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Tisztelt Dr. Sásdi Anúat Fői gazgató Úr't

A magyarorsági egészségügy problémáit mindenki ismeri.
ápolóink mindent megtesztek azéít, hogy a körülmények
megváltoztassuk, jobbá teryük az emberek életét.

Az év orvosa (Astellas-díj) válaszüíst minden
fogalmazódott meg benniink az a gondolat, mely s?qrint
ápoló is?
Ok azok, akik ezernyi
legtöbbször mosolyogva,
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Az aznnban biaos, hogy orvosaink és
dacára életeket mentsenek és sokszor

évben megrendeztk. Ethez kapcsolódva
miórt ne kaphatna méltó elismerést egy kiváló

legalább 12 hónapja
ápolót jelölhetrek a díj

Munkíjukat fráradhatatlanul és
a kórházban fekvő emberek

mellett töltik, akik sok lábadozóknak.
A " Magyarorság l7 egészségügy sokszor

anyagilag, és erkölcsileg kerüljön, és
eáltal méltó megbecsülést
A Magyar Ápolísi médiapartnerek is a

kezdeményezésünk ezt a projektet.
Ana kérem önt, hory űtjána ezt a projekte!
hogy végre az ápolóni

ö Minden a
közalkalmazotti
elnyerésére.

ö A verseny Facebook_on törtMÍ
0 A legiobb 20 ápoló már nem a

i, ápolt betegei jelölhetik a díjra
hanem egy erre acélra kialakított felületen

folytatja a versenyt.
t A díjak kiosaását 2015. december 22-én teíve7zük, Ekkor a legszimpatikusabb és tegtöbb

s7av^zAtot szÉízett ápoló nettó fél millió }r'orintot kap és nem csak ő, hanem az a kórhiáz is
támogatásban részesül ahol a díjazott a munkáját végzi.

Létfontossá$i, hogy ezt a kezdeményezést megfelelő szakmai támogatással kiegészüive hívhassuk
élehe. Ana kélem ön! hogy álljon a kezdeménlezés mellé! Segítse munkánkat ^zzal, hogy a
Y^?T9"qe Ápolója projekt felhívását megosaja rntéznénye közö.-sségi oIdalán, honlapjá. Kérem
hívja fel a figyelmet a pályéaatra dolgozói körében és egyéb az önök rándelke zésére áliÓ, a projekt
bemutaására alkalmas felületen.

Várom megtisztel ő v álar'zát.

Budapest 2015. október 19,

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
főigazgatőja
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