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Helyszín:  Gyógyszertár 

Résztvevők: Gyógyszerész (vizsgázó) 

Gyógyszerész kollégája (vizsgáztató) 

 

Feladat: Ön egy kutatóintézetben dolgozik, és egy külföldi szakmai 

szimpóziumon kíván részt venni. Telefonbeszélgetés keretében kérje 

meg a szervezőket, hogy legyenek segítségére a következőkben: 

- a programfüzetben nem szerepel az Ön előadása 

- a Pharmako-botanika szekcióban kíván előadást tartani 

- az előadását csak a megérkezését követő napon tudja megtartani, 

csütörtökön 

- kérdezze meg, hogy áll-e rendelkezésre laptop és projektor 

- köszönje meg előre is a rendezők segítségét 
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-  hello, this is János Kovács, a pharmacological researcher from Hungary: I am sorry to inform 

you that I could not find my presentation in the Pharmacological conference programme 

-  I am planning to give a presentation in the Pharmaco-botanical session 

-  I can hold my presentation only on Thursday, the day after my arrival 

-  as I have planned a power point presentation I would like to know whether a  laptop and 

projector will be provided or not 

-  I would be grateful if you could arrange that for me 
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Helyszín:  Gyógyszertár 

Résztvevők: Gyógyszerész (vizsgázó) 

Vevő (vizsgáztató) 

 

Feladat: Receptre felírt fájdalomcsillapítót kér Öntől a vevő. Tájékoztassa őt a 

következőkről: 

- 100 mg-os, 6 db-os kiszerelésben most nem áll rendelkezésre a 

gyógyszer 

- 50 mg-os, 6 db-os ill. 2 db-os kiszerelésben van jelenleg a tabletta 

- holnapra megrendelhető az eredetileg felírt készítmény is 

- ha nem tud várni a beteg, akkor holnapig ajánlja a kisebb kiszerelésű 

tablettát 

- a vevő kérésére ajánljon egyéb, nem receptköteles készítményeket 

is 
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- 6-piece packages of 100 mg tablets are not available at the moment  

- 50 mg tablets are available in 6-piece and 2-piece packages 

- we can order the prescribed dosage for tomorrow 

- in case it is urgent I suggest you should take the 50 mg tablet until the 

recommended dose arrives 

- I can also recommend some OTC (over-the-counter) medications to relieve your 

pain 

 

 

 

 

 

 

 


