
20142014

Fiatal gyógyszerészek



Tartalomjegyzék

A gyógyszerészet jelene, jövője 2014 kérdőív eredményei

1. életrajz

2. életrajz

3. életrajz

4. életrajz

5. életrajz

6. életrajz

7. életrajz

8. életrajz

9. életrajz

10. életrajz

11. életrajz

FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK 2014

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság, a Gyógyszerészet, Múlt, Jelen,
Jövő és a Patikablog facebook csoport kiadványa

Budapest, 2014



1989: 1 (3,03%)
1992: 2 (6.06%)
1994: 1 (3,03%)
1995: 1 (3,03%)
1999: 1 (3,03%)
2000: 1 (3,03%)
2002: 3 (9,09%)
2004: 2 (6.06%)
2005: 1 (3,03%)
2007: 2 (6.06%)
2008: 4 (12,12%)
2009: 3 (9,09%)
2010: 3 (9,09%)
2011: 2 (6.06%)
2012: 1 (3,03%)
2014: 1 (3,03%)

Végzésem helye (32 válasz)
1) Budapest: 6 (18,75%)
2. Szeged: 16 (50%)
3) Pécs: 6 (18,75%)
4) Debrecen: 3 (9,38%)
4) Marosvásárhely: 1 

55

A gyógyszerészet jelene, jövője 2014 kérdőív eredményei
Andi Evelin

A „Múlt! Jelen. Jövő?” Facebook csoportban 2014 szeptembere és októbere között egy 10
kérdésből álló on-line kérdőív segítségével mértük fel nagyobbrészt fiatal (kétharmad részben
35 éves vagy fiatalabb /n= 22/33/) gyógyszerészek egyes szociológiai paramétereit és a
gyógyszerészi hivatással kapcsolatos nézeteit.
Az alábbiakban mutatjuk be e felmérés eredményeit. 

A kitöltők alapadatai:
•  A válaszadók létszáma: 33 
•  férfi: 16 (48,48%)
•  nő: 17 (51,51%)
•  életkori átlag: 36,1 év

Az eredmények összefoglalása:
1. Magánéletem (33 válasz)

• egyedülálló, gyermektelen vagyok: 12 (36,36%)
• egyedülálló vagyok, gyermeket nevelek: 2 (6,06%)
• párkapcsolatban/házasságban elő, gyermektelen vagyok: 8 (24,24%)
• párkapcsolatban/házasságban élek, gyermeket nevelek: 11 (33,33%)
• egyéb: 0 (0%)

2. Végzésem éve, helye 
Végzésem éve (33 válasz)
1977: 1 (3,03%)
1981: 1 (3,03%)
1984: 1 (3,03%)
1986: 1 (3,03%)
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5. Első munkahelyem (33 válasz)
• közforgalmú gyógyszertár: 25 (75,75%)
• intézeti/kórházi gyógyszertár: 1 (3,03%)
• gyógyszergyár: 0 (0%)
• oktatás/kutatás: 4 (12,12%)
• egyéb: 3 (9,09%)

6. Eddigi munkahelyeim: (több válasz is lehetséges) (67 válasz)
• közforgalom (nagyváros): 20 (29,85%)
• közforgalom (kisváros, falu): 21 (31,34%)
• intézeti/kórházi gyógyszertár: 6 (8,95%)
• gyógyszergyár: 2 (2,99%)
• egyetem (oktatás/kutatás): 7 (10,45%)
• közigazgatás: 1 (1,49%)
• nagykereskedelem: 3 (4,48%)
• egyéb: 7
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3. Miért választottam a gyógyszerészi pályát? (33 válasz)
• családi okokból: 3 (9,09%)
• második lehetőségként, végül ezt fejeztem be: 7 (21,21%)
• konkrétan ez iránt érdeklődtem: 15 (45,45%)
• valaki javasolta: 5 (15,15%) 
•egyéb: 3 (9,09%)

4. Hol szerettem volna dolgozni a diploma megszerzése után? (33 válasz)
• közforgalmú gyógyszertárban: 19 (57,57%) 
• intézeti/kórházi gyógyszertárban: 2 (6,06%)
• gyógyszergyárban: 2 (6,06%)
• egyetemen kutatóként/oktatóként: 5 (15,15%)
• nem volt elképzelésem: 1 (3,03%)
• közigazgatásban: 0 (0%)
• egyéb: 4 (12,12%)
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végét. Egyszer csak egy hajléktalan hajol be szinte az ablakon és pénzt nyújt felém! Nem
értettem, este volt, nem ismertem meg. „A Rivotril tartozásomat hoztam...” Nem akartam
elfogadni, de megkért, tehát elfogadtam.”

9. Mi számít a munkahelyemen?
Fizetés (33 válasz)
• elégedett vagyok: 13 (39,39%)
• nem vagyok elégedett, de elfogadom: 12 (36,36%)
• nem számít:1 (3,03%)
• változtatnék rajta: 7 (21,21%)

Munkaidő beosztás (33 válasz)
• elégedett vagyok: 18 (54,54%)
• nem vagyok elégedett, de elfogadom: 9 (27,27%)
• nem számít: 1 (3,03%)
• változtatnék rajta: 5 (15,15%)

Munkakörülmények (33 válasz)
• elégedett vagyok: 17 (51,51%)
• nem vagyok elégedett, de elfogadom: 10 (30,30%)
• nem számít: 0 (0%)
• változtatnék rajta: 6 (18,18%)

Kollégák (33 válasz)
• elégedett vagyok: 19 (57,58)
• nem vagyok elégedett, de elfogadom: 8 (24,24%)
• nem számít: 0 (0%)
• változtatnék rajta: 6 (18,18%)

Érdekképviselet (33 válasz)
• elégedett vagyok: 6 (18,18%)
• nem vagyok elégedett, de elfogadom: 5 (15,15%)
• nem számít: 5 (15,15%)
• változtatnék rajta: 17 (51,51%)

10. Hogyan képzelem el magam a pályán, miben látom a szakma jövőjét, mik a
lehetőségeim?

„Továbbra is közforgalmú gyógyszertárba szeretnék dolgozni. A szakma jövőjét pesszimistán
látom. Amíg nincs a gyógyszerészek között összefogás, addig csak beszélni fogunk a prob-
lémákról, míg a kormány azt csinál velünk, amit akar. Hogy lesz-e összefogás? Soha. Örök
ellentétek vannak a gyógyszertár tulajdonosok és „ mezei” gyógyszerészek között, de még a
tulajdonosok között is. Amíg azt nézik, hogy a szomszéd patikának 5 Ft-tal több a forgalma
,és nem azt , hogy mit tudnánk együtt elérni, addig ez marad. A Kamara semmit nem ér, az
biztos, hogy amíg ők ilyenek addig minden változatlan marad. Hogy képzelem a jövőm? 
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7. Jelenlegi bruttó fizetésem (33 válasz)
• 150.000 Ft alatt: 4 (12,12%)
• 150.000-200.000 Ft: 0 (0%)
• 200.000-250.000 Ft: 8 (24,24%)
• 250.000-300.000 Ft: 7 (21,21%)
• 300.000 Ft felett: 14 (42,42%)

8. Legérdekesebb történeteim eddigi munkám során (főnökömmel, kollégáimmal,
betegekkel) (Opcionális kérdés)

„Egyszer egy idős néninek kötszerek voltak receptre felírva. Miután mindegyik használatát
elmondtam a néni távozott. Elég sokan voltak, jött is a következő beteg. Egy idő után feltűnt,
hogy hiányzik a pénzvisszaadó tálca (kemény műanyag reklámtálca). Fogalmam sem volt
mikor tűnhetett el, bosszankodtam miatta, hogy már semmi sem szent. Egyszer jön vissza a
nénike, aki kicsit mérges is volt, hogy rossz kötszert adtam neki, mert ebben (és mutatja a
véres verítékkel felvágott pénzvisszaadó tálcát) nincs semmi kötszer. Először csak néztem
mire felfogtam, hogy a néni összefogta a kötszerekkel együtt a tálcát és hazavitte. Nem bírtam
nevetés nélkül. A nénire nem lehetett haragudni. Elképzeltem mekkora munka lehetett azt a
kemény műanyagot felvágni (mibe csak egy papír karton volt, de kötszer nem).”

„Klasszikus magánpatikákban kezdtem, főnökökről jót nem tudok mesélni, kollégákról vi-
szont csak jót. Átkerültem láncpatikába, itt a főnökök százszor korrektebbek voltak a fizetés-
ről nem is beszélve. Most vállalkozóként helyettesítek,sokkal jobb a pénz és ami a legjobb
én vagyok a saját főnököm, nem pedig valaki "rabszolgája"! Amúgy alkalmazotti szemmel
nézve (és vagyunk így egy páran) a klasszikus magánpatikával szemben toronymagasan a
láncpatika nyer!! Ez saját és jó pár kolléga személyes tapasztalata. A magánpatikában még
ott tartanak, hogy a munkatörvénykönyv sem vonatkozik rájuk. A láncban ez eleve alap volt.”

„A hajléktalan nem tudja az addiktológián rendelt Rivotrilját kifizetni, mondtam kifizetem
helyette. Kb. 3 hónap múlva ülök a Tesco parkolójában az autómban, várva a bevásárlás
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den jobb volt. SZOT-üdülő, állami lakás, és csak ki kellett adni a gyógyszert, nem kellett
semmin aggódni…”

„Úgy érzem, egyre kevesebb tiszteletet és megbecsülést kapunk, bizonytalan a szakma jövője
oly módon, hogy kereskedelmi egységként avagy közegészségügyi egységként fog működni.
Addig fogom csinálni, amíg élek…”

„Sehogy.”

„A közforgalmú gyógyszerészet egy halott szakma, pontosabban fogalmazva értelmetlen
szakma, mert boltos vagy, még akkor is, ha sokan a Facebook-on egybeírják a vezetéknevüket
a „Dr” címmel..... És ez a legnagyobb baj, hogy sok gyógyszerész csak azt hiszi, hogy ő a
gyógyszer szakértője, aztán kérdezel 3 kérdést (pl. mi a különbség 2 generikum között, mi
kell csinálni a forgalomból kivont injekcióval, mit adna psoriasisra) és már meg is állt a tu-
domány. "Dr"-val együtt.... (Egyébként az a kedvencem, amikor egy pályakezdő „dok-
torként”mutatkozik be, ekkor csak mosolygok...). Viccen kívül: ma az a baj, hogy a
gyógyszertárban nagyon kevés a gyógyszerhez hozzáadott valódi érték. Ezért is örülök, hogy
én már nem közforgalomban dolgozom.”

„A tára mellett fogok meghalni.”

„Egyelőre szeretnék 18 év kihagyás után minél több gyakorlati tapasztalatot szerezni.”

„A szakmának elveszett a presztízse, érdekképviselet alig van, a fizetések alacsonyak”

„Szeretném szép munkahelyen befejezni a pályámat. Szeretném,ha a tapasztalatom ,tudásom
számítana valamit. Szeretném,ha munkám nemcsak a betegeknek lenne fontos. Nagyon jó
emberekkel foglalkozni. Szeretem a munkám,és szeretem az embereket. A jövő: több hivatás-
tudat,szeretet, türelem és kevesebb marketing.”

„Kevesebb adminisztráció, több idő a betegekre, magasabb fizetés.”

„Amint lehet, vezető szeretnék lenni. Szerintem ez a lehetőség a boldogulàsra.”

„Ha látnám a jövőt és ezt a bankokkal is el tudnám hitetni, akkor lenne jövőképem.”

„Jelenleg angolt tanulok, mivel a belvárosi patikáknál már követelmény.
A szakma jövőjét borúsnak látom. Idáig azt gondoltam, hogy a betegek érdekei a legfontosab-
bak. Már tudom, hogy a bevétel a fő és a marketing. Nem szeretnék a távoli jövőben gyógy-
szerészettel foglalkozni.”

„Jelenleg nem tudom már magam elképzelni közforgalmú gyógyszertárban, szeretnék vál-
tani...”

„Közforgalomban szeretnék maradni, szeretnék saját patikát egyszer, de nem bármi áron.
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Nyerek a lottón, veszek egy patikát, és nem a szomszéd forgalmát nézem, hanem igyek-
szem a sajátomat jól csinálni.”

„Gyógyszertárvezetőként kívánok a továbbiakban is dolgozni. Haladó szemléletemmel
a családi tulajdonú patikánkat is kifordítottam a négy sarkából, az ország bármely pontján
vállalhatót alkottunk és működtettünk kollégáimmal, az átalakítások előtti időkhöz képest
nagyságrendileg nagyobb árréssel és forgalommal. Köszönet, hogy édesanyámtól sza-
badkezet és teljes bizalmat kaptam (szörnyű, hogy egyes régi bútordarabok még családon
belül sem hagynak semmi térnyerést az új generációnak). Tervezem további kiöregedő
és eladó sorba kerülő patikákba való beszállást, s elképzeléseim szerint azok felfut-
tatását.”

„Saját patika”

„PhD megszerzése után szeretnék a kutatásban/oktatásban maradni, hazánkban erre azért
talán van lehetőség.”

„Gyógyszertár-tulajdonos”

„Szeretnék a hierarchiában magasabbra kerülni, de szerintem ez nem motiválja jelenleg
a gyógyszerészeket. Lehetőség van a gyógyszertár tulajdonrészének megvásárlására, de
nem vagyok benne biztos, hogy ez segíti a gyógyszerészeket.”

„Eddigi pályafutásomat folytatom-folytatnám, szeretek közforgalmú gyógyszertárban
dolgozni. Jó lenne, ha szakmán belül mindenkire egységesen vonatkoznának az előírt
szabályok, folyamatosan kellenének a frissítések, mind szakmai téren, mind szakemberek
terén a gyógy-szertárakban.
A továbbképzések rendszere értelmetlen a jelenlegi formájában, a Kamara működése az
alkalmazott gyógyszerészek esetében gyakorlatilag fölösleges, az ÁNTSZ működése,
valami-lyen őskori elveket követ, az étrend-kiegészítők ellenőrzése csak papíron történik,
a betegeket megtéveszti a sok reklám, mindezek nagy veszélyekkel járnak a minden-
napokban, és ebben a káoszban nehéz dolgozni...”

„Beosztott gyógyszerészként 4 gyermeket nevelve egyelőre a férjemre hárul a kenyérk-
ereset oroszlánrésze. A szakmám szeretete kevés a megélhetéshez.”

„Csak rövidtávú, fiskális céljaim vannak. 2017 után meglátjuk. Lehetőségek? Állóvíz...
Németország?”

„Más pályát keresek!”

„A szakma jövőjét a közforgalom területén a nagyobb összefogásban látom és a graduális,
posztgraduális képzés megújításában.”

„Remélem, államosítanak minket is, mert nekem azt mondták a szüleim, hogy akkor min-
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Életutak

h 1. f
Születési évem, végzésem éve/helye: 
1988-ban születtem egy kisvárosban és 2012-ben végeztem Szegeden.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát? 
Vegyészmérnök szerettem volna lenni, édesanyám gyógyszerész, akkor még azt gondoltam,
hogy a kettő hasonló. Hiba volt.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a
pályafutásomat? 
Szaktudást igénylő, komoly, nem-pénztárosi munkát vártam, gyógyszertárban szerettem volna
dolgozni kezdetben, de ez hamar módosult.

Első munkahelyem, miért ezt választottam, további munkahelyeim  
Szülőhelyem megyéjében dolgoztam, majd hálózati gyógyszertárban, utána Budapest mellett,
most pedig Budapesten.

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik
Első munkahely: 2x4 órában dolgoztam két helyen, az 1. gyógyszertárban a jelenlétemben
hívtak be állásinterjúra, a helyemre (!) egy gyógyszerészt (átszámítva 100.000 forinttal
kevesebb fizetésért, mint az enyém) Csongrád megyéből, aki évfolyamtársam volt. Nekem
nem is szóltak, hogy lenne 8 órás állás, viszont a második 4-órás helyen közben tudtam, hogy
fel fog szabadulni egy teljes 8 órás állás így a 2. mellett döntöttem előre. Az 1. főnök közölte,
hogy választhatok a két munkahely között, és természetesen a 2.-at választottam gondolkodás
nélkül. 
Második munkahely: Itt maradtam egy évig, 2 hónap alatt betanítottak. Az esetek 70%-ában
én vezettem a gyógyszertárat, a gyógyszertárvezető általában nem volt jelen. A lustaságától
eltekintve kedveltem ezt a főnököt. Kizárólag családi okból, és a szakmai továbblépés
érdekében hagytam ott a helyet.
Harmadik munkahely: felkértek helyettesíteni, fel sem merült bennem hogy itt dolgozzak
folyamatosan, de felajánlották az állást, közben dolgoztam a 2. helyen.
Negyedik munkahely: Családi okokból hagytam ott a 2. munkahelyem, a negyediket átmeneti
megoldásnak szántam eleve, kizárólag anyagi megfontolásból dolgoztam itt, amíg gyógy-
szeripari, vagy más állás össze nem jön. A főnök 72 éves volt (soha nem dolgozott gyógy-
szertárban), vezetőnek inkompetens, a tudomásom nélkül kezdte el árulni a gyógyszertárat
(ami elve nem tartott volna el engem sem), így nem volt kérdés a továbblépés. Itt fél évig
dolgoztam, utána egyből léptem a hatodik helyre, miközben dolgoztam (helyettesítettem)
egy ötödik helyen is.
Ötödik munkahely: Helyettesítettem három helyen időközben, de meguntam a szó szerinti
pénztárosi feladatokat. 
Ami a betegeket illeti, csak a legextrémebbeket emelném ki. Ami negatív, egy kisvárosban -
ha jól emlékszem - kétszer akartak megverni ügyeletben, de álltam a sarat. Ami pozitív, diag-
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Hitelt erre a teljes bizonytalanságra semmi szín alatt nem vennék fel, beengednék a patikába
bővebb termékkört, a Kamara vezetőségét egy-két kivétellel elzavarnám. Alkalmazottak
érdekeit SENKI nem képviseli a Kamarában csak a tagdíjuk kell. Eltörölném a kötelező tagsá-
got, mindjárt nem lennének ilyen kényelmesek.”

„ ?”

„Amint lesz rá lehetőségem, többet nem fogok közforgalmú gyógyszertárban dolgozni.
A szakma jövőjét a biotechnológiában, egyénre szabott gyógyításban, prevencióban, célzott
hatóanyagleadású készítményekben látom, illetve egy olyan rendszer létrehozásában ahol az
egészséges emberek után kapjuk a támogatást.
A gazdasági egyetemem befejeztével a gyógyszeriparban szeretném megtalálni azt a területet,
ahol a gazdasági tudásomat is használni tudom. Ezen kívül érdeklődési köröm közé tartozik
gyógynövénytermesztés és -feldolgozás is.”

„Külföld. Magyarországon a hálózatok és magánvállalkozások a gyógyszerészeket kizsigere-
lik. Nincs érdekvédelem, hiszen szakszervezetek nem léteznek, a Kamara a maszekok és az
állam szervezete, tehát reménytelen egy értékarányos, megélhetést, fejlődést biztosító munka-
hely a közforgalmú és intézeti gyógyszerészet területén. A gyógyszerészetet a merkantil szem-
lélet uralja. Marad egy új érdekérvényesítő szervezet létrehozása vagy Norvégia.”
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h 2. f
Végzésem éve/helye: 
2009-ben végeztem Pécsett. 

Miért választottam a gyógyszerészi pályát? 
Annak, hogy a gyógyszerészi pályát választottam, több oka is van. Egyrészt a gimnáziumban
fantasztikus kémia tanárom volt, aki valójában az egyetemen oktatott, a gimnáziumban csak
óraadó volt. Általános tagozaton kezdtem a gimnáziumot, de mivel a kémia speciál-kollégiu-
mosokat is ő tanította, átjelentkeztem kémia tagozatra, hogy minél több óráján vehessek részt.
Az elméleti anyaghoz nem éreztem nagy kedvet, ellenben nagyon szerettem a gyakorlati
órákat. Diákkörösként sokszor maradtunk ott délutánonként és egy közeli patak vizének tisz-
taságát vizsgáltuk a forrástól a torkolatig, és felhőtlenül boldogok voltunk, amikor sikerült
kimutatni, hogy bizony-bizony egyre több szennyezés fordul elő a mintákban, ahogy a patak
elhalad különböző halastavak, a városi strand, stb. mellett. Álmunkban sem gondoltuk volna,
de végül még a Kémikus Diákszimpóziumon is helyezést értünk el! A másik indok két gyógy-
szerész nagynéném közbenjárása volt. Egyikük intézeti gyógyszertárban dolgozik, és öröm-
mel körbevezetett a munkahelyén. El voltam varázsolva a laboroktól, raktáraktól, és a sok
különböző feladattól, amivel mind-mind meg kell birkóznia egy gyógyszerésznek. A másik
nagynéném közforgalmú gyógyszertárban dolgozik. Itt lehetővé tették számomra, hogy a
felvételi előtti nyáron egy hónapig részt vehessek egy patika mindennapjaiban, amit szintén
nagyon élveztem. 

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a
pályafutásomat? 
Szóval lelkesen kezdtem meg tanulmányaimat, és patikus szerettem volna lenni. Aztán ahogy
múltak az évek és a kötelező nyári gyakorlatok, egyre inkább kezdett untatni a patika a
betegekkel, és annál jobban kezdett érdekelni a kutatás. Ezért döntöttem úgy, hogy jelent-
kezem PhD-képzésre. 

Első munkahelyem, miért ezt választottam, további munkahelyeim  
Az egyetem (a másik oldalról nézve) még furcsább intézmény, mint azt hallgatóként gondol-
tam, de a kollégáimnak köszönhetően néhány hónap alatt sikerült hozzászoknom. 

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik
Nagyon hamar baráti viszony alakult ki a kollégáimmal, és eddigi főnökeim is mind megértő,
barátságos, segítőkész emberek voltak. Annak ellenére, hogy fiatalabb vagyok náluk, sokszor
kérik a véleményemet, és mindig is egyenrangú félként kezeltek. Munkahelyünk legnagyobb
előnye és a legnagyobb hátránya is egyben a kötetlen munkaidő, ami azt jelenti, hogy nem
kötelező 8:00-ra megjelenni, azonban akkor sem lehet egy szavunk se, ha csak estére
készülünk el az aznapra kiszabott feladattal, sőt sokszor kénytelenek vagyunk hétvégén is
folytatni. 

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban: 
Egy munkahelyen nagyon fontos a jó társaság, amit itt sikeresen meg is találtam! Szeretem,
hogy mindenkinek van saját szakterülete, lehet és kell is csapatban dolgozni, és mindenkitől
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nosztizáltam egy 1 hónapja fennálló csigolyatörést, amit a sebészek nem tudtak, és a beteg
megköszönte.
Hatodik munkahely: Felhagytam a gyógyszertárazással, sokkal nyugodtabb vagyok egy
hatóságnál. Mindenkihez tudok alkalmazkodni, kollégáimmal nem volt probléma, általában
kompromisszum születik.

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban: 
A gyógyszertárban semmit, esetleg a helyettesítői órabért. A jelenlegi helyen sokat tanulok,
és még többet szeretnék, óriási a különbség.

Hogyan változtatnék a munkámon, ha tehetném:
Az átlagos gyógyszertári szintű fizetés jól jönne.

Jövedelmi viszonyaim: 
Nettó 152.000 Ft+ Cafeteria

Magánéletem alakulása:
Kapcsolatban élek.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit. 
A jelene egy áruházláncban és a gyógyszeripari kizsigerelésben manifesztálódik. Jövője nincs,
esetleg külföldön. Arany középút a hatóság, ha valaki tud spórolni, de a helyek száma itt kor-
látozott.
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h 3. f

Születési évem, végzésem éve/helye
1973-ban születtem és Szegeden végeztem 1996-ban.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát?
Gyermekkorom meghatározó élménye volt, amikor unokatestvérem (aki a családban egyedüli
gyógyszerész volt, mert egyébként gyógyszerészi múlttal nem rendelkezünk) elvitt és megy-
mutatott egy  patikát belülről illetve járhattam az akkori gyógyszerkutató intézetben. Ez
annyira elvarázsolt, hogy 10 éves koromtól erre a pályára készültem. Meghatározó volt szá-
momra a lakóhelyünkön dolgozó idős gyógyszerész ÚR, aki számomra a mai napig az etalon
a hivatásunkban. Tőle láttam illetve később gyakorlataim alatt tanultam meg azt az alázatot,
hivatástudatot, amit igyekszem a mai napig gyakorolni. Mindig megtalálható volt, mindenki-
nek segített nemre, korra, felekezetre és bőrszínre való tekintet nélkül, csak azért, mert ez
volt az élete, a feladata, hivatása. Sajnos az oktató gyógyszerészek illetve a gyógyszertár tu-
lajdonosok között már alig találni ilyen szemléletű, példa értékű életet élő embert és itt most
nagybetűs tisztelet a kivételeknek. Ennek a gyógyszerész úrnak volt nagy szerepe abban,
hogy mire eljutottam az egyetemig. Sohasem vonzott a gyógyszergyártás és elképzelni se
tudtam volna az életemet orvos- vagy patikalátogatóként. Mindvégig a tára mögé készültem.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a
pályafutásomat?
Mivel nagy családból származom és a diploma megszerzésekor már férjnél voltam, így olyan
helyre szerettem volna menni dolgozni, ahol a tervben szereplő gyermekvállalások a
munkámmal összeegyeztethetőek. Bár lett volna lehetőségem az egyetemen maradni, de
akkor azt láttam, hogy tanulni, tanítani, publikálni a gyermekvállalással nem egyeztethető
össze. Sok évfolyamtársamnak, akik bent maradtak az egyetemen, a mai napig nincs gyere-
kük. De ettől függetlenül szerettem volna tanulni. A szakképzési rendszert én úgy éltem meg,
hogy csak papírt és nem valós, a minden napi gyakorlatban felhasználható tudást ad, csak
címet, amiről a mai napig úgy gondolom, hogy a hiteles munkához nem szükséges. (A mai
napig nincs szakgyógyszerészi végzettségem, de állandóan tanulok, hogy napra kész, széles
látókörű legyek.)

Első munkahelyem, miért ezt választottam, további munkahelyeim
Hosszas keresgélés után Somogy megyében egy községben kezdtem el dolgozni, ahol a patika
2 kézi gyógyszertárral és egy fiókpatikával rendelkezett. Hetente háromszor dolgoztam a
fiókban, a többi napon az anyapatikában. Itt sok lehetőséget nem kaptam, csak a folyamatos
kötöttségeket, és persze a pénz se volt túl jó, de olyan emberek között és településen dolgoz-
hattam, ahol megbecsültek (a főnök kivételével) és az emberektől ezerszeresen kaptam vissza
minden segítséget.......kajára alig kellett költenem.

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik 
Egy éven belül  hazahívtak egy városi patikába. Itt valamivel több fizetést kaptam, de azt is
úgy, hogy feketén kaptam a fizetésem egy részét és már a munkaviszony kezdetekor megál-
lapodtunk a gyermekvállalás lehetőségeiről. Mivel az első gyermekem születésénél nem volt
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tanulhatok valami újat. Gyakorlatot is szívesen tartok a hallgatóknak, mert sokkal kötetlenebb,
mint egy előadás, és abból a szempontból is előnyös, hogy van alkalmam sok új fiatal kollégát
megismerni. Természetesen oktatóként mi is részt veszünk a hallgatóknak rendezett prog-
ramokon, eközben mindig úgy érzem, mintha kicsit visszamehetnék az időben. Aki szívesen
tanul és ismerkedik meg új dolgokkal, annak szintén ideális munkahely az egyetem, ugyanis
számos ingyenes előadáson, továbbképzésen vehetünk részt helyben (akár saját karunkon,
akár az egyetem többi karán). Nem elhanyagolhatók a külföldi és belföldi konferenciák,
továbbképzések, tanulmányutak, rövidebb-hosszabb időtartamra szóló ösztöndíjak sem: ha
jól megy a kutatás, és tudunk támogatást szerezni az utazáshoz, a világon bárhová eljuthatunk
tapasztalatokat, tudást, kooperációs partnereket, batárokat, és élményeket szerezni! 

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban: 
Ami a jelenlegi munkámban a leginkább kifogásolható, az a finanszírozás. Ebből a szem-
pontból csak a legelszántabbak választják munkahelyül az egyetemet, illetve nagyon sokan
vállalnak mellette gyógyszertári helyettesítést, vagy egyéb testhezálló munkát (gyógyszertári
asszisztensek oktatása, előadások tartása kötelező továbbképzéseken, stb.). Vagy például
mostanában egyetemünk szerencsére több tananyagfejlesztő pályázatot is nyert, és a plusz
munka mellett a szerzők némi külön díjazásban is részesülnek. Sajnos a kutatásra is egyre
kevesebb pénz jut, és ahhoz, hogy mégis tovább tudjunk dolgozni a szorgalmon és tudáson
kívül kreativitásra és jó kapcsolatokra is szükség van. Véleményem szerint a jövőbeli gyógy-
szerészeti kutatások eredményességének kulcsa az egyes területeken dolgozó szakemberek
összefogásában rejlik nem csak az alkalmazott, de az alapkutatásban is.

Magánéletem alakulása:
Párom szintén gyógyszerész, jelenleg ő is egyetemi alkalmazott. Nagyon örülök annak, hogy
bár más-más intézetben, de mégis mindketten ugyanabban a légkörben dolgozunk, mert a
sok közös barátunkon kívül a munkahelyi nehézségeket, információkat is meg tudjuk osztani,
és sokszor tudunk segíteni egymásnak. 
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Amit nem szeretek, az egyre több adminisztráció, ami a nyakunkon van....... sokszor a sok
bába közt elvész a gyerek. Egyébként az egész nálam egy nagy szerelem.

Hogyan változtatnék a munkámon, ha tehetném?
Ha tehetném, a legnagyobb vágyam a kiszámíthatóság növelése lenne. A vaklicitek és az
ekörül zajló bizonytalanság a legrosszabb. A másik nagy teher, hogy megfelelő létszámú
szakembert foglalkoztathassak, hisz a patika jövedelmezősége jelenleg nem határtalan, de
nem is ez a legnagyobb gond, hanem az, hogy a fiatalok nem vágynak vidékre, elsősorban
városokban keresnek munkalehetőséget, pedig anyagilag nem biztos, hogy rosszabb,
kiszámíthatatlan a vidék. Valahogy ezt kellene vonzóbbá tenni, de ehhez a fejekben is sok-
sok változás kellene. Sok tanítványom volt az elmúlt időszakban és nekem a legjobban a
hallgatókból a szakmai alázatot hiányolom és mindenki nagyon gyorsan szeretne sok pénzt
keresni és valahogy a szamárlétra több fokán egyszerre átlépni. Pedig én nagyon sokat
köszönhetek még a rossz főnököknek is, mert megtanulhattam, mit kellene másként csinálni
és emiatt hatékonyabb jelenleg munkám is.

Jövedelmi viszonyaim 
Korábbi munkahelyeimen bruttó 220.000 Ft volt a jövedelmem papíron (ezt feketén kézhez
is kaptam) és ehhez nem társult semmi extra jövedelem. Nem voltam se én, se a többi alkal-
mazott érdekeltté téve a jobb eladásban, a lojalitásban, stb.
Jelenleg én vagyok a gyógyszertár tulajdonosa, vezetője és teljesen másként csinálom. A
gyógyszerészek bruttó 450.000-500.000 Ft-ot k, a szakasszisztensek bruttó 200.000-250.000
Ft-ot keresnek. Emelett megkapják a maximálisan kapható cafeteria juttatást (étkezési
utalvány, egészségpénztári juttatás) és 13. havi fizetést is kapnak. Évente 2 garnitúra
munkaruha, 1 pár papucs illetve mosószer. Emellett ami fontos, hogy minden eladásösztönző
dolgot, amit a nagy  cégek biztosítanak, megkapják az expediálók, így tudják, miből ter-
melődik ki a fizetésük és ott tartunk, hogy bármit képesek eladni, ha az működik. Ez a korábbi
munkahelyeimre nem volt jellemző, a gyógyszertárvezető mindent eltett és mindenki
ugyanannyi pénzt kapott akár dolgozott, akár nem. Emellett ösztönzök mindenkit a tanulásra,
figyelembe véve, hogy mit szeretne tanulni illetve mi az előnyös a patikának és a megszerzett
tudásukat hagyom, hogy használják is a patika adta lehetőségek között. Mindez azt jelenti,
hogy tanulmányi szerződésben rögzítve plusz szabadság a tanuláshoz, kifizetem a tandíjat,
viszont ők vállalják, hogy ezt használják és még X évig nálam dolgoznak. Nem is jelentős
az alkalmazottak összetételének változása és a létszám még mindig bővíthető.

Magánéletem alakulása 
1995-ben mentem férjhez, azóta is boldog párkapcsolatban nevelünk 3 gyermeket (16, 13 és
9 évesek), ők az én biztos hátterem ahhoz, hogy a napi feladataimat 12-16 órában el tudjam
látni és még tanulhassak is.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit?
A jelennel az a bajom, hogy a gyógyszerész társadalom, legalábbis a környékünkön nagyon
el van öregedve és bizony fejcserére lenne sok helyen szükség ahhoz, hogy a változások meg-
valósulhassanak, mert a kezdeményezést nehezen adják át a fiataloknak és bizony nem
nagyon látják be, hogy sok-sok dolog elavult már, ami 20 éve még megállta a helyét. Nagyon
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GYED, ezért fél év után mentem vissza dolgozni, a másik kettő gyermekem születése után
1 évet voltam otthon. Amíg picik voltak a gyerekek, a főnököm az esetlegesen felmerülő
problémákat rugalmasan kezelte, így betegség, baleset vagy egyéb esetben a munkaidőm
rendkívül rugalmas volt. Mellette lett először lehetőségem tanulni, időt adott hozzá, de anya-
gilag nem szívesen támogatta.  Mivel sok dologhoz lusta volt és gyakran pánikolt, az esetleges
problémák megoldásánál szabad kezet kaptam, ötletelhettem, egy idő után akár akciózhattam
és rendelhettem is, de az újító ötleteket nem mindig vette szívesen, a hirdetésektől egyszerűen
elzárkózott, mert drágák voltak. Még akkor is, amikor a liberalizáció idején a rendelőben
ránknyitottak egy patikát. Két év kemény munkám volt abban, hogy talpon maradjunk, de
igazán se pénzben, se szavakban nem volt benne köszönet. Nála inkább az állandó pánikot
láttam, ahhoz volt szokva, hogy nincs verseny, nagyon jó az árrés és persze szépen meg is
gazdagodott. Utána csak azt látta, hogy folyamatosan csökken az árrés és persze a szomszéd
patikát olyan jó volt szidni és okolni mindenért. Ez a struccpolitika megőrjített és igazán az
szomorított el, hogy a szomszédos településeken dolgozó gyógyszerészek hozzáállása se volt
különb, pedig annyi mindent lehetett volna másként csinálni.
2010 óta egy halálesetnek és egy sikeres pályázatnak köszönhetően a saját patikámat
működtetem egy kistelepülésen, nagy-nagy sikerrel. Az akkori patika forgalmát megnégy-
szereztem, nyitottunk egy fiókpatikát és most én vagyok a közellenség a volt munkahelyemen,
mert az a szomszédos településen van, hiszen jelentős forgalmat veszünk el tőle, igaz a ren-
delőben működö patika csődbe ment....... ismert általános okok miatt.  Nincs igazi helyi
verseny és az ellátás színvonala tovább romlik..... rengeteget panaszkodnak az
emberek.........pedig sokszor csak apróságokon múlnak a dolgok.

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban
Amit szeretek a munkámban az az, hogy segíthetek, az emberek bizalma határtalan és mivel
mi vagyunk az utolsó ellenőrző pont, nálunk mernek igazán kérdezni, itt várnak tanácsot és
segítséget. És ez nagyon sok esetben csak azt jelenti, hogy hallgassa már meg végre őket
valaki. Soha nincs zárva az ajtóm senki előtt és ha tényleg nem ül bent nálam valaki, akkor
mindenkire van időm. Ha beszélgetek valakivel, megbeszéljük a gyógyszereit, esetleg a diétát
vagy, hogy min változtasson, mit tegyen mellé,  és meglepődnek, hogy ezért nem kérek pénzt.
Nekem ez egyértelmű, a munkám alapvető részét képezi és szomorúnak tartom, hogy min-
denki mindent pénzre akar lefordítani. Számomra ez hozzáállás kérdése és a „gyógyszerész
úrtól” tanult mindennapi gyakorlat. Igaz, a családom és a saját nyugalmam érdekében az
ügyeletes csengő és a vezetékes telefon nincs felkötve a patika feletti lakásba (nyáron a
nyaralók képesek lennének éjjel is nyomni a csengőt, annak ellenére, hogy esetleg nincs
ügyelet és sajnos az emberek hozzáállása se olyan, mint 20 évvel ezelőtt: most mindenkinek
minden alanyi jogon jár, és én csak azért vagyok, hogy őket kiszolgálja. Türelmetlenek, sok-
szor agresszívak, tisztelet a kivételnek). Igaz, ettől függetlenül elérhető vagyok, a mobiltele-
fonom sosincs kikapcsolva, nincs titkosítva és ha valakinek segítség kell, mindig van
megoldás és az nem indok, hogy zárva vagyunk és a gép nincs bekapcsolva, az én lutrim,
hogy másnap bejön-e kifizetni, bár a helyiek megbízhatóak és 4 év alatt 1x jártam csak úgy,
hogy valakit keresni kellett a tartozásai miatt. Viszont nálam sincs csöpögő csap,  lógó fiók
stb. mert azonnal jön 2-3 ember, aki segít megoldani és szívesen teszi, mert én is segítettem
neki.  Nálunk mindenki mosolyog (ez kötelező, a munkaszerződés része), mindenkinek a
problémájára van megoldás, és persze megmondjuk, ha valamihez több időre van szükségem.
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h 4. f

Születési évem, végzésem éve/helye: 
1985-ben születtem és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán
végeztem 2010-ben.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát?
A természettudományi tárgyak érdekeltek, főleg a kémia és a biológia, illetve az emberek
gyógyulásában való segítségnyújtás motivált, de nem úgy, mint az orvosok esetében. Ezen
kívül keresztanyám is megerősített, hogy ebben a szakmában jó munkalehetőségek, biztos
megélhetés, megbecsülés várható.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a
pályafutásomat?
A nyári gyakorlatok során jó élményeim voltak a patikai munkával kapcsolatban, illetve  pozi-
tív visszajelzéseket kaptam a vezetőség felől. Az utolsó hallgatói gyakorlatom  során pedig
állásajánlatot is kaptam, ezért adott volt, hogy ezen a vonalon kezdjem el a pályafutásomat.
A pályával kapcsolatban való elvárásaim a biztos egzisztenciateremtés, a folyamatos fejlődési
lehetőség, és a többféle munkalehetőség voltak.

Első munkahelyem, miért ezt választottam, további munkahelyeim:
Az első munkahelyemet egy kelet-magyarországi, kb 30 ezer fős városban kaptam. Jelenleg
is itt dolgozom immáron 4. éve. Fentebb említettem, hogy hallgatói gyakorlatom során itt
ajánlottak álláslehetőséget. 

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik.
Nekem még ez az első munkahelyem, viszont a hallgatói nyári gyakorlatok során, több
helyen is megfordultam. Debrecenben, Hajdúböszörményben több helyen  közforgalmú,
valamint klinikai gyógyszertárban is voltam.
A főnökeimnek több patikája van 3-4 megyében, így volt rá alkalom, hogy máshol is kellett
helyettesítenem.
Szeretek helyettesíteni, mert így új betegekkel, munkatársakkal is megismerkedhetek. Amire
rájöttem, hogy hiába kell ugyanazt a munkakört végezni, de ahány patika annyi szokás. A
főnökeimmel szerencsére nagyon jó a kapcsolatom. Tulajdonképpen családi vállalkozás.
Mostanában már ritkán beszélek a közvetlen főnökömmel, de korábban volt alkalmam
közelebbről is megismerni. Sokat beszélgettünk a magánéletéről, élettapasztalatairól, nőkről,
szakmapolitikáról. Furcsa ilyet kimondani, de sokszor éreztem úgy mintha nem is a főnököm-
mel beszélnék, hanem egy barátommal. Adódtak olyan helyzetek is, amikor kikérte a
véleményemet, én pedig racionális észérvekkel levezettem neki, hogy mi jó és mi nem. Amit
igazán sajnálok, hogy felajánlottam az egyik barátom segít a cégnek egy weboldalt csinálni.
Végül is készen lett az oldal, de nem nyerte el a tetszésüket, ezért felfüggesztettük ezt a pro-
jektet. Sajnos, azóta sincs online felülete a cégnek, pedig ez már a mai világban szinte
kötelező. 
Helyette a saját patikánk facebook profilját csináltam meg. Itt rendszeresen a havi akcióinkat,
helyi ügyeleti rendet, illetve egészségmegőrző cikkeket, információkat osztok meg a
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nagy a széthúzás, sok irigykedést látok és mindenki csak a saját pozícióját félti. Hiányzik az
alázat is.
A jövő akkor lenne járható, ha úgy gondolkodnánk, hogy a megfelelően képzett szakembert
megtartsuk és ha bővíteni akarunk, akkor igenis biztosítsunk neki belőle részesedést, hogy ő
is érdekelt legyen a fejlődésben és a jövedelmezőségben. De ehhez az kell, hogy ő is letegyen
valamit az asztalra.
Hiányzik az összefogás és a személyes sérelmek háttérbe helyezése a közös cél elérésének
érdekében. Az pedig kimondottan bosszant, ha valaki hangot ad a véleményének és szembe-
fordul a trendekkel és pl. a kamarával, sokszor nem vállalják a nevüket, mert félnek , sokan
pedig alattomosan áskálódnak. Ha végre mernénk felsorakozni együtt egy elfogadható irány
mögött, akkor talán el is érhetnénk valamit. És ehhez viszont meg kellene kérdezni a fiatalokat
is és nem csak valamivel elvakítani a szemüket, hogy beálljanak a sorba........
Nem járható út a vidék elszigetelődése, én pedig szívesebbenn dolgozok vidéken, mint egy
nagyvárosban..... bár én stabil kapcsolattal kezdtem a pályámat és nem munka mellett akartam
férjhez menni. A mai fiatalok pedig előbb „élni” szeretnének és majd ha meg lesz mindenük,
akkor akarnak családot és gyermekeket......... aztán 30-35 év körül meg jön a pánik, hogy
nincs normális kapcsolatom és gyerekem......
Leginkább ami hiányzik, az az emberség....... ha gazdaságilag nem is ért hozzá annyira valaki,
akkor is, ha emberszámba veszi az alkalmazottakat és odafigyel arra, hogy ha nekik jobb,
akkor a patikát működtető vállalkozásnak is hosszú távon jobb lesz. Mert a pénz is fontos, a
betegek az árakra is figyelnek, de sokkal fontosabb, hogy milyen módon foglalkoznak velük
és a problémájukkal.
Nagyon fontos még, hogy milyen a kapcsolat a környékbeli kollégákkal és orvosokkal.
Megfelelő orvosi kapcsolatokkal a patika veszteségei is csökkenthetőek (bentragadt, esetleg
lejáratközeli gyógyszerek, új lehetőségek, egyéb egészségügyi együtt működések)
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ha már tanulni akarok, akkor csináljunk egy rendes egyetemi képzést, így beiratkoztam
pénzügy-számvitel szakra. Igazából azért is csinálom az egyetemet, mert már nem szeretnék
a gyógyszerellátásban dolgozni. Szeretnék egy olyan területen dolgozni, értéket teremteni,
ahol kamatoztatni tudom a gazdasági ismereteimet, együtt a gyógyszerészettel. Ennek ered-
ményeképpen két évvel ezelőtt jött az ihlet, hogy gyógynövénytermesztéssel szeretnék
foglalkozni. Ez egy olyan ágazat, mely a gyógyszeripar, élelmiszeripar, mezőgazdaság
határterületein helyezkedik el. Úgy érzem, e területek keresztmetszetében változatosan tudnék
ténykedni.
Gyógynövényes készítményeket szeretnék fejleszteni, mint pl. biokozmetikumokat külön-
böző bőrbetegségekre, kenőcsöket, prevenciós jelleggel gyógyhatású, belsőleges készít-
ményeket. Jelenleg egy mezőgazdasági technikusi gyorstalpalót is csinálok annak érdekében,
hogy a termesztésre EU-s pályázatokat is igénybe vehessek.

Jövedelmi viszonyaim:
Úgy gondolom, hogy itt a keleti régióban nem keresek rosszul. A fizetésem mellé megkapom
az ügyeleti- és a szombatok utáni díjat. Mindezek ellenére rá kellett jönnöm, hogy ebből
mégsem lehet  egzisztenciát létrehozni. Egyedül még egy panellakásra is nehéz összespórolni,
természetesen úgy, hogy nem szándékozok hitelt felvenni. Korombeliekkel beszélgettem és
nekik is ez a véleményük, sőt 
a legtöbbjük jóval kevesebbet keres, mint jómagam. Jelentős fizetésemelést nem várhatok,
hiszen a főnökeimet is meg kell érteni, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudnak miből adni.
Ez a jelenség  más iparágakban is így van, mert amíg ennek az országnak nem lesz normális
gazdasága, addig fizetésemelések sem lesznek. Bocsánat, de nem akartam általánosítani, mert
tudom, hogy gyógyszeriparban is lehet nagyon jól keresni, csak nem beosztott gyógysze-
részként patikában.

Magánéletem alakulása (egyedülálló, párkapcsolatban élő, gyermeket/gyermekeket
nevelő):
Jelenleg nincs barátnőm, ebből kifolyólag nem vagyok házas és gyerekem sincs. Szeretnék
egy olyan társat találni, akivel együtt tudom megvalósítani az álmainkat.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit:
Manapság az emberek elfordultak a gyógyszerektől. Sokakat elriasztanak a mellékhatások
és vannak olyan betegek, akik tényleg nem tudják tolerálni, ezáltal elvesztették a hitüket a
gyógyszerekben. 
Ezzel párhuzamosan keresettek lettek az alternatív medicinák, kezelések. Egyre több felől
hallom, tapasztalom, hogy sokan természetgyógyászokhoz fordulnak. Ezzel nem is lenne baj,
ha mondjuk, egy stresszes hét után az ember egy talpmasszázs útján akar relaxálni, de ne
akkor tegye, mikor daganata van. 
A gyógyszeriparnak több területen is változnia kell és változik is. Lejárt a hagyományosan,
szintézisekkel előállított hatóanyagok gyártásának korszaka, helyette a biotechnológia került
előtérbe. 
Az iparnak egyre jobban kell monitoroznia a mellékhatásokat, illetve lecsökkenteni azok
erősségét, gyakoriságát. Nagyon fontos a személyre szabott terápia kialakítása, az egyénre
szabott gyógyszer, plusz a hozzáadott megfelelő információ. Évekkel ezelőtt egy magazinban
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betegekkel. Én hiszek abban, hogy így is el lehet nyerni a betegek tetszését és nem pedig
olyan játékokkal tartani fent a nézetséget, ahol telefont, tabletet lehet nyerni, mint egyes
patikaláncoknál. Öten dolgozunk a patikában, ebből ketten vagyunk gyógyszerészek. Köztem
és az asszisztensek között nagy a korkülönbség, gyakorlatilag mindegyikőjük az anyukám
lehetne, ebből is adódóan én sokszor máshogyan látom a dolgokat, mint ők. Sajnos az em-
bernek mindig akadnak rossz akarói, akik a háta mögött szeretnek áskálódni, de szemtől
szembe már nem merik felvállalni a véleményüket. Megtanultam, hogy kire számíthatok,
vagy kinek mit mondhatok. A jelenlegi vezetőnővel megértjük egymást, jól tudunk együtt
működni. A betegekkel jó kapcsolatom van. Négy évembe került mire elfogadtak, megbíznak
bennem és bármi meglepő, de köszönnek az utcán. Sok betegemmel alakítottam ki bizalmas
kapcsolatot, akik a magánéleti gondjaikat, boldogságaikat szívesen megosztják velem is.
Például van olyan bácsi, akit úgy megszerettem, mintha a nagyapám lenne. Szeretem
megoldani a problémáikat, segítséget nyújtani, valamint pontos, hiteles információkkal ellátni
őket. Szerintem egy patika, akkor tarthatja meg betegeit, ha ők teljes bizalommal fordulhatnak
feléjük. A mai világban a hiteles információ és a bizalom már ritkaságnak számít. Arra is
rájöttem, hogy ha felteszünk egy személyes kérdést, érdeklődünk iránta, máris máshogy fog
hozzánk viszonyulni. Nagyon szeretek a laborban magizni, különösen akkor, ha valakinek
valamilyen egyedi készítményt kell megcsinálni. Például egy hölgynek ajánlottam egy patikai
készítésű hidratáló krémünket és lebeszéltem arról, hogy egy nagyon drága, márkás terméket
vegyen meg. Azóta is akárhányszor bejön a patikába, mindig elmondja mennyire bevált neki
a készítményünk. A minap egy idős néni mondta, hogy magáról fiatalember ódákat zenget a
szomszédasszonyom. Túlzásokba ne essünk, de ezért vagyok itt, hogy segítsek.

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban:
A pozitív visszajelzéseket, egyes emberek részéről a bizalmat és elismerést szeretem.  Ezekből
a dolgokból próbál az ember erőt meríteni. 
Sajnos van jó pár dolog, amit nem szeretek. Sokszor monotonnak érzem a munkám.  Hiába
csinálok többféle dolgot is nap, mint nap, hetekre, hónapokra levetítve ez mégis monotonnak
hat. Sok idős beteg rengeteg receptet hoz és sokszor nincs idő interakciókat átbeszélni, mert
már mögötte tolakodik a következő. Sajnos, az idő előrehaladtával egyre nehezebb bánni az
emberekkel. Egyre türelmetlenebbek, idegesebbek és sokszor az alapvető dolgokat is a
szájukba kell rágni, különben nem 
értik meg. Véleményem szerint művészet emberekkel bánni, ezt is meg kell tanulni. 
Sokszor tiszteletlenek a betegek, gyakran nem tudják, hogy én nem a haverjuk vagyok, akit
kérdezés nélkül tegezhetnek, illetve kérés helyett utasítják az embert, hogy nekik milyen
készítmény kell. Sokszor egy fárasztó nap után még meg kell hallgatni a kolléganőm panaszát
is, amit már többször is említett és mindig ugyanazt mondja el. Ezért is jó lenne már pozitívan
gondolkodó fiatalokkal együtt dolgozni.

Hogyan változtatnék a munkámon, ha tehetném:
Évekkel ezelőtt kíváncsiságból álláshirdetéseket olvasgattam. Egy hazai gyógyszergyár kere-
sett egy olyan gyógyszerészt, akinek gazdasági végzettsége is van. Átolvasva a munkaköri
leírást nagyon szimpatikusnak találtam. Mindig is érdekeltek a gazdasági tudományok és
ennek hatására bele is vágtam. Szerettem volna egy-két éves közgazdasági ráképzést végezni
a gyógyszerészetire, de Debrecenben nem volt meghirdetve ilyen képzés. Úgy voltam vele,
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h 5. f

Születési évem, végzésem éve/helye:
1979-ben születtem egy közepes méretű városban, és 2003-ban végeztem Szegeden.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát:
Véletlenül. Homo novus vagyok a gyógyszerészetben. A gimnáziumban érdekelt a kémia és
a biológia, de az orvosi pálya nem nekem való, tanár, mérnök pedig nem szerettem volna
lenni. Így maradt a nagy ismeretlen, amit az első nyári gyakorlat után nagyon megszerettem.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a 
pályafutásomat:
Várakozás: biztos munkahely, tisztességes fizetés, emberi-társadalmi megbecsülés... 
Kezdeni az iparban szerettem volna, de azt is tudtam, hogy 4-5 éven belül a tára mellé fogok
állni. Ez  kb. így alakult, 4,5 év orvoslátogatás után a közforgalomban helyezkedtem el.
(Közepes méretű cégeknél orvoslátogatás több megyében, majd 4 közforgalmú gyógyszertár,
mint munkahely.)

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik.
Konkrét eseteket nehéz leírni, kollégáimmal mindig jó viszonyban voltam, ahol új gyógysze-
részként csöppentem a munkába, ott hamar elfogadtak a betegek és a munkatársak is.
Egy esetben újságcikk is lettem: egy kedves betegünk írt az egyik megyei lap olvasói
rovatába, hogy milyen nagy segítséget jelentett neki a tanácsom, illetve a gyógyszerek.
Érdekes volt ez a celebség,  hisz nagyon sokan ismernek, és a többi beteg is sorban gratulált...
Szerencsére elmúlt, mielőtt kellemetlenné vált volna.

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban:
Szeretek expediálni, találkozni az emberekkel, de a patika minden feladatát szívesen látom el.
Egy gyengém van: a laborálás nem nagyon megy nekem, ha egy receptet kell elkészíteni, azt
szívesen, de  nekiállni 20 adag popsikenőcsnek, ahhoz sokkal több lelkierő kell....
Jó lenne politikai befolyás és egyéb külső érdekek nélkül dolgozni... Ne legyünk álságosak, a
gyógyszertár az árrésből él, ebből kapja mindenki a fizetését. Biztonságos, kiszámítható gazdasági
környezetben könnyebben lehetne dolgozni, nem a vaklicit és egyéb dolgok miatti veszteségek
minimalizásán.

Jövedelmi viszonyaim:
Átlagos személyi jogos fizetésem van, szerintem.

Magánéletem alakulása (egyedülálló, párkapcsolatban élő, gyermeket/gyermekeket nevelő):
Nős vagyok, 2 gyermekem van (egy lány és egy fiú)

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit:
A jelen az útkeresés, a jövő mindenképpen egy olyan hely kell legyen, ahol a gyógyszerész egy
megbecsült egészségügyi szakember. Az út valószínűleg valamilyen szolgáltatáson keresztül vezet,
ami lehet a gyógyszerészi gondozás, de akár más is.
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egy nagyon érdekes cikket olvastam a jövő gyógyszerfejlesztéseiről. Röviden megemlíteném:
egyebek között az intelligens gyógyszerek, amelyekkel jobban tudunk tanulni, valamint kitör-
lik az agyunkból a stresszes élethelyzeteket. A kiborgizáció során a szervezetet és a tudatot
elektronikus-molekuláris beültetésekkel tudjuk tökéletesíteni. Végezetül meg kell, hogy em-
lítsem a nanorobotokat is, amelyek felturbózhatják az agyunkat, hibás neuronokat javíthatnak
ki vagy „tartalékneuronokat” építhetnek be. Ugye milyen félelmetes?
Végezetül egy kedvenc idézetemmel szeretném zárni a mondanivalómat.  ̋Ne azt kövesd,
amerre az út vezet. Menj inkább arra, amerre nincs út, és hagyj nyomot. ̋(R. W. Emerson)
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Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban:
A munkámban sok mindent szeretek. Az egyik legjobban nekem fekvő terület a gazdasági
irányítás.  Sikerélménnyel tölt el egy-egy win-win üzlet megkötése, különösen akkor, ha ezzel
a pácienseknek  is jót teszünk. Nagyon sok munkát fektetek a patikai marketingbe. Különösen
izgalmasnak tartom  ezt a területet, hisz sokkal több szabályozás vonatkozik ránk, mint az
FMCG területre, a vásárló  viszont erről nem igazán tud. Úgy kell vonzóvá tenni számára az
ajánlatot, hogy ugyanakkor minden  jogszabálynak is megfeleljünk.
Másik dolog, amit szeretek: az expediálás során jót tenni az emberekkel, gyógyítani őket. Jó
érzéssel és büszkeséggel tölt el, ha visszajönnek és elmesélik, hogy jobban vannak. Ilyenkor
mindig  megköszönöm nekik a belénk fektetett bizalmat.
Azt nem szeretem, ha degradálnak, lealacsonyítanak minket. Ilyen előfordul, mivel bevásár-
lóközponti  patika a miénk. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Tipikusan a megszoksz vagy
megszöksz esete. Nem szeretem a „tébláboló” vásárlókat sem. Akkor, amikor percekig dön-
tésképtelenek, hogy milyen  ízű torokfertőtlenítőt vagy hány darabos kiszerelésű gyógyszert
vásároljanak. Olyankor mindig  elgondolkodom, hogy ezért tanultam annyit? Aztán rendsze-
rint jön a következő kedves páciens és  elszáll a haragom.
Nem szeretem a magisztrális készítmények készítését. Vallom, hogy szükség van rá, sokszor
annak  ellenére, hogy veszteséges is lehet akár, de gyakorlatos koromban annyit magiztam,
hogy ma már  nem szívesen teszem.

Hogyan változtatnék a munkámon, ha tehetném:
Ha tehetném bizonyos minket szabályozó jogszabályi területen enyhítenék. Sajnos sokszor
értelmetlenül túl vagyunk szabályozva, gondolok itt például a gyógyszertári labor felsz-
erelésekre. Mindenki a fiatal gyógyszerészek térnyeréséről beszél. Nem igazán érzem, hogy
olyan sok  minden változott volna az elmúlt években, ami kifejezetten azért történt, hogy
nekem, mint  fiatal gyógyszerésznek jobb legyen. Vagy ha volt ilyen, akkor ennek nem volt
meg a megfelelő  kommunikációja és így nem jutott el hozzám. A patikai tulajdonrész vásárlás
lehetősége nem igazán  nekünk szól, hisz ahhoz nincs meg a megfelelő alaptőkénk.
Nem érzem, továbbá azt sem, hogy az érdekérvényesítő testületek minden gyógyszerész
érdekét  egyformán érvényesítenék.
Egy facebook csoportban ugyan megvitatjuk a véleményeinket, de ez sokszor elméleti síkon
marad  csak. Persze ehhez hozzá tenném, hogy ebben én sem vagyok annyira aktív, túl sok
időmet leköti a  munka. Lehet, hogy más is így van vele? Mindenesetre nagyon örülök a
kezdeményezésnek, hogy van  egy olyan csoport, akik egymástól függetlenül legalább gon-
dolkodnak. Talán egyszer majd valaki más  is meghallja a szavainkat...

Jövedelmi viszonyaim:
Jövedelmemről csak annyit, hogy megbecsülnek. Elégedett vagyok a fizetésemmel. Sokat
dolgozom,  sokat is kérek, de eddig nekem is és munkaadóimnak is megéri. A magyarországi
átlaghoz képest  átlagon felüli fizetésünk van. Nem szabad „sírnunk”. Sokan egész hónapban
annyiból élnek,  mint amennyit én két hét alatt keresek. Volt olyan időszak az életemben,
amikor az egyetem  mellett kőműves segédmunkásként is dolgoztam, így abszolút megbecsü-
löm minden forintját a  bevételemnek és soha nem nézem le azokat, akik esetleg kevesebb
jövedelemből kénytelenek  megélni. Hosszú és nehéz utat jártam be én is, mire eljutottam
idáig. Jelenleg elmondhatom, hogy  nem okoz nehézséget a „hónap vége”. Van megtakarítá-
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h 6. f

Születési évem, végzésem éve/helye: 
1984-be születtem és  2007-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karon.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát?
Szüleim orvosnak szántak, de mivel úttörő lettem volna a pályán, nem volt kedvem éhbérért
dolgozni  10-15 évig. Azonban nagyon érdekelt a gyógyítás területe is, meg is volt hozzá az
alapom (emelt  biológia-kémia gimnáziumi tagozat), ezért döntöttem a gyógyszerészet mel-
lett.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a 
pályafutásomat?
Független, megbecsült életet szerettem volna úgy, hogy a tudományhoz is közöm legyen, így
először  az orvoslátogatói szakmát gondoltam volna magamnak, aztán erről letettem. Rájöt-
tem, hogy míg én  az egyetemen tanultam alaposan „felhígult” ez a szakma. A gyakorlati
helyemen kiválóan éreztem  magam, nagyon megtetszett a patikai munka, ezért 3. évtől vál-
toztattam az álláspontomon és  gyógyszertári gyógyszerésznek készültem.

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik.
Első munkahelyem a korábbi gyakorlati helyem volt. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
vidéki  kisváros (kb. 10.000 fő) egyetlen patikája volt, ahol a környező kisebb települések
lakosait és  néhány idősek otthonát is elláttuk. Rengeteg munkával járt, tudtam, mikor oda-
mentem. Élveztem  a „pörgést”, nagyon sokat tanultam.
Ezt követően a patika liberalizáció alatt akkori főnököm több patikát is nyitott. Ehhez adtam
minden  tudásom. Volt, hogy hónapokig, egy nap több patikában is jelen voltam. Nagyon
sikeres, izgalmas  időszak volt, de rettentően kimerítő is. Aztán egy idő után emiatt váltani
akartam. Ezért költöztem  Budapestre, ahol a jelenlegi munkahelyemen kaptam vezető-
helyettes állást. Azóta is itt dolgozom,  immáron 4-ik éve. A mozgalmas napok itt is meg-
vannak. Folyton keresem magamnak a kihívásokat,  amit a cég hasznára tudok fordítani és
ezt értékelik a munkaadóim is. A főnökeim gyakorlatilag  szabad kezet adnak mindenben,
cserébe mindenről referálok, nincs sumákolás. Ők hagynak dolgozni,  én pedig hozom az
elvárt eredményt.
A kollégákkal is jó viszonyt ápolok, némelyikkel barátit is. Azonban vezető beosztás miatt
meg kellett  tanulnom különválasztani a magánéletet a munkától. Ez nem mindig megy
könnyen, de 99%-ban  sikerül. Talán ezt volt eddigi pályafutásom alatt a legnehezebb el-
sajátítani, ugyanis alapvetően jó  szándékú vagyok. Meg kellett tanulnom, hogy ezt mások
néha igyekszenek kihasználni. Azonban ha 
rendet tartok magam körül a munkahelyi kapcsolataimban, akkor a kölcsönös tisztelet mellett
jó  hangulatban, csapatként tudunk együtt dolgozni. 
A páciensekkel is szívesen foglalkozom, többnyire ők is kedvelnek. Többen is vannak, akik
kifejezetten ragaszkodnak hozzám. Igyekszem velük is objektív, mégis kicsit személyes kap-
csolatot is ápolni.
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h 7. f

Születési évem, végzésem éve/helye: 
1984-be születtem és 2007-ben végeztem Szegeden.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát:
Középiskolában a kémia és a fizika érdekelt, több tanulmányi versenyen is részt vettem,
kémia tanárnőm mondta, hogy a vegyészet helyett miért nem próbálom meg a gyógysze-
részetet, egy régi diákjával beszéltem, aki később oktató gyógyszerészem lett. Mivel a hozott
pontok és nyelvvizsgám alapján nem kellett akkor felvételiznem, bátran vágtam bele a gyógy-
szerészetbe.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a 
pályafutásomat?
A harmadik évfolyamban elkezdtem tudományos diákköri munkámat Szegeden a
Népegészségtani intézetben. Toxikológus szerettem volna lenni. Rengeteg patkány és kisegér
áldozta fel magát a tudomány oltárán az én kezeim között, de sajna a sors úgy hozta, hogy
elkerültem onnan. Államvizsga előtt jelentkeztem a Gyógyszerhatástani Intézetbe, hogy
végzés után PhD hallgatóként dolgozzam tovább, de a sors megint közbe szólt és csak 2007
őszén sikerült megszereznem a diplomám. Ez a 2 jel nekem elég volt ahhoz, hogy pályám
kezdetén úgy döntsek még nem a kutatói munka az, amit nekem a sors szánt.

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik.
2007 őszén 1,5 milliós diákhitellel a nyakamban, a patika liberalizáció kezdetén, vidéki
kisvárosban egy bevásárlóközpont újonnan nyílt gyógyszertárba kerültem a patikavezető
mellé beosztottként, aki szintén beosztott volt előtte. Így vágtunk bele egy vadonat új gyógy-
szertár nyitásába. Kb. fél évig voltam itt, mikor is egy tragédia miatt már nem tudtam tovább
ott dolgozni, ezért az akkori munkáltatóm áthelyezett egy nagyobb város gyógyszertárába,
ahol kb. egy évig dolgoztam.
A patika liberalizáció rengeteg patikanyitást, de ezzel együtt patika bezárást is hozott, egy
év után a gyógyszertár kénytelen volt leépítést eszközölni, hogy tovább tudjon működni.
Mivel én voltam a legfiatalabb, rám esett a választás. Akkor nagyon sajnáltam, de később
már úgy gondoltam, hogy a főnököm a lehető legjobbkor küldött el. A patikát működtető cég
felajánlott egy országos helyettesítői állást, hogy a többi gyógyszertárában a szabadságok és
szabadnapok miatt kieső gyógyszerészi feladatokat helyettesként lássam el. Így sikerült több
mint egy évig bejárnom az országot, mint vállalkozó helyettes gyógyszerész, rengeteg barát-
ság, és ismeretség kötöttet ebben az időben köztük egy szerelem is, aminek hatására Dél-
Dunántúlra kerültem, méghozzá egy szintén üzletközpontban nyílt gyógyszertári lánchoz
felelős vezetőként. itt kb 1,5 évet töltöttem el, rengeteget tapasztalva miként is kell egy gyógy-
szertárat vezetni, de sajnos az idővel elmúlt a szerelem, és én úgy éreztem alföldi gyerekként
nem ide tartozom, ezért a munkáltatómmal egyeztetve ismét országos helyettesítő gyógysze-
rész lettem, igaz most már mint a cég alkalmazottjaként. kb. másfél évig ismét nyakamba
vettem az országot. Helyettesként kb. 40 patikában fordultam meg a 2-2,5 fél év alatt össze-
sen. Volt hogy este 8 kor bezártam Jászberényben, éjfélkor pedig már vettem át az ügyeltet
Sopronban. Nem volt egyszerű, de ennek az életformának is meg volt a maga szépsége. Mivel
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som, van egy autóm, olyan amilyet mindig is  akartam és a közeljövőben házat is szeretnék
vásárolni, aztán nyugodt körülmények között családot  alapítani.

Magánéletem alakulása (egyedülálló, párkapcsolatban élő, gyermeket/gyermekeket
nevelő):
Nős vagyok, 12 éve élek együtt a kedvesemmel, boldogságban. Jelenleg még nincs gyer-
mekünk,  kettőt tervezünk. A magánélet stabilitása mindenképpen fontos, hogy a munkahe-
lyen is remekül  teljesítsünk.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit:
A jelen leginkább az, hogy állóháború van a szakma egyes érdekvédelmi képviselői között
és nincs  igazán olyan változás, ami tényleges megújulást hozna szerintem. A patikai tulajdoni
viszonyok  kényszerű átrendezése, nem biztos, hogy jó döntés, meglátjuk...
A jövő mindig a fiatalságban van. Ha ügyesen ki tudjuk használni a technikát (pl. internet),
az olyan  mozgalmak, mint a „Gyógyszerészet – Múlt! Jelen. Jövő?” csoport hasznos
ötleteiből biztosan előre  mutató változások is kialakulhatnak...
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h 8. f

Születési évem, végzésem éve/helye: 
1983-ban születtem és  2007-ben végeztem Pécsett.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát:
Ez örök kérdés, kezdem a „romantikus” változattal. Mint születési évemből látszik, a 80-as
évek gyereke vagyok. Egy kisvárosban születtem, s mint ilyen volt némi kötődésem az egyik
közeli gyógyszergyárhoz. Egészen pontosan nagyszüleim ott dolgoztak, mint kétkezi, be-
tanított munkások és az azóta már betiltott vegyszerek gyártásában vettek részt (nagymamám
a keverő üzemben, míg nagypapám a szárító részlegen dolgozott). Édesanyám szintén itt volt
alkalmazásban, mint irodista (bérszámfejtés). Így volt szerencsém a gyár óvodában cseperedni
(ma lakatlan) valamint a nyári szünetet is úgy oldották meg, hogy a gyár nyári tábort (értsd.:
gyakorlatilag egész nyári szünetben felkészült pedagógusok vigyázták a dolgozók gyerekeit
- nem voltak ekkor még „kulcsos gyereke” mifelénk) szervezett. Aki ismeri a környéket, pon-
tosabban akkor ismerte (azóta nagyon átalakult) az tudja, hogy itt, a város végében a busz-
fordulónál elágazott az út. A jobb szár ment a gyógyszergyárhoz míg a bal szár vitt ki a főútra,
igen ám, csak közben volt egy disznóhizlalda. Ennek eredőjeként reggel az ember, ha a fejét
jobbra fordította, akkor mindent elárasztó disznóürülék szag terjengett míg a másik oldalról
a kesernyés, néha maró vegyszerszag. Szerencsére a vegyszerszag győzött, s így lettem
gyógyszerész.
A nem romantikus változat: általános iskola felső tagozatán sikerült felvételt nyernem a
matematika tagozatra. Ez ott helyben mifelénk amolyan kiváltságos titulus volt (értsd.: „ez
igen, ez a gyerek tudhat valamit”), hittem is, hogy tudom, sőt értem a matematikát, mígnem
egy tanár bebizonyította, hogy nem (pedig valamilyen mérnök akartam volna lenni, hamár
király nem lehettem). Ekkor jött egy kedves biológia tanár, aki megkedveltette velem a tár-
gyát. Gyerekként persze rögtön állatorvos akartam lenni, míg nem egy barát - aki ekkor már
az állatorvosi egyetemre járt, le nem beszélt róla. Közben felvettek a városi gimnázium bio-
lógia tagozatára is. Állatorvos nem, akkor orvos, csak ugye kicsit többet kellett volna tanulni
- na jó, talán az az egy pont lecsúszás kicsit fájt, de így lettem gyógyszerész.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a
pályafutásomat?
Először is sosem akartam „patikus” lenni, mindig is gyárban, üzemben akartam dolgozni,
érdekelt az analitika (Tudományos Diákköri témám is volt belőle - HPLC, valamint diplo-
mamunkám is gyógyszerészi kémián írtam) később a jog meg a minőségbiztosítás és minden,
ami nem patika érdekelt. Végül különböző okoknál fogva másik megyébe kerültem, így mégis
patika lett.

Első munkahelyem, miért ezt választottam, további munkahelyeim:
Első munkahelyem egy dél-dunántúli kisvárosban (kb. 12.000 fő) volt. Kb. másfél évig dol-
goztam itt, közben már helyettesítgettem időnként, és az egyik helyen „megtetszettem”, így
rögtön kaptam ajánlatot majd dupla bérre. Persze átmentem, ez egy megint nem túl nagy
város volt. Kezdetben virágzónak induló kapcsolatunk gyorsan alábbhagyott, így kilenc hónap
elteltével felmondtam. Felmondásom igazából fejesugrás volt a semmibe, ekkor már
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helyettes voltam, mindenhol szívesen fogadtak, volt, hogy elvittek vacsorázni a patika dol-
gozói, hogy egy kis társadalmi életem is legyen. A másik fontos dolog, amit kiemelnék a
helyettesítésben miért is jó, az hogy rengeteget tapasztal az ember. Én bátran merem ajánlani
minden fiatal és független gyógyszerésznek, hogy ha még nem tudja, hol szeretne dolgozni,
próbálja ki a pendlizést, mert sokat tanulhat belőle. Másfél év helyettesítés után cégem egyik
kisvárosi patikájának vezetője hívott, hogy segítség kellene, mert egészség ügyi okok miatt,
nem tudja ellátni a patika vezetői feladatot. Ezért először mint megbízott vezető, majd pedig
tavaly decembertől mint személyi jogos gyógyszerész dolgozom itt. Ennek azért örültem,
mert a családomhoz újra közel lehetek, mert kb. 30 km a szülőfalumtól dolgozom.

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban:
30 évesen egy gyógyszertárakat üzletközpontokban működtető cég személyi jogos patika
vezetője vagyok. Nem panaszkodom, mert úgy gondolom, amit eddig elértem azért meg dol-
goztam, bár úgy érzem ez még csak egy újabb állomás az életemben. Nem tudom, mit hoz a
jövő, várom az előttem álló kihívásokat.

Hogyan változtatnék a munkámon, ha tehetném:
A karrierem során, ha úgy hozta a sors vagy én döntöttem úgy, mindig sikerült változtatnom.
Ha a mostani munkakörömben megoldottam minden rám háruló feladatot, lehet, újra új ki-
hívások elé szeretnék majd nézni.

Jövedelmi viszonyaim:
Személyi jogos patikavezetői bérezés (havi bruttó 400.000 Ft)

Magánéletem alakulása:
Ezen munkakörök betöltése amiket, az előzőekben leírtam, nem nagyon tették lehetővé, hogy
a magánéletben is kiteljesedjek. Szerelmek jöttek, mentek, egy egész országot „átkutattam”
hátha megtalálom valahol a boldogságot, most a szülő falumhoz közel élve keresem.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit:
Jelenleg mindenki az adott rendszerhez próbál alkalmazkodni, lásd az én példám. Én a libe-
ralizáció kezdetén lettem gyógyszerész és őszintén szólva örültem neki, hogy nem a régi
rendszerben kellett a rezidensi fizetésem mellé mellékest keresnem, helyettesítéssel, hanem
ténylegesen olyan munkát végezhettem és végezhetek, amit mind anyagilag és erkölcsileg is
megbecsültnek tartok. Sajnos a jövőbe nem látok, egy dolgot javaslok minden jövőbeni és
mostani kollégának, mindig maradjunk éberek és változtatni képesek. Ezt azért gondolom
így, ahogy 2007-ben a patikaliberalizáció tornádóként söpört végig a szakmán úgy egy eset-
leges államosítás sem kizárt a közeljövőben.
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Ne felejtsük el, filléres gézlapról volt szó, ugyanakkor utalnék az elejére, arra, hogy nem
egyszer 100-200 ezer forintnyi érintetlen gyógyszert kellett eldobálnom. Persze ha filléres
tétel, akkor a családnak is az, gondolhatnánk…nos ez nem feltétlenül igaz. A gyerekek talán
hárman, de lehet négyen voltak testvérek, de mivel mindig csak az édesanyát láthattam, ezért
az az érzésem támadt ő bizony egyedül neveli a gyerekeket.
A fiú (a beteg) közben egyre több orrsprayt igényelt 3-4 naponta biztosan elfogyott 1-2
(mindig párosával vették). Mikor már tápszert és tapaszt is kellett venniük, pusztán ember-
szeretetből, segítőkészségből vállaltam, hogy rendszeresen felviszem nekik.  4-5 utcával fel-
jebb, hegyoldalban laktak egy igazi kis bányász sorházban. A ház takaros volt, de szerény, a
fényűzés távol esett a környéktől is.
Végül egy csütörtök reggel volt… amikor az anya megjelent kezében a már fel nem használt
tapaszokkal…. Csendben, szinte szótlanul pusztán a szemével közölte: erre már nincs többé
szükség. Megértettem, előhalásztam az ekkor nagyon is lelketlen öt példányos megrendelőt
és megírtuk a visszavételt. Közben persze elmormol az ember egy részvétem gondolatot
(igazából nem is értem miből meg mire - talán ez a magyar nyelv legbugyutább kifejezése)
meg próbál pár nyugtató szót és gondolatot „előböffenteni”. Erre azonban nem nagyon volt
szükség. Az anya már-már földöntúli nyugodtsággal és beletörődéssel tette a dolgát monoton
módon. Már nem volt könnye, nem volt rezzenés az arcán, látszott életének elmúlt utóbbi
pár hónapjában sokat vesztett hittből, reményből, bizalomból. Többet nem láttuk, hisz sem ő
sem a többi gyerek nem volt sohasem beteg. 

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban
Szeretem, ha van értelme annak, amit csinálok (ha nem hiába „regélek” a betegeknek, vásár-
lóknak stb.), szeretem ha van látható, kézzel fogható eredménye (pl. magi), szeretem ha
meghallgatják és kikérik a véleményem, majd annak megfelelően történnek a dolgok, sze-
retem ha minden olajozottan zajlik.
Nem szeretem azt a folyamatot mely során „züllik” a szakma, anélkül, hogy részletesen bele-
mennék, ennek társadalmi okai legalább annyira vannak, mint szakmai.

Hogyan változtatnék a munkámon, ha tehetném
Ha tehetném… mostanra talán vennék vagy nyitnék saját patikát, de nem tehetem...

Magánéletem alakulása:
Még egyetem alatt megismerkedtem barátnőmmel kilenc évig voltunk együtt, azonban ez az
életforma nem igazán kedvez a társas kapcsolatoknak, így nemrégiben „szétköltöztünk”.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit
A jelent nagyon sötéten látom (okom van rá több is). A jövő meg kihívásokkal teli, de a leg-
nagyobb kihívás az, hogy a szakma és főleg annak fiataljai képesek lesznek-e valamiféle
összefogást felmutatni. Míg ez nem történik, meg addig okkal-joggal vagyunk bármely poli-
tikai, szakmai vezetés játékszerei. És míg nem történik meg addig van okunk félni a jövőt,
hisz ne biztos hogy ezen feltételekkel a szakmánk nem tűnik el majd örökre.
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helyettesítettem több helyen is gondoltam menni fog. Szerencsére 2009 vége volt, a rend-
szerben még nagy volt a gyógyszerészhiány így volt munkám bőven, több is, mint egészséges.
Ugyanez elmondható 2010-ről is meg még talán 2011 elejéről is. Ezekben az években -
annyira nem is vagyok rá büszke - sikerült éves szinten 3300-3500 órát dolgoznom. Majd
hirtelen minden kezdett zuhanni, ami patika, azon vettem magam észre, már csak a pénzem
után rohanok, így 2011 végén gondoltam váltani kéne. Kiírtak egy hatósági állást, gondoltam
az majd jó lesz, meg ugye távolról minden nagyon szép. Summa-summarum megkaptam első
havi fizetésemet (senki sem hiszi el 136.000 Ft), és gyorsan rájöttem, hogy addigra csak az
utazgatásom került kb. 80.000 Ft-ba, szóval olyan sokáig nem lehetett tartani a pozíciót,
valamint 2012. januárban egy leépítést is elindítottak. Így tudva, hogy nem tudok a végte-
lenségig maradni, önként álltam fel és kértem, hogy a leépítésbe inkább engem vonjanak be
mintsem valaki mást, aki korábbtól és esetleg szívesen van a rendszerben. Ezt követően már
régóta „kerestek” egy állatorvosi gyógyszernagykerhez mint minőségbiztosító, így oda
szegődtem. A feladat, amit ott „rámszabtak” az két hét után kiderült, hogy nem meg-
valósítható, illetve, ahogy ők gondolták úgy biztos nem, így itt is felmondtam. Közben némi
informatikai vállalkozást is elindítottam, de végül visszatértem helyettesíteni.

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik
Tapasztalat természetesen volt jó is meg rossz is, igazából a helyettesítésben pont azt sze-
retem, ami egyben a hátránya is, itt viszonylag független vagyok mindenkitől. Szoktam is
mondani, ha nem tetszem, vagy ha nekem van gondom, az nem probléma, bármikor beülök
az autómba és többet nem kell találkozzunk. Szerencsére persze erre sose került sor.
Élmény? Minden nap egy élmény, de leginkább a vége!
Story? Ha elkezdem, ahhoz egy könyv is kevés lenne... Vannak szép történetek, viccesek,
meghatók, persze sajnos amilyen az emberi elme vagy lélek (de lehet, csak az enyém) a rossz
mindig kicsit mélyebb nyomot hagy.
Csak egy történetet mesélek el, azt is csak azért, mert talán ekkor csalódtam először és igazán
nagyot a jelenkori gyógyításban, pontosabban annak finanszírozásában.
Mint mondtam második munkahelyem egy bányászvárosban volt, s mint ilyen tele néhai
exbányásszal. Anélkül hogy bárkit is szeretnék megbántani a város egy jelentős része TB-
valamint nyugdíjcsaló volt, nem hibáztatom őket, ezt adta a rendszer, a bánya hirtelen
bezárásával a többség nyugdíjba és/vagy rokkantságba menekült. A patika, bár nem az
egyetlen és talán nem is a legnagyobb forgalmú volt a városban, napi 10-25 Seretid-et és kb
ugyanennyi Spirivát expediált, majd ezen gyógyszereket rendszerint hozták vissza kibontat-
lanul, lejártan a veszélyes hulladékba…. no comment.
Történt ugyanakkor, hogy volt egy „betegünk” pontosabban a beteg édesanyja, aki ahogyan
szokás mondani errefelé, vasággyal együtt is alig volt negyven kiló, s rendszeresen járt hoz-
zánk. Eleinte gézlap, vattatampon, orrcsepp volt a „menü”. Majd mindenből egyre több fo-
gyott végül Nutridrink, és Fentanyl tapasz.
Közben persze kiderült, hogy a beteg egy ekkor nálam fiatalabb fiú volt (talán még az orvosit
is elkezdte). Sajnos kialakult nála egy inoperábilis arcüreg daganat. Ennek az ellátásához kel-
lettek a steril gézlapok, amelyet fel is írt a háziorvos, meg a sebész is, igen ám de a mi rend-
szerünk meghatározza egy hónapra mennyi jár… ha meg nem elég? Akkor mi a teendő? Igen!
Rángassuk be raportra anyukát, a megyeszékhelyre az OEP-be mert nem volt elég a 30 db/hó
- mindezt „külön engedély” névvel illette a rendszer.
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növekedjen. Ez idővel  kiégetté teszi a legelhivatottabb embert is, ráadásul semmi motiváció
(előrelépés, jutalom) nincs, ugyanaz a favágás minden nap.
A patikavezetői munkát szerettem, egyrészt, mert sokkal érdekesebb, másrészt az ember a
saját  döntéseinek a következményeit viseli: nekem megerősítés volt, amikor láttam, hogy
jól megy a patika, 
szeretnek hozzánk járni a beteg, szerettek a termékismertetők, az alkalmazottjaim. Mondjon
bárki  bármit, én két dolgot ekkor értettem meg: az egyik, hogy összehasonlíthatatlanul jobb
patikavezetőnek 
lenni, a másik, hogy a beosztott gyógyszertári munkára bőven elég ma Magyarországon az
asszisztensi tudás. Ebből a véleményemből nem vagyok hajlandó engedni!
Ma, hogy kb. 3 éve nem közforgalomban vagyok, sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok – ha
bemegyek 
privátban egy patikába, mindig meglátom, ha az „alkalmazott” nagyon „reményvesztett”. 
Szerintem ez látszik a mai magyar közforgalom egészén.

Hogyan változtatnék a munkámon, ha tehetném
A közforgalmú ellátásba kellene valamilyen diplomáshoz méltó, megfelelő munkafolyama-
tokat vinni:
- tanácsadás
- mellékhatások figyelése
- OTC termékeknél kötelező gyógyszerészi jelenlét biztosítása
- állandóan szedett gyógyszereket lehessen 3 hónapra rendelni, de a patikában az ilyen
betegek  állapotát (vérnyomás, cukormérés, stb.) állandóan kövessék. Szerintem ezt értelmes
és jobban  kiképzett gyógyszerészekre rá lehet bízni.
Amikor a pályára kerültem, voltak világmegváltó gondolataim, úgy érzem, hogy tettem is
azért, hogy  a magyar közforgalmú gyógyszerészet felemelkedjen. (Utólag belátom:
pályakezdő, vidéki, nem  gyógyszerész családból számazóként vakmerő voltam.) Aztán me-
guntam vagy feladtam – nehéz  eldönteni... 
Mindenesetre, én azt az utat választottam, hogy ma már nem közforgalomban dolgozom, a
döntésemet  egyelőre nem bántam meg. Úgy érzem, hogy a mai magyar közforgalmú gyógy-
szerészet olyan  mélységekbe süllyedt, ahová nem szerettem volna követni, és szeretnék
valami értelmesebbet kezdeni 
az életemmel. Ugyanakkor elismerem, hogy nincs minden fiatalnak (főként vidéken!)

lehetősége arra, 
hogy váltson, így viszont kockázatos, hová fog fejlődni a magyar gyógyszerészet?
Ráadásul én fatalista vagyok, és abban hiszek, hogy amit nem lép meg a gyógyszerész szak-
ma, az  előbb vagy utóbb, de majd rákényszeríti az élet: lehet, hogy a szakmai szervezetek
szempontjából  tökéletes döntésnek tűnik ez a mesterséges rendszer (kötelező kamarai tagság,
kötelező gyógyszerészi  tulajdon, stb.) – de fog ez fordulni. Kérdés, hogy mekkora áldozatok
árán?

Jövedelmi viszonyaim
- 2004: Pályakezdő beosztott gyógyszerész, 1. munkahely: havi 100.000 Ft nettó
- 2006: 2 év tapasztalattal, beosztott, 2. munkahely: havi 140.000 Ft nettó+ 5000 Ft étkezési
utalvány + buszbérlet (30.000 Ft)
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h 9. f

Születési évem, végzésem éve/helye: 
1980-ban születtem és 2004-ben végeztem/ Szegeden

Miért választottam a gyógyszerészi pályát?
Nem sokat tudtam róla, de érdekelt a biológia meg a kémia, kicsit a fizika is. Orvosira nem
szerettem 
volna menni (undorodom a boncolástól) és butának is éreztem magam az ÁOK-ra.... Így
egyedül a  Gyógyszerész Karra felvételiztem Szegedre, ahová elsőre felvettek.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a  pálya-
futásomat?
Nagyjából harmadévtől kutatónak vagy PhD hallgatónak készültem. Idővel (kb. negyedév
végén) rádöbbentem arra, hogy az egyetemi intézetekben mekkora könyöklés megy, továbbá
a „kutatások” inkább felkapott, sláger témák, Magyarországon nem sok létjogosultsággal,
ráadásul  vajmi kevés közük van a valós élethez (értsd: 10 patkány legyilkolásától, cikkek
internetről történő  letöltésével, angol publikációk megjelentetésével nem hiszem, hogy
sokkal jobb lesz a magyar  betegeknek és adófizetőknek.) A legnagyobb hibát ott követtem
el, hogy nem volt „B” tervem,  és lyukba futottam: ott maradtam végzés után, igazából 2 al-
ternatíva maradt: az akkor még jól  menő „termékismertetői” munkakör illetve a patika.

Első munkahelyem, miért ezt választottam, további munkahelyeim
Kisváros közforgalmú patikájába kerültem. Mint az előző kérdésből is látszik, inkább kénysz-
erdöntés  volt.

Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik
A főnökömmel/főnökeimmel:
A gyógyszertári főnökök (tisztelet a kivételnek!) az én szememben sokszor a „helyi kiskirá-
lyok” megtestesítői: a „korona van, fej nincs” elvet testesítik meg. Talán a legrosszabbak
azok az esetek voltak, amikor lejárt alapanyagból kellett magizni, vagy „el kellett adni a
tévedésből berendelt terméket”, hogy csak a finomabbak említsem. Viszont egy életre meg-
tanultam, milyen a „rossz” főnök, aki sosem szeretnék lenni.
Kollégáimmal:
A kollégáimmal jól kijöttem, később a beosztottjaimat is igyekeztem mindig segíteni.
Betegekkel:
Őszintén szólva engem untatott, hogy a patikában a betegekkel csacsogjak (ezért is hagytam
ott a patikai munkát). Az a beteg, amelyiknek semmi nem jó, ordibál, követelőzik – az egysze-
rűen taszít engem. Persze, az embernek vannak olyan kapcsolatai, amikor kötődik 1-1
beteghez, velük jól kijöttem. És jó érzés volt, hogy valaki miattam jött be a patikába vagy
valakinek tudtam adni (jó szót/gyógyszert) valamit.

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban
A patikai beosztotti munkát utáltam, mert az ember „eladó a patikában”. Ráadásul egész nap
hallgatja  a betegek nyávogását, közben a patikavezető meg elvárja, hogy a forgalom
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h 10. f

Születési évem, végzésem éve/helye: 
1980-ban születtem Debrecenben, 2009-ben végeztem Budapesten a Semmelweis Egyete-
men.

Miért választottam a gyógyszerészi pályát?
Már általános iskolában gyógyszerész szerettem volna lenni egy könvy hatására, melynek a
címe a Chemia avagy a természet titka volt (Kováts Mihály a szerzője). Megtetszett benne,
hogy a gyógyszerész tud előállítani krémeket, oldatokat, amelyeket akár a fényképezéshez
is használhat és előhívhatja vele a képeket a sötét szobában. Kémia tanárom nagyban támoga-
tott benne, így én lettem általános iskolában a kémia szertár felelőse és a gyakori kísérleteknél
a segéderő.

Milyen várakozásaim voltak a pályával kapcsolatban, hol szerettem volna elkezdeni a
pályafutásomat?
Vidéki nagyvárosban nőttem fel, ahogy volt egy központi nagy gyógyszertár, ahová mindig
betértünk édesanyámmal a gyógyszerekért és mindig elvarázsolt a gyógyszertár illata és
szelleme és hogy ott mindig csendben kell maradni és sorban kell állni. Amikor elkezdtem
az egyetemet én is hasonló dolgokról álmodoztam, hogy ülök a tára mögött és hatalmas nagy
könyvekből a recepteket beárazom és hátul a titkos laboromban keverek mindenféle titokzatos
gyógyszereket, aminek csak én tudom az összetételét és gyógyítom vele az embereket, akik
tisztelnek és szeretnek ezért. Mindig is ott szerettem volna dolgozni ebben a patikában (Kígyó
gyógyszertár, Debrecen), de nem volt rá lehetőségem a fővárosba költözés miatt.

Első munkahelyem, miért ezt választottam, további munkahelyeim
Első munkahelyem egyben az első gyakorlati helyem is volt Budapesten a XVII. kerületben.
Igyekeztem a lakóhelyemről könnyen megközelíthető gyógyszertárat keresni, de a lakhelye-
men lévő patikában nem tudtak fogadni, mondván nincs akkora forgalmuk a magikban, hogy
én az alapján meg tudjam tanulni, így esett a választás a buszvégállomáshoz közeli gyógy-
szertárra. Másodéves gyakorlatom után maradhattam 4 órában dolgozni, majd az év végével
a belvárosban dolgoztam 4 órában, ahol egy szakasszisztens kezei alatt mindent megtanultam
másodévesként a laborálástól kezdve a kiszerelésig szintén 4 órában, majd mikor az asszisz-
tens szokásos évi 1 hónap időtartamú szabadsága alatt én vittem a labort. Az első munkahe-
lyemen sikerült jó kapcsolatot kialakítani az asszisztensekkel, akik beajánlottak egy másik
gyógyszertárba, ami gyakorlati helyként és munkahelyként is szolgált számomra és ahol már
7 éve dolgozom (egyetem alatt is vállaltam munkát náluk). Egyetem után 6, majd 8 órában
kezdtem el dolgozni a XVI. kerületben, majd 2 évvel az egyetem után 2 évig az egyik
környékbeli patikában vállaltam 4 órás munkát és időnként Csillaghegyen ügyeletet. Azóta
e két utóbbi munkahelyem megszűnt, illetve a túl nagy távolság miatt elmaradt az ügyelet,
de ügyelni még mindig szoktam a fő munkahelyem közelében lévő gyógyszertárban hétvé-
gente. 
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- 2008: Felelős vezető, megbízással, 3. munkahely (liberalizáció kezdetén): 240.000 Ft nettó
+ havi 
18.000 Ft étkezési jegy
- 2009: Személyi jogos, 5 év gyakorlattal, 4. munkahely (liberalizáció fénykora): 250.000 Ft
nettó + 
havi 18.000 Ft étkezési jegy + havi 10.000 Ft egészségpénztári juttatás + 3 havonta forga-
lomfüggő bónusz,  ügyeleti túlmunka (ez kb. 300.000 Ft volt minden harmadik hónapban,
de megdolgoztam érte és a  forgalom alapján reális is volt)
- 2011: Munkanélküli segély: 90.000 Ft, majd 40.000 Ft havonta
- 2012: Beosztotti állás, heti 4 napi munkára, liberalizáció után: 180.000 Ft nettó.
Itt ért véget a közforgalomban töltött pályafutásom, amit nem is nagyon bánok. Jelenleg havi
nettó 180.000-240.000 Ft-ot keresek. Mondjuk, én a „jég hátán is megélek” típus vagyok. 

Magánéletem alakulása 
Egyedül élek, családom nincs.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit
A mai magyar gyógyszerészet több sebből vérzik, szerintem a lista a végtelenségig foly-
tatható, de  talán a legfontosabbak:
1. Nincsen kidolgozott koncepció arra, mit is csináljon a gyógyszertár? Kereskedő vagy
egészségügyi intézmény?
2. Nekem még senki nem tudott arra válaszolni, hogy patikában mi a különbség a gyógysze-
rész és az asszisztens között? Mert nincs! A beteg többségének gőze sincs, hogy kinek mi a
végzettsége. A betegeknek mindegy, hogy „Dr. X.Y” adta nekik oda a dobozt, és nem egy
asszisztens… (ehhez minek egyáltalán egyetemi végzettség?)
3. Ami pedig a legjobban felháborít, az a gyógyszerész-társadalomban a széthúzás, és az ezt
betetőző szakmapolitikai impotencia…. Évek óta csak a tesze-toszaság megy, semmi
előrelépés. De ismétlem: az Élet majd megoldja, hisz az a mestersége. Ezért örülök annak,
hogy a Facebook-on is elindult valami: lehet, hogy most még csírájában elfojtják, de „Vál-
tozik a világ: gyengül, ami erős,/ És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.”
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erészeknek nem kell receptírási lehetőséget adni, de szerintem érdemes azon elgondolkozni,
hogy egy beteg gyógyszerelését egy gyógyszerész valóban jobban látja, hiszen nálunk veszi
meg még hozzá a millió meg egy egyéb terméket, amit még erre-arra a problémáira szed és
erre találni valamilyen megoldást, hogy ezen egyéb termékekkel milyen interakciókat adhat
az alapbetegségre amúgy is szedett gyógyszer.   
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Eddigi munkahelyi tapasztalataim, élményeim, érdekes sztorik
Érdekes volt megélni és megtapasztalni, hogy hogyan lesz az oktató gyógyszerészemből kol-
leganő, majd én hogyan válok oktató gyógyszerésszé az asszisztens tanulók és gyógysz-
erészhallgatók mellett. Jó érzés tudni, hogy a főnököm számít rám és nyugodt szívvel hagyja
rám a patika irányítását, valamint jó tudni, hogy a kolléganők is megbíznak annyira a tudá-
somban, hogy tőlem kérnek tanácsot, ha elakadnak valahol, holott én vagyok a legfiatalabb
és legkésőbb hozzájuk csatlakozott munkatárs.

Mit szeretek a munkámban, mit nem szeretek a munkámban
Szeretem a munkámban, hogy emberi sorsokkal ismerkedek meg, hogy az embereknek van
hozzám bizalmuk, hogy elmondják a gondjaikat és barátságok alakuljanak ki köztünk. Sze-
retem, hogy megbíznak bennem és a tudásomban és gyakran még az orvosoktól is megkapjuk,
hogy nagyobb a tudásunk, mint nekik (holott csak más területen van nagyobb tudásunk ). 
Amit nem szeretek benne, hogy mostmár lealacsonyodott az eladói szintre, kevesen vannak,
akik valóban megbecsülik a munkánkat és nem csak „egy pult mögött álló eladónak gondo-
lnak, aki elvégzett valami kis OKJ-s tanfolyamot és most pattog a tudása miatt” (egyik kedves
betegünktől idéztem még a munkám elejéről). Kevesen értik meg, hogy mekkora koncentrá-
ciót jelent az, hogy minden kis apróságra, szabály betartására figyeljünk egy recept
beváltásakor és hogy az valóban könnyebben megy, ha csend van az ember körül és nem a
betegek telefonos és szóbeli csevegését kell élveznünk. Kevesen fogják fel,hogy nem vagyunk
robotok, akik a beléjük táplált információ alapján nem azonnal mondják a választ, hanem
valóban kicsit gondolkodniuk kell ismervén a beteg gyógyszerelését, anyagi helyzetét és min-
den egyéb a válaszhoz szükséges adatot. 
Nekem hiányzik az, hogy a betegek nincsenek egymásra tekintettel, nincs meg a privát szféra
iránti tisztelet és szinte egymás nyakában lógnak és nézik, hogy az előttük lévő mit vesz.
Nemegyszer előfordul, hogy az egyik beteg lebeszéli a másikat a velem korábban egyeztetett
készítményről, mert neki az nem volt jó. Nem tudják mi az a szakgyógyszerész, szakasz-
szisztens végzettség és hogy mivel jár ezeknek a titulusoknak a megszerzése. 

Jövedelmi viszonyaim
Jövedelmi viszonyaim: a fő munkahelyemen bruttó 360.000 Ft a fizetésem, mellé Erzsébet
utalvány 5000 Ft értékben és távolsági közlekedési támogatás (9 Ft benzinpénz/km). (Autóval
az út 25 perc, busszal ugyanez a távolság 1,5 óra). Ügyeletben megegyezés szerint megy a
díjazás, átlagban havi 60. 000 Ft. 
Magánéletem alakulása
Saját autó, ház (jelzáloghitellel). Jelenleg egyedülálló.

Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit
Jelenleg valahol a küzdünk, hogy elismerjenek és nem vagyunk képesek összefogni, csak
egymást csepülni szinten tart szerintem a gyógyszerészet. Nagyon sok ismerösömnek, volt
csoporttársamnak vannak nagyon jó ötletei, amik működnek az általuk vezetett patikában
(igaz, hosszas és nehéz harc volt, de nyertek). Nem biztos, hogy mindig a korábban berögzült
dolgok a jók, ideje lenne váltani és hagyni a fiatalságot kibontakozni, hogy az új ötleteket,
amiket kidolgoztak és/vagy láttak külföldön akár munka, akár kiállítás kapcsán és letesztelték,
hogy valóban működik-e, esetleg nagyobb léptékben kipróbálni és alkalmazni. A gyógysz-
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Hogyan látom a gyógyszerészet jelenét és miben látom jövőbeli lehetőségeit
Akkor a végére egy pár sort arról, hogy mi a véleményem arról, hogy mi vár/várhat rám,
hogy látják a „kívülállók” a gyógyszerészi pályát, a negatívumokról és a pozitívumokról.
Kezdjük a jóval. Jó és egyben persze kicsit ijesztő érzés megtapasztalni a felelősséget, ami
majd a vállunkra kerül. Negyedéven tudatosul bennünk ténylegesen és nem csak a felsőbb
évesek történetei alapján, hogy mekkora tudást kell felhalmozni, mennyire tisztában kell
lennünk összefüggésekkel, hogy azért, ha emberekkel dolgozol, milyen életrevalónak,
türelmesnek kell lenni, jó helyzetmegoldó készséggel. Sokfajta ember van, aki a patikába
betér, és mivel mind mások vagyunk, lesznek akikkel könnyebb szót érteni és nagy az
együttműködő készségük, vannak akiknek kevéssé és persze lesznek azok az esetek akik a
tipikusan „a falnak beszél az ember” táborát erősítik. Ezt, úgy gondolom, ha emberekkel dol-
gozik valaki, meg kell tanulni kezelni. Ezt tekintve azt is megértem, ha valaki inkább olyan
területet választ, ahol az emberi kontaktus és a betegekkel történő kommunikáció nem kerül
úgy előtérbe. Szóval, amikor végzek büszke leszek arra amit az asztalra letettem, és jó érzés
lesz akkora tudással a fejemben kilépni az életbe.
Ezzel vezetném át azokba a dolgokba a mondandómat, amik kevésbé tetszenek. Az emberek
sajnos jelentős része nincs tisztában azzal, hogy mi mit képviselünk, hogy mi vagyunk az
utolsók abban, hogy ha valamit az orvos elnézett, nekünk kell észrevenni, vagy egyes szimp-
tómák alapján rájönni arra hogy a beteget mindenképp orvoshoz kell irányítani. Sokszor csak
eladónak tartanak minket, ez él a köztudatban, a patikában is többször megkaptuk az eladó
megnevezést. Egyáltalán nem rosszindulatból (persze ilyen is van), hanem azért, mert nincse-
nek tisztában azzal, hogy nekünk mi a feladatunk, hogy mi mit képviselünk. Sokszor kapok
lenézést, lesajnálást az emberek részéről is, hogy diplomás eladók vagyunk, valamint egy
másik fehér köpenyes társadalom egyes tagjai részéről. Ez szomorú, nagyon szomorú, és nem
tudom hogy rövid időn belül változni fog-e. 
A másik az, hogy rá kellett jönnöm, hogy inkább az elméleti oktatásra hasal rá az itteni fel-
sőoktatás és amit ők gyakorlat néven tartanak számon, valahol szép és jó, de a való élethez
kevéssé csatlakozik, mert ott nem sémákat és korlátozott számú szituációkat kezelünk, hanem
hús-vér embereket. Elszomorít az, hogy eddig sajnos úgy veszem észre, hogy a hatalmas
nagy tudást amit megkapunk, nem fogjuk tudni kihasználni, mert gyógyszerészi gondozás
címén eddig nem azt tapasztaltam meg, amit ténylegesen takarnia kellene. Ezt tapasztaltam
a tára mindkét oldalán. Ezért is kezdek szimpatizálni a klinikai irányzattal, amibe még csak
kicsit kóstoltam bele egy kötelezően választható tantárgy keretein belül leginkább, de egyen-
lőre úgy érzem, hogy ez az a terület, ahol a tudásomat ki tudom használni, attól függően per-
sze, hogy milyen kórházi osztályra kerülök. Az egy hónapos klinikai gyakorlatom csak a
tavaszi félévben fog lezajlani, így leginkább majd szerintem ott tudom meg, hogy ténylegesen
úgy van-e, ahogy most gondolom.
Mindent összevetve, az általam gondolt negatívumok ellenére már nagyon várom, hogy
jövőre végre kiléphessek a nagybetűs életbe, otthagyva az iskolapadot.
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h 11. f

Születési évem, végzésem éve/helye
Még nem végzett gyógyszerészként, hanem utolsó éves hallgatóként írom a pár sort  maga-
mról. 1989-ben születtem, és ha minden jól megy a végzésem éve 2015 lesz, a Szegedi Tu-
dományegyetem Gyógyszerésztudományi karán. 
Annak idején más város karait meg sem jelöltem, a karra elsőre felvettek. Azért választottam
Szegedet, mert egyrészt ez van a legközelebb a szülőhelyemhez, de leginkább az, hogy erről
a karról hallottam azt, hogy a "legerősebb" diplomát adja, de hogy ezért meg is kell dolgozni.
Ez a későbbiekben kiderült, hogy valóban így van. 

Miért választottam a gyógyszerészi pályát? 
Már kiskoromtól kezdve érdekelt a patikák világa. Vagyis úgy mondanám, hogy szerettem
patikába járni, mert ott olyan jó illat volt, és tetszettek a régi bútorok, meg rajta a sok gyógy-
szer, ekkor még csak 4-5 éves voltam, és persze akkor még nem körvonalazódott bennem
konkrétan, hogy akkor a még nagyon távoli jövőben merre tovább. Ennek ellenére kb 10 éves
korom körül már tudtam azt, hogy valahol az egészségügyben szeretnék elhelyezkedni; ezen
belül alternatívák nem voltak. 
Édesanyám és anyai nagyanyám is az egészségügyben dolgoztak, de teljesen más irányban.
Anyu nővér volt, míg nagyanyám asszisztens egy háziorvosi rendelőben, és a reál  tárgyak
is eleve mindig jobban érdekeltek. Ami érdekes, hogy a karon sokoldalúan oktatott kémiának
csak idővel lettem jó barátja, sokáig az a tárgykör nem volt a szívem csücske, de mire
felvételire került a sor, a mérleg nyelve átbillent a biológiáról a kémiára.
Hogy a pályafutásomat hol kezdeném? Több terület is érdekel egyenlőre, úgy mint a klinikai
gyógyszerészet ( legfőképp ez), a gyógyszergyár és a patika. Hogy mi nem tudnék lenni, azt
viszont határozottan tudom. Nem tudnám végezni az orvoslátogatói munkát és a kutatás sem
az én világom. A három számomra érdekesebb területből pedig valószínűleg azért nem válasz-
tom a gyárat, mert nekem az nagyon steril, nem lennék közvetlen kapcsolatban a betegekkel.
A klinikai ágnak most lettem a szerelmese, hogy ötödéven talákozom több tárggyal is, ami a
klinikai gyógyszerészet köré épül. Elhelyezkedni helyileg először a szülővárosomban sze-
retnék, később a Balaton környéke illetve Nyugat-Magyarország ami szóba jöhet nálam.
Külföldre menetelen még soha nem gondolkoztam, és egyenlőre nem is akarok, persze a jövő
hozhat bármit, de egyelőre határozottan itthon szeretnék maradni.
Munkahelyi tapasztalataim eddig - hallgató lévén - csak a nyári gyakorlataimon voltak.
Gyárba nem mentem, mindhárom alkalmat patikában töltöttem el, ahol elég gyorsan rájöttem
( bár elméletben addig is tisztában voltam vele) hogy egyáltalán nem mindegy, milyen
közösségbe kerül az ember. A legelső helyen nem éreztem olyan jól magam, számomra
nagyon fagyos volt a légkör, viszont az utolsó két alkalommal már ugyanabba a gyógyszer-
tárba mentem, mert ott sokkal emberibb volt a légkör. Tára mögött még csak most álltam, a
záróvizsga előtti első gyakorlaton, és tetszett a dolog, ami tovább erősítette bennem azt, hogy
emberek közt szeretnék dolgozni.
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