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Ökopatika közösségi verseny 

4. kihívás 2021. január – Kevesebb papírral fenntarthatóbban 

A Markusovszky Gyógyszertár – TÖK csapat feladata  
 

 

A januári kihívás során ezúttal egy olyan problémát sikerült végre megoldanunk, aminek kérdése 

már többször felmerült bennünk a korábbi években. Gyógyszertárunkban elkerülhetetlen a 

papírhulladék keletkezése, gyakorlatilag mindenféle adminisztráció papíralapon történik. Nincs 

olyan történés a gyógyszertárban (se az intézeti, se a közforgalmú gyógyszertárban), ami során ne 

használnánk papírt, így ok-okozati összefüggésben papírhulladék is nagy mennyiségben termelődik.  

 

A tavalyi évben kórházunk területén még volt kihelyezve szelektív papírgyűjtő, amit körülbelül fél 

évvel ezelőtt megszüntettek, így a patikán belül kihelyezett szelektív papírgyűjtő kosarakat is 

kénytelenek voltunk megszüntetni, hiszen hiába gyűjti a gyógyszertár szelektíven a papírt, ha 

intézményi szinten összekerül az egyéb hulladékfajtákkal. Sajnos Szombathelyen további akadályt 

jelent, hogy a városi hulladékkezelő vállalkozás az elmúlt évek során felszámolta a szelektív 

szigeteket, mivel a lakosság nem tudta megfelelően használni azokat. Minden esetben szeméttenger 

öntötte el ezeket a szigeteket, valamint nem megfelelő típusú hulladékot helyeztek el a gyűjtőkben, 

így az sem merült fel megoldásként, hogy a patikán belül összegyűjtött papírhulladékot magunk 

szállítjuk el egy ilyen szelektív szigethez. 

 

A januári kihívás kihirdetésének pillanatában úgy állt a helyzet, hogy a C feladatot kell magunkénak 

éreznünk, azonban nem hagyott minket nyugodni a problémakör, így kérdéseinket nekiszegeztük a 

kórház környezetvédelmi felelősének, aki nagy örömünkre árnyalta a fentebb leírt helyzetet. 

 

Kórházunk területén elhelyezkedik két kartondoboz gyűjtő „ketrec”, melybe minden olyan egyéb 

papírhulladékot is el lehet helyezni, amelyek nem tartalmaznak érzékeny adatokat, ezek ürítését 

pedig a városi hulladékkezelő cég végzi. Az érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumok 

megsemmisítése szerencsére szintén szelektíven történik, a Duna Papír feldolgozóüzemébe 

kerülnek, ahol bedarálják őket, majd újrahasznosított papírtermékek készülnek belőlük. 

 

Mindezen fejlemények tükrében örömmel konstatáltuk, hogy immáron a B feladatot kell 

megoldanunk és lelkesen vetettük bele magunkat a kihívásba.  

 

Első intézkedésként visszahelyeztük a szelektív papírgyűjtő kosarakat a gyógyszertár több pontján, 

majd megszerveztük a papírhulladék útját úgy, hogy a takarítást végző kollégáknak se jelentsen túl 

nagy megterhelést a papír külön gyűjtése. Annak érdekében, hogy a papír ne keveredjen össze az 

egyéb hulladékkal, takarítónőink először összegyűjtik a kommunális hulladékot, napi két 

alkalommal, majd szintén napi két alkalommal, de külön körben összegyűjtik a papírhulladékot is. 

Az összegyűjtött papír egy erre a célra kinevezett nagyméretű kartondobozba kerül a patika 

alagsorában, amikor pedig ez a doboz megtelik, elszállítjuk a kartongyűjtő ketrecbe.  
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Második intézkedésünk az Önök által megosztott plakát kinyomtatása és elhelyezése volt, mely 

nagyon jól összegezi, hogy mi és mi nem kerülhet a szelektív gyűjtőkbe, így ezek a hasznos 

ismeretek mindig szem előtt lehetnek. 
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Harmadik intézkedésünk a keletkezett papírhulladék lehetőség szerinti újrahasznosítása, erre pedig 

több módot is találtunk.  

− Azokat a dolgokat, amiket muszáj kinyomtatni, azonban nem hivatalos dokumentumok, 

azokat igyekszünk olyan papírra nyomtatni, amikre egyszer már nyomtattunk korábban, 

azonban a rajtuk lévő információk már szükségtelenné váltak. 

− Mivel a napi munkánk során nagyon sok jegyzetet készítünk kézírással is, ezért a legtöbb 

kidobásra ítélt papírt feldaraboljuk és jegyzetpapírként használjuk tovább.  

− Intézeti gyógyszertárunkban az egyik legnagyobb mennyiségben keletkező papírhulladék 

típus a kartondoboz, melyek nem kerülnek azonnal a szemétbe, hanem a kórház osztályok 

napi gyógyszerigényeit ezekben a dobozokban készítjük össze és küldjük fel az osztályokra. 

Ezt követően ezek a dobozok a kartongyűjtő ketrecben kerülnek elhelyezésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Megjegyzés: A névjegykártyatartó sün is régi, kidobásra ítélt könyvből készült.) 
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Negyedik intézkedésként természetesen igyekszünk törekedni arra, hogy amit nem muszáj, azt ne 

nyomtassuk ki, de a kórházi adminisztráció meglehetősen ellehetetleníti a helyzetet. Hiába vagyunk 

a 21. században, az elektronikus dokumentációra való áttérés közel elképzelhetetlen. Történtek erre 

irányuló törekvések a korábbi években: például az osztályos gyógyszerigénylések a gyógyszertár 

felé elektronikus úton történnek ugyan, azonban a további dokumentációs lépések okán mégis 

kinyomtatásra kerülnek. Ilyen módon a papírhulladék keletkezésének minimalizálása komoly 

nehézségekbe ütközik, mindazonáltal az apró sikereknek is örülünk, hiszen örök érvényű igazság, 

hogy „egy csepp eső is növeli a tengert”. (Idézet a Dinotópia című filmből.)    
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