
„Tanulságos esetek a reumatológiai 
fájdalomcsillapításban” elnevezésű 
reumatológiai pályázati felhívás

Kiíró: Bausch Health Magyarország Kft.  
(a továbbiakban Bausch Health)

Pályázati kiírás, pályázók köre   

A Bausch Health elkötelezetten támogatja a reumatológus szakorvosok és szakorvos jelöltek 
szakmai továbbképzését a reumatológiai fájdalomcsillapítás hatékony kezelését illetően. 

A „Tanulságos esetek a reumatológiai fájdalomcsillapításban” reumatológiai kazuisztika  
pályázat keretében a Bausch Health 2022. április 1. kezdőnappal pályázatot hirdet 40 éves-
nél nem idősebb, Magyarország területén működő egészségügyi intézményben vagy  
szolgáltatónál dolgozó reumatológus szakorvos vagy szakorvos jelölt számára reumatológiai  
fájdalomcsillapítás kazuisztika témában. A pályázónak MRE (Magyar Reumatológusok  
Egyesülete) tagnak kell lennie. 

A pályamű egy konkrét tanulságos reumatológiai fájdalom csillapításának egészségügyi  
ellátását feldolgozó esettanulmány. A kazuisztika a szakterületen dolgozó kollegák minden-
napi gyakorlatukban felmerülő kérdésekhez kapcsolódhat, mely érdekessége, különleges-
sége, komplexitása, vagy éppen gyakori előfordulása révén szakmailag értékes, egyedi és  
érdekes tanulságokkal szolgálhat a mindennapi gyógyító tevékenységükhöz, így a betegellátás  
javításához. A szemléletformáló esettanulmányok értékes tapasztalatot oszthatnak meg  
például az anamnézis, diagnosztika, differenciáldiagnosztika, terápiás cél meghatározása, 
terápiás választási lehetőségek tekintetében.

A pályázat célja a fiatal reumatológus szakorvosok vagy szakorvos jelöltek figyelmének  
a reumatológiai fájdalomcsillapítás terápiás szakterületére való irányítása, ezáltal biztosítva 
a szakmai publikációs lehetőséget, szakmai előadások tartását (tapasztalatok megosztását) 
és szakmai továbbképzéseken való részvételt.

Pályázni önálló, egyszerzős munkával lehet. A pályázat nem tartalmazhat más személy  
részére szerzői jogi oltalom alá eső művet, illetve jogszabályba, így különösen egészségügyi 
jogszabályba ütköző tartalmakat. A pályamű nem tartalmazhat folyóiratban már publikált 
vagy szakmai előadáson már ismertetett esetet. 

A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött doku-
mentumok és az azokban megjelölt szellemi alkotások és szerzői művek saját szellemi  
termékei, vagy ezek tekintetében rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal  
a pályázaton részt vegyen, és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok  
tekintetében a „Magyar Reumatológia” folyóirat kiadója és a Bausch Health részére 
további felhasználási engedélyt adjon. Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályamunka 
tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy 



személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályamunka jelen pályázat 
kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná. Egy pályázó 1 esettanul-
mánnyal vehet részt a pályázaton.

Pályázat leadásának menete, beérkezési határidő 

Az esettanulmány terjedelme minimum három – maximum tíz A4-es oldal, 12-es betűméret, 
1,5-ös sorköz. Képi dokumentációként maximum 5 db kép/ábra kerülhet az esettanul-
mányba. Hivatkozásokat/irodalomjegyzéket a tanulmány végén kérjük feltüntetni. Felhívjuk  
a figyelmet, hogy a pályázati anyaghoz csatolt leletek is a személyiségi jogok megtartása 
mellett kerüljenek benyújtásra. 

A pályamunkát a pályázati kapcsolattartó emailcímére kérjük eljuttatni. A benyújtandó  
dokumentumok:

• a pályázó esettanulmánya jeligével ellátva, pdf formátumban (a pályázó neve nem
szerepelhet a pályaművön, jeligés formában kérjük beadni),

• kitöltött, aláírt pályázati adatlap,
• rövid fényképes szakmai önéletrajz,
• kitöltött, aláírt és a pályázó orvosi pecsétjével lepecsételt adatkezelési hozzájárulás*

*Az adatkezelés célja az Önnel való folyamatos kapcsolattartás biztosítása a Bausch Health 
által meghirdetett pályázatra benyújtott esettanulmánnyal összefüggésben.

A fenti dokumentumok a Bausch Health Akadémia honlapján „Tanulságos esetek a reuma-
tológiai fájdalomcsillapításban” reumatológiai kazuisztika pályázat 2022. aloldaláról letölthe-
tők: (www.bh-akademia.hu/palyazatok/reuma/).

Beérkezési határidő: 2022. július 31.

A jelen pályázati kiírásban szereplő feltételeknek vagy szakmai szempontoknak meg nem 
felelő és/vagy hiányosan beküldött pályamunka érvénytelen, nem kerül értékelésre.

Pályaművek értékelése

A benyújtott jeligés pályázatokat 3 tagú szakmai bíráló bizottság (zsűri) értékeli, egyfor- 
dulós pontozásos zsűrizéssel: Dr. Bálint Péter elnökletével, Prof. Dr. Szekanecz Zoltán,  Dr. 
Balog Attila.

Az értékelés során a zsűri az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
1. Az ismertetett eset szakmai hasznossága a reumatológusok számára, illetve

a pályázat tudományos értékelése (figyelemfelkeltő cím, mennyiben tanulságos
az eset, az adatok pontossága, a tudományos szerkezet tömörsége, objektivitása,
a háttéranyagok reális prezentálása és max. 30%-os aránya, a pályázat formai meg-
felelősége, az összefoglalóban az eset tanulságának levonása).

2. Az irodalomjegyzék tartalmi és formai megfelelősége.
3. A pályázat képi dokumentációja (max. 5 db kép/táblázat).

Nyertesek kihirdetése és nyeremények átadása

Az eredményhirdetés és a nyeremények átadása a Magyar Reumatológusok Egyesületé-
nek Éves Vándorgyűlésén (2022. szeptember 22-24., Sopron) várható, illetve a szakmai 
bizottság a pályázatot benyújtókat véleményezéséről, elektronikus úton, 2022. szeptember 
8-ig értesíti. A pályázók a pályázatok benyújtásával vállalják, hogy a díjazásban részesülő
esetismertetésüket az MRE Éves Vándorgyűlésén prezentálják. Az érintetteket a kongresz-
szus előtt e-mailben is értesítjük, hogy prezentációjuk elkészítéséhez elegendő idő álljon
rendelkezésre.



Megjelenés a „Magyar Reumatológia” folyóiratban

A bíráló bizottság döntése alapján a díjazott pályázatok a „Magyar Reumatológia” folyóirat-
ban publikálásra kerülhetnek. Valamennyi pályázó pályázatának benyújtásával egyidejűleg 
engedélyt ad arra, hogy pályaműve ellentételezés nélkül a „Magyar Reumatológia” folyóirat-
ban publikálásra kerüljön. 

Díjazás

A pályázat összdíjazása nettó 1.000.000 Ft, amely 2 díjazott között 500.000-500.000 Ft 
értékben kerül szétosztásra.

A nyertesek a nyereményt 
• az Európai Unión belül szervezett, 2023-ban megrendezésre kerülő, reumatológiai

témájú szakmai továbbképzési/kongresszusi részvétellel összefüggő ésszerű mértékű
költségek (pl. regisztrációs díj, utazás, szállás, étkezés költség) fedezésére, valamint

• az EULAR Centres of Excellence listán szereplő intézményekbe szervezett tanulmányút
költségeire (utazás, szállás, étkezés) fordíthatják.

A nyertesek a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy a nyeremény csak olyan kong-
resszuson való részvételre fordítható, amelyen az irányadó jogszabályok alapján, azokkal 
összhangban a nyertes egyébként jogosult részt venni, azon a részvétele támogatható. 
A szponzorációs kérelmet minimum 2 hónappal az esemény/tanulmányút előtt kérjük jelezni. 
Tanulmányi út esetében a kiválasztott EULAR Centres of Excellence intézmény a nyertes 
pályázó nevére kiállított befogadó nyilatkozatát kérjük csatolni.
A nyereményt a nyertesek 2023. január 1. és 2023. december 31. között használhatják fel.

A nyeremény a szolgáltatók és nem a nyertesek részére kerül kifizetésre. A nyeremény fenn-
maradó összege akkor sem kerül a nyertes részére kifizetésre, ha a rendezvényen való rész-
vétel támogatásának vagy a tanulmányút költségének összege kisebb, mint a nyeremény 
összege – ez esetben a fennmaradó összeg elvész. A nyeremény más személy részére nem 
ruházható át és készpénzre nem váltható be.

További információ és pályázati kapcsolattartó: 

Takács Eszter irodavezető
Magyar Reumatológusok Egyesülete
titkarsag.mre@gmail.com

Engedélyszám: MARK-PAIN-22-03-01
A dokumentum lezárásának időpontja: 2022. március 21.


