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A jó pap holtig tanul, a jó gyógyszerész is. A Fehér Kígyó Gyógyszertár fogalom,
nemcsak a városban, de a szakmában is.
Nem véletlenül készültek szakdolgozatok a gyógyszertár szakmai és gazdasági életérıl.
Március 12-én 20 éve, hogy megnyitotta kapuit az orosháziak elıtt. Az elsı években
egyedülálló és nagy vállalkozásként vonult be a köztudatba, sokan nem is gondolták, hogy
mára a város patinás épületegyüttese lesz, tartalmas két évtizedes szakmai háttérrel.
Dr. Herczegfalvi Lászlóné dr. Abonyi Etelka szakgyógyszerész ma is tud úgy tervezni,
felvetni, ami a szakmájában, környezetében túl nagynak tőnik: ha az utazással állítjuk
párhuzamba, nála a rakéta jön szóba, amit az épület is szimbolizál.

Könnyes búcsú: a nyugdíj elıtt álló Csepregi Ferencné(b) 20 évig dolgozott a Fehér Kígyóban
(Fotó: Rajki Judit)
– Ma is hiszem, hogy csak így érdemes, még akkor is, ha most nem fejlıdünk olyan ütemben,
ahogyan szeretném, de be kell látni, mások a körülmények, mint a kezdetekkor. A
gyógyszerészet kettıssége abban áll, hogy egyes gyógyszerek ára csökken, de a terhek
növekednek, ugyanakkor nehéz követni a gyakori szabályváltozást is. A rendszer állandó
változása bizonytalanságot szül, ami a beteg bizalmát is megrendíti. A 2006-os liberalizáció
olyan szemléletet hozott, ami piaci alapra helyezte a korábban gyógyításközpontú

gyógyszerészetet, éket vert a szakma és a beteg közé, így szinte célját téveszti a beteg:
gyógyulni jön a patikába, tanácsért, és nem apró ajándékért. Ugyanakkor az is igaz, hogy
nagyon sok örömet okoz ez a szakma.- összegzett a szakgyógyszerész.
Dr. Herczegfalviné mottója Kölcsey szállóigéje: „Hass, alkoss, gyarapíts!”, amely
meghatározta egész munkásságát. Az állandó tanulás, képzés és önképzés jellemzi saját és
két, szintén gyógyszerész fia életét is. Bár tudja, hogy ez csak vágyálom, a gyógyításban a
géntérképek alapján szeretné pontosan tudni: a betegnek van-e olyan receptora, amihez az
általa javasolt gyógyszeré kötıdhet.
-A génkutatás és a gyógyszerészet kapcsolatát szeretném, ha szorosabbra főzné a jövı –
mondja. – Ha ott tartanánk, hogy minden patikában génvizsgálatra is lehetıség volna, ami
révén rögtön tudnánk, hogy kell valakit gyógyszerezni, a géntérképe alapján tudnánk, milyen
betegsége lesz. Amerikában már van rá lehetıség, sokan ki is használják, hogy az elıre
feltérképezett jövınek megfelelı életmóddal kitolják annak bekövetkeztét. De addig is azon
dolgozom, hogy az emberek egészségtudatosabban éljenek, és sose feledjék: az egészség
érték!
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