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HÍRLEVÉL 
Budapest, 2018.08.31.  VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

Kedves Kollégák! 

Már csak két hét van hátra a Vándorserleg Versenyig. 
Sok munka előzte meg, hogy eljussunk idáig. Mi, az alapítvány kurátorai és önkéntesei már 
januárban megkezdtük a munkát. 
Azzal indultunk, hogy előzetesen tájékozódtunk. Olyan időpontot kerestünk, ami nem 
ütközik más szakmai szervezetek rendezvényével. 
Azt már az elején tudtuk, hogy a Nemzeti Vágta megint egybeesik a lefoglalt 
szombatunkkal, de arról, hogy később a Gyógyszerész Kamara és a Szakdolgozói Kamara is 
erre a hétvégére szervez egy-egy eseményt, csak jóval később vagy éppen mostanában 
szereztünk tudomást. 
Csalódás volt számunkra, hogy az utóbb kigondolt rendezvények időpontjának 
meghatározásánál nem vették figyelembe a mienket.  
Azért mi nem estünk kétségbe, mert tudjuk, hogy aki már egyszer részt vett a Versenyen, 
az hűséges marad hozzánk.  
És érdemes idén megint eljönni, mert jó lesz!  
Meglátjátok! 

A  

XXIV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg verseny  

PROGRAMJA 

Időpont: 2018. szeptember 14-15.  
Helyszín: Budapest VI., Benczúr u. 45. (Szakszervezetek Háza) 

 „0”. nap programja 2018. szeptember 14. péntek 

Érkezés-regisztráció (nem kötelező)  13 órától a Benczúr utcában. 
 
ETTK látogatás: 
A rendezvény résztvevőinek az Egis Gyógyszergyár Nyrt jóvoltából lehetőségük nyílik az 
Egis Tudományos és Technológiai Központ (ETTK), látogatására, amely XXI. századi 
környezetben, világszínvonalú interaktív eszközök segítségével mutatja be a gyógyszeripari 
kutatás-fejlesztés, valamint a hatóanyag- és késztermékgyártás gyakorlatát. 
A program rendkívüli élményt nyújt az érdeklődők számára, aki teheti, vegyen részt ezen 
az eseményen, de a jelentkezési lapon a részvételi szándékot jelezni kellett.  
Aki jelentkezett, annak gyülekezés 16 órakor az Örs vezér téri Metró állomás kijáratánál. 

ETTK látogatás után szabadprogram. 
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Az előadói verseny programja 2018. szeptember 15. szombat 

 8:00 – 9:00 regisztráció 
 9:00 – 9:15 megnyitó 
 9:15 –10:15 2 plenáris előadás 
10:15–10:55 2 verseny előadás 
10:55–11:10 kávé szünet 
11:10–12:50 5 verseny előadás 
12:50–13:45 ebéd 
13:45–14:25 2 verseny előadás 
14:25–14:55 1 plenáris előadás 
14:55–15:10 kávé szünet 
15:10–16:15 2 plenáris előadás 
16:30 –  eredményhirdetés, zárszó 

 

 (A programváltozás jogát fenntartjuk.) 

Figyelem!! 

A versenyelőadások sorrendje – eltérően a korábbi évektől – a verseny 
napján 8:30-kor úgy dől el, hogy  
 

a versenyzők sorszámot húznak. 
 

Kérjük a versenyzőket, hogy időben jelenjenek meg előadásuk anyagának gépre töltése 
érdekében, és hogy részt vegyenek 8:30-kor a sorsoláson. 

INFORMÁCIÓK: 

Az Alapítvány – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot nyújtott be, hogy a rendezvényt 
pontszerző rendezvénynek nyilvánítsák.  

A kapott kreditpontok száma: 18 pont 

Az előadók folyamodhatnak külön pontokért. 

További felvilágosítást lehet kérni az alábbi e-mail címeken: 

- fabrine@freemail.hu, ohalapitvany@gmail.com 

Mindenkinek jó felkészülést kívánok az Alapítvány Kuratóriumának nevében 

 Fábri Lászlóné 
   az Alapítvány elnöke 
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