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December 21-én újra szép ünnepség keretében adták át
a néhány éve alapított OGYI-emlékérmet az Intézet két,
mindeddig körűnkben tevékenykedő munkatársának:
Posgayné dr. Kovács Editnek és Oltványi Noéminek
A karácsonyi ünnepségei Dr. Paál Tamás professzor úr
főigazgatói köszöntője nyitotta meg, majd Dr. Csekey
Éva főigazgató·helyettes asszony mé!tatta a két kitüntetettet

Posgayné dr. Kovács Eait
Po sgayné dr. Kovács Eait, a kémiai tudományok kandidátusa, Budapesten szerzett gyógyszerészi oklevelet
Rövid gyógyszertári gyakorlatot követően analitikusként
dolgozott a Gyógyáru Értékesítő Vállalat Laboratóriumában Innen került az Egészségügyi Minisztérium
Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának Mű
szakdejlesztési Osztályára, illetve annakjogutódjához, az
Országos Gyógyszerészeti Intézethez

Itt fő feladata volt a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztéséhez szükséges kísérletes munka végzése, melynek
keretén belül kezdett el nemvizes közegben végzett
meghatározásokkal foglalkozni Munkássága nyomán az
V Magyar Gyógyszerkönyv Addendurna !958-ban hivatalossá tette a nemvizes közegben végzett meghatározásokat A VI kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának szakértőjeként főként a perklórsavas

titrálások általános fejezetének, az alkaloidok és egyéb
szerves bázisok meghatározásának kidolgozására végzett
vizsgálatokat A potenciometria, oszcillometria és biamperometria gyógyszeranalitikai alkalmazása területén
rendszeres kutatásokat folytatott.
Intézeti feladatként közreműködött a nemzeti kémiai
standardok kialakításának kisérletes és szervezési . ·
munkálatalban és az intézeti minőségi előírások
gesítésében 1957 óta dolgozott az Egyetemi Th<lon1ányos
Tanács által támogatott témákbm. Közreműködött a
Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs
Szemle analitikai részének kialakításában.
I 960-tól vett részt a gyógyszerész-szakfelügyelő képzésben az analitikai kémia oktatásával Az Orvostovábbképző
Intézet Gyógyszerészeti Tmszékén a gyógyszerellenőrzés
kémiai szakágazatának oktatási előadója, a szakgyógyszerészi szakvizsgára felkészítő tanfolyamok szervezője,
illetve tagja a budapesti és a szegedi Szakgyógyszerészképesíló Vizsgabizottságnak. Titkára volt a VII. Magyar
Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága Kémiai Albizottságának, tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia
Szerves Analitikai és Gyógyszer Analitikai munkabizottságának és vezetőségi tagja a Magyar Gyógyszerészeti
Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztályának
1965-ben gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett,
1972-ben pedig elnyerte a kémiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot a nemvizes közegben való
meghatározások témájában, és ezzel Magyarországon a
nevéhez fűződik a nemvizes közegű meghatározások
bevezetése a gyógyszerkönyvi vizsgálatok közé.
Munkálkodása eredményeként nagyszámú tudományos
dolgozala jelent meg részben magyar, részben kűlföldi
szaklapokban
Gyógyszeranalitikai tevékenységél a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Schulek-dijjal ismerte el
Nyugállományba vonulása óta szakértőként jelentős
szerepet vállalt és vállal ma is az Európai Gyógyszerkönyv
magyar kiadásának fördításábm, és a VIII Magyar
Gyógyszerkönyv szerkesztésében

A nemvizes közegben végzett mérések témája az ő
nevével fönt össze az analitika területén.
Posgayné dr. Kovács Edit meghatottan vette át a kitüntetést, és rövid beszédben köszönte meg
Vázolta a hazai gyógyszerellenőrzés kezdeteit, majd
név szerint említette meg azoknak a korábban OGYImunkatársaknak a nevét, akikkel együtt dolgozott a
Gyógyszerkönyvi Osztály vezetőjeként, nem feledkezve
meg azokról sem, akik azóta már nincsenek az éló'k
sorában
Ezután került sor Oltványi Noémi, az Információs és
Utilizációs Osztály vezetőjeként nyugállományba vonult,
de lllindeddig dolgozó kolleganőnk munkásságának méltatására.
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Oltványi Noémi, akinek szakmai útmutatásain kezdték
többen is a kollegák közül intézeti munkájukat, a gyógyszerészi diploma megszerzését követően gyógyszertárban helyezkedett el
!964-ben került az Intézetbe, még a Siftár dr. vezetése
alatti Dokumentációs Osztályra, abol kezdettől fogva
kamataztatta az intézet számára széles körű nyelvtudását Francia nyelvtudásának megalapozását gyermekkorában a svájci nevelőintézeti időszak jelentette
Felsőfokú francia nyelvvizsgáját angol és német
nyelvvizsga is követte Családi környezete, neveltetése,
esztéta édesapja és irodalmár bátyja is hatással volt életszemléletére, humán műveltségének kialakulására.
Az Intézetben részt vett különböző dokumentációs kiadványok szerkesztésében, illetve ő szerkesztette a
Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemlét A GYÓGYSZEREINK c folyóirat állandó referáló munkatársa volt
Nagy érdeklődéssei várták az olvasók a friss külfóldi farmakológiai-toxikológiai hireket a .,Mit olvastunk a szakirodalomban?" c . rovatban, me!yben lapszámonként több
közleménye is megjelent Két továbbképző cikke nívódíjat
is kapott: "A gyógyszerek ototoxicitása" és a ,,Néhány
vitás kérdés gyógyszerek és a daganatkeltés összefüggéséről az utolsó évek irodalmában" című
!965-től Dr. Bayer István, Dr. Szász György, majd
Verzárné dr. Petri Gizella felelős szerkesztó'k mellett
végezte 16 éven át az Acta Pharmaceutica Hungarica
technikai szerkesztését Munkájáért 1984-ben Societas

Oltványi Noémi átveszi az emlékérmet
Pharmaceutica Hungarica jutaloméremben részesült
A hazai gyógyszerismertetés területén végzett magas
színvonalú munkáját 1997-ben, az OGYI Gyógyszerismertető Hálózata fennállásának 40 évfordulója alkalmából oklevéllel ismerte el az Országos Gyógyszerészeti
Intézet
A telefonos gyógyszerinformációs szaigálat aktív és
megbecsült tagja, mint tudományos munkatárs, illetve
később mint osztályvezető A gyógyszerismertetést részmunkaidőben nyugállományba vonulása után mind a mai
napig folytatja Kollegái bizton számíthatnak munkájára.

Oltványi Noémi ugyancsak hálás szavakkal köszönte
meg a kitüntető érmet
A két kitüntetett kolleganő munkáját nemcsak érmekkel,
oklevelekkel szerelnénk elismerni. Kifejezésre szerelnénk
juttatni azt a hálát, arnít a kollegák közül sokan érzünk
irányukban, Posgayné dr. Kovács Editnek szakmai
következetességén, töretlen munkabírásán túl, kedves,
figyelmes, tapintatos egyéniségéért, Oltványi Noéminek
türelmes és lelkes segítségéért, melyet a fiatalabb
munkatársak szakmai, emberi épüléséhez nyújtott

