F E L H Í VÁ S
A GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSEK SZAKMAI EGYESÜLETE
AZ OREA-HYGIEA PRO ASSISTENTIAM PHARMACIE ALAPÍTVÁNY
hagyományőrzően meghirdeti a
2008. évi
XIX.GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSEK TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÓI
VÁNDORSERLEG VERSENYÉT
A verseny célja :
- az asszisztensek, szakasszisztensek szakmai ismereteinek bővítése,
továbbképzése
- tapasztalatcsere

A pályázati szándékot
a pályázó neve
beosztása
munkahelye
a pályamunka címe, + a téma pár soros kivonatát !
az alábbi címre kell beküldeni: dr.Szász Károlyné
1145 Budapest, Uzsoki u.36/a
Határidő:2008. március 31.

A kidolgozott pályamunkát melynek
terjedelme:
oldalanként
soronként

6-10 oldal

7 példányban
30 sor
60 betűhely

A munkán szerepeljen a címen kívül:
a pályázó neve
beosztása
munkahelyének címe
A beérkezett pályamunkákat úgy kell elkészíteni, hogy előadhatók legyenek.
Dia, írásvetítő használata ajánlatos.
Az előadás időtartama 15 perc.
beküldési határideje: 2008 .junius 30..
A beküldés címe: Dr Szász Károlyné 1145 Budapest, Uzsoki u.36/a
A legjobb pályamunkákat előadók
I. helyezett
50 000.-Ft
II. helyezett
30 000.-Ft
III. helyezett
20 000.-Ft
IV.-VI. tárgyjutalom
Külön jutalmak.
részesülnek.

-2Az alábbi témaköröket javasoljuk:
1/ Gyógyszertárban forgalmazható termékek köre
2/ Gyógyhatásúm készítmények
3/ Asszisztensi feladatkörök:
- korszerű munkaszervezés
- gyógyszertári munka során elvárható etikus magatartás, helyes konfliktus
kezelési módszerek , kommunikációs technikák alkalmazása a beteggel
való kapcsolattartás során
- gyógyszerraktári munkafeladatok asszisztens szempontból
- készletgazdálkodás, gyógyszerbiztonság és belsőellenőrzés
- minőségbiztosítás
- keletkezett selejt gyógyszerek megsemmisítésének módjai, különös tekintettel
a környezetvédelmi előírásokra
4/ Gyógyszerforma, segédanyagok, a technológia ujabb szempontjai
5/ Minőségbiztosítás
6/ Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program célkitűzéseihez hogyan
kapcsolódhat a gyógyszertári asszisztens
A Gyógyszertári Asszisztensek Szakmai Egyesülete az Egészségügyi Szakképzési és
Továbbképzési Tanácshoz pályázatot nyújt be, hogy ezt a rendezvényt is pontszerző
rendezvénynek nyilvánítsa. Az előadók előadásaikkal – szintén az előző versenyhez
hasonlóan - külön pontértékért pályázhatnak
A versenyre gyógyszertári asszisztens, szakasszisztensi oklevéllel rendelkezők jelentkezését
várjuk.
A verseny rendezője: a GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.
Helyszíne és időpontja : Szeged Hotel Novotel ****
2008. szeptember 18-20

