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Tisztelt Kolléga, Kedves Olvasó!

A magyar és az európai orvosok jó része úgy véli, a növekvő szakmai követelmények és az egészségügyi el-
látás új feladatai nyomán változnia kell a betegek képzésének is. A mai gazdasági helyzetben a leginkább 
költséghatékony területnek a betegoktatás korszerűsítése tekinthető. Mivel a páciens nem rutinos hallgató és 
tanuló, ezért a közléseknek – mind a szóbeli, mind a képi és írott anyagoknak – hiteleseknek és hihetőeknek, 
figyelemfelkeltőnek és megjegyezhetőnek kell lenniük.

Az orvos csapatmunka keretében pszichológussal, dietetikussal, mozgás,- fiziko- és ergoterapeutával, szociá-
lis munkással és az ápoló személyzettel karöltve próbálja lépésről lépésre befolyásolni a beteg egészségügyi 
ismereteit, hozzáállását, meggyőződését, magatartását és életstílusát. 
E nélkülözhetetlen tevékenység társadalmi és szakmai presztízse egyelőre alacsony, ezért a Szervező Bizottság 
célja a betegoktatás hazai előmozdítása és korszerűsítése. Ezért megrendezzük 

2010. november 5.-én pénteken 

Budapesten a Betegoktatók I. Országos Versenyét, majd 6.-án az ezt követő tudományos konferenciát. Bízunk 
benne, hogy a gyógyítás minden területéről érkeznek versenyzők. A szakmai zsűri mellett a közönség sorai-
ban helyet foglal majd ötven kórházi beteg is befogadóként és bírálóként egyaránt. Ők egy 100 ezer forintos 
közönségdíj elnyerőjére is szavazni fognak.   A téma fontosságára való tekintettel a legjobb 15 perces előadást 

    500.000 Ft-os 

első díjjal jutalmazzuk. Várjuk a versenyre egészségügyi szakdolgozók (gyógytornász,  dietetikus, ergoterápeu-
ta, szociális munkás, szakaszisztensek, pszichológusok és orvosok stb.) jelentkezését. A nem szakmai közön-
ségnek, hanem betegekhez szóló verseny-előadások maximálisan 15 perc időtartamúak, és csak verbálisak 
lehetnek, audiovizuális demonstrációjukhoz minden szükséges eszközt biztosítunk.

Az országos döntőbe 16 versenyző kerül, a döntőt Budapesten a Testnevelési Egyetem konferencia termében 
bonyolítjuk le. A regionális selejtezők rendjét és helyszínét a nevezők számától függően a későbbiekben ha-
tározzuk meg a pályázó személyes kiértesítésében. 
A selejtezőkben és a döntőben a versenyzőknek ugyanazzal az anyaggal kell szerepelniük.  

A döntő zsűrijének tagjai: Dr. Szollár Lajos  a SOTE Kórélettani Intézetének Professzora (zsűrielnök), 
Dr. Vekerdy Zsuzsa a DOTE Rehabilitációs Tanszékének Professzora,  Zana Sándorné menedzser, Dr. Dénes 
Zoltán az Országos Rehabilitációs Intézet Orvosigazgatója, Dr. Tahy Ádám a Budapesti Szent Ferenc Kórház 
Alapítványa Kuratóriuma elnöke, Dr. Trombitás Zoltán, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója és 
Dr. Vándorfi Győző a Veszprémi Diabetológiai Gondozó Főorvosa.  
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