PÁLYÁZAT
Kórházi Gyógyszerészek XXII. Kongresszusán történő részvétel támogatására
„A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért” Alapítvány és az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete
együttes pályázatot hirdet maximum 30 fő részére a Kórházi Gyógyszerészek XXII. Kongresszusán történő
részvétel támogatására. A rendelkezésre álló zárt keretösszeg hatékony felhasználása érdekében azok
jelentkezését várjuk elsősorban, akik más forrásból nem tudnák finanszírozni a kongresszus teljes költségét.
A kongresszus témái:
- Egyedi gyógyszerelés, betegre szabott gyógyszerosztás
- Célzott onkoterápia
- Precíziós medicína és gyógyszerelés
- Biológiai készítmények, biohasonló gyógyszerek
- Antibiotikum sáfárkodás – stewardship
- Krónikus sebek kezelése
- Táplálásterápia a kórházi, klinikai gyakorlatban
- FMD hatásai a kórházi gyógyszerellátásra
- Egészségügyi technológiaértékelés a kórházi gyógyszereléseknél
- Automatika a kórházi gyógyszerellátásban
Bővebb információk az rendezvény honlapján, az alábbi linken olvashatók:
http://clubservice.hu/kgysz2019/
A pályázóknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:
- a XXII. kongresszus témáihoz kapcsolódó bejelentett és elfogadott poszter, vagy verbális előadás
- csatolni kell a magyar nyelvű absztraktot (angol és magyar címmel) és a Tudományos Bizottság
visszajelzését az elfogadásról
- aktív KGYSZ tagság
- részvétel a Kongresszus előadásain
- az előadás anyagát a rendezvényt követően a KGYSZ tagjai számára elérhetővé teszi
- 35 év alatti életkor
- szállástámogatás esetén vállalja a standard, 2 ágyas szobában való elhelyezést
Előnyt jelent:
- meglévő, vagy folyamatban levő kórházi/klinikai gyógyszerészeti szakvizsga
- korábbi publikációs/tudományos tevékenység fenti témakörökben
- korábbi KGYSZ Kongresszuson előadóként nem vett még részt
A pályázatot kiírók maximum nettó 50.000.- Ft erejéig fedezik a kongresszusi regisztráció VAGY a szállás
költségét (max. 3 éjszaka). Ha a résztvevők nem felelnek meg a pályázati kritériumoknak, akkor a
pályázatot kiírók a költségek visszatérítését kérhetik a pályázóktól.
A pályázatok beadási határideje:
2019. március 15.
Visszajelzés a pályázat kuratóriumi döntéséről: 2019. április 1.
A támogatás igénylő űrlapot aláírva, beszkennelve “A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért” Alapítvány
kuratóriumának elnöke részére, a higyisan@bajcsy.hu e-mail címre kérjük határidőre eljuttatni. A
támogatási űrlap az alábbi linken elérhető:
https://www.mgyt-kgysz.hu/tamogatasigenylo

