#sestrysobě

Ukaž, co umíš

Zaregistruj se do Hartmann
School Awards přes QR kód

Možná přemýšlíš, jak se dá zlepšit kvalita zdravotní péče, inovovat nebo
zjednodušit práce ve zdravotnictví a pečovatelství. Sestav tým, přihlaste
svůj nápad do HARTMANN School Awards a prostě vyhrajte!

nebo jdi na www.hartmann.info.

HARTMANN School Awards
Studuješ třeťák na zdravotnické škole a rád/a bys ve svém oboru
něco změnil/a? Přesně TEBE hledáme! Společnost HARTMANN – RICO
dlouhodobě podporuje budoucí zdravotní sestry a pořádá už druhý
ročník soutěže HARTMANN School Awards.

Vytvořte s kamarády/kamarádkami tříčlenný tým a společně
se zaměřte na to, co byste ve zdravotnictví chtěli/y změnit.
Vybírat letos můžete ze čtyř témat: 1. Digitalizace zdravotnictví, 2. Co lékaře a sestry naučila pandemie, 3. Přínosy telemedicíny, 4. Zvýšení kvality v domácí péči. Zkuste například
vymyslet, jak lépe zapojit moderní technologie do péče o pacienty a komunikace s nimi. Navrhněte, jak zkvalitnit, zpřístupnit
nebo zjednodušit systém domácí péče.

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
• Úvod
• Motivace pro výběr tématu
• Hlavní myšlenka projektu
• Představení lékařské specializace, k níž se váš text vztahuje
(chirurgie, hematologie, LDN apod.)
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
• Návrh konkrétního zpracování projektu

REGISTRACE a odevzdání
Zaregistruj svůj tým do 31. května 2022
a hotovou práci odevzdejte do 31. července 2022
na adresu: hsa@eezy.cz

• Způsob provedení
• Kolik času byste potřebovali na změny
• Časová náročnost řešení
• Vazba na fungování ostatních oddělení
• Konkrétní zasazení emotivního příběhu/situace –
dobrá a špatná praxe
• Závěr – shrnutí

Zaregistruj se

zde
KRITÉRIA HODNOCENÍ
• Proveditelnost v rámci ČR – už se toto téma v ČR řeší?

Použijte všechny svoje dosavadní znalosti i zkušenosti z praktické výuky, a hlavně zapojte hlavu. Zaměřit se můžete třeba
na budoucnost zdravotnictví v digitalizaci, zkušenosti lékařů
a sester z pandemie, jak může telemedicína pomoci… Jakou
budoucnost má u nás domácí laická péče a co by se mohlo
změnit… To zní zajímavě, nemyslíte?

• Míra finančního zatížení zdravotnického zařízení –
je v textu stanovena výše finančních prostředků potřebných
k realizaci vašeho projektu?
• Míra zatíženosti lidských zdrojů – kolik zdravotnického
personálu bude v rámci projektu potřeba?
• Časová proveditelnost konkrétních návrhů – kolik osob
by bylo na realizaci potřeba a bylo by to nad rámec běžné

Odměny pro nejlepší týmy jsou opravdu lákavé. Kromě
ocenění HARTMANN School Awards máte možnost vyhrát
víkend v Praze, prohlídku IKEMu, airPods, dárkové tašky
a další skvělé ceny.

E ZPRACOVÁNÍ TÉMATU
Digitalizace zdravotnictví, Co lékaře a sestry naučila pandemie, Přínosy telemedicíny,
Zvýšení kvality v domácí péči. Text sepište v programu MS Office Word v rozsahu
2 500–3 500 slov. A nezapomeňte na stanovené datum odevzdání!

časové náročnosti?
• Struktura a formální náležitosti práce – má práce vše,
co se od odborného textu očekává?
• Jsou v textu správně zpracovány citace?

Určitě se přihlas a ukaž,
co umíš! #sestrysobě

