
 

 

 
Tisztelt Doktornő! Tisztelt Doktor Úr! 
 
Idén immár negyedik alkalommal kerül meghirdetésre a magyar egészségügyben megtapasztalható 

kiváló egészségügyi szakdolgozói teljesítmények méltó elismerésére létrehozott Astellas-díj – Az év 

egészségügyi szakdolgozója pályázat. A nemes megmérettetés mögött ebben az esztendőben a 

korábbinál is szélesebb szakmai összefogás áll, a meghirdetők köréhez ugyanis az Astellas Pharma, a 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a négy legnagyobb, a hazai egészségügyi szakdolgozói 

képzésben érintett egyetem mellett a Magyar Kórházszövetség is csatlakozott. A pályázat célja 

változatlanul az, hogy lehetőséget és fórumot teremtsen a kiemelkedően értékes, példaként 

állítható teljesítmények felkutatására és a társadalmi nyilvánosság előtti elismerésére. 

 

Meggyőződésünk, hogy a teljes egészségügyi szakdolgozói szakma szempontjából rendkívül fontos, 

hogy e pályázatra a hazai gyógyellátás különböző területeiről minél több kiváló szakdolgozó és 

szakdolgozói csoport kerüljön felterjesztésre. Az ő munkájuk, teljesítményük mérce és követendő 

példa lehet a gyakorló és a ma még csak a pályára készülő szakemberek számára egyaránt. Hisszük és 

valljuk, hogy egy országos pályázat keretében a legjobbak között szerepelni a végeredményektől 

függetlenül is óriási elismerés, ezért már pusztán a jelölés ténye is komoly elismerést jelent 

valamennyi jelölt számára. A szakmai környezet, a kollégák és a betegek bizalmának és 

támogatásának elnyerése olyan elismerés, amely mögött hosszú évek kitartó munkája áll, és amely 

további hosszú évekre adhat lendületet és erőt.  

 

Biztosak vagyunk benne, hogy az Önök környezetében is dolgoznak olyan munkatársak, akiket 

emberi és szakmai kiválóságuk méltóvá tesz arra, hogy a szélesebb nyilvánosság előtt képviseljék 

mind intézményüket, mind pedig az egészségügyi szakdolgozói hivatást végző közel százezer 

dolgozót. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a réteg a mindennapokban milyen méltánytalanul kevés 

elismerésben részesül, ezért a magunk szerény eszközeivel kívánjuk a pálya megbecsültségét, a 

pályán maradás esélyeit és az utánpótlás biztosítását erősíteni. Mindezek megvalósításában 

számítunk az Önök közreműködésére is, hogy jelöléseiken és jelöltjeik személyén keresztül közös 

erőfeszítéssel követendő példákat és példaképeket tudjunk felmutatni e nemes hivatást űzők, 

tanulók és tanulni vágyók felé. Ezért szorgalmazzuk, hogy minél több értékes jelölés szülessen, mert 

meggyőződésünk, hogy így valóban sokan és sokat tehetünk az általában – és méltatlanul – háttérbe 

szoruló, elismerésben ritkán részesülő egészségügyi szakdolgozók társadalmi és szakmai 

megbecsültségéért. 

 

Nagy tisztelettel kérjük Önöket, hogy legyenek kedvesek a mellékelt pályázati felhívást és a jelölési 

segédanyagokat figyelmesen átolvasni és az elismerésre méltónak ítélt munkatársaikat az Astellas-

díjra felterjeszteni. Igazán örömteli, hogy a pályázat indulása óta – egyéni és csoportos kategóriában 

– az ország valamennyi területéről már több mint 2000 jelöltet és 79 Astellas-díjast köszönthettünk. 

A pályázat folyamatosan bővül és gazdagodik, hiszen a kiemelkedő teljesítményeket az Astellas-díjon 

felül a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Semmelweis Egyetem által felajánlott 

különdíjakkal is lehetőségünk van elismerni. 

 



 

 

A jelölés menetéről és a határidőkről az Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója 2014 

részletes pályázati felhívásából tud tájékozódni, a következő linken: 

www.astellasdij.hu/evszakdolgozoja2014 Jelölést kezdeményezni idén is két kategóriában 

lehetséges, az alábbi szakterületeken: egyéni kategóriában az egészségügyi alapellátás, a járó-, 

valamint a fekvőbeteg-ellátás területéről, csoportos kategóriában pedig a járó-, a fekvőbeteg-ellátás, 

valamint a helyszíni sürgősségi ellátás szakterületekről. Az egészségügyi alapellátás szakterületen – e 

terület jellegéből adódóan – bármely olyan orvos kezdeményezhet jelölést, aki a felterjeszteni 

kívánt szakdolgozó munkáját közelről, legalább három éve ismeri. A jelölési folyamat 

megkönnyítésére rendszeresített „Jelölési lap”-ot mellékelten továbbítjuk Önöknek. 

 

A pályázat jelöltjeiről és nyertesek személyéről szakmai zsűri dönt, amely a négy hazai klinikai 

központ ápolási vezetőiből, valamint az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Hospice Alapítvány 

képviselőiből áll össze. Az Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója pályázat fővédnöki 

teendőit ebben az évben is Dr. Szél Ágoston professzor, a Semmelweis Egyetem rektora látja el. 

 

További információkért kérjük, látogasson el a pályázat weboldalára 

(www.astellasasdij.hu/evszakdolgozoja), bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén pedig keressen 

bennünket bátran a (30) 298 3364-es, továbbá a (30) 330 3000-es információs telefonszámokon, vagy 

e-mailben az evszakdolgozoja@astellasasdij.hu elérhetőségen. Várjuk jelöléseiket! 

 
 
 
 
Őszinte tisztelettel, 
 
 
 
 
Morva Gábor 
pályázati programvezető 
Astellas-díj - Az év egészségügyi szakdolgozója 2014 pályázat 
Telefon: (+36 1) 9200 620, (+3630) 298 3364 
Fax: (+36 1) 700 1620 
Postacím: 1660 Budapest Pf. 448. 
Pályázati információk: www.astellasdij.hu/evszakdolgozoja 
Facebook: www.facebook.com/astellas.azevszakdolgozoja  
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