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2. TIPP

 Kihívásaink a fenntarthatóságról szólnak. Sokat használjuk azt a szót, a reklámokban is  
már mindennapos. Ugyanakkor nem olyan könnyű definiálni a fogalmat, sokan talán nem is 
tudják, hogy mennyi mindent rejt magában a kifejezés. 

 Szeretnénk segíteni ebben, hogy egy nyelvet beszéljünk, ezért e tipp most inkább iránymu-
tatásként szolgál. A fenntarthatóság legismertebb szakmai definíciója az alábbi: „A fenn-
tartható fejlődés olyan fejlődés, amely megfelel a jelen igényeinek anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékeinek a saját szükségleteik kielégítését.” Tehát 
leegyszerűsítve a fenntarthatóság arról szól, hogy a gyerekeink és az unokáink számára egy 
élhető bolygót hagyjunk magunk után. 

 A fenntarthatóság nagyon összetett kérdés, amelynek környezeti, társadalmi és gazdasági 
elemei vannak. A gyógyszertárak példáján levezetjük, hogy ezek hogyan jelennek meg. 

 A gyógyszeripart érintő fontosabb környezeti kérdések, például az erőforrások felhasználása  
a gyógyszerek és a csomagolások elkészítéséhez, a vegyi anyagok használata a folyamatban, 
a szállítással járó szennyezés, energia és vízfelhasználásunk vagy a hulladékképzés.  
A társadalmi vonatkozás az emberekről szól – rólatok, a patika ügyfélköréről és mindenki-
ről, akire hatással vagytok. Fontos kérdés a jólét és a jóllét egyaránt, de ide sorolható még 
az egészség, az egyenjogúság és a diszkrimináció mentesség biztosítása csakúgy, mint a 
munkakörülmények és az egészségügyi, biztonsági feltételek. A gazdasági dimenzió pedig  
a hatékonyságról, gazdasági optimalizációról, átláthatóságról és nem utolsó sorban a mű-
ködési költségekről szól.

 Reméljük, hogy ezen kis ízelítő által sikerült szemléltetni azt, hogy az Ökopatika kihívásokban 
való részvételetek milyen területeken fog hozzájárulni a gyógyszertárak fenntarthatóságá-
hoz, és eredményeképpen érezni fogjátok, hogy:  –	csökkennek a működési költségek, tehát gazdaságilag jól jártok, –	csökkenni fog az erőforrás felhasználásotok, amely kedvez bolygónknak és a pénztárcátoknak, –	kevesebb hulladékot fogtok termelni és hatékonyabbá válik az anyagkezelésetek, –	a tippeken keresztül tudatosabb munkatársak, fogyasztók, családfenntartók, szülők lesztek és 
ezt a gyógyszertárba látogató vendégek felé is közvetíteni tudjátok. 
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