
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Egészségünk védelmének fontosságára már fiatal korban el kell kezdeni nevelni a gyermekeket. Fontos, hogy 
időben megtanulják értelmezni az egészségükkel és az egészségüggyel kapcsolatos információkat, ebben a 
folyamatban pedig nagy szerepet tölthet be az Önök intézménye is.  

„Sok dolgunk van még, ha fejleszteni szeretnénk a hazai egészségkommunikáción, amire ez a díj is egy remek 
lehetőség volt. Összefogások, új fejlesztések, remek kezdeményezések jöttek létre, ami önmagában is fontos ered-
ménye az AIPM pályázatának. Ezért minden egészségkommunikációval foglalkozó kollégát buzdítok: ragadják 
meg a lehetőséget, és pályázzanak Önök is a Nekem szól! Egészségértés Díjra 2017-ben!” – bíztat a pályázaton 
való részvételre Matics Kata, a tavalyi Közvetlen lakossági kommunikáció kategória nyertese.

2017-ben második alkalommal indul útjára a Nekem Szól! Egészségértés díj az Innovatív Gyógyszergyártók 
Egyesületének (AIPM) jóvoltából, amelyen a legjobb hazai egészségértést segítő, fejlesztő tevékenységeket 
díjazzuk. A pályázat célja idén is az, hogy feltérképezze, és a közvéleménnyel is megossza a legjobb egész-
ségértést, egészségtudatosságot fejlesztő hazai programokat és gyakorlatokat, melyek elősegítik a betegek, 
illetve a laikusok egészségügyi kérdésekben történő tájékozódását.

A tavalyi díjazottak pályázatait itt tudja megtekinteni: http://aipm.hu/hu/palyazatok

A szervezők idén öt kategóriában várják a jelentkezéseket:

1. Egészségügyi és oktatási intézmények 
2. Egészségügyi szakemberek 
3. Betegszervezetek
4. Társadalmi, állami és gazdálkodó szervezetek
5. Újságírók, bloggerek

A zsűri a benyújtott pályázatok szakmai tartalmát, érthetőségét, felhasználó barátságát (pl. megfelelő csatorna, 
könnyű „használat”), kreativitását és újszerűségét veszi majd figyelembe. A zsűri minden kategóriában egy 
nyertes pályázót hirdet, akinek a díjazása bruttó 200.000 Ft. A kategória győztesek közül a legkiemelkedőbb 
kapja a Nekem Szól! Egészségértés 2017 fődíját, ami összesen bruttó 400.000 Ft.

A pályázatra 2017. január 1. és 2017. október 15. között Magyarországon futó egészségértést támogató 
projektek nevezhetők.

Az idei pályázatról, a jelentkezés menetéről, valamint a pályázati kritériumokról további fontos információt 
a http://aipm.hu/nekemszol weboldalon talál.

Üdvözlettel: a Nekem Szól! csapata
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