
 

 

 

 

 

 

20 ÁPOLÓ – 20 NYERTES  
A HARTMANN-RICO Hungária Kft. otthonápolói pályázata 

 

Hogyan segítenek a modern sebkezelési termékek az otthoni szakápolás során? 
 

Pályázat kiírása: 2020. január 

 

Pályázat célcsoportja: Otthonápolásban aktívan tevékenykedő szakdolgozók 

 

Pályázat célja:  

Az egészségügy élvonalába tartozó sebkezelési termékekkel szerzett pozitív tapasztalatok 
– képes esetbemutató útján történő – megosztása az ellátás bármely területén dolgozó 
szakemberekkel.  

 

Pályázat feltételei: 

▪ A modern sebkezelési termékek használatával kapcsolatos esetek, tapasztalatok, 
eredmények stb. bemutatása. 

▪ Az otthonápolás keretein belül ellátott betegekkel kapcsolatos esetek beadása. 
▪ A pályázati szabályzatban található „Nyilatkozat” – aláírással hitelesített – 

elfogadása és visszaküldése. 
▪ Pályázati anyag beküldése, azaz min. 3 eset bemutatása a pályázati 

szabályzatban megadott feltételeknek megfelelően dokumentálva. 

A dokumentáció minden eset ismertetésénél két részből áll: 

- 1. anyag: A pályázati szabályzat 3. számú mellékletében található minta alapján 
elkészített, jó minőségű képekkel illusztrált és a képek alatt rövid leírást 
tartalmazó képes esetbemutató.   
(A képes esetbemutató elkészítéséhez kérjük, hogy a www.hartmann.hu 
oldalon a „Híreink” menüpont alatt, a „20 ÁPOLÓ - 20 NYERTES pályázati 
felhívás”-ban található MINTA ESET PowerPoint alapot használják.) 
 

- 2. anyag: Min.  fél oldalas (A4) összefoglaló esetleírás készítése a pályázati 
szabályzat 4. számú mellékletében található minta alapján. 

-  

Pályázati szabályzat:   

A pályázati szabályzat a pályázattal kapcsolatos információkat részletesen tartalmazza. 
Megtalálható a www.hartmann.hu oldalon a „Híreink” menüpont alatt, a „20 ÁPOLÓ – 20 
NYERTES pályázati felhívás”-ban. 

 

http://www.hartmann.hu/
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Pályázat beadási határideje:  2020. szeptember 30. 

 

Pályázat beküldés helye:  palyazat@hartmann.info e-mail címre 

 

Pályázat eredményhirdetése: A járványügyi helyzet függvényében megrendezett 
konferencián, melynek időpontja és helyszíne később 
kerül kihirdetésre. 

Szakmai Bíráló Bizottság: 

Elnöke: Majerné Horváth Anita, MOHE elnöke 

Tagjai: A szakma elismert képviselői 

 

Pályázati díjak:  

▪ Fődíj: Szakmai konferencián való részvétel az első három helyezett számára 
(helyezettenként max. 150 ezer forint értékben) 

▪ 20 pályázónak 100 ezer forint értékű HARTMANN termékcsomag 

 

Témakörök: 

▪ Cukorbeteg lábseb kezelése 
▪ Lábszárfekély kezelése 
▪ Nyomási fekély kezelése 
▪ Egyéb krónikus seb kezelése (égés, tumoros seb, sztóma körüli seb stb.) 
▪ Műtéti seb ellátása, fertőzések elkerülése, kezelése 

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdése van, kérjük keresse a HARTMANN-RICO 
Hungária Kft. területi képviselőit vagy írjon a palyazat@hartmann.info e-mail címre. 

 

Szakmai főtámogató: 

 

 

 

 

 

Támogatók: 

 

 

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület 
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