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Meghívó 

Kedves Kollégák! 

A XXIII. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói 
Vándorserleg Verseny 2016. szeptember 17.-én kerül megrendezésre az „Orea-

Hygiea” Alapítvány szervezésében, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
meghívunk.  

Ősszel újra alkalmunk lesz találkozni a gyógyszertári asszisztens/szakasszisztens 
kollégákkal/kolléganőkkel. Itt a lehetőség szakmai ismereteink bővítésére és 
tapasztalatcserére a továbbképzés keretein belül. 

A rendezvény helyszíne: Budapest VI., Benczúr u. 45. ( Szakszervezetek Háza) 

Részvételi díj: 5000 Ft, mely magában foglalja a regisztrációs díjat, az ebédet, a 
kávészüneteket és a pontjóváírás díját is. 

Szállás  

A szállásfoglalás egyénileg történik. Akinek segítségre van szüksége a szálláshely 
kiválasztásában, jelezze nekünk. Megtesszük, amit tudunk. 

A Versenyről 

A verseny célja: 
Asszisztensek, szakasszisztensek szakmai ismereteinek bővítése továbbképzése, 
tapasztalatcsere.  

A pályázati szándékot a jelentkezési lap kitöltésével és mellékelten a pályamunka címével 
és a munka pár soros kivonatával be lehet küldeni  

- e-mailen: ohalapitvany@freemail.hu  
- faxon: 36-1 367 0040  
- postán (Cím: Orea-Hygiea Alapítvány 1051 Budapest, Nádor u. 32.)  

Felvilágosítás telefonon: 36-20-99 13 869 (Fábriné) 
A pályázati szándékra a beküldési határidő: 2016. 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 
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: 2016. július 10. 
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Javasolt témakörök: 

- A magisztrális gyógyszerkészítmények helye, létjogosultsága a mai gyógyszertári 
gyakorlatban (főváros-vidék) 

- Gyógyszerészi gondozás bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok 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  
- A divatos fogyókúrák és fogyasztószerek alkalmazásának összefüggései, 

tapasztalatai 
- A parenterális készítmények (pl. insulin, véralavadásgátlók) otthoni alkalmazása 

során a beadást szolgáló használt eszközök sorsa 
- Lehet ezektől eltérő, bármely érdekes témát feldolgozni, amennyiben az a 

gyógyszertári asszisztensek, szakasszisztensek továbbképzését, tapasztalatcseréjét 
szolgálja. 

A legjobb pályamunkákat előadók közül az I. helyezett 50000 Ft, a II. helyezett 30000 Ft, 
a III. helyezett 20000 Ft jutalomban részesül, a közönségdíjas tárgyjutalmat kap.  

Jelentkezés 

A Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni versenyzőnek és hallgatónak egyaránt, de 
eltérőek a határidők (versenyző - 2016. június 10.,  hallgató - július 31.) Az érdeklődőknek 

kérésre a Jelentkezési lapot elküldjük e-mailen (elektronikusan kitölthető word 

formátumban). 
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az alapítványhoz eljuttatni lehetőleg a megadott e-mail 
címre (ohalapitvany@freemail.hu), esetleg postai úton (Cím: Orea-Hygiea Alapítvány 1051 
Budapest, Nádor u. 32.) vagy faxon: 36-1 367 0040 . 
A jelentkezési lap beérkezését e-mailen visszaigazoljuk. 

Kredit pontok 

Az Alapítvány a továbbképzés dokumentumait benyújtja az Egészségügyi Nyilvántartási és 
Képzési és Központhoz, kredit pontérték meghatározása céljából, mivel a versenyen való 
részvétel elméleti továbbképzésnek számít.  

További információ 

 folyamatosan frissülő a honlapunkon: http://orea-hygiea.hupont.hu/  

Kérés 

 

Kérjük az asszisztens kolléganőket, hogy legyenek aktívak, továbbítsák a versenyről 
kapott információkat, hogy környezetükben minden érintetthez eljusson a hír! 
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„Orea-Hygiea” Pro Assistentiam Pharmaciae Alapítvány 

1051 Budapest, Nádor u. 32. 

Adószám 18047785-1-42 

OTP számlaszám: 11742001-20009269 

JELENTKEZÉSI LAP 

XXIII. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző 
Előadói Vándorserleg verseny 

Időpont: 2016. szeptember 17. 

Helyszín:  B u d a p e s t  V I . , B e n c z ú r  u .  4 5 .  ( S z a k s z e r v e z e t e k  H á z a )  

Jelentkező neve, beosztása: 
 .........................................................................................................................................  

Pályamunkát készít Igen  Nem  

Munkahelye neve, címe 
.............…………………………………………………………………………………….………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………E-mail: …………………………………………………..……. 

Működési nyilvántartási szám: …………………………………………………………..………………………….. 

Számlázási név: ………………………………………………………………………………………..………………….… 

Számlázási cím: …………………………………………………………………………………………..…………………. 
Részvételi díj: 5 000 Ft  
Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy a továbbképzés díját, mely összeg a 
regisztrációs díjat, az ebédet, a kávészüneteket és a pontjóváírási díjat is tartalmazza, 

átutalással  készpénzfizetéssel a helyszínen  

számla ellenében egyenlítem ki. (A megfelelőt kérjük bejelölni!) 

Vegetáriánus menüt kér Igen  Nem  

Érkezés előző nap Igen     Nem   

Jelentkezési határidő versenyzőnek: 2016. június 10. 
 hallgatónak: 2016. július 31. 

A jelentkezési lap szerződésnek minősül. 

2016. …………………… 

……………………………… 
aláírás / cégszerű aláírás 
 

A JELENTKEZESI LAPOT kérjük az alábbi címek egyikére eljuttatni:  
e-mail-en: ohalapitvany@freemail.hu 
Faxon: 36-1-367 00 40 
Postán az Alapítvány címére: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 
 

 
A kitöltött jelentkezési lapot lehetőleg e-mailben kérjük! 
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Zárszó 

Köszönjük a figyelmet. Várjuk a jelentkezéseket. Mindenkinek jó munkát kíván  

 

az OH Alapítvány Kuratóriuma 

 

 

 


