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Kedves Vendégeink!

Nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm a Gyógyszerészhallgatók VIII. Országos Találko-
zója és Gyógyszerészbörze minden résztvevőjét! Külön köszönöm a HuPSA országos el-
nökségének, a pécsi GYTK HÖK vezetőségének, hogy szervezőmunkájuk
eredményeképpen az idei évben is megrendezésre kerülhet e hagyományos rendez-
vény. Mint a rendezvény házigazdája, köszöntöm a társegyetemek hallgatóit, oktatóit
és vezetőit, akik jelenlétükkel is hangsúlyt adnak a rendezvény fontosságának. A társ-
egyetemek közül külön köszöntöm a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem jelen lévő hallgatóit, oktatóit és vezetőit. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki az
országos és helyi gyógyszerész-szervezetek vezetőinek, felkért előadóinknak, akik biz-
tosítják, hogy a rendezvény szakmai tartalma az idei évben is a korábbi találkozókhoz
hasonlóan magas színvonalú, sok hallgató és végzett gyógyszerész kolléga számára is
vonzó lesz.
Ezek az évről évre megrendezésre kerülő rendezvények ideális alkalmat biztosítanak
arra, hogy a hallgatók bevonásával, aktív részvételével kötetlen beszélgetések formájá-
ban kerülhessenek megbeszélésre a hallgatók, a végzett gyógyszerészek és a gyógysze-
részet mint tudomány és szakma legaktuálisabb eredményei, problémái és kérdései. 
Mai változó világunkban változik szakmai tevékenységünk, a gyógyszerészet társszak-
mák között elfoglalt helyzete és ezek megítélése. Rajtunk, rajtatok, jövőbeli gyógysze-
rész kollégákon múlik, hogy a közvélemény és a társszakmák milyen képet formálnak
rólunk. Ez mindannyiunk közös felelőssége.
A szakmai témákról folytatott beszélgetés mellett természetes, hogy a másik legfonto-
sabb célja ezeknek a rendezvényeknek, hogy közösségi programok révén közelebb
hozza a társegyetemeken tanuló gyógyszerészhallgatókat, és hogy a közösségi rendez-
vények révén tapasztalatokat nyerjenek Pécs és közvetlen környéke kulturális értékeiről
és a pécsi hallgatói élet néhány jellegzetességéről.
A magam és a Gyógyszerésztudományi Kar vezetősége nevében a Találkozó minden
résztvevőjének ezúton is hasznos tapasztalatokat és kellemes időtöltést kívánok!

Prof. dr. Perjési Pál
Dékán

KöszöntőK
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Kedves Résztvevők!

Üdvözöllek Titeket Pécs gyönyörű városában a VIII. Orszá-
gos Gyógyszerészhallgatók Találkozóján és Börzéjén! Bár
még csak a nyolcadik, de rendezvényünk már most nagy
népszerűségnek örvend és számos hamisítatlan gyógysze-
részhagyománnyal büszkélkedhet. Csapatommal reméljük,
hogy a jövő börzéire legalább ilyen nagy számban és kedvvel
fogtok eljönni, mint most erre, és hogy az említett hagyományok tovább fognak élni
még akkor is, amikor mi már rég nem leszünk itt. Mint a gyógyszerészhallgatók legna-
gyobb hazai kongresszusa, céljai számosak. Elsősorban természetesen találkozási felü-
letet szeretnénk vele biztosítani a hallgatóknak, hogy az ország különböző pontjairól
érkező barátok viszontláthassák egymást. Másodsorban viszont a rendezvény szakmai
értékét tartjuk fontosnak, amelyet a professzionális konferenciákhoz hasonló színvo-
nalú előadásokkal és programokkal igyekszünk képviselni. Tapasztalatotok az élet szá-
mos területén lesz hasznos, és a több tucat kapcsolat, amellyel itt gazdagodhattok,
elkísér majd Benneteket pályafutásotok során, legyen az szakmai vagy éppen 
baráti. A Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületének elnökeként biztosítalak 
Benneteket, hogy rendezvényünk legfontosabb mérőszámai hallgatóink elégedettsége
és a szakmai színvonal. Ezért reméljük, hogy tetszeni fog idén is a konferenciánk 
(ha meg nem, csatlakozz hozzánk jövőre a szervezésében…  ;). Egyesületünk a szakmai,
társadalmi és politikai elismertséget tűzte ki célul mind hazai, mind nemzetközi szinten,
és ehhez mérten igyekszünk színvonalas és egyben érdekes eseményeket szervezni 
a hallgatók pályaorientációját elősegítvén. Folyamatosan keressük a motivált és a szak-
májukért tenni akaró hallgatókat, akik új kihívások után kutatnak, és akiket a nyelvgya-
korlás lehetősége éltet. Úgyhogy ha úgy érzed, szeretnél egy dinamikus csapat része
lenni és izgalmas események szervezésében részt venni, csatlakozz a HuPSA csapatá-
hoz még ma a regisztrációs pultunknál ülő bájos hölgyeknél! Végtelen lehetőségekkel
várunk Téged… Sikeres és élménydús börzét kívánok Mindannyiótoknak az egész
HuPSA nevében!

Vértessy Dániel
Elnök, HuPSA 



Kedves Leendő Kollégák! Kedves Vendégeink!

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén mi lehetünk 
a házigazdái ennek a csodálatos és sok szempontból 
egyedülálló rendezvénynek. Pécs híres a vendégszeretetéről,
így mi is mindig örülünk, ha más városból, sőt más orszá-
gokból érkező hallgatókat láthatunk vendégül, pláne ha
gyógyszerészhallgatókról van szó. Úgy terveztük meg az idei
börzét, hogy mindenki megtalálja benne a számára legelőnyösebb előadásokat és
szakmai programokat ugyanúgy, mint a jobbnál jobb kevésbé szakmai, ámde annál 
élvezetesebb kulturális programokat. Így a medikuskupa előszelét már érezve, egy kis
sportprogrammal is készülünk nektek, valamint összemérhetitek erőtöket, felkészültsé-
geteket és találékonyságotokat másik egyetemekkel egy nagyszabású, az egész hétvé-
gére kiterjedő versenyben, amelynek győztese hazaviheti a 2017-es Gyógyszerész
Serleget. Reméljük, legalább olyan emlékezetes lesz ez a hétvége, mint az eddigi talál-
kozók! Vigyázzatok magatokra és egymásra, és főképp érezzétek magatokat nagyon jól
itt nálunk, Pécsett! 

Langer András
Elnök, PTE GYTK HÖK
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Sziasztok, Kedves Börzések!

Nagyon örülünk, hogy itt vagytok nálunk, Pécsett! Az idei Börze a HuPSA és a pécsi
GYTK HÖK közös „szerelemgyermekeként” jött létre, reméljük, Ti is úgy fogjátok élvezni,
mint mi, a szervezést! Pár szóban mesélnénk Nektek az itteni HÖK-ről. Mint tudjátok, 
a HÖK feladata a hallgatói érdekképviselet, oktatók-hallgatók közötti kapcsolattartás,
kulturális, sport-, tudományos programok szervezése, illetve a lazításunk érdekében
olyan események, amelyek mindezt lefedik, nevesítve az egyik kedvencünk, 
a Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója. Sok kari tevékenység mellett örömünkre
szolgált ezt a rendezvényt megszervezni!
A pécsi GYTK HÖK jelenlegi csapata Langer András elnök vezetésével működik. Reméljük,
Ti is bele tudtok lesni a „pécsi élet szépségeibe”, az itteni hangulatba, legyen ez a kis
együttlét számotokra egy „mecseki terápia”, legyen erre a hétvégére „Sopianae, a büszke
tigris!”, Punnany után szabadon. A pécsiek nevében kellemes időtöltést kívánunk Nektek,
gyarapodjatok sok jó emlékkel! Keressetek bátran minket, bármi probléma merül fel!

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN NEKTEK:
PTE GYTK HÖK CSAPATA



Pécs

Pécs, ókori nevén Sopianae, megyei jogú város, Magyarország ötödik legnagyobb, 
az ország délnyugati részén fekvő települése. Az ókorban Pécs városa már a keresztény-
ség egyik jelentős központjává vált, így nem meglepő, hogy az ebből az időszakból
származó Ókeresztény sírkamrákat 2010-ben az UNESCO felvette a világörökség listá-
jára. A közel 150 éves török hódoltság nyomait, emlékműveit Pécs városa még ma is
őrzi, mint például a város főterén található Gázi Kászim Pasa, illetve a Kórház téren fel-
lelhető Jakováli Hasszán dzsámijai. A XVIII. század elejétől kezdve városunkban hatal-
mas léptékben fejlődött a gazdaság. A gazdasági fellendülést követte a XIX. században
az iparosodás nagymértékű fejlődése is, melynek nyomait a ma is fellelhető híres pécsi
ipari intézmények őrzik. Ennek köszönhetően vált világhírűvé a Zsolnay-kerámia, 
a Littke-pezsgő, valamint az Angster-orgona is. Pécs városa már évszázadok óta egy
soknemzetiségű, színes városnak számít. Nem is csoda ezek alapján, hogy 2010-ben vá-
rosunk elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet.

Számos sokrétű programmal csábítja Pécs városa az idelátogató turistákat. Minden
évben megrendezésre kerül a Pécs City Karnevál, a Pécsi Egyetemi Napok, illetve 
a világhírű Fishing on Orfű rendezvény is.
Fekvésének köszönhetően nemcsak a meseszép ókori intézményekben, hanem a festői
kilátásban is gyönyörködhetnek az ide kirándulók. Északi oldalról körbeöleli városunkat
a Mecsek, mely csodás látványa mellett tavasszal, illetve ősszel a túrázók, télen pedig 
a téli sportok kedvelőinek nyújt élvezetet. Szintén fő turistalátványosság a várostól 
47 km-re fekvő Villány települése, mely minőségi, díjnyertes borairól híres.
Végül, de nem utolsósorban illendő megemlíteni a városunkban működő egyetemi
képzést. Nem kisebb értékkel büszkélkedhetünk, mint hogy az ország első egyetemét
Pécs városában alapították anno 1367-ben. Egyetemünk magas oktatási színvonalát, 
illetve kiváló képzését bizonyítja az is, hogy idén Magyarországon elsőként nyerte el
Pécs városa az UNESCO által meghirdetett „Tanuló város” címet.
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A HuPsA

Bizonyosan hallottál már a HuPSA-ról, de tudod mennyi lehetőség van benne? Tudod,
hogy tagként mekkora előnyre teszel szert?
A HuPSA feladata és célja, hogy a Te szakmai rátermettségedet és fejlődésedet segítse
mind az egyetemi évek alatt, mind utána. A hallgatói évek alatt lehetőséged van nem-
zetközi kapcsolatokra szert tenni pl. a SEP (Student Exchange Program) keretében, vagy
a Twinnet elnevezésű nemzetközi csereprogramunkban. Emellett segítő kezet nyúj-
tunk, ha szeretnél gyakorlatot külföldön végezni.
Nemzetközi konferenciákon tudsz részt venni, ahol – mint csapatunkban is – életre
szóló barátságok és hasznos szakmai kapcsolatok köttetnek. Ezáltal bámulatos kapcso-
lati tőkére teszel szert!
A HuPSA-tagság segít belelátni a gyógyszeripar szerteágazó világába, és ezáltal köze-
lebb jutsz a karrierképed kialakításához is. Számos előadással, tréninggel szolgálunk
azért, hogy Te mint gyógyszerész jobban tudj érvényesülni, és messzebb juss, közelebb
a céljaidhoz.
A csapatban önkéntesen vállalt feladatok elvégzése során javítod az időgazdálkodási,
szervezői képességed és a kommunikációs készséged. Nálunk nincs olyan, hogy köte-
lező feladat, azt az elvet valljuk, hogy amennyit beleteszel, annyit is veszel ki az egyesü-
letből. 
A HuPSA-team tárt karokkal vár tehát téged! Gyere, tartozz közénk!

Az előttünk álló félév programjairól
A Gyógyszerészbörze után is számos programot igyekszünk elhozni nektek a félév
során, melyek elsődleges célja szakmai fejlődésünk már hallgatói éveink során. Mind-
emellett remek lehetőség azoknak, akik még nem magabiztosak jövőjüket illetően, és
szeretnék felfedezni az általunk választott szakma szerteágazó rejtelmeit. 
I. MaGYOK: Március 10-i kezdettel kerül megrendezésre az egy hétvégét felölelő I. Ma-
gyar Gyógyszerész- és Orvostanhallgatók Országos Konferenciája eseményünk. A hét-
vége folyamán számos előadást, tréninget és workshopot hallhattok az orvosok és
gyógyszerészek szakmai együttműködéséről Budapesten, a Semmelweis Egyetemen. 
Ipari és biotechnológiai tréning: Egy tréninggel is készülünk ipar és biotechnológia
témában. Ez egy kb. 2 órás alkalom, melynek során 4 előadó járja körül a megadott



téma különböző területeit, lezárásképpen bármilyen, az elhangzottakkal kapcsolatos
kérdésetekre választ kaphattok.
Az Év Gyógyszerészhallgatója: A hagyományok szerint idén is részt veszünk 
az Év Gyógyszerészhallgatója verseny szervezésében. A vetélkedő lényege, hogy előre
megadott terápiás területből felkészülve egy beteget játszó színészt kell tanáccsal és
megfelelő gyógyszerrel ellátni. Negyed- és ötödéves hallgatók vehetnek részt a meg-
mérettetésen. 
Vitafórum: Egy rendkívül érdekes vitafórumot is szervezünk, mely az aktuális egész-
ségügyi helyzet témája köré épül. Vendégünk lesz Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészség-
ügyért felelős államtitkár.
Állásbörze: Terveink között szerepel továbbá egy állásbörze szervezése. Ez egy szom-
bati, egész napos program, melyen különböző gyógyszercégek standokkal lesznek jelen,
és bemutatják nekünk azokat az előttünk álló lehetőségeket, amelyek segíthetnek akár
egyetemi éveink során vagy a diplománk megszerzése utáni munkavállalásban.
Programjaink HuPSA-tagok számára ingyenesek vagy kedvezményesek. Eseményeink
pontos időpontjáról, helyszínéről Facebook-oldalunkon tájékozódhattok:
https://www.facebook.com/HUPSA
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ProgrAmtáblA



ProgrAmoK
ELőADÁSOK
• Prof. Dr. Soós Gyöngyvér – „Gyógyszerészi Gondozás: a gyógyszerészi hivatás 

XXI. században elvárt kompetenciája”
• Dr. Hankó Balázs – Gyógyszerészek feladata és kompetenciái a jelen és a jövő

egészségügyében
• Dr. Rácz Anna – Régi gyógyszer, újonnan felismert mellékhatás és a gyógyszerészek szerepe
• Dr. Molnár Gergő – A cukorbetegek gondozásának alapvető elemei okoseszközök

használatával
WORKSHOP I.
• Dr. Fang Simon, Dr. Gutay Tibor – Gyógyszerészek szerepe a gyógyszertárban és azon

kívül – Mit kívánnak az ifjú gyógyszerészek?
• Dr. Rácz Anna – Lehet-e az étrend-kiegészítőknek is indikációjuk, ellenjavallatuk, 

kölcsönhatásuk, mellékhatásuk?
• Prof. Dr. Szökő Éva, Dr. Tábi Tamás, Dr. Marosi Attila – Tudományos pálya? Lehetőségek

hallgatóként és a diploma után 
• Újváry András – Interaktív kommunikációs workshop: Hogyan lehetek sikeresebb 

az állásinterjún, hogyan lehetek sikeresebb a vállalatomnál?
• Dr. Hadi Ferenc, Dr. Czaun Péter – Pályaválasztási konzultáció
• Dr. Marjai Tamás – Merre tovább, gyógyszerészi gondozás?
• Ewelina Jędrysik – IPSF Soft Skill Training
KEREKASZtAL-BESZÉLGEtÉS
• A gyógyszerészképzés jövője Magyarországon
WORKSHOP II.
• Dr. Lankó Erzsébet – A gyógyszerészi gondozás gyakorlati kihívásai
• Dr. Kocsis Janka – Mi is az a self-branding? – kóstoló az alapokból
• Dr. Gyetvai László – Gyógyszerészi gondozás mint a „szolgáltató gyógyszertár” 

kialakításának lehetséges eszköze
• Dr. Pázmány Péter, Dr. Tátrai Tibor – Kórházi és klinikai gyógyszerészet tréning
• Dr. Bősze Gergely – Klinikai gyógyszervizsgálatok a napi gyakorlatban
• Dr. Czigány Norbert, Dobó Gábor – A jövő gyógyszertára a jelenben/Automatizálás
• Gergely Hetényi – The future, now
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ElőAdóK
Prof. Dr. Soós Gyöngyvér
egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi
Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének egyetemi tanára
(professor emerita), valamint a Semmelweis Egyetem
Bőrklinika klinikai farmakológiai tanácsadója. 
1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész-
tudományi Karán szerzett vörösdiplomát, 1981-ben „Sub auspiciis rei
publicae” kitüntetéssel doktorált, 1997-ben PhD fokozatot szerzett. Gyógyszerhatástan
és toxikológiából,  klinikai gyógyszerészetből és gyógyszerészi gondozásból rendelke-
zik szakvizsgával.
Gyógyszerészi diplomájának megszerzését követően szakmai  pályáját klinikai gyógy-
szerészként a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Király Kálmán professzor vezette
bőrgyógyászati klinikáján kezdte és folytatta 1999-ig tehát a Semmelweis Egyetem
ÁOK, majd GYTK oktatója volt. A Szegedi Tudományegyetemen 1999 óta dolgozik  az
abban az évben alapított Klinikai Gyógyszerészeti Intézetben.
Oktat a graduális és a posztgraduális képzésben magyar és angol nyelven kórházi-klinikai
gyógyszerészetet, gyógyszerészi gondozást és bőrgyógyászati terápiát.
Kutatási területe a bőrgyógyászati klinikai-farmakológia és pharmacoepidemiológa. 



ElőAdóK

Dr. Hankó Balázs

egyetemi docens, főgyógyszerész, SE-GYTK Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi 
Szervezési Intézet

Az elmúlt évek során nemcsak a gyógyszertárvezetéssel, -tulajdonlással összefüggő
gyógyszerészi feladatok és felelősségek bővültek ki, hanem a jogszabályokban is egyre
egyértelműbb elvárás fogalmazódott meg a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban
részt vevő gyógyszerészek betegellátással kapcsolatos szakmai tevékenységével szem-
ben. Így a gyógyszerészi gondozás általános meghatározásán túl ma már részletesen is-
mert az alapszintű gyógyszerészi gondozás tevékenységi köre és a betegségspecifikus
gondozás is. Ezen szakmai tevékenységhez eljárásrendek jelentek meg, és egyes elemei-
hez ún. árrésfüggetlen finanszírozás is kötődik. 
Mindeközben nemzetközi példák alapján az egészségügyben számos strukturális, szer-
vezési, kompetenciákat érintő, az információtechnológiával összefüggő és számos más
hatásból adódó átalakulási folyamat van. Nagy kérdés az, hogy ezen átalakulásokban 
a minden országban, így Magyarországon is jelentős gyógyszerész–beteg találkozást
biztosító közvetlen lakossági gyógyszerellátás rendszere, és ebben a gyógyszerész szak-
mai tevékenysége hogyan tud tovább fejlődni, segítve ezzel az egész-
ség megőrzését és az alkalmazott terápiák eredményességét.

Dr. Rácz Anna
belgyógyász, Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és 
Forgalmazók Egyesülete

Orvos, a belgyógyász szakvizsga óta a gyógyszeriparban dol-
gozik: vényköteles és vénymentes gyógyszerek után most ét-
rend-kiegészítőkkel foglalkozik. A Magyarországi Étrend-
kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tagja. Érdekes története a gyógyszer-
iparnak, hogy a NSAID-ok több évtizede vannak piacon, de a legsúlyosabb mellékhatásaik
csak nemrégiben váltak ismertté. Hogy történhetett ez? Milyen tanulságai vannak az eset-
nek? Milyen esetekben kell fokozott figyelmet fordítaniuk erre a gyógyszerészeknek? Mi-
lyen alternatívák állnak rendelkezésre, mit tehet az expediáló?
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ElőAdóK

Dr. Molnár Gergő Attila
PTE KK, II. sz. Belgyógyászati Klinika és NC

A cukorbetegek gondozásának alappillérei a megfelelő
életmód, a személyre szabott és kezeléshez adaptált diéta,
az önellenőrzés és a gyógyszeres és/vagy inzulinkezelés. 
A betegek glikémiás kontrollját, vagyis terápiás sikerességünket
többféle módon lehet ellenőrizni: vércukormérőkkel, flash moni-
torokkal, real-time glukózmonitorokkal és professzionális, non-real-time glukózmonito-
rokkal. A vércukormérők valóban vér- és nem interszticiális glukózt mérnek, hátrányuk
az időszakos mérés. A vércukor-önellenőrzés megfelelő dokumentáció esetén használ-
ható igazán, ennek egyik eszköze a kézzel írt vércukornapló, de szerencsére léteznek
modern eszközök is. Az ideális napló tartalmazza a vércukrok mellett az étkezések idő-
pontját, esetleg szénhidráttartalmát, a vércukrot befolyásoló egyéb tényezőket, pl. test-
mozgás, korrekciós inzulinadag, menstruáció. A modern vércukormérők képesek
számítógépes platformokkal kommunikálni infravörös, USB vagy Bluetooth átvitel se-
gítségével. Az eredmények webes felületre is felkerülhetnek, ahol megoszthatók pél-
dául a beteget kezelő személyzettel is. A legújabb fejlesztések a vércukormérőkkel vagy
monitorokkal összekapcsolható mobilapplikációk, ahol okostelefonon is történhet az
információk megjelenítése vagy bevitele.



trénErEK

Dr. Fang Simon, Dr. Gutay tibor – Gyógyszerészek szerepe a gyógyszertárban és azon
kívül – Mit kívánnak az ifjú gyógyszerészek?

Dr. Rácz Anna/MÉKISZ – Lehet-e az étrend-kiegészítőknek is indikációja, ellenjavallata,
kölcsönhatása, mellékhatása?

A vevők a gyógyszertárakba receptekkel térnek be, sokat sejtetve ezzel a kezelés alatt
álló személy betegségéről és állapotáról. Tehát a vevők kapcsán gyógyszer-indikációs
területeket azonosíthatunk. A workshop során néhány ilyen gyógyszer-indikációs terü-
letet vizsgálunk: például milyen étrend-kiegészítőt ajánlhat melléjük a gyógyszerész? 
És mit kerüljön – figyelembe véve az adott indikációs területen jellemző ellenjavallato-
kat és a kölcsönhatásokat?

Dr. Marjai tamás – Merre tovább, gyógyszerészi gondozás?

Milyen jövője lesz a gyógyszerészi gondozásnak?
Az emelt szintű gyógyszerészi gondozás még nem elter-
jedt ugyan, de az alapszintű gondozás feltételeit minden
gyógyszertárban biztosítani kell. Ezért minden gyógyszerész-
nek, aki gyógyszertárban szeretne közvetlen betegellátással fog-
lalkozni, tisztában kell lennie az idevonatkozó szabályozással. 2014 áprilisában indult el
az az uniós támogatással megvalósuló program, melynek célja, hogy kidolgozzák a
gyógyszerellátáshoz kapcsolódó szakmai irányelveket, illetve létrehozzanak egy támo-
gató szoftvert is (Betegellátók Akkreditációja a Biztonságos Betegellátásért, BELLA).
A gyógyszerészi gondozás valóban létező egészségügyi szolgáltatássá formálásán régóta
számos gyógyszerész dolgozik, azonban nagy kérdés, valóban képes lesz-e beváltani 
a hozzá fűzött reményeket.
Az információtechnológiai robbanás és a szabályozási környezet változásai olyan kihí-
vásokat tartogatnak, melyeket időben fel kell ismernünk ahhoz, hogy végül egy való-
ban hasznos és értékes szolgáltatást tudjanak kínálni a betegeknek a gyógyszertárak.
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trénErEK

Prof. Dr. Szökő Éva, Dr. tábi tamás, Dr. Marosi Attila – Tudományos pálya? 
Lehetőségek hallgatóként és a diploma után

A workshopon a gyógyszerészszakma három neves képviselője – egyben a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság (MGyT) tisztviselői – előadása hangzik el, akik külön-
böző nézőpontokból, saját tapasztalataik alapján igyekeznek bemutatni a sikeres TDK,
illetve PhD munka alapjait. Az előadásokat követően lehetőség nyílik interaktív disz-
kusszióra is az előadókkal.
Az első előadó Prof. Dr. Szökő Éva, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének
egyetemi tanára. 2012-től tölti be az MGyT elnöki tisztségét, továbbá 2009-ben Kiváló Tu-
dományos Diákköri Nevelő elismerésben részesült, 2015-ben pedig Mestertanár Arany-
éremmel is kitüntették. Előadása a TDK, illetve PhD munkák áttekintésével foglalkozik a
tapasztalt témavezető szemszögéből, részletesen bemutatva, mi tesz valakit jó TDK-s vagy
PhD-s hallgatóvá. Emellett megismerteti hallgatóságát az MGyT működésével is, különös
tekintettel arra, hogyan tud a Társaság segíteni a tudományos pályára lépő fiataloknak.
A workshop második előadója Dr. Tábi Tamás egyetemi adjunktus, szintén a Semmel-
weis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének munkatársa. Korábban a Magyar Gyógy-
szerésztudományért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt, jelenleg pedig az MGyT
gazdasági titkára. Továbbá 2010-től a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri 
Tanácsának tagja, a TDK konferenciák gyógyszerésztudományi szekcióinak szervezője.
Rövid tájékoztatást ad a TDK mozgalom helyzetéről, továbbá bemutatja, hogy mik egy
jó TDK vagy PhD előadás ismérvei a zsűri vagy a szervezők nézőpontjából. Ezenfelül in-
formációkat kaphatunk tőle a különböző támogatási lehetőségekről, melyeket az MGyT
és alapítványa nyújthat a tudományos munkával foglalkozó diákok számára.
Harmadik előadóként felszólal dr. Marosi Attila is, a Richter Gedeon NyRt. Hatóanyag-morfo-
lógiai osztályának kutató-fejlesztő beosztású munkatársa, az MGyT Ifjúsági Bizottságának el-
nöke. 2009 és 2015 között, hat éven át volt a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri
Tanácsának gyógyszerészkari hallgatói képviselője, 2015-ben – Dr. Tábi Tamáshoz hason-
lóan – az OTDK (a Semmelweis Egyetemen megrendezett) Orvos- és Egészségtudományi
Szekciójának szervezőbizottsági tagja volt. Hallgatóként OTDK-megmérettetései során első,
illetve második helyezéseket ért el, és a Pro Scientia aranyérmet is elnyerte. Előadásában 
a TDK munkával kapcsolatos hasznos/érdekes információkat hallhatnak az érdeklődők.



trénErEK

Újváry András – Interaktív kommunikációs workshop: Hogyan lehetek sikeresebb az állás-
interjún, hogyan lehetek sikeresebb a vállalatomnál?/Bonafort

Kire figyeljünk az interjún, magunkra vagy az interjúztatóra? Egy szakmai vitában mi 
a fontos, hogy megtaláljuk a megoldást, vagy az, hogy az én megoldásom győzzön? 
A kincstári válasz igen könnyű ezekre a kérdésekre, de amikor „helyzetben” vagyok, va-
lóban így cselekszem? Természetünkből adódóan elsősorban magunkra figyelünk, nem 
a másikra, pedig a megoldásokhoz többet ad, ha megismerjük a másik gondolatait.
Gyere el, és interaktív workshopunkon próbáld ki magad, hogyan állsz a kommunikáció
alapjaival!

Dr. Hadi Ferenc/Dr. Czaun Péter – Pályaválasztási konzultáció/Bonafort

Ewelina Jędrysik (IPSF Trainer Candidate)

Ewelina Jędrysik is studying pharmacy in Medical Univer-
sity of Silesia in Poland. Last year she became a Local Ex-
change Officer and Local Liaison Secretary, currently holds
the position of Student Exchange Officer of PPSA.
She participated in european events and deliver her first trai-
ning at Slovac – Polish – Czech Leadership Camp. During those
events she discovered importance of soft skills. This is where her passion and engage-
ment has met and an idea of becoming a trainer was born. 
Ewelina completed her training during IPSF Trainers Development Camp in Prague so
now she can contribute to this event as a trainer and share her love towards soft skills. 
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trénErEK

Dr. Lankó Erzsébet – A gyógyszerészi gondozás gyakorlati kihívásai

A gyógyszerészi gondozás a gyógyszerészi elhivatottság összetett tevékenysége. 
A személyes konzultációs alkalmakon módszertanát, eszköztárát használva aktívan 
közreműködhetünk betegeink gyógyszeres terápiájának optimalizálásában, állapotá-
nak stabilizálásában, gyógyulásában. A workshop tematikája alapján egy rövid beve-
zető előadásból, majd azt követő kiscsoportos esetorientált foglalkozásból áll, végül 
a tapasztaltak megbeszélése zárja a szakmai programot. Szeretettel várunk minden
kedves hallgatót, aki a gyógyszerészi gondozás dinamikusan fejlődő, izgalmas területe
iránt érdeklődik. A szakmai műhelymunkát dr. Lankó Erzsébet, a PTE Klinikai Központ 
I. számú Belgyógyászati Klinika klinikai szakgyógyszerész munkatársa vezeti. 2011 óta 
a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságban a Pécsi Tudományegyetem képvisele-
tét látja el. 

Dr. Kocsis Janka – Mi is az a self-branding? – kóstoló 
az alapokból

A rólunk alkotott első benyomás vagy másokban kialakuló
teljes kép nem csak a véletlen műve lehet. Tudatosan
tudunk dolgozni, akár már egyetemista éveink alatt is ezen.
Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, nem kell egyik kétségből 
a másikba esni, vagy csapkodni a mély vízben. Egy-két apróságra odafigyelve például
könnyen vehetjük a kapcsolatépítést, büszkélkedhetünk szép online és offline pro-
filokkal/önéletrajzokkal. Ezekhez nézünk meg eszközöket a műhely keretén belül.
Rólam: dr. Kocsis Janka vagyok, gyógyszerész. Korábban aktívan mozogtam 
az egyetemi életben. Voltam HuPSA-tag, vezetőségi, majd elnök, előtte pedig IÖCS-ös
instruktor a Semmelweis Egyetemen. Jelenleg Budapesten élek és a gyógyszeriparban
dolgozom.
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trénErEK

Dr. Gyetvai László – Gyógyszerészi gondozás mint 
a „szolgáltató gyógyszertár” kialakításának lehetséges eszköze

Napjainkban az egészség témaköre a gazdaság szereplői
egyre nagyobb körének kerül figyelmének középpontjába,
és egyre több tudomány helyezi az ágazatot figyelmének kö-
zéppontjába, teszi azt vizsgálatának tárgyává.
A gyógyszerek mint a betegek problémáját megoldani képes termékek eljutása több-
nyire a gyógyszertáron – mint sajátos értékesítési csatornán – keresztül történik, mivel a
gyógyszer egy olyan különleges termék, amelytől elválaszthatatlan a hozzá tartozó
szakszerű információ és szakszerű személyzet. 
A betegségek minél korábbi stádiumban történő felismerése az orvosi tevékenység
egyik régi keletű, alapvető törekvése. Különösen az idült betegségek időbeni felismeré-
sének tulajdonítunk nagy jelentőséget abban a reményben, hogy a korán megkezdett
kezeléssel a kórlefolyást előnyösen befolyásolhatjuk, s így a hosszú betegségtartam alatt
esetlegesen jelentkező szövődmények elkerülhetők lehetnek. Ugyanakkor szükségszerű
hangsúlyt fektetni az akut problémák gyógyszerészi kezelésére, gondozására is.
Ezeknek első lépése az egészség megőrzésében a szűrővizsgálatok gyakori alkalmazása,
ezen belül is az egyre nagyobb szerepet kapó emelt szintű gyógyszertári gondozási
program. A gyógyszertáraknak fel kell tehát ismerniük, hogy a hozzájuk betérő pacien-
sek számára nemcsak a gyógyszer formájában megtestesülő termék megvásárlása je-
lenti igényeik kielégítését, hanem az a komplex szolgáltatási folyamat, amellyel 
a gyógyszertárban akár gyógyszerészi gondozás keretein belül találkozhatnak.
Ezzel már körvonalazódik az a sajátos forma, „amit szolgáltató gyógyszertárnak” nevez-
hetünk, hiszen a gyógyszertárak nemcsak a terméket „adják el” a betegeknek, hanem
szakszerű információt szolgáltatnak.
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trénErEK

Dr. Pázmány Péter, Dr. tátrai tibor – Kórházi
és klinikai gyógyszerészet 

Kedves Hallgatók!
Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy idén is meghívtatok bennünket színvo-
nalas rendezvényetekre. A Magyar Gyógyszerészi
Kamara Alapszabálya is rögzíti, mennyire fontos 
a hallgatóság ügyeinek támogatása.
Ebben az évben, a tavalyihoz hasonlóan, a kórházi-klinikai
szakirány egy workshoppal, azon belül is két előadással ké-
szül. Dr. Pázmány Péter előadásában bemutatja, milyen ered-
ményeket tud felmutatni három hónap alatt a klinikai
gyógyszerészet terén. Jómagam az intézeti gyógyszertárban alkalma-
zott időgazdálkodási és problémamegoldási lehetőségek közül mutatok be párat.
Idén is pörgős, interaktív előadásra várjuk a lelkes, kórházi-klinikai vonal iránt érdeklődő
hallgatók tömegeit.
Dr. Tátrai Tibor kórházi szakgyógyszerész (Szent Borbála Kórház)
MGYK-KKTSZ IIB Elnök
Tel.: +36709408505
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Dr. Bősze Gergely – Klinikai gyógyszervizsgálatok a napi gyakorlatban

Bősze Gergely 2007-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyógyszerésztudomá-
nyi Szakán, majd 2010-ben szakvizsgázott klinikai szakgyógyszerészként. Intézeti és
kórházi gyógyszerészi munkát követően, 2011 óta dolgozik klinikai kutatási munkatársként
(monitorként).
Előadásában a klinikai gyógyszervizsgálatok rövid elméleti áttekintése után a monito-
rok mindennapi munkájával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait osztja meg a hallga-
tósággal bemutatva a munkakör szépségeit, kihívásait és nehézségeit, valamint 
a szektor kínálta fejlődési lehetőségeket. A gyógyszerfejlesztés egy soklépcsős folya-
mat, az alapkutatástól és laboratóriumi kísérletektől kezdve az állatkísérleteken át a
humán fázisvizsgálatokig, majd a gyógyszer törzskönyvezését követően a post-marke-
ting vizsgálatokig bezárólag. Az előadásban szó lesz arról, hogy mit jelentenek a fázis -
vizsgálatok, milyen szereplői vannak egy klinikai vizsgálatnak (gyógyszercégek,
orvosok, klinikai kutatási szervezetek, hatóságok, etikai bizottságok, egészséges önkén-
tesek és betegek), hogyan épülnek fel a vizsgálatok, mik a monitorok napi teendői. 
A monitorok legfőbb feladata, hogy az egyes klinikai vizsgálatok minőségét és integri-
tását biztosítsák azáltal, hogy a vizsgálatokban részt vevő intézményeket és orvosokat
meghatározott időközönként viziteljék, a vizsgálatban részt vevő betegek dokumentá-
cióját ellenőrizzék és ezeket riportokban összefoglalják.
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Dr. Czigány Norbert, Dobó Gábor – A jövő gyógyszertára a jelenben/Automatizálás

A gyógyszerek növekvő skálája és darabszáma egyre nagyobb logisztikai kihívás elé –
impleálás, gyógyszerek raktározása, expediálás, leltározás – állítja a gyógyszertárakat.
Döntést kell hozni: vagy létszámot bővít a gyógyszertár, hogy minden munkafolya-
matra legyen elegendő kapacitás, vagy átcsoportosítja a meglévőt, amivel csökken 
a betegekre jutó idő, sérül a gyógyszerészi gondozás. A gyógyszertár hatékonyságát
mindkét döntés negatívan fogja érinteni. 
A XXI. században, amikor egymást érik a forradalmi fejlesztések informatikai, műszaki
vonalon egyaránt, elkerülhetetlen, hogy ezek ne szivárogjanak be a gyógyszertárakba
és ne reformálják meg a konvencionális működési struktúrát. 
Egyelőre még csukva lehet hagyni az ajtót, de az e-vény már kopogtat, csakúgy, mint 
az egyedi azonosítók, melyeket már nem lehet kívül tartani. 
Az automatizálás a gyógyszertár hatékonysága szempontjából a legjobb és legtökéle-
tesebb választás. 

Gergely Hetényi – The future, now

At this point in time everybody heard about artificial intel-
ligence, read something about machine learning and big
data. But what exactly are these “buzzwords”? How will
they shape our future as a species? What changes will
occur in our professional lives? Do we have to forget every-
thing we’ve learned so far and start from scratch?
It’s impossible to predict what the future holds, but we surely can
talk about possibilities…
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Hallottál már a Pécsi Szalon sörről? Biztosak vagyunk benne, hogy alkalmatok lesz meg-
kóstolni pénteken és szombaton este a Gyógyszerésztalálkozó esti szórakozásának ott-
hont adó Sörházban. Nem is beszélünk másról, mint városunk egyik legrégebbi
szórakozóhelyéről, amely 2 alagsori termével és számos kiváló rendezvényével ara-
nyozza be a pécsiek egyetemi éveit. Mire készüljetek? Az este folyamán számos vetélke-
dőn mérhetitek össze partytudományotokat a többi karral, és a győztes mindent visz.
Jelmezeiteket se hagyjátok otthon, ugyanis a szombat este témája a „fantasy világa”. 
A legötletesebb képzeletbeli hősök manifesztációit jutalomban részesítjük.
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szállásoK

Szántó János Kollégium 
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/D, 7633)
Marosvásárhelyi Hallgatók

Szalay László Kollégium 
(Pécs, Universitas u. 2., 7622)
Külföldi hallgatók és a HuPSA csapata

Hunyor Vendégház és Diákszálló
(Pécs, Jurisics Miklós u. 16., 7624)
Marosvásárhelyi hallgatók

Hajnóczy József Kollégium
(Pécs, Kodály Zoltán u. 20., 7624)
Budapesti, debreceni, szegedi hallgatók

Laterum Kollégium 
(Pécs, Hajnóczy út 37–39. 7633)
Szegedi hallgatók
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KözlEKEdés A KollégiumoKtól 
A főbb HElyszínEKig

Szalay László Kollégium
2, 2A buszjárat (PTE ÁOK-ig)
48-as tér megállótól Egyetemváros megállóig
2, 2A és 30, 130, 103 buszjárat (TTK Tornacsarnokig)
48-as tér megállótól Kórház tér megállóig (2, 2A)
Kórház tér megállótól Ifjúság út megállóig (30, 130, 103)

Szántó Kovács János Kollégium
gyalogosan kb. 10 perc (PTE ÁOK-ig)
27, 28, 29 buszjárat (PTE ÁOK-ig)
PMFC Stadion megállótól Egyetemváros megállóig
27, 28, 29 és 30, 130, 103 buszjárat (TTK Tornacsarnokig)
PMFC Stadion megállótól Kórház tér megállóig (27, 28, 29)
séta a túloldali buszmegállóba
Kórház tér megállótól Ifjúság út megállóig (30, 130, 103)

Hunyor szálló
32, 36 és 2, 2A, 25, 26, 27, 28, 29 buszjárat (PTE ÁOK-ig)
Szőlőskert megállótól Kórház tér megállóig (32, 36) séta a túloldali buszmegállóba
Kórház tér megállótól Egyetemváros megállóig (2, 2A, 25, 26, 27, 28, 29)
32, 36 és 30, 130, 103 buszjárat (TTK Tornacsarnokig)
Szőlőskert megállótól Barbakán megállóig (32, 36)
séta a Csalogány presszónál lévő Kodály Z. utcai megállóhoz
Kodály Z. utca megállótól Ifjúság út megállóig (30, 130, 103)

Hajnóczy József Kollégium
gyalogosan kb. 10 perc (TTK Tornacsarnokig)
30, 130, 103 buszjárat (TTK Tornacsarnokig)
séta az Alkotmány úti/Kodály Z. utcai megállóhoz
Alkotmány út/Kodály Z. utca megállótól Ifjúság út megállóig
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30, 130, 103 és 55 buszjárat (PTE ÁOK-ig)
séta Kodály Z. utca megállóhoz
Kodály Z. utca megállótól Alkotmány út megállóig (30, 130, 103)
séta a túloldali buszmegállóba
Alkotmány út megállótól Egyetemváros megállóig (55)

Laterum Kollégium
27, 28, 29 buszjárat (PTE ÁOK-ig)
Nendtvich A. út, Páfrány utca megállótól Egyetemváros megállóig
27, 28, 29 és 30, 130, 103 buszjárat (TTK Tornacsarnokig)
Nendtvich A. út, Páfrány utca megállótól Kórház tér megállóig (27, 28, 29)
séta a túloldali buszmegállóba
Kórház tér megállótól Ifjúság út megállóig (30, 130, 103)

Buszindulási időpontokról tájékozódhattok a www.tukebusz.hu című oldal 
Menetrendek menüpontja alatt.

taxiszolgáltatások elérhetősége
06 72/333-333
06 72/555-555
06 72/777-777
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szPonzoroK

Főtámogatónk:

Aranyfokozatú támogatóink:

további támogatóink:

Partnerszervezetek:




