A MAGYAR VÉDŐNŐK SZAKMAI SZÖVETSÉGE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

„A telemedicina, telekommunikáció, digitális kapcsolattartás használata, valamint a
védőnői munkaszervezés és dokumentáció új tapasztalatai, fejlesztései és jó gyakorlatai
a COVID–19-pandémia kapcsán”
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÉDŐNŐK SZÁMÁRA

A történelem során a kihívásokkal teli időszakban a védőnői ellátás felhívta a figyelmet arra,
hogy mindig helyt tudott állni és a rászorulók segítségére volt. A COVID19 világjárvány
mindenki számára meglepő és hirtelen változást hozott, beleértve a védőnőket és a családokat
is. Az internetalapú, telemedicinás módszerek és eszközök egyre inkább beépülnek a
mindennapi gondozottal való kapcsolattartásba és az ellátásba. A telemedicina alkalmazása
magába foglalja a felvilágosítást, prevenciót és mobileszközökön alkalmazva, megtalálható a
védőnői ellátásban is. Annak ellenére, hogy a technológia nem új, de széles körű alkalmazása
a védőnői ellátásban a hagyományos fizikai személyes találkozással (a gondozott otthonában,
tanácsadóban és a közösségi programokon) megvalósuló gondozás helyett szokatlan és
problémákat okozhat a gondozottak, de akár a védőnők számára is. A védőnőknek nagy
kihívás, hogy saját eszközhasználati kompetenciáik az informatikában, a telemedicinában és a
mobil rendszerek alkalmazásában milyen hirtelen és gyors fejlődésre késztették őket.
A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége pályázatot hirdet védőnők számára a COVID19
járvány során a védőnői tapasztalatok, kialakított jó gyakorlatok bemutatására, különös
tekintettel a fokozott gondozást igénylőkre.
I. A pályázat javasolt témakörei:
1. A telemedicina, telekommunikáció, digitális kapcsolattartás használata,
beépülése és változásai a védőnői munkában.
2. A védőnői munkaszervezés és dokumentáció új módszerei tapasztalatai, jó
gyakorlatai a COVID19 járványügyi helyzet kapcsán. Hogyan módosult az új
megváltozott, bizonyos értelemben beszűkült, bizonyos értelemben kitágult, új
mozgástér a dokumentációban, és a szakmai munka megszervezésében?
3. Hogyan, milyen kreatív, innovatív megoldásokkal tudták saját és gondozottaik
kompetenciáit, és a kapcsolati eredményességét fejleszteni, új megoldásokat
kitalálni, másoktól kapott jó ötleteket kipróbálni, bevezetni.
4. Melyek voltak azok, amit járványügyi helyzeten kívül is hasznosnak,
követendőnek tartanak? Mik azok a helyzetek, amikor nem, vagy nehezen
találtak megoldást?
5. Hogyan tudták a fokozott gondozásra szorulók ellátását biztosítani
(egészségügyi, fogyatékossággal, - szociális problémákkal élők; gyámügyi
helyzetek, bántalmazás, örökbeadás, örökbefogadás esetei)?
6. Hogyan változtak a gondozotti szükségletek, igények, alkalmazkodási és
együttműködési képesség változásai a járványügyi helyzetben? Milyen
megoldásokat találtak erre?
7. Hogyan működött, változott a távkonzultáció: A mobil eszközökön keresztül
nyújtott egészségügyi és népegészségügyi általános, célzott gondozás és
tanácsadás megvalósítása?
8. Szabadon választott téma.
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A pályázat kidolgozása során térjenek ki az alábbi kérdések megválaszolására is:
Milyen segítséget kaptak (technikai, anyagi, képzési, erkölcsi, egyéb), hogy a megváltozott
helyzetben helyt tudjanak állni? Melyek azok a támogatási formák, amelyek hasonló
helyzetben segítenék a munkáját?
II. A pályázat beadásának határideje: 2020. augusztus 07.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely elektronikusan a határidőben jelzett
napon 23:59 óráig beérkezik a mvszsz2019@gmail.com e-mail címre.

III. A pályázat elkészítése és benyújtása
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon, elektronikusan lehet benyújtani.
A Pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva kell tölteni. Az adatlap sorai
tetszőlegesen bővíthetők.
Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött, és a megjelölt helyen aláírt
dokumentumok pdf. formátumban, e-mailen történő megküldését jelenti.

IV. Formai kritériumok
A normál szintű szöveg sorkizárt, automatikus elválasztással beállított, normál szedésű Times
New Roman 12-es betűmérettel, 1,15-ös sortávolsággal írott szöveg.
A pályázat terjedelme: 5-7.500 karakter (szóközökkel) ábrákkal, grafikonokkal, a mellékletek
nélkül. (2000 karakter kb. 1 oldal )
A pályázathoz mellékletben képet, szemléltető anyagokat lehet csatolni a GDPR adatvédelmi
követelmények megtartásával. A pályázatnak része egy rövid kivonat, előadás vázlat
maximum1000 karakter szóközökkel, amely összefoglaló a pályamunkáról.

V. A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat résztvevője az a természetes személy lehet, aki
 területi és/vagy iskolai-, kórházi-, CSVSZ védőnőként dolgozik
 érvényes működési nyilvántartási számmal rendelkezik
 a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el
 vele szemben nem áll fenn kizáró ok.
Egy személy egy pályaművet adhat be.
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VI. A pályázatból való kizárás esetei
A pályázat kiírója
• pályázatból megtekintés nélkül kizárja a beérkezési határidő után feltöltött pályaművet.
• kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi és formai követelményeket
nem teljesítő, illetve hiányos pályaművet.
• kizáró ok továbbá a Bíráló Bizottság döntésének befolyásolására irányuló bárminemű
kísérlet.

VII. Szakmai bírálat, kihirdetés, közzététel
A benyújtott pályázatokról a Kiíró által felkért 5 fős Bíráló Bizottság dönt. Az értékelési
folyamat során kiválasztják azt a három pályamunkát, amelyeket a megadott szempontok
alapján a legjobbnak tartanak. Amennyiben a Bíráló Bizottság eredményesnek ítéli a
pályázatot, egy I., egy II. és egy III. díjat oszt ki. A Bíráló Bizottság döntését a pályázat kiírója
kötelező érvénnyel elfogadja.
A pályázat eredményével a hozott döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat elbírálásának ütemezése
A pályázat eredmény hirdetésének várható ideje: 2020. augusztus 31.
A Kiíró a döntés eredményéről írásban e-mailen tájékoztatja a Pályázókat.

VIII. Bírálati szempontok
Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat általános bevezetőjében
megfogalmazottokon túl az alábbi bírálati szempontok -amelyek egyben az értékelés alapját is
képezik- figyelembevételével készítsék el a pályamunkát.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Hogyan készült fel a telekommunikáció általi konzultációra a védőnő.
A védőnői konzultációk, virtuális tanácsadások megvalósulása.
Hogyan tudta támogatni a családot a telekommunikáció segítségével.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, fogyatékkal élő gondozottak fokozott
gondozási szükségleteinek, igényeinek kielégítése.
A távkonzultációra milyen módon készítette fel a védőnő a gondozottakat.
A távkonzultáció értékelése.
A telekommunikáció általi konzultációban milyen előnyök jelentek meg és milyen
nehézségek felmerültek fel. Javaslatok megfogalmazása.
Milyen volt a szükséges erőforrásokhoz való hozzájutás, az interszektorális
együttműködés megvalósulása a járványhelyzetben?
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IX.
A pályázat nyereményei
A három legjobb pályázat nyereményei: egy-egy darab SAMSUNG GALAXY okostelefon.
A Bíráló Bizottság által kiválasztott pályamunkák előadás formájában történő bemutatása a
várhatóan 2020. szeptember 11-én, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által szervezett
konferencián történik Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián. (Ezen pályázati
feltétel elfogadása a 2. számú mellékletben került rögzítésre.) A Bíráló Bizottság javaslatára a
3 díjazott, és további javasolt pályamunkák az MVSZSZ honlapján bemutatásra kerülnek.
A nyereményhez jutás módja: a konferencián ünnepélyes keretek között.

X. A pályázat jellege: Nyílt, egyfordulós pályázat.
A pályázat és a mellékletek letölthetők: A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége honlapján
(mvszsz.hu) a Pályázatok rovatból.
A pályázattal kapcsolatos további információkat a mvszsz2019@gmail.com e-mailben lehet
kérni.
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