A 2021. évi Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre meghirdetett témák listája
Kedves Fiatal Gyógyszerészek! A 2021. évre az alábbi kollégák hirdettek meg választható, kidolgozható témákat a
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre. Jelentkezni a témákra a konzulens neve mellett megadott e-mail vagy telefonos
elérhetőségen lehet. Természetesen a meghirdetett témajavaslatok mellett – egyéni megbeszélés alapján – egyéni
témaötletekkel is meg lehet keresni a konzulenseket! Illetve a táblázatban szereplőkön kívül is lehet konzulenst
választani.
Minden érdeklődő fiatal kollégának sikeres felkészülést kívánunk és hálásan köszönjük minden jelentkezett konzulensnek
az együttműködést!
MGyT IB

Konzulens neve, munkahelye/címe és elérhetőségei

Meghirdetett témák 2021-re
Thromboembóliás betegek gyógyszerészi gondozása
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Gyógyszerhamisítás, mit tehet a gyógyszerész?
Táplálásterápia gyógyszerészi gyakorlata tumoros betegek
körében
Magisztrális gyógyszerkészítmények alkalmazása tumoros
betegek életminőségének javításában
Gyógyszerbiztonság, betegbiztonság aktuális kérdései
Táplálkozási zavarban szenvedő fiatalok terápiás lehetőségei

Öngyógyítás irányításának lehetősége a közforgalmú
gyógyszertárban
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(a táblázat folytatódik a következő oldalon)	
  

A gyógyszerészi kompetenciák és tevékenységi körök fejlődése,
hazai és nemzetközi helyzetének vizsgálata
Minőségmenedzsment a gyógyszerellátásban és alkalmazása a
gyógyszerészi gyakorlatban
Telemedicina gyógyszerészeti vonatkozásai
Illegális és legális online gyógyszerforgalmazó honlapok
hálózati mintázatának vizsgálata
Internetes gyógyszerforgalmazás helyzete és veszélyei, online
gyógyszertárak szakmai értékelése

Illóolaj-tartalmú készítmények a gyógyszertári gyakorlatban és
hatékonyságuk EBM értékelése

Húgyúti panaszokkal a gyógyszertárat felkereső betegek
gyógyszerészi gondozása.

	
  

Gyógyszertári gyógyszerkészítő eszközök minőségi és
financiális értékelése: kenőcskészítés hagyományosan vs.
automatizált keverővel
E-recepthez: Mi marad a felhőben? Primér non-adherencia dg
szerint elemezve
Non-starter: tudatos nem kiváltó. MIÉRT?
Kvalitatív vizsgálat (beteginterjúk)
A gyógyszertári szolgálat lehetőségei az idősebb betegek
terápiás együttműködésének javítására; potenciálisan nem
megfelelő készítmények „szűrése”
Közgyógyszer ellátottak gyógyszer alkalmazása
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Öninjekciós tartályok sorsa – mennyi hulladékot „termelünk” ?
Kórházba behozott gyógyszer; előnyök és kockázatok
Gyógyszerészi intervenciók lehetőségei / jelentősége
automatizált gyógyszerosztás
bevezetésével
GFR >50 előfordulás osztályunkon (kórházunkban /
klinikánkon/ stb.) és ennek következményei
„Off label” alkalmazások Covid „idején”
Nem onkológiai betegek biológiai terápiás lehetőségei / új
típusú mellékhatások
„Hódítanak-e” a biosimilar készítmények a hazánkban?
Klinikai gyógyszervizsgálatok: a gyógyszerész, mint „látó”
(unblinded) közreműködő
A gyógyszeregyeztetés (medication reconciliation) gyakorlata;
működtetésének feltételei
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Divatos étrendkiegészítők, aktuális csodaszerek
hatékonyságának bizonyítékokon alapuló értékelése.
Az új innovatív onkológiai terápiák valós eredményességének
értékelése
A D-vitamin reneszánsza - Új “indikációk” a bizonyítékok és
veszélyek tükrében
Terhes vitaminok: bizonyított hatások, spekulációk, kockázatok
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Fluorokinolon antibiotikumok alkalmazása - Újratervezés?
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Gyógyszeralkalmazás áttekintése és kölcsönhatások szűrése a
gyógyszertári gyakorlatban
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Antibiotikum stewardship hazai implementálásának lehetőségei.

Gyógyszerhiányok szakmai és gazdasági értékelése

Személyre szabott magisztrális gyógyszerkészítés lehetőségei a
gyógyszertárban

