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EULAR ogłasza KONKURS O NAGRODĘ EDGARA STENE’A 2018 
 
Drodzy koledzy i przyjaciele, 

Mamy przyjemność zawiadomić o otwarciu konkursu o nagrodę Edgara Stena 2018. Na rozpoczęciu 
Plenarnej Sesji nadchodzącego Europejskiego Kongresu Reumatologicznego w Amsterdamie 
(Holandia) w dniu 13 czerwca 2018 roku nagroda Edgara Stena zostanie przyznana autorowi 
zwycięskiego eseju pod tytułem: 

„Mój mistrz wspierający mnie w codziennym życiu z chorobą reumatyczną” 

Zapraszamy osoby chorujące na choroby reumatyczne do zapisania swoich osobistych doświadczeń. 
Wszyscy pragniemy pełnego i niezależnego życia. Lecz choroba atakująca stawy, mięśnie i układ 
kostny stawia przed nami poważne wyzwanie. Chcemy od Ciebie usłyszeć, kto jest w Twoim życiu 
mistrzem i dlaczego. To może być ktoś z rodziny, małżonek, przyjaciel, a także lekarz czy ktoś z 
zespołu leczącego. To może być również twój pies, koń albo kot dający ci poczucie wytchnienia i 
wsparcia. Pragniemy wyrazić uznanie dla  wszystkich w otaczającej nas codzienności i wdzięczność 
za bezwarunkową miłość oraz wsparcie, które czasem przechodzi niezauważone. 
 
Jak zawsze zachęcamy nasze krajowe stowarzyszenia należące do EULAR PARE do zorganizowania 
krajowych konkursów wśród osób ze schorzeniami reumatycznymi lub innymi przewlekłymi chorobami 
układu kostno-stawowego, które ukończyły 18 lat. 
 
Przystępujący do konkursu powinni być poproszeni o napisanie w języku ojczystym eseju o objętości 
nie przekraczającej 2 stron formatu A4 i przesłanie go do krajowej organizacji członkowskiej EULAR 
PARE nie później niż do 31 grudnia 2017. 
 
Każde jury krajowe wyłoni najlepszy esej z nadesłanych z całego kraju i przekaże drogą mailową do 
Sekretariatu EULAR do 20 stycznia 2018. Zasady konkursu zostały szczegółowo przedstawione w 
załączniku do niniejszego listu. Tylko prace stosujące się do powyższych zasad będą brane pod 
uwagę, więc wnioski nie w pełni kompletne nie zostaną przyjęte przez Sekretariat EULAR.  

Europejskie Jury wskaże zwycięzcę konkursu, a wynik ogłosi 15 marca 2018.  
2018. Decyzje Jury są niepodważalne. Informacja na temat składu jury powołanego na 2018 rok 
będzie dostępna na www.eular.org 

 
Zwycięzca Konkursu Stena zostanie zaproszony na Uroczyste  Otwarcie Kongresu EULAR w 
Amsterdamie i otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 euro. EULAR pokrywa koszty jego podróży do 
Amsterdamu i koszty pobytu w hotelu (4 noce), jak również zaprosza do udziału w bankiecie 
zorganizowanym podczas Kongresu. 
Autor eseju, który uzyska II miejsce otrzyma 700 euro, III miejsce 300 euro. 
 
Dziękujemy z góry za wsparcie dla tego fascynującego i ważnego konkursu w Waszym kraju. Jeżeli 
możemy być pomocni w udzieleniu odpowiedzi na dalsze pytania, prosimy o kontakt z Sekretariatem 
EULAR. Europejskie Jury Konkursu Edgara Stena oczekuje nadesłania licznych opracowań z całej 
Europy! 
 
Ze szczególnymi wyrazami szacunku 
Nele Cayers 
Dieter Wiek 

http://www.eular.org/

