
Tájékoztatás az induló versenyzők felé a 2010. november 5-6-án 
rendezendő Betegoktatók Első Országos Versenye és Konferenciája 

részleteiről, valamint a november 4-i selejtező felől 
 
 

 
Tisztelt Versenyzők! 
 
Az alábbiakban tájékoztatjuk a Betegoktatók Első Országos Versenyét illető mindazon 
információkról, melyek az Ön sikeres versenyzését és a konferencián való részvételét 
elősegítik.  
 
1. Még egyszer hangsúlyozzuk - mivel továbbra is tapasztalunk félreértéseket -, 

hogy élő betegedukációt kell tartani. Bármilyen más szerkezetű versenyszám 
automatikusan nulla ponttal kiesik.  

2. A kb. 60 jelentkező miatt öt csoportban történnek a selejtezők, 5 helyszínen. Az 
e-mailből értesült, hogy melyik selejtező csoportba, került beosztásra november 
4-én. Kérjük 10 órakor jelenjen meg, azokat, akik kérték, hogy később kerüljenek 
sorra, a zsűri meg fogja várni. A beosztásnál igyekeztünk figyelembe venni, hogy 
olyan zsűribe kerüljön, mely szakértelme biztosítja az Ön versenyelőadásának 
lehető legjobb megítélését.  

3. Mint korábban már Önöket tájékoztattuk, a háromtagú selejtező zsűri ugyan 
azon szempontok alapján fog bírálni, mint az 5-i verseny zsűrije, de álljon itt 
még egyszer: A zsűri maximálisan 10 ponttal jutalmazhatja az előadás témáját, 
szakszerűségét, 10 ponttal a demonstráció értékét (diák, filmbejátszások 
mennyire átláthatóak, megjegyezhetőek, szellemesek, vagy meghatóak). Magát 
az előadási technikát is max.10 ponttal értékeli, azt, hogy az előadás mennyi re 
érthető és szuggesztív. További 5 pontot ér az összbenyomás, az előadás 
összhatása. A telitalálat tehát 3 x 35 = 105 pont a selejtező zsűritől, 7 x 35 = 245 
pont a döntő zsűrijétől. 

4. Tájékoztatjuk, hogy mind az öt selejtező csoportban az első helyezett 
automatikusan bekerül a 16-os döntőbe, a maradék 11 helyet pedig a 
selejtezőben elért pontszámok alapján osztjuk ki.  

5. A selejtezők helyszínén az Ön rendelkezésére fog állni laptop és projector. 
Kihangosításra itt nem lesz szükség. Bemutatója végeztével nyugodtan elmehet, 
a selejtezők végeztével sms-ben és e-mailben is értesíteni fogjuk arról, hogy 
bekerült-e a másnapi döntőbe vagy sem (várhatóan 18 óra után). 

6. A 2010. november 5-i 16-os döntő  

A döntőt az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI, 1121 Budapest, 
Szanatórium u. 19.) tartjuk reggel 10 órától, a regisztráció 9:30-kor van. A hét 
tagú zsűri összetétele a tavaszi versenykiíráshoz képest nem változott, tehát: Dr. 
Szollár Lajos a SOTE Kórélettani Intézetének Professzora (zsűri elnök), Dr. 
Vekerdy Zsuzsanna a DOTE Rehabilitációs Tanszék Professzora, Zana Sándorné 
menedzser, Dr. Dénes Zoltán az Országos Rehabilitációs Intézet 
Orvosigazgatója, Dr. Tahy Ádám a Budapesti Szent Ferenc Kórház 
Alapítványának Kuratóriumi elnöke, Dr. Trombitás Zoltán, a Budapesti Szent 
Ferenc Kórház főigazgatója és Dr. Vándorfi Győző a Veszprémi Diabetológiai 
Gondozó Főorvosa. 
A versenyzők sorrendjét a helyszínen sorsolással fogjuk eldönteni, a 
versenyszám bemutatását követően a zsűri tagjai egyenként az összpontszám 



felmutatásával pontoznak (tehát a részeredmények itt nem kerülnek 
bemutatásra). Az eredményeket kivetítőn folyamatosan követhetik a versenyzők 
és a közönség.  

7. A fődíj 500.000 Ft, melyet a Sanofi Aventis Zrt. ajánlott föl. A második helyezett 
a Magyar Kardiológiai Társaság által adományozott 100.000 Ft-ban részesül, a 
harmadik helyezett pedig a Budapesti Szent Ferenc Kórház Alapítványának 
50.000 Ft-os pénzjutalmát kapja. Továbbá a Magyar Diabetes Társaság 50.000 
Ft-os különdíjat ajánlott fel a 16-os döntőben a legmagasabb pontot elérő 
diabetológiai tárgyú bemutatóért és a betegzsűri pontozásának győztesének 
jutalma 50.000 Ft. A pénzjutalmak mellett a győztesek oklevelet is kapnak.  

8. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a november 6-i Szakmai 
nap keretében kerül sor 11:00-kor. 

9. A győztes versenyző előadása helyet kapott a Szakmai nap programjában is (lásd 
mellékelt rendezvény programot).  

10. Minden versenyző munkahelyi kikérőt kap a verseny idejére, melyet 
lepecsételten aláírva átvehet a selejtező során.  

 
 
Budapest, 2010. október 22. 
 
 
Eredményes felkészülést, jó versenyzést kívánnak a verseny szervezői! 


