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Az Orosházi Kórház Közforgalmú Gyógyszertár feladata 
 

Az Orosházi Kórház Gyógyszertárában tízen dolgozunk, szakemberek és kisegítők. 
Régóta tervezzük, hogy munkaidőn kívül is összejövünk, így motiváló lehetőségként kínálkozott 
a felhívás a megvalósításra. A kéerdőív kitöltése jó előkészítése volt az összejövetel beszélgetési 
fonalához. Nagy izgalommal készültem, mint főcsapatszervező a találkozó előkészítésére. 

A helyszín kiválasztásakor a Gyopárosi tópartra esett a választásom. A biztonság kedvéért 
előző nap ellenőriztem a területet. Este süteményt sütöttem, pogácsát készítettem elő, melyet 
másnap kora hajnalban sütöttem ki, délután pedig teát főztem a találkozónkra, hogy még 
meghittebbé varázsoljam. Takarókkal, terítővel, csészékkel, termoszokkal felszerelkezve elsőként 
érkeztem a találkozóhelyre. Szépen megterített asztallal, szeretettel vártam a munkából érkező 
munkatársaim.  

A környezet, a teremtett világ szépsége mindenkit elvarázsolt. A falatozás, teázás alatti 
beszélgetés felszabadult, kedélyes volt. Úgy döntöttünk, hogy Gyopárkák néven folytatjuk a 
versenyt, ami utal a megalakulás helyszínére és az általunk készített Gyopár rheuma kenőcsre, 
amely rengeteg ember panaszára enyhülést hozott. Kis közösségünk minden tagja nyitottsággal 
fordult mind a feladatok átgondolása, mind megvalósításuk felé. A beszélgetés során 
megállapítottuk, hogy bizonyos lépéseket már mind tettünk a környezettudatos otthon illetve 
munkahely kialakítása érdekében. Ennek megvalósítása során a legfontosabb tényezőnek a 
környezetbarát szemléletet tartjuk, ami az életünk minden területét átszövő 
gondolkodásmódot jelenti. Hosszú távú, előrelátó gondolkodással sokat 
tehetünk élhető, egészséges környezetünkért. Amelyeket már alkalmazunk, az 
például a szelektív hulladékgyűjtés, energitakarékos magatartás, de vannak 
még hiányosságok és fejlődési lehetőségek. Annak érdekében, hogy minél 
többet tegyünk meg környezetünk megóvásáért, praktikus ötleteket is 
cseréltünk. Néhányan saját háztartásukban is alkalmazott praktikákat osztottak 
meg, míg mások a témával kapcsolatos cikkekből idéztek. Összegyűjtöttük 
ezeket, a következő cél, hogy ezeket átültessük a patikai gyakorlatba. 

Kellemesen, vidáman, új információkkal gazdagodva, csodálatos 
környezetben telt az együtt töltött idő, de meséljenek a képek helyettem. 
Izgalommal várjuk a következő kihívást, addig is lelkesen, környezettudatosan 
folytatjuk a mindennapokat. 
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