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Katarzyna TOPOLSKA 

ZARZĄDZANIE ODPADAMI MEDYCZNYMI JAKO PROBLEM GLOBALNY 

 

W badaniach skupiono się na zagadnieniach problemów związanych z gospodarką odpadami w służbie zdrowia oraz po-

kazanie ich jako problem globalny.. Cel badań został osiągnięty poprzez zbadanie pięciu szpitali z sektora prywatnego i pięciu 

szpitali z sektora publicznego. Ze względów praktycznych w badaniach uczestniczyło dziesięć losowo dobranych placówek 

szpitalnych z rejonu całej Polski. Ze względu na poufność badań placówki owe nie zezwoliły na zamieszczenie ich nazw w 

raporcie. Nie jest to konieczne gdyż problem owy dotyczy logistyki zarządzania odpadami z rejonu całej Polski. Praca ukazuje 

problem odpadów nie tylko z punktu widzenia zarządzania nimi ale również ze strony wiedzy i informowania o pewnych pro-

cedurach pracowników służby zdrowia. Badania pokazują również problem wielkości odpadów w Polsce na tle innych pań-

stwa Europy.  

 

WSTĘP 

Odpad medyczny  to odpad, który powstaje w związku z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i do-

świadczeń naukowych w zakresie medycyny1   

W grupie odpadów medycznych wyróżnia się odpady niebez-
pieczne:  
– odpady zakaźne, 
– odpady specjalne. 

Zasady postępowania z odpadami medycznymi określa Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2010 r. [4] w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. 
Rozporządzenie to określa sposób klasyfikowania odpadów, zbiera-
nia odpadów medycznych w miejscach ich powstawania, magazy-
nowania odpadów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej i 
warunków transportu odpadów medycznych wewnątrz jednostki 
ochrony zdrowia. 

Odpady medyczne występują jako substancje stałe, ciekłe i ga-
zowe, które powstają w wyniku działalności leczniczej prowadzonej 
w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego, obiektach badaw-
czych i eksperymentujących na organizmach żywych, instytutach, 
klinikach. 

Odpady medyczne są bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia 
pacjentów szpitala, jak również dla wszystkich pracowników danego 
szpitala. [1,2] 

Odpady medyczne to przedmioty i substancje, które są nosicie-
lami wirusów, drobnoustrojów chorobotwórczych, bakterii i innych 
substancji, które mogą doprowadzić do zachorowań lub śmierci.  

Niezwykle groźne są odpady medyczne powstałe w wyniku 
kontaktu z krwią pacjenta. W przypadku zetknięcia ze skażonymi 
gazikami lub zużytymi strzykawkami można nabawić się groźnych 
infekcji. Pacjent może mieć bardzo groźne choroby zakaźne. W 
takim przypadku nawet najmniejszy kontakt z jego krwią może 
skończyć się zainfekowaniem kolejnej osoby. AIDS lub dżuma są 
typowymi chorobami zakaźnymi. Poprzez nieprawidłowo utylizowa-
ne odpady medyczne taka choroba zakaźna może wniknąć do 
kolejnego organizmu. 

Niebezpieczne odpady medyczne powstają na prawie każdym 
etapie działalności w szpitalu, m. in.: podczas operacji, leczenia, 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi Dz.U.10.139.940  z dnia 4 sierpnia 2010 r. 

przeprowadzania badań, w laboratoriach, podczas diagnozowania a 
także przyjmowania chorych. Na każdym etapach powinny być 
dokładnie opisane zasady przestrzegania unieszkodliwiania odpa-
dów medycznych, które należy skrupulatnie wypełniać. 

Polskie szpitale „produkują” rocznie ok. 30 tys. ton niebez-
piecznych odpadów medycznych. Prawidłowe gospodarowanie tymi 
odpadami może odbywać się tylko poprzez ich właściwe gromadze-
nie, magazynowanie, transport i bezpieczne unieszkodliwianie. 

Ogólnie można powiedzieć, że w skład odpadów medycznych 
wchodzą : 
– odpady w postaci krwi i jej produktów, 
– różnego rodzaju ostre przedmioty i narzędzia (igły, skalpele, 

strzykawki, pipety), 
– odpady powstałe przy zabiegach (materiały opatrunkowe, ręka-

wice chirurgiczne, gąbki itp.), 
– odpady biologiczne i materiały zanieczyszczone (farmaceutyki), 

szczątki ludzkie, kultury mikrobiologiczne. 

1. GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI  

Kluczem do efektywnej gospodarki wszelkimi rodzajami odpa-
dów jest: 
– segregacja na odpowiednie kategorie w miejscu i czasie po-

wstania.  
– Właściwy podział odpadów, zależnie od poziomu zagrożenia 

oraz rodzaju materiału, prowadzący do  ich ujednolicenia.  
– Znajomość składu i charakteru poszczególnych grup odpadów, 

co prowadzi do poprawy warunków odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów.  

– Efektywność selektywnej zbiórki zależy od znajomości reguł 
rozdziału odpadów oraz ilości, rozmieszczenia i oznakowania 
pojemników. 

– Przyjęte procedury segregacji mają bezpośredni wpływ na koszt 
i sposób dalszego postępowania z odpadami.  
Ilość i charakter odpadów, które powstają na terenie szpitala 

ściśle wiąże się z ilością i charakterem zakupywanych artykułów, 
dlatego też niezmiernie ważna jest analiza odpadów jeszcze przed 
ich powstaniem. Z tego względu należy: 
– wybierać produkty o znanym składzie, wykonane z ekologicz-

nych i bezpiecznych 
– materiałów, które mogą być poddane odzyskowi lub recyklingo-

wi; 
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– zrezygnować z używania substancji toksycznych dla środowi-
ska: rtęci, chloru, fenoli; 

– używać akumulatorków zamiast baterii niklowo-kadmowych; 
zrezygnować z użycia plastikowego obuwia ochronnego. 
Szereg artykułów medycznych można ponownie wykorzystać 

po przeprowadzeniu procesu 
sterylizacji. Jednak materiał, z jakiego są wykonane dane arty-

kuły, nie może zmieniać swoich właściwości fizycznych i chemicz-
nych pod wpływem działania wysokiej temperatury. Ze względów 
sanitarno-epidemiologicznych szpital powinien skupić uwagę na 
produktach, które nie są zainfekowane. Uzyskane w ten sposób 
oszczędności powinny zostać zainwestowane, aby podnieść kom-
fort pracy lub usprawnić systemu. 

Odpady powinny być selekcjonowane na trzy podstawowe gru-
py:  
– zakaźne, 
– niebezpieczne, 
– komunalne.  

Odzysk surowców wtórnych jest jednym z priorytetów dzisiej-
szej gospodarki odpadami. Średnio 30 - 80% odpadów powstają-
cych w szpitalach nadaje się do powtórnego wykorzystania i recy-
klingu. Dotyczy to głównie opakowań zbiorczych i jednostkowych po 
lekach, które nie zawierają substancji niebezpiecznych oraz opako-
wań po napojach. 

Surowce wtórne posiadają wartość rynkową, dlatego szpitale 
powinny przekazywać je odbiorcy odpłatnie. W praktyce większość 
szpitali przekazuje je bezpłatnie, przede wszystkim z powodu braku 
zaufania dotyczącego dokładności segregacji, a także małego 
zainteresowania ze strony służby zdrowia. 

1.1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z odpadami 
medycznymi 

Odpady infekcyjne stanowią poważne zagrożenie dla osób sty-
kających się z nimi, dlatego konieczne jest wdrożenie odpowiednich 
zasad postępowania, które prowadzi do minimalizacji ryzyka zawo-
dowego. [3] 

Każdy szpital powinien posiadać opracowaną procedurę po-
stępowania z odpadami medycznymi, a na stanowiskach pracy 
powinna być zawieszona instrukcja dotycząca zasad segregacji 
odpadów. 

Wszystkie ostre narzędzia, przedmioty należy natychmiast po 
użyciu wrzucać do pojemników o odpowiednio twardych ścianach. 

Worki jednorazowego użycia powinny być umieszczone na ste-
lażach z zamykaną klapą lub w sztywnych pojemnikach - w taki 
sposób, aby ich górna, wywinięta na ok. 20 cm krawędź nie uległa 
skażeniu. 

Podczas transportu odpadów medycznych pracownik powinien 
używać środków ochrony indywidualnej (fartuchy jednorazowe, 
rękawice gospodarcze). 

Przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu worków z wózka transpor-
towego obowiązuje zasada przenoszenia ich w pozycji pionowej, z 
dala od siebie. Nie należy przy przenoszeniu worków podkładać pod 
nie rąk. 

 
Rys. 1.  Ilość odpadów medycznych w Polsce  z prognozą na lata 
2012-2016 

 
Na podstawie wyników zobrazowanych na rysunku 1, możemy 

wnioskować, że odpady medyczne, w tym niebezpiecznych w Pol-
sce są coraz większym problemem, gdzie obserwujemy spadek 
niewielki odpadów innych niż niebezpieczne.  

 

 

Rys 2.  Proporcje różnych odpadów pochodzenia szpitalnego w 
Polsce na przełomie lat 2012 – 2016 z prognozą na rok 2017. 

 
Z badań wynika, że największą grupę odpadów medycznych w 

około 38-40% stanowią materiały opatrunkowe. Szczątki biologiczne 
to około 19% wszystkich odpadów. Rozkłady wielkości procentowej 
udziału poszczególnych odpadów są na dość równym poziomie w 
latach 2012 – 2016 i prognozy na lata 2017. 
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Tab.1. Gospodarka odpadami pochodzenia komunalnego w tym 
medycznego w poszczególnych Państwach Europy. 

Recykling i kompostowanie Składowanie 

Państwo [ % ] Państwo [ % ] 

Polska 6 Holandia 3 

Litwa 9 Dania 5 

Cypr 10 Szwecja 5 

Grecja 13 Belgia 9 

Łotwa 13 Niemcy 15 

Słowacja 14 Luksemburg 18 

Słowenia 14 Austria 23 

Czechy 15 Francja 36 

Węgry 15 Hiszpania 55 

Portugalia 16 Włochy 55 

Bułgaria 16 Finlandia 60 

Rumunia 19 Portugalia 62 

Malta 20 Estonia 63 

Wielka Brytania 27 Wielka Brytania 65 

Francja 30 Irlandia 69 

Finlandia 31 Czechy 72 

Irlandia 31 Węgry 79 

Włochy 34 Malta 80 

Estonia 37 Rumunia 81 

Hiszpania 39 Słowacja 81 

Dania 41 Łotwa 83 

Szwecja 45 Bułgaria 84 

Luksemburg 46 Słowenia 84 

Belgia 57 Grecja 87 

Austria 59 Cypr 90 

Niemcy 60 Litwa 91 

Holandia 65 Polska 93 

 
Wyniki w tabeli 1 pokazują, że w recyklingu i kompostowaniu 

Polska wypada najgorzej. Jak widać w Polsce aż 93% jest składo-
wanych. Wyniki te pokazują bardzo duży problem państwa polskie-
go z systemem zarządzania odpadami. 

W roku 2010, całkowita ilość odpadów wytworzonych przez go-
spodarstwa domowe oraz w ramach działalności gospodarczej 
wynosiła w UE-27,  2570 mln ton ( na każdego mieszkańca przypa-
dało około 5,1 ton). Jest to ilość niewiele większa niż w roku 2008. Z 
odpadów wytworzonych w roku 2010, około 3,7% sklasyfikowano 
jako odpady niebezpieczne.  

W Państwach UE-27 największy udział w ogólnej ilości wytwa-
rzanych odpadów mają Niemcy (14,1%), nieco dalej plasuje się 
Zjednoczone Królestwo i Francja. Przyjmując miernik w postaci 
liczby mieszkańców danego kraju, największa liczba wytwarzana 
jest na Łotwie (668 kg), Chorwacji (151 kg) oraz w Macedonii (1,1 
tony).     W większości pozostałych krajów Unii Europejskiej, ogólna 

ilość odpadów wacha się w granicach 1,5-7,2 tony na mieszkańca. 
Jednak w niektórych krajach liczba ta jest znacznie wykraczająca 
poza podane ramy i wynosi przykładowo:  
– Rumunia – 10,1 ton na mieszkańca 
– Szwecja – 12,5 ton na mieszkańca 
– Estonia – 14,2 ton na mieszkańca 
– Finlandia – 19,5 tony na mieszkańca 
– Luksemburg 20,6 ton na mieszkańca 
– Bułgaria – 22 tony na mieszkańca [23]. 

Dane te prezentuje rysunek 3.  
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Rys. 3. Ilość odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyrażona w 
tonach[ opracowanie własne] 

 
W artykule pokazano również pewną część badań własnych 

które wykazały, że problem gospodarki odpadami nie leży tylko w 
samym systemie gospodarki ale również w informowaniu o pewnych 
procedurach pracowników służby zdrowia. W tym celu zbadano pięć 
placówek z sektora publicznego i prywatnego,  w każdym z nich po 
20 pracowników losowo dobranych. Wyniki zamieszczono w tabeli 
2. 

Możemy zatem stwierdzić istotnie statystycznie, że w placów-
kach szpitali z sektora publicznego najczęściej informowanie o 
procedurach zarządzania odpadami medycznymi jest w około 70% 
na słabym poziomie, gdzie w placówkach prywatnych tylko 40% 
deklaruje słaby poziom. Około 2% pracowników medycznych z 
sektora publicznego deklaruje informowanie w ww. zakresie w 

Tab. 2. Ilości pracowników szpitala i ich wskaźnik odsetkowy deklarujących stopień informowania ich o procedurach obchodzenia 
 się z odpadami pochodzenia medycznego 
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dużym stopni, a w sektorze prywatnym jest to około 16% osób.  

ZAKOŃCZENIE 

Infrastruktura krytyczna w zakresie zarządzania gospodarką 
odpadów szpitalnych musi zdecydowanie zostać usprawniona. 
Dotychczasowy stan gospodarki odpadami medycznymi w kraju jest 
niezadowalający. Często zdarza się, że odpady medyczne bez 
odpowiedniego zabezpieczenia trafiają na wysypiska odpadów 
komunalnych lub spalane są w kotłowniach szpitalnych. Problema-
tyka prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów medycz-
nych stanowi aktualnie jeden z istotnych problemów dostrzeganych 
przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska 
głównie z uwagi na rozproszenie miejsc powstawania tych odpa-
dów. Aby rozwiązać problem prawidłowej gospodarki odpadami 
medycznymi należy poznać aktualny stan w zakresie ich powstawa-
nia, metod unieszkodliwiania oraz mocy przerobowych instalacji. 
Dlatego trzeba zmieniać procedury szpitalne i przestrzegać tego. To 
jest walka o środowisko, ale i też o zmniejszenie wydatków ponie-
sionych przez szpitale. Odpady medyczne powstające w placów-
kach medycznych powinny być obracane, przechowywane i utylizo-
wane zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa, w trosce o 
zdrowie i życie ludzi. Jednak liczne inspekcje przeprowadzane w 
polskich szpitalach udowodniły, że gospodarka obrotu odpadami 
niebezpiecznymi jest na fatalnym poziomie. W większości placówek 
medycznych nie przestrzega się najbardziej podstawowych zasad 
higieny, co może stanowić wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia nie 
tylko pacjentów, ale również wszystkich pracowników. Jak sama 
nazwa wskazuje, odpady medyczne są to poważne efekty uboczne 
działalności lekarskiej i medycznej, niebezpieczne dla zdrowia, 
zagrażające bezpieczeństwu. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie 
zasad obrotu nimi. Unia Europejska zauważyła, że w wielu krajach 
nie przestrzega się zasad przechowywania i utylizacji odpadów 
medycznych, bądź przepisy są niewystarczająco szczegółowe i 
konkretne, tak, że pracownicy medycznie mogą je swobodnie inter-
pretować i odrzucać. Dlatego też Europejska Rada Zdrowia posta-
nowiła jasno zunifikować i uregulować prawnie sposoby obrotu 
preparatami medycznymi, w tym również odpadami medycznymi.  

Jest to bardzo ważne aby wszystkie kraje członkowskie Unii 
Europejskiej przestrzegały tych samych zasad obrotu odpadami 
medycznymi, gdyż ułatwi to organizację medyczną na terenie 
wspólnoty. W wielu krajach biedniejszych, mniej rozwiniętych, od-
pady niebezpieczne są lekceważone, niewłaściwie przechowywane 
i utylizowane.  

Również w Polsce można zaobserwować wiele niedopatrzeń i 
nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa. 
Niestety jest to smutny fakt, który nasz kraj musi przezwyciężyć. 
Być może prawna regulacja przepisów dotyczących obrotu prepara-
tów medycznych i odpadów medycznych sprawią, że w Polsce 
przepisy będą bardziej przestrzegane i zarówno pacjenci jak i pra-
cownicy placówek medycznych będą bezpieczni. Właściwa gospo-
darka odpadami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia jest konieczna, 
dlatego wiele wysiłku musi zostać włożone w to by zmienić ten 
dramatyczny obecnie stan rzeczy. 
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Managing medical wastes as a global problem 

The research focused on issues related to the manage-

ment of health waste and presented them as a global prob-

lem. The purpose of the research was achieved by examining 

five private hospitals and five public hospitals. For practical 

reasons, ten randomly selected hospital outpatients from all 

over Poland participated in the study. Due to the confidenti-

ality of the research, these institutions did not allow their 

names to be included in the report. This is not necessary 

because of the problem of waste management logistics in the 

whole of Poland. The work shows the problem of waste not 

only from the point of view of management but also from the 

knowledge and information about certain procedures of 

health professionals. The study also shows the problem of 

waste in Poland against other European countries. 
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