LOGISZTIKAI KÉPZÉS ÉS TANÁCSADÁS

Dr. Lakatos Péter PhD
Logisztikai Képzés és Tanácsadás
MGYK Budapesti Szervezetével együttműködésben
Tisztelt Gyógyszerész Hölgy! Tisztelt Gyógyszerész Úr!
A GDP megújítása-2013/14- óta immár több száz kolléga vett részt tanfolyamainkon és végezte
el sikeresen azokat. A részvevők számára mindig igyekeztünk aktuális, számukra hasznosítható
vagy nóvumot jelentő témákat bemutatni és visszajelzéseik alapján alakítottuk is tanfolyami
portfoliónkat. Az MGYK budapesti szervezete biztosította és garantálta a minőséget és
hitelességet, ami az egészségipar szűk szakmai és általános többes iparági tudástranszferrel
karöltve egyre népszerűbbé tette tanfolyamainkat és workshop-jainkat.
Így jutottunk el oda, hogy most hírlevelünk révén felkeltsük figyelmüket aktuális akkreditált
tanfolyami kínálatunk iránt. Tesszük ezt azok rövid, lényegi információkra alapozott
bemutatásával és a konkrét jelentkezési lehetőségek megadásával.
Elsőként ajánlom szíves figyelmébe az akkreditált GDP/ GPP és kockázatkezelés a
patikákban egynapos 16 pont értékű tanfolyamot!
A gyógyszerészek frontvonalban vannak, hiszen a gyártók és nagykereskedők termékeit ők
értékesítik és adják át közvetlenül az
embereknek. Az egyre bonyolultabb,
globalizált és felgyorsult ellátási
lánc és logisztika megköveteli,
hogy tisztában legyünk a
patikai szintű feladatokkal és a
„A
válaszadók
többsége
korszerű megközelítések és
eljárások
bevezetésével
csökkentsük a működési
kockázatot. Ez a célunk az
fontosnak tartana kockázategynapos
ismeret
átadással.
elemzési gyakorlatot, egy
A kockázatkezelés szerepe
a
gyógyszeriparágban
konkrét példán bemutatva
kiemelkedő jelentőséggel
bír. A gyártás, csomagolás,
(csoportmunka).”egy
raktározás, szállítás és
vevő részére való átadás
megannyi
kockázatos
folyamattal
és
visszajelzés
csak az előírások szintjén.
tevékenységgel kezelhető
Az egynapos tanfolyam
ehhez
kíván
segítséget
nyújtani az érintetteknek soksok
gyakorlati
aspektus
felvillantásával. Kezdőknek és
haladóknak is kínál nóvumot. A
tanfolyam elméleti áttekintést követően
csoportos
gyakorlati
feladatok
megoldásával zárul. A részvevők angol és magyar nyelvű igazolást kapnak.
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GDP/GPP és kockázatkezelés a patikákban

A patikai logisztika időszerű
kérdései a GDP tükrében
Termék ellenőrzés, nyomon
2. 2016.09.15/11.10 10:50 követés, hamisítás elleni
küzdelem a patikákban.
GPP ismertetése, patikai
3. 2016.09.15/11.10 13:30
specialitások
Gyógyszertári kockázat kezelés
4. 2016.09.15/11.10 15:20 aspektusai a GPP/GDP alapján.
Vizsga
1. 2016.09.15/11.10. 09:00

Dr. Lakatos egyetemi docens,
Péter PhD szakértő
Krázli
Zoltán

Igazgató GS1

Dr. Hegedűs
szaktanácsadó
Gézáné
Dr. Hegedűs
szaktanácsadó
Gézáné

A tanfolyamok egyik fő előadója:
Hegedűs Gézáné dr. Komlóssy Éva gyógyszerész doktor
Egyetemi évei előtt két évig, mint gyógyszertári asszisztens dolgozott,
majd a diploma megszerzését követően még rövid ideig dolgozott
patikában.
19 évig a CHINOIN Gyógyszergyár Minőségellenőrzési
Főosztályának különböző laboratóriumait vezette, majd a CHINOIN
Állatgyógyászati üzletágának minőségbiztosítójaként részt vett a
gyógyszerészi minőségbiztosítási (GMP) és az ISO 9001 szabvány
szerinti rendszer kialakításában, tanúsításában 1994-ben. Ezt követően
a Ceva Phylaxia Oltóanyagtermelő RT minőségellenőrzési és
minőségbiztosítási igazgatójaként mind a minőségellenőrzési mind a
minőségbiztosítási rendszer kialakítását, működtetést irányította és meghatalmazott személyként
az oltóanyagok felszabadítása is feladata volt. 2007-2012 között, mint a német hatóság által
elfogadott Qualified Person a Vibalogics GmbH által gyártott egy adott klinikai minta
felszabadítására volt jogosult. 1994 óta a Nemzeti Minőségi Díj európai értékelőjeként
különböző iparágak minőségirányítási rendszerével ismerkedett meg. 2007-től a Nemzeti
Akkreditálói Testület szakértőjeként vizsgáló laboratóriumok, majd 2015-ben minőségirányítási
rendszerek tanúsításának akkreditálásában vett részt. Jelenleg az Eleud Kft. minőségirányítási
szakértőjeként több cégnél dolgozik, és a Laprovet Hungary Kft. minőségbiztosítója és
meghatalmazott személye.
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A GDP/GPP ÉS KOCKÁZATKEZELÉS A PATIKÁBAN pontszerző és ismeretbővítő
egynapos tanfolyam kiemelt témája a gyógyszerek egyedi azonosítása. Ennek az ad aktualitást,
hogy 2016. február 9-én a gyógyszer egyedi azonosítás kapcsán az EU „közlönyben” kihirdették
a Delegated Act-et, egészen pontosan: Rendelet, amely az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes
szabályok meghatározásáról szól, és amely globálisan egyedi termékazonosító kód alkalmazását
írja elő az érintetteknek. A bevezetési határidő az EU-ban: 2019. február 9. Ez a joganyag
egységes és globális szabványokra építve (GS1) előírja a szállítók oldaláról az egységes
termékazonosítást és vonalkódos jelölést (DataMatrix 2d-s vonalkód), amelyre „ráépíthető” az
ellátási helyeken belüli gyógyszer nyomon követés, illetve azok hatósági nyilvántartási és
elszámolási rendszere. Mindez a patikák és a kórházi gyógyszertárak részéről is folyamatmódosulásokat fog okozni, mivel az új azonosítókat és vonalkódokat nekik is alkalmazniuk kell
majd, de egyben megteremti a lehetőségét is egy korszerűbb és a betegek kiszolgálását,
védelmét még jobban segítő megoldás-rendszer bevezetésére. A tanfolyamon érinteni fogjuk
ezen intézkedés hatásait és az érintettek várható feladatait.
Az aktuális téma előadója Krázli Zoltán implementációs igazgató a GS1 Magyarország
képviseletében.
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát 1999-ben, majd ezt követően egy
évig főiskolai tanársegédként tevékenykedett. Ezt követően a BME Közlekedési tudomány PhD
programban vett részt. 2005-ben elvégezte a BME MBA képzés Minőség- és
termelésmenedzsment valamint Pénzügyi és gazdasági szakirányát. Szakmai pályára lépve 2005től dolgozik a GS1 Magyarországnál, jelenleg implementációs igazgatóként. Szakterülete az
azonosítást és a nyomon követést lehetővé tevő azonosító számok képzése, valamint az őket
megjelenítő vonalkódok felépítése

Az összes válaszadónak megfelelt a
tanfolyam.

Többen

kiemelték

az

előadók felkészültségét, az előadások
hasznosságát. - tanfolyami összesített
értékelés 2016 első félév
és
alkalmazása volt az ellátási lánc szereplőinél ágazattól függetlenül. Több publikáció szerzője,
melyből legjelentősebb a Nyomon követés globális szabványokkal című szakkönyv, ahol
társszerkesztőként is tevékenykedett. Több nyertes pályázat készítője. Kidolgozta a GS1
szabványok hazai alkalmazását segítő szolgáltató cégek szakmai platformját. Jelenleg a lineáris
vonalkódok mellett a 2 dimenziós kódok megismertetésén és alkalmazásba vételének
kiterjesztésén munkálkodik a pénztári rendszerekben és az egészségügyben.
Jelentkezés a www.gyoftex.hu portálon!
Jelentkezési lap a www.proflakatos.hu portálon letölthető.
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SZOTE-GYTK/2016.II/00037
Sikeres patika menedzsment-TÁVOKTATÁS
2016. szeptember 15-december 14
Tisztelt Jelentkezők, érdeklődők!
A Sikeres patika menedzsment-TÁVOKTATÁS formájában személyes részvétel és
megjelenés nélkül internetes, virtuális módon elérhető oktatási anyagok elsajátítása útján lesz
lebonyolítva.
Egyik kiemelt modul gazda Dr. Hetényi László a MGYK Budapesti szervezete elnöke.
A részvevők modulonként haladnak az
anyag elsajátításával, erre mindig két hét áll
rendelkezésre, - az időpontokat a részvevők
a jelentkezést követően megkapják -, az
egyes modulok végén egy tesztet kell
kitölteni vagy esettanulmányt/esszét
feldolgozni/írni. A 7. modult követően pedig
egy összevonással és záróvizsgával
fejeződik be a távoktatás. Részletes tematika
és jelentkezés a www.gyoftex.hu portálon.
Kérdéseikkel keressék a tanfolyamszervezőt/
tutort: Dr. Lakatos Péter,
peterlakatos@t-online.hu,
30 9702 865.
Várjuk megtisztelő jelentkezésüket!
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 10.
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Tisztelt Gyógyszerész Hölgy! Tisztelt Gyógyszerész Úr!
Egy kuriózumnak is beillő akkreditált képzés a
Pharma business coaching módszerek, mediációs technikák
A tudás átadási módszer interaktív, példákat kérünk a
részvevőktől, tapasztalatokat meséltetünk el, vagy mesélünk el így
téve életszerűvé a témát. A nap 2. felében egy coach ülést
modellezünk, mely valós helyzeten alapul. Az egynapos
tanfolyam célja a pharma szektorban dolgozók, vezetők, kollégák
az üzleti életben elterjedt technikákat megismerjék és sikerrel
alkalmazzák.
A coach:
Szabados Andrásné, Teri- Proaktív Life Coach, Proaktív
BusinessCoach

Proaktív Life Coach- Életviteli személyes fejlesztő képzés
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00527-2009
Tanúsítvány száma: 2015/02/001, Minősítés: Life coach
Proaktív Business Coach – Üzleti személyes fejlesztő képzés
Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00527-2009
Tanúsítvány száma: 2015/05/005, Minősítés: Businesscoach

Modulok
1.A business coaching
alapelvei, célkitűzései,
felhasználási területei,
legfontosabb kihívások a
szervezetben
Szervezetműködési
alapismeretek,
Szervezetfejlesztés,
Stersszkezelési ismeretek,
Konfliktuskezelési, tárgyalási
ismeretek,
Sikeres vezetői modellek,
Hatalom, Delegálás, Motiváció,
2. Alkalmazott módszerek
Érzelmi , szociális inteligencia,
Célkitűzés, célkövetés,
Értő figyelem,
Konfrontatív coaching,
3. Az egyéni, a team, és a
projekt coaching, a vezető,
mint coach
Akcióorientált coaching,
Munka-magánélet egyensúly
problémák megoldása,
Team és csoport coaching,
Mediációs technikák,
Kommunikáció fejlesztése
IDŐPONTOK:
SZOTE-GYTK/2016.II/00034
– 2016. 09.09
SZOTE-GYTK/2016.II/00035
– 2016.10.07
SZOTE-GYTK/2016.II/00039
– 2016.11.11
SZOTE-GYTK/2016.II/00036
– 2016. 12.02
JELENTKEZZEN BÁTRAN!
www.gyoftex.hu
http://www.proflakatos.hu/galer
ia/
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