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Tisztelt Olvasói
A szokásos karác sanyi intézeti ünnepségen 2007 december 20-án újra OGYI Emlékérem átadásra
ker üt sor. Ezúttal Dr.. Iürök Ilona, aki jelenleg is az OGYI-ban dolgozikfótanácsadóként és Dr Hamvas
József, az OGYI korábbi jogi főigazgató-helyettese vehetteát Prot Dr Paál Tamás fóigazgató úrtól az
emlékplakettet, életműve elismerése gyanánt
a Rovatvezető
Dr Török Ilona jogtanácsos-fordító szülők gyermekeként született, Budapesten.
1967-ben jeles eredménynyel végzett a Budapesti Orvostudományi
Egyetem
Gyógyszerésztudományi
Karán. Első diplomás munkahelye az Országos Közegészségügyi
Intézet Kémiai
.
.
Osztálya volt, innen került
~ Illintegy 40 évvel ezelőtt az
Dr:. Török Ilona
intézetbe
1973-ban avatták "Summa cum laude" Ininősítéssei gyógyszerész doktorrá Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetemen műszeres analitika szakmémöki oklevelet szerzett
Doktori disszertációjának tém:ija az alkaloidok műszeres
analitikája volt A gyógyszeranalitika szakgyógyszerészi
képzésének máig előadój a, előbb Budapesten, majd Szegeden is, 1999-től pedig állarnvizsga bizottsági tag a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2005-ben a Szegedi Tudornányegyetemtől címzetes egyetemi docensi címet kapott.
1990-től2002-ig, főigazgató-helyettesi kinevezéséig fő
osztályvezetője volt a Gyógyszerminőségi Főosztálynak
!992-ben lett a kémiai tudomány kandidátusa
!990 óta tagja a Magyar I udományos Akadérnia Szerves- és Gyógyszer-analitikai Munkabizottságának, és
1996 óta tagja, majd tíz éven át vezetőségi tagja a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak. A Magyar Kémikusok Egyesülete 2005-ben Preisich Miklós díjjal jutalmazta a Szervesanalitikai Szakcsoportjában alelnökként, majd elnökként végzett munkáját, míg az MGYI
Schulek Elemér emlékéremmel tűntette ki
1991-ben ISO auditori képesítést szerzett, !993 óta a
HUNGAROLAB vezetőségi tagja Ugyanitt eseti szakértő
a gyógyszervizsgáló laboratóriumok akkreditálása során.
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A minőségügy területén szerzett újabb képesítésével a
Nemzeti Akkreditáló Testület minősítője lett Éveken át
képviselte hazánkat az Európai Hivatalos Gyógyszerellenőrző Laboratóriumok Szervezetében, illetve az Európai Gyógyszerkönyv bizonylatoJási eljárásában
Az egészségügyi tárca is több ízben ismerte el kiváló
szakmai munkáját, 2002-ben Pro Sanitate emlékérmet is
kapott A Magyar Gyógyszerész Karnara a "Pro Homine
Nobile Pharrnaciae" emlékérmet adományozta.
A gyógyszerek törzskönyvezése területén végzett magasszintű munkája elismeréséül a MAGYOTT 2001. decemberében tiszteletbeli tagjául választotta.
Mind a mai napig, az intézet főtanácsosaként az ő
szakmai rnunkájának eredménye a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye felújítása során a gyógyszerrninőségi értékelő tevékenység
Igen bőséges magyar és idegen nyelvű publikációs listája,
még sokkalta több, különböző hazai és nemzetközi tudományos fórumon elhangzott előadása is tanúskodik a gyógyszerészi tudományok iránti elkötelezettségéről, szakrnaszeretetéró1
Működése nem korlátozódik a tudományos tevékenységre, 2004. óta elnöke az MGYT Etikai Bizottságának illetve 2007 áprilisa óta az Országos Etikai Tanács gyógyszerész delegáltja
Sokunk kezdte szakmai pályáját az ő irányítása alatt, illetve sokan hallgathattuk a szakgyógyszerészi képzés során az előadásait a gyógyszerek analitikájának témakörében Mint felelősségteljes vezető, nagy odafigyeléssel
foglalkozott a következő szakernber generáció kinevelésével. Nemcsak az Intézet, maga a gyógyszerészi szakma
is sokat köszönhet áldozatkész, a tudás továbbadására törekvő munkájának
Életét, szakmai-emberi hozzáállását végigkísérik szülei bölcs tanácsai.
Nagy tisztelettel köszöntjük az élettnűve elismeréséül
átadot! díjjal, és kívánjuk, hogy kórünkben még sokáig
tevékenykedhessen .
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Dr. Hamvas József, aki
2007-ben minisztériumi
főosztályvezetőként vonult nyugállományba, a
gyógyszerész,jogász nemzedék egyik - Fidter Károly doktor utáni -első kiemelkedő képviselője E
két tudományterület ismeretanyagának és szemléletének harmonikus egysége
Dr~ Hamvas József
tette lehetövé, hogy Harnvas dr. a gyógyszerügy
legmagasabb szintjein is sikeresen tevékenykedhessen. Jó
példa erre a gyógyszertári privatizáció, - e ma már történelminek szárrútó folyamat - lebonyolításában betöltött
szerepe, amelyet miniszteri biztosként irányított
A családban 3 nemzedéken keresztül ível a jogászi pálya, hiszen Hamvas József édesapja és fia is jogász.
1944-ben Baján született, ahol általános és középiskoláit is végezte. 1969-ben Szegeden szerezte meg a gyógyszerészi, rníg !980-ban Pécsett a jogi diplomát
Gyógyszer hatástan-toxikológia szakgyógyszerészi vizsgával és jogi közigazgatás szakvizsgával is rendelkezik
Egyetemi gyógyszerészdoktori disszertációját !976ban védte meg
1970-ben került az Országos Gyógyszerészeti Intézetbe
Kezdetben a Tájékoztató szalgálaton dolgozott, majd a
gyógyszerek toxikológiai értékelésében vett részt, később
koordinációs feladatokat látott el Bayer professzor mellett
Közvetlen rnunkatársa volt Föl/er Károly doktornak,
az OGYI korábbi főigazgató helyettesének, akinek
nyugdíjba vonulása után utódja is lett
Az OGYI-ban eltöltött több mint 2 évtized után a Nép-

jóléti Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztályának vezetésével bízták meg
A minisztériumból való kisebb kitérő idején, 1997 és
2002 közölt több területen tevékenykedett: - a Magyar
Gyógyszerész Karnara Hivatalának igazgatója, az OEP
Gyógyszer, Gyógyászati Segédeszköz főosztályának vezetője, rövid ideig a Szent Inue Kórház főgyógyszerésze
volt, majd 2002 júniusától ismételten az Egészségügyi
Minisztériurn Gyógyszerészeti Főosztályát vezette, egészen 2007. január !5-ei nyugdíjba vonulásáig
Szakmai tevékenységi területei közül kiemelve a legfontosabbakat
1972-től

gyógyszerészek, orvosok posztgmduális továbbképzések szervezője, illetve oktatója volt Több
éven keresztül állarnvizsga elnöki tisztet töltött be a SOTE Gyógyszerésztudományi Karán
A VII Magyar Gyógyszerkönyv Hurnakológiai Albizottság tifkáraként, mint Pataky István professzor ,jobb keze"
dolgozott. A FaNo V orvosi kiadásában tevékenyerr vett részt
Korábban a KGST szakmai munkájának koordinációjában, majd az EU csatlakozás e16készítésében kapott
szerepet
Több éven keresztül tevékenykedett az ETT Klinikai
Farmakológiai Bizottságában A Magyar Gyógyszerész
Kamara megalakulásában tevékenyerr részt vett, illetve
minisztériumi kinevezéséig aJelnöki posztot töltött be,
melyről főosztályvezetői kinevezésekor lemondott
Több szaklap (Gyógyszerészet, Gyógyszereink, LAM
stb) szerkesztőbizottságának tagja volt
A Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztályának vezető
jeként szakmai kapcsolata az OGYI-vaJ később sem szűnt
meg E jó együttműködést megköszönvejutalmazta OGYJért emlékéremmel 2007. december 20-án dr Hamvas Józsefet Intézetünk

ror.szágos Gyógyszerészeti Intézet, 2Szegedi Tudományegyetem GYIK Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Javasoljuk-e a szódabikarbóna használatát?
Berzsenyi Dóra1, Gyurasics Ágnes dr. 1 és Paál Tamás dr. 1• 2
Gyógyszerész koiiéga hívta fel a figyelmünket egy, a
gyógyszertárakban is osztogatott lap írott és az Interneten
közzélett változatában a szódabikarbónáról (NaHCOJ
megjelent ismeretterjesztő cikkte, mert- elmondása szerint - azzal nem mindenben ért egyet Az Országos
Gyógyszerészeti Intézet a leírtak értékelését olyan alapossággal végezte el, mintha az gyógyszer -értékelési beadvány, vagy annak része lenne. Ezen értékelés eredményének rövidített változatát alább közöljük

GYÓGYSZEREINK-OGYI KÖZLEMÉNYEK

Mit ír a Iap -ismeretterjesztő szándékkal -erről a "régi, jól beváll házi szerről"?
"Tisztítja a kezet "
"Nedvesítsük be a kezünket, és enyhén dörzsöljük be
szódabikarbónával, mintha csak beszappanoznánk
meglepődve tapasztalhatjuk, hogy kezünk bőre tiszta és
lágy lesz tőle Ha pedigfehéríteni szerelnénk a körmein-
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