ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського конкурсу
«Медична сестра року»
1.Загальні положення.
1.1. Метою проведення міського Конкурсу «Медична сестра року»
(далі - Конкурс) є підвищення престижу професії медичного працівника.
1.2. Організатором Конкурсу є Управління охорони здоров’я Міської
ради міста Кропивницького;
1.3. Конкурс проводиться на загальних засадах та принципах,
визначених даним Положенням.
2. Оргкомітет та журі.
2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється
організаційний комітет та журі, до складу яких залучаються провідні фахівці
галузі охорони здоров’я міста Кропивницького, депутати, представники
профспілок, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького та
громадськості, мас-медіа, меценати.
2.2. Оргкомітет діє на підставі даного Положення, здійснює загальне
керівництво і організаційне забезпечення Конкурсу, формує склад
професійного журі та Програму Конкурсу (на підставі заявок, що надійшли),
забезпечує умови для проведення конкурсу, визначає систему заохочення і
нагородження учасників, проводить рекламну кампанію, залучає
представників засобів масової інформації.
2.3. Оцінювання виступів учасників здійснює Журі Конкурсу (далі Журі), що формується Оргкомітетом.
2.4. Журі приймає рішення про визначення переможців і призерів
Конкурсу.
2.5. Журі має право:
поділяти місця між двома учасниками у разі однакового рівня
виконання;
дискваліфікувати конкурсанта за невиконання будь-якої з умов
Конкурсу.
2.6. Рішення Журі оформлюється протоколом, є остаточним і
обговоренню не підлягає.
3. Учасники конкурсу.
У конкурсі беруть участь переможці відбіркових конкурсів у
лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста.
4. Порядок проведення Конкурсу.
4.1. Конкурс проводиться у 3 тури:
І тур – Візитівка медичного закладу та учасника Конкурсу - бажано у
форматі відео-презентації (ролик до 3-х хвилин).
Критерії оцінки: оригінальність та інформативність.

2

Максимальна кількість балів від кожного члена журі – 5 балів.
ІІ тур – Професійна майстерність. Теоретичні знання та практичні
навички.
1 етап – «Теоретичні знання». Ведучий задає питання на профільну
медичну тематику кожному учаснику Конкурсу, на яке потрібно надати
стислу правильну відповідь.
Ведучий задає питання, які візуалізуються на екрані у вигляді
слайдової презентації кожному учаснику Конкурсу по черзі (по 2 питання).
Конкурсанти із запропонованих варіантів відповідей вибирають одну
правильну. Термін обдумування кожного питання – 30 сек.
Критерії оцінки: правильність.
Максимальна кількість балів за 1 правильну відповідь від кожного
члена журі – 5 балів.
2 етап - «Практичні навички». Ведучий пропонує всім учасникам
Конкурсу виконати певну медичну маніпуляцію (наприклад накласти
бинтову пов’язку, джгут, надати невідкладну медичну допомогу, тощо).
При оцінці результатів враховується правильність, якість та швидкість
виконання маніпуляцій.
Максимальна кількість балів від кожного члена журі – 5 балів.
3 етап – «Прикладні знання»». Кожному учаснику конкурсу по черзі
пропонується виріб медичного призначення (медичне обладнання,
інструментарій, який необхідно правильно назвати, розказати про його
призначення та показати техніку застосування).
ІІІ тур - Шоу «Медик майбутнього». Учасники Конкурсу по черзі у
форматі модельного шоу демонструють своє бачення образу «Медика
майбутнього». Рекомендується залучати до участі в Шоу артистів другого
плану.
При оцінці результатів враховуються креативність, естетичність,
масовість, творчий підхід до створення Образу та його презентації у форматі
Шоу.
Максимальна кількість балів від кожного члена журі – 10 балів.
Додаткові бали від журі учасники конкурсу отримують (від 1 до
5 балів) за підтримку вболівальників з глядацької зали.
5. Порядок подачі заявок
5.1. Для участі у Конкурсі подається заявка (додаток 1), фото
конкурсанта(ів).
5.2. Термін прийняття заявок до 15 травня 2018 року.
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5.3. Заявки подаються на електронну адресу: zdrav@krmr.gov.ua або в
друкованому (письмовому) вигляді за адресою: м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 41, кімната 324 (управління охорони здоров’я
Міської ради міста Кропивницького), 22 16 95.
Усі учасники повинні мати при собі ксерокопії паспорта,
ідентифікаційного коду та згоду на обробку персональних даних.
6. Нагородження учасників конкурсу.
6.1. Переможці Конкурсу
визначаються за підсумками всіх
конкурсних турів по кількості набраних балів та заохочуються грошовими
преміями.
6.2. Всі учасники Конкурсу нагороджуються Дипломами учасника.
6.3. Для заохочення учасників Конкурсу можуть бути встановлені
спеціальні призи засновників, спонсорів та членів журі.
7. Програма проведення конкурс .
7.1. Дата проведення: 12 червня 2018 року.
7.2. Місце проведення: Кіровоградський обласний академічний театр
ім. М.Л. Кропивницького (м. Кропивницький, вул. Дворцова, 4).
7.3. Порядок проведення:
12 червня 2018 року – реєстрація учасників, конкурсні
прослуховування, фонограми здавати звукооператору при реєстрації для
формування програми!
По завершенню конкурсної програми Журі визначає переможців.
8. Фінансування конкурсу.
8.1. Фінансування конкурсу проводиться за рахунок коштів
спонсорів, меценатів та інших джерел не заборонених чинним
законодавством.
8.2.

Участь у конкурсі є безкоштовною.

Начальник управління охорони здоров’я
Міської ради міста Кропивницького

О. Макарук
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СКЛАД
організаційного комітету конкурсу
Голова комітету:
МАКАРУК
Оксана Олександрівна

-

начальник управління охорони здоров’я
Міської ради міста Кропивницького
Члени комітету:

БАРАНОВА Олена
Євгенівна

-

завідувач амбулаторії загальної практикисімейної медицини №7 комунального закладу
«Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги № 1 м. Кіровограда»

ГОРБЕНКО Світлана
Анатоліївна

-

старша сестра медична амбулаторії загальної
практики-сімейної
медицини
№
4
комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги
№
2
м. Кіровограда»

ЗАБОЛОТНА Наталія
Яківна

-

головна медична сестра комунального
закладу
«Центральна
міська
лікарня
м. Кіровограда»

КОЗЛОВА Лариса
Григорівна

-

голова Кіровоградської обласної організації
Профспілки працівників охорони здоров’я
України

КУДРИК Лариса
Мирославівна

-

заступник начальника управління охорони
здоров’я Міської ради міста Кропивницького

ЛИТВИНЕНКО
Світлана
Ігорівна

-

оператор
комп’ютерного
набору
інформаційно-аналітичного відділу медичної
статистики при управлінні охорони здоров’я
міської ради міста Кропивницького

ОДНОБОЧКО Вікторія
Вікторівна

-

заступник Голови Кіровоградської обласної
організації Профспілки працівників охорони
здоров’я України

Начальник управління охорони здоров’я
Міської ради міста Кропивницького

О. Макарук
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Додаток 1
Заявка
на участь у конкурсі
Ім’я та прізвище учасника
Дата та місце народження
Лікувально-профілактичний
заклад, місце роботи
Контактні дані
(адреса, номер мобільного телефону,
Е-mail)

ПІБ керівника закладу
Ваша історія (невелика презентація
про Вас, Ваші здобутки, досягнення
(творчі та інш.)
Дата_____________

Підпис___________

