Az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja a fenntartható gyógyszerészetről –
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/postauthorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring/list-medicinesunder-additional-monitoring
Az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (Pharmaceutical Group of the European
Union – PGEU) 2022. február 22-én online konferenciát tartott a gyógyszerek környezetre
gyakorolt hatásáról. A résztvevőkhöz intézett körkérdés: Mi okozza a hatóanyagok
környezetbe való kikerülését?
Friethjof Laubinger környezetközgazdász (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) kutatási
területe a gyógyszerek ivóvízbe kerülése és annak következményei. Becslése szerint az
emberek által beszedett hatóanyagok 30-90%-a a vizelettel és a széklettel kerül a talajvízbe.
De sok be nem szedett és nem ártalmatlanított gyógyszer is bekerül a szennyvízbe. Sok
beteg a vécébe vagy a lefolyóba önti a gyógyszert. 2007-ben Németországban a
megkérdezettek egyharmada szabadult meg ily módon folyékony gyógyszereitől. Minden
tízedik pedig a tablettákat is a vécébe dobta.
Hans Stielstra, az Európai Bizottság környezetvédelmi főigazgatója szerint az Európai
Uniónak foglalkoznia kell a szennyvíztisztítás szabályaival, a szennyvíz inaktiválásával.
Városi környezetben már 2022 második évnegyedében célzottan kell kezelni a szennyvizet.
Ennek költségeit nem az adófizetőkkel és a vízfogyasztókkal, hanem a
gyógyszergyártókkal kell megfizettetni. Erről azonban az Európai Bizottságban is kemény
vitára számíthatunk.
Az Európai Unió 2022-ben további gyógyszereket vesz fel a „Watchlist“-re. A listán
szereplő gyógyszerösszetevők tekintetében a tagállamok környezetvédelmi hatóságainak
vizsgálniuk kell hogy azokból mennyi került ki a környezetbe. A listán nem szereplő
gyógyszereknél ez messzemenően tisztázatlan. Stielstra és munkatársai törekvése szerint
az EU politikájában nyomatékosabban meg kellene jeleníteni a gyógyszerügyet.
Egyes országokban pozitív kezdeményezések születtek a gyógyszerek környezetbe
jutásának megakadályozására. Svédországban a gyógyszerészek kijárták a Diclofenac-gél
vénykötelessé tételét. Hollandiában jelenleg azzal próbálkoznak, hogy a visszahozott vagy
lejárat előtt álló gyógyszereket ne ártalmatlanítsák, hanem azokat újra dolgozzák fel.
Portugáliában a gyógyszeripar is támogatja a „Valormed“ projektet, amelynek keretében a
gyógyszertárak visszavehetik a fel nem használt vagy lejárt gyógyszereket. Svédországban
az ügyfelek árkedvezményben részesülnek, ha ártalmatlanítandó gyógyszert hoznak be.

