
 

  

Pályázat az egészségügyi szakdolgozói 
teljesítmények méltó elismeréséért 

 (sajtóanyag) 
 

A korábbinál jóval szélesebb összefogással, az Astellas Pharma és a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara mellett immár a négy legnagyobb, az 
egészségügyi szakdolgozó képzésben érintett egyetem részvételével indul útjára a 
2013-as Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója pályázat. A nemes 
megmérettetésre idén immár harmadszor kerül sor. A pályázat rangját emeli, 
hogy tavaly óta a kiemelkedő teljesítmények elismerésére az Astellas-díj mellett a 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) és a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar által felajánlott különdíjak is lehetőséget biztosítanak. A 
2013-as pályázat fővédnöke Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem 
rektora lett.    

„Óriási öröm látni, hogy az Astellas-díj 2006-os alapításával elindított jó szándékú 
kezdeményezés az évek során a társadalom és a gyógyító szakma által egyaránt 
elismert, rangos megmérettetésévé nőtte ki magát. Hálás vagyok mindazoknak, akik 
a hazai egészségügyi dolgozók elismertségének erősítése érdekében indított 
pályázataink kapcsán az elmúlt idők során partnereinkké váltak. Különös 
köszönettel tartozom a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ és a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ vezetőinek, hogy 
szerepvállalásukkal hozzájárulnak a hazai gyógyellátásban jelen lévő kiemelkedő 
egészségügyi szakdolgozói teljesítmények felkutatásához és méltó elismeréséhez.” 
– fogalmazott Dr. Markovich György, az Astellas-díj egyik alapítója.  

Az alapvetően szakmai pályázaton idén is a kórházak, klinikák és rendelőintézetek 
ápolási- és orvosszakmai vezetői, valamint az alapellátási szakterületen 
tevékenykedő orvosok jelölhetnek. A nagyközönség a felterjesztett csoportok 
értékelése során kap lehetőséget arra, hogy véleményét az adott csoport 
munkájával, megtapasztalt teljesítményével kapcsolatban egy 21 napos, helyszínen 
végzett betegelégedettségi felmérésben elmondja. A páciensektől érkező jelzések, 
észrevételek a jelöltek minősítésének fontos részét képezik, hisz a jó 
betegkapcsolatokról, valamint a megfelelő emberi hozzáállásról leginkább ezek a 
jelzések tanúskodnak. 

A 2013-as Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton a jelöltállítást 
egyéni kategóriában 2013. június 12-ig, csoportos kategóriában pedig legkésőbb 
2013. május 17-ig lehet kezdeményezni. Az ünnepélyes díjátadó 2013. július 5-én, a 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar épületének aulájában lesz.   
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