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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

A Magyar Dermatológiai Társulat és a Roche (Magyarország) Kft. közös pályázatot hirdet 
fiatal onko-dermatológus szakorvosok és szakorvos jelöltek részére 

 

„A melanoma malignum klinikai vagy molekuláris jellemzése és a vemurafenib helye 
az onko-dermatológiában” 

címmel. 

 

Pályázat időtartama: 

2014. november 29-től 2015. október 1-ig. 

 

Pályázók köre: 

 fiatal (40 éves, vagy még fiatalabb) onko-dermatológus szakorvosok 

 fiatal (40 éves, vagy még fiatalabb) onko-dermatológus szakorvos jelöltek.  

 

Pályázat célja:  

A pályázat célja a fiatal onko-dermatológus szakorvosok, és / vagy jelöltek tudományos 
munkásságának, kutatási tevékenységének ösztönzése és a nemzetközi tudományos életbe 
való bekapcsolódásának elősegítése. A pályázatra fiatal (40 éves, vagy fiatalabb) 
onkodermatológus szakorvosok, onkodermatológus szakorvos-jelöltek jelentkezését várjuk. 

 

Pályázat témája: 

Melanoma malignummal kapcsolatos epidemiológiai adatgyűjtés és molekuláris 
patomechanizmus bemutatása. Génmutációk szerepe a melanoma malignum létrejöttében, 
különös tekintettel a BRAF kináz enzim módosulására. A BRAF kináz inhibitor vemurafenib 
szerepe a metasztatikus melanoma kezelésében, hosszú távú terápiás eredmények 
vemurafenibbel. A vemurafenib helye a metasztatikus melanoma jövőbeni kezelésében: 
kombinációs terápiával végzett kutatások. A fentiek mellett saját eset rövid leírása előnyt 
jelenthet. 
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Pályázat formátuma: 

A Pályázatot orvosi szaklapban való közlésre alkalmas tudományos értekezés, cikk 
formájában kell beadni.  

  

Technikai paraméterek: 

A Pályázatot elektronikus formában [Microsoft Word, Portable Document Format (pdf)] kell 
benyújtani, e-mailen a president@derma.hu címre, vagy egy nyilvánosan nem hozzáférhető 
webes felület elérhetőségét megjelölve. Kérjük, hogy az e-mailben a Pályázó saját adatait 
(nevét, munkahelyét, beosztását) is adja meg. 

A beküldött fáljnevek ékezetes betűt vagy olyan írásjelet, melyek a megnyitást nehezíthetik, 
nem tartalmazhatnak.  

A Pályázat terjedelme 3-5 oldal 11-es méretű Times New Roman betűtípussal.  

 

Pályázati feltételek: 

A Pályázó a Pályázat beküldésével a munkájáról kijelenti, hogy az a saját munkája, továbbá 
felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott Pályázat nem sérti mások szerzői jogát. A 
pályázat beadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy Pályázatát a Magyar Dermatológiai 
Társulat szaklapjában a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlében közölje.  

 

Pályázat benyújtásának határideje: 

2015. október 1.  

 

Pályázatok elbírálása: 

A beküldött Pályázatokat a Magyar Dermatológai Társulat által felkért szakmai grémium 
értékeli és választja ki a legjobbnak ítélt pályaművet. 

A Pályázat eredményének kihirdetése a Magyar Dermatológia Társulat 2015. évi 88. 
Nagygyűlésén történik. 

 

A legjobbnak ítélt pályamű támogatása: 

A legjobbnak ítélt Pályamű Beküldője támogatásban részesül egy európai szakmai 
kongresszuson (EADO: European Association of Dermato Oncology) való részvételhez a 
2016. év során (regisztráció, utazás, szállás, étkezés biztosítása a kongresszuson).  

A díj pénzbeni juttatásra nem váltható át.  
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