Gyógyszerészek a META-ban
A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) egy multidiszciplináris szervezet, amelynek fő
célkitűzése többek közt az egészség-gazdaságtannal foglalkozó, vagy a téma iránt érdeklődő
szakemberek, hallgatók, kutatók szakmai támogatása, konferenciák, rendezvények szervezése, az
egészség-gazdaságtani szempontokat is megjelenítő döntéshozatal elősegítése, valamint
Magyarország képviselete az International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research
(ISPOR) nemzetközi szervezetben.
A META szeretettel vár minden gyógyszerész kollégát, akit érdekel ez a terület mint kutatási téma,
vagy ha egészség-gazdaságtani döntéstámogatással kapcsolatban lenne szüksége segítségre.
A META rendezvényein rendszeresen vesznek részt gyógyszerészek mint előadók (pl: 2017.11.14-i
META ülés: „A kórházi gyógykezeléseknél alkalmazott gyógyszerek forrása, ára, finanszírozása,
költségkockázata” Előadók: Dr. Higyisán Ilona és Prof. Botz Lajos), valamint a szervezet Ifjúsági és
Hallgatói Tagozatának két pécsi gyógyszerész kolléga is aktív tagja (Bella Richárd és Langer András).
Csanádi Marcell és Harsányi András, a Hallgatói és Ifjúsági Tagozat elnökeinek kezdeményezésére
több rendezvény, megbeszélés is Pécsen került megrendezésre, így az elmúlt egy évben erős PécsBudapest tengely alakult ki a tagozat életében. Már három alkalommal került sor a META PhD Hub
eseményre, amelynek célja, hogy a PhD és MSc hallgatók, és a kutatást végző fiatalok (a jövőben akár
graduális képzésben tanuló, szakdolgozaton dolgozó hallgatók) egyik résztvevő kutatási témáját
kiválasztva átbeszéljék azt, így segítve át egymást a kutatási folyamat nehézségein. A legutóbbi pécsi
rendezvény a META Hallgatói Fórum volt, amelynek célja, hogy megismertesse a
Gyógyszerésztudományi és Egészségtudományi Karokon tanuló hallgatókkal a META és ISPOR által
nyújtott lehetőséget, valamint, hogy népszerűsítse az egészség-gazdaságtant mint
tudományterületet.
Ezúton is ajánljuk szíves figyelmükbe, a gyógyszerész kollégák számára is hasznos és érdekes, XII.
META Egészség-gazdaságtani Konferenciát, ahol több, gyógyszerészeket közvetlenül érintő témában
is hallhatunk majd előadásokat. Fontos megjegyezni, hogy Prof. Dr. Botz Lajos elnök úr is tagja a
konferencia tudományos bizottságának. A konferencia időpontja és helyszíne: Május 9-10, Budapest,
MOHA Rendezvényközpont, absztrakt leadási határidő: április 3.
http://metaweb.hu/2018/02/17/xii-meta-egeszseg-gazdasagtani-konferencia/
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