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Tudtátok, hogy 1 tonna papír előállításához 2,5–3 tonna fa szükséges? Magyarországon évente
750–800 000 tonna papírhulladék keletkezik, ebből 380–400 ezer tonnát visszagyűjtenek.
Ahogy a számok is mutatják, a papírhulladék közel fele nem hasznosul, szemétégetőbe, vagy
hulladéklerakóba kerül. Pedig a papír újrahasználata, hasznosítása hozzájárul a természeti
erőforrások megőrzéséhez, csökkenti a víz és az energiafogyasztást, valamint az üvegházhatású
gázok kibocsátását, emellett fákat ment meg, továbbá csökkenti az olaj használatot és a hulladéklerakóba kerülő hasznos anyagok mennyiségét.

A KIHÍVÁS LEGFŐBB CÉL JA
A gyógyszertárban szinte minden percben használtok papírt. Kartondobozokban kapjátok
meg az áru egy részét, az adminisztráció során sok a nyomtatott dokumentáció (kiszedési
bizonylat, nyugták stb.), ráadásul a gyógyszerek maguk is többségében papírdobozban vannak
csomagolva, bennük pedig csendben lapulnak a használati utasítások. A gyógyszertárba
látogatók sokszor még papíralapú receptekkel térnek be és papírzacskóba csomagolt gyógyszerekkel távoznak. Emellett ott vannak még az újságok, a szóróanyagok, a plakátok, de még
a kéztörlők is. Biztos ki is találtátok ebből, hogy a januári kihívás a gyógyszertári papírhasználat hatékonyabbá tételéről fog szólni.
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MIBŐL ÁLL A 4. KIHÍVÁS?
Az októberben megküldött környezetbarát felmérésre adott válaszotok alapján – amelyeket
ezúton is köszönünk – azt látjuk, hogy a gyógyszertárakat a papírhasználat szerint alapvetően
három csoportba oszthatjuk. A csapatok egy része tudatosan bánik a papírral és a gyógyszertárakban szelektíven gyűjti a papírhulladékot. Mások számára még nem teljesen automatikus
az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás és tovább növelhető az elkülönített papír
hulladék gyűjtésének mértéke. A harmadik csoport különleges helyzetben van, mert infrastrukturális okok miatt nem tudja a gyógyszertár területén vagy környezetében a papír szelektív gyűjtését megoldani. Mind a három esetre más és más kihívással készültünk, hogy
minden csapat a saját maga lehetőségeinek és felkészültségéhez mérten tudja a feladatot teljesíteni. Válasszátok ki a rátok leginkább jellemző státuszt és a hozzá kapcsolódó feladatot!

A

A kihívás azoknak szól, akik tudatosan figyelnek a hulladék gyűjtésre és szinte
mindig szelektíven gyűjtik a papírt a gyógyszertárban. Ez önmagában nagyon
fontos eredmény, de csak egy eleme a kérdésnek. Legalább ilyen fontos az anyaghasználat
csökkentése is, azaz, hogy minél kevesebb papírt használjunk. Tehát számotokra a kihívás
célja a papírhulladék csökkentése, a takarékos papírfelhasználás gyakorlatának
továbbfejlesztése.

FELADAT
A hét első felében két feladatotok van. Egyrészt figyeljétek meg külső szemlélőként, hogy mikor
és mihez használtok papírt. Másrészt pedig elemezzétek, hogy milyen fajta papírhulladék kerül
a szelektív gyűjtőbe (pl. kartondobozok, nyomtatópapír, reklámpapír, tejes és üditős dobozok
stb.). Segíthet, ha jegyzeteltek. Máris egy tipp: a telefonotokon nyissatok egy listát, vagy egy
már használt papír üres hátoldalára írjatok. Mit láttok, mihez használtok papírt a legtöbbet és
honnan származik a legtöbb papírhulladék? Van köze a két kérdésnek egymáshoz?
A második héten az első hét megfigyelései alapján gondoljátok át, hogy hol lehet optimalizálni,
hatékonyabban működni és ezáltal csökkenteni a papírhasználatot és a papírhulladékot.
Tudjuk, hogy nincs mindenbe beleszólási lehetőségetek, hiszen például a jogszabályi kötelezettségeknek vagy a szállító követelményeknek eleget kell tennetek. Ott azonban, ahol van mozgástér milyen megoldásokat láttok? Írjatok meg nekünk legalább két olyan folyamatot, amellyel
megpróbáljátok a papírhulladékot csökkenteni.

EXTRA SZORGALMI FELADAT
Készítsetek egy plakátot, amelyen a vásárlók felé jelzitek, hogy a papír csökkentés szívügyetek.
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B

A kihívás azoknak a gyógyszertári csoportoknak szól, ahol még nem automatikus
a szelektív papírhulladék gyűjtés, de az infrastruktúra rendelkezésre áll.
Számotokra a kihívás célja, hogy kevesebb papír kerüljön a kommunális szemétbe és több a szelektív papírgyűjtőbe.

FELADAT
A hét első felében az a feladatotok, hogy tudatosan megfigyeljétek a papír útját a gyógyszertárban. Milyen folyamatok során használtok papírt? Hol van papír alapanyag a patikában és ehhez
képest hol van a szelektív gyűjtő? Mikor és miből keletkezik papírhulladék? Van-e megfelelő
tájékoztató, vagy plakát a szelektív gyűjtőhöz? Mindenki tudja, hogy mit szabad beledobni?
A második hét során gondoljátok át, hogyan tudnátok több papírt eltéríteni a kukától, hogy
több kerülhessen a szelektív gyűjtőbe? Feladatotok, hogy találjatok három olyan módszert vagy
támogató eszközt, amelyet alkalmaztok a mindennapi munka során, hogy megkönnyítsétek
a papír szelektív gyűjtését. Sokan a szemeteskosarak számát csökkentik, hogy ne lehessen egy
csuklómozdulattal kidobni valamit, de egy jól kiplakátolt szelektív gyűjtő is csodákra képes.

EXTRA SZORGALMI FELADAT
Küldünk a papírhulladék szelektálásához egy plakátot, ezt vessétek össze a szelektívet begyűjtő
cég vagy a hulladékos közszolgáltató plakátjával, listájával és tökéletesítsétek a plakátot! Ha
visszakülditek a javított plakátot, küldünk nektek egy korrigált változatot, amit kihelyezhettek.
Itt éritek el a plakátot!

C

A kihívás azon gyógyszertáraknak szól, ahol nincs meg az infrastrukturális
lehetőség a szelektív papírgyűjtésre.

FELADAT
Feladat: Írjatok egy levelet az illetékeseknek, problémától függően legyen az a kórház üzemeltetése, az épület közös képviselője vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, amelyben jelzitek
a szelektív hulladékgyűjtő hiányát és megoldást kértek a problémára. A levélben indokoljátok meg, hogy miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés és hogy milyen jótékony környezeti és
gazdasági hatása van. Támasszátok alá az indoklást adatokkal (figyeljétek majd a tippeket).
Térjetek ki arra, hogy milyen kellemetlenségeket okoz a szelektív gyűjtő hiánya a gyógyszertár
számára, illetve, hogy milyen változásokat jelentene a gyógyszertár életébe annak pótlása.
A feladatot akkor teljesítitek, ha megkülditek nekünk ezt a levelet.

EXTRA SZORGALMI FELADAT
Bónusz pont jár azoknak, akik ténylegesen megküldik a levelet a címzettnek. Küldjetek képet
a postára adásról vagy a megküldött emailről.
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A 4. FELADAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2021. JANUÁR 27.
MIT KELL BEKÜLDENI HATÁRIDŐRE?
A

Írjatok le legalább két olyan folyamatot, amelyet be fogtok vezetni annak érdekében, hogy
megpróbáljátok a papír hulladék mennyiségét csökkenteni.

B

Küldjetek nekünk három olyan módszert vagy támogató eszköz ötletet, amelyet bevezettek
a gyógyszertár mindennapi életébe a papír szelektív gyűjtésének megkönnyítése érdekében.

C

Várjuk azt a levelet, amelyet az illetékeseknek írtatok a szelektív hulladékgyűjtő hiányával kapcsolatban, megoldást kérve a problémára.

MI ALAPJÁN PONTOZUNK?






Feladat teljesítése, határidőre.
A beküldött anyag tartalmazza a kiírásban szereplő elemeket.
Rossz válasz nincs, negatív pont sincs.
Értékeljük a kreatív megoldásokat.
A szorgalmi feladat hiánya negatív pontot nem von maga után, de végrehajtása plusz ponttal jár.

MILYEN NYEREMÉNYRE SZÁMÍTHATTOK?
A januári verseny nyertes gyógyszertári közösségét egy 15.000 forint értékű csomaggal
ajándékozzuk meg.

HOVA FORDULHATTOK A KÉRDÉSEITEKKEL?
Kérdéseiteket az okopatika@hungaropharma.hu címre várjuk. Vagy, ha úgy gondoljátok,
sokakat érdekelhet a válasz, nyugodtan kérdezzetek az Ökopatika Facebook-csoportban,
a kihívás poszthoz kapcsolódó kommentben, megjegyzésben.

