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Kedves Kollégák!
A Magyar Kórházszövetség és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2018 óta keresi minden évben a családbarát megoldásokban elől járó kórházi osztályokat és kórházakat.
A 2020. évet meghatározta a járványhelyzet, amely a frontvonalban, az egészségügyben dolgozókra minden eddiginél nagyobb
terheket rakott. Ennek figyelembevételével a pályázatot alapító két szervezet a hagyományostól eltérő módon keresi 2021ben a kórházak életében előforduló legjobb családbarát gyakorlatokat.

Idén családbarát történeteket várunk!
A hagyományos, szakmai pályázat kiírásával kapcsolatban a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Mind a szakmai zsűri által választott, mind a közönségdíjas
intézkedések vállalati partnereink által
felajánlott ajándékokban részesülnek.
(Az ajándékokat a nyertesek igényeire kívánjuk szabni,
pl. pihenősarok felszerelése, kapcsolattartást segítő
eszközök biztosítása betegeknek és
vagy kollégáknak, stb…)
A szakmai zsűri tagjai:
• Mészáros Magdolna - zsűrielnök
(MKSZ ápolási igazgató),
• Ujvári Enikő - zsűrielnök (Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom alelnök),
• Dr. Páva Hanna (Országos Kórházi
Főigazgatóság igazgató),
• Dr. Novák Krisztina
(Integrált Jogvédelmi Szolgálat főigazgató),
• Szabó Zoltán (BT ügyvezető),
• Dr. Révész Bálint (K&H HR főosztályvezető)
• Fűrész Tünde (KiNCS elnök),
• Dr. Beneda Attila (helyettes államtitkár),
• Vigh József (Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom ügyvezető)

2021. március 31-ig

várjuk a pályázatokat,
amelyeknek terjedelme
maximum 2000 karakter
(szóközökkel) és egy illusztáció,
kép (fotó vagy grafika)
az alábbi felületen:
balansz@haromkiralyfi.hu

A Családbarát kórházi
innovációk 2021 felhívás
támogatói:

2021-ben keressük tehát a 2020-ban,
a járványhelyzetben indult családbarát
megoldásokat megvalósító
kórházi osztályokat és kórházakat.
A családbarát történetek és intézkedések kedvezményezettjei lehetnek
a betegek és családjaik, illetve a kórházban dolgozók is!
Kétféle díjat osztunk ki:
1. Zsűri díja: A pályázatokat a Családbarát Kórház és
Családbarát Kórházi Osztály pályázat szakmai zsűrije
fogja elbírálni idén is és döntése alapján nyertest hirdet.
De a beadott történetek, intézkedések közönségszavazáson
is részt vesznek.
2. A közönségszavazás a
www.haromkiralyfi.hu/csaladbaratkorhaz2021
oldalon keresztül történik 2021 április 5. és 25. között.

A nyerteseket
2021 júniusában, a
Magyar Kórházszövetség első
féléves kongresszusán hirdetjük ki.

