
 
 

 Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve 

 az egészség szolgálatában 

 SEMMELWEIS EGYETEM  

Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet, 

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakirányok 

Szakmai Grémium Elnök 

 

Dr. Hankó Balázs 

egyetemi docens 
 

  

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 

E-mail: hanko.balazs@pharma.semmelweis-univ.hu 

 

Tel.: (06-1) 217-0927, (06-1) 459-1500/53053 

Web: http://semmelweis.hu/gytk 

 

Iktatószám: 24420/GYGTO/2021 

Tisztelt Szakgyógyszerész-jelölt! 

 

A kórházi-klinikai szakgyógyszerészet oktatási tematikájának részeként a III. évfolyamos szakgyógyszerész-

jelöltektől – az előző évfolyamhoz hasonlóan – önálló projektmunka elvégzését és bemutatását kérjük. Ennek 

központi eleme, hogy a képzésben résztvevők olyan klinikai gyógyszerészeti problémát dolgozzanak fel, 

melyhez elengedhetetlen a közvetlen betegágy melletti gyógyszerészi jelenlét megvalósítása és konstruktív 

fejlesztése. 

A III. évfolyam képzési tematikájából tükröződik, hogy a klinikai gyógyszerészet középpontjában az egyes 

betegek farmakoterápiája és gyógyszerészi gondozása áll.  

A projektmunka elkészítéséhez az alábbi témakörökben javasoljuk a gyakorlati szakmai elmélyülést: 

- Gyógyszer-anamnézis és gyógyszerterápia-egyeztetés (medication reconciliation). 

- Gyógyszerterápiás tanácsadás az osztályos viziteken. 

- A klinikai gyógyszerészet beilleszkedése az osztályos munkába (belgyógyászat, intenzív terápia, 

onkológiai gyógyszerészet, geriátria, stb.) 

- Egy kiválasztott betegcsoportból néhány esetre kiterjedő esetbemutatás és klinikai gyógyszerészeti 

elemzés. 

- A klinikai táplálásterápia fejlesztése az osztályos betegellátásban. 

- A betegágy melletti gyógyszerészi szolgálat fejlesztési feltételrendszere, implementálhatóságának 

bemutatása. 

Az Önök által választandó projektmunka célja, hogy azon betegellátó intézményben, ahol Ön dolgozik, olyan 

mélyreható szakmai elemzéseket végezzen a fenti témákban, melynek konklúziói alkalmasak arra, hogy a 

gyakorlatban is előmozdítsák a klinikai gyógyszerészet fejlesztését, illetve gyógyszerészi hivatás ilyen 

irányú kompetenciabővítését.   

A projektmunka során meg kell tudnia tervezni, hogy milyen erőforrásokra van szüksége a projekt 

megvalósításához. Meg kell határoznia azt is, hogy hogyan tudja meggyőzni a projekt szempontjából 

releváns személyeket, munkatársakat, esetleg más, a projektben résztvevő, együttműködő szakembereket. 

Mindezeknek a gyakorlatban történő megvalósításához figyelemmel kell követnie, hogy a projektben 

kitűzött célokhoz milyen folyamat- és minőségi indikátorok alkalmazására van szükség, illetve melyek azok 

a tényezők, amelyek a megvalósítást segítik, nehezítik, esetleg veszélyeztetik. Végezetül értékelnie kell az 
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elért eredményeket, és ajánlásokat kell megfogalmaznia az Ön által elindított projekt mindennapos gyakorlat 

során történő folyamatos alkalmazásához. 

A projektmunkákat önállóan, vagy két fő együttműködésével lehet elkészíteni, a megvalósításhoz pedig a 

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara támogató levelet biztosít.  

Első lépésként kérjük, hogy a mellékelten csatolt projekttervezési adatlap segítségével gondolja végig, és 

fogalmazza meg az Ön által választott témát, illetve hogy hogyan kívánja a mindennapokban ezt 

megvalósítani. 

Kérjük, hogy a kitöltött projekt adatlapot a szakkepzes@pharma.semmelweis-univ.hu és a 

sule.andras@pharma.semmelweis-univ.hu címekre 2021. március 16-ig legyen szíves megküldeni. A projekt 

megvalósítását támogató szakmai levelet is ezt követően kapják meg. 

A projektbeszámolót 2021. május 31-ig kell leadni, a projekttervezési adatlap tartalmának és a gyakorlati 

tapasztalatoknak megfelelően, az alábbi formai követelmények betartásával 

 10 oldalas Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5 sorköz, 10 oldal + 1 borító. 

  A borítólapon a projekt címének, készítője és a szakképesítés nevének kell szerepelnie. 

 A téma az adott munkahelyre vonatkozó problémafeltáró, és megoldási javaslatokat, valamint azok 

implementálhatóságát tartalmazó szakmai elemzés (részletesebben lsd. jelen levél 3. bekezdése, 

illetve projekttervezési adatlap). 

 Amennyiben irodalmi hivatkozást tartalmaz, annak meg kell felelnie a szakdolgozatban szereplő 

elvárásoknak. 

Az elkészült projektekről rövid prezentáció formájában fognak beszámolni a tanév utolsó konzultációs 

napján. 

 

Budapest, 2021. február 19. 
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