
Odpadna zdravila  

zbirajmO 
ločeno!

Vsako zdravilo, ki ga več ne potrebujete, je odpadno zdravilo.

na leto zbranih več 
kot 40 ton odpadnih 
zdravil!

ogromna količina zdravil konča 
med odpadki. čeprav jih zberemo 
kot ločene odpadke in poskrbimo 
za ustrezno uničenje, še vseeno 
po nepotrebnem obremenjujemo 
okolje. Hkrati pa bi lahko denar, 
ki je bil porabljen za ta zdravila, 
koristneje uporabili za nakup drugih 
zdravil, potrebnih zdravljenj in 
preiskav.

k zmanjšanju količine odpadnih 
zdravil lahko prispevamo tako, 
da doma ne kopičimo zdravil 
na zalogo. če imate zdravila 
predpisana na obnovljivi recept, jih 

projekt »Farmacevtska skrb vprašaj o svojem zdravilu – spodbujanje aktivnega sodelovanja pri zdravljenju z zdravili« je na podlagi 
javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letih 2011 in 2012 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

pridite iskat v lekarno šele potem, 
ko ste začeli uporabljati zdravila 
iz zadnje predhodno predpisane  
škatlice. Zdravila vedno uporabljajte 
v skladu z navodili zdravnika 
in lekarniškega farmacevta! ne 
shranjujte neporabljenih zdravil 
(na primer antibiotikov) za 'vsak 
primer' ali 'če jih bo morda še kdo 
potreboval'. 

upoštevajte, da v lekarno vrnjenih 
originalnih zdravil, ki še niso bila 
odprta, ne bomo izdali drugemu 
pacientu. ko zdravilo zapusti 
lekarno, se izgubi sledljivost 
takšnega zdravila in lekarna ne 
more več zagotavljati kakovosti tega 
zdravila, zato je vprašljiva njegova 
varnost in učinkovitost.



Zakaj sodijo zdravila med 
posebne odpadke?
nepravilno ravnanje z zdravili lahko 
povzroči veliko škode za človeka 
in okolje. Že majhne količine 
nepravilno odvrženih zdravil lahko 
v naravi povzročijo nepopravljivo 
škodo. S pronicanjem v podtalnico 
lahko preidejo v pitno vodo in tako 
škodujejo tudi ljudem. Zato jih 
ne smemo zavreči med običajne 
gospodinjske odpadke ali jih 
odplakniti skozi straniščno školjko.

Skladno z uredbo o ravnanju z 
odpadnimi zdravili neuporabna 
zdravila lahko oddate v lekarni, 
kjer smo organizirali varno 
ločeno zbiranje odpadnih zdravil. 
odpadna zdravila lahko oddate 
tudi izvajalcu javne službe v zbirnih 
centrih ali premičnih zbiralnicah, 
v specializiranih prodajalnah v 
posebne zabojnike in zbiralcu 
odpadnih zdravil ob kampanjah.

Katera zdravila sodijo med 
odpadna zdravila?
Med odpadna zdravila prištevamo 
vsako zdravilo, ki ga več ne 
potrebujete. največkrat gre za 
ostanke zdravila, ki so vam ostali 
po uporabi. Med odpadna zdravila 
prištevamo tudi vsa neuporabljena 
zdravila, ki so lahko še originalno 
zaprta. 

Med odpadna zdravila oddajte 
vsa zdravila:
• ki jim je pretekel rok 

uporabnosti,
• katerih videz je spremenjen,
• ki so ostala po zdravljenju 

neporabljena in jih ne 
potrebujete več, 

• ki niso bila ustrezno hranjena 
(na primer vlažen, vroč 
prostor). 

V lekarno ne prinašajte izdelkov, ki sodijo med 
običajne komunalne gospodinjske odpadke.

Kako poteka odlaganje 
odpadnih zdravil v lekarni?
Lekarne so v skladu z uredbo 
o ravnanju z odpadnimi zdravili 
opremljene z zabojniki za 
odpadna zdravila. prosimo vas, da 
predhodno odstranite ovojnino, ki 
ni neposredno v stiku z zdravilom, 
in v zabojnik odvržete samo 
zdravila s stično ovojnino! to na 
primer pomeni, da pretisni ovoj s 
tabletami ali stekleničko s sirupom 
vzamete iz škatlice in škatlico ter 
navodilo za uporabo odvržete 
ločeno v zabojnike za papir in 
karton. 

Zaradi varnosti zaposlenih in 
obiskovalcev v lekarni ter varovanja 
okolja v lekarni ne sprejemamo:

• injekcij in drugih ostrih 
predmetov,

• medicinsko tehničnih 
pripomočkov,

• kemikalij!

na leto zbranih več kot 40 ton 
odpadnih zdravil!
ogromna količina zdravil konča 
med odpadki. čeprav jih zberemo 
kot ločene odpadke in poskrbimo 
za ustrezno uničenje, še vseeno po 
nepotrebnem obremenjujemo okolje. 
Hkrati pa bi lahko denar, ki je bil 
porabljen za ta zdravila, koristneje 
uporabili za nakup drugih zdravil, 

Skladno z uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili v lekarni ni 
dovoljeno odlagati odpadnih radiofarmacevtskih izdelkov in odpadnih 
zdravil izdelanih iz krvi in plazme!

odpadna zdraVila  zbiramo ločeno


