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Medicina Fórum – MAITT  aneszteziológiai szakasszisztens különdíj pályázat 

szempontrendszere 2022. 

 

A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság aneszteziológiai szakasszisztens kiválósági 

díjjal kívánja jutalmazni az egészégügyben kiváló teljesítményt nyújtó aneszteziológiai 

szakasszisztensek munkáját, mely évente a Medicina Fórum éves konferenciája keretében 

ünnepélyesen kerül átadásra.  

Az aneszteziológiai  szakasszisztens különdíj összege: nettó 500.000,- Ft. 

A kiválósági díjra a jelöltek egyéni nevezéssel pályázhatnak, illetve pályáztathatók mely nevezések 

pályázati szakmai előszűrésen esnek át.  

A Szakmai Döntéselőkészítő Bizottság (amelynek tagja a MAITT elnöke és két megbízott képviselője) 

prioritási sorrendiségi javaslata alapján a Medicina Fórum zsűrije dönt a díj odaítéléséről a kiválasztott 

jutalmazott személyről.Évente egy fő részesülhet a díjban.  

A díjat felajánló Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság által javasolt díjazási 

szempontrendszer:   

Alapkövetelmények a pályázó személyekkel szemben: 

a) Közvetlenül a betegellátásban dolgozó aneszteziológiai szakasszisztensek pályázhatnak 

b) Legalább 15 év szolgálati idő (GYES, GYED ideje beleszámítandó)  

Előnybe részesítendő szempontok – az értékelés során többletpontokat jelentő szempontok: 

A pontozás 1-3-ig terjedő skálán történik, 3 az elérhető legmagasabb pontszám, egy pályázó 

maximálisan 30 pontot érhet el (a benyújtott pályázatok legalacsonyabb és legmagasabb értéke 

alapján) 

a) szolgálati időn belül közvetlenül a betegellátásban töltött időtartam hossza  

b) közfinanszírozott fekvőbeteg vagy egynapos ellátást nyújtó intézményben töltött időtartam 

hossza 

c) aneszteziológus szakasszisztens képesítés 

d) főiskolai, egyetemi képzettség szakterületen belül 

e) intézményen belüli vagy oktatási intézményi oktatásban betöltött szerep 

f) aneszteziológiai asszisztensi szakma népszerűsítésében/toborzásban/mentorálásban 

betöltött tevékenység 

g) egészségügyi intézmény minőségbiztosítási, kontrolling, digitalizálási rendszer fejlesztésében 

való részvétel/szerepvállalás 

h) megjelent cikk, publikáció (akár saját szerzős, akár társszerzős publikáció) 

i) szakmai konferencián történő előadás 

j) közösségben (nem a munkahelyen), főleg szakmai közösségben végzett önkéntes munka 

Jelentkezés módja: 

1. Egyéni pályamunka elkészítése, életút bemutatása Önéletrajzban.  

2. Jelölt személyes Szakasszisztensi hitvallása, mely tartalmazza annak indokolását, hogy miért 

választotta ezt a pályát. 

3. Legalább egy Ajánlás aktuális vagy volt munkahelyi vezető részéről. 



2 
 

• az Ajánlás érkezhet jó körülhatárolható munkahelyi kollektíva részéről is, melynek feltétele, 

hogy a munkahelyi kollektívát alkotó személyek 50%-a, de legalább 3 fő ajánlja a jelöltet. A 

munkahelyi kollektíva ajánlása esetében szükséges pár mondatban bemutatni a szakmai 

csoportot/szervezeti egységet, melyből kiderül a kollektívát alkotó személyek összlétszáma.  

• Az ajánlás tartalmazza a kiemelkedő életút/tevékenység/személyes attitűd méltatását. Több 

Ajánlás is benyújtható, de a díj odaítélése nem függ a beérkező Ajánlások számától. 

 

A pályázat technikai lebonyolítása és a díjazott kiválasztásának javasolt menete: 

1. Online felületen történő jelentkezés, kérdésekre adott rövid válaszok, valamint CV, 

Ajánlás(ok), egyéb opcionális alátámasztó dokumentumok felcsatolásának lehetőségével. 

Határidő: 2022.  szeptember 15. 

2. Szakmai Döntéselőkészítő Bizottság előszűrése, díjazásra javasoltak előterjesztése a Medicina 

Fórum Zsűrijének számára: Alapkövetelmények meglétének ellenőrzése, Előnyt jelentő 

szempontok pontozása.  

Határidő: 2022. szeptember 20. 

3. Medicina Fórum zsűrijének döntése. 

Határidő: 2022. szeptember 25. 

 

Szakmai Döntéselőkészítő Bizottság tagjai: 

- a MAITT elnöke 

- a MAITT Vezetőségének megbízott tagja 

- a MAITT Szakdolgozói Szekció vezetője 

 


