
Jubileumi ünnepség az OGYI-ban 

2004 március 17-én újabb jubileum ünneplésére került 
sor az Országos Gyógyszerészeti Intézetben Az általános 
főigazgató-helyettes, dr. Csekey Éva harminc éve lett az 
intézet munkatársa Ebből az alkalomból az intézeti 
alapítású érem átadására került sor ünnepélyes keretek 
közölt 

Az elmúlt évtizedek eseményeit, az ünnepelt szakmai 
életútját Prof Dr. Paá/ Tamás főigazgató ismertette a 
megjelentek előtt Felidézte a kezdeteket, melynek során 
már korán megnyilvánult Csekey doktoras.szony jó szer
vezőkészsége, remek probléma megoldó képessége .. Így 
1985-től az intézet tudományos titkáraként gondja volt az 
intézeti tudományos beszámolók megszervezésére, hazai 
és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésének 
irányítására. Maga is évről-évre rész vett a CADREAC, 
törzskönyvezési területen létrejött gyógyszertörzskönyve
ző hatóságok közti nemzetközi egyezmény vezetőségi 
ülésén Kiváló diplomáciai érzéke révén fontos szerepe 
van az intézet arculatának alakításában. Mind szakmai 
szervezőkészségének, mind fejlett szociális érzékének kö
szönhetően 1994-1998-ig a Belváros-Lipótváros Egész
ségügyi Bizottságának elnökeként is tevékenykedett, 
melynek sikerét egy uj, magas színvonalú szakorvosi ren
delőintézet létesítése is fémjelzi 

A főigazgató-helyettes asszony kiemelte válaszbeszé
dében a mindig is, minden élethelyzetben benne élő tö
retlen l()jalitást, hűséget az intézet egészéhez. Jóllehet, 
életútjában volt példa egy alkalommal a körülmények ál
tal kikényszerített helyváltoztatásra, ez a változás, bár 
szakmai szempontból kihívásnak értékelte, nem lehetett 
hosszantartó, mert szíve az Országos Gyógyszerészeti 
Intézethez húzta vissza. 

Ennek tükrében kedves, családias hangulatú ünnep
ségben köszöntötték munkatársai, barátai, további si
keres évtizedeket kívánva munkájában 

Csekey Éva dr. 

A 2003-as ,,Év Gyógyszere-Díj" nyertesei 
Abádiné Erdei lldikó dr~ 

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai I ársa
ság az idén hetedik alkalommal kiosztott díját- kivétele
sen megosztva - két gyógyszer, a Sanofi-Synthélabo ké
szítménye, a Plavix 75 mg filmtabletta ( c!opidogrel) ill 
a Roche terméke, a MabThera 100 mg/10 ml és 500 mgl 
50 ml koncentrátum infúzióhoz (rituximab) kapta meg 

Az átadására két helyszínen került sor: 2004. április 
27-én a Magyar Tudományos Akadémián a Sanofi
Synthélabo képviselője vette át a díjat, mígjunius 3--án a 
Magyar Malignus Limfóma Konferencia nyitónapján 

54. évfolyam :.._ 3. száJ:u 

került sor a Roche gyógyszerének elismerésére 
Dr. Gyires Klára, a Bíráló Bizottság elnöke elmondta, 

hogy a pályázatok közül e két gyógyszer emelkedett ki, 
és mind a külső, mind a belső bírálók által adott minősí
tés gyakorlatilag azonos volt Az értékelést külön nehe
zítette, hogy a két gyógyszer teljesen eltérő terápiás te
rületű, ezért a bizottság két díj odaítéléséről döntött 

A pályázatra érkező gyógyszereket általában egy ll 
kérdésből álló skála alapján értékelik, melyek közölt 
olyan szempontok szerepelnek, mint pl milyen mérték-


