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Dr. Laszlovszky József professzor 85 éves 

Laszlovszky professzor wat már meglehetősen későn ismertem meg, azaz 1982-ben, amikor az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet küszöbét, mint munkatárs átléptem. Őszintén szólva nem sokat 
tudtam, inkább csak hallottam róla, hiszen diplomámat a SOTE orvoskarán szereztem 

Mégis, amikor először az Intézet folyosóján fehér köpenyben megpillantottam, mindjárt megérez
tem, hogy klasszikus értelemben vett "igazi" professzorral hozott össze a sor:s Az elsőpillanat be
nyomásait további hivatalos ó kevésbé hivatalos kapcsolataink mindenben igazolták 
Széleskörű tudása nagyfokú szerénységével párosult Nemcsak mások, hanem saját munkájával 

szemben is rendkívül igényes, sőt kritikus volt, ugyanakkor messzemenően segítókész. 
Tanácsai sokszor segítettek olyan kérdések megértésében, megválaszolásában, melyekben mint 

kezdő, járatlan voltam 
Szívesen gondolok vissza arra az eseményre, amikor 5 évvel ezelőtt, 80. születésnapján Intézetünk, az OGYI által alapí

tott emlékéremmel kitüntette 
Nagy örömömre szolgál, hogy Laszlovszky professzort 85 születésnapja alkalmábóllapunkban is köszönthetem, további 95 

jó egészséget kivánva. A szerkesztőség nevében 
a Főszerke<ztő 

Astelias Díj - "Az év orvosa" - elismerés az orvosi hivatás megbecsüléséért 

A Magyar Egészségvédelmi Alapítvány az orvosok jobb megítéléséért, az orvos-beteg kapcsolat javításért hirdette meg 
az Astelias Díjat A díjat hagyományteremtő szándékkal alapították, minden évben három orvost díjaznak, mégpedig a pá
ciensek ítélete alapján 

Dr. Bálint András, a fővárosi Szent Imre Kórház profilvezető sebésze, dr: Bittner Nóra, a tatabányai Szent Borbála Kórház 
onkológus főorvosa és dr. Kováts Csilla, a pécsi Rókus utcai Gyermekrendelő nyugdíjas orvosa vehette át először az elismerést 

A díj létrehozásának nem titkolt célja, az orvosi hivatás megbecsülése Az alapítók szerint ez a díj azért különleges, mert 
a betegek küldik be az arra érdemesek nevét, valamint saját történeteiket is. Több százan gondolták úgy, hogy meg kell ír
niuk saját gyógyulásuk, kezelésük történeté!, melyek nem a betegségről, hanem a betegeket gyógyító kiváló szakembe·
rekről, emberekről, emberi kapcsolatokról szóltak. 

Ez utóbbit tartják a legfontosabbnak az Astelias Díj szervezői is, hiszen a cél nem volt más, mint megmutatni, a jó orvos
beteg kapcsolat A kölcsönös bizalom segítheti a betegek gyógyulását, valamint pozitív példák bemutatásávallehet elismer
ni az orvosok áldozatos munkáját, emelni az orvosi hivatás megbecsülését Az ajánlások, történetek csak akkor kerülhettek 
fel a kampány honlapjára (www.dijazorvosokert.hu), ha abhoz a jelölt is hozzájárult A kampány szervezői az összes, a tör
ténetekben szereplő orvost megkeresték Mindenjelölt orvos pontosan emlékezett betegére, még akkor is, ha több éves tör
ténetről volt szó, mindegyikük külön kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartják már a jelölést is 

A díjkiosztóra a Magyar Tudományos Akadémián 2008 február 19-én került sor A beérkezettjavaslatok alapján a díjazot
takról zsűri döntött Tagjai olyan közéleti szerepló'k, írók, újságírók, színészek, aki eddigi életük során már találkoztak valóban 
a szakmáj ukért, a gyógyításért tevékenykedő orvosokkal: Siposhegyi Péter író, Krasznai Éva újságíró, Halá1z Judit színésznő, 
Csonka András színész-műsorvezető, Kolláth György jogász a bíráló bizottság tagjai. A kampány arca Nagy Bandó András 

Dr. Berencsi György, az elismerés főszervezője külön megköszönte az Astelias cég közreműködését, a búáló bizottság tagjai
nak mwíkáját, valamint a beküldők szargalmát 

A díjátadó ünnepségerr dr. Kincses Gyula, a szaktárca államtitkára arról beszélt, milyen nagy szüksége van a szakmá
nak az ünnepre A megosztottság, a viták, a hivatás presztizsének újraértékelése közepettea gyógyítáknak szükségük van 
a megbecsülésre, a társadalomnak pedig a pozitív történetebe Most, amikor a szakma a mérhetőség és a mérés kénysze
rével küszködik, nem lehet elfelejteni, hogy az orvosi szakma két őse közül csak a borbély-ős rendelkezhet ISO-minősí
téssel, akkreditációval, standardizált eljárási sémákkal, a sámán-ős tudása nem fogható meg egzakt módon, legfeljebb 
érezhető, érzékelhető- ezt csak a betegek szeretete méri 

Az erkölcsi elismerést jelentő díj Darabos Anita iparművész üvegalkotásából és Haller Szilveszter és Varga Zoltán fa
faragásábóllétrehozott közös alkotás (Forrás: http://www.astellas hu/hírek php#23) 
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