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FELHÍVÁS
Az „Orea-Hygiea” pro Assistentiam Pharmaciae Alapítvány meghirdeti a 2018. évi
XXIV. ORSZÁGOS GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS TOVÁBBKÉPZŐ
ELŐADÓI VÁNDORSERLEG VERSENYT.
A rendezvény helyszíne: Budapest, VI. Benczúr u. 45.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 14-15.
A versenyre elsősorban gyógyszertári asszisztensek, szakasszisztensek jelentkezését várjuk.
A verseny célja:
Asszisztensek, szakasszisztensek szakmai ismereteinek bővítése, továbbképzése, tapasztalatcsere.
-

A pályázati szándékot a kitöltött jelentkezési lap beküldésével lehet jelezni, melyhez
mellékelni kell a pályamunka címét és pár soros kivonatát.
- e-mailen: ohalapitvany@gmail.com
- faxon: 36-1 367 0040
- postán (Cím: Orea-Hygiea Alapítvány 1068-Budapest, Benczúr u. 45.)
Felvilágosítás telefonon: 36-20-99 13 869 (Fábriné)
Jelentkezés pályázati szándékkal beküldési határideje: 2018. június 10.
A kész pályamunka terjedelme 6-10 gépelt oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 karakter. Legyen
feltüntetve a pályázó neve, beosztása, munkahelye.
A pályamunkát úgy kell elkészíteni, hogy előadható legyen. Az ábrák vetítése projektorral, vagy PC-n
CD-ről, DVD-ről, pen-drive-ról történik majd.
Az előadás időtartama maximum 15 perc.
A beküldési cím megegyezik a pályázati szándéknál megadottal.
A kész pályamunka beküldési határideje: 2018. július 10.
A legjobb pályamunkákat előadók közül az I. helyezett 100000 Ft, a II. helyezett 70000 Ft, a III.
helyezett 50000 Ft jutalomban részesül, a közönségdíjas tárgyjutalmat kap.
Javasolt témakörök:









A divatos fogyókúrák és fogyasztószerek alkalmazásának összefüggései, tapasztalatai
A magisztrális gyógyszerkészítmények helye, létjogosultsága a mai gyógyszertári gyakorlatban (fővárosvidék)
A parenterális készítmények (pl. insulin, véralavadásgátlók) otthoni alkalmazása során a beadást szolgáló
használt eszközök sorsa
Gyógyszerészi gondozás tapasztalatai az asszisztens, szakasszisztens szemszögéből
Gyógyszer nagykereskedelmi tevékenység (pl. minőségbiztosítás, partneri kapcsolattartás, telemarketing)
az asszisztens, szakasszisztens szemszögéből
Gyógyszergyártásban dolgozó asszisztens, szakasszisztens tapasztalatai, az általuk ellátott feladatkörökben
A gyógyszertári asszisztensek, szakasszisztensek helye, szerepe a patikalátogatói hálózatban
A gyógyszertári asszisztens, szakasszisztens helye, szerepe a gyógynövények, táplálék kiegészítők
forgalmazásában

Lehet ezektől eltérő, bármely érdekes témát feldolgozni, amennyiben az a gyógyszertári
asszisztensek, szakasszisztensek továbbképzését, tapasztalatcseréjét szolgálja.
Az Alapítvány – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot nyújt be az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ – Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságához, hogy a rendezvényt pontszerző
rendezvénynek nyilvánítsa. Az előadók folyamodhatnak külön pontokért.
Fábri Lászlóné
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

