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HÍRLEVÉL 

2022. május 

 

60 éves az MFT – HUPHAR60 konferencia: 2022. június 7-9. 

Év gyógyszere 2021 díjátadó 

HSEV magyar EV kutatók szimpóziuma 

International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM) 

Tagdíjfizetési emlékeztető 

Folytatódik az MFT webinar series 

Júniusban rendezik az EACPT 15. kongresszusát 

 

 

HUPHAR 60: 60 éves idén az MFT - Zajlik a mátrai konferencia szervezése 

 

Javában zajlik a HUPHAR60 konferencia Mátrafüreden! 2022. június 7-9-e között kerül 

megrendezésre a.  

A tudományos programról az alábbi linken tájékozódhatnak:  

https://huphar.org/huphar60/   

Az eseménynek az ad hangsúlyt, hogy az MFT idén fennállásának 60. évfordulóját, míg a 

Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szekció az 50 évvel ezelőtti megalakulását ünnepli.  

A konferencián hallhatták a 2021. és 2022. évi Issekutz-díjazottak előadását. Prof. Dr. Szökő Éva 

„A kapilláris elektroforézis esete a farmakológiával”, Prof. Dr. Zupkó István „Utam a 

gyógyszerhatástanban: az izom-elektrofiziológiától az in vitro tumorfarmakológiáig” címmel 

tartott előadást. 

A konferencia akkreditációja megtörtént, így a részvételért 24 szakmai kreditpont jár majd. 

 

Év gyógyszere 2021 díjátadó ünnepség május 17-én 

 

2022. május 17-én 16:00-kor ünnepélyes keretek között került átadásra az „Év gyógyszere 2021” 

díj a Semmelweis Egyetem Rektori Épületében, a Semmelweis Szalonban. Az elismerést az 

AbbVie Kft. Venclyxto (venetoklax) készítménye kapta. 

 

HSEV magyar EV kutatók szimpóziuma 

 

2022. június 24-én, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének Tanácstermében 

kerül megrendezésre a magyar extracelluláris vezikula kutatók I. szimpóziuma. A 

hagyományteremtő szándékkal életre hívott találkozó célja, hogy összehozza a hazai EV 

kutatásban tevékenykedő szakembereket, teret adjon eredményeik széles körben történő 

prezentálására, illetve a fiatal EV-kutatók számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson. 
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Tagdíj fizetési emlékeztető 

 

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

2022. évi tagdíjat befizették-e. Aki ezt még nem tette meg, kérjük, mielőbb pótolja. 

 

Folytatódott az MFT nemzetközi webinar sorozata 

 

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

előadássorozat. 2022. május 03-án Prof. Dr. Thomas Thum, Director Institute of Molecular 

and Translational Therapeutic Strategies Hannover Medical School előadását hallhattuk, 

melynke címe: „Noncoding RNA based therapeutics: from basic science studies to clinical 

applications”. 

 

A sorozat júniusban is folytatódik, rendhagyó módon a hónap 2. keddjén, a következő előadónk 

2022. június 14-án 15:30-tól Prof. Dr. Katona István, neurobiológus, tudományos tanácsadó, 

az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Molekuláris és Fejlődés Neurobiológia 

Osztály Molekuláris Neurobiológia Laboratórium kutatócsoport vezetője lesz, előadásának 

címe: "PharmacoSTORM nanoscale pharmacology reveals cariprazine binding on Islands 

of Calleja granule cells”. 

 

Júniusban rendezik az EACPT 15. kongresszusát 

 

2022. június 25-28-e között, Athénban rendezik az EACPT 15. kongresszusát. Az absztraktok 

benyújtására már lehetőség van, az előzetes program a következő weboldalon található: 

https://www.eacpt2022.org/  

A regisztrációra az alábbi linken van lehetőség: 

https://www.eacpt2022.org/registration/  

 

International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM) 

 

Az idén 20. alkalommal rendezi az IFAPP nemzetközi kongresszusát 2022. október 19-21-e 

között, Athénban.  Az értekezletet hibrid formában rendezik, azaz személyesen és online is részt 

lehet venni.  

A korai jelentkezési határidő 2022. június 19-e, azt absztrakt beküldési határidő 2022. június 12-

e. 

A konferenciáról bővebben a https://www.icpm2022.gr weboldalon olvashatnak. 
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Kiválasztott szekciók megjelölése a honlap regisztrációs felületén 

  

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

mielőbb válasszák ki azt a legfeljebb három szekciót, melyekhez csatlakozni kívánnak. 

 

Pártoló tagjaink lettek 

 

A legutóbbi Hírlevél megjelenése óta pártoló tagunk lett a Richter Gedeon Nyrt. Ezúton is 

köszönjük támogatásukat. 
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