Megvalósult jó gyakorlat, program 5 csillagos értékelése
(A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Tanácsadó Testületének indikátor-munkatársa és a Magyar
Pszichiátriai Társaság indikátor-munkacsoportja (Dr. Harangozó Judit, Dr. Purebl György és Dr.
Wernigg Róbert) által kidolgozott, a „Közösségi Lelki Egészségfejlesztés” 1. Eszmecseréje által
2013. március 26-án elfogadott szempont-rendszer)
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum kiegészítéseivel

A szempontrendszer célja a mentális ellátás, prevenció és lelki egészség-promóció területén a
hazai jó gyakorlatok felmérése és ajánlás kidolgozása a leginkább reálisan megvalósítható
hazai jó gyakorlatokról. Szeretnénk egy olyan, könnyen áttekinthető adatbázist létrehozni,
amely a gyengébb lobbierővel rendelkező hazai jó gyakorlatokat versenyképes helyzetbe
hozza a döntéshozás során. Eszerint egy megvalósult hazai jó gyakorlat akkor lehet
legközelebb az országos terjesztéshez, ha igazolni tudja az (alábbiakban leírt) 5*-os
megvalósulást.
A kérdőív kitöltésekor nem a részletes szöveges ismertetés, hanem a *-okat igazoló lényegi
hivatkozások összegyűjtése fontos, ahol tájékozódni lehet a programról, annak társadalmi
fogadtatásáról, tapasztalatairól, valamint publikált eredményeiről (internetes szakirodalmi,
média és honlap-hivatkozások javasoltak ebben a formában szerkesztve: honlap). A
szakirodalmi hivatkozásoknál az impakt-faktoros, illetve lektorált szaklapok az értékesebbek.
Ha egy jó gyakorlat még nem érte el az 5*-ot, akkor is örömmel fogadjuk, és hasznos, ha
megvalósítói röviden leírják a kérdőívben, mire volna szüksége az 5*-ig vezető úton: pl.
kutatásra, forrásokra, disszeminációra. Ez is orientálhatja ugyanis a döntéshozókat. Egy
centrum több programmal is jelentkezhet.
A program neve:

* Hazai és/vagy nemzetközi kutatási, ill. tapasztalati evidenciákra épül:

** Ezekre alapozottan megvalósult a hazai pilot program:

A megvalósító szervezet adatai és elérhetősége, a vezetők neve és elérhetősége:

*** A hazai program eredményessége eléri, közelíti az evidencia-alapú hazai/
nemzetközi jó gyakorlatét:

**** A hazai disszemináció sikeres volt:

A megvalósító szervezetek adatai és elérhetősége, a vezetők neve és elérhetősége:

***** A hazai disszeminált programok eredményeit mérték, ezek közelítik a pilot
program eredményességét :

Hány csillagot adna Ön a jó gyakorlatnak, amit ismertetett?

****** Az előzőekhez kapcsolódóan a felhasználók véleménye mindezek
(várható) hatékonyságáról
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