Kedves Olvasó!
A Gyógyszertári Asszisztens Előadói Vándorserleg Versenynek több mint 40 éves
hagyománya van. A XXII. idén szeptember 20.-án került megrendezésre Sopronban, az OreaHygiea Alapítvány Kuratóriumának tagjai valamint az Arany kígyó gyógyszertár vezetője Dr.
Kárpátiné dr. Gangl Teréz (a Győr-Moson-Sopron megyei Gyógyszerész Kamara elnöke) és
munkatársai segítségével.
Örömmel jelentjük, hogy nem hiába fáradoztunk! Sokunk véleményét összegezve bátran
állíthatjuk, hogy Soproni rendezvényünk nagyon jól sikerült, és ez újabb lendületet ad
versenyzőknek és rendezőknek egyaránt.
Az ez évi rendezvényen 11 versenyelőadás és 5 plenáris előadás hangzott el. A szakmai zsűri
értékelése alapján a győztesek:
1. helyezett:
Sitku Ignácné Gyógyszertári szakasszisztens
(Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha
Kálmán Szakkórház, Nagykálló).
Előadásának címe:
A reklámok hatása a hazai gyógyszerfogyasztásra

2. helyezett:
Nagy György Istvánné Laboratóriumi asszisztens
(GYEMSZI-OGYI, Budapest)
Előadásának címe:
Gyermekek számára készült magisztrális készítményekkel
kapcsolatos minőségi kifogások kivizsgálása a GYEMSZI-OGYI
Laboratóriumában

3. helyezett:
Szalóki Etelka Szakasszisztens
(Szebellédy Gyógyszertár, Sopron)
Előadásának címe:
Kényes kérdések a gyógyszertárban
Aki a Közönségdíjat is elnyerte!

Minden előadás értékes és érdekes volt, a zsűrinek nehéz dolga
volt felállítani a sorrendet.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt és az áldozatos munkát, amit
rendezvényünk sikere érdekében tett.
A Verseny Alapszabálya szerint a következő versenyt – ha vállalja – a győztes munkáltatója
rendezi, összefogva az Alapítvány önkénteseivel, a szervezőkkel.
A Versenyek történetét plenáris előadásként hallhattuk Dr. Szász Károlyné előadásában, aki
évekig lelkiismeretes, odaadó vezetője volt az Alapítványnak.
Igyekszünk a jövőben is helytállni, de ez az Önök támogatása nélkül nem megy.
Ezért hívunk mindenkit, akit a gyógyszerészek szakmai irányítása mellett, a gyógyszertári
feladatkörök, a laboratóriumi technikák, a betegellátás szakszerűbbé tétele, az etikus
magatartás sikeres alkalmazása, a gyógyszerekkel kapcsolatos témák, kérdések érdekelnek,
tartson velünk!
Egyúttal arra kérjük a tisztelt gyógyszerész kollégákat, hogy segítsék az asszisztenseket az
Előadói Vándorserlegversenyünkön való részvételben előadóként, vagy résztvevőként.
Az "Orea-Hygiea" Alapítvány Kuratóriumának nevében köszönettel és tisztelettel:
Budapest, 2014. október 14.
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