-1999. január

GYÓGYSZERÉSZET

G

A GYÓGYSZERÉSZKÉPZ ÉSRÖL 1.
Messzire vagyunk-e az Európai Unió

gyógyszerészképzésétől?

(Összchasonlítús 11 EU-tagúllarn és a nlagyar képzés küzfitt)

D1: Takács Mihá(v
Az,, EU-lagjelö/1" 01:\·=ág gyágys::erés::etét, a kép::ésselfoglalkozókal érdekelheti, hog;'
111i(vcn EU-ji:ltételeknek kell 111egfelelni a 111qjdani belépéshez, Js a:: is, hogy niilyen a
nuír henlÍé\'Ö ors::ágokhan cc oktatás. 1\Iik a:: eÍ\'tÍrások, a:: esé(l'ek:' A s::er::ö h!jéko::!a!. úss::chaso11lil, latolgat, követkc::tetésekel von le.

/. f~ordHIÓpontok

K.ét közc!gö fordulópont készteti n1ostanóban .'izak-

111únkat e\örctckintésrc. /\z egyik a szúzad- és ezredforduló, a 3. évezred eljövetele./\ n1úsik az Európai lJnió-ba
való belépésünk. ;\z ezredforduló biztosan bekövetkezik,
idöpon~ja isn1ert. belépésünk n1indcntöl és n1indcnkitöl
11.iggetlt,;n. Nern így az EU-tagsúgunké: bckövetkezésc
(csak) valószínü, idöpontja nen1 isn1ert és sok 111indentöl
és 111intk:nkitöl függ. :'\z c!söt tehút ne111 lenne érdcn1es
boncolgatni. dc jü alkalo111 az elörctekintésrc s ezzel sokan élnek is: clcrnzö cikkek cín1cként olvushatú: „111it vúr
tölünk a 3. é\·czrcd?". l~rdcn1csebhnek lútszik azonban a
inúsodik kérdéssel foglalkozni: Alit \'Úr tóliink a: EU-tug.wí.~() ivlint hosszabb ideje a gyúgyszcrészképzéssc! foglalkozó, a rendelkezése1nre ú!lú isn1erctek alapjí.Ín ezt a
kérdést kívúno111 körüljúrni. (;\ szerzó a SOTE Gyógyszcrésztudon1ónyi l\..ar ·1~1ntcrvi és Oktatúsfejlcsztési Bizottsúga elnöke - a szerk.-)

.;, /lölcsijniis eh·úrúsok

;\z elöbbi kérdés !(1rdítottja is fe!tehetö: 111it vúrunk
n1i (gyógyszcrészképzésse! foglalkozók) az EU-tól? !-la
nern isn1ernénk a kürüln1ényckct. n1egf<)gal111azhatnúnk
az el\'úrúst: szerezzük be az Európai l\..özösség Tanúcsútól
a gyógyszerészképzés EU-curriculu1nút és igazítsuk hozzú a sajútunkat: .. így lesz aztún curokonfonn'' a n1agyar
gyógyszerészképzés. Ilyen EU-curricu!un1 azonban nincs.
i'vlint egy korúbbi irás bevezetésében r I] n1ár jclcztetn (és
akkor sen1 1nondtan1 i.\jat): an1cnnyirc heterogén az EUtagúl!nn1ok n1últja, fejlettsége, ann;'ira eltérö a gyógyszcr.5szképzéslik (ís). E1Tc a késöbbiekben példúkat !ütunk.
Nyilvúnvaló, hogy naiv elvúrús lenne olyan EU-tanrendre
gondolni. an1cly. 111int a 111i évenként kiadott (SOTE,
SZ(YrE l egyctcn1i tanrendjcink, pontosan n1cgn1ondja:
111elyik szen1eszterhen. n1il:ycn túrgyakat, hetente hány
c!öadúsi és gyakorlati órúban, 111ilyen vizsgakövl'tehnényekkel kell oktatni.
;-\ norn1úlis uniós ~h.:tvitl'l, közte pl. egy rnúsik tagúllan1ban fólytatandö eg:'etcn1i tanulrnúnyok lehetöségc, az
nktatús útjúrhatósága, diplo1núsok egyinús orszúgúhan való n1unkavúllulúsa, parancsolóan n1egkövetelte a fontos

11.:rü!etck. szahúlyozúsok !ehctö l'gységesitését. i\nélküL
hogy a tagorszúgok ne111zcti szakn1ai hagyornúnyait feleslegesen korlútoznúk! Így született 1neg - az orvosi, t<Jgorvosi, szülésznöi szakn1úk standardizú!ása utún - 1985-hcn
a gyógyszerészet tl'rületén való 111ükiidés1 és a ki:p:ésl
s:abá~vo=á tagorszúgi törvények és rendelkezések összehangolása r21.

3. ,-1;: európai elvárások
;\z Európai l(özösségek ·ranúcsúnak vonatkozó Irúnye!ve [21 óvatosan !'ogalrnaz. Nyi!vúnva!úan a tagorszúgok
cltérö szintje ( 1985-bcn rnég csak 10 EU-tagúllan1 \'lllt,
ina 15-en vannak) n1iatt sok n1indenrc figyelc111111el kellett
lenni: az lrúnyclvek e\sö o\dalún tíz bekezdés indul így: tekintette! arra, hogy ("l-laving regard to ... " ;o\Vhereas ... '').
Ugyanakkor a gyógyszerészképzés és n1üködés terén egy
n1ini111ális közös nívót biztosítani kellett.
Egy képzést kétféle tényezö jelle111ez.1\z egyik forn1ai
és ezért jól definiúlhatl1: 111ilyen tantúrgyakat 111ilycn tcrjedcle111bcn oktatnak. ;\ n1úsik tartaln1i-n1inöségi és ezért
alig. vagy nen1 konkretizú!ható: az oktató intézn1énytöl
( hagyon1únyaitól, szellen1iségCtól stb.) és 1nagútó! és oktatótól (fclkészültségétöl. tapasztaltsúgútól. elkötelezcttségCtöl stb.) tligg. tvlindezek küvetkeztében az lrúnyelv
elöírásai n1esszen1cnüen kva!itatÍ\'Ok és csak húroin kvantitatív, icllitartan1bcli küvetelinényt fogalrnaznak rneg.
-- A gyógys:erés=i 111iikó'dés terii/etci. J\z lrúnyelvek ! .
cikkelye Jeí1ja a gyógyszerészi dip!on1úval rcndelkczök
tevékenységi területeit az Unió területén. Ezek teljesen
1negl'ele!nck a rvtagyarorszúgon is hagyo1núnyosan isn1crtcknek: a gyógyszer c!őállítúsútól. gyúrtúsútóL az ellenőr
zésen ker-.:-sztí.il a tan<.lcsacl<.lssal kísé11 gyógyszc11úri, kórházi kiszolgáltatósáig.
·-- A gyágys:crés=i dip/onu1 j"i:lrételci. /\ továbbiakban
13 ! a diplon1a kiadúsút a tagországokban az a\úbhi 111i11i111úlis J"i:ltételckhe: köti. f\z öt (a.-e.) tétel 111indl'gyike
.. 111cgfC!elö'' isn1eretek birtoklúsút írja elö: az clöírúsok
igy kezdödnek: "adequate kno\\'ledgc of. .. ''. Ezek:
aJ a gyógyszerek és készítésükhöz hasznúlt anyagok.
hJ a gyógyszerek technológiájának. fizikai, ké1niai. biológiai és n1ikrohiológiai cllenörzésének.
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e) a gyógyszerek n1ctabolizn1usának, hatúsának, a toxikus anyagok hatúsn1ódjának és a g:yógyszcrkészitn1é-

nvck alkal n1azósúnak ... ~
- (0 !!VÓu.yszcrckrc vonatkozó helytálló inforn1ációk
nyújtúsŰl !cl1ctövé tcvö tudon1únyos adatok ... ;
e) a gyógyszerészet gyakorl<1tával kapcsolatos törvé-

nyi és 1nús kövctcl111ényck ...
... adekvát is111crctc.
- /\ gyágys::.erés::i dip/cnnaj'e!tételei, a kép::.ési idiitarltt következik a 111úr c1nlitctt háron1

ta111ok fllillÍ111u111a.

kvantitatív c!öirús

f4!.

Ezek:

j) a gyógyszcr0sz diplo111a tanúsítsu lcga!áhh 5 ei·cs

tanuln1únyok elvégzését. n1clyh()l
g) /egolúhh 4 d\• cgy'ctcn1cn folyó, teljes idcjü clrnélcti ~s gyakorlati képzés legyen és an1cl:yböl
IIJ /cgulúhh 6 há11ap küzli:Jrgaln1ll vagy kórh~1zi gyógyszenúri szolgálatban töltcndö képzés.
--- ,i\ gyágys:::crés:::i dip/on10 /Clrére/ei, a::: oktatanclá tudu111ú11yok nli11inuí/is kéirc. i\7. 1985-üs lrúnyclvck !:!l
több inús f'cltétc!t is clüírnak. dc közülük „EU-tagjc\öltckrc". 111int an1ilyen a n1agyar gyógyszerészet, 1núr csak
az alúbhi konkrétun1 vnnaÜ,:l1zl1at [5]. Ez pedig azon tantcirgyak !i.:lsorol;isa. ainc!yck az elrnéleti és gyakorlati
képzés 111ini1nu111út jelentik:
1 NöYény- és ú!lattan:
' Fizika:
_,_ }dt. és szervetlen ké111ia:
-L Szerves ké111ia:
5. :'\nalitikai kén1ia:
(i. (iy(igyszcrészi kéinia Cs gyógyszcranalitika:
7. }dt. és a!ka!n1azott {orvosi) biokén1i;:1:
8. ,1\nató111ia és élettan: orvosi szaknyelv:
l)_ rvtikrobiológia:
10. Ciyógyszertan Cs gyógyszeres teriipia:
11. liyógyszcrészi technológia:
12. ·roxikolúgia:
! 3. (i)·óg:ynövényisn1crct:
[„.J.. Jogi is111crl'tl'k és szak1nai L'tika.
.·/::: c/11n;/cr '-;.,. gyokor/01 c,!;yc11súlyo. /\ fi.:lsorol~·1s végén az !rcínyl'!vek küliin hangslllyozza: az cgyetcn1ijellcg
k·nntartósúhoz a túrgyak oktatúsúban L'lcgendö súlyt kapjon az cln1é!ct.

4. i~\- a 11u1gyar teljesítés?

i\z !.U-lrúnyeh·ck elózö fl.-jczctbcn tü1nüritcn üsszcfogla!úsúhól is !útszik. hogy a küvetclrnényck a 111agyar
képzés részérill is kevés kivétclll'! 111úr rnost teljesültnek
1nonclhatók. CiotH„lt1!01n így van/volt ez a legtöbb n1úr
.. bentlcvl\""" tagúlla111han is. Söt, a n1inin1úlis feltételek
("111ininn1111 conditions··. "n1ininun11 training'') túl is teljcsíthctük. ,-\ ft.:tll fel soro! t 1-i: tudon1'1nyti.!rUI cthcz képest pl.
a SCfl"L-n .21:1. a SZlfl"E-n 32 ktitclczü túrgy<lloktatnak [6„
7] (\)(JTE-1\.LTL ada!{lk ne111 cíllnak n1ég rendelkezésre).
(.:\ :;zú111adatnkht1z !igyclcrnbc \\:cnd(ík az /. túbltlzut/10;.
f"ü1.ü11 nH::gjLgyzésck az 5. fcjczctbcn.J ,;\ SC)TE-n folyC1
képzt.;sriil <.itf(Jg(\ ünekintést ad egy korúhbi közlen1ény [8]
húr{lnl túblúzata. ;\z úttckintés adatai - n1inirnúlis vúltozú-

soktól eltekintve -- n1a is érvényesek, czén e helyen való
újraküzlésétöl hc!ytakaréktissúgból cltcki11lck.
A „plusz"-ok mellett a magyar (SOTE, SZOTE)

gyógyszerészképzés néhúny „111ínusza'"" is n1cgfogal1nazható az EU-Irányelvekhez képest. Elörebocsáto1n, hogy
az EU-elvárások cín1ü li.:jezct elején az Irányelvek óvatos
foga\1nazására hívtan1 fel a figycl!nct. Ezért azutún fC!fogús kérdése, hogy a 3. fCjczctbcli a.-e. pontokban idézett
„n1cgtClelö'' isn1cn.::tek 111ikor 1ncritik ki az '·adcquatc
kno\vledge" IC\tétclt. Nos, ez az <.unit f""cntcbb az oktatús
( intézn1ény/oktató) szcllcn1iségétö!, elkütclezcttségétöl.
igényességét(-\! stb. függönck itélteru. Ezért nincs oko111 a
n1agyar teljesítés 1negfclclöségébcn az a.-e. pontokat illetöcn ,.n1ínuszokra" gondolni.
Ne111 ez a helyzet a hJ pont tckintctéhen. ,1\ legalúhh ó
hónap közforgaln1ú gyógyszertóri g~yakorlat hclyctt a S()TE-n csak ~,5 a SZC)TF-n csak ~I hónap klitelezü. Elvben
ugyan a tc!jes (nyúri + Z~ll"óvizsga i:lötti) szak inai gyakorlat ideje (SOTE: 2'! hét. SZOTE: 28 heti e!Wlthetii
gyógyszcrtúrhan, dc a tanrcndekhc-11 [(1, 7] szerint definiti\·c csak 1-L illetve ló hét van eliiírva a gyógys1.crtúri
képzésre.
.'\Z clüzö fi.:jt.:Zt.'tbcn l ...J. puntban li.:1.-;nrolt tucio111únyok
diintö többségét biztosan nyújtja a n1agyar oktatús. Csupón az úllattan (anin1al biology)„ az orvosi szaknych·
(incdical 1Lrn1ino!ogy) ~s a gyógyszi:rcs tcrúpia (phannacotherapy) 111egíté!ésében vagyok bizonytalan.
Nern clhanyago!hatú tény, hogy az cddigickbcn az
! 1)S5-üs !rúnye[\· [2-1 kö\·etl'l111énycihcz 1nénc111 a nii
! \)98/()9-es valiisúgunkat. .'\jó alap!lin·ényck tul~üdonsú
ga aznnlx1n. hogy idtitúllúak. Csak nagyobb idökilzökben
ki:ll ökct n1ódositani. l\z lrúnyel\·eket én ilycn jt'1 alaptörvénynek t<.irtoin. ,t\nnúl is inkúbb. r11ert a curricu!un1ok
lassan vú!toznak„ adaptú!úsuk a rnégoly tolcrúns 1r:1n)-'Cl\"Ckhcz is id(iigl:nyes.

5. ..-t;:

/;,~(J-1 1 alá.\·ág

l () é1'1·e/ a-:: lrtínyeh'l'k kiadúsa utált.
(Jss-:.e1·etésiik a 11uti 111agyar adatokkal

:'\z EU-rendelkezések teljesítését idlinként J""Llülvi1.shi\";_Jtott Európai Bizotts:ig J 9()-1-bcn lllt.'.g\·izsgc'dta <l
gyógyszcrészképzés helyzetét a tag{i!l,11nokban. Ennt:k
t.'red1nénycit Bcszú111t1l(ihan J"ogl,1lta llssze.
.'\ Bcszúrnol<i [9] úttekintcttc az 1()9-t-bcn rn<lr J 2 tagú
Unió hi:lyzctl:t {n1ivcl Luxi:rnburghan nincs gyógyszcrészképzés. a \·izsgúlat csak ! 1 tagúllan1ra tei:icdt ki l és
igen érdl..'kes iisszcgezést készített. Szúinunkra 1nint cgy
„EU-jelölt'' orsz;lg gyógyszerész k0pz~sérc sok tanuls~1got tartal111azhat. ha adatait -- ahol !ehet iísszc\Ttcn1 <1
sajút (SOTE. SZCYil:l oktatúsunkl:va!.
g~1lni

.lc/e111ús kii//inb.1·l;gck

i\ l3C"sz:un{lll1. rnint ci111Chill flJI is ki1ünik. ci \·i;:sgú!al
hangsl!lyút a gyógyszcrészképi'.és egycten1cn fDly<'i (és
nen1 az azon kí\·O!i. szakinai gyakurlatot 111agúba l'oglal(i)
részért.: helyLzi. !Jen1z0se 1negú!lapí~ia. hogy a tagorszúg-
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Pk küzt e téren nagy {! ) cltCrések vannak. A.z eltérCsek
rnúr az cgycten1i rclvéte[ekné[ kezdödnek (ne111 rész\cte1.C!ll) és a képzésre fördított idötartan1ok különbsCgeiben
rulytatúdnak . .:\ képzési idö, a kiilelc::6 tárgyak iiss::1lras::ú1110 2 !..J. ! és ..J.670 óra kl\zt helyezkedik cl. .A. 11 tagPrszúg útlaga: 3 17ó úra. ;\ 1nagyar óraszán1ok: Budapesten 3 771 . Szegcdcn 3 7ó5. iVIegjegyzen1. hogy GZ üsszcha:-;nn l ithau·lsúg cé!j~íbúl a 111i adataink nen1 tartaln1azzúk a
latin. valarnint az idegen nyelv és a testnevelés (csak
S/( >TLl tanrendhcli (6. 71 úraszúinait. A. tovúbbiakban.
küH\niiscn az /. tcíhlá::atha11 köz(ilt EU-adatokkal való
knrrckt i\sszchasnnlítús kedvéért a 111agyar curricu!un1 kél
\(l\·[lbhi tételé1: a szakirúnyú kCpzés (kötelezöcn \'álaszthciH'i t:irgyc1k l 0.'> a szakdolgozat (dip!o1na rnunka) tanrcndi ('1raszú111ait is l'l kellett hagynon1.
Igen szL-lcs sk{dún SZ(.Jr{H.lik a kötclczó túrgyakhoz tartoz(·1 gyokorlorok idr!1ortu1110 is. Ez az össz-óraszón1
2~ (12°n-a. út!aghan -Hl 0 o. Núlunk ez 54r~/;i (SOTEJ. il!et\'C ~2°-<1

(S/()TEJ.

.·L: egyes rudo111ú11ytcrii!ctck súlyo a kép::dshcn

!(ülönlis érdck!ödCsrc tarthat szún1ot a Bcszúino!ó [91
túh!ózatos i\ssze{il!itúsa arról. hogy a l ! EU-ország 111i!ycn fnntossúgot sz<in az egyes tudon1únycsoportoknak a
gyúgyszcn.'.sz(ikt<.1tcisha11. Ehhez az Európai Bizottsúg ·rancicsadó B izottsúga (1{1sd !9] l a tagorszúgok cg:yetc111ci n
oktatott túrgyakat (arne!yt:k szúrna az EU-ban is 1nikCnt
núlunk -· jóYa] J~!ülinúlj:.i az lrúnyel\·ekbc!i !..J. 1ninin1un1tudo111únytcrült:tétl hat szakterületbe csoportosította.
l~zek:

L l<.Crnia

11. Fizika/111aten1atika/szún1ítógép
111. Biológia/biokén1ia/fl1nnakognózia
1V. Gyógyszerészet/technológia
\ 7• Orvostudoinúny/hatústan/toxikológia
\IJ . .log/gyógyszerészet túrsada!n1i vonatkozúsai
;\ tábláz;:itban ~(1-ban tüntetik fel az egyes tudo1núnycsoportok részarúnyát az cgyete111i kötelezü összóraszán1ban. /\ szán1adatok kerekítettek.
i\.z l. táblázatban a Bizottság adatait kicgészit\·e közlön1. Beépítettcn1 ugyanis az egyes szakterületek ElJátlagát és a 111agyar adatokat is. ;\ táblázat alatt feltüntcttcn1, rnely so·rE és SZOTE tantúrgyakat n1c!yik csnpnrtha soroltan1 - követve a Bcszán10\ó besorolási elveit.

(]ss::ehaso11/itús, tan1dsúgok
.:-\z !. túblá;.at nag:'on érdekes és soldC\c összehasonlitúsra nyújt lehetöségct, n1ind az egyes EU-tagállan1ok
közt, tnind az EU és a n1agyar oktatás közt.
i\ táblázat den1onstrálja az előzőekben n1úr kifejtett
jelentős különbségeket. A.z EU-átlag azonban elég nagy·szún1ú adatból úll össze ahhoz, hogy - az egy'cs oszlopokon belüli szórús ellenére --- legalúbb kvalitatív kövctkeztctéseket tehessünk. Ezek (a fentebb tett két összehason!itúst is belevéve):

a) a n1agyar adatok kisebb-nagyobb n1értékbcn túllépik a:: EU-átlagot
- a kötclczö t{trgyak össz-órasz<-i1núban.
- a gyakorlati képzés rCszarúnyaiban,
·-a kén1iai túrgycsopon súlyában;
- a gyógyszerészet túrgycsoport súlyúban;
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h) a n1agyar adatok kisebb-nagyobb n1értékbcn e/111arad11ak a= EU-átlag/ej/
~

a biológiai t{irgycsoport súlyában,
a 111edicina túrgycsoport súlyúban (csak SO'rE).

Az EU-irúnyclvck [2] kiadúsa óta 14 év lelt cl. Ez alatt
a tudon1úny nagyot f'cjlödött, ahogy erre n1ár az 1994-cs
Bcszúmoló [9J is utalt.
l(üvt:tkc1.:111ényként az cgyes orszúgok tantárgyaiban
új tartalrnak, az egyetc1nck curricu!urnaiban pedig új (föleg intcrdiszciplinúris) tantúrgyak jelentek tneg, vagy ér!e!ödnek. Nyilvúnvalóan elöbb-utóbb új EU-összchangolúsra. az lrúnyelvek kih/ivii/ésére kell s:::ánlÍíani.
Visszakanyarodva ezen írús legelején:: az c!öttünk álló fordulópontok egyikét, az EU-tagsúgot, az arra való
felkészülést kürü!júrtuk. Nlost 1núr clötérhc léphet a 1násik kérdés: rnil vúr tiílünk a J. évezred'! Erre nagyképlíség
lenne vúlaszt fr1brikúlni. fVlég annak 111egvá!aszolásúra
sen1 vúl!alkozhatok, hogy init vár tölünk a 21. század. /\rra azonban igen, hogy· nlií Fúrnak /í)!iink ajc'iv/í s:::.cí=ad el,\.<'í C:Fíi=edei'! Erre próbálok 111eg vúlaszt adni a kövctkczö
írús(nk)ban.
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1. Takács Al.: A gyógyszcn.:szképzCs [\ vúltozás Cn~ibcn II.
Gyógyszerészet 37. 939 (!993) -- 2. Coun<.:il Din.:ctivc or lú.
St.:pL !985 con<.:t.:rning thc coordination ofprovisinns lai<l Jo\vn
by la\v„ .. in rcspcct or ccrtain activitics in thc fic!d of phnnnacy (85/432/EEC) - 3. Count.:il Dirt.:ctive ... Artic!c 2, parngraph
!. - 4. Council Dir~ctivc.„ Articlc 2. paragraph 3. - 5. Council
Dirt.:ctivc„. Artich.: 2, paragraph 5. - ú. A St.:1nn1cl\VCÍS Orvostudo1núnyi Egyctcn1 Tanrendje az 1998/99. tanóvrt.:, Budapest.
158-164. old. - 7. A Szcnt-Civön1vi Albert OrvostudtHnÚn\'i
Egycte1n Tnnrendjc az !998/99.-tai;ivrc, Szeged, 206-215. old.
8. Takács AI.: Vélc1nényck, c!knvélcn1ényck. Gyúgyszcn~:;zt.:t

./(), 7! 1 (1996) ~ 9. I3cratcnd1.:r Ausschuss Jlir dic Phannazcutische Ausbildung: Bt.:richt und E1np!i.:hlungcn übcr dcn universitürcn Tcil Jer phannazcutischen Aushildung von1 :l. ivlai ! 99..f
(Eurnp~iische Ktnninission).

tvl . T a k ú cs: About tlte Plrar11uu.:eutic:lfÍ E'duc:atio11 /. Are u·c
j{tr j'ro111 t/1c h'uropeltu Uuion? (C'o111pariso11 bctwccn thc
l/uugariau educatiou and thai of tlle 11 1lle111ber States (~F
EU).

accounl befr1re joining to !he
Europcan Union. Rt.:quircinents and prcscnt status in tbc pharrnaccutica! c<lucatitin thcre anJ here.

Our currcnt task is to cast an

S'()T!:.: Gyágrs:::crés:i /{éuliai lnté:::eí. Budapest, 1-fó'gyes /::..'ndre
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Legolcsóbban a gyártótól!
®
®
®
@

®

Gyógyszertári porcelán, állvány és raktári üvegedényzet
teljes választéka
Az edényzetek szignálása
Laboratóriumi porcelán és üvegeszközök
Porcelán és üveg díszmúáru
Konyhai felszerelés

Gyártó cégünk termelői áraival várja kedves vevői megrendeléseit. A 20-50-100 eFt feletti vásárlóinkat különböző mértékű árengedményben részesítjük.
A hirdetmény íelmutatóit vásárlás esetén további engedményben részesítjük.
Minden kedves vevőnket megajándékozzuk.
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