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Novemberi kihívás megoldásai 

 

„A” kihívás:  

Gyógyszertárunk csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához, melynek keretein 

belül meghirdette a Ne dobd ki, hasznosítsd újra jótékonysági börzét. 

A vásárt annak érdekében álmodtuk meg, hogy a háztartásokban már feleslegessé vált ruhaneműket, 

különböző használati tárgyakat (könyvek, plüssállatok, gyermekjátékok, még működőképes 

háztartási eszközök stb.) ingyenesen tovább lehessen adni mások számára, új gazdát találva ezzel a 

termékeknek. 

 A vásár elsődleges célja a háztartásokban történő hulladékfelhalmozás visszaszorítása volt, illetve az 

újrahasznosítás és újrafelhasználás lehetőségeinek népszerűsítése, előmozdítása a térségben. 

Rendezvényünk 2021. november 27-én, szombaton került megrendezésre a kisteleki piaccsarnokban, 

mellyel a helyi lakkoság tagjait igyekeztünk megmozgatni.  

A programra készített plakátunkat, beharangozó videónkat és a rendezvényen készült képeket külön 

csatoljuk.  

 

„B” kihívás:  

Csapatunk is számtalanszor találkozott már olyan esetekkel, melyek nem kedveznek a 

hulladékcsökkentési céloknak, ezeket szeretnénk röviden az alábbiakban részletezni:  

1. Sok esetben fordul elő, hogy bizonyos gyógyszerek külső csomagolását tulajdonképpen 

indokolatlanul megnövelik a gyártók, az előző méret akár többszörösét eredményezve. 

Csakhogy néhány példát említsünk a közelműltból: Nebivolol-Teva, Tanydon.  

Véleményünk szerint éppen ellenkezőleg lenne célszerű eljárni, megpróbálni minimálisra 

csökkenteni a felhasznált csomagolóanyag-mennyiséget. Pozitív példát is tudunk szerencsére 

említeni, lásd Asactal!        

 



2. Arra is láttunk már példát, hogy pelenkák, beteg-alátétek, tápszerek hatalmas méretű 

kartondobozokban érkeztek meg a gyógyszertárba, ami talán szintén felesleges 

csomagolóanyag felhasználást jelent. Ehelyett meg lehetne próbálni ezeket is a 

nagykereskedők ládáiban (ami persze belefér pl. tápszerek) szállítani, csökkenteni ezáltal a 

papírhulladék mennyiségét.  A nagyobb méretű pelenkákat és beteg-alátéteket szintén érdemes 

lenne kartondoboz nélkül szállítani, és a saját csomagolásukon elhelyezni azt a jelölést, amely 

arra utal, hogy melyik patikába kell szállítani az adott terméket.  

 

3. Csapatunk szeretne kiemelni egy konkrét terméktípust, ami nem más, mint a fogkrémek 

„családja” lenne.  Elgondolkoztunk azon, hogy vajon mi értelme a fogkrémeket papírdobozba 

csomagolni?  Ugyanis, ha feltennénk azt a kérdést, hogy mi az emberek első dolga, miután 

otthon előveszik az aktuálisan megvásárolt fogkrémet, szerintünk sokan azt válaszolnák, hogy 

kiveszik a dobozából, és kidobják a papírdobozát a kukába. Ideje lenne szemléletet váltani, 

megszabadulni a felesleges csomagolástól, és csak magán a tubuson megpróbálni elhelyezni a 

termékkel kapcsolatos információkat.  

4. Végezetül, bizonyos patikalátogatók esetében előfordul, hogy az általuk preferált termékeket 

megjelenítő papírtasakokat hoznak a gyógyszertárakba azzal a céllal, hogy abba tegyük a 

betegek által megvásárolt gyógyszereket/étrend-kiegészítőket, népszerűsítve ezzel a „saját” 

termékeiket. Ehelyett sokkal célravezetőbb, és nem utolsó sorban környezetbarát megoldás 

lenne az újrahasznosított táskák bevezetése és alkalmazásuk ösztönzése a gyógyszertárakban. 

 

 

 


