Rozsnyay élménybeszámoló versenyzői szemmel
A fiatal gyógyszerészekben, így bennem is valamiféle alapvetésként ott munkálkodik az
ambíció, a tenni akarás, az egészséges versenyszellem, a mindent megismerni vágyás. Bevallom
őszintén, én magam ez év januárjáig még csak azt sem tudtam, hogy ez a verseny létezik, talán mert
a munkában töltött első 3 évemet két kistelepülés fiókgyógyszertárában töltöttem, ahol nagyon más
ritmusban zajlik az élet. Egy éve már annak, hogy a vasi megyeszékhelyen dolgozom egy közepes
forgalmú gyógyszertárban, ahol támogató vezetésre és kollektívára találtam, így az imént említett
buzgóságomat, elképzeléseimet tettekre tudtam váltani. A pályázat kiírásával először a patikai
levelezőrendszerben találkoztam, majd mikor pár hét múlva a Hungaropharma Zrt. is elküldte a
felhívását, amelyben vállalja, hogy néhány fiatal gyógyszerész számára 3 havi ösztöndíjat ajánl fel a
versenyre való felkészülés és részvétel segítése céljából, akkor már biztos voltam benne, hogy
megpróbálom összekötni a kellemest a hasznossal.
Egy ideje nem hagy nyugodni az a tátongó szakadék, ami a gyógyszertárak lehetőségei és a
mindennapi gyakorlat között tátong. Eddigi rövidke pályafutásom is elegendő volt arra, hogy
lássam a végleteket. Az egyik gyógyszertárban expediáló automata segíti a munkát, míg alig pár
kilométerre egy másikban még kézzel, papírra írják napközben a defektus listát. Tetszik vagy sem,
akármennyire is erősen gyökerezik a tradíció a mi szakmánkban, a változás szele minket is elért.
Két választásunk van: vagy felvesszük a kesztyűt, megbirkózunk a kihívásokkal és megpróbálunk
előnyt kovácsolni az új ismereteinkből, vagy a fejünket a homokba dugva megvárjuk, míg mások
elhalásszák előlünk a lehetőségeket. A magyar GDP 20%-át a digitális gazdaság adja. A kormányzat
a tervek szerint az elkövetkező időszakban kiemelten támogatja ezt az ágazatot. A mi szerepünk az
online gyógyszertárak számának gyarapításában, és a szolgáltatás minőségének javításában
keresendő. A betegek és vásárlók informálásával hozzájárulhatunk az ijesztő méreteket öltő illegális
gyógyszer-kereskedelem visszaszorításához, egyúttal emelhetjük a hazai egészségügyi kultúra
színvonalát.
Ennek a gondolatmenetnek a mentén a versenyelőadásomban azt kívántam bemutatni, hogy
egy hozzánk hasonló átlagos forgalmú gyógyszertárnak milyen jogi és piaci környezetben kell
megpróbálnia boldogulni, illetve melyek azok a szempontok, megfontolások és felmerülő igények
amik mentén a nulláról egy honlap és egy gazdaságosan működtethető webshop életre kelthető.
Az idei helyszín, Eger városa kitűnő választás volt az verseny lebonyolítására. Igazi
ékszerdoboz, tele történelmi, kulturális és gasztronómiai értékekkel. Péntek délben az elnökség a
négy csillagos Hotel Eger &Park elegáns konferenciatermében megnyitotta az emlékversenyt, kora
délutántól pedig már el is kezdődtek a versenyelőadások. Én szerencsés voltam, negyedikként
léphettem a hallgatóság elé, így az esti török hangulatú, beöltözős vacsorát – amihez ezúton is külön
gratulálok a szervezőknek és az ötletgazdáknak – már drukk nélkül élvezhettem. A fogások
összeválogatása igazán átgondolt volt, a legtöbbet volt is alkalmam végig kóstolni, és csak jót tudok
mondani róluk. A terem hangulatos díszítése, az apró ruházati kiegészítők, amelyet minden vendég
megkaphatott, a hastáncos produkciók és a kimeríthetetlen borkészlet jóvoltából kedélyes,
barátságos hangulatban telt az első este.
Másnap három részletben folytatódtak az érdekesebbnél érdekesebb versenyelőadások.
Becsülettel végigültem mindegyiket, és őszintén mondom egytől-egyik hasznos, új ismereteket
nyújtó előadásokkal gazdagodhatott az, aki végighallgatta őket. Sok ötletem támadt, melyeket ezek
az előadások inspiráltak. Jó volt részese lenni egy közösségnek, amelyben hasonlóan gondolkodó,
közös érdeklődési körrel rendelkező fiatalok vitatják meg elképzeléseiket egymással, és a
tapasztaltabb kollégákkal. A hosszú nap után vezetett városnézésre invitálták az érdeklődőket,
amelyet egy frissítő nyári zápor tett még emlékezetesebbé. Este a hotel egy másik szárnyában várt
ismét kiváló színvonalú vacsora a társaságra. A továbbiakban zenével, tánccal telt az este, a
felszabadult hangulatú mulatozás egészen hajnalig tartott.

Vasárnap délelőtt két nagyobb lélegzetű, a gyógyszerészet aktualitásaival foglalkozó
előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Dél körül elérkezett a várva várt eredményhirdetés. A
bírálóbizottság elnöksége értékelte az elhangzott előadásokat, méltatta az emlékverseny
szellemiségét, és bátorította jelen lévőket a további munkásságra, valamint a verseny jó hírének
tovább adására. Nos ezzel a kis írással és az ismerőseimmel folytatott élménybeszámolókkal
igyekszem ennek eleget tenni. Közfogalmú kategóriában második helyezést sikerült elérnem, ami
igazán nagyszerű eredmény, az ezzel járó tárgyi és pénzdíj mellett talán egy-két fejben sikerült
elültetnem az online patika megvalósításának gondolatát is. Ha így van, az jelenti az igazi hasznát
az egésznek. Azóta több felkérést is kaptam az előadással kapcsolatban, így igyekszem azt tovább
bővíteni, finomítani.
Azoknak a fiatal társaimnak, akik most ezt a cikket olvassák arra bátorítom vállalják ezt a
megmérettetést, hiszen ezen a versenyen mindenki nyertes. Rengeteg élménnyel és tapasztalattal
lehet gazdagodni, amikből merítve aztán tovább lehet folytatni az építkezést. Új barátokat, új
ismerősöket szerez az ember, és itt igazán érezhető, kézzel fogható, hogy az ember egy szakmai
közösség értékes tagja lehet.
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