
Az “Év Orvosa –pályázat” 

 

 A pályázat mögötti gondolatok: 

 

   “A hazai egészségügyi ellátás színvonalának, hatékony működésének legfőbb letéteményesei 

mindig is az orvosok voltak. Jelenlétükről, szerepvállalásukról, helytállásukról, 

odaadásukról, a gyógyító szakma iránti elkötelezettségükről és 

szakmaszeretetükről legendás történetek maradtak fenn.  

 

  Felmérések igazolják, hogy a betegek gyógyulásához az orvosok szakmai felkészültsége és 

tapasztalata mellett az emberi teljesítményre és a kölcsönös bizalomra is nagy szükség van. 

A betegek gyógyulni akarása, az olykor leküzdhetetlennek tűnő kór legyőzésébe vetett hit a jó 

orvos-beteg kapcsolat megléte nélkül szinte elképzelhetetlen. 

Az Astellas Pharma Kft. és a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) az 

„Astellas-díj - Az év orvosa 2012” pályázat elindításával és a kiemelkedő orvosi teljesítmények 

elismerésével immár hatodik esztendeje tevőlegesen is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az 

orvosok elismertsége és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében 

erősödjön. Közel 700 jelölés érkezett, ezek közül 18-an kapták meg az Év Orvosa megtisztelő 

címet.  

  E cél érdekében közösen törekednek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható 

pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél 

nagyobb nyilvánosságot kapjanak.   

Az Astellas-díj az emberséget és a szakmaiságot egyaránt követendő értékként állítja 

fókuszba. Míg a jelölt orvosok emberségéről a beküldött történetekkel alapvetően a laikus 

közönség tesz tanúságot, a szakmai értékelés és minősítés a szakmai környezet értékítélete 

alapján áll össze. E két vonal a pályázat keretén belül két azonos értékű, önálló 

folyamatként, a közönségjelölés, ill. a szakmai jelölés formájában jelenik meg.  

Idén gyermekrajz-pályázatot is hirdetnek. 

3. A PÁLYÁZAT FŐBB SZAKASZAI, HATÁRIDŐK 

Teljes pályázati időszak: 2012. október 9. - 2013. február 1.  

A közönség részvételével zajló pályázati szakaszok: 

Jelöltállítás betegtörténet beküldésével: 2012. október 9. – 2012. december 11. 

Beérkezett jelölések zsűrizése: 2012. december 12-16. 

Közönségszavazás az interneten: 2012. december 18. – 2013. január 31., 24:00 óra 

 

 

 



A közönségszavazáson kapott voksok aktuális száma alapján kialakuló pillanatnyi rangsorok 

(TOP-listák) közzététele: 

                                               TOP30 - 2012. december 27. 

TOP25 – 2013. január 3. 

TOP20 – 2013. január 10. 

TOP15 – 2013. január 17. 

TOP10 – 2013. január 24. 

TOP5   – 2013. január 31. 

Szakmai szervezetek, szakemberek részvételével zajló pályázati szakaszok: 

Szakmai jelöltállítás időszaka: 2012. október 9. – 2013. január 13. 

A szakmai jelölések első értékelése, előzsűrizése: 2013. január 15-18. 

A szakmai döntőbe jutottak további szakmai értékelése: 2013. január 19 – február 1. 

Szakmai döntősök zsűrizése: a záróünnepség napján 

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó: 2013. február eleje 

4. KIK JELÖLHETNEK ORVOSOKAT AZ ASTELLAS-DÍJRA? 

Közönségjelöltet bármely magánszemély állíthat, aki saját kezelésének, gyógyulásának 

történetét megírja, és azt e-mailen, az info@astellasazorvosokert.hu címre beküldi a pályázatra. 

E történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a bemutatott orvos emberségét, 

példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető 

legszebben, leghitelesebben mutassa be. (Kérjük, hogy a történetek hossza lehetőleg ne haladja 

meg a 2 oldal terjedelmet!) A 2012-es pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést 

kezdeményezni, amely valóban a 2012-es esztendőhöz kötődik. (Minden esztendőben az adott év 

legjobb teljesítményei versengenek egymással.) 

A közönség- és a szakmai jelölésekkel kapcsolatban egyaránt fontos leszögeznünk, hogy a 

pályázati megmérettetés nem életművek nemes megmérettetését, hanem az adott tárgyév 

során megtapasztalt, a betegek, kollégák és a szakma által is elismert különleges emberi és 

szakmai teljesítmények elismerését célozza.  

5. KIK JELÖLHETŐK AZ ASTELLAS-DÍJRA? 

A közönség- és a szakmai jelöléseknél egyaránt érvényes, hogy 

jelölni bármely,Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve folyamatos praxissal 

rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely területén tevékenykedő orvost 

lehet.  E-mail címünk: info@astellasazorvosokert.hu 

 

mailto:info@astellasazorvosokert.hu
mailto:info@astellasazorvosokert.hu


További információk és a fentiek forrása : http://www.astellasazorvosokert.hu/palyazati_felhivas 

Milyen szempontokra érdemes figyelni a jelölésnél?  

- empátia (mennyire tudott azonosulni az orvos betege helyzetével, problémájával) 

- elhivatottság (az orvos mennyire érezte fontosnak, hogy segítsen betegén) 

- jó orvos-beteg kapcsolat (az orvos és beteg közötti ember kapcsolat hogyan támogatta a 

gyógyulást, mit jelentett a betegnek) 

- odafigyelés (mennyire érezte a beteg orvosa személyes törődését, állandó figyelmét) 

- orvosi kvalitás (általában az orvos emberi-szakmai kiválósága hogyan tükröződik a történeten 

keresztül) 

A történeteket a zsűri is ilyen szempontok alapján értékeli, nem az irodalmi, nyelvi igényesség 

vagy a terjedelem dönt. Nagyon köszönjük részvételét a pályázatban! 

Néhány kiragadott mondat a már visszaigazolt betegtörténetekből, amelyek háláról, tiszteletről és 

elismerésről szólnak: "...Úgy bánik a gyerekekkel az osztályon, hogy példamutató lehet a 

fiatalok számára...", "...különleges ember, kiváló orvos és soha nem felejtem el neki azt a 

figyelmet, amellyel fogadott és kezelt...", "...jó kezekben vagyok és mindenkinek ilyen 

emberséges orvost ajánlanék aki igazán a hivatásának tekinti a munkáját és szívvel-lélekkel 

végzi..." Ha Ön is elégedett az orvosával, írja meg történetét és küldje be  

Forrás: http://www.astellasazorvosokert.hu 


