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Положення про проведення 
 

Конкурсу журналістських робіт 
на найкраще висвітлення теми реформування охорони здоров’я 

 в Україні та доступу до лікування українських пацієнтів 
 
Назва конкурсу: «Ін’єкція словом» 
 
Мета конкурсу: 
 
- Привернення уваги ЗМІ (а через ЗМІ — суспільства та держави) до питання 
реформування галузі охорони здоров’я України, медичних питань та доступу до 
лікування. 
- Стимулювання журналістів висвітлювати питання реформування системи 
охорони здоров’я України та медичні тематики. 
 
Організатор конкурсу: 
Благодійний фонд «Пацієнти України» 
 
Конкурс проводиться за підтримки: 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Громадської організації 
«Інтерньюз-Україна» 
 
Медіа-підтримка: Інтернет-портал «Детектор медіа» http://detector.media/  
 

Умови та порядок проведення конкурсу: 
 
Учасники конкурсу 
 
Учасниками можуть бути редакції, групи журналістів та окремі журналісти. 
 
На конкурс подаються окремі матеріали, що вийшли у всіх видах ЗМІ та 
присвячені актуальним питанням доступу пацієнтів до ліків: медична реформа в 
Україні; тендерні закупівлі ліків та виробів медичного призначення ; регуляція 
обігу фармацевтичних препаратів; доступність медичної допомоги для 
важкохворих пацієнтів, корупція в медицині. Матеріали мають бути опубліковані 
у період з 1 січня 2016 року по 06 грудня 2016 року. 
 
До участі в конкурсі приймаються виключно роботи, які мають авторський 
(творчий) характер — наприклад, репортажі, інтерв’ю, журналістські 
розслідування, аналітичні статті, телесюжети, телепередачі, відео репортажі, 
радіопередачі, авторські колонки, блоги тощо (перелік жанрів не є вичерпним). 
Заявка може представляти індивідуальну роботу або бути представленою від 
колективу авторів. Від одного ЗМІ та автора може бути представлена необмежена 
кількість робіт. 
 
Термін подачі конкурсних робіт: 7 листопада — 7 грудня 2016 року 
включно. 
 
Розгляд журі конкурсних робіт: до 30 грудня 2016 року включно. 
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Підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу: 20 січня 2017 року. 
 
Номінації та критерії оцінювання: 
 
Роботи, подані на Конкурс, оцінюватиме журі, до складу якого входитимуть  
представники професійних журналістських організацій, представники БФ 
«Пацієнти України», ГО «Центр Протидії Корупції» та Реанімаційний Пакет 
Реформ, РПР:  
 
1. Ольга Стефанишина, виконавчий директор БФ «Пацієнти України», голова 
журі. 
2. Олександра Устінова, член правління ГО «Центр Протидії Корупції». 
3. Андрій Кулаков, Директор з програмної діяльності «Інтерньюз-Україна». 
4. Світлана Остапа, спеціальний парламентський кореспондент, заступник шеф-
редактора Інтернет-порталу «Детектор медіа». 
5. Ірина Соломко, керівник комунікаційного напрямку Реанімаційний Пакет 
Реформ, РПР. 
 
Переможці конкурсу будуть визначені у номінаціях: 
 

1. Кращий відеоматеріал (ТВ)  
2. Кращий матеріал у друкованому виданні 
3. Кращий матеріал в онлайн-ЗМІ 
4. Кращий продукт радіомовлення 
5. Кращий матеріал у регіональному ЗМІ: ТВ або радіо 
6. Кращий матеріал у регіональному ЗМІ: матеріали друкованих та онлайн 

ЗМІ 
7. Краще журналістське розслідування  
8. Антиномінація — «Гірчичник» («Інфекція словом»)  

 
Критерії оцінювання конкурсних робіт: 
- рівень розкриття теми конкурсу (50 балів); 
- актуальність, масштаб та значимість представленої події (20 балів); 
- яскравість, ілюстративність, запам’ятовуваність журналістського образу (20 
балів); 
- формальні якості (мова, стиль, логіка аргументів тощо) (10 балів). 
 
Кожен член журі проводить оцінку за всіма параметрами. Після оцінювання для 
кожної роботи вираховується середній бал.  
 
Переможців у антиномінації «Гірчичник» («Інфекція словом») конкурсне журі 
вибирає самостійно відповідно до моніторингу ЗМІ за останні 6 місяців до 
моменту старту конкурсу. 
 
Рішення журі не підлягають оскарженню. 
Переможці номінацій отримають цінні призи, відзнаки та дипломи. 
 
Конкурсні роботи та заповнену анкету надсилайте до 07.12.2016 року 
включно з поміткою «на Конкурс» та заповненою анкетою на email: 
awards@patients.org.ua  
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