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PÁLYÁZAT 

A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) 
program keretében az alábbi pályázat kerül meghirdetésre: 

 

Jó gyakorlatok  
az egészségügyi alapellátásban 

 Védőnői Szolgálatoknál, valamint 
 a házi gyermekorvosi és vegyes praxisokban  

 
 
A gyermek-egészségügyi alapellátásban számos olyan helyzet adódik, amelyek 

kezelésére újszerű, hatékony megoldásokra van szükség. A „jó gyakorlat” olyan 

helyben kialakított, bevált, eredményes új megoldási módot jelent a felmerülő 

igények kielégítésére, mely mások számára is átadható, adaptálható. Az új 

megoldási mód lehet valamely törvényben előírt, kötelező feladat innovatív 

megoldása, de lehet azokat kiegészítő, támogató tevékenység is. 

A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt 

projekt egyik célja az alapellátásban alkalmazott jó gyakorlatok összegyűjtése, 

és szélesebb körben való megosztása, ezzel a területi védőnők és a házi 

gyermekorvosok, illetve vegyes praxisú háziorvosok körében a tapasztalatcserék 

segítése, hatékonyabb együttműködésük előmozdítása. Ennek érdekében 

pályázatot hirdetünk az alapellátásban dolgozó szakemberek számára. 

Kérünk minden, a gyermek-egészségügyi alapellátásban dolgozó kollégát, hogy 

amennyiben munkájában egyedi, hatékony megoldásokat, jó gyakorlatokat 

alkalmaz, azokat küldje be számunkra, hogy a területen dolgozó többi szakember 

is megismerhesse őket. 

 
 
Pályázatot az alábbi szakemberek nyújthatnak be:  
 
védőnők, házi gyermekorvosok és vegyes praxisok orvosai 
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Pályázat az alábbi témakörben nyújtható be: 
 
I. Együttműködés, kommunikáció  
 

1. Védőnő és házi gyermekorvos/vegyes praxisú háziorvos  
2. A védőnő/házi gyermekorvos/ vegyes praxisú háziorvos és egyéb 

szakmák, (járó- fekvőbeteg ellátás orvosai, oktatási és szociális, civil 
szféra területén) 

3. Gyermekgyógyászok közötti kapcsolat, közös munka az alapellátásban 
4. Szülőkkel való együttműködés 

 
II. Szakmai tevékenység 
 

1. Nőgondozás/szülői támogatás (pre/perikoncepcionalis gondozás, várandós 
gondozás, posztabortus syndroma, veszteségélmény, gyermekágy, 
reprodukció ideje, pszichés beteg a családban, gyermekorvos várandós 
tanácsadása, stb.) 

2. Gyermekgondozás/gyermekellátás, egészséges és fokozott gondozást 
igénylők körében (újszülött, csecsemő, kisded, kisgyermek, tanköteles 
korú otthongondozott, stb.) 

3. Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megvalósítása 
4. Sajátos nevelési igényű/speciális ellátási szükségletű gyerekek 

gondozási/ellátási gyakorlata 
5. Családgondozás (hátrányos helyzetű családok gondozása/támogatása, 

családi nehézségek (nem csak krízishelyzetek) - védőnő, házi 
gyermekorvos/ vegyes praxisú háziorvos támogató szerepe 

6. Közösség-egészségügyi gondozás (szülői szerepre felkészítő, baba-mama 
klub, menopauza klub, egészségnapok, stb.) 

 
III.  Dokumentáció, minőségirányítás 
 

1. Innováció a dokumentációvezetés és az adminisztráció területén 
2. Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése 
3. Gondozottak/ellátottak elégedettségének mérése 

 
Pályázati folyamat, értékelés 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. február 20. 
 
A pályázat kétfordulós: 
 
1.) Az alkalmazott jó gyakorlat rövid, lényegre törő tartalmi leírását 5 oldalban 
kérjük összefoglalni és 2013. február 20-ig beküldeni. 
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2.) A beérkezett jó gyakorlatok közül a bírálati szempontok szerint maximum 
100, a legtöbb pontot elért pályázó kerül kiválasztásra és díjazásra. A 
kiválasztott pályázók felkérést kapnak a jó gyakorlatuk részletes bemutatására. 
Maximális terjedelem 15 oldal, melyet szintén elektronikusan kérünk beküldeni 
2013. április 30-ig. 
 
A pályázattal kapcsolatos követelmények: 
 
Formai követelmények: 

• 5 gépelt oldal (maximum 10 000 karakter sorközök nélkül) A/4-es 
formátumban; a fedlap, tartalomjegyzék, képek és irodalmi hivatkozás az 
5 oldalon felül kerül beszámításra 

• Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz 
• Határidőn belüli érkezés 

 
Tartalmi/szakmai követelmények: 

• a pályázatnak saját fejlesztésű jó gyakorlatot kell bemutatnia 
• jelezni szükséges, melyik témakörbe tartozik a jó gyakorlat (pl.: I/1 

témakör) 
• megfelel a következő felépítésnek (tartalmazza a következő részeket): 

o a pályázó bemutatása, valamint elérhetőségei (telefonszám, e-mail 
cím) 

o az intézmény rövid bemutatása, ahol a jó gyakorlat megvalósul 
(amennyiben releváns) 

o a felmerült igények, amelyekre a jó gyakorlat reagál 
o a jó gyakorlat bemutatása (minimum 3 oldal) 

� Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai?  
� Hogyan alakult ki, milyen lépései voltak a fejlesztésének? 
� Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek a jó gyakorlat? 
� Milyen jellemző körülmények esetén hatékony? 

o a jó gyakorlat tartalmi kifejtése  
o a jó gyakorlat eredményei, hatásai 

� Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás 
gyakorlatában a működés eredményességét? 

o a jó gyakorlat tárgyi és emberi erőforrás szükséglete 
o a jó gyakorlat átadhatósága (mennyiben szükséges módosítani, 

igényel-e befektetést, stb.) 
 
A 15 oldalas részletes anyag tartalmi követelménye az 5 oldalas pályázat tartalmi 
követelményét követi, illetve tartalmaznia kell a jó gyakorlathoz kapcsolódó 
szakirodalmi bevezetőt és irodalomjegyzéket. 
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Értékelési szempontok 

Az alábbi szempontok szerint, 1-től 5-ig tartó skálán értékeljük a pályázatokat. 
1. Az igények és a célok összhangja 
2. Eredményesség 
3. Újszerűség (szemléletében, gyakorlatában) 
4. Átadhatóság (kidolgozottság, specifikusság) 
5. Adaptálhatóság (más specifikumokkal és igényekkel rendelkező 

környezetben is működtethető, illetve a helyi speciális igényekhez 
alakítható, oly módon, hogy az eredeti cél és módszertani alap 
megmaradhat) 

6. Hosszú távú fenntarthatóság (pénzügyi és környezeti) 
7. Költséghatékonyság 
8. Elérhetőség  

a. a célcsoport tagjainak tájékoztatására tett lépések 
b. üzemeltetés igazodik az igénybevevőkhöz 
c. jól megközelíthető, a környezet mennyire biztosítja az egyenlő 

hozzáférést 
9. A pozitív közvetlen hatásai mellett (célcsoport) jól definiálhatók és 

elkülöníthetők pozitív hatásai a szűkebb és tágabb közösségre 
 
Benyújtás módja: 
 
Elektronikusan a jogyakorlatpalyazat@oth.antsz.hu email címre. 
 
Bírálati folyamat 
 
A beérkezett pályázatokat 2013. február 28-ig bizottság értékeli, és kiválasztja a 
legjobb, maximum 100 nyertes pályázót, akik 2013. március elején felkérést 
kapnak az általuk leírt jó gyakorlat kifejtésére. 
A kiválasztott, (maximum 100) nyertes pályázóval megbízási szerződést köt a 
TÁMOP 6.1.4 projekt, a jó gyakorlat további kifejtésére, a megbízási díj 
bruttó 50.000.- Ft. 
A nyertes pályamunkák közül szakértőkből álló bizottság maximum 40 jó 
gyakorlatot választ ki a projekt honlapján való megjelentetésre, a legjobbnak 
ítélt 20 pályamű pedig a projekt által kiadott szakmai kiadványban jelenik meg.  
 
A nyilvános eredményhirdetésre 2013. június 13-án kerül sor, a 
VÉDŐNŐK NAPJA Ünnepi rendezvény keretében. 
 
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket is a fenti e-mail címre várjuk. 

 
 TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 

Projektmenedzsment 


