Kórházi-klinikai gyógyszerészek pécsi szakmai hétvégéje 2022.
avagy Jó gyakorlatok és szakmai kihívások
A gyógyszerészek a terápia optimalizáció szolgálatában
2022. szeptember 30. péntek 15:00-18:15; 2022. október 1. szombat 9:00-12:20
PTE ÁOK Tanácsterem. 7624 Pécs, Szigeti u. 12.
A tervezett program módosulhat, az eseményt személyes jelenlét mellett tervezzük megrendezni.

Kedves Kollégák!
A PTE GyTK Gyógyszerészeti
Intézete és az MGYT Kórházi
Gyógyszerészi Szervezetének Ifjúsági
Állandó Bizottsága 2022-ben
tizenegyedik alkalommal rendezi meg
szokásos, közkedvelt szakmai
rendezvényét.
Idén is szeretettel várjuk a kollégákat,
csatlakozzatok hozzánk Pécs
gyönyörű városában! Amit kínálunk:
hasznos szakmai előadások, interaktív
vita, workshopok és vidám társasági
programokkal tarkított multidiszciplináris szakmai rendezvény!
Várjuk a jelentkezéseket szeretettel 2022. szeptember 9-ig!
Akik szállásra is igényt tartanak kérjük, hogy jelentkezzenek mihamarabb, mivel csak a
2022. augusztus 31-ig beérkezett jelentkezések esetén tudunk segíteni a szállásfoglalásban!
Fontosabb részletek:




Mikor?
Hol?
Jelentkezés?

2022. szeptember 30 (péntek du.) – október 1 (szombat du.)
Pécs, PTE ÁOK Tanácsterem. 7624 Pécs, Szigeti u. 12.
e-mailen (vida.robert@pte.hu)
Név + nyilv.szám + e-mail + telefonszám + intézmény



Téma?
Szállás?

A gyógyszerészek a terápia optimalizáció szolgálatában



Igény szerint segítünk intézni, támogatás igénylése folyamatban.

Aki esetleg még nem tagja a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetnek, annak itt a remek alkalom a
csatlakozáshoz! https://www.mgyt-kgysz.hu/a-szervezetrol/tagdij-befizetes-2
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2022. szeptember 30. péntek
Előadó
Előadás címe
Plenáris előadások – gyógyszerészek a terápia optimalizáció szolgálatában
Majorné Dr. Stelbaczky
Infekciókontroll és kórházi-klinikai gyógyszerészek: mit tanulhatunk a
Zsuzsanna
COVID-19 pandémiából?
Prof. Dr. Botz Lajos
A gyógyszeres terápiát befolyásoló tényezők áttekintése
Kötelező dokumentáció és jelentő rendszerek a kórházi-klinikai gyógyszerellátásban
Dr. Tiszai Zita, Dr. Takács Anna,
Infekciókontroll és kapcsolódó jelentések a mindennapi gyakorlatban
Dr. Csontos Diána
Dr. Süle András
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok
Dr. Kuti Klaudia
Tételes elszámolás alá eső gyógyszerkészítmények: 10 év után hol tartunk?
Dr. Tiszai Zita és Dr. Romvári
Newgen szemléletek - variációk a klinikai gyógyszerészi szerepvállalásra
Zsófia

2022. október 1. szombat
Előadó
Előadás címe
Magisztrális gyógyszerkészítés: speciális helyzetek és megoldások
Egyedi magisztrális készítmények a szekszárdi kórházban: különféle
Dr. Navreczki Ágnes
reagensek, és a minimális sugármentesítő készlet oldatai
Dr. Juhász Ákos, Dr. Bodor
Szupportív terápia az onkológiában - gyógyszerészi támogatással
Zsuzsanna
Dr. Mayer Dorottya
Biohasonló készítményekkel kapcsolatos tapasztalatok
Gyógyszeres terápia optimalizálási stratégiák a klinikai gyógyszerészetben
Dr. Szilvay András
Mit ad hozzá az EESZT a gyógyszerészi anamnézis felvételhez?
Dr. Attl Orsolya
B12-vitamin hiány jelentősége a klinikai gyógyszerészetben
Gyógyszer-gyógyszer és gyógyszer-egyéb termék kölcsönhatásokkal kapcsolatos gyógyszerészi
gyakorlat
Gyakorlatban előforduló veszélyes kölcsönhatások és szűrésük nehézségei:
Dr. Somogyi-Végh Anna
kis molekulák és biológiai gyógyszerek
Dr. Vida Róbert, Dr. Fittler
Leggyakrabban előforduló kölcsönhatások és megoldásaik egy klinikán –
András
esetbemutatások 1-4.*
* 2-2 db esettanulmányt kapnak a csoportok egymás után 5-5 percben bemutatják az eseteket és azok megoldását. A
végén közös diszkusszióval zárjuk az esetismertetéseket.

