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Lezárult az Astellas díj 2010 pályázat

  

A pályázati kiírás:

  

Az orvosok nehéz felelősségteljes munkáját bírálják vagy dicsérik pácienseik és azok
hozzátartozói. Vajon belegondolt-e már abba, hogy a gyógyítás mellett milyen fontos a beteg és
orvosa között a kölcsönös bizalom? A jó orvos-beteg kapcsolat bizonyítottan hozzájárul a
gyógyuláshoz, hiszen csökkenti a beteg bizonytalanságát, segíti a páciens és a család
tájékozottságát. A partneri viszony alapja a bizalom, az elfogadás, s akkor várhatóan a beteg
megfogadja és követi orvosa tanácsát. Fordítva is igaz, az orvos csak akkor lehet sikeres, ha jó
viszonyt ápol a pácienssel, s annak hozzátartozóival.
A Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány az orvosi hivatás jobb elismerésére 2010-ben már
negyedik alkalommal hirdeti meg az Astellas Díjat, amit három orvos nyerhet el a páciensek
javaslata alapján. A díjat azok kaphatják meg, akik szakértelmükkel és emberségükkel egyaránt
kivívják betegeik elismerését.
Ön úgy érzi, hogy orvosa mindent megtett a gyógyulásáért? Ha igen, küldje el nekünk
felépülésének történetét az orvosának nevével, elérhetőségével együtt. A beérkezett történetek
alapján jeles közéleti személyiségekből, újságírókból, írókból, színészekből, sportolókból álló
bíráló bizottság tesz javaslatot a díjazottakra.

  

Kérjük, a következő szempontokat vegye figyelembe az értékelésnél:
- 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 díjazottak:
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   Dr. Kozma Richárdot is jelölték a pályázatra. Sajnos az "Év praxisa 2010" cím mellé nemsikerült ezt a díjat is elnyerni. Köszönjük mindazoknak, akik támogatták, jelölték kivállóorvosunkat a tavalyi év pályázataira. Kérem a jövőben is tegyék meg ugyanezt. Ne feledjék,Kozma doktor a nap 24 órájában értünk, a betegekért dolgozik.   

 2 / 3



Astellas díj, Az Év Orvosa Pályázat 2010

Írta: Takács Géza

  Tisztelettel!Takács Géza webmester  
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