
MEGHÍVÓ
Az MGYT Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási  

Szakosztályának Vezetősége nevében szeretettel meghívjuk Önt 

GYÓGYSZERBIZTONSÁG, ELLÁTÁSBIZTONSÁG, BETEGBIZTONSÁG
címmel megrendezésre kerülő Szakmai Napjára

A rendezvény időpontja 
2022. november 19., 10:00-16:00

Helyszíne 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Székháza 

(1086 Budapest, Gyulai Pál u. 16.)

 Szakmai napunk célja 
Hagyományteremtő jelleggel olyan évente/ félévente megrendezésre kerülő fórum létrehozása, amely 
kerekasztal formában lehetőséget biztosít a szakma különböző területeinek képviseletében közös disz-
kusszióra a döntéshozókkal, végig követve a gyógyszer életútját a betegig, az egyes szabályozási folya-
matok tükrében. 

Ezáltal a szakosztály olyan proaktív szerep betöltésére is vállalkozik, amely közelebb viszi a tervezetek 
megalkotóit a megoldandó problémákhoz, amelyeket a gyakorlatban ezt érzékelő szereplők közvetíte-
nének, feltérképezve a már leszabályozott folyamatokban észlelt hiányosságokat is.

A rendezvény hatása és eredménye 
•• A gyógyszerbiztonság növelése, az egészségügyi ellátó rendszer szervezettségének támogatása. 
•• Az egészségügyi ellátási láncban szereplő, de külön működő egységek rendszerbe szervezése. 
•• Az aktuálisan felmerülő problémák azonosítása és közös véleményezése. 
•• Közös megoldási javaslatok megfogalmazása, konszenzus megalkotása és gyakorlati megvalósítása, 

amelyek jogszabályi szinten megjelenhetnek. 



A rendezvény fő témakörei 
1. Gyógyszerészi hatáskörök és felelősségi körök az ellátási folyamatokra vonatkozó jogszabályok, rendele-

tek mentén vizsgálva. Elvárások az egészségügyi ellátó rendszer szereplőivel szemben.

10:00–10:30  Megnyitó, köszöntők 
 Moderátor: Prof. Csóka Ildikó
 Dr. Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára
 Prof. Szökő Éva a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke 
 Dr. Gilinger Anett az MGYT Szervezési és Közigazgatási Szakosztály elnöke

10:30–12:30  Hatóság, Gyártók, Nagykereskedők
  A gyógyszerkutatás-, fejlesztés-, gyártás-, engedélyezés-, támogatás-, ellenőrzés folyamatában a 

gyógyszergyártók, gyógyszer-nagykereskedők, gyógyszertárak együttműködésének fontossága. 
szerepe és mindezek értéke a gyógyszer- és betegbiztonság, az egészségmegőrzés folyamatában.

10:30–10:50   Dr. El Koulali Zakariás OGYÉI főigazgató-helyettes, országos tisztifőgyógyszerész, a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság szervezeti alelnöke: Az OGYÉI szerepe a biztonságos gyógy-
szerellátásban

10:50–11:10  Pálffyné dr. Poór Rita főosztályvezető, OGYÉI Gyógyszerhatósági Ügyek Főosztály: A gyógyszer-
ellátás kihívásai a gyógyszerhatóság szemével

11:10–11:30  Dr. Prikidánovits Emese főosztályvezető, OGYÉI Farmakovigilancia Főosztály: A betegbiztonság 
kihívásai a gyógyszerhatóság szemével

11:30–11:50  Dr Greskovits Dávid, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar országi 
Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnöke: Gyógyszerellátás – biztonság – 
jövőkép a hazai gyógyszergyártók szemszögéből

11:50–12:10   Dr. Kocsis Janka AIPM-Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete: Közös eredményünk: új gyógy-
szer születése

12:10–12:30   Dr. Feller Antal a Hungaropharma vezérigazgatója, a Gyógyszer Nagykereskedők Szövetségének 
elnöke: A gyógyszerpiac előtt álló kihívások nagykereskedői szemmel

12:30–13:30 Ebédszünet

2. A gyógyszerbiztonság növelése, az egészségügyi ellátó rendszer szervezettségének támogatása
Moderátorok: Dr. Takács Gézáné, Dr. Samu Antal

13:30–13:50 Dr.  Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke: Értéklánc – de melyik?
13:50–14:10  Dr. Marjai Tamás a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) szakmai igazgatója: 

A kognitív gyógyszertári szolgáltatások az ellátás biztonságáért
14:10–14:30   Dr. Bodó Gabriella  intézetvezető főgyógyszerész, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központ (SZTE SZAKK): Gyógyszer útja a beérkezéstől a betegig – avagy az ellátásbiz-
tonság és betegbiztonság megtartásának és javításának lehetőségei a fekvőbeteg ellátásban

14:30–14:50  Dr. Vida Róbert a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar adjunktusa: Aktualitá-
sok az ellátásbiztonság és a gyógyszerbiztonság területén

14:50–15:00 Technikai szünet
15:00–16:00  Kerekasztal megbeszélés
 Gyógyszergyártási, gyógyszerellátási, gyógyszerelési problémák az evidenciák tükrében

Moderátorok: Dr. Biczó Ágota, Dr. Horváth László
Kerekasztal résztvevői a Szakmai Nap előadói

  Szakmai érdekképviselet, közvetlen lakossági gyógyszerellátás, intézeti gyógyszerellátás, oktatás 
– EBM alapján történő gyógyszerelés

16.00 –  Dr. Gilinger Anett elnök – Záró gondolatok, a következő fórumra invitálás

A rendezvény ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni 2022. november 18-ig az alábbi linken lehet:

https://mgyt.hu/gyogyszerbiztonsag-betegbiztonsag-es-ellatasbiztonsag/
Az előadás utóakkreditációra benyújtott.


