PFIZER A KORSZERŰ TUDÁSÉRT

„Pfizer

a korszerű tudásért” elnevezésű
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiíró: Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Pfizer”)
A Pfizer elkötelezett az infektológia területén a szakmai továbbképzések előmozdításáért, és kész
arra, hogy erőforrásokat szabadítson fel ennek érdekében minden kötelezettség nélkül. E cél
érdekében pályázatot hirdet.
Felhívás tartalma:
Pályaműveket várunk az alábbi témában:
„Érdekes/különleges infektológiai esetek”
A pályamű egy konkrét bakteriális-, vagy gombafertőzés fekvőbeteg egészségügyi ellátását feldolgozó
esettanulmány, mely komplexitása vagy szakmai érdekessége révén a szakterületen dolgozó kollégák
mindennapi gyakorlatukban felmerülő kérdéseihez kapcsolódhat, az eset ismertetése szakmailag
érdekes lehet. Részei: anamnézis, diagnosztika, differenciáldiagnosztika, terápiás lépések, tanulságok.
A pályamű elkészítésekor kérjük, hogy olyan saját eset kerüljön bemutatásra, mely komplexitását,
differenciáldiagnosztikai kihívását vagy kezelését tekintve, értékes tanulsággal szolgálhat az ezen a
szakterületen dolgozó kollégák számára a mindennapi gyógyító tevékenységükhöz, és így a
betegellátás minőségi javára válhat.
Pályázhat:
Infektológia/aneszteziológia és intenzív terápia/orvosi mikrobiológia szakvizsgával rendelkező,
aktívan praktizáló szakorvos, illetve ezen specializációk szakorvos-jelöltje.
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Pályázati feltételek:
Az elkészített pályamű benyújtása akkor érvényes, ha a pályázattal együttesen benyújtásra kerül a
kitöltött adatlap és egy fényképes szakmai önéletrajz is.
Az esettanulmány terjedelme maximum 15 000 karakter (hozzávetőleg 2500 karakter oldalanként,
maximum 6 oldal) A4-es oldal (12-es betűméret, 1,5-es sorköz), amelyet a szakmai vonalvezető mentén
kell elkészítenie a pályázónak. Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázati anyaghoz csatolt diagnosztikai
lelet, fizikai kép is a személyiségi jogok megtartása mellett kerüljön benyújtásra, illetve a képek jó
minőségűek legyenek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázati anyag nem tartalmazhat semmilyen olyan személyes,
egészségügyi adatot vagy információt, amely alkalmas lehet az érintett beteg(ek) beazonosítására,
ide értve a teljes diagnosztikai leleteket is. Amennyiben laboratóriumi, képalkotói leleteket, fizikai
képet kíván beilleszteni a pályázatba, akkor azok kivonatos formában kerüljenek a pályázati
anyagba, az esettanulmány alanyainak azonosítására alkalmas minden személyes adattól,
azonosítótól, jellegzetességtől (például jellegzetes tetoválás, testjegy, stb.) mentesek legyenek.
Amennyiben a pályamű laboratóriumi eredményeket tartalmaz, úgy kérjük, hogy a pályázó mellékelje
a leletet kiadó laboratórium referencia tartományait is.
Kérjük, hogy a pályázók a pályázattal összefüggésben történő kapcsolattartás céljából az adatvédelmi
tájékoztató elolvasását követően az aláírt és lepecsételt adatkezeléshez való hozzájáruló
nyilatkozatukat a benyújtott pályaművel és adatlappal együtt küldjék el a Pfizer részére
(fotózva/beszkennelve). Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása teljes mértékben önkéntes,
azonban amennyiben a pályázó az adatkezeléshez való hozzájárulását nem adja meg, illetve azt
visszavonja, úgy a pályázó a továbbiakban nem tud részt venni a pályázatban és a pályázata
érvénytelennek minősül.
A pályázó kifejezetten kijelenti és vállalja, hogy a Pfizer részére kizárólag olyan információt ad át, és a
pályázat elkészítéséhez kizárólag olyan anyagot (képet, felvételt, stb.) használ fel, amely nem sérti
harmadik személy jogait, nem áll harmadik személyt illető szerzői, iparjogvédelmi vagy más hasonló
oltalom alatt, és melyet jogszabály, illetve az érintett [így különösen a beteg(ek)] kifejezett
hozzájárulása alapján átadni, illetve ilyen formában felhasználni jogosult. A pályázó köteles a Pfizert
mentesíteni és kártalanítani minden, a jelen bekezdésben foglalt kötelezettség megsértése esetén
felmerülő kár, költség és kiadás tekintetében.
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Az adatlap, a kiírás, az esettanulmány vonalvezetője és az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken
elérhető: https://pfizermed.hu/infektologiai_palyazat
Egy szerző maximum két (2) pályamunkát adhat be.
Eljárás: A pályázatok benyújtására a közzétételt követően 2020. december 04-ig van lehetőség. A
pályaműveket független szakmai bíráló véleményezi, hogy a benyújtott esetismertetés szakmailag és
minőségileg megfelel-e a fenti kritériumoknak az alábbi szempontok figyelembevételével:
•
•
•
•
•

A pályamunka megfelel-e egy tudományos kézirat követelményeinek?
A diagnosztika és a terápia szakszerűsége, esetleg különlegessége?
Megfelelő-e az eset tanulságának levonása?
Milyen minőségű a pályamunka dokumentáltsága?
Mennyiben van különlegessége az esetnek?

A pályázatot benyújtókat a független szakmai bíráló véleményezéséről elektronikus úton 2021. január
22 -ig fogjuk értesíteni.
A pályaműveket a független bíráló felé jeligével, név nélkül továbbítjuk. Kérjük a pályázókat, hogy
pályázati anyagukban kerüljék az esetleges beazonosítást segítő adatok megadását. E szabály
megsértése kizárást von maga után.
Az esettanulmányok elektronikus úton (e-mail) nyújthatóak be.
(Kérjük, ügyeljenek rá, hogy az e-mailben csatolt dokumentumok ne érjék el az 17Mbyte
adatmennyiséget. Javasoljuk a tömörített fájlok/mappák küldését. A kitöltött adatlapot és a fényképes
szakmai önéletrajzot is – lehetőség szerint - word dokumentumban és ne PDF formátumban csatolják.
Kérjük, hogy az önéletrajz fényképének méreteit benyújtás előtt ellenőrizzék le.)
Amennyiben a pályázat jelentendő termékbiztonsági információt tartalmaz, szükség esetén az
utánkövetési kérdéseket a Pfizer termékbiztonsági munkatársai e-mail-en vagy telefonon jelzik a
pályázó felé. Ez esetben a pályázónak a válaszokat biztosítania kell a megkeresés csatornáján.
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Díjazottak kötelezettségvállalásai:
A pályázaton való díjazás elnyerésével egy szerződéses jogviszony jön létre a díjazottak és a Pfizer
között, mely alapján a Pfizer köteles megfizetni az alábbiak szerinti díjazást a díjazottak pedig
kötelezettséget vállalnak arra, hogy az esettanulmány elkészítése során összegyűjtött szakmai anyagot
a Pfizer által szervezett, 2021. április 09-10-én megrendezésre kerülő 2 napos infektológiai szakmai
rendezvényen bemutatják, valamint beleegyezésüket adják, hogy az esettanulmány a szerző nevével
együtt egy nyomtatott különkiadványban megjelenítésre kerüljön, a független bíráló észrevételeinek
implementálását követően.
Ezen kötelezettség révén a pályázó számára arra is lehetőség nyílik, hogy tapasztalatait ne csak a
pályázat keretében, hanem a kollégáival is megoszthassa.

Díjazás:
Minden pályamunka, mely a független szakmai bíráló véleménye alapján bemutatásra érdemes, a
szerző nettó 60 000 (hatvanezer) forint szakmai díjazásban, továbbá a 2 napos továbbképzésen
való részvételének támogatásában részesül.
Elektronikus postai cím és pályázati kapcsolattartó:
Farkas Gyöngyi és Dr. Kiss Ferenc
infektologia@pfizer.com
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