Tiszai Zita 2014-ben diplomázott a Szegedi

Név: Tiszai Zita

Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi

Munkahely: Péterfy Sándor utcai Kórház-

Karán. Végzést követően az SZTE GYTK

Rednelőintézet és Baleseti Központ

Gyógyszerhatástani

és

Elérhetőségek: +36 30 428 5008

Intézetében

tanulmányait

folytatta

hallgatóként,

Biofarmáciai

ahol

farmakológiával

PhD

reprodukciós

foglalkozott.

2016

februárjában kezdett el a Péterfy Sándor Utcai
Kórházban

osztályos

gyógyszerészként

dolgozni. Mindennapos munkája során a

tiszai.zita@outlook.com
Érdeklődési és kutatási területek: gyógyszeres
terápia áttekintés és egyeztetés, terápiás tanácsadás,
onkológiai betegek gyógyszerészi gondozása,
táplálásterápia
Szakképzés: kórházi – klinikai szakgyógyszerészet
(III. éves szakgyógyszerész jelölt)

betegek gyógyszeres terápiájának követését és

Egyéb végzettségek:

optimalizálását igyekszik a lehető legjobb

2015-2017: SZTE Gazdaságtudományi Kar

gyakorlattal végezni. Legfőbb célja a gyógyító

gyógyszerész-közgazdász oklevél

team tagjaként az orvos és szakdolgozó kollégákkal szoros együttműködésben javítani a betegek
gyógyszeres terápiáját. Kórházi munkája mellett részt vesz a Semmelweis Egyetem graduális
gyógyszerészképzésében.
Gyimesi Nóra 2012-ben diplomázott a Szegedi

Név: Dr. Gyimesi Nóra

Tudományegyetem

Munkahely: Péterfy Sándor Utcai Kórház,

Gyógyszerésztudományi

Karán. Végzést követően az Egyetem Klinikai

Rendelőintézet és Baleseti Központ

Gyógyszerészeti Intézetében helyezkedett el

Elérhetőségek: +36 30 709 8525

rezidensként, ahol oktatási feladatokat látott el

nora.gyimesi@gmail.com

(Gyógyszertári ügyvitel és Gyógyszerészi

Érdeklődési és kutatási területek: gyógyszeres

gondozás tantárgyak), valamint az Intézet
kutatási

tevékenységében

Rezidensként

vett

részmunkaidőben

részt.
kezdett

dolgozni a szegedi Sebészeti Klinikán, ahol

terápia áttekintés és egyeztetés, terápiás tanácsadás,
antibiotikum stewardship és infekciókontroll,
gyógyszerosztó rendszerek optimalizálása
Szakvizsga: kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

gyógyszeres terápia áttekintést és a meglévő unit dose rendszer optimalizálását végezték dr. Szabó
Mária gyógyszerésznővel. 2015. júliustól a Péterfy Sándor Utcai Kórházban dolgozik osztályos
gyógyszerészként. Munkájában fontosnak tartja a betegekkel való közvetlen kapcsolatot és az orvos
és szakdolgozó kollégákkal való szoros együttműködés kiépítését. Klinikai munkája mellett továbbra
is részt vesz oktatási feladatokban, a Semmelweis Egyetem graduális gyógyszerészképzésében
valamint a klinikai gyógyszerészi szakképzésben.

Órás Zsuzsanna egyetemi tanulmányait a

Név: Dr. Órás Zsuzsanna

SOTE

Munkahely: Bajcsy Zsilinszky Kórház és

Gyógyszerésztudományi

Karán

végezte, 2009-ben diplomázott. Végzés után a
Kórház

Bajcsy-Zsilinszky
Gyógyszertárában
gyógyszertári
készítő

dolgozni,

citosztatikus

labor

kihívásnak

kezdett

a

Intézeti
a

keverékinfúzió

gyógyszerészeként.
citosztatikus

Fő

munkavégzés

biztonságosságát tűzte ki, több kontaminációs
vizsgálatot is végzett. Emellett célja az
onkológiai betegek életminőségének javítása
(mellékhatás

figyelés,

extravazáció

Rendelőintézet
Elérhetőségek: +36 30 585 9585

oras.zsuzsi@bajcsy.hu, suzy.oras@yahoo.com
Érdeklődési és kutatási területek: onkológiai
gyógyszerészet, onkológiai beteggondozás, betegre
szóló gyógyszerosztás, automatizált rendszerek
Szakvizsgák: kórházi-klinikai szakgyógyszerészet,
onkológiai szakgyógyszerészet
2010. 4th Master Class in Oncology Pharmacy of
the European Society of Oncology Pharmacy

monitorozása, protokollok kidolgozása stb.) 2014-ben a gyógyszertár speci részlegében a betegre
szóló gyógyszerelést, automata gyógyszerosztás felügyeletét látja el.

Vida Róbert György egyetemi tanulmányait a

Név: Dr. Vida Róbert György

Pécsi

Munkahely: Pécsi Tudományegyetem

Tudományegyetem

Általános

Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi

Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti

Szakán

Intézet

végezte,

és

2011-ben

gyógyszerészdoktori diplomát szerzett. Azóta

Elérhetőségek: +36 20 324 6229

a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet és

vida.robert@pte.hu,

Klinikai Központi Gyógyszertár munkatársa,

vida.robert.gyorgy@gmail.com

2011 és 2014 között központi gyakornokként,

Érdeklődési és kutatási területek: internetes

majd egyetemi tanársegédként dolgozik. 2012

gyógyszerforgalmazás, gyógyszerhamisítás

és

2015

között

részt

vett

a

BELLA

(betegellátók akkreditációja a biztonságos
betegellátásért) programban a gyógyszerészi
gondozási projekt keretében. 2015-től a
Magyar
Hamisítás

Betegbiztonsági
Elleni

Társaság

Nemzeti

és

a

veszélyei, gyógyszerhiányok, gyógyszerészi
gondozás, magisztrális gyógyszerkészítés,
gyógyszernek nem minősülő kiegészítő termékek,
gyógyszerkölcsönhatások, biológiai gyógyszerek
Szakvizsgák: kórházi-klinikai szakgyógyszerészet,
gyógyszerészi gondozás szakgyógyszerészet

Testület

Gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának tagja. Oktatóként vesz részt a magyar és angol
gyógyszerészhallgatók, valamint a szakgyógyszerész jelöltek képzésében. Érdeklődési és kutatási
területei a gyógyszerhiányok, a magisztrális gyógyszerkészítés, az online gyógyszerforgalmazás,
gyógyszerhamisítás és a gyógyszerészi gondozás.

Szalai

Gábor

tanulmányait

Tudományegyetem
Karán

folytatta

a

Szegedi

Gyógyszerésztudományi
és

2014-ben

szerezte

Név: Dr. Szalai Gábor
Munkahely: SZTE ÁOK Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Intézet

diplomáját. Végzést követően a SZTE GYTK

Elérhetőségek: +36709672230

Klinikai Gyógyszerészeti Intézetben töltötte

szalaigabor07@gmail.com

rezidens éveit, ahol az oktatási tevékenység

Érdeklődési és kutatási területek: intenzív

mellett

terápia, infektológia, táplálásterápia, infúzió

(gyógyszerészi

gondozás,

gyógyszertári ügyvitel), tudományos munkába
is bekapcsolódott. A rezidens évei alatt napi 4-

inkompatibilitások
Szakvizsga: kórházi–klinikai szakgyógyszerészet
(2017 októbere)

5 órában a SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében osztályos gyógyszerészi
munkát végzett. 2017. szeptember 1-től főállásban a SZTE ÁOK AITI munkatársa. Mindennapos
munkája során az orvosokkal és nővérekkel együttműködve arra törekszik, hogy a betegek
gyógyszeres terápiája minél hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Jelenleg részt vesz mind a
graduális, mind pedig a postgraduális gyógyszerészképzésben.

