
Pawel GluszynskiPawel Gluszynski

Waste Prevention Association Waste Prevention Association ““3R3R””

Jak vytvoJak vytvořřit a uskuteit a uskutečňčňovat program ovat program 
minimalizace odpadminimalizace odpadůů v nemocnici v nemocnici ––
praktický ppraktický přřííklad z Polska klad z Polska 

NNáávod pro nemocnice krok za krokemvod pro nemocnice krok za krokem

Konference Konference „„ŘŘíízenzeníí ekologicky ekologicky ššetrnetrnéé nemocnice s nemocnice s 
ddůůrazem na eliminaci toxických lrazem na eliminaci toxických láátek a nakltek a naklááddáánníí s s 
odpadyodpady““ -- 30. b30. břřezen 2012 ezen 2012 -- StStřříítetežž u Jihlavy u Jihlavy --



DDůůvody nesprvody nespráávnvnéého naklho naklááddáánníí s odpady ve s odpady ve 
zdravotnickzdravotnickéém systm systéémumu

�� ChybChybíí ppřřesnesnáá a transparentna transparentníí legislativa:legislativa:

klasifikace odpadklasifikace odpadůů

�� ChybChybíí informace o metodinformace o metodáách snich snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí

odpadu a jeho todpadu a jeho třříídděěnníí

�� ZZáávislost na spalovvislost na spalováánníí odpadodpadůů

�� Nerozvinutý systNerozvinutý systéém recyklace odpadm recyklace odpadůů



ProPročč omezovat odpadomezovat odpad?      ?      ÚÚ S P O R YS P O R Y !!
Data se vztahujData se vztahujíí k situaci v Polsku v roce 2005k situaci v Polsku v roce 2005

�� PrPrůůmměěrnrnáá nemocnicenemocnice: 320 : 320 llůžůžekek

�� PrPrůůmměěrnrnéé produkovanprodukovanéé mnomnožžstvstvíí

odpadu:odpadu: 5050//140140 tt/rok/rok

�� NNááklady na zpracovklady na zpracováánníí infekinfekččnníího ho 

odpaduodpadu: : 814 814 EUREUR/t/t

�� NNááklady na likvidaci komunklady na likvidaci komunááll--

nníího odpaduho odpadu: : 23 23 EUREUR/t/t
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ProPročč omezovat odpadomezovat odpad?    ?    ŽŽIVOTNIVOTNÍÍ PROSTPROSTŘŘEDEDÍÍ!!

dioxindioxinyy

ttěžěžkkéé kovykovy



CCííle programule programu

�� UplatUplatňňovováánníí sprspráávnvnéé klasifikace a tklasifikace a třříídděěnníí odpaduodpadu

�� SniSnižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpaduodpadu

�� snsníížženeníí mnomnožžstvstvíí odpadu, který je  v souodpadu, který je  v souččasnosti asnosti 
klasifikovklasifikováán jako infekn jako infekččnníí a spalova spalováánn

�� zvýzvýššeneníí mnomnožžstvstvíí recyklovanrecyklovanéého odpaduho odpadu

�� SnSníížženeníí nnáákladkladůů na likvidaci (neutralizaci) odpaduna likvidaci (neutralizaci) odpadu

�� SplnSplněěnníí zzáákonných povinnostkonných povinnostíí



FFááze programuze programu

č. Fáze 
Hodin 

(přibližně) 

1 Určení týmu pro snižování množství odpadu - 

2 
Popis a analýza současného stavu nakládání s 
odpadem v nemocnici 

24 

3 Analýza odpadů: morfologie a bilance 35 

4 Program snižování množství odpadu 50 

5 Vypracování instrukcí pro jednotlivá pracoviště 34 

6 Vypracování informačních materiálů 16 

7 
Vypracování žádosti o povolení produkce 
nebezpečného odpadu 

4 

8 Školení zaměstnanců 8 

9 Realizace a monitorování 36 
 



�� Tým pro sniTým pro snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpaduodpadu

�� VedoucVedoucíí:: osoba trvale odpovosoba trvale odpověědndnáá za naklza naklááddáánníí s s 
odpady v nemocniciodpady v nemocnici

�� ČČlenovlenovéé:: jedna hlavnjedna hlavníí sestra z kasestra z kažžddéého velkho velkéého ho 
oddodděělenleníí a farmaceuta farmaceut

�� PovinnostiPovinnosti::

�� poskytovposkytováánníí informacinformacíí o praxi naklo praxi naklááddáánníí s odpadys odpady

�� revize a schvrevize a schváálenleníí programuprogramu

�� šškolenkoleníí zamzaměěstnancstnancůů

�� trvaltrvaléé monitorovmonitorováánníí a zlepa zlepššovováánníí programuprogramu



�� Analýza stAnalýza stáávajvajííccíího naklho naklááddáánníí s odpadys odpady

� EU: každý, kdo produkuje nebezpečný odpad, musí:

� získat povolení pro produkci odpadu, nakládání s 
ním, jeho dočasné skladování, přepravu a likvidaci

� popřípadě: získat schválení programu  snižování

množství odpadu a nakládání s ním

� evidovat a hlásit veškerý produkovaný nebezpečný 
odpad podle Evropského katalogu odpadů (EWC) a 
zvláštních národních předpisů

� získat zvláštní identifikační formulář, pokud jsou 
odpady předávány dalším příjemcům



�� Kde zKde zíískskáávat informace a jakvat informace a jakéé??

�� KdeKde?:?:

�� registr odpadregistr odpadůů

�� finanfinanččnníí dokumentacedokumentace

�� rozhovory se zamrozhovory se zaměěstnanci: lstnanci: léékkáárna, laboratorna, laboratořř, rentgen, , rentgen, 
technicitechnici

�� CoCo?:?:

�� typy odpadtypy odpadůů (EWC)(EWC)

�� mnomnožžstvstvíí odpadodpadůů

�� zpzpůůsoby naklsoby naklááddáánníí

�� ppřřííjemcijemci: : adresa, povolenadresa, povoleníí; cena; cena



�� Analýza odpadAnalýza odpadůů

�� Analýza se musAnalýza se musíí provprováádděět alespot alespoňň po dobu 1 týdnepo dobu 1 týdne

�� Odpady je potOdpady je potřřeba rozdeba rozděělit do nejobecnlit do nejobecněějjšíších ch 
kategorikategoriíí (EWC) a zv(EWC) a zváážžitit

�� Pro kaPro kažžddéé nemocninemocniččnníí oddodděělenleníí je potje potřřeba odhadnout eba odhadnout 
slosložženeníí a hmotnost odpadua hmotnost odpadu

�� Specifikujte:Specifikujte:

�� jaký odpad se mjaký odpad se máá klasifikovat jako nebezpeklasifikovat jako nebezpeččnýný

�� s jakým odpadem se nems jakým odpadem se nemáá naklnakláádat jako s infekdat jako s infekččnníímm

�� jaký odpad se mjaký odpad se máá recyklovatrecyklovat



TypickTypickéé slosložženeníí
celkovcelkovéého nemocniho nemocniččnníího toku odpadho toku odpadůů

Infekční
17,5%

Baterie
0,4%

Jiné
0,4%

Dřevo
0,4% Radioaktivní

0,3%
Nebezpečný

2,0%

Produkovaný 
pacienty

8,5%

Komunální
70,5%



TypickTypickéé slosložženeníí toku nebezpetoku nebezpeččných zdravotných zdravot--
nických odpadnických odpadůů v polských nemocnicv polských nemocnicííchch

Léčiva
0,18%

Chemikálie
4,18%

Části těla
2,80%

Infekční + ostré 
předměty
92,84%

PoznPoznáámky:mky: vvěěttššinu inu „„chemikchemikáálilií“í“ tvotvořříí roztoky vývojek a ustalovaroztoky vývojek a ustalovačůčů, kter, kteréé lze lze 
regenerovatregenerovat



Papír & 
lepenka

45%
Jiné (vícevrstvé 

odpady)
30%

Kovy
3%

Biologický 
odpad

8%

Plasty
7%

Sklo
7%

TypickTypickéé slosložženeníí toku tuhtoku tuhéého komunho komunáálnlníího ho 
odpaduodpadu



�� NebezpeNebezpeččný odpad, na který se musný odpad, na který se musíí ddáát pozort pozor
Kód EWC Popis Kde? 

09 01 01* Roztoky vodorozpustných vývojek a aktivátorů Rentgen 

09 01 04* Roztoky ustalovačů Rentgen 

13 02 05* 
Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje na minerální 
bázi 

Doprava, záso-
bování energií 

15 01 11* 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou pevnou pórovitou hmotu 
(například azbest), včetně prázdných tlakových nádob 

Lékárna, 
laboratoře 

16 01 07* Olejové filtry 
Doprava, záso-
bování energií 

16 06 01* Olověné baterie (a akumulátory) 
Doprava, záso-
bování energií 

16 06 02* Ni-Cd baterie Zdrav. pomůcky 

18 01 02 
Části těla a orgány, včetně krevních vaků a krevních konzerv 
(kromě čísla 18 01 03) 

Chirurgická 
oddělení 

18 01 03* 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce 

Všechna 
oddělení 

18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Lab., lékárna 

18 01 08* Cytotoxická a cytostatická léčiva Lab., onkologie 

20 01 21* Zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť Všechna odd. 
 



�� Jaký odpad by nemJaký odpad by neměěl konl konččit jako infekit jako infekččnníí

Typ odpadu Kód EWC 

Ampule od léčiv, která nejsou nebezpečná ���� 15 01 07 

Biologický odpad od neinfekčních pacientů ���� 20 01 08 

Blistrové a sterilní obaly 15 01 05 

Pohárky na léčiva 18 01 04 

Elektrody pro EKG 16 02 14 

Líhve a vaky na infuzní kapaliny � 15 01 02 

Lignin z ultrazvukového vyšetření 18 01 04 

Pleny (od neinfekčních pacientů) ���� 18 01 04 

Obaly od léčiv, která nejsou nebezpečná: ���� 
sklo 
papír 
plasty 

 
15 01 07 
15 01 01 
15 01 02 

Papírové ručníky  18 01 04 

Rukavice, které nejsou kontaminované���� 18 01 04 
 



�� Jaký odpad by nemJaký odpad by neměěl konl konččit jako infekit jako infekččnníí



�� Faktory produkce infekFaktory produkce infekččnníího odpaduho odpadu

�� OdhadnOdhadněěte a porovnejte sprte a porovnejte spráávný faktor produkce odpadu vný faktor produkce odpadu 

pro daný typ nemocnice a/nebo oddpro daný typ nemocnice a/nebo odděělenleníí::

�� VVššeobecneobecnáá nemocnicenemocnice:: 00,,16 kg/16 kg/llůžůžko/pacient/denko/pacient/den

�� InfekInfekččnníí nemocnicenemocnice:: 00,,30 kg/30 kg/llůžůžko/pacient/denko/pacient/den

�� VVššeobecneobecnáá ambulantnambulantníí klinikaklinika:: 00,,005 kg/005 kg/pacient/denpacient/den

�� SpecializovanSpecializovanáá ambulantnambulantníí klinikaklinika:: 00,,012 kg/012 kg/pacient/denpacient/den

�� MobilnMobilníí sluslužžbaba:: 00,,067 kg/067 kg/pacient/denpacient/den

�� Chirurgie / intenzivnChirurgie / intenzivníí ppééččee:: 00,,35 kg/35 kg/llůžůžko/pacient/denko/pacient/den



�� Jak vypoJak vypoččíítat faktor produkce (infektat faktor produkce (infekččnníího) ho) 
odpaduodpadu

mnomnožžstvstvíí odpadu z oddodpadu z odděělenleníí nebo nemocnicenebo nemocnice

365  *  365  *  popoččet let lůžůžek ek *  % *  % vyuvyužžititíí llůžůžek za rokek za rok



�� Program sniProgram snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpaduodpadu

�� Na zNa záákladkladěě prozkoumprozkoumáánníí dokumentace a analýzy odpadu dokumentace a analýzy odpadu 
specifikujte:specifikujte:

�� jakjakéé kategorie odpadkategorie odpadůů a v jaka v jakéém mnom množžstvstvíí lze vyjmout z lze vyjmout z 
nnáádob na infekdob na infekččnníí odpadodpad

�� jakjakéé suroviny je mosuroviny je možžnnéé recyklovat recyklovat [[trhtrh?!]?!]

�� jakjakéé mohou  být potencimohou  být potenciáálnlníí úúspory nspory náákladkladůů na na 
likvidaci odpadlikvidaci odpadůů

�� ZahrZahrňňte nte náávrhy / tipy zamvrhy / tipy zaměěstnancstnancůů nemocnice na nemocnice na 
snisnižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpadu na konkrodpadu na konkréétntníích pracovich pracoviššttííchch



�� ZZáákladnkladníí metody snimetody snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpaduodpadu

�� NNáákup lehkup lehččíích a mch a méénněě balených výrobkbalených výrobkůů

�� VyuVyužžíívváánníí opakovanopakovaněě poupoužžitelných  pitelných  přředmedměěttůů, pokud je to , pokud je to 
ppřřijatelnijatelnéé z hygienických a bezpez hygienických a bezpeččnostnnostníích dch důůvodvodůů

�� NNááhrada toxických  materihrada toxických  materiáállůů, tj. PVC, rtuti, chlorovaných , tj. PVC, rtuti, chlorovaných 
dezinfekdezinfekččnníích ch ččinidelinidel

�� ZlepZlepššeneníí naklnaklááddáánníí s produkty: pomocs produkty: pomocíí jejich uchovjejich uchováávváánníí
tj. balentj. baleníí mimo infekmimo infekččnníí ččinidlainidla

�� ZlepZlepššeneníí klasifikace a tklasifikace a třříídděěnníí odpadodpadůů: materi: materiáály, kterly, kteréé
nejsou kontaminovannejsou kontaminovanéé patogeny, by se mpatogeny, by se měěly likvidovat ly likvidovat 
jako komunjako komunáálnlníí odpadodpad



�� InfekInfekččnníí odpadodpad:: zzáákladnkladníí pravidlo tpravidlo třříídděěnníí

Všeobecná bezpečnostní opatření se vztahují na krev, jiné

tělesné tekutiny obsahující viditelnou krev, sperma a vaginální

sekrety. Všeobecná bezpečnostní opatření se vztahují rovněž

na tkáně a následující tekutiny: cerebrospinální, synoviální, 

pleurální, peritoneální, perikardiální a amnionickou tekutinu.

Všeobecná bezpečnostní opatření se nevztahují na výkaly, 

nosní sekrety, hleny, pot, slzy, moč a zvratky, pokud 

neobsahují viditelnou krev. Všeobecná bezpečnostní opatření

se nevztahují na sliny, pokud nejsou viditelně kontaminované

krví nebo nejsou ze zubařského prostředí, kde se kontaminace 

slin krví předpokládá.

(US) Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí



�� PPřřííklad sniklad snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpaduodpadu: : 
InfekInfekččnníí KomunKomunáálnlníí

�� Pleny Pleny (5 (5 ÷÷ 25%)25%)

�� LLááhve a vaky s fyziologickým roztokem hve a vaky s fyziologickým roztokem (~ 10%)(~ 10%)

�� KovovKovovéé a sklena skleněěnnéé ppřředmedměěty, u nichty, u nichžž je vhodnje vhodnéé
provprovéést sterilizaci st sterilizaci (~ 2 (~ 2 ÷÷ 10%)10%)

�� PapPapíírovrováá nebo lnebo láátkovtkováá prostprostěěradla radla (~ 8%)(~ 8%)

�� Rukavice Rukavice (~ 3 (~ 3 ÷÷ 7%)7%)

�� GGááza a jednorza a jednoráázovzovéé pappapíírovrovéé ruruččnnííky ky (~ 7 (~ 7 ÷÷ 10%)10%)

Pokud zde nenPokud zde neníí riziko priziko přřenosu infekceenosu infekce



�� PPřřííklad sniklad snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpaduodpadu: : 
lehlehččíí a/nebo ma/nebo méénněě balenbalenéé výrobkyvýrobky

č. Hmotnost výrobku [g] Hmotnost obalu [g] Výběr/snížení 

Infúzní systém, roční spotřeba 243 290 kusů 

1. 28,8 4,4 
Výrobek č. 2 

- 1.727,4 kg/rok 
2. 22,9 3,2 

3. 29,3 3,6 

Injekční stříkačka 10 ml, roční spotřeba 445 000 kusů 

4. 7,1 1,4 Výrobek č. 5 

- 267 kg/rok 5. 6,5 1,4 

 



�� Instrukce pro jednotlivInstrukce pro jednotliváá pracovipracoviššttěě

�� StruStruččnnéé jednostrjednostráánkovnkovéé informace pro kainformace pro kažžddéé
konkrkonkréétntníí oddodděělenleníí , uv, uváádděějjííccíí::

�� jakjakéé odpady se majodpady se majíí a nemaja nemajíí ddáávat do nvat do náádob na dob na 
infekinfekččnníí a komuna komunáálnlníí odpad a do nodpad a do náádob k recyklacidob k recyklaci

�� co dco děělat a koho volat v mimolat a koho volat v mimořřáádndnéé situaci, tj. psituaci, tj. přři i 
rozlitrozlitíí rtuti; rozsyprtuti; rozsypáánníí infekinfekččnníího odpadu na podlahu ho odpadu na podlahu 
atd.atd.

�� ččasový harmonogram odvozu odpaduasový harmonogram odvozu odpadu

�� DDáále  zvlle  zvlášáštntníí instrukce pro ostrinstrukce pro ostréé ppřředmedměěty, ty, ččáásti tsti těěla; la; 
laboratolaboratořř, rentgen; a odpad obsahuj, rentgen; a odpad obsahujííccíí rturtuťť



		 InformaInformaččnníí materimateriáályly

�� SamostatnSamostatnéé letletááky ky čči jini jinéé materimateriáály zamly zaměřěřenenéé nana::

�� zamzaměěstnancestnance::
informace o systinformace o systéému naklmu naklááddáánníí s odpadem a jeho s odpadem a jeho 
ccíílech lech –– tj. ctj. cííl snil snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpadu, nodpadu, nááklady!; klady!; 
klasifikace a tklasifikace a třříídděěnníí odpadu, kontaktyodpadu, kontakty

�� pacientypacienty::
propročč se tse třřííddíí odpady / suroviny, jakodpady / suroviny, jakéé a kde;a kde;
kontaktykontakty





 PovolenPovoleníí pro produkci odpadupro produkci odpadu

�� ... ... Podle nPodle náárodnrodníí legislativy, ale mlegislativy, ale měělo by obsahovatlo by obsahovat::

�� kategorie kategorie (EWC) (EWC) a mnoa množžstvstvíí nebezpenebezpeččnnéého odpadu, ho odpadu, 

který nemocnice produkuje za rokkterý nemocnice produkuje za rok

�� metody snimetody snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpaduodpadu

�� zpzpůůsoby manipulace, dosoby manipulace, doččasnasnéého skladovho skladováánníí, , 

ppřřepravy, likvidace a/nebo neutralizaceepravy, likvidace a/nebo neutralizace

�� jmjmééna, adresy a povolenna, adresy a povoleníí ppřřííjemcjemcůů odpaduodpadu



�� ŠŠkolenkoleníí zamzaměěstnancstnancůů nemocnicenemocnice

�� Podporujte Podporujte je v tom, aby se zapojili, aleje v tom, aby se zapojili, ale netrestejte netrestejte je, je, 

pokud nepostupujpokud nepostupujíí sprspráávnvněě! ! 

�� ŠŠkolenkoleníí by se mby se měělo uspolo uspořřáádat samostatndat samostatněě pro kapro kažžddéé
oddodděělenleníí, , úúklidovklidovéé sluslužžby, technickby, technickéé oddodděělenleníí a a 
administrativu, aby zahrnovalo specifickadministrativu, aby zahrnovalo specifickéé problprobléémy a my a 
jejich jejich řřeeššeneníí

�� VVššechna echna šškolenkoleníí by mby měěla zahrnovatla zahrnovat::

�� shrnutshrnutíí analýzyanalýzy

�� ccííle programule programu

�� ((novounovou) ) klasifikaci odpadu a tklasifikaci odpadu a třříídděěný sbný sběěrr



�� Realizace a monitorovRealizace a monitorováánníí programuprogramu

�� RealizaceRealizace:: provprováádděějjíí ji zamji zaměěstnanci nemocnicestnanci nemocnice

�� MonitorovMonitorováánníí by mby měěl provl prováádděěnn

�� prprůůbběžěžnněě tým pro snitým pro snižžovováánníí mnomnožžstvstvíí odpadu na odpadu na 
vvššech pracoviech pracoviššttííchch

�� prprůůbběžěžnněě osoba odpovosoba odpověědndnáá za manipulaci s za manipulaci s 
odpadem: odpadem: pytle s odpadem z kapytle s odpadem z kažžddéého oddho odděělenleníí se se 
musmusíí vváážžit samostatnit samostatněě

�� periodicky konzultant periodicky konzultant –– tj. dvakrtj. dvakráát v prvnt v prvníím roce m roce 
realizace programu: analýza odpadu (morfologie a realizace programu: analýza odpadu (morfologie a 
bilance)bilance)



PPřřííklady klady úúspspěěššných programných programůů snisnižžovováánníí
mnomnožžstvstvíí odpadu v Polskuodpadu v Polsku

Název nemocnice 
Počet 

lůžek 

Snížení množství 

infekčního odpadu 

Roční 

úspora (€) 

Nemocnice sv. Jana v Krakově 135 34    22,1 8 538 

Okresní nemocnice ve Wolominu 330 51    27,8 27 348 

Všeobecná nemocnice v Gizycku 276 32,5    26,5 4 500 

Nemocnice sv. Anny v Miechowě 340 59     23 27 000 

Všeobecná nemocnice v Aushwitz 541 46    40,5 6 250 

Grochowského nemocnice ve 
Varšavě 

361 46    24 15 455 

Krajská nemocnice v Opole 300 77    50 18 465 

 



☺☺ HHooddnněě ššttěěssttíí!! ��

Konference je podporenKonference je podporenáá z prostz prostřředkedkůů StStáátntníího fondu ho fondu žživotnivotníího ho 

prostprostřřededíí, Global , Global Greengrants Greengrants FFund a The International POPs und a The International POPs 

Elimination Network (IPENElimination Network (IPEN))..


