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2021. november 

 

60 éves lesz az MFT - Zajlik a tavaszi mátrai konferencia szervezése 

Folytatódik az MFT webinar series 

Decemberben rendezi az EPHAR kongresszusát 

Kiválasztott szekciók megjelölése a honlap regisztrációs felületén 

Akire büszkék vagyunk  

Az MFT idén is támogatta a szegedi TDK konferenciát 

 

 

HUPHAR 60: 60 éves lesz jövőre az MFT - Zajlik a tavaszi mátrai konferencia szervezése 

 

A hagyományosan kétévente a Mátrában megrendezett Farmakokinetika és 

Gyógyszermetabolizmus Szimpózium sorozatra építve, társaságunk jövőre  jubileumi konferenciát 

szervez 2022. április 27-29-e között a Társaság minden szekciójának bevonásával. 

Az eseménynek az ad külön hangsúlyt, hogy az MFT jövőre ünnepli fennállásának 60. 

évfordulóját, míg a Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szekció az 50 évvel ezelőtti 

megalakulását ünnepli.  

A konferencia akkreditációja folyamatban van, így a részvételért szakmai kreditpontok járnak 

majd. 

 

Zajlik a debreceni Klinikai Farmakológusok  

 

Zajlik a minden év decemberében megrendezésre kerülő Magyar Klinikai Farmakológusok XXIII. 

Továbbképző Napok – GCP Tanfolyam kongresszusa, mely online került megtartásra. A 

programról bővebben a https://klinfarm.clubservice-event.hu weboldalon olvashatnak. 

 

Folytatódott az MFT nemzetközi webinar sorozata 

 

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

előadássorozat. 2021.11.02-án Prof. Dr. Soós Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia 

Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet Tudományos Főmunkatársa „A 

szerves kémia új eszközei: ’Late-stage’ diverzifikáció és organokatalízis” címmel tartott előadást. 

 

Az EPHAR Konferencia miatt a sorozat következő állomása kivételesen a hónap második 

keddjén, 2021. december 14-én lesz; Dr. Keszthelyi Dániel, a Maastrichti Egyetem egyetemi 

docense tart előadást „A TRP csatornák, mint terápiás célpontok a gasztroenterológiában.” 

címmel. 

 

2022 első előadása - tekintettel a korai időpontra – január 2. hetében, 2022. január 11-én 

kerül megtartásra. 

 

https://klinfarm.clubservice-event.hu/
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EPHAR kongresszus decemberben 

 

2021. december 6-8-a között online kerül megrendezésre az EPHAR kongresszusa. A 

rendezvénnyel, a regisztrációval kapcsolatos információk a https://www.ephar2021.org oldalon 

olvashatók.  

 

Kiválasztott szekciók megjelölése a honlap regisztrációs felületén 

  

Ismét megkérnénk tagjainkat, hogy a www.huphar.org oldalon, személyes felhasználói 

profiljukban mielőbb válasszák ki azt a legfeljebb három szekciót, melyekhez csatlakozni 

kívánnak. 

 

Tagdíj fizetési emlékeztető 

 

Ezúton kérnénk ismét tagjainkat, hogy ellenőrizzék regisztrációjukat, illetve azt, hogy a 2021. évi 

tagdíjat befizették-e. Aki ezt még nem tette meg, kérjük, mielőbb pótolja. 

 

 

Akikre büszkék lehetünk – díjak, támogatások, elismerések  

 

Ismét közzétették a világ legtöbbet idézett kutatóinak listáját, amelyre Prof. Dr. Ferdinandy Péter, 

társaságunk elnöke idén is felkerült; lásd részletesen:  

https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2021/  

 

Kérjük, hogy amennyiben Tagjaink rangos díjban, kitüntetésben részesülnek, jelezzék azt az MFT 

Titkársága felé az office@huphar.org e-mail címen. Büszkén közzétesszük aktuális havi 

Hírlevelünkben. 

 

Az MFT idén is támogatta a szegedi TDK konferenciát 

 

Volford Dávid, a Szegedi Tudományegyetem V. évfolyamos hallgatója „A losartan antifibrotikus 

hatását a kimáz illetve a TGF-β/SMAD jelút gátlásán keresztül fejti ki krónikus radiogén 

szívkárosodásban patkány modellben” című előadása nyerte a 2021. évi SZTE SZAOK TDK 

Konferencián Társaságunk különdíját.   
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