Добрий день, шановні колеги!
Регіональна рада Запорізької області Відзнаки за професіоналізм та
милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого
Пантелеймона», Запорізька обласна організація ГО «Українська ліга розвитку
паліативної та хоспісної допомоги» звертаються до Вас із запрошенням
долучитися до відкритого конкурсу на присудження Відзнаки.
Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого
Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і
присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони
здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток
українського суспільства.
Відзнака присуджується щороку по одному номінанту у 6 номінаціях:
– «Найкращий лікар»;
– «Найкращий медичний працівник»;
– «Новатор охорони здоров’я»;
– «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я»;
– «Взірець служіння суспільству»;
– «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я» (з 2019 року).
Право пропонувати кандидатури на присудження Відзнаки мають:
– громадські організації сфери охорони здоров’я;
– об’єднання (організації) пацієнтів;
– церкви та релігійні організації;
– лікувальні та лікувально-профілактичні установи різних форм власності;
– фізичні особи, які вносять власну кандидатуру, або ж кандидатуру іншої
особи;
– наукові установи та навчальні заклади.
Подання на кандидатів на присудження Відзнаки містить:
– опис професійних здобутків, благодійної та громадської діяльності із
зазначенням відповідності критеріям, визначеним в описах номінацій;
– презентацію діяльності кандидата в форматі ppt відповідно до опису
(обсягом до 7 слайдів);
– заяву кандидата про згоду брати участь у конкурсі на присудження Відзнаки
в поточному році;
- згоду на збір та обробку персональних даних.
Нагорода «Медаль Святого Пантелеймона» запроваджена з 2018 р.
Поважною Радою Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого
Пантелеймона». Медаль вручається молодим громадянам України (до 35
років), яким притаманні високий професіоналізм, духовно-моральні якості, та
які розробили, впровадили власний проект та досягли значних особистих
результатів у галузі охорони здоров’я, волонтерській, гуманістичній та
громадській діяльності.
Медаль не присуджують за діяльність кандидата як державного
службовця чи посадової особи в органах державної влади та місцевого
самоврядування.

Медаль присуджується щороку у 3 номінаціях:
– «За лікарське мистецтво»;
– «За турботу і ласку до хворого»;
– «За наукові розробки в медицині».
Право пропонувати кандидатури на присудження Медалі мають:
– громадські організації сфери охорони здоров’я;
– фізичні особи, які пропонують власну кандидатуру, або ж пропонують іншу
особу;
– професійні лікарські та сестринські асоціації, товариства;
– рада молодих вчених Національної академії медичних наук України;
– рада молодих вчених Національної академії педагогічних наук України;
– рада молодих вчених Національної академії наук України;
– рада молодих вчених МОЗ України;
– ради молодих вчених наукових установ та закладів вищої освіти сфери
охорони здоров’я;
– рада студентського самоврядування МОЗ України;
– ради студентського самоврядування закладів вищої освіти, які готують
фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я»;
– громадські організації сфери молодіжного руху в охороні здоров’я;
– об’єднання (організації) пацієнтів;
– заклади охорони здоров’я різних форм власності;
– наукові установи;
– заклади вищої освіти, які готують фахівців у галузі знань «Охорона
здоров’я»;
– церкви та релігійні організації.
Подання на присудження Медалі кандидатам містить:
– опис професійних здобутків, волонтерської, гуманістичної та громадської
діяльності із зазначенням відповідності критеріям, визначених в описах
номінацій;
– презентацію діяльності кандидата в форматі ppt відповідно до опису
(обсягом до 7 слайдів);
– заяву кандидата про згоду брати участь у конкурсі на присудження Медалі в
поточному році;
–заява на збір та обробку персональних даних.
Відзнака включає нагрудний знак та грошову винагороду.
Переможцю у національному відборі Відзнаку (Орден або Медаль та
відповідне посвідчення) вручають на урочистій церемонії за широкої гласності
9 серпня у День Святого Великомученика та Цілителя Пантелеймона.
У день вручення Відзнаки, на урочистій церемонії, за участі
представників християнських Церков України, медичної спільноти, членів
Поважної Ради, Регіональних рад, Виконавчого комітету конкурсу,
номінантів, кавалерів Відзнаки попередніх років, громадськості, партнерів та
благодійників (меценатів, спонсорів) здійснюється богослужіння за мир,
здоров’я медичних працівників, усіх громадян України, а також тих, кому
присуджена Відзнака в поточному році.

Подання на кандидатів на присудження Відзнаки Регіональна рада
приймає з 15 січня до 28 лютого 2020 року за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 14, КВНЗ «Запорізький медичний
коледж» ЗОР;
телефон: 216-07-10 (приймальня директора).
Секретар Регіональної ради Запорізької області Відзнаки за
професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль
Святого Пантелеймона» - директор коледжу Варавка Ірина Петрівна.
В додатках: Положення про Відзнаки за професіоналізм та милосердя
«Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона» з описом
номінацій.

З повагою,
Координатор Регіональної ради,
Голова відокремленого підрозділу
«Запорізька обласна організація»
ГО «Українська ліга розвитку
паліативної та хоспісної допомоги»
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