ÖKOPATIKA KÖZÖSSÉGI VERSENY

KÖRNYEZETBARÁT

GYÓGYSZERTÁRI

GYAKORLAT

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI PÉLDÁK
A gyógyszertárak zöld működésére vonatkozóan léteznek útmutatások, ellenőrző listák
és tippgyűjtemények, de jóval kevesebb a gyakorlatban is környezettudatosságra törekvő
patikáról szóló leírás vagy esettanulmány.
A környezetbarát megoldások népszerűsítésének egyik legjobb eszköze a saját példa, ezért
a következőkben szeretnénk megosztani veletek egy válogatást a Gazdálkodj Ökosan! verseny
1. kihívásában beküldött, általatok már megvalósított jó gyakorlatokból, illetve egy kanadai
példát is.
Néhány hazai példa az Ökopatika közösségi verseny 1. kihívásának részeként kitöltött
kérdőívek első 50 beérkezett válasza alapján:

 szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, és folyamatos fejlesztése;
 hulladékcsökkentő megoldások bevezetése, például:

– nem adnak a gyógyszertárban vásárlóknak műanyag szatyrot, maximum papírzacskót, és van,
ahol megpróbálják az ügyfeleket arra is rászoktatni, hogy saját szatyrot hozzanak;
– a gyógyszertárban dolgozók nem használnak műanyag, eldobható poharakat;
 energia- és anyagtakarékossági megoldások:
– a kinyomtatott anyagok csökkentése: csak azt nyomtatják ki, amit mindenképp szükséges,
– a kazán korszerűsítése,
– a világítás korszerűsítése;
 napelemek felszerelése;
 környezetbarát tisztítószerek használata.
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A HAZAI JÓ GYAKORLATOK GYŰJTÉSÉT TERMÉSZETESEN AZ ÖKOPATIKA
PROGRAM SORÁN FOLYTATJUK!
Tudván azt, hogy a magyarországi szabályozások nem tesznek lehetővé néhány
ökotudatosnak tűnő megoldást - például a gyógyszertermékek kiszerelése
nálunk nem bontható meg – hoztunk nektek egy külföldi példát, hogy szélesítsük
látókörünket:
A kanadai Montreálban 2012-ben alakult a Maillon Vert, azaz Zöld Kapcsolat nevű szervezet,
amely egy „zöldebb, igazságosabb és fenntarthatóbb jövőért” dolgozik, és helyi gyógyszertáraknak nyújt segítséget a környezetbarát megoldások, konkrét fenntarthatósági intézkedések
bevezetésében. Az „öko-felelős gyógyszertár” programjukhoz már több, mint 80 gyógyszertár
csatlakozott.
Egyik partnerük, az Old Malone Pharmacy, a hulladékcsökkentés érdekében 2019-ben
teljesen átállt a kimérős, és természetes, növényi alapú, bio kozmetikumok és tisztítószerek
forgalmazására. Minden vásárlójuk saját üvegcsékkel és flakonokkal érkezik, ha sampont,
fogkrémet vagy mosószert szeretne utántölteni.
A gyógyszerek mellett egy teljes polcnyi bio élelmiszert is árusítanak, az izzóikat LED-re
cserélik, és szeretnék korszerűsíteni a fűtési rendszerüket is. A váltás ugyan nem olcsó,
de megéri: a patika jelentősen csökkentette a képződő hulladék mennyiségét, a további beruházásokkal az energiaköltségeik is csökkenni fognak, és az új hulladékmentes öko termékek
nagyon népszerűek a vásárlók körében. Példájuk ragadós, a város több vállalkozása is miattuk
kezdett hasonló változtatásokba.
A példa forrása: www.maillon-vert.com
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