Sikeresen zárul a betegszervezetek Akadémiája programsorozat 2017-es első
szemesztere
Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) 2016-ban útjára indította a
BETegszervezetek Akadémiája (BETA) rendezvény sorozatát, ahol a betegszervezeteket
érintő legfontosabb kérdésekkel kapcsolatosan készítették fel a betegek érdekvédelmével
foglalkozó szervezetek vezetőit. A program tudományos és szakmai partnerei a
Semmelweis Tudományegyetem, a Nemzeti Betegfórum valamint a Betegszervezetek
Magyarországi Szövetsége és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet voltak.
A BETA égisze alatt idáig 6 rendezvény került lebonyolításra, melyen több, mint négyszázan
vettek részt. Ebben a félévben a szervezőség egy apró újítással gazdagította a programot,
mégpedig 2 rendezvényen is egy-egy ismertebb személy tartott motivációs beszédet a
hallgatóságnak, Fenyvesi Zoltán és Bujka Barbara személyében.
A 2017-es év első témája a „Betegbiztonság, klinikai vizsgálatok, beteg-együttműködés,
betegjogok” címmel zajlott, melyen olyan, a maguk szakterületén elismert szakemberek
osztották meg tapasztalataikat, mint Dr. Pogány Gábor (a Nemzeti Betegfórum koordinátora),
Dr. Pozsgay Csilla (az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
főigazgatója), Pozsonyi Zsuzsanna (a SynCon International Clinical Research képviseletében),
Dr. Hankó Balázs (a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze) és Dr. Mogyorósi Dorottya (a
Semmelweis Egyetem rektorának szakmai tanácsadója, orvos-jogász).
Egy hónap kihagyással következett a programsorozat következő „Gyakorlati tudnivalók –
forrásteremtés, jogi környezet, aktualitások” témakörben zajló rendezvénye, melyen közel 80
fő vett részt. Az eddigi szokásokhoz híven jelen eseményen is a témakörben elismert
szakértőket kértünk fel saját tapasztalataik és tudásuk átadására: Palánkai Gábort (cégépítési
szakértő), Dr. Kelemen Kingát (ügyvéd), Szabó Bálintot (az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ főosztályvezetője), Koltai Tündét (a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének
(BEMOSZ) elnöke), Markos Ádámot (a Rehabjob szakmai vezetője).

A BETA első teljes évfolyamának záró rendezvényére 2017. május 24-én került sor. A nap
témája „Gyakorlati tudnivalók – hálózatépítés, együttműködés, kommunikáció” volt, melyen
Vidor Eszter (kommunikációs szakember), Jávori Ildikó (az Eleven Team szakmai vezetője),
Kovács Henrietta (az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért
képviseletében) és Palánkai Gábor (cégépítési szakember) tartott ismeretterjesztő és
tudásnövelő előadást és tréninget.
A visszajelzések arra engednek következtetni, hogy a résztvevők összességében több, mint
elégedettek voltak a rendezvényekkel kapcsolatban, azokat fontosnak és hiánypótlónak
tartották. A programon résztvevők kifejezetten élvezték és nagyra értékelték, hogy a gyakorlati
tudáshoz ebben a formában juthattak hozzá – a workshopok pedig kifejezetten nagy sikert
arattak körükben.
A BETA 2017 második félévében tudásszint felmérésen alapuló, kiscsoportos workshop-okkal
folytatódik, ahol a személyes fejlesztésre helyezzük majd a hangsúlyt.

