Beszámoló az Ifjúság Állandó Bizottság 2018. évi első rendezvényéről

2018. január 19-én került sor a 36 év alatti klinikai-kórházi gyógyszerész fiatalok klubdélutánjának
megrendezésére a Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Dísztermében. A
rendezvényre több, mint harminc fiatal érkezett az ország minden részéről.
Dr. Higyisán Ilona, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd röviden
ismertette a Szervezet működését és feladatait. Felhívta a figyelmet, hogy kórházi és klinikai témákról
szóló közleményeket a Gyógyszerészet szerkesztősége nagy örömmel várja.
Ezt követően az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének majdnem minden munkacsoportja
(Antibiotikum Munkacsoport, Ifjúsági Állandó Bizottság, Parenterális Munkacsoport) mutatkozott be és
vezetőik beszámoltak az alakulás óta eltelt időszak történéseiről, valamint a további tervekről. Dr. Kovács
Zsuzsa és Dr. Buchholcz Gyula is kihangsúlyozta, hogy várja az adott témában érdeklődő fiatal kollégák
csatlakozását és a munkafolyamatokba történő bekapcsolódását. Az Onkológiai Munkacsoport sajnos
nem tudott részt venni a rendezvényen.
Külön öröm volt a számunkra, hogy az összejövetelen a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi-Klinikai
Területi Szervezete elnöke és a Péterfy Sándor utcai Kórház rendelőintézet és Baleseti Központ
Főgyógyszerésze, Dr. Süle András is részt vett.
Dr. Gyimesi Nóra, az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke kiemelte a következő időszak fontosabb szakmai
eseményeit, így a Kórházi Gyógyszerészek 2018. évi Szimpóziumát (2018. május 10-12., a rendezvény
honlapja: http://rendezveny.alioth.hu/gyogysz2018/) és a párhuzamosan megrendezésre kerülő Rozsnyay
Mátyás Emlékversenyt (2018. május 11-13.). Mindkét rendezvénynek Eger, Észak-Magyarország egyik
legszebb történelmi városa ad otthont. További részletek, témakiírások és konzulensek az alábbi oldalon
találhatóak: http://www.mgyt.hu/hu/rendezveny-hirek/366-liii-rozsnyay-matyas-emlekverseny
Minden fiatal kollégát bíztatunk a versenyen való elindulásra, mely mindenkinek hatalmas élmény
gyógyszerész szakmai és kulturális szempontból is. A felkészülést segítendő minden évben kiírásra kerül a
Hungaropharma Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Ösztöndíja, melynek felhívását a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság a honlapján is közzéteszi (http://www.mgyt.hu).
A kórházi-klinikai szakgyógyszerész rezidensek szakmai és anyagi előremenetelében kiemelt szerepet
játszik a szakgyógyszerész-jelöltek részére kiírt Than Károly Ösztöndíj, melynek 2018-as felhívását az
alábbi
honlapon
éritek
el:
https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasifoosztaly/rezidens/hireink
További esemény, hogy a második Főgyógyszerészi értekezlet is a Szimpózium keretében, az MGYT
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete - az ESZK Kórházi Klinikai Gyógyszerész Tagozat és Tanács, valamint a
MGYK Kórházi Klinikai Területi Szervezet támogatásával és közreműködésével valósul meg.
Ezen felül mindenkit várnak a szervezők a 8. Pécsi Kórházi hétvégére, melynek fő témái az infekció
kontroll és antibiotikum terápia, valamint a betegre szabott gyógyszerosztás lesz. A rendezvényt 2018.
szeptember 14. és 15. között tartjuk Pécsen.

Az összejövetel során több aktuális témakör is előkerült, mint a szakgyógyszerész képzés és a kórháziklinikai gyógyszerészek kompetenciái és foglakoztatási kérdései. Továbbá kiemelendő, hogy a meglévő
munkacsoportok mellett felmerült az igény egy újabb, operatív munkacsoport létrehozására
Betegbiztonsági Munkacsoport néven, mely többek között a betegre szabott gyógyszerosztásban és a
betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadásban aktívan résztvevő kollégák bevonásával és a módszertani
levelek megújításával a biztonságos gyógyszeres terápia elősegítését célozza meg az elkövetkezőkben.
A munkacsoportokhoz való csatlakozásban, a rendezvényeken való jelentkezésben és a különböző
publikációkkal kapcsolatos kérdésekben nyugodtan keressétek az Ifjúsági Állandó Bizottság tagjait
(https://www.mgyt-kgysz.hu/docman/altalanos-informaciok/530-iab-bemutatkozas-2017-10/file).
Köszönjük a házigazdáknak a vendéglátást, és hogy egy nagyszerű és szakmailag kiemelkedő környezetben
tarthattuk az újjá alakuló Bizottság első rendezvényét, valamint a résztvevőknek, hogy eljöttek és ezt a
majdnem 3 órát együtt tölthettük. A találkozó végén kialakuló szakmai fórum mindenki számára nagyon
inspirálóan hatott.
Legközelebb találkozunk Egerben!
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