
 

 

Idén 165 orvos és egészségügyi szakdolgozó  
a díjazottak között   

(sajtóanyag) 
 

 
Az MTA Budavári Dísztermében igazi ünnepi hangulatban került sor pénteken a 2015-ös Év orvosa, 
valamint a Média az Orvosokért Pályázat legjobbjait köszöntő ünnepélyes díjátadóra. Az 
eseményen az ünneplő közönség összesen 13 díj kiválóságait köszöntötte. A több mint kétórás 
ceremónián Dr. Kókai-Nagy Ákos, a díjalapító Astellas Pharma ügyvezető igazgatója beszédében 
hangsúlyozta: „Fontos, hogy az ünnep és a legjobbakat köszöntő taps ezúttal se csak a díjazottakat 
és a döntőbe kerülteket köszöntse, hanem valamennyi nagyszerű hazai orvos és szakmai csoport 
áldozatos munkájára ráirányítsa a figyelmet.” James Winterman, az Astellas Pharma Europe 
regionális igazgatója beszédében mindehhez hozzátette: „Bízom benne, hogy az itt ma átadott 
díjak és elismerések, valamint a biztató szavak a teljes magyar egészségügyet szolgálják, s hogy a jó 
példák ereje az egészségügyben dolgozók számára további erőt és lelkesedést ad majd. Kívánom, 
hogy az elismertek mindig érezzék és tudatosan vállalják a kitüntetés súlyát is, hogy arra a 
későbbiekben ne csak saját munkájuk elismeréseként, hanem a környezetükben dolgozók és a 
betegeik iránti elkötelezettségük motivációjaként is tekintsenek.” A díjátadón a jelentős társadalmi 
súlyú, ugyanakkor a nyilvánosság által kevésbé ismert, példaértékű kezdeményezések elismerésére 
életre hívott, évente egy alkalommal odaítélt Astellas-különdíj átadására is sor került.   
Az ünnepségen vehették át elismeréseiket a 2015-ös Év orvosa pályázat legsikeresebb 
közönségjelöltjei is, akik az internetes közönségszavazás során a legmagasabb pontszámot érték el. A 
nyertes e kategóriában Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 
csecsemő- és gyermekgyógyász főorvosa lett, így ő vehette át az idei Astellas-közönségdíjat. Őt a 
rangsorban Dr. Tidir Alisza Vaszilijevna, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Telephely szülész-
nőgyógyász szakorvosa követte, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Dr. Turcsányi Gábor, a 
Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika sebész főorvosa léphetett fel.  
A betegek gyógyulása érdekében végzett áldozatos munka, valamint a kiemelkedő szakmai és emberi 
teljesítmények csoportos elismerésére 2014 őszén életre hívott De Châtel Rudolf-emlékdíjat az 
alapítók nevében Gyöngyössy Katalin színművésznő, De Châtel Rudolf professzor úr özvegye a 18 
idei felterjesztett csoport legjobbjának, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Onkológiai 
Centrum munkatársainak nyújtotta át. Idén további két De Châtel Rudolf-emléklap odaítélésére is 
sor került, amelyeket az ünnepségen a Bács- Kiskun Megyei Kórház Ortopédiai Osztály, valamint az 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Cisztás Fibrózis részleg dolgozói vehettek át. 
Az Év orvosa pályázat szakmai jelöltjeiről a hazai orvosi szakma kiválóságaiból álló szakmai zsűri 
ezúttal is az ünnepséget megelőző órákban döntött, a szakmai Astellas-díjak idén először már hét 
kategóriában találtak gazdára. Az alapellátás kategória nyertese Dr. Oláh Ilona, Budapest-Csepel 
Önkormányzat háziorvosa lett, mellette a döntőben Dr. Mester Lajos, Zákányszék háziorvosa, 
valamint Dr. Antalics Gábor, a budapesti XVII. kerület háziorvosa végzett.  
 
 
 
 



 

 

Az orvosi diagnosztikai kategória döntősei közül idén Prof. Dr. Hüttl Kálmán, a Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese, a Radiológiai Részleg vezetője bizonyult a legjobbnak. 
Mellette a díjátadón nagy tapsban részesült e kategória két további döntőse, Dr. Hevessy Zsuzsanna, 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet egyetemi docense, valamint Dr. 
Patyi Márta PhD., a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház kórházhigiénikus, infektológus főorvosa 
is.  
A sebészeti jellegű eljárások kategória döntőseinek nemes versengéséből ebben az esztendőben Dr. 
Kiss Imre, a Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika főorvosa került ki győztesen. Mellette a 
dobogón Dr. Lakatos Tamás, a Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető főorvosa, valamint Dr. 
Liktor Bálint, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház – Rendelőintézet Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyak Sebészeti 
Osztály osztályvezető főorvosa végzett. 

A konzervatív jellegű eljárások kategóriában az első helyre Prof. Dr. Banai János, a Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ osztályvezető főorvosa került. Mellette az ünneplő közönség a 
döntőben Dr. Benczúr Bélát, a szolnoki JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 
Kardiológiai Osztály főorvosát, Dr. Boér Katalint, a budapesti Szent Margit Kórház Onkológiai Osztály 
osztályvezető főorvosát, valamint Prof. Dr. Darvas Katalint, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Klinika nyugalmazott egyetemi tanárát köszöntötte. 

A rehabilitációs és krónikus ellátás kategóriában idén Dr. Bender Zsuzsanna, a Szigetvári Kórház 
osztályvezető főorvosa vehette át az Astellas-díjat. Mellette a dobogón Dr. Ballagi Farkas, a kapuvári 
Dr. Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosa, Dr. Bíró Mariann, a 
nyíregyházi Jósa András Oktatókórház főorvosa, valamint Dr. Lippai Zoltán, a budapesti Bajcsy-
Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitáció osztályvezető főorvosa végzett.  

A klinikai csecsemő- és gyermekgyógyászat kategória nyertese Dr. Balla György, a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ Gyerekklinika egyetemi tanára lett, aki mellett a döntőben Dr. Hirsch 
Anikó, a budapesti MRE Bethesda Gyermekkórház osztályvezető főorvosa és Dr. Kelen Kata, a 
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika egyetemi tanársegéde bizonyult a legjobbnak. 

A tavaly ősszel először meghirdetett sürgősségi ellátás kategóriában az első helyre Dr. Deák 
Gabriella, az Országos Mentőszolgálat miskolci kivonuló mentőorvosa került. Mellette a dobogóra 
Dr. Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika főorvosa, valamint Dr. Szabó István, 
a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház osztályvezető főorvosa állhatott. 

A díjátadó ünnepségen - immár hagyományosan - a hazai egészségügyben tapasztalható kivételes 
kezdeményezések elismerésére életre hívott Astellas-különdíj átadására is sor került. Dr. Kókai-Nagy 
Ákos, a díjalapító Astellas Pharma ügyvezető igazgatója beszédében bejelentette, hogy ezt az 
elismerést idén a rákkal és rákbetegekkel kapcsolatos társadalmi tudatformálás, valamint az érintett 
sorstársak és hozzátartozók megsegítése terén megtapasztalt áldozatos munkájuk elismeréseként a 
Gyógyulj Velünk Egyesület vezetői és munkatársai kapták.  

A 2014 őszén első alkalommal meghirdetett MOTESZ Ifjú Kiválóság Díjra felterjesztetteket az 
ünnepségen Dr. Oberfrank Ferenc, a MOTESZ ügyvezetője méltatta. A díjat idén két jelölt, Dr. Farkas 
Kinga, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szakorvosa, valamint Dr. Husti 
Zoltán PhD., a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosa 
vehette át. 

 



 

 

A Magyar Kórházszövetség Csoportos Szakmai Díját az ünneplő közönségnek Dr. Velkey György, a 
Szövetség elnökhelyettese mutatta be, majd bejelentette az idei győztes nevét. E szerint a díjat idén 
az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Neurológiai Osztály dolgozói a felterjesztésben 
bemutatott elhivatottságukkal, áldozatkészségükkel és példaértékű hivatásszeretetükkel érdemelték 
ki. 

Az Astellas Díjátadó Gála zárásaként a Média az orvosokért pályázat elismeréseit is átadták. Az idei 
pályázat újdonsága az volt, hogy olyan portrékat is vártak, amelyekből kimagasló munkát végző 
orvosokat, példaértékű orvos-beteg kapcsolatokat ismerhettek meg a nézők, hallgatók, olvasók. Kéky 
Kira egészségügyi szakújságíró, a zsűri elnöke kiemelte, hogy ezek az írások rendkívül fontosak azért 
is, mivel példát mutatnak az orvosi pályát épp most kezdőknek; és ráirányítják a figyelmet arra, hogy 
nem csupán a szakmai tudás a fontos, hanem a gyógyító személyisége, hozzáállása is. 

A megmérettetésre beérkezett nevezéseket a pályázat öttagú szakmai zsűrije értékelte. Az első 
helyezettnek járó Astellas-médiadíjat Konopás Noémi (Magyar Nemzet Online) „Zacher Gábor, 
akinek a média a drog” című írásáért vehette át. A második helyen végzett Belicza Bea (24.hu): „Te 
ide figyelj, doki! - Rajonganak a gyerekek a kutyás Varga doktorért” című cikkével. A zsűri értékelése 
alapján harmadik helyezett lett Talum Fruzsina (Hír Televízió Zrt.): "Jutalmam, hogy tehetem - 150 
éves az MRE Bethesda Gyermekkórház” című riportja.  

Az eredményhirdetésen két további elismerés átadására is sor került. A HáziPatika.com különdíját 
vehette át Kulcsár Hajni főszerkesztőtől Juhász-Léhi István (Észak-Magyarország c. napilap) 
cikksorozatáért, amely személyes érintettségén keresztül enged bepillantást a stroke-ellátásba; és 
Vörös Andrea (Kaposvár Most független közéleti hírportál) a "Készenlétben" című cikksorozatáért, 
amellyel bemutatta a mentők munkáját. 

 

További információk: 

Morva Gábor pályázati programvezető 
Tel.: (1) 9200 620, Mobil: 06 30 330 3000 

Web: www.evorvosa.hu , www.astellasdij.hu/media  
Facebook: www.facebook.com/astellas.azevorvosa  

E-mail: evorvosa@astellasdij.hu  
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