PÁLYÁZATI FELHIVÁS
A Katolikus Szeretetszolgálat (1068 Budapest, Városligeti fasor 42, adószám: 19000912-1-42,
képviseli: dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes, továbbiakban: „KSZ”) az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával megvalósuló Természetes gyermekáldás c. projektje keretében
az alábbi pályázati felhívást teszi közzé. A pályázat nyílt, a KSZ honlapján kerül meghirdetésre.
1. A pályázat tárgya
A pályázat keretében lehetőség van a 2019. április 26-28 között Budapesten megrendezésre kerülő
FEMM Medical Management továbbképzésen (továbbiakban: „Képzés”) való részvétel
támogatására. A képzésen való részvételi díj 2500 USD, azaz 700.000 Ft, amely magában foglalja a
magyar nyelvű tananyag költségét is.
Támogatás mértéke: a képzésen való részvételi díj 95%-a
Önerő: a képzésen való részvételi díj 5%-a (azaz 35.000 Ft)
A támogatás nem fedezi a szállás- és az utazási költségeket, és az étkezés költségeit sem.
Támogatási keret (ösztöndíjak száma): 30
2. A Képzéssel kapcsolatos tudnivalók, a Képzés leírása
Képzés megnevezése: FEMM Medical Management
Képzés helyszíne és időpontja: Budapest, 2019. április 26-28. (9h-18h között)
Képzőintézmény: FEMM Foundation (228 East 71st Street, New York, NY 10021, USA,
https://femmhealth.org)
Oktató: Pilar Vigil BMed, MD, PhD, FACOG
Kreditpontok: A Képzést a Semmelweis Egyetem akkreditálta szabadon választható tanfolyamként.
A Képzés elvégzése után az orvos résztvevők 15 kreditpontot fognak kapni. A szakképesítések,
amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: belgyógyászat, endokrinológia és
anyagcsere-betegségek, szülészet-nőgyógyászat.
Azok a résztvevők, akik nem orvosok, de egészségügyi szakdolgozónak minősülnek, a 63/2011. (XI.
29.) NEFMI rendeletnek megfelelően fognak kreditpontot kapni.
Képzés leírása:
A képzést elsősorban azoknak az orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak ajánljuk, akiknek a
munkája a meddőség és női hormonzavarok kivizsgálásával, illetve a női reprodukciós egészséggel
függ össze. A képzés kiterjed a neurofiziológia fejlődésére, a reproduktív egészség és táplálkozás
közötti összefüggések, az agy és az endokrin hatások megértésére, különösen a serdülőkorban,
valamint arra az endokrinológiai koncepcióra, mely szerint az ovuláció az egészségre utaló jel.
Ezeknek a fogalmaknak a klinikai alkalmazása, kóros tünetek vizsgálata, valamint a diagnózis és a
kezelés módszereinek feltárására szolgáló esettanulmányokat előadás formájában, valamint
kiscsoportos megközelítésben vizsgálják.
A programban kínált fejlett orvosi képzések mellett folyamatos tudományos támogatás biztosított
azon résztvevők számára, akik a megszerzett tudást gyakorlatukba integrálják. Ez a támogatás
magában foglalja a betegdiagnosztikával, a hormonszintekkel és az orvos által végzett más
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vizsgálatokkal kapcsolatos konzultációkat, valamint a diagnózis és kezelési lehetőségek és
eredmények szükség szerinti megvitatását. Ez a konzultatív elérhetőség része a tandíjnak.
Végül minden támogatott résztvevő megkapja a FEMM / RHRI orvosi jegyzőkönyvek legújabb
kiadását magyarul, az "Ovuláció az egészség jele" című tankönyv egy példányát angolul, és 20
beteg esettanulmányának másolatát ugyancsak magyarul, azért, hogy minél jobban át tudja látni a
folyamatokat, és a megszerzett tudást be tudja építeni saját gyakorlatába.
3. Pályázati feltételek
-

felsőfokú végzettség
angol nyelvtudás (legalább B2 szinten)
magyarországi lakcím
a katolikus Egyháznak az emberi élet továbbadására (Humanae vitae enciklika) és
védelmére vonatkozó tanításának ismerete
kötelezettségvállalási nyilatkozat kitöltése
elektronikus adatlap kitöltése

-

Elbíráláskor előnyt jelent:
orvosi végzettség, szakvizsga
vezetői beosztás
PhD vagy PhD-képzésen való részvétel

Amennyiben a pályázati feltételek valamelyikének a pályázó nem felel meg, úgy a bíráló bizottság
részéről egyedi felmentést kaphat annak teljesítése alól. Az egyedi elbírálásra vonatkozó kérelmet
a motivációs levélben jelezze a pályázó.
4. A pályázatok benyújtása
A pályázat benyújtása az jelentkezési adatlap kitöltésével és a jelen pályázati felhívásban előírt
mellékletek feltöltésével történik. Az jelentkezési adatlap a Katolikus Szeretetszolgálat honlapján
található.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
- Szakmai önéletrajz
- Felsőfokú oklevél másolata
- Angol nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
- Lakcímkártya másolata
- Motivációs levél, amelyben a pályázó kitér arra, hogy a megszerzett tudást hogyan kívánja
továbbadni, illetve kamatoztatni (maximum 1 oldal)
- Aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (az alábbi linken található: nyilatkozat)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 15.
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5. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat 3 fős bizottság bírálja el. A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2019.
március 27.
A pályázatokat a bizottság az alábbi fő szempontok figyelembevételével bírálja el:
- a pályázó alkalmassága a Természetes gyermekáldás projekt céljai elérésére (végzettség,
szakmai tapasztalat, beosztás)
- a pályázat társadalmi és szakmai hasznosságának, jelentőségének, illetve a magyarországi
hasznosulásának mértéke
- pályázatok érkezési sorrendje
A KSZ e-mailben értesíti a nyertes pályázókat a pályázat elnyeréséről 2019. március 27. után. A
nyertes pályázó és a KSZ között támogatási szerződés fog létrejönni.
Jelentkezésével a pályázó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa rendelkezésre bocsátott
személyes adatait a Katolikus Szeretetszolgálat kezelje az adatkezelési tájékoztatóban leírtak
szerint. Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken megtekinthető: adatkezelési tájékoztató.
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