
ENERGIA 

Az elmúlt hónapok során lehet, hogy ti is nagyon sokat hallottatok az energia árak emelke-
déséről. Biztos foglalkoztat benneteket is az a kérdés, hogy ezt a pénztárcánk mennyire fogja 
megérezni. Az energia azonban nem pusztán gazdasági, hanem környezeti kérdés is.  
Tudtátok, hogy az energia az éghajlatváltozás meghatározó tényezője, az üvegházhatású gázok  
globális kibocsátásának mintegy 60 százalékát adja? Nem véletlen, hogy az energia szén- 
dioxid-intenzitásának csökkentése az egyik legfontosabb hosszú távú éghajlat-politikaicél. 

	 A	KIHÍVÁS	LEGFŐBB	CÉLJA

Ahogy időnként érdemes egészségügyi állapotunkat felmérni, saját otthonunkat és gyógyszer-
tárunk energiahatékonysági állapotát is hasonló módon, rendszeresen fel kéne mérnünk, hogy 
tudjuk, mi működik jól, és mik azok a dolgok, amikkel foglalkoznunk kell. Csináljuk most együtt, 
újévi lendülettel töltve!  

 
MIBŐL	ÁLL	A	KIHÍVÁS?	

Kihívás   
 Vizsgáljátok meg az energiahasználati szokásaitokat a gyógyszertárban. Legyetek magatokkal 

őszinték és kritikusak. Összegezzétek, hogy miben vagytok jók, s miben lehet és/vagy kell fej-
lődnötök. Ezek alapján tegyetek vállalásokat, hogy adottságaitokhoz, lehetőségeitekhez mérten 
min szeretnétek változtatni, és ezért mit fogtok tenni a közeljövőben. Olyan vállalásokat (is) 
tegyetek, amelyeket márciusig, az Ökopatika játék végéig végre tudtok hajtani, mert azt bónusz 
ponttal jutalmazzuk. A megvalósításhoz érdemes gyógyszertári felelőst is választani! 

Kihívás 
Tapasztalatunk, hogy számos olyan gyógyszertár van, amely az energiatakarékossági intézkedé- 
sekben kifejezetten úttörő és már komoly fejlesztéseket hajtott végre e téren. Ha úgy érzitek, 
hogy a ti gyógyszertáratok is ebbe a kategóriába tartozik, akkor a kérésünk az, hogy osszátok 
meg az energiahatékonyság érdekében tett lépéseiteket velünk! Napelemes rendszer kiépítésétől 
fogva a napi rutin során bevezetett apróbb lépéseket is várjuk. Tudjátok, a fenntarthatóságnak 
egyik fontos része a jó gyakorlatok és a tudás megosztása, valamint partnerségek kialakítása. 
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	 MIT	KELL	BEKÜLDENI?	

Az „A” kihívásban résztvevő versenyzőktől részletes leírásokat várunk arról, hogy mit tapasz-
taltatok a gyógyszertári energia „mini-auditotok” során. Írjátok le, hogy milyen jó és rossz 
szokásaitok vannak és ezek eredményeképpen milyen vállalásokat tesztek.  

A „B” kihívást választó gyógyszertári csoportok írják le, hogy milyen indíttatásból milyen 
energiahatékonysági gyakorlatokat és beruházásokat hajtottak végre. Kérünk benneteket, hogy 
olyan részletességgel írjátok le a gyakorlatokat, ami a többi gyógyszertár számára is segítséget 
nyújthat. 

	 HOVA	KÚLDJÉTEK	AZ	ANYAGOKAT?	 				

    okopatika@hungaropharma.hu
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	 MI	ALAPJÁN	PONTOZUNK?	

– Feladat teljesítése, határidő betartása– Feladat teljesítése, határidőre.– A beküldött anyag tartalmazza a kiírásban szereplő elemeket.– Rossz válasz nincs, negatív pont sincs.– Értékeljük a kreatív megoldásokat.  

	 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 kérdezzek az   Ökopatika Facebook 
csoportban,   a kihívás poszthoz kapcsolódó kommentben, megjegyzésben.

https://www.facebook.com/groups/2857169874509897

