Peti element za odprtje lekarne v Apačah
Štiri življenjske prvine - zemlja, zrak, ogenj in voda - morajo biti na voljo, da kaj koristnega nastane in
se obdrži. Preizkusimo teorijo na primeru lekarne.
Zemlja
Tla, kjer stoji lekarna, dajo trdnost. Lekarniško delo, ki naj v zgradbi na trdnih tleh poteka, zahteva še
ustrezno opremo in lekarniško blago, navsezadnje pa tudi usposobljene ljudi, ki mu vdihnejo
pozitivno vsebino po dogovorjenih standardih.
Zrak
Socialni prostor, kjer lekarna deluje, da zračnost. Ljudje, ki zahajajo vanjo, ker jih pestijo skrbi zaradi
obstoječe ali preteče bolezni, obenem pa si želijo zdravja in dobrega počutja, so kisik za lekarno, brez
katerega ta zamre.
Ogenj
Osebni slog, ki ga lekarniški delavci uporabijo pri svojem delu, da bi razrešili težave, povezane z
zdravjem, zdravili in siceršnjim ravnanjem svojih strank, naredi lekarniško delo prepoznavno.
Voda
Noben problem se ne razreši, če ga ne obravnavamo na dovolj podrobni ravni. Uporabljena
strokovnost uvidi sleherno pomembno podrobnost pri obravnavi zdravstvenega problema in naredi
lekarniško delo uspešno.
Vendar življenjska izkušnja kaže, da koristne stvari vseeno ne nastanejo prav pogosto, če pa že, se ne
obdržijo, navzlic temu, da imamo vse navedene prvine v izobilju. Potreben je namreč dodaten – peti
element, ki jim da smisel s tem, da jih uskladi in prepreči, da bi se zasukale v začaranem krogu
samozadostnosti. Naj ostanemo pri obravnavanem lekarniškem primeru. Speč lekarniški objekt nudi
kvečjemu le estetski užitek. Socialna naklonjenost v besedi brez dejanske podpore je isto kot figa v
žepu. Gola osebna vnema je podobna spoprijemanju z mlinom na veter. Pri vestnem drobljenju stvari
pa nam rado zmanjka časa, da bi jih na novo sestavili. Kakorkoli že, nedavno smo peti element našli v
Apačah in ga bomo uporabili za odprtje lekarniške podružnice Lekarne Špringer v tem kraju,
predvidoma 1. septembra 2009. Vsem, ki ste za dragoceno najdbo zaslužni, se iskreno zahvaljujemo
in hkrati obljubimo, da jo bomo varovali po svojih najboljših močeh.
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