
 

 

 
Az Astellas Pharma, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 

a Magyar Kórházszövetség, valamint a négy legnagyobb, 
a hazai egészségügyi szakdolgozó képzésben érintett egyetem 

közös pályázati felhívása 

Astellas-díj - Az év egészségügyi szakdolgozója 2014  
c. szakmai díj elnyerésére 

A PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE 

Az év egészségügyi szakdolgozója pályázatot 2011-ben azzal a céllal hívtuk életre, hogy az országban 
tevékenykedő közel 100 ezer szakdolgozó számára esélyt, lehetőséget és fórumot teremtsünk a 
kiemelkedően értékes, példaként állítható teljesítmények elismerésére és társadalmi nyilvánosság 
előtti bemutatására. Mindezzel hosszútávon az egészségügyi szakdolgozói hivatás megbecsülésének, 
presztízsének növelését, a pálya vonzóvá tételét és a pályán maradás erősítését kívánjuk szolgálni. 

Meggyőződésünk, hogy a nagyszerű teljesítmények elismerése nem csak a díjazottak, hanem a 
szakma valamennyi gyakorlója – s különösen az új generációk – számára komoly értéket és 
motivációt jelent. A pályakezdők hivatástudatának erősítése, a jó teljesítés értékének, rangjának 
megteremtése a pályázat legfontosabb célkitűzései között szerepel. 

PÁLYÁZATI SZAKASZOK, HATÁRIDŐK 

Pályázat meghirdetése, pályázati időszak kezdete: 2014. április 24.   

Jelöltállítás határideje egyéni kategóriában: 2014. június 13. 24:00 óra 

Jelöltállítás határideje csoportos kategóriában: 2014. május 16. 09:30 óra 

Ünnepélyes díjátadó időpontja: 2014. július 4. 14:00 

MILYEN PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁKBAN INDÍTHATÓ JELÖLÉS? 

A pályázaton egyéni és csoportos kategóriában lehet jelölteket állítani.  

KIK JELÖLHETNEK A PÁLYÁZATON? 

A pályázaton járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, egyetemi klinikák, mentőszolgálatok, 
valamint a hospice házak és ápolási otthonok alább meghatározott szakmai vezetői, illetve az 
alapellátás területén tevékenykedő, a jelölendő szakdolgozók tevékenységét jól ismerő orvosok 
jelölhetnek.  

JELÖLTÁLLÍTÁS EGYÉNI KATEGÓRIÁBAN 

Egyéni kategóriában munkajogviszonyt érintő megkötés, ill. korlátozás nélkül bármely, 
Magyarországon érvényes működési engedéllyel, MESZK tagsággal, valamint igazolható módon 
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező egészségügyi szakdolgozó jelölhető, aki az alább 
felsorolt szakterületek valamelyikén tevékenykedik. Fontos elvárás, hogy a jelölt szakdolgozó 
munkáját a szakmai és laikus környezet elismerése egyaránt övezze. Jelölni csak más személyeket 
lehet, önjelölésre nincs lehetőség. 



 

 

 

 
Egyéni kategóriában jelölés az alábbi szakterületekről kezdeményezhető:   

ALAPELLÁTÁS – a jelölést szakterületi megkötéstől függetlenül, a szakdolgozóval együtt 
tevékenykedő bármely gyakorló orvos kezdeményezheti, aki a felterjesztett szakdolgozó munkáját, 
teljesítményét napi szinten, igazolhatóan legalább 3 éve ismeri. 

JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS – jelöltet e szakterületen az egészségügyi intézmény (kórház, egyetemi klinika, 
rendelőintézet) ápolásszakmai vezetője, vezető asszisztense, vagy – szakterületi megkötés nélkül – a 
jelölni kívánt szakdolgozóval együtt tevékenykedő gyakorló orvos állíthat. Fontos elvárás, hogy a 
jelölőnek igazolhatóan legalább 3 éve ismernie kell a jelölt szakdolgozó munkáját, elért 
teljesítményét.  

FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS – a jelölést mindennemű megkötés nélkül a foglalkoztató egészségügyi 
intézmény (kórház, egyetemek esetében klinika) orvosszakmai, vagy ápolásszakmai vezetője önállóan 
kezdeményezheti. 

A 2014-es Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója pályázaton a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar által 2012-ben életre hívott elismeréssel azon Kollégák munkásságának és 
tevékenységének külön elismerésére idén is lehetőség nyílik, akik rendszeres területi gyakorlatok 
biztosításával személyesen is hozzájárulnak a jövő szakdolgozói nemzedék gyakorlati képzéséhez, 
szakmai felkészítéséhez. Meggyőződésünk, hogy szerepvállalásuk és munkájuk őket is méltóvá teszi 
az elismerésre, ezért jelen pályázat keretében, az egyéni kategórián belül lehetőség nyílik ezen 
szakdolgozók TERÜLETI GYAKORLATVEZETŐ kategóriában történő felterjesztésére is.  

Figyelem! A pályázat korábbi nyertesei az Astellas-díjra és a területi gyakorlatvezető elismerésre öt 
éven belül nem jelölhetők újra. A díjra nem jelölhető az sem, aki a jelölést megelőző 5 esztendőben 
etikai, szakmai, vagy egyéb jellegű hivatalos elmarasztalásban, illetve büntetésben részesült. 

A JELÖLÉS MENETE EGYÉNI KATEGÓRIÁBAN 

Jelölő a felterjeszteni kívánt egészségügyi szakdolgozó munkájával, elért eredményeivel kapcsolatban 
komplett jelölési dokumentumot állít össze, amely minimálisan az alábbi információkat tartalmazza: 

1.   Alapadatok 

A jelölési kategória és szakterület pontos megnevezése (pl. Egyéni kategória/Alapellátás szakterület) 

A jelölő személyére vonatkozó információk:  

 jelölő neve, beosztása 

 jelölő munkahelyének neve, pontos címe 

 jelölő közvetlen e-mail címe, közvetlen telefonos elérhetősége 

A jelölt személyére vonatkozó információk:  

 jelölt egészségügyi szakdolgozó pontos neve, beosztása  

 jelölt tevékenységi területe/területei 

 jelölt munkahelyének pontos neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám) 

 jelölt e-mail címe, közvetlen telefonos elérhetősége 

 

 



 

 

2. A jelölés rövid, maximum 1 ½ oldal terjedelmű indoklása, amelyben a jelölő a jelölt szakmai 
tevékenységét, elért eredményeit mutatja be. Ebben kérjük röviden jellemezni a jelölt betegekhez és 
kollégáihoz való viszonyát, valamint nyilvános társadalmi részvételét, szerepvállalását is. Mivel a 
pályázat alapvetően nem életművekre, hanem a 2013-as teljesítményekre fókuszál, nyomatékosan 
kérjük, hogy a méltatásban a tavalyi esztendő során megtapasztalt eredmények kapjanak kiemelt 
hangsúlyt!  

3.  Nyilatkozat a területi gyakorlatvezetői kategóriában történő felterjesztésről (1. sz. melléklet) 

4.  A jelölés érvényességéhez nem szükséges, a felterjesztés értékét azonban növelheti, ha abban a Jelölt 
alkalmasságát alátámasztó, jellemző esetek, rövid történetek (pl. betegtörténetek) közül legalább egy 
csatolásra kerül.   

Az összeállított, kész jelölési dokumentumot (aláírás nélkül, word formátumban) e-mailen az 
evszakdolgozoja@astellasdij.hu címre, azzal párhuzamosan pedig kinyomtatva, a jelölő által 
aláírva postán a SESAME Pályázati Iroda címére (1660 Budapest, Pf. 448.) kérjük megküldeni!  

5. A jelölési dokumentum beérkezését követően a pályázat szervezője a Jelöltet a felterjesztés 
tényéről e-mailben és telefonon is értesíti és tőle elektronikus, illetve postai érkeztetéssel az 
alábbi dokumentumokat kéri be:   

 nyilatkozat a jelölés elfogadásáról, a pályázati részvételről és a rendelkezésre bocsátott 
információk felhasználásáról (A nyilatkozat sablont a jelölt e-mailben kapja meg, melyet 
kitöltés és aláírás után a következő postacímre kell eredeti példányban beküldeni: 
SESAME Pályázati Iroda, 1660 Budapest, Pf. 448.) 

 rövid szakmai hitvallás - miért választotta ezt a hivatást és melyek a legfontosabb 
értékek számára? 

 jó minőségű, a pályázati felületeken használható fotó 

 részletes szakmai önéletrajz, amely az alábbiakat tartalmazza 

a) iskolai végzettség 
b) szakmai végzettség/ek 
c) szakmai munka (intézmény, munkakör, tevékenység, mettől – meddig)  
d) népegészségügyi és egészségfejlesztési programokon/ban való részvétel  

i. szűrőprogram 
ii. felvilágosító program 

iii. egészségfejlesztési /megőrzési program 
e) akkreditált szakmai továbbképzések szervezése 
f) akkreditált szakmai továbbképzéseken elméleti és/vagy gyakorlati oktatás tartása 
g) akkreditált továbbképzésen való részvétel 
h) gyakorlati oktatásban való részvétel 
i) tudományos tevékenység 
j) szakmai civil szervezetben való tagság/ tisztség 
k) szakmai köztestületben való tisztség 
 

A szakmai önéletrajzhoz kérjük az iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát 
csatolni! Egyéni kategóriában a jelölők minden egyes szakterületről (alapellátás, járóbeteg-ellátás és 
fekvőbeteg-ellátás) csak egy-egy jelöltet állíthatnak. (Ebből következően pl. egy járó- és fekvőbeteg 
ellátást is nyújtó kórház/klinika esetében, egyéni kategóriában összesen két jelölt állítására van 
lehetőség!) A felterjesztés kizárólag a felsorolt jelölési dokumentumok hiánytalan beérkezésével 
válik érvényessé. Egyéni jelölésre a pályázat meghirdetésének időpontjától 2014. június 13-án 
24:00 óráig van lehetőség.  
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JELÖLTÁLLÍTÁS CSOPORTOS KATEGÓRIÁBAN 

Csoportos kategóriában a szakdolgozói munkát folyamatosan együtt végző szakmai csoportok 
jelölésére van lehetőség. A felterjesztett csoport legalább 6 főből, maximum 24 főből állhat.  

Csoportos jelölés az alábbi szakterületen indítható:  

JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS – jelölést a szakellátást biztosító egészségügyi intézmény orvosszakmai és 
ápolásszakmai vezetője egymással egyező akarattal, együttesen tehet. A pályázaton erről a 
szakterületről minden intézmény (kórház, egyetemi klinika, rendelőintézet) csak egy szakmai 
csoportot jelölhet.  

FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS – jelölést az egészségügyi ellátó egészségügyi intézmény orvosszakmai és 
ápolásszakmai vezetője egymással egyező akarattal, együttesen tehet. A pályázaton erről a 
szakterületről minden intézmény (kórház, egyetemi klinika) csak egy szakmai csoportot jelölhet. 

HELYSZÍNI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS – jelöltet az Országos Mentőszolgálat régióvezetői az 
állomásvezetők konkrét, írásbeli javaslata alapján állíthatnak. A pályázaton minden régióvezető csak 
egy szakmai csoportot jelölhet. 

Csoportos kategóriában a járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-ellátás szakterületekről a jelölők 
maximum egy-egy jelöltet állíthatnak. (Ebből következően pl. egy járó- és fekvőbeteg ellátást 
egyaránt biztosító egészségügyi intézmény – kórház, ill. klinika – akár mindkét szakterületről 
jelölhet külön csoportot!)  

A JELÖLÉS MENETE CSOPORTOS KATEGÓRIÁBAN 

A JÁRÓBETEG- ÉS FEKVŐBETEG SZAKTERÜLETEKRŐL TÖRTÉNŐ JELÖLÉS ESETÉN Jelölők a 
felterjeszteni kívánt egészségügyi szakdolgozói csoport munkájával, elért eredményeivel 
kapcsolatban komplett jelölési dokumentumot állítanak össze, amely minimálisan az alábbi 
információkat tartalmazza: 

1.   Alapadatok 

A jelölési kategória és szakterület megnevezése (pl.: Csoportos kategória/Járóbeteg-ellátás szakterület) 

A jelölő személyére vonatkozó információk:  

 jelölők neve, beosztása 

 jelölők munkahelyének neve, pontos címe 

 jelölők közvetlen e-mail címe, közvetlen telefonos elérhetősége 

A jelölt csoportra vonatkozó információk:  

 a csoport tagjainak listája (név, beosztás, szakmai gyakorlatban eltöltött évek száma, korábbi 

elismerések felsorolása)  

 a jelölt csoport tevékenységi területének megnevezése (intézmény/osztály/részleg) 

 a jelölt csoportot foglalkoztató intézmény pontos neve és címe (ir.szám, település, utca, házszám) 

 a jelölt csoport vezetőjének neve, beosztása, közvetlen e-mail címe, telefonos elérhetősége 

 a jelölt csoporttal havonta kapcsolatba kerülő betegek átlagos száma (havi betegforgalom) 

 

 



 

 

2. A jelölés rövid, maximum 1 ½ oldal terjedelmű indoklása, amelyben a jelölők a jelölt csoport 
szakmai tevékenységét, elért eredményeit mutatják be. Ebben kérjük röviden jellemezni a jelölt 
csoport betegekhez és intézményen belüli szakmai környezetéhez való viszonyát is. Mivel a pályázat 
alapvetően a 2013-as teljesítményekre fókuszál, nyomatékosan kérjük, hogy a csoport bemutatása 
során elsősorban a tavalyi esztendő során megtapasztalt eredmények kapjanak kiemelt hangsúlyt!  

3.  Amennyiben a jelölő intézményben van ilyen, akkor felterjesztett szakdolgozói csoport napi munkáját 
jól ismerő, velük azonos részlegen tevékenykedő orvos (pl. osztályvezető főorvos) rövid, maximum ½ 
oldal terjedelmű értékelése, amely a csoport tevékenységét a részleg működése szempontjából 
mutatja be.   

4.  A jelölés érvényességéhez nem szükséges, a felterjesztés értékét azonban növelheti, ha abban a jelölt 
csoport alkalmasságát alátámasztó, jellemző esetek, rövid történetek (pl. betegtörténetek) közül 
legalább egy csatolásra kerül.   

Az összeállított, kész jelölési dokumentumot (aláírás nélkül, word formátumban) e-mailen az 
evszakdolgozoja@astellasdij.hu címre, azzal párhuzamosan pedig kinyomtatva, a jelölő által 
aláírva postán a SESAME Pályázati Iroda címére (1660 Budapest, Pf. 448.) kérjük megküldeni!  

5. A jelölési dokumentum beérkezését követően a pályázat szervezője a jelölt csoport vezetőjét a 
felterjesztés tényéről e-mailben és telefonon is értesíti és tőle elektronikus, illetve postai úton az 
alábbi információkat kéri be:   

 közös, valamennyi csoporttag nevét és aláírását tartalmazó nyilatkozat a jelölés 
elfogadásáról, a pályázati részvételről és a rendelkezésre bocsátott információk 
felhasználásáról (a nyilatkozat sablont a csoport vezetője e-mailben kapja meg, 
melyet kitöltés és aláírás után a következő postacímre kell eredeti példányban 
beküldeni: SESAME Pályázati Iroda, 1660 Budapest, Pf. 448.) 

 a csoport munkájának rövid bemutatása (maximum ½ oldal terjedelem) 

 jó minőségű, a teljes csoportot együttesen bemutató fotó 

A csoportos jelölés folyamatának fontos része minden jelölt szakmai csoport esetében az egységesen 
21 naptári napot felölelő betegelégedettségi felmérés elvégzése. Az ehhez szükséges kérdőíveket, 
plakátokat és a gyűjtőurnát minden jelölt csoport postai úton kapja meg.  A betegelégedettségi 
felméréssel kapcsolatos technikai információkat minden jelölőnek külön tájékoztató levélben, e-
mailen küldjük meg.  

A csoportos felterjesztés járóbeteg- és fekvőbeteg szakterületeken kizárólag a felsorolt jelölési 
dokumentumok beérkezésével és a szabályszerűen zajlott betegelégedettségi felmérés 
elvégzésével válik érvényessé!    
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A HELYSZÍNI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKTERÜLETRŐL TÖRTÉNŐ JELÖLÉS ESETÉN a Jelölő a 
felterjeszteni kívánt egészségügyi szakdolgozói csoport munkájával, elért eredményeivel 
kapcsolatban komplett jelölési dokumentumot állít össze, amely minimálisan az alábbi információkat 
tartalmazza: 

1.   Alapadatok 

A jelölési kategória és szakterület megnevezése (Csoportos kategória/Helyszíni sürgősségi ellátás) 

A jelölő (régióvezető) személyére vonatkozó információk:  

 jelölő neve, beosztása 

 jelölő munkahelyének neve, pontos címe 

 jelölő közvetlen e-mail címe, közvetlen telefonos elérhetősége 

A jelölt csoportra vonatkozó információk:  

 a jelölt csoport pontos megnevezése 

 a csoport tagjainak listája (név, beosztás, szakmai gyakorlatban eltöltött évek száma, korábbi 
elismerések felsorolása)  

 a jelölt csoport vezetőjének neve, beosztása, közvetlen e-mail címe, telefonos elérhetősége 

2. A jelölés rövid, maximum 1 ½ oldal terjedelmű indoklása, amelyben a jelölő a jelölt csoport szakmai 
tevékenységét, elért eredményeit mutatja be. Ebben kérjük röviden jellemezni a jelölt csoport 
betegekhez és szakmai környezetéhez való viszonyát is. Mivel a pályázat alapvetően a 2013-as 
teljesítményekre fókuszál, nyomatékosan kérjük, hogy a csoport bemutatása során elsősorban a 
tavalyi esztendő során megtapasztalt eredmények kapjanak kiemelt hangsúlyt!  

3.  Az állomásvezető rövid, maximum ½ oldal terjedelmű értékelése, amely a csoport tevékenységét 
mutatja be.   

Az összeállított, kész jelölési dokumentumot (aláírás nélkül, word formátumban) e-mailen az 
evszakdolgozoja@astellasdij.hu címre, azzal párhuzamosan pedig kinyomtatva, a jelölő által 
aláírva postán a SESAME Pályázati Iroda címére (1660 Budapest, Pf. 448.) kérjük megküldeni!  

4. A jelölési dokumentum beérkezését követően a pályázat szervezője a jelölt csoport vezetőjét a 
felterjesztés tényéről e-mailben és telefonon is értesíti és tőle elektronikus, illetve postai úton az 
alábbi információkat kéri be:   

 közös, valamennyi csoporttag nevét és aláírását tartalmazó nyilatkozat a jelölés 
elfogadásáról, a pályázati részvételről és a rendelkezésre bocsátott információk 
felhasználásáról (a nyilatkozat sablont a csoport vezetője e-mailben kapja meg, 
melyet kitöltés és aláírás után a következő postacímre kell eredeti példányban 
beküldeni: SESAME Pályázati Iroda, 1660 Budapest, Pf. 448.) 

 jó minőségű, a teljes csoportot együttesen bemutató fotó 

 legalább egy, a jelölt csoport kiemelkedő teljesítményét bemutató konkrét eset 
bemutatása, amelyből a csoport felkészültsége, emberi és szakmai helytállása 
egyértelműen láthatóvá válik 

Csoportos jelölésre – azaz a jelölési dokumentáció beküldésére - valamennyi szakterület esetén a 
pályázat meghirdetésének időpontjától kezdődően legkésőbb 2014. május 17-én 09:30 óráig van 
lehetőség.  

mailto:evszakdolgozoja@astellasdij.hu


 

 

 

ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÁS 

A 2014-es Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 
és az elismerések átadására az előzetes tervek szerint 2014. július 4-én (pénteken), Budapesten 
kerül sor. A díjazottak a későbbiekben jogosultak „Az év egészségügyi szakdolgozója 2014” cím 
viselésére.  

A pályázat hivatalos weboldala a www.astellasdij.hu/evszakdolgozoja címen található. Információ az 
evszakdolgozoja@astellasdij.hu e-mail címen, ill. munkaidőben a 06 (1) 9200 620-as vonalas vagy a 
06 30 298 3364-es, valamint a 06 30 330 3000-es mobilszámon kérhető.  

 

http://www.astellasdij.hu/
mailto:evszakdolgozoja@astellasdij.hu


 

 

JELÖLÉSI LAP 

Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója 2014  
- TERÜLETI GYAKORLATVEZETŐ KATEGÓRIA – 

(Kérjük számítógéppel kitölteni!) 

 

Alulírott, …………..……………………………………………… (név), ……………………………………. (beosztás), 

……………………………………………….. (pecsétszám), ………………………………………….. (e-mail cím), 

……………………………………………….. (közvetlen telefonos elérhetőség), …………………… … …… …… …… …. 

…… …… .. …………………… ………………………… ……………………… …………………… (intézmény megnevezése) 

………………………………………………………………..-t (jelölt szakdolgozó neve) az Astellas-díj – Az év 

egészségügyi szakdolgozója 2014 pályázaton területi gyakorlatvezetői kategóriában is elismerésre  

terjesztem fel.      nem terjesztem fel. 

A megfelelő választ kérjük jelölni! Tudomásul veszem, hogy a TERÜLETI GYAKORLATVEZETŐ 
kategóriában csak olyan egészségügyi szakdolgozó terjeszthető fel, aki az Astellas-díj – Az év 
egészségügyi szakdolgozója 2014 pályázaton egyéni kategóriában eleve jelöltként vesz részt.    

Pozitív döntés esetén kérjük, indokolja röviden felterjesztését! 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Kelt: ………………………………………. (település), 2014. ………………………. (hónap) …………….. (nap) 

      

   

       ……………………………………………………….. 
              pecsét, aláírás 

 

Kérjük e jelölési lapot (aláírás és pecsét nélkül, word formátumban) elektronikus úton az 

evszakdolgozoja@astellasdij.hu címre eljuttatni, azzal párhuzamosan pedig aláírva és lepecsételve a 

SESAME Pályázati Iroda címére (1660 Budapest, Pf. 448.) megküldeni szíveskedjenek! 

1. számú melléklet 

mailto:evszakdolgozoja@astellasdij.hu

