
Emlékérem átadás 
Prof~ Dr~ Bayer Istvánnak és Prof~ Dr~ Laszlovszky Józsefnek 

200 3 december 8-án szép ünnepségnek lehettünk részt
vevői Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a Magyar 
Gyógyszerészeti Társasággal közösen ünnepi ülést szerve·
zett .az intézetből nyugállományba vonult professzorok, 
D~: Bayer István, az intézet korábbi főigazgatója, az Orvos
továbbképző Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, a 
gyógyszerügynék az ENSZ-ben és a WHO-ban is neves 
magyar képviselője és D~: Laszlovszky József, az intézet 
korábbi tndományos vezetője, az analitikai kémia pro
fesszora, a VI Magyar Gyógyszerkönyv Kémiai Szakbi
zottsági tagja és a VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesz
tőbizottsági titkára, ugyancsak elismert WHO-·szakértő 
nyolcvanadik születésnapja alkalmából 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet emlékérmet ala
pított a magyar gyógyszerügy és az intézet legkiemelke
dőbb munkatársaí életművének elismerésére. Az emlék
érmet Vigh Knsztina és Rózsa Katalin iparművészek ter·

vezték és kivitelezték 
Az ünnepi tndományos 

ülés DJC Csekey Éva 
általános főigazgató-he

lyettes asszony üléselnöki 
beköszöntőjével kezdő

dőlt A beszédben felolva
sásra került a fiatal ipar
művészek levele is, mely
ben leírták az érem meg
alkotását inspiráló gondo
lataikat, érzéseiket 

Prof D~: Paál Tamás 
főigazgató üdvözlő be
széd keretében adta át 

úr tevékenységéről, kihangsulyozva szerepét a gyógy
szerészi szempontok érvényesítésében az I 971-es és 
az l 988-as kábítószer~egyezmény megszövegezése során. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság alelnökeként 
Prof D~: LiptákJózsefköszöntötte az ünnepeiteket, majd 
az Európai és a Magyar Gyógyszerkönyv fejlődésének 
állomásairól tartott előadást Előadásában kitért a két 
ünnepelt szerepére az V, VI és a VII kiadásu Magyar 
Gyógyszerkönyv szerkesztésében, megjelentetésében, a 
WHO Nemzetközi Gyógyszerkönyv, valamint a KGST 
keretein belül napvilágot látó Campendium Medicamen
torum munkálataiban 

Az ünnepeltek egyenként beszédben köszönték meg az\•c;~i?•i Ü 
emlékérmet Ameleg hangú beszédekből, a régi munka
társi, baráti emlékek felevenítésén túl a hallgatóság össz
képe! nyerhetett a kitüntetettek nemzetközileg elismert 
szakmai munkásságáról 

Az ünnepségei követő 
fogadás alkalmat terem
tett az ünnepelteknek régi 
munkatársaikkal való 
találkozásra és gratnlá
ciójuk fogadására 

Öröm volt ujra látni 
intézetünk példaképei!, 
jó egészségben, szellemi 
flissességben Ezúton is 
tisztelettel és szeretettel 
kívánunk a szakmai 
közéletben aktív, ugyan
akkor a derűt sem nélkü-

Prof D~: Bayer lllván az emlékérmet az üm1e- Prof D~: Laszlovszky József löző l!jabb évtizede! 
pelteknek 

Ezt követően az ünnepi tudományos ülés részeként 
Prof D~: Sz endre i Kálmán tartott beszédet Bayer professzor a Szerkesztőség 

OGYI Emlékérem (Vigh Krisztina és Rózsa Katalin iparművészek munkája} 



A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság, V. kongresszus 
Debrecen 2003. december 11.-13. 

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai I ársaság 
200 3. évi kongresszusa - sorrendben már az ötödik - a 
hagyományoknak megfelelőerr Debrecenben került 
megrendezésre Programja ez évben a MF I Im
munfarmakológiai Szekciójának ülésével bővült 

Az ünnepélyes megnyitón Dr. Borvendég János egye
temi tanárnak, lapunk főszerkesztőjének több évtizedes 
klinikai-farmakológiai tevékenységéért a Társaság 
elnöke, DIC Far sang Csaba professzor a kongresszus 
díszoklevelét adta át 

Ezt követően került sor a kongresszus egyik fő témájá·· 

56 
nak - az EU-csatlakozás és gyógyszervizsgálatok -
előadásaira 

Az első előadó az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
főigazgatója, D" Paál Tamás professzor volt Előadását, 
amelyben a csatlakozással összefiiggő változásokról, 
követelményekről beszélt, sok hozzászólás, élénk vita 
követte. 

A második nap délelőttjén a 24/2002 (V 9) EüM ren
delet alkalmazása során szerzett tapasztalatokról, a fel
vetődött problémákról és a megoldandó feladatokról 
számoltak be a vizsgálati kérelmeket értékelő és en
gedélyező egészségügyi hatóság szakértői, a vizsgála-

Levél a Szerkesztőnek 

tokat végző klinikusok, a vizsgálatok kérelmezői - a 
gyógyszergyár ak, CRO-k - és első ízben szólalt meg -
nagy sikerrel -, a klinikai vizsgálatok "szenvedő" 
alanya, a vizsgálati egyén, azaz a beteg 

A klinikai farmakológus kongresszus és a MF I Im
munfiumakológia közös szekcióülésén Dr. Vizi E Szil
veszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke "Az 
idegrendszer szerepe az immunválaszban" címmel tar
tott előadást 

Ha hagyománynak tekinthető, hogy a kongresszus 
helyszíne Debrecen, akkor legalább ilyen súllyal tekint
hető hagyománynak az is, hogy a kulturális programot 
Borvendég János professzor orgonahangversenye jelen
tette. A koncerterr ez\.lttal is Vámosi-Nagy Zsuzsanna 
fuvolaművésznő működött közre 

Sikeres, aktuális témákat felvető, jó hangulatú kong
resszus volt ez az ötödik, de ugye megbocsátható, hogy 
mi gondolatban már a következőre, a hatodikra 
készülünk 

Eggenhofer Judit diC 

A megújult FORMULAE NORMALES a hippokratesi esküt szolgálja 

A gyógyszertanban és a medicinákkal gyógyitó klinikai tárgyakban tanultakból ös szegeződő orvosi tudás individuá
lis an történő alkalmazásához tapasztalati koncentrátumot nyújt a gyakorló orvosnak a Fo No A beteg állapotára, 
alkati adottságaira, tes/súlyára, érzékenységbe, másoknál a fú/érzékenységre, lelki alkatára és állapotára (RAMAZZ
JNI !600). sok más fontos tényezőre gondosan koncentráló colleginák és col/egák szalanai művészetükkel takarékos 
betegellátási megoldást választhatnak, felkészült gyógyszerészek együttműködésével Az - átlagosan - .500 mg-os 
tabiellákban fellelhető fél, egy, öt, tiz, akár több milligrammos hatóanyag-tartalmat, az importból származó, drága 
anyagok helyett hazai előállitás ú vechiculummallehet- igen sok- hatóanyagkombinációi kiegésziteni. A beteg költ
ségét tovább csökkenti a 90%-os társadalombiztosítási támogatási díj magistrahs gyógyszerfeZirás eselén 

Az idős betegeknek nem kell félnie a gyógyszerszedési előirások elfeledéséből, eltévesztéséből eredö önmérgezés 
veszélyétől, nem kell emiatt pas.sziv eutanáziát választania a gyógyszerszedéstől való elzárkózással 



l 
;A magzstrá/is vényirás váljék ön- és továbbképzésünk esseneiá/is részévé, a gondosan összeállitott "Szabványos 

/Vényminták" útmutatásának a segítségével 

l Mindannyiunk emlékezetébe idézem a száz évesnél idősebb, örök érvényű megállapítást, 
Srr William OSLER mondását 

( "Ha nem lenne az emberek közölt oly nagy a változatosság, az orvoslás tudomány volno, nem művészet "(1889) 

Dr. Szabó Gyula 
szakorvos 

1118 Bp, Villányi út 78/B 

Irodalom 
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Felhívás 30 éves évfolyam találkozóra 

Minden külön értesítés helyett ezúton hívjok fel minden kedves évfolyamtársunk figyelmét, 
akik 1974-ben Bodapesten a SOTE Gyógyszerész Karán végeztünk, hogy 

Helyszin: 

Időpont: 

2004. április 24-én tartjuk 30 éves évfolyam találkozónkat 

Hotel Sunlight, 1121 Budapest, Eötvös u. 41. (Svábhegy víztoronynál); 
Tel.: 395-95-04; Tel/fax: 395-65-83 
2004 .. április 24 ; gyülekezés, beszélgetés: 16-18 óra; 
vacsora, svédasztalos ültetett állófogadás: !8 órától; együttlét időkorlátozás nélkül 

Hogy az együttlétet ne zavarja a hazatérés problémája, a szállodában mindenki számára lehetőség van egy
vagy kétágyas szobát kérni 7 600.- ill. 9 600- Ft-os, kedvezményes áron, reggelivel Az egyéni igényeket 
időben, közvetlenül a szállodával írásban kell intézni. CHitelkártyát elfogadnak) 

Részvételi szándékodat mielőbb, de legkésőbb 2004 március 31-ig közöld a részvételi díj, 10 OOO- Ft 
(Tízezer Ft) befízetésével, és az átutalási igazolás, vagy készpénzátutalási csekk másolatának 
megküldésével (Asszonyok leánykori nevüket is tűntessék fel!) 
Cím: Dr Herényi Bulcsu, Bp. 1061 Székely Mihály u. ll 
A részvételi díj a vacsora és a rendezés költségeit fedezi 
Szám/aszám: 10918001-00000012-04210024, (HVB Bank) 

Értesí ts mindenkit, akivel tartod a kapcsolatot, nehogy valaki kimar adjon! 
Bármely további kérdésesetén hívjál bennünket: Liptákné Csekey Éva: 317-9865 

Herényi Bulcsu: 3455-91 O 

Szeretettel üdvözlünk és várunk! 
a Szervezők 

54. évfolyam ~ le 2. szám ·· (;YŐG.YSZEREÍNK•.'-'. 2004.februaNiprilis 
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