Gyógyszertári Practicum Novum
ASSZISZTENSEKNEK

tisztelt Gyógyszertári (Szak)Asszisztens!
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Galenus Kiadó között
szakmai együttműködés jött létre 2017. évtől kezdődően.
Az együttműködés keretében minden gyógyszertári asszisztens alanyi jogon
a gyógyszertár címén megkapja a Gyógyszertári practicum Novum c. szaklapot
(január kivételével a páratlan hónapokban).
Ahhoz, hogy el tudjuk küldeni az asszisztenseknek a Gyógyszertári Practicum Novum c.
szaklapot, kérjük, szíveskedjen megadni a szükséges adatokat a Galenus Kiadónak.
Gyógyszertári practicum Novum
• az egyetlen, asszisztenseknek szóló, rendszeres kiadvány,
• a MESZK együttműködésével jelenik meg,
• a MESZK aktuális híreivel,
• a szakdolgozói kamara gyógyszertári asszisztensi
tagozatának ajánlásával,
• az asszisztensi kompetenciának megfelelő szakcikkekkel,
• a minősített távoktatási program anyagaival,
• további, változatos szakcikkekkel,
• a szabadidő minőségi eltöltéséhez különböző ötletekkel.
Információ: Kovács Edit • tel.: (1) 467-80-60
e-mail: kovacs.edit@galenus.hu
Galenus Gyógyszerészeti lap- és könyvkiadó
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AdAtközlő lAp
Gyógyszertár neve, címe: ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Asszisztens(ek) neve és kamarai azonosítója: ...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Asszisztens(ek) e-mail-elérhetősége: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
A Galenus Kiadó adatkezelési adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-108494/2016. Adatkezelési tájékoztatónk a következő linken érhető
el: http:/www.galenus.hu/adatvédelem

dátum

aláírás

Távoktatás Asszisztenseknek
Minősített továbbképzési program
pontszerzéssel a tavalyi áron!

2018

VálASSzA A GAlENuS kIAdó
táVoktAtáSI lEhEtőSéGét 2018-bAN IS,
éS NyErjE MEG utAzáSuNkAt!
Lapozza fel a Gyógyszertári Praktikum Novumot a nyomtatott tananyagért,
vagy használja ki az online tanulás kínálta szabadságot, amivel bárhol, akár utazás közben,
vagy az otthon nyugalmában is tanulhat
• saját időbeosztásához igazíthatja a tanulást,
• utazás és útiköltség nélkül,
• kényelmesen, az asszisztenseket érdeklő tananyaggal,
• csak ebben a szaklapban megjelenő szerzői cikkekkel
• érdekes interjúkkal
• konzultációs lehetőséggel a tutorral,
• a vizsgához oktatási segédlettel

középpoNtbAN A Nő

2018 évi téma
A távoktatási csomag tartalma
Gyógyszertári Practicum Novum szaklap (évi 5 alkalommal)
Távoktatási tananyag online, és nyomtatott formában a szaklapban

18 000 Ft + áfa/fő/év
utAzzoN VElüNk!

A távoktatás ára:

A távoktatásra jelentkezők között, amennyiben 2018. március 10-ig leadja jelentkezését,
3 napos, 2 fő részére szóló belföldi utazást sorsolunk ki!
Sorsolás: 2018. március 31.-ig
Információ: Kovács Edit • tel.: (1) 467-80-60 • e-mail: kovacs.edit@galenus.hu

MEGrENdElő
Alulírott megrendelem a távoktatási csomagot ..... fő részére. Távoktatási programcsomag 18 000 Ft+5% áfa/fő/év

Résztvevők neve, címe: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Számlázási név, cím: .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Fizetés módja: átutalás
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