„Pfizer a korszerű tudásért”
A Magyar Diabetes Társaság és a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Pfizer elkötelezett a diabetológiai szakmai továbbképzés mellett, kész arra, hogy
erőforrásokat szabadítson fel ennek érdekében minden kötelezettség nélkül. E cél
érdekében a Pfizer a Magyar Diabetes Társasággal karöltve pályázatot hirdet a
diabetológia területén.
A felhívás tartalma:
Pályaműveket várunk az alábbi témában:
diabeteses neuropathia
A pályamű eredeti megfigyelésen alapuló esetismertetést tartalmazzon az alábbiak
egyike szerint:
 Kézirat, mely a Diabetologia Hungaricában megjelenésre alkalmas formában készült
 Diabetologia Hungaricában megjelenésre elfogadott közlemény
 Diabetologia Hungaricában 2015. évben megjelent közlemény
Az esetismertetés részei: anamnézis, diagnosztika, differenciál diagnosztika, terápiás
lépések, következtetések és tanulságok. Az esettanulmányban olyan komplex vagy
differenciál diagnosztikai nehézséget, terápiás kihívást jelentő eset leírását várjuk,
mely szakmai tanulsággal szolgálhat a gyakorló diabetológus kollégák számára.
Pályázhat:
Diabetológia területén dolgozó szakorvos vagy szakorvos-jelölt.
Feltételek:
A pályázó a pályaművéhez mellékelje fényképes szakmai önéletrajzát. Továbbá felhívjuk
a pályázók figyelmét arra, hogy a pályamű (amennyiben még nem került előzetesen
elfogadásra, illetve közlésre) a Diabetologia Hungaricában történő megjelenésre
alkalmas formában készüljön el, és a pályázat benyújtása egyúttal hozzájárulást jelent a
megjelenéshez. A Diabetologia Hungarica szerzői útmutatója az alábbi linken érhető el:
http://www.tudomany-kiado.hu/dh-szerzoknek
Eljárás: A pályázatok benyújtására a meghirdetés után azonnal lehetőség van, egészen
2016. március 1-ig. A pályázatokat az MDT Elnökének címezve, elektronikus formában
kérjük elküldeni a Bato.korhig@bazmkorhaz.hu címre.

A pályaművekről egy 5 tagú bíráló bizottság fog dönteni. A díjazottakat elektronikus
úton értesítjük ki a beadási határidőt követő 30 napon belül.
A bírálóbizottság elnöke: Prof. Dr. Barkai László
Tagjai: Prof. Dr. Jermendy György, Prof. Dr. Kempler Péter, Dr. Várkonyi Tamás,
Prof. Dr. Wittmann István
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a díjazottakról nyilvános sajtóanyag készül
fényképpel és a pályázaton való részvétel ennek a feltételnek az automatikus
elfogadását jelenti.
Díjak:
3 x 100 000 Ft-os díj (nettó pénzjutalom) kerül kiosztásra az első három díjazottnak,
továbbá a díjazottak munkahelye mindhárom esetben 100 000 Ft-os
eszköztámogatásban részesül.
A díjazottak kihirdetésére és a díjak átadására a pályázat kiírói által az MDT 2016 évi
kongresszusán, a gálavacsora alkalmával kerül sor, ahol a díjazottakat a Pfizer látja
vendégül.

