
Pályázati felhívás 
 
 
A Magyar Nemzeti Szívalapítvány a Magyarországon működő Intervenciós 
Coronaria Központok szakmai tevékenységének segítésére az alábbi 
pályázatot hirdeti meg.  
 
1. A pályázat célja: 
  

• Az akut coronaria szindrómával kórházi intervenciós ellátásban részesülő betegek 
intézeti ellátási terápiás gyakorlatának jobb megismerése az Intervenciós Coronaria 
Központokban és ezzel az MKT (Magyar Kardiológusok Társasága) készülő 
Intervenciós Regiszter adatbázisának kiegészítése, különös tekintettel a korai és 
szubakut szakra vonatkozó halálozás csökkentésére.  

• Az akut coronaria szindrómán (ACS) átesett betegeknél az alapellátásban történő 
utógondozás felmérése, javítása, különös tekintettel a szekunder prevencióra. 

• Az alapellátásban dolgozó családorvosok edukációja. 
• Adatokkal segíteni az MKT Intervenciós Munkacsoportjának tervezett Módszertani 

Útmutatóját az ACS és post-ACS ellátására, mely az ismert magyar irányelv 
(NSTEMI irányelv) gyakorlati kiegészítéseként szolgálna. 

 
2. A pályázók köre: 
 
Pályázatot nyújthatnak be:  

a. a Magyarországon regisztrált Kardiológiai Intervenciós Központok mindegyike, 
b. A Magyar Nemzeti Szívalapítványhoz csatlakozott helyi szívalapítványok 
 A pályázónak meg kell neveznie  
• a pályázat szakmai felelősét („Programvezető”), aki kizárólag a Magyar 

Kardiológusok Társaságának aktív (tagdíjhátralékkal nem rendelkező) tagja lehet.  
• A pályázó aláírási joggal rendelkező képviselőjét („Képviselő”). 

 
3. A pályázat tárgya 
 

3.a. Az ACS diagnózissal kardiológiai intervenciós kórházi részlegre kerülő betegek 
gyógyszeres kezelésének prospektíven megtervezett nyomonkövetése a helyi napi 
gyakorlat szerint, az ACS regiszternek megfelelően.  
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3.b. Tapasztalatok levonására alkalmas esettanulmányok beküldése 
3.c. Keresztmetszeti felmérés készítése a betegek alapellátási/gondozási kezelésére 

vonatkozóan. 
3.d. Edukációs témablokk összeállítása, előadássorozat tartása (időpont, téma, 

meghírdetés) 
 
 
4. Pályázati követelmények 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 



 
a. kitöltött adatlap, kötelező nyilatkozat (melléklet) 
b. tervezett költségvetés (melléklet); 
c. Prospektív nyomonkövetés terve, különös tekintettel a korai és szubakut halálozás 

csökkentésére vonatkozó terápiás szokások felmérésére (időtartamok, betegszám, 
összesített és betegre vonatkozó nem azonosítható dokumentáció terve) 

d. /yomonkövetési dokumentáció 
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e. Beküldött esettanulmányok 
Legalább 3 esetet bemutatásával összehasonlítás végzése a legjobb helyi gyakorlattal. 
 
5. A beadható pályázatok száma 
 Egy intézmény egy pályázatot nyújthat be. 
 
6. Pályázati keret 
8 Millió Forint. 
Az egy pályázó által elnyerhető pályázati összeg minimum 300,000 Forint, maximum 
1,100,000 Forint. 
 
7. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye,  
a. A pályázat benyújtható: 2008. március 1 - november 30. A pályázat a kuratórium döntése 
alapján lezárható a pályázati keret kimerülésekor. 
b. A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani! 
c. A pályázatokat 2 nyomtatott (1 eredeti és 1 másolati) példányban kell az Magyar Nemzeti 
Szívalapítvány címére (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) benyújtani.  
d. A pályázati adatlap letölthető az Magyar Nemzeti Szívalapítvány honlapjáról: 
www.mnsza.hu.  
 
A pályázat elutasításra kerül, ha: 

- a pályázat a megjelölt határidőn túl került feladásra (postai dátumbélyegző alapján); 
- az előírt mellékletek és nyilatkozatok hiányosak; 
 
8. A pályázat elbírálásának módja és ideje 
Az értékelés elvei: 
a. formai követelmények maradéktalan teljesítése; 
b. Elfogadott prospektív nyomonkövetés terve, különös tekintettel a korai és szubakut 

halálozás csökkentésére vonatkozó terápiás szokások felmérésére (időtartamok, 
betegszám, összesített és betegre vonatkozó nem azonosítható dokumentáció terve) 

c. Elfogadott nyomonkövetési dokumentáció 
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d. Elfogadott esettanulmányok 
 
A Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriuma, mint Bíráló Bizottság az egyes bírálati 
szempontokon belül a bírálat folyamatában rész szempontokat határozhat meg a pályázatok 
összemérhetősége és egységes értékelése érdekében. 
 



A pályázatok elbírálása: 
A nyertes pályázatokról a Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriumának tagjai hozzák meg 
a döntést.  
Az elbírálás határideje: a beadást követő 45 napon belül 
 
 
9. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és ideje: 
a A pályázók a döntésről írásban kapnak értesítést legkésőbb az elbírálást követő 15. nap. 
a A nyertes pályázók neve közzétételre kerül a Magyar Nemzeti Szívalapítvány honlapján. 

www.mnsza.hu. 
b A nyertes pályázókkal a Magyar Nemzeti Szívalapítvány támogatási szerződést köt. 
c A nyertes pályázó a szerződéskötést követő 12 hónapon belül a pályázatban foglalt 

programot végrehajtja. 
 
10. Beszámolási kötelezettség 
A nyertes pályázók kötelezettséget vállalnak a támogatás pályázati céloknak megfelelő 
felhasználására. A pályázati cél teljesülésekor, de legkésőbb a szerződéskötést követő 18 
hónapon belül tartalmi és pénzügyi beszámolót küldenek a Magyar Nemzeti Szívalapítvány 
részére, a támogatási szerződés mellékletét képező beszámoló nyomtatványon. 
 
11. Egyéb információk 
A Bíráló Bizottság határozata alapján született végeredmény — így a pályázat elutasítása, 
illetve a pályázat eredménye — miatt semminemű jogorvoslatnak helye nincs. 
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 
 
Dr. �agy András a Magyar Nemzeti Szívalapítvány elnöke 
Tel: 76/519-802 
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melléklet 

„Pályázat Magyarországon működő Intervenciós Coronaria Központoknak” című pályázathoz 

A D A T L A P  

1.) A pályázó melyik intervenciós központhoz kapcsolódik: .......................................................  

2.) A pályázó neve: .......................................................................................................................  

3.) A pályázó címe: ......................................................................................................................  

4.) A pályázó képviselőjének neve: ..............................................................................................  

Beosztása: ...............................................  

Elérhetősége: ................................................................................................................................  

5.)A pályázat szakmai felelősének neve: ......................................................................................  

Beosztása: ...............................................  

Elérhetősége: ................................................................................................................................  

 

 

K Ö T E L E Z Ő  / Y I L A T K O Z A T  

 

- a pályázó kijelenti, hogy a pályázatában közölt adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

- a pályázó kijelenti, hogy a pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte, azokat 

elfogadta; 

- pályázó szakmai felelőse felhatalmazza a Magyar Kardiológusok Társaságát, hogy tagsági 

viszonyáról a Magyar Nemzeti Szívalapítványnak tájékoztatást adjon.  

 
 
Kelt: 
 
 
 

…………………………………………. P.H. ………………………………………. 

A pályázó intézmény képviselője A pályázat szakmai felelőse 

 

 


