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Folytatódik az MFT webinar sorozat 

Szekció tagság kiválasztása a www.huphar.org oldalon 

MGYK-KGYSZ Kongresszus Balatonfüreden 

 

 

MFT Vezetőségi ülés 2021. május 13. 

 

2021. május 13-án vezetőségi ülést tartottunk, melyen részt vettek a társszervezetek képviselői is. 

A döntések közül kiemeljük az alábbiakat: 

  

 Év gyógyszere pályázati kiírás módosítása 

 Évente két MFT által szervezett konferencia tartása 

 

Zajlik az „Év gyógyszere 2020” pályázat díjátadó ünnepségének szervezése 

 

2021. június 24-én 13 órától kerül megrendezésre a Semmelweis Szalonban (1085 Budapest, Üllői út 26.) 

az „Év gyógyszere 2020” díjátadó ünnepség, „hibrid” formában.  

Az esemény szervezési munkálatai az MSD Pharma Hungary Kft-vel közösen megkezdődtek, a részletes 

programot is tartalmazó meghívó rövidesen kiküldésre kerül. 

A részvételi szándékot az office@huphar.org e-mail címre kérjük jelezni. 

 

Júniusi EACPT konferencia 

 

2021. június 28-29-én kerül megrendezésre az EACPT Focus találkozó, melynek középpontjában 

a klinikai farmakológia előrehaladása áll. A találkozó végleges programját a 

http://eacpt2021.com/final-programme/ oldalon található. A fiatal klinikai farmakológusok 

találkozójának programja a következő címen elérhető: http://eacpt2021.com/wp-

content/uploads/2021/05/Program-Pre-meeting-vs-2021-05-17.pdf  

Az online regisztrációra a http://eacpt2021.com/registration/ oldalon van lehetőség. 

Az EACPT vezetőségi ülése 2021. június 28-án, hétfőn 17: 00-19:00 óráig lesz, melyen az MFT-

t Páll Dénes és Takács István professzorok képviselik. 
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Folytatódik az MFT nemzetközi webinar sorozata 

 

Minden hónap első keddjén 15.30-tól kerül lebonyolításra az „MFT webinar” tudományos 

előadássorozat. A második rendezvény előadója 2021.06.01-én Prof. Dr. Harald Smith, a 

Maastrichti Egyetem Egészségügyi, Orvostudományi és Élettudományi Kar Professzora, a 

Farmakológiai és Személyre Szabott Orvoslás Tanszék Vezetője volt, aki „Network 

Pharmacology: From chronic, symptom-based therapy to mechanism based cure” címmel tartott 

prezentációt. 
 

A következő előadás 2021.07.06-án 15:30-tól kerül megrendezésre. Az előadó Aitak Farzi, 

MD, PhD Specialist in Pharmacology and Toxicology Research Unit of Translational 

Neurogastroenterology Institute of Experimental and Clinical Pharmacology Medical 

University of Graz, Austria lesz, aki Gut hormone PYY – novel interactions between 

intestinal microbiome composition and the intestinalbarrier in response to dietary challenge 

címmel tart előadást. 

 

Szekció tagság kiválasztása 

  

Kérjük, hogy tagjaink a www.huphar.org oldalon, személyes felhasználói profiljukban mielőbb 

válasszák ki azt a legfeljebb három szekciót, melyekhez csatlakozni kívánnak, valamint 

regisztrációjukat a honlapon évente egyszer frissítsék. 

 

MGYK-KGYSZ Kongresszus 

 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (MGYT-

KGYSZ) 2021. október 8-10. között tartja, a KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK 2021. ÉVI 

KONGRESSZUS-át Balatonfüreden. A rendezvény a hazai kórházi gyógyszerészet kiemelkedő, 

kétévente megrendezésre kerülő eseménye. Részletes információk a 

https://kgysz2021.clubservice-event.hu/ oldalon érhetők el. 

http://www.huphar.org/

