
A Médiaunió főtámogatója a Pfizer.

ÖSSZEFŰZ AZ EGÉSZSÉG
Pályázati kiírás – Szakmai összefogás kategória

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága, 
az Országos Alapellátási Intézet (OALI) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) a Pfizer Kft. 
támogatásával pályázatot hirdet az alapellátásban dolgozók számára. A pályázat a Pfizer és a Médiaunió közösen 
meghirdetett, a lakosság pozitív életmódváltását ösztönző Összefűz az egészség-díjának szakmai, az egészség-
ügyben dolgozókat elismerő kiterjesztése.
A pályázat célja: A lakosság egészségtudatosságát javító eredményes, példaértékű és hatékony prevenciós gyakor-
lat támogatása, nyilvános elismerése és elismertetése, a betegségmegelőző háziorvosi, gyógyszerészi és szakdolgozói 
gyakorlat támogatása. 

A pályázat díjai: Fődíj: bruttó 500.000 Ft a nyertes pályázó részére, illetve 3x bruttó 50.000 Ft a további három
nyertes részére. Valamennyi értékelt pályázat bemutatásra kerül a szponzor szervezetek által közösen életre hívott 
weboldalon és egyéb fórumokon. 

Pályázók köre: Háziorvos és a mellette dolgozó ápoló(k) illetve gyógyszerész(ek) és gyógyszertári asszisztens(ek) vala-
mint orvos/gyógyszerész csapatok. 

A pályázat tartalma: A hatékony és az egészségtudatosság fokozására irányuló alapellátási (orvos, gyógyszerész, 
szakdolgozó) gyakorlat módszereinek bemutatása: 

• Kardiovaszkuláris rizikóbecslés gyakorlati megjelenése, eszközök használata 
• Életmód tanácsadás és utánkövetés a gyakorlatban (táplálkozás, mozgás)
• Kommunikációs módszerek különböző betegtípusok esetén 
• A betegegyüttműködést javító módszerek bemutatása
• Dohányzásról leszoktatás, egyéb egészségkárosító életmód megváltoztatása
• Életmódtanácsok a napi gyakorlatban
• Szűrővizsgálatokon részvétel elősegítése 

A pályázat benyújtása: Pályázni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.egeszsegdij.hu 
oldalról. A pályázók hozzájárulnak pályázatuk tartalmának a honlapon való megjelenéséhez, a pályázat tartalmának 
széles körben történő bemutatásához. 

A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat a Magyar Hipertónia Társaság, az Országos Alapellátási Intézet,
a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága vezetőségének tagjaiból álló szakértői bizottság fogja elbírálni. 
(A bizottság a döntést nem indokolja, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.) A szervezők minden pályázót írásban 
értesítenek a pályázat eredményéről. A nyertes pályázók listáját a kiíró szervezetek 2009. december 3-ig internetes 
honlapjukon közzéteszik, a díjakat ünnepség keretében adjuk át 2009. december 3-án. A benyújtott pályázatokat nem 
őrizzük meg, és nem küldjük vissza. 

Levélcím: Pfizer Kft. „Egészségdíj” 1123 Budapest, Alkotás u.53 F. épület, e-mail: info@egeszsegdij.hu


