
Szakdolgozói Presztízs Díj 
A Magyar Dermatológiai Társulat 94. Nagygyűlésén

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.



DÍJAZOTTAK



Borbás Katalin
ápoló, PTE Bőr,- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

1978- ban végezte az Egészségügyi szakiskolát.1981-től gyermekgondozónőként, később körzetiápolóként,

majd fogászati asszisztensként dolgozott.

2005-tő ápolónőként erősíti a PTE KK Bőr,- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikát.

Munkájával, tudásával nagy szakmai gyakorlatával sokat tesz a bőrgyógyászaton és az onkológia részlegen

fekvő betegekért! Munkatársaival kiváló kapcsolatban van, segítőkész. Az etikai követelményeknek minden

szempontból megfelel. A betegek szeretik, a közvetlen humánus magatartásáért. Szakmai munkáját pontosan

az előírásoknak, standardoknak megfelelően örömmel végzi.

2016 és 2017- ben MESZK által rendezett szakmai területi versenyen vett részt, ahol, mind a két alkalommal,

szép eredménnyel képviselte a Bőrgyógyászati Klinikát.

2017.ben a Kimagasló szakmaimunkájáért a Magyar Ápolók napja alkalmából Klinikaigazgatói dicséretben

részesült.

A MDT 2017. évi Nagygyűlésén a szakdolgozói szekcióban a „Legjobb előadás” kategóriában III. helyezést

ért el.

Előadásának címe: A szakápoló kiemelt szerepe a Hidradenitis suppurativában szenvedő betegek pszichés

támogatásában.

Kiváló felkészültségű, nagy teherbírású munkatárs, akire mindig lehet számítani, ezért javasolom a

szakdolgozói Presztízs Díjra.



Az általános ápolói, asszisztensi Bizonyítványát 1987. 06. 13-án, Gyulán vette át. 1994-ben a szegedi

Kossuth Zsuzsanna Szakközép és Szakiskolában felnőtt szakápoló, 1998-ban az SZTE Egészségügyi

Főiskolai Karán diplomás ápoló, majd 2009-ben geriátriai szakápolói végzettséget szerzett.

Pályáját 1987.08.01-én a SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján kezdte, ahol azóta is

dolgozik, osztályvezető ápoló. Klinikánkon megbecsült szakember. Aktívan vesz részt az egészség

megőrzésben, betegségek megelőzésében.

Szívvel-lélekkel végzi a betegek holisztikus szemléleten alapuló professzionális szintű szakápolását.

Munkáját nagyfokú szakmai igényesség, odaadás, hitelesség, megbízhatóság és az újra való törekvés

jellemzi. Folyamatosan képezi magát, ezzel segítve a hatékonyabb munkát a mindennapi

betegellátásban. Felkészülten, szeretettel fogadja a diákokat. Örömmel vesz részt az ápolók,

orvostanhallgatók gyakorlati képzésében. Türelmesen foglalkozik minden tanulóval. Beszél a szakma

szigorú szabályairól, az individuális kommunikáció fontosságáról. Hiszi, hogy a kedvesség, a mosoly

fél gyógyulást jelent a betegek számára.

Több mint három évtizedig tartó példamutató elhivatottsága, embersége példaként szolgál kollégái

számára. Szakmai tudása, rendkívüli szorgalma mellett aktív közösségi tevékenységet is folytat.

Munkatársai tisztelik. Szakmai pályáját koronázza szakmai elhivatottsága és mintaértékű empatikus

képessége.

Fodorné Baráth Ágnes
osztályvezető ápoló, SZTE SZAKK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika



Néthné Garics Zsuzsanna
ápoló, Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

1993-tól a Szekszárdi kórház dolgozója, majd 1997-től a Bőrgyógyászati osztályra került.

Általános ápolói és asszisztensi végzettséggel rendelkezik. Munka mellett 2009-ben érettségizett,
majd 2013-ban felsőfokú HID- képzésben OKJ- szakápolóvégzettséget szerzett.

Kezdettől fogva a munkáját kiváló szakmai tudással, odaadással, empátiás készséggel,
lelkiismeretesen, és nagy szorgalommal végzi.

Kapcsolata a betegekkel és a munkatársaival nagyon jó, segítőkész, minden körülmények közt
számítani lehet rá. Emberi magatartása példaértékű. Évtizedek óta türelemmel kiválóan, oktatja az
új dolgozókat és a tanuló nővéreket az elméleti és gyakorlati tudásra.

Szakdolgozói fórumok aktív résztvevője, előadásaival, szaktudásával növelve a Bőrgyógyász
szakma ismertségét.

Ő az-az ápoló, aki méltó, példaképe lehet a jelen és a jövő generációjának az egészségügyben!


