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Első éves gyógyszerész rezidens vagyok a Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Intézeti
Gyógyszertárában.
Jelenleg meghatározó érdeklődési irányom az onkológiai gyógyszerészet. Ezen a területen
tervezek ráépített szakvizsgát is tenni (és esetleg további tanulmányokat is folytatni).
A kórházi-klinikai gyógyszerészet több területe is érdekel, mint például az intenzív terápiás
gyógyítás.
Egyetemi éveim alatt több hallgatói szervezet tagjaként részt vettem színvonalas
rendezvények szervezésében, valamint azok irányításában, amivel sikerült értékes
tapasztalatot szereznem ezen a téren. Ezeket az ismereteket szeretném a tagság javára
fordítani a KGYSZ-IÁB tagjaként.
holp.kirill@bajcsy.hu

Molnár József Dénes








2016-ban diplomáztam a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán.
2017 júliusában Miskolcra költöztem és a rezidensi éveimet a B.-A.- Z. Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertárában töltöttem. Ezalatt
érdeklődésem középpontjába a koraszülöttek biztonságos gyógyszerelése és a magisztrális
gyógyszerkészítés állt.
2020-ban kórházi-klinikai szakgyógyszerész lettem.
2021 októberében Budapestre költöztem és lehetőséget kaptam a Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati Intézet Intézeti Gyógyszertárában, hogy tovább képezhessem
magam.
A jövőben célom, hogy pediátriai szakgyógyszerész legyek, amellett, hogy
gyógyszertechnológiai ismereteimet is tovább bővíthessem.
molnarjozsefdenes@gmail.com
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Pécsett végeztem 2014-ben.
Egyetem után közforgalomban helyezkedtem el, csak 2018-ban váltottam a kórházi vonalra.
Jelenleg a Komlói Egészségcentrum BUESZ EK főgyógyszerészeként dolgozom.
2021-ben szakvizsgáztam kórházi-klinikai szakgyógyszerészként
Betegre szabott gyógyszerosztást végzünk az összes fekvőbeteg osztályra, és aktívan részt
veszünk a viziteken, illetve az osztályok/szakrendelések munkájában.
Rövid távú terveink közt szerepel a betegágy melletti gyógyszerészi gondozás bevezetése,




valamint a távozó betegek részére terápiás tanácsadás nyújtása, hosszú távon pedig
szeretnénk teljes körű osztályos jelenlétet biztosítani.
Úgy érzem, egy olyan időszakot élünk, amikor a gyógyszerészek határozott fellépéssel
látványos eredményeket érhetnek el, ezzel is igazolva szerepüket a gyógyító team-ek
tagjaként.
zsofiromvari@gmail.com
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2014-ben végeztem Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán.
2016-ig a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és
Biofarmáciai Intézetben voltam PhD hallgató (reproduktív farmakológia).
2016-tól a Péterfy Kórház-RI és MJOTI a munkahelyem, ahol osztályos
gyógyszerészként dolgozom, jelenleg a Szövetség utcai telephely krónikus belgyógyászati
osztályán.
2017-ben szereztem gyógyszerész-közgazdász oklevelet a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Karán
2018-ban szakvizsgáztam Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán
(kórházi-klinikai szakgyógyszerész)
2020-ban kezdtem el tanulmányaimat a SOTE Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzési
Szakon.
Mindennapos munkám során a betegek gyógyszeres terápiájának követését és
optimalizálását igyekszem a lehető legjobb gyakorlattal végezni.
Legfőbb célom a gyógyító team tagjaként az orvos és szakdolgozó kollégákkal szoros
együttműködésben javítani a betegek gyógyszeres terápiáját.
tiszai.zita@outlook.com
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2018-ban szereztem gyógyszerész diplomát a Pécsi Tudományegyetemen.
Majd azt követően 2018 és 2021 között egyetemi tanársegédként dolgoztam a PTE
Gyógyszerészeti Intézetében. Ebben az időszakban kerültem kapcsolatba a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetével.
2021. szeptemberétől kórházi-klinikai rezidensként, a PTE Klinikai Központi
Gyógyszertárban dolgozok.
Örömmel vállalom a KGYSZ Ifjúsági Állandó Bizottságának mindennapi munkájába való
bekapcsolódást.
vajda.peter@gytk.pte.hu

