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A bőrgyógyászati szakmában elért, kimagaslóan magas színvonalon teljesítő munkatársak a munkájának az 
elismerése.
A szakdolgozó a Presztízs Díj birtokában kivívná a tagság elismerését, amelyet a kitartó munkájával, emberi 
magatartásával és megbízhatóságával ért el.  
Minden évben lehet pályázni a Presztízs díjra. A szakdolgozót az ápolásszakmai vezetője terjesztheti fel. A 
kitüntetésre javasolt szakdolgozónak a méltatását a pályázattal együtt kell leadni.

A pályázat beadási határideje: szeptember 30. 
A Presztízs Díjról a beérkezett pályázatok alapján a szakdolgozói munkacsoport dönt.
A díjra fordított összeg arányában, de maximum 3 főnek lehet oda ítélni.
Két egyetemi klinika mellett egy vidéki kórház - szakrendelők  és egyéb bőrgyógyászati szakmaterülethez 
tartozó eü-i szolgáltató kiválasztásával. 
A díjazott beleegyezésével a pályázati anyagban lévő méltatással együtt a Nagygyűlésen készült képpel 
kerülhet fel a szakdolgozói honlapra.  
A Díj: pénzjutalommal jár és díszoklevél formájában kerül átadásra az MDT Nagygyűlés Szakdolgozói 
Szekció programjában.

Kritériumok: 
- A Díjazott legalább 10 éve dolgozzon a bőrgyógyászati szakterületen.
- Magas színvonalon, példa értékűen végezze a munkáját.
- Oktatásban, képzésben vagy előadások tartásában vegyen részt.

SZAKDOLGOZÓI PRESZTÍZS DÍJ 
a Magyar Dermatológiai Társulat 95. Nagygyűlésén



DÍJAZOTTAK



NAGYNÉ DOBI DÓRA
vezető műtős szakasszisztens 
diplomás ápoló
Debrecen

• 1986. óta dolgozik a DE KK NC Bőrgyógyászati Klinikán.

• Szervezési készsége példaértékű.

• Kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik.

• Az égési munkacsoport tagjaként heroikus

erőfeszítésének, nagy teherbírásának kulcsszerepe van

az égett és a bőr-onkológiai betegek ellátásában, mely

nemcsak fizikai, hanem rendkívül nagy lelki megterhelést

is jelent.

• 2013-ban az égési munkacsoport tagként miniszter

elismerő oklevéllel jutalmazták.

• 2021. február 19-én DE KK Bőrgyógyászati Klinika kiváló

dolgozója kitüntetésben és jutalomdíjban részesült.





GUTAINÉ HEGEDŰS 
SZILVIA
részlegvezető asszisztens
Bőr- és Nemibeteg Gondozó
Debrecen

• 2004-ben a Debreceni Egyetemen szerzett gyógytornász

diplomát. Végzést követően gyógytornászként nem

sikerült elhelyezkednie, így elfogadta a Bőr- és

Nemibeteg Gondozóban megüresedett asszisztensi

állást. Átmeneti megoldásnak indult a Bőrgondozói

pályafutása, de a kezdetektől fogva kiválóan látta el a

rábízott feladatokat. Hamar kiderült rátermettsége.

• Betegcentrikus, empatikus, kiegyensúlyozott kolléganő,

akire mindig lehet számítani.

• Munkatársaival tisztelettudó, együttműködő és

segítőkész.

• Korábban az Asszisztensi munka mellett a Munka és

Tűzvédelmi felelőse volt.

• 2021–től a BNG-ben részlegvezető asszisztensként

dolgozik. Javaslatai, ötletei hatékonyan segítik a Gondozó

működését. Ezen túl a Bőrgondozó MIR felelőse.

• Rendszeresen részt vállal népegészségügyi szűréseken

(melanoma-bőrdaganat), valamint az oltópontokon is

aktív munkaerő.





KIMPIÁN 
MARGARETTA ENIKŐ
vezető asszisztens, SE Bőr-, 
Nemikórtani és Bőronkológiai 
Klinika Budapest

• Végzettségei

OKJ ápoló – Gheorge Marinescu Eü. Iskolaközpont 1998.

OKJ Sürgősségi ápoló – SE, Egészségtudományi kar 2012.

OKJ Eü. Gyakorlatvezető - SE, Egészségtudományi kar 2022.

• Szakmai tapasztalat:

1998-2003: Maros megyei 2-es számú Gyermekkórház

2003-2008: Fővárosi önkormányzat Szent János Kórház,

Mozgásszervi rehabilitációs osztály

2008-tól: SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Ambulancia

2018-tól vezető asszisztens

• Munkáját a példaértékű tenni akarás és a problémákhoz való pozitív

hozzáállás jellemzi, amivel jó irányba magával ragadja egységének

kevésbé lelkes tagjait is.

• Évek óta aktívan részt vesz az oktatásban, a hallgatók méltatják

szakmai tudását és azt a tiszteletteljes bánásmódot, amelyet feléjük,

a betegek és a kollégák irányába tanúsít.

• A klinika életében számos konstruktív javaslatával, időt, energiát

nem kímélve vesz részt, alapító tagja és mozgató rugója

Kézhigiénés betegedukációs programunknak.

„Egy mosoly mögül nézve sokkal szebb hely a föld…”

(a klinika) vada.cafeblog.hu





Gratulálunk a díjazottaknak!

Köszönjük a figyelmet!


