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REGULAMIN NAGRÓD INSPIRACJE /WYCIĄG/ 
 

1. Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania 

opracowań i rozwiązań poprawiających stan zdrowia Polaków, wpływających na 

poprawę bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia, stosowanie nowatorskich 

metod leczenia i rehabilitacji pacjentów, promujących profilaktykę i diagnostykę, 

zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i umysłową, zachęcających i prezentujących 

możliwości aktywności na rzecz czystości środowiska naturalnego.  

2. Przedmiotem Konkursu są wdrożone rozwiązania techniczne, technologiczne  

i organizacyjne, metody badawcze i procedury medyczne oraz przedsięwzięcia 

edukacyjne, profilaktyczne i diagnostyczne. 

 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń – 20.02.2020 r. 
 

4. Nagroda jest wręczana w 6 głównych kategoriach.  

 

KATEGORIA 1 -  Innowacyjny szpital 
 

Inwestycje w nowe metody leczenia, zarządzania, zwiększanie efektywności pracy, 

nowatorskie metody szkoleniowe 
 

KATEGORIA 2  -  Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych,                         

ze szczególnym  uwzględnieniem zakażeń szpitalnych 
 

Poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie  na podniesienie 

stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń 

niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych 
 

KATEGORIA 3 - Profilaktyka i popularyzacja zdrowia 
 

Akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, 

zdrowego żywienia, organizowanie badań przesiewowych, programy angażujące różne 

grupy wiekowe do sportu i aktywności ruchowej  
 

KATEGORIA 4 - Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów  
 

Działania prowadzone zarówno w szpitalach, sanatoriach, dziennych domach opieki jak 

i w domu pacjenta, a także akcje społeczne, wspierające seniorów w obszarze 

medycznym i mentalnym, aktywności fizycznej, umysłowej i zaangażowania 

społecznego. 

 

KATEGORIA 5 - E-usługi oraz nowatorskie produkty poprawiające jakość życia          

i zdrowia 
 

KATEGORIA 6 - Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
 



  

  

    

Akcje edukacyjno-promocyjne, produkty, działania na rzecz ograniczania wpływu 

przedsiębiorstw/organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR 

 

 

4. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną za wyjątkowo innowacyjny czy           

efektywny projekt, istotnie wpływający na jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia. 

 

5. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną osobie lub organizacji za wybitne 

osiągnięcia w działaniach na rzecz zdrowia i środowiska. 

 

6. W każdej z kategorii możliwe jest przyznanie nagrody głównej, wyróżnień lub listów 

gratulacyjnych:   

a. nagrody w postaci dyplomów oraz statuetek są przyznawane osobom, zespołom, 

firmom czy instytucjom wymienionym we wnioskach konkursowych, które 

zwyciężyły w swoich kategoriach.  

b. wyróżnienia w formie dyplomów są przyznawane autorom wymienionym imiennie 

we wnioskach konkursowych, których projekty zostały wyróżnione przez Kapitułę. 

c. Za zgodą Kapituły Partnerzy Inspiracji mogą ufundować dodatkowe nagrody  

w wybranych kategoriach  

 

7. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Kapituła Konkursu.  

8. Na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu, organizatorzy mogą przyznać inne 

nagrody specjalne. 

9. Podstawowe kryteria oceny wniosków konkursowych:   

• osiągnięta poprawa bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia   

• zwiększenie efektywności leczenia 

• poprawa komfortu życia 

• zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia,   

• efekty ekonomiczne 

• wpływ na tworzenie kultury projakościowej i prozdrowotnej 

• wpływ na świadomość pacjentów, rodzin i otoczenia 

• stosowanie rozwiązań pro-środowiskowych, mających efektywny wpływ na poprawę 

stanu środowiska lub ograniczenie wpływu na środowisko, stosowania produktów, 

usług i rozwiązań technologicznych  

  


