Tisztelt Szakgyógyszerész-jelölt!
Az alábbiakban tájékoztatjuk, mint a Kórházi-Klinikai, valamint a Gyógyszerellátási
szakgyógyszerészet szakirány jelöltjét a 2017/2018. tanév II. félévére tervezett előadásnapok
helyszínéről és tematikájáról.
(Az Ipari szakgyógyszerészet szakirány jelöltjei a Gyógyszerészeti Intézettől kapnak hamarosan
értesítést.)
A tematikával kapcsolatos változásokat a honlapon tesszük közzé, ezért kérjük, minden előadásnap
előtt szíveskedjen figyelni a Gyógyszerésztudományi Kar szakképzési honlap felületét, melyet a
következő
linken
talál:
http://semmelweis.hu/gytk/oktatas/posztgradualiskepzes/szakkepzes/tematika/
Az előadások helye: EOK Békésy György terem 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-43.
Időpont

Időszak Óra Előadás címe
Bevezetés, alapfogalmak
eHealth fogalma, története, jelentősége, haszna
9.001
9.45
ehealth érettségi modell
ehealth szakterületek rövid bemutatása,
Az egészségügyi informatika jelene
Alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerek
9.451
10.30
Jogi és adatvédelmi megfontolások
Aktuális Magyarországi e-Egészségügyi fejlesztések
Az egészségügyi informatika jövője
10.4011.25

2018.02.24.

12.0014.15

Aktuális trendek az informatikában - várható fejlődési irányok
1 Aktuális trendek az informatikában - várható fejlődési irányok
smartHealth, Telemedicina
Adatok másodlagos hasznosítása és a BigData
E-egészségügy és gyógyszerészet
A kémcsőtől a termékig
Molekulamodellezés
Klinikai vizsgálatok informatikai háttere
Gyógyszerek engedélyezésének informatikai háttere
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Nyilvántartások és adatbázisok
A receptírás informatikai támogatása
A zárt láncú forgalmazás és az egyedi termékazonosítási projekt
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Generikumok a gyógyításban. Biohasonló készítmények, egyenértékűség,
gyógyszerészek szerepe

Betegbiztonság a klinikai vizsgálatokban, napi alkalmazásban
Gyógyszerellátási lánc hatósági ellenőrzési szempontjai
Gyógyszerhamisítás

3 Gyógyszertárak szakmai működésével kapcsolatos elvárások
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Étrendkiegészítőkkel, funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos
gyógyszerészeti gyakorlati kérdések I., Étrend-kiegészítők, funkcionális
élelmiszerek kategóriái, az élelmiszerszabályozás legfontosabb elemei, a
forgalomba hozatal és értékelés követelményei. Étrend-kiegészítők,
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élelmiszerek jelölése, tápanyagra és egészségre vonatkozó állítások
szabályozása, és gyakorlata. Élelmiszerek piacfelügyelete (NÉBIH,
Fogyasztóvédelem, GVH, Kormányhivatalok Népegészségügyi
Szakigazgatási szervei)

Egyedi import és egyedi méltányosság, tételes elszámolás
Off label akalmazás, külföldi vények kezelése
Esettanulmányok
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Étrendkiegészítőkkel, funkcionáis élelmiszerek kapcsolatos gyógyszerészeti
gyakorlati kérdések II., Anyatejpótlás, tápszerek

Étrend-kiegészítők biztonságos forgalmazását elősegítő együttműködés
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