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Gazdálkodj Ökosan Novemberi Kihívás 

Arany Sas Patika 

Tiszaújváros 

B kihívás 

A mindennapi patikai munka során nagy mennyiségű hulladék keletkezik, amire a pandémia 

során használt védekezés nincs jó hatással. Szeretnénk bemutatni a különböző 

munkaterületeken a munka közben keletkező hulladékot és az ezekre javasolt változtatásokat. 

1. Áruátvevő terület. 

Gyógyszertárunkba napi szinten négyszer érkezik áru. A nagykereskedők a gyógyszereket 

műanyag ládákban szállítják, amik visszakerülnek a következő szállításkor. Itt rengeteg papír 

hulladék keletkezik, mert minden láda tartalmaz egy papír alapú kiszedési listát, amit mi 

minden hónap végén kidobunk, valamint a papír alapú számlák is tetemes mennyiségűek a 

hónap végére. A kiszedési lapot egy műanyaggal rögzítik, a ládán valamint a láda műanyag 

szalaggal van átfogva, ami szintén rengeteg műanyag szeméttel jár. A pelenkák és betétek 

papírdobozokban érkeznek, amit a nagyker nem vesz vissza, amellett hogy rengeteg papír 

hulladék keletkezik, tűzveszélyes is.  
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Javaslat: 

- papír kiszedési listák online küldése a patika részére 

- online számlázás használata csak, a Hungaropharma erre állt át az idén 

- műanyag kapocs és szalag mellőzése, helyette zárható tetővel rendelkező ládák 

bevezetése, Varga Reformház erre állt át idén 

- a pelenka szállítása során keletkezett papírdoboz visszavétele és újra felhasználása 

 

2. Labor 

Magyarország orvosi praxisában a mai napig „divat” a gyári kenőcsök hígítása magisztrális 

alap kenőcsökkel. Ezek a gyári kenőcsök papírdobozban és tubusban vannak. Rengeteg papír 

és tubus hulladék keletkezik. 

Javaslat: 

- Esetleg jó ötlet lenne ezekből a gyakran rendelt gyári kenőcsökből LOSE kiszerelést 

készíteni, amit magisztrális gyógyszerkészítésnél fel lehetne használni és így kevesebb 

hulladék keletkezne. 

- Vagy az OGYÉI felülvizsgálhatná e készítmények hatásosságát és végképp beszüntethetné 

rendelhetőségüket és készítésüket, hiszem nem stabil készítmények! 

3. Officina 

A gyógyszeres dobozok az elmúlt években a duplájukra nőttek a DMC kódok és a Humvo- 

rendszer bevezetése miatt. Emiatt helyhiány is jelentkezik a patikában, hiszen nehezen tudjuk 

tárolni a duplára nőtt dobozokat, illetve még több papír felhasználásával készülnek, ami még 

több hulladékot termel. 
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Árazás során rengeteg blokk és kiadási igazolás keletkezik, amik hő papírra nyomódnak. A 

kiadási igazolást 5 évig megőrizzük, utána megsemmisítjük. Mivel az EESZT elektronikusan 

működik, érdemes lenne felülvizsgálni a papír alap jogosultságát. 

A COVID miatt napi szinten többször történik a takarítás, amit papír törlővel végzünk, illetve 

alkoholos fertőtlenítéssel. A jövőben ez milyen egészségügyi károkat okoz, nem tudjuk. 

A vásárlók sajnos halmozzák a gyógyszereket és tetemes mennyiségű gyógyszerhulladékot 

hoznak vissza patikánkba.  

Javaslat: 

- érdemes lenne a Gyógyszergyáraknak a gyógyszerdobozok méretének növekedését 

felülvizsgálni, hiszen feleslegesen termelünk szemetet. A DMC kódok nyomtatása a 

dobozok kis felületére dobozméret növekedés nélkül praktikus lenne. 

- a gyógyszerkiváltás igazolása elektronikus útra történő átállása, Ügyfélkapus rögzítés 

bevezetésével és személyigazolvány kezelésével, rögzítésével. 

- érdemes lenne egy egységes egészségügyi fertőtlenítési tervet kidolgoznia az OKFŐ-

nek, a hulladék minimalizálásával és az egészségügyi kockázat figyelembevételével.  

- érdemes lenne a lakosságot edukálni a gyógyszerkiváltásról, a gyógyszerek felesleges 

felhalmozásának mellőzéséről, ezzel talán csökkenne a gyógyszerhulladék és az egyéb 

járulékos hulladék. 

 

Gyógyszertárunk igyekszik a hulladékot szelektíven gyűjteni. Külön gyűjtjük a papír és a 

műanyag hulladékot, amit heti szinten elviszünk a szelektív hulladékgyűjtőbe. A magisztrális 

gyógyszerkészítés során minimalizáljuk a hulladékot, papír gyógyszerkaparó kártya helyett  
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műanyagot használunk, amit el lehet mosni. A gyári kenőcsök papír doboza szelektív kukába, 

a fém tubus gyógyszerhulladékba kerül! 

 

Arany Sas Patika Csapata 

Tiszaújváros 

2021. november 

 

 


