Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia od 13 lat nagradza wartościowe
inicjatywy, postawy i osiągnięcia na krajowym rynku ochrony zdrowia.
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OBIEKTYWNY WYBÓR laureatów przez niezależną Kapitułę
w procesie oceny punktowej wniosków
Uroczysta GALA LIDERÓW. Ceremonia wręczenia nagród i koncert
9 kwietnia 2019 roku / Katowice
Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

W Plebiscycie LIDERZY OCHRONY ZDROWIA może wziąć
udział każdy podmiot oraz osoba (przedstawiciel organizacji), której działalność jest związana z rynkiem ochrony zdrowia lub farmacji. Osiągnięcia mogą dotyczyć konkretnego projektu, pomysłu lub całokształtu działań
placówki/osoby.
Zapraszamy do udziału lekarzy oraz pielęgniarki, menedżerów w ochronie zdrowia, placówki medyczne i apteki,
firmy farmaceutyczne, przedstawicieli instytucji związanych z rynkiem ochrony zdrowia i farmacji, organizacje
charytatywne, itd.

Od pierwszej edycji, główną ideą była uczciwość i sprawiedliwość procedury wyłaniania zwycięzców w Plebiscycie.
Uczestnictwo w Konkursie wyłączone jest z opłat na
wszystkich jego etapach. Również udział w Gali, podczas
której ogłaszane są wyniki, jest bezpłatny dla laureatów,
uczestników Plebiscytu i osób towarzyszących.
Koszty przeprowadzenia Konkursu spoczywają na Organizatorze – czasopiśmie OSOZ Polska. Członkowie Kapituły Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia w związku
z zaangażowaniem w proces wyłaniania zwycięzców.

Wypełnienie prostego formularza zgłoszenia nie powinno zająć więcej niż 15 minut.
Aby zgłosić swój udział należy:
1.
2.
3.

Odwiedzić oficjalną stronę internetową Konkursu:
www.osoz.pl/lider2019,
Wypełnić Formularz Zgłoszenia,
Przesłać Formularz e-mailem (WORD lub PDF).

Termin nadsyłania dokumentacji: 11 luty 2019 r.
Na podstawie przesłanych zgłoszeń, Kapituła Konkursu
dokona wyboru zwycięzców w drodze głosowania.
Uroczysta Gala wręczenia nagród z udziałem uczestników Konkursu oraz gości specjalnych odbędzie się
9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Kapituła oraz Organizator konkursu, oprócz zgłoszeń
indywidualnych, dodatkowo mianuje inicjatywy, które
zasługują na szczególną uwagę.

Prestiżowa statuetka Lidera Ochrony Zdrowia to nie
tylko piękna kryształowa bryła, ale przede wszystkim
potwierdzenie najwyższych zasług w ochronie zdrowia.
Podczas uroczystej Gali z udziałem mediów oraz osobistości świata medycyny (łącznie ok. 1200 gości), przedstawimy najciekawsze projekty oraz nagrodzimy najbardziej zasłużonych.
Na łamach czasopisma OSOZ Polska zaprezentujemy
sylwetki wszystkich laureatów. Dołącz do grona Liderów!

Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu, w skład której
wchodzą osobistości świata medycyny, reprezentujący
środowiska menedżerów, nauki, organizacji rynku
ochrony zdrowia, parlamentu, organizacji działających na
rzecz pacjentów, ośrodki pedagogiczne.
Co rok dołączają do nas nowe osoby, a aktualną listę
członków Kapituły prezentujemy na stronie Konkursu:
www.osoz.pl/lider2019

Każdy może zostać laureatem Konkursu i Liderem
Ochrony Zdrowia. Potwierdzają to poprzednie edycje,
gdzie pośród dużych ośrodków nagrodzone zostały niewielkie placówki działające w małych miejscowościach.
Kapituła Konkursu dużą uwagę przykłada do takich elementów, jak zaangażowanie, pomysłowość, efekty działań w społeczności lokalnej.
Co roku przyznajemy aż 16 statuetek w 5 kategoriach
konkursowych: Złotego, Srebrnego i Brązowego Lidera
Ochrony Zdrowia. Najwyższym laurem jest nagroda Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia. W poprzednich latach Kapituła zdecydowała także o przyznaniu dodatkowych wyróżnień.
Zgłoś swój udział w jednej z 5 kategorii:
- Innowacyjne Pomysły,
- Promocja Zdrowia i Profilaktyka,
- Skuteczne Zarządzanie,
- Działalność na Rzecz Pacjenta,
- Lider Farmacji.
Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów i inicjatyw.

Wszystkie przekazane informacje wykorzystane zostaną
tylko do celów związanych z konkursem. Aby chronić
prywatność i dane uczestników, wdrożyliśmy procedury
zgodne z wytycznymi Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO). Szczegóły zamieszczamy w Regulaminie Konkursu.

Liderem w tej kategorii zostanie podmiot lub osoba, która
zrealizowała w 2018 roku pomysł lub projekt charakteryzujący
się innowacyjnością i oryginalnością w skali regionu lub kraju.
Pomysły mogą dotyczyć wdrożenia nowoczesnych technologii
medycznych lub informatycznych, niekonwencjonalnego podejścia do pracy oraz prowadzonej działalności, nowych procedur pracy, rozwiązań organizacyjnych.
Główne kryterium wyboru zwycięzcy to przede wszystkim
kreatywność pomysłu, która wyznacza nowy poziom, jakość
i standard w ochronie zdrowia.

W krajobrazie ochrony zdrowia znaleźć można jednak placówki,
które dzięki sprawnym menedżerom osiągają doskonale wyniki
finansowe, wyróżniają się jakością na tle innych, a dzięki temu
świadczą pacjentom usługi na wysokim poziomie.
Sprawny menedżer w ochronie zdrowia to osoba, której wiedza,
doświadczenie, intuicja oraz wyjątkowy zmysł w zakresie planowania, organizowania i kierowania pozwalają poprowadzić
szpital lub przychodnię w dobrym kierunku, zadbać o komfort
leczenia oraz warunki pracy. To lider i autorytet.
Efektywność lidera skutecznego zarządzania w ochronie zdrowia nie zawsze musi być mierzona wskaźnikami finansowymi.
Sukces może tkwić w ocenach współpracowników oraz pacjentów a jego miarą mogą być osiągnięte wyniki w kontekście
lokalnym, z uwzględnieniem warunków otoczenia.

Lider promocji zdrowia to osoba lub instytucja, która w roku
2018, w ciekawy sposób, prowadziła działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
Entuzjazm promotorów zdrowia pozwala zmieniać niezdrowe
zachowania, nawyki i przyzwyczajenia ludzi, w skali lokalnej
lub ogólnokrajowej, a także chronić zdrowie w poszczególnych
grupach ryzyka i społeczeństwie ogółem.
Siła lidera w tej kategorii tkwi w wykraczaniu poza utarte metody promocji zdrowia i profilaktyki, niezależnie od tego, czy
jest to projekt realizowany przez małą placówkę medyczną, czy
kampania ogólnopolska.

Kategoria dedykowana dla przedstawicieli rynku farmaceutycznego: aptek, farmaceutów, firm farmaceutycznych, fundacji
działających w farmacji itp. Przykładowo, liderem może zostać
apteka w sposób wyróżniający dbająca o pacjenta i jego zdrowie lub realizująca zasady opieki farmaceutycznej, firma farmaceutyczna prowadząca ciekawy program edukacyjny lub
naukowy.

Centrum uwagi wszystkich działań Liderów Ochrony Zdrowia
jest pacjent i jego zdrowie oraz dobre samopoczucie.
Lider działalności na rzecz pacjenta to osoba lub instytucja,
której działanie nakierowane jest na niesienie pomocy innym
ludziom, zarówno poprzez swoją indywidualną pracę jak i działalność instytucjonalną.
Organizacja charytatywna, osoba pomagająca samodzielnie
chorym, lekarz i pielęgniarka, wolontariusz, instytucja ochrony
zdrowia – lider w tej kategorii wyróżnia się przede wszystkim
wewnętrzną siłą w misji, jaką jest służenie pacjentom, czasami
działając pod prąd ogólnych trendów i obojętności.
Na tą szczególną nagrodę zasługują osoby lub instytucje, które
na horyzoncie działania zawsze widzą potrzeby chorego.

Lider Farmacji wyznacza nowe standardy działania, jest inicjatorem pozytywnych przeobrażeń w skali lokalnej lub ogólnokrajowej, wdraża nowe rozwiązania próbując zmienić obowiązujące status quo.

Poza 15 nagrodami w podstawowych kategoriach Kapituła Konkursowa przyzna najwyższe wyróżnienie
w postaci Brylantowego Ochrony Zdrowia.

Pełne dane o Konkursie, Formularz Zgłoszenia oraz
Regulamin:

Kontakt:
e-mail: lider2019@osoz.pl
Tel. 0600 478 928

