
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
A francia NAOS csoporthoz tartozó dermokozmetikumokat forgalmazó Laboratoire Bioderma 
Hungary Kft. pályázatot hirdet a lentiekben megadott, választható témák közüli tanulmány 
megírására.  
Célunk minél több fiatal orvossal cégünk filozófiáját és termékeinket megismertetni, hogy közös 
erőfeszítéssel tudjunk megoldásokat kínálni a különböző bőrproblémákra. 
 

Választható témakörök: 
- Milyen kezelési terápiát javasol a seborrhoeás dermatitis-ben szenvedő betegek számára? 
- Az orvosi kozmetikumok miben és hogyan segíthetik az atópiában szenvedő beteg terápiáját? 
- Milyen hatékony kezelési módszert ajánl a rosaceás betegek tüneteinek enyhítésére? 
- Mérje fel és ismertesse, hogy az orvosok körében milyen százalékban szerepel orvosi 

kozmetikum javallat pattanásos, aknés bőr terápiájaként? 
- Milyen betegségek esetén javasolható orvosi kozmetikum és miért? 
- Hogyan ítéli meg az orvosi kozmetikumok és gyógyszerek közös, vagy külön történő 

alkalmazását különböző típusú bőrbetegségek esetén? 
 

A pályázati tanulmány összeállításának szempontjai: 
- A magyar nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, születési helyét 

és idejét, végzettségét valamint folyamatban lévő tanulmányát, beszélt idegen nyelvet, 
lakcímét e-mail címét és mobil telefonszámát 

- Minimum 7 – maximum 10 oldal terjedelmű szakmai anyag, melyből az illusztrált képek 
terjedelme két oldalt nem haladhatja meg 

- Saját  kérdőív vagy klinikai vizsgálat eredményeire támaszkodó dokumentáció az elbírálás 
során előnyt élvez. 

- A pályázat elbírálása során kifejezett előnyt jelent a pályázathoz csatolt, érdekes klinikai 
esetet vagy kutatási témát bemutató előadás német vagy angol nyelven megírt absztraktja. 

  
A pályázóra vonatkozó követelmények: 

- Folyamatban lévő rezidens jogviszony 
- A pályázati felhívásban résztvevő hozzájárulását adja, hogy az általa benyújtott tanulmányt a 

Laboratoire Bioderma Hungary Kft felhasználhassa 
- A pályázó vállalja, hogy amennyiben pályázata kiválasztásra kerül, az ISA Nemzetközi 

Bőrgyógyász Konferencia Német-Magyar Bőrgyógyászati Társulati ülésén rövid előadásban 
német vagy angol nyelven ismerteti a pályázat részeként benyújtott klinikai esetet vagy 
kutatási témát. 

 

A pályázati anyag meghosszabbított leadási határideje: 2015. május 13. szerda 
 

Beadásának módja: 
- Postai úton: Nyomtatott és elektronikus úton (CD) történő beküldés a megadott címre, 

továbbá e-mail formátumban is. 
- A megadott címre:      Laboratoire Bioderma Hungary Kft.   

Lőcse Tímea részére 
locse@bioderma.hu e-mail címre 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 15. 
 
Díjazás: 

- Minden értékelhető pályázatot benyújtó értékes Bioderma ajándékban részesül. 
- A legjobb tanulmányi anyagokat beadó pályázók meghívást kapnak a Münchenben 

megrendezésre kerülő ISA Nemzetközi Bőrgyógyász Konferenciára,  melynek a Laboratoire 
Bioderma Hungary Kft az utazás, szállás és névre szóló belépődíj költségeit vállalja. 

 
A pályázók az elbírálás eredményéről írásban értesülnek. 
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