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Vse lekarne v Sloveniji imajo omogočeno brezplačno sprejemanje odpadnih zdravil, ki jih prinesejo 
uporabniki v lekarne. Za odvoz in pravilno obdelavo teh zdravil v slovenskih lekarnah skrbi podjetje 
Kemofarmacija. V vsaki lekarni so tako zbirni sodčki, kjer farmacevti odlagajo prinešena odpadna 
zdravila. Pomembno je, da se ljudi ozavesti o možnosti brezplačnega sprejema odpadnih zdravil po 
lekarnah in hkrati tudi izobrazi kako naj ta zdravila prinesejo in kaj sodi v ta zbirna mesta.  
 
Med odpadna zdravila sodijo zdravila, ki jim je potekel rok uporabe, so bila nepravilno shranjena in so 
zato neprimerna za nadaljno uporabo ter ostanki zdravil, ki so končnemu uporabniku ostali po uporabi 
zdravil. Želimo si, da bi bilo odpadnih zdravil čim manj. Le ta so problematična zaradi okoljskih kot tudi 
ekonomskih razlogov. Odpadna zdravila so velikokrat nepravilno zavržena in končajo v našem 
ekosistemu, kamor ne spadajo. Tako ogrožajo zdravje ljudi kot tudi živali. Prav tako zdravila, ki niso 
bila porabljena ali jim je že potekel rok uporabe, predstavljajo nepotreben strošek.  
 
Tako je pomembno, da bolniki ob prejemu terapije dobijo zadostno količino zdravila, a hkrati ne 
preveliko. Zgodi se, da pacient ob prejemu terapije, zdravljenje kmalu opusti ali prekine, zdravila pa mu 
ostanejo. Če je dobil veliko količino teh zdravil (to se lahko zgodi pri predpisu velikih odmerkov in tako 
izdaji velike količine zdravila), postanejo takšna zdravila neuporabna in jih pacient sam zavrže ali pa jih 
prinese na uničenje v lekarno. V obeh primerih je ravnanje neželjeno, saj so bili stroški izdaje zdravila 
neizkoriščeni, hkrati pa so tudi pravilno odvržena zdravila zaradi načina uničenja zdravil lahko 
obremenitev za okolje. Pomemnno je, da se bolnike ozavesti o pomembnosti rednega jemanja zdravil, 
tudi s poudarkom na ekonomske in ekološke posledice.  
 
V lekarno lahko tako bolniki brezplačno prinesejo odpadna zdravila. Pomembno je, da jih izobrazimo, 
da med omenjene odpadke sodijo: zdravila s pretečenim rokom uporabe in neporabljena zdravila. Ta 
zdravila morajo prinesti v stični ovojnini, kar pomeni brez zunanje kartonaste ovojnine, ter brez navodil 
za uporabo zdravila. Te ločujemo v okviru ločenega zbiranja gospodinjskih odpadkov. Prav tako je 
pomembno, da se pacienti zavedajo, kaj ne spada med prinešena odpadna zdravila, ki jih sprejemajo 
lekarne. Med te sodijo injekcijske igle, ostri predmeti, citostatiki in ostala zdravila za zdravljenje rakavih 
obolenj, radioterapevtiki, ter zdravila iz krvi in transfuzijske medicine. Te odpadke morajo pacienti zbirati 
ločeno in jih odnesti v posebne zbiralnike v komunalne centre, kjer bodo poskrbeli za varno uničenje. 
Takšna zdravila in medicinski pripomočki so namreč nevarni za rokovanje ter zato potencialno ogrožajo 
zdravje in varnost osebja v lekarni, ki rokuje z njimi. 
Prav tako v vrečko z odpadnimi zdravili ne sodijo prehranska dopolnila in kozmetika. Te lahko odvržemo 
v gospodinjske odpadke in zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov (plastika, papir, steklo).  
 
Farmacevt lahko pri izdaji zdravil pomembno vpliva na usodo odpadnih zdravil. Pomembno je, da bi se 
v prvi vrsti ozavestilo že magistre v zunanjih lekarnah, kako lahko s pravilnim svetovanjem prispevajo 
k zmanjšanju količine odpadnih zdravil. 
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