A soproni „Arany Kígyó Gyógyszertár„ története

A gyógyszertár elődjét „Irgalmasság” néven Gallus Jenő alapította 1910-ben Sopronban, a
Magyar u. 6. sz. épületben, mely korábban Liszt Ferenc keresztapjáé, Zámbothy Ferencé volt.
Ez volt akkor a város hatodik gyógyszertára. 1939-ben Hell Aranka lett a tulajdonos, aki 1950ig az államosításig vezette a gyógyszertárat. Az államosításkor egy leromlott állagú, nedves
helyiségekből álló, korszerűtlen fűtéssel bíró gyógyszertár „változtatta” meg nevét 5/18-as
gyógyszertárrá. A gyógyszerészlakásba „rászoruló” nagycsaládosokat költöztettek, a társasház
gondnoka az Ingatlankezelő Vállalat lett. A Megyei Gyógyszertári Központ asztalos (!)
végzettségű újdonsült igazgatója Dr. Nikolics Károlyt ( az Oroszlán Gyógyszertár korábbi
tulajdonosát) nevezte ki a gyógyszertár vezetőjévé. A kis forgalmú, leromlott állagú
gyógyszertárat csak rövid ideig vezette, az Újteleki utcai ( volt Jéhn Antal féle) patika
vezetőjévé avanzsált. Az 5/18-as gyógyszertárban Dr. Nikolics Károlyné dr. Hartai Mária lett a
vezető. Nyugdíjazásakor 1977-ben Kovács Sándorné lett az utód, aki 1980-ban bekövetkezett
korai haláláig dolgozott itt. Mindösszesen két és fél év szakmai gyakorlattal a háta mögött
1981-ben Dr. Kárpátiné Gangl Teréz lett a gyógyszertár vezetője, aki a következő szakmai
képesítéseket szerezte: gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés szakvizsga (10/1984),
gyógyszerhatástani szakvizsga (33/1993), Semmelweis Egyetem Homeopátiás vizsga
(3493/2000/10), CEDH Homeopátiás vizsga (12/2001).
1996-ig a Megyei Gyógyszertári Központ tulajdonlása alatt működött a gyógyszertár. Sopron
megyei Jogú Város Önkormányzata a város gyógyszerészeivel történt hosszas
tárgyalássorozatot követően úgy döntött, hogy kedvező feltételekkel, elsőbbséget biztosítva a
helyi gyógyszertárakban dolgozók számára , a gyógyszertárak tulajdonjogát átadja. Így került
sor az 5/18-as gyógyszertár megvásárlására 1996-ban, melynek tulajdonosa Dr. Kárpátiné dr.
Gangl Teréz lett. Az átadási ünnepségre október 24-én került sor, ekkor vette fel a
gyógyszertár az „Arany Kígyó„ nevet. Az ünnepi alkalom a soproni patikaprivatizáció hivatalos
ünnepsége is volt egyben, melyen részt vett Dr. Gimesi Szabolcs, a város polgármestere, Prof.
Dr. Nikolics Károly az MGYT egykori elnöke, és Dr. Gerhardt Trousil, az Osztrák Gyógyszerészi
Kamara alelnöke.

A gyógyszertári központ által évtizedeken át elhanyagolt patika családi tőke bevonásával és
bankhitellel rövid idő alatt megújult. A műemléki épület korlátozott adottságai ellenére
berendezésével és felszerelésével egy XXI- századi gyógyszertárnak ad otthont. 2003- ban
került sor az épület emeletén kialakított orvosi rendelő együttes kialakítására. A korábbi
„társasház” elhanyagolt udvarából 2004-ben neves kerttervező bevonásával a miliőbe illő,
kulturált belső kertet sikerült létrehozni. Munkánk elismeréseként az Önkormányzat a
patikakertnek a „Virágos Sopronért” környezetszépítő versenyen az előkelő 3-ik helyezést
ítélte oda.

2005-ben saját erőből Harkán fiókgyógyszertár és háziorvosi rendelőegység megvalósítására került sor, megoldva ezzel a községben lakók egészségügyi alapellátását.
2006-ban a privatizált gyógyszertár 10 éves jubileumát ünnepelte. Erre az alkalomra
elkészült a „Patikatár” című kiadvány, mely a Sopron és környéke gyógyszertárainak
történetét dolgozza fel. Az ünnepség december 18-án volt. A város gyógyszerészei mellett
jelen volt és köszöntőt mondott Dr. Szabó Sándor az MGYK örökös tiszteletbeli elnöke, Dr.
Éger István a MOK elnöke, Juranovicsné Nagy Valéria megyei tiszti főgyógyszerész, valamint
Pongrácz Attila önkormányzati képviselő.
2004 óta gyógyszertárunk aktív résztvevője az „Országos Patikanap”
rendezvényeinek.
Évente ezen a napon 150- 200 szűrővizsgálatot végzünk a gyógyszerészi gondozás keretében.
A rendezvényhez kapcsolódóan mostanra már szép hagyományként a Rotary Club Sopron-nal
közösen jótékonysági patikakoncertre kerül sor neves művészek részvételével. Több
alkalommal fellépett nálunk a „Varga Gábor Jazz Trió”, 2007-ben St. Martin, 2010-ben Somló
Tamás, 2013-ban a soproni Liszt Ferenc Pedagógus Kórus volt a vendég. A rendezvényen
befolyt adományok minden esetben Sopron egészségügyi ellátásának javítását támogatták,
2012-ben az összeg a soproni Patikamúzeum felújítására fordítódott, melyet az Arany Kígyó
gyógyszertár is kiemelten támogatott. A „Múzeumok éjszakája” programsorozat keretén belül
gyógyszerészeink a patikamúzeumban tárlatvezetést vállaltak, levetítették a patikánk
szervezésében készített „Adalékok a soproni Patikamúzeum történetéhez” című videofilmet.

1997 óta működik az „Arany Kígyó Alapítvány” Sopron gyógyszerészetéért, melynek
segítségével sikerült megvásárolni az önkormányzattól a helyi gyógyszerészklubnak helyet
adó ingatlant, és 2004 szeptember 16-án felavathattuk a „Nikolics emléktáblát” a „Nikolics
Emlékülés” keretében a soproni patikamúzeum falán. A rendezvényen részt vett prof. Dr.
Nyiredy Szabolcs az MGYT elnöke, és Horváth Tamás az MGYK elnöke.
Gyógyszertárunk a nagy múltú soproni Gyógyszerészasszisztens Képző intézet gyakorlati
oktatóhelye volt, jelenleg is aktívan részt vesz a gyógyszerészasszisztensek utánpótlásának
kinevelésében, melyben szakoktatóként gyógyszertárunk szakasszisztensei is részt vesznek.
Patikánk a gyógyszerész hallgatók képzésére is nagy hangsúlyt fektet. Az ország valamennyi
képzőhelyéről fogad hallgatókat. Államvizsgás gyógyszerészek eddig 12 alkalommal töltötték
gyakorlati idejüket nálunk. A jelenleg érvényben lévő akkreditációnk gyógyszertárunkat az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási hivatal „Szakképző Gyógyszertárrá” minősítette a
2013/4 ügyiratszám alapján gyógyszerügyi szakigazgatás, farmakológia, farmakoterápia, nem
klinikai és klinikai gyógyszerkutatás és farmakológia szakirányra.
A szakmai képzésre nagy hangsúlyt fektetünk. A patikában jelenleg három gyógyszerész
dolgozik, közülük kettő szakgyógyszerész, egyikük többszörös szakvizsgával. Rendszeresen
tartunk szakmai referálókat a közelünkben dolgozó orvoskollégákkal közösen.
Gyógyszerészeink a soproni „Gyógyszerész Klub” aktív szervezői és előadói. Fiatal
gyógyszerészeink hat alkalommal vettek részt a „Rozsnyay Mátyás” emlékversenyen, több
alkalommal külön-díjat kaptak.
Előadásaik: Léva Csaba- Antidepresszánsok témakörben, Papp Mónika „A magas vérnyomás
terápiájának fejlődése az érvágástól a Losartánig” (2002 Kaposvár), Molnár Réka a
„Medvehagyma gyógyászati jelentősége”, Dr. Kárpáti Zsófia „Pályakezdés a 100 éves
gyógyszertárban” (2011) és „ Veteriner magisztrális gyógyszerkészítés aktualitásai” (2012), Dr.
Harmatiné Dr. Bagi Katalin- „A gyógyszertár mint egészségügyi intézmény- PSA mérés és
jelentősége a gyógyszerészi gondozásban” (2013).

A XXI-ik Gyógyszerészasszisztens Vándorserleg versenyen 2012-ben az első helyezett
Szeberényi Tamásné, a harmadik helyezett Horváthné Simon Beáta lett. Mindketten
gyógyszertárunk szakasszisztensei. 2014 szeptember 20-án az Országos Vándorserleg
Versenynek patikánk, az „Arany Kígyó Gyógyszertár” a társszervezője.

Gyógyszertárunk 2010-ben ünnepelte alapításának 100-ik évfordulóját. Ebből az
alkalomból jubileumi emlékülésre került sor a soproni Med- Hotel Pannonia konferenciatermében. A Galenus Kiadó gondozásában „Az Arany Kígyó Gyógyszertár 100 éve” címmel
jubileumi kiadvány jelent meg. A délelőtti plenáris ülést követően délután a gyógyszertár
korábbi és jelenlegi dolgozóinak tudományos előadásait hallgathattuk meg. Bemutattuk „Az
Irgalmasságtól az Arany Kígyóig” című, a patika történetét bemutató Dr. S. Kárpáti György
által készített videofilmet. A rendezvényen fellépett Horváth Kornél Kossuth-díjas
ütőhangszer, és Orosz Zoltán tangóharmonika művész.
Gyógyszertárunk 2005 decemberében csatlakozott a vércukor szűrő programhoz, 2006
márciusában a magas vérnyomás gyógyszerészi gondozás pilot vizsgálatához. 2007-ben a
diszlipidémiás programhoz. Ezek indítása előtt felkészítő programokon vettünk részt.
Kísérletesen, orvosi háttérrel PSA szűrést is végzünk. A gyógyszertár egészségügyi
intézmény, mely a gyógyszerkészítésen és kiadáson túl egészségmegőrző és felvilágosító
tevékenységet is végez. Rendszeresen megjelenünk a helyi médiában egészségnevelési
témában, a nyugdíjas pedagógusok klubjában ill. a TIT-ben előadásokat tartunk, írásaink
jelennek meg egészségügyi kiadványokban. Az alapszintű gyógyszerészi gondozást is
igyekszünk magas színvonalon végezni, ügyelve arra, hogy a gyógyszerész jelenléte az
officinában folyamatosan biztosítva legyen. Talán ennek köszönhető, hogy a 2006-ban
bekövetkezett liberalizáció nem hozott forgalom csökkenést, annak ellenére sem, hogy a
közelünkben két új gyógyszertár is megnyílt.
Gyógyszerészeink köztestületi feladatokat látnak el évtizedek óta. Kitüntetéseink egy része
ebből ered.
2000 év patikája Dicsérő oklevél
2006 MGYK Emléklap
2006 június 6. A Magyar Gyógyszerész Kamara Dicsérő oklevele

2009. Pro Homine Nobile Pharmaciae – Dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz
2010. Győr- Moson Sopron megye Emlékérme a 100 éves jubileum alkalmából
2010. Patikanap hagyományainak megőrzéséért, kiemelkedő megvalósításában való
közreműködéséért Elismerő oklevél (MGYK)
2011. I. helyezés „Kedvenc patikám”, elismerő oklevél a gyógyszerészi gondozás
megvalósításáért ( MOSZ)
2011. Elismerő oklevél Patikanap hagyományának ápolásáért (MGYK)
2012 „Kedvenc patikám” II. helyezett. Oklevél a gyógyszerészi gondozás megvalósítása
érdekében kifejtett tevékenységéért . (MOSZ)
2012. „Az év gyógyszerésze” II. helyezett- Dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz ( MOSZ)
2013 MGYK Különdíj Patikanap
2013 Pro Pharmaciae díj- MGYK Pharmacia Alapítvány díja- Dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz

Gyógyszertárunk „fejlesztési támogatást” nyújtott a Semmelweis Egyetemnek és támogatta
a gyógyszerész képzést.
Fontosnak tartjuk a szabadidős programok közösségformáló erejét. Ennek szellemében
veszünk részt rendszeresen a határ menti kerékpártúrákon, ünnepeljük meg a
születésnapokat, vagy veszünk részt a „Patikusok főzőversenyén”, borversenyen, minden
vidám közös programon, részt veszünk a „Gyógyszerészek szakácskönyve” szerkesztésében. A
jó kollektíva jókedvűen, baráti közösségként tud együtt dolgozni a szakmai sikerekért, a
betegek megelégedésére.
Valljuk, hogy a patikai gyógyszerészet a jövőben ugyanúgy mint eddig, a legújabb
tudományos eredményeken alapuló empatikus betegszolgálat.
K.ZS.

