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Ökopatika közösségi verseny 

1. kihívás 2020. október – Ökopatika közösségek alakítása 

 

A Dobó Téri Kígyó Patika (Eger) feladata 
 

 

Tisztelt bizottság, szeretnénk bemutatni a mi Ökopatika közösségünk! 

 

Csapatunk 5 főt számlál és Egerből, a Dobó Téri Kígyó Patikából pályázik az Ökopatika címre. Patikánk 
nagy múltra tekint vissza, amit az itt dolgozók mind megbecsülnek és tisztelnek, ezáltal a jövőnk 
szeretete és tisztelete is kiemelten fontos számunkra. 

Csatlakozásunk fő oka, hogy többet tehessünk környezetünkért, példát mutassunk a többi patikának 
ötleteinkkel, ill. a többi csapattól begyűjtött inspirációkat bevezessük saját közegünkbe.  
Találkozónkra egy virtuális térben kerítettünk sort, ennek oka a jelenlegi vírus helyzet, ill. a 
csapattagok különböző élethelyzete. 

Szerencsére nagy a csapatban az összhang így gyorsan haladtunk a 
megbeszélés terén, sok jó ötlet merült fel, amit már mi magunk otthon is 
tudtunk kamatoztatni. 

 Átbeszéltük a gyógyszerkiváltási szokásokat, egyetértve abban, hogy fel kell 
hívni a betegek figyelmét a megfelelő mennyiségű gyógyszerek kiváltására, 
használatára, mert megdöbbentő mennyiségű gyógyszer landol a szelektív 
ládában, és még ki tudja, hogy hol. Kitértünk még a készletezés fontosságára 
is, megfelelő készlettel minimalizálható, vagy megszüntethető a leselejtezendő 
gyógyszerek köre. Beszélgettünk a patikában bevezetett, ill. még bevezethető 
lehetőségekről. 

Erősségünk a korcsoporti és lakókörnyezeti eloszlás, így az élet különböző 
szakaszaiból, ill. a lakóhelyeink kapcsán is eltérő tapasztalatokat tudtunk 
megosztani egymással. 

Köszönettel az „Ökokígyók”: 
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szakgyógyszerész 
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tulajdonos, 
szakgyógyszerész 

 
 

Kóró Lilla 
gyógyszerész 

hallgató, gyakornok 
 

Póbis Luca 
aszisztens 

 

Dr. Sebestyén- 
Magyar Réka 

gyógyszerész 
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Szorgalmi feladat 

 Mi így csináljuk: 

Patikánk Egerben a belváros szívében található, így gyalog, biciklivel (kihelyezett szakszerű tárolók) és 
tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető. Nagy múlttal rendelkező intézmény, mely impozáns 
megjelenésével a betegeket minden nap emlékezteti a múlt fontosságára. Úgy gondoljuk, hogy a 
régmúlt emlékeit, ill. a régi emberek tapasztalatait sem szabad szem elől téveszteni, miközben a jövő 
megmentését és az egészséges egyensúly fenntartását próbáljuk elérni. 

Próbáljuk saját dolgozóinkat is a környezettudatosság felé irányítani, ill. patikánkban a jó példát 
megteremteni:  

- számlákat, szerződéseket, ha módunk van rá nem nyomtatjuk, könyvelőnek elektronikus 
úton juttatjuk el  

- patikában egy kávébab örlős kávéfőző működik megszüntetve az instant csomagolások és 
egyéb kapszulák okozta környezeti terhelést. Plusz érték a lefőtt zacc virágföldben, ill. 
kertben történő felhasználása. 

- patikánk csak papírzacskót, ill. biológiailag lebomló műanyag szatyrokat értékesít  
- bár a belvárosban van a patikánk, minden évben színpompás virágládákkal igyekszünk 

zöldíteni a környezetünket 
- fiókpatikáinkba az áruátadás fix ládákban történik, így ezzel felesleges hulladék nem 

keletkezik 
- szelektíven gyűjtjük a patikában a hulladékot 
- gyógyszergyűjtő ládát helyeztünk ki 
- teret engedünk olyan gyártók termékeinek, amik hangsúlyt fektetnek az újra hasznosításra, a 

biológiai/ ökológiai gazdálkodásnak 
- környezetbarát takarékos izzókat használunk, ill. világítás időzítővel dolgozunk, így 

nyitvatartási időn kívül minimálisra csökkentjük a környezeti terhelést 
- betegtérben üvegpoharakat és kancsót helyeztünk el (amíg a vírushelyzet engedte) ezzel is 

csökkentve a műanyagok használatát 

A negatív példa a patikánk életéből a dolgozói víz kérdése, próbálunk egységes és környezet 
barát módszert bevezetni (vízszűrő kancsó), de itt még sajnos akadályokba ütközünk, így jelenleg 
annyit tudunk tenni, hogy a pet palackokat szelektíven gyűjtjük. 

 

 


