
ORSZÁGOS SAJTÓPÁLYÁZAT  
HOGYAN ÉLNEK A PROSZTATARÁKOS BETEGEK?

Több ezren élnek  prosztatarákos  betegként  közöttünk.  Hogyan élnek?  Hányan gyógyulnak
meg? Hogyan alakulnak a kezelések fényében az életkilátásaik?  Milyen lehetőségek vannak
ma, s milyen irányba halad a betegség kezelése? A Gyógyulj Velünk Egyesület, a Magyar Klinikai
Onkológiai Társaság, a Magyar Urológus Társaság és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége a
Janssen-Cilag  támogatásával  pénzdíjas  médiapályázatot  hirdet:  az  egész  országból  várják  a
cikkeket, interjúkat, riportokat a prosztatarákos betegekről.

Hogyan él, hogyan gyógyul, miben bízhat ma egy prosztatarákos beteg? Mikor és miben tud ma
segíteni a sebészet, az onkológia, az urológia és miben nem? E kérdésekre várja a tapasztalatokat
az ország minden részéből a Gyógyulj Velünk Egyesület, amely célul tűzte ki, hogy több szó essen a
prosztatarákról,  a betegekről és kezelésükről,  az átmeneti  és tartós mellékhatásokról,  a gyógyulásról
vagy az áttétekkel való együttélésről, a betegek félelmeiről és reményeiről.

Az egyesület 800 ezer forint összdíjazást tűz ki a pályázóknak. Pályázni újságban vagy honlapon
megjelent cikkel, rádióban, televízióban sugárzott riportokkal lehet. Nincs műfaji kötöttség: tudósítás,
interjú,  riport  egyaránt  eséllyel  indul.  A  cél  kettős:  országszerte  minél  több  prosztatarákos  beteg
megnyilvánulhasson, s minél többen ismerjék meg a mai orvosi lehetőségeket és korlátokat.  A kiírók
háttér-információkkal,  interjúk  szervezésével  az  egész  ország  területén  segítséget  nyújtanak
betegegyesületi, szakorvosi kapcsolatokkal az újságíróknak.

A pályamunkák száma és minősége alapján dönt a bírálóbizottság arról, hogy a 800 ezer forintos keretet
miként osztja fel a díjazottak között. Az értékelésben egyenlő esélyekkel indulnak a helyi és az országos
médiumok. Az elérhető olvasók, hallgatók, nézők számától függetlenül egyaránt várják a helyi, a megyei
és  az  országos  napi-,  heti-  és  havilapokban,  tematikus  médiumokban  megjelent  írásokat,  online
tartalmakat,  rádiókban  elhangzott,  televíziókban  vetített  műsorokat,  interjúkat,  riportokat,
tudósításokat. Pályázni a prosztatarákról a médiában 2015. április 10. és 2015. október 12. között
megjelenő  anyagokkal  lehet. A  műfaji  sokszínűségnek  teret  engedve  tágak  a  határok:  az  írott
pályázatok terjedelme 3-12 ezer karakter, a rádiós és televíziós műsoroké 2-30 perc lehet. Többrészes
cikk- vagy műsor-sorozattal is lehet pályázni, illetve egy pályázó több pályamunkát is benyújthat.

A pályázatok beérkezési határideje: 2015. október 12. éjfél
A pályamunkákat a sajtopalyazat@gmail.com címen várjuk.
Díjkiosztó 2015. novemberben a Magyar Urológus Társaság XX. Kongresszusának sajtótájékoztatóján.

További információ: B. Papp László programmenedzser (06-30) 261-8789, sajtopalyazat@gmail.com
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 A sajtópályázat támogatója: Janssen-Cilag Kft.     A sajtópályázat médiapartnere: www.rakgyogyitas.hu

Budapest, 2015. április 10.
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