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Odpady ze zdravotnictví

�� TTřříídděěnníí

�� RecyklaceRecyklace

�� ToxickToxickéé lláátky v odpadechtky v odpadech

�� InfekInfekččnost nost –– jak ji ojak ji oššetetřřit?it?

�� RRůůznznéé technologie a rtechnologie a růůznznéé ppřříístupystupy

�� Spalovny zdravotnických odpadSpalovny zdravotnických odpadůů

�� NespalovacNespalovacíí technologietechnologie



Odpady ze zdravotnictví –
třídění, recyklace

�� MetodickMetodickéé doporudoporuččeneníí k naklk naklááddáánníí s s 
odpady ze zdravotnictvodpady ze zdravotnictvíí MMŽŽP a MZd z P a MZd z 
roku 2007roku 2007

„„V V ČČR je roR je roččnněě evidovevidovááno kolem 22 tis. tun no kolem 22 tis. tun 
vznikajvznikajííccíích odpadch odpadůů ze zdravotnictvze zdravotnictvíí. Z toho . Z toho je cca je cca 
10 % evidov10 % evidovááno jako odpady nebezpeno jako odpady nebezpeččnnéé..””

StatistickStatistickáá roroččenka enka žž.p. 2009 .p. 2009 –– 18 a18 ažž 25 tis25 tisííc tun/rokc tun/rok

�� MoMožžnosti recyklace nosti recyklace -- podrobnpodrobněěji viz ji viz 
ppřřííspspěěvek Pawla Gluszynskvek Pawla Gluszynskééhoho



Odpady ze zdravotnictví –
problematické látky

�� PVC PVC –– vznik dioxinvznik dioxinůů ppřři spalovi spalováánníí

�� RtuRtuťť

�� CytostatikaCytostatika

�� TTěěkavkavéé organickorganickéé lláátkytky

�� BromovanBromovanéé zpomalovazpomalovačče hoe hořřeneníí

�� PerfluorovanPerfluorovanéé lláátkytky



Odpady ze zdravotnictví –
hlavní problém: infekčnost

SPALOVSPALOVÁÁNNÍÍ

��

versus

NESPALOVACNESPALOVACÍÍ
TECHNOLOGIETECHNOLOGIE



Spalovny 
odpadů

�� Dioxiny (PCDD/F)Dioxiny (PCDD/F)

-- PPřřesun problesun probléému z mu z 
emisemisíí do ovzdudo ovzdušíší do do 
jejich mnojejich množžstvstvíí v v 
odpadech (podpadech (přřííklad: klad: 
spalovna Trmice)spalovna Trmice)

�� RtuRtuťť a dala dalšíší ttěžěžkkéé
kovy (pkovy (přřííklad: klad: 
SPOVO Ostrava) SPOVO Ostrava) 

�� PPůůvodnvodníí kapacita kapacita 
spalovspalováánníí: 23000 : 23000 
tun/rok                          tun/rok                          



Princip nespalovacích 
technologií

infekční odpad

Odpad neinfekční
povahy



Základní rámec pro zavádění
nespalovacích technologií

�� Minimalizace odpadMinimalizace odpadůů

�� TTřříídděěnníí odpadodpadůů

�� BezpeBezpeččnost pro zamnost pro zaměěstnance a zdravstnance a zdravíí

�� Ochrana Ochrana žživotnivotníího prostho prostřřededíí



Nespalovací technologie
- obecné rozdělení procesů -

�� TepelnTepelnéé -- vyuvyužžíívajvajííccíí „„nníízkouzkou““ teplotuteplotu

�� autoklautokláávyvy

�� mikrovlnnmikrovlnnéé troubytrouby

�� ChemickChemickéé

�� zalozaložženenéé na pna půůsobensobeníí chloru nebo jeho  chloru nebo jeho  
slouslouččeninenin

�� jinjinéé chemikchemikáálie nelie nežž slouslouččeniny chlorueniny chloru

DalDalšíší informace: http://arnika.org/odpadyinformace: http://arnika.org/odpady



�� Studie Arniky Studie Arniky 
pro pro 
mezinmezináárodnrodníí
ssííťť Health Health 
Care Without Care Without 
Harm Harm 
(HCWH) z (HCWH) z 
roku 2007; roku 2007; 
ččeský eský 
ppřřeklad vyeklad vyššel el 
20082008



Shrnutí studie Arniky z roku 
2007 

� Spalovny zdravotnického odpadu jsou nadále jedním z 
hlavních zdrojů PCDD/PCDF. Autoklávy, jako jedna z 
nespalovacích technologií, nejsou v rámci Stockholmské
úmluvy uvedeny jako zdroje POPs

� Z výsledků analýz různých technologií zpracování
zdravotnického odpadu z technického a finančního 
hlediska, vyplývá, že nespalovací technologie řeší problém 
nakládání se zdravotnickým odpadem mnohem levněji a 
šetrněji k životnímu prostředí

� Veřejnost  lépe přijímá nespalovací technologie než
spalovny



Slovinsko: Desetiletá tradice nespalovacích 
technologií

�� Podle SlovinskPodle Slovinskéé agentury pro agentury pro žživotnivotníí prostprostřřededíí (ARSO),  ve Slovinsku (ARSO),  ve Slovinsku 
vznikne v prvznikne v průůmměěru roru roččnněě ppřřibliibližžnněě 11 000 tun zdravotnick11 000 tun zdravotnickéého odpadu a ho odpadu a 
z toho je jen 5 % infekz toho je jen 5 % infekččnníí odpadodpad

�� 10 firem maj10 firem majíí licenci na nakllicenci na naklááddáánníí se zdravotnickým odpadem. Dvse zdravotnickým odpadem. Dvěě
nejvnejvěěttšíší z nich jsou Aico z nich jsou Aico -- eko d.o.o. z Trzinu a Mollier d.o.o. z Celje eko d.o.o. z Trzinu a Mollier d.o.o. z Celje 
(ARSO, 2007)(ARSO, 2007)

�� Do roku 2003 musel být podle slovinskDo roku 2003 musel být podle slovinskéého naho nařříízenzeníí čč. 1520 ze Sb. 1520 ze Sbíírky rky 
zzáákonkonůů 30/95, vydan30/95, vydanéého Ministerstvem zdravotnictvho Ministerstvem zdravotnictvíí, ve, vešškerý infekkerý infekččnníí
odpad oodpad oššetetřřen pomocen pomocíí mobilnmobilníího zaho zařříízenzeníí ZDAZDA--M3 (mobilnM3 (mobilníí parnparníí
dezinfekce)dezinfekce)

�� Podle novPodle novéého zho záákona infekkona infekččnníí odpad lze jak spalovat tak zpracovodpad lze jak spalovat tak zpracováávat vat 
nespalovacnespalovacíími technologiemimi technologiemi

�� V souV souččasnosti se infekasnosti se infekččnníí odpad nadodpad nadáále zpracovle zpracováávváá nespalovacnespalovacíími mi 
dekontaminadekontaminaččnníími procesy a slovinskmi procesy a slovinskéé nevlnevláádndníí organizace poorganizace požžadujadujíí, , 
aby spalovaby spalováánníí zdravotnickzdravotnickéého odpadu bylo zakho odpadu bylo zakáázzáánono



Nakládání se zdravotnickým odpadem ve Slovinsku

Uložení na skládky Likvidace 
dekontaminovaného odpadu

Spalování Zdroj: ARSO, 2006



RNDr. JindRNDr. Jindřřich Petrlich Petrlíík, vedouck, vedoucíí programu Toxickprogramu Toxickéé lláátky a odpady sdrutky a odpady sdružženeníí
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SpolupSpolupřředseda Pracovnedseda Pracovníí skupiny mezinskupiny mezináárodnrodníí ssííttěě IPEN (International POPs IPEN (International POPs 
Elimination Network)  pro dioxiny, PCB a odpadyElimination Network)  pro dioxiny, PCB a odpady

ee--mail: mail: jinrich.petrlik@arnika.orgjinrich.petrlik@arnika.org

http://arnika.org/odpadyhttp://arnika.org/odpady

DDěěkuji za pozornost kuji za pozornost 


