Kórházi-klinikai gyógyszerészek pécsi szakmai hétvégéje 2019.
avagy Jó gyakorlatok és szakmai kihívások a gyógyszer-készítés és individuális gyógyszerterápia,
valamint a betegre szabott gyógyszerosztás területén
2019. szeptember 13. péntek 15:00-18:00; 2019. szeptember 14. szombat 9:00-13:00
PTE ÁOK Tanácsterem. 7624 Pécs, Szigeti u. 12

Kedves Kollégák!
A PTE GyTK Gyógyszerészeti
Intézete és a MGYT Kórházi
Gyógyszerészi Szervezetének
Ifjúsági Állandó Bizottsága 2019ben nyolcadik alkalommal rendezi
meg szokásos, közkedvelt szakmai
rendezvényét.

Csatlakozz hozzánk Te is Pécs
gyönyörű városában!
Amit kínálunk:
hasznos szakmai előadások, interaktív vita és vidám baráti társasági programokkal tarkított
szakmai rendezvény!
Várjuk a jelentkezéseket szeretettel 2019. augusztus 31-ig!
Akik szállásra is igényt tartanak, kérjük, jelentkezzenek mielőbb, mivel csak az augusztus
20-ig beérkezett jelentkezések esetén tudunk segíteni a szállásfoglalásban!
Fontosabb részletek:




Mikor?
Hol?
Jelentkezés



Program




Esti program
Szállás

2019. szeptember 13 (péntek délutántól) - 14 (szombat kb. ebédig).
Pécs, PTE ÁOK Tanácsterem. 7624 Pécs, Szigeti u. 12.
GYOFTEX, vagy e-mailen a szervezőknél
Név + nyilv.szám + e-mail + telefonszám a fittlerandras@gmail.com
címen
Gyógyszer-készítés és individuális gyógyszerterápia; Betegre
szabott gyógyszerosztás, mint a klinikai gyógyszerészet belépése
a gyógyító team-be
Belvárosi vacsora, társasági program
Igény szerint segítünk intézni, korlátozott számban ingyenes

A szállást és vacsorát az MGYT KGYSZ támogatja tagjainak! Aki esetleg még nem tagja a Kórházi
Gyógyszerészeti Szervezetnek, annak sem késő csatlakozni!
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Előadó
Előadás címe
Magisztrális gyógyszerkészítés a speciális klinikai igények kielégítésére
Bodrogi Zsolt, Mayer Anna
Speciális magisztrális készítmények a Pécsi Tudományegyetemen
Árok Renáta
Egyedi vagy elavult? Speciális magisztrális igények a Bajcsy Kórházban
Merczel Sára, Gyimesi Nóra
MGYT KGYSZ IÁB koordinált interaktív megbeszélés
Injekciók és infúziók elegyítésének helyes gyakorlata, gyógyszerészek szerepe a parenterális
munkacsoportban
Betegre szabott terápiák lehetősége és előnyei a parenterális
József Gergely András
gyógyszerelésben
Szalai Gábor
A parenterális táplálás kihívásai az intenzív osztályon - mikor? mit? mennyit?
Gyimesi Nóra, Schirm Szilvia
MGYT KGYSZ IÁB koordinált interaktív megbeszélés
Premedikációs segédlet onkológiai terápiákhoz
Csontos Diána, Kocsán Réka
Premedikációs segédlet onkológiai terápiákhoz
Betegre szabott gyógyszerosztás jelen és jövő
Késői István
Betegre szabott gyógyszerosztás a klinikus szemszögéből
Egyedi gyógyszerelés:
Higyisán Ilona
Ahonnan indultunk és hol tartunk most.
Felkészültünk a team munkára?
Botz Lajos
Interaktív megbeszélés
Előnyök és hátrányok a kezdő gyógyszerészek és a főgyógyszerészek tapasztalatai alapján
Betegre szabott gyógyszerosztás, mint a klinikai gyógyszerészet belépése a
Zambó Katinka, Hankó Balázs
gyógyító team-be
Hegedűs Melinda
A betegbiztonság nem ágyszám kérdése
Gyógyszerészi kompetenciák és felelősségek a betegbiztonság
Molnár Kristóf, Richter Katalin
megteremtése érdekében
Gyimesi Nóra
MGYT KGYSZ IÁB koordinált interaktív megbeszélés

