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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Przedmiot zamówienia, którego dotyczy niniejszy konkurs obejmuje: 
1. Opracowanie scenariusza 8 filmów edukacyjnych długości 3-4 min.  dla lekarzy i pacjentów: 
Przygotowanie scenariuszy filmów instruktażowych obejmujących następujący zakres tematyczny:: 
- pacjent bez postawionej diagnozy choroby nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji czynników ryzyka 
- pacjent onkologiczny ze szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji lekarz-pacjent 
- etap rozpoznania (alternatywy leczenia, obawy, skutki uboczne, motywacja pacjenta – compliance/adherence) 
- etap negatywnej diagnozy, leczenie objawowe  
- pacjent z grupy ryzyka u lekarza stomatologa (uwrażliwienie na objawy nowotworów głowy i szyi)  
 
Przy opracowywaniu scenariusza Oferent powinien współpracować merytorycznie z zespołem ekspertów merytorycznych 
Zespół powinni stanowić 3 eksperci posiadającymi przynajmniej stopień naukowy dr z zakresu nauk medycznych i równocześnie 
specjalizację w laryngologii lub onkologii. Dodatkowo w zespole powinien znajdować się 1 psycholog kliniczny z 
udokumentowanym min. 3 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami onkologicznymi oraz 1 reżyser lub aktor posiadający 
formalne wykształcenie w zakresie reżyserii lub aktorstwa. Scenariusz przedłożony Zlecającemu do akceptacji musi zawierać 
potwierdzenie merytoryczne ww. osób opracowany przez Oferenta. 
 
2. Produkcja filmu instruktażowego  
Opracowanie wersji filmu z komentarzem eksperta 
Film realizowany na podstawie zaakceptowanego scenariusza z komentarzem eksperta, w pomieszczeniach Szpitala, 
odpowiadające dostępnym standardom opieki medycznej nad pacjentem onkologicznym laryngologicznym. 
W trakcie realizacji filmu obecny będzie stale 1 z 3 ekspertów medycznych z zakresu laryngologii/onkologii weryfikujący 
merytorycznie materiał. 
Tematyka filmów: 
1. Czynniki ryzyka - zachowania ryzykowne 
2. Objawy związane z wystąpieniem nowotworów głowy i szyi  
3. Sposób postępowania z osobą z grupy ryzyka 
4. Badanie laryngologiczne 
5. Wywiad z pacjentem wyleczonym 
6. Skutki społeczno-zdrowotne choroby 
7. Profilaktyka pierwotna 
8. Wsparcie emocjonalne pacjenta i rodziny. 
 
Zlecający zakłada udział w filmie aktorów (do 8 osób) oraz elementy animacyjne (animacja 3D). 
 
3. Nagranie na nośnik pamięci pendrive  filmów w ilości 200 szt.  (nośnik powinien zostać oznaczony logami zgodnymi z 
wytycznymi Zamawiającego) 
4.  Przygotowanie filmu i przekazanie w formacie umożliwiającym udostępnianie produkcji w Internecie. 
 
 


