Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o. p. s.,
Johnson & Johnson, s. r. o., Project HOPE – Česká republika, o. p. s.
a Českou asociací sester, o. s.
vyhlašují 7. ročník celostátní soutěže

„Bezpečná nemocnice“
Zastřešující téma soutěže – „Bezpečná péče o seniory“
Celostátní soutěž s názvem „Bezpečná nemocnice“ je určena pro lůžková zdravotnická
zařízení akutní, následné i dlouhodobé péče, která mají sídlo na území naší republiky.
Vyhlášení soutěže bude uveřejněno ve Zdravotnických novinách, na webových
stránkách Kraje Vysočina a na webových stránkách všech spolupracujících subjektů.
Do soutěže jsou přijímány jak projekty již realizované, tak i projektové záměry.
Projekty do soutěže je možno přihlásit do následujících sekcí:
SEKCE 1:

Technicko-provozní oblast (projekty, které jsou založeny na změně technického vybavení,
úpravě prostředí, zavedení nové či úpravě stávající techniky a vybavení)

SEKCE 2:

Ošetřovatelsko-medicínská oblast
(projekty založené na změně postupů v medicínské či nelékařské péči)

Termín pro podávání projektů: 1. 7. 2014 – 31. 10. 2014
Adresa pro podávání projektů: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor zdravotnictví,
Žižkova 57, Jihlava 587 33
Kontaktní osoba:

Bc. David Talpa

Označení projektů:

Zalepená obálka s označením:
„NEOTVÍRAT – soutěž Bezpečná nemocnice“
Označení sekce

Povinné údaje:

1. Název projektu
2. Označení sekce, do které je projekt přihlašován
3. Název předkladatele
4. Sídlo a adresa předkladatele
5. Kontaktní osoba (jméno a příjmení, telefon, mail)
6. IČ předkladatele
7. Abstrakt (stručný výtah projektu)

Kritéria pro hodnocení projektu:
1.

2.

3.

Kvalita projektu zaměřeného na oblast bezpečí zdravotní péče
- zaměření projektu na dané téma (bezpečná péče o seniory)
- přínos pro zvyšování kvality a bezpečí
- finanční efektivita vztažená k míře přínosu pro zvýšení kvality a bezpečí
Projekt obsahuje:
- analýzu stávajícího stavu
- zdůvodnění intervence řešené projektem
- popis řešení
- vyhodnocení účinnosti řešení (hodnoceno věcné zdůvodnění i písemná
prezentace projektu)
Využitelnost projektu v jiných zařízeních

Projekt bude zaslán ve dvojím písemném vyhotovení a dále v elektronické verzi
na adresu: talpa.d@kr-vysocina.cz.
Projekty budou předloženy hodnotící komisi, která určí jejich pořadí na základě
bodového ohodnocení jednotlivých kritérií.
Vítězné projekty budou odměněny cenou hejtmana Kraje Vysočina.
Společnost Johnson & Johnson, s. r. o., ocení projekt s nejvyšším hodnocením poroty
v každé ze sekcí mimořádnou finanční cenou ve výši 50 tis. Kč určených na odborné
vzdělávání vítězných projektových týmů v každé sekci.
Vítězné projekty budou prezentovány na 8. ročníku celostátní konference
"Dny bezpečí" v lednu 2015.

