
ODPADNA ZDRAVILA – EKOLOŠKI IN EKONOMSKI PROBLEM 

 

Raziskava s področja odpadnih zdravil v Sloveniji 

 

Z namenom raziskati področje odpadnih zdravil  v Sloveniji se nas je pod vodstvom dveh 

mentoric zbrala skupina študentov iz različnih slovenskih fakultet. Proučevanja omenjenega 

področja smo se lotili v okviru evropskega projekta ŠIPK- Študentski inovativni projekti za 

družbeno korist; pomemben sklop našega dela pa je obsegala raziskava, ki smo jo izvedli tako 

med uporabniki zdravil kot tudi med strokovno javnostjo - zdravniki in farmacevti.  

  

V zadnjih treh desetletjih se je pričakovana življenjska doba za oba spola rekordno podaljšala – za 

moške za 9,8 let, za ženske pa za 7,4 leta. Redna uporaba zdravstvenih storitev je z dolgoživostjo zelo 

tesno povezana – pripadniki  starejše generacije so daleč najpogostejši uporabniki zdravstvenih storitev 

na vseh ravneh. Polimorbidnost, ki je v visoki starosti pogosto neizogibno dejstvo pa pri starostnikih 

pomeni polifarmakoterapijo. Tako je bilo po podatkih ZZZS  leta 2016 v Sloveniji izdanih 17,7 milijona 

receptov za ambulantno predpisana zdravila v vrednosti 466, 7 milijona evrov.  Zaznati je možno trend 

konstantnega naraščanja števila predpisanih zdravil v zadnjih desetletjih, leta 2016 pa je bil ta porast v 

primerjavi z letom 2004 že 21 %. Iz zapisanih podatkov lahko sklepamo, da se dnevno v lekarnah izda 

ogromno število zdravil, ob tem pa ne smemo pozabiti, da so v uporabi med prebivalci tudi t.i. over-the-

counter (OTC) zdravila, za katera posameznik ne potrebuje recepta, temveč jih lahko samostojno kupi.  

Skladno z naraščanjem števila uporabnikov zdravil se povečuje tudi delež »nevestnih« uporabnikov - 

tistih, ki predpisano zdravilo prevzamejo a ga ne uporabijo, česar posledica je povečevanje količine 

odpadnih zdravil. V Sloveniji po uradnih podatkih letno zavržemo kar 65 – 72 ton zdravil, kar so samo 

zdravila, odložena na pravilen način. Količino tistih, ki so še dodatno odložena med komunalne odpadke 

ali odstranjena na drug neprimeren način, je nemogoče oceniti. Vsa nastala odpadna zdravila tako v 

vsakem primeru predstavljajo veliko ekonomsko izgubo, tista nepravilno odvržena pa poleg tega še 

dodaten ekološki problem. 

 

Osrednja cilja našega anketnega vprašalnika za laično javnost sta bila kot prvo ugotoviti razloge za 

nastanek odpadnih zdravil pri posamezniku in kot drugo ugotoviti stopnjo ozaveščenosti glede ravnanja 

z odpadnimi zdravili. Da bi dosegli največjo vrednost, ki jo lahko raziskava ima za družbo in okolje, je 

bilo ključno, da ugotovimo stanje ozaveščenosti o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili v populaciji 

največjih porabnikov zdravil, nato pa skušamo to isto populacijo dodatno ali na novo ozavestiti o tem. 

Zajetje starejše populacije v vzorec anketirancev nam zaradi višje sile razmer, povezane s pandemijo 

COVID-19, ni uspelo v meri, kot bi si želeli, kljub temu pa smo glede na vzorec uspeli zajeti  14 % 

starejših od 60 let. Glede regije stalnega prebivališča anketirancev smo uspeli pridobiti relativno velik 

delež iz lokalne, Spodnjeposavske regije, kar je bil tudi naš cilj. Z anketiranjem zdravnikov in 

farmacevtov smo želeli problematiko odpadnih zdravil raziskati tudi z druge strani oziroma se dokopati 

čim bližje vzrokom problematike. Skušali smo zajeti čimveč farmacevtov iz lekarn lokalne regije ter 

zdravnikov, tako iz primarne kot sekundarne ravni.  

 

Pri vprašanjih, ki so se nanašala na komplianco uporabnikov zdravil glede jemanja predpisane 

farmakoterapije, je bilo moč ugotoviti, da je ta razmeroma dobra: kar 96 % vprašanih je zatrdilo, da 

vedno ali pogosto prevzame vsa predpisana zdravila in jih jemlje po navodilih. 4 % vprašanih so 

odgovorili, da zdravil ne jemljejo redno in kot najpogostejši vzrok za to navedli, da zdravila ne vzamejo 

zaradi dobrega počutja. Iz sklopa vprašanj, ki so poizvedovala o ozaveščenosti ravnanja z odpadnimi 

zdravili, smo ugotovili, da bi glede na odgovore stanje ozaveščenosti populacije moralo biti relativno 

dobro. Zgolj 6% anketirancev je namreč glede svojega ravnanja z odpadnimi zdravili označilo enega 

izmed neprimernih načinov (odvrženje med komunalne odpadke, v stranišče ali sežig). 

 

Velika večina (nad 90 %) vprašanih se je strinjala o tem, da odpadna zdravila škodujejo okolju, ljudem 

in živalim, da so nekatera med njimi nevaren odpadek ter da predstavljajo tudi ekonomski problem. Pri 

vprašanju glede primernega vira informacij o odpadnih zdravilh je velika večina menila, da farmacevt v 



lekarni predstavlja verodostojen vir informacij glede odpadnih zdravil in prav tako lekarno označila za 

naslov, kamor so se glede tega že obrnili. 

 

Če primerjamo podatke, pridobljene iz zdravniške in farmacevtske ankete, lahko na prvi pogled hitro 

vidimo, da si je stroka glede problematike odpadnih zdravil precej enotna. Veliki večini, tako zdravnikov 

kot tudi farmacevtov, se zdi pogovor z pacientom oziroma uporabnikom o odpadnih zdravilih smiseln. 

Prav tako so oboji glede pomembnosti razlogov za nastanek odpadnih zdravil pri uporabnikih kot 

najpomembnejše razloge označili pojav neželenih učinkov, prenehanje s terapijo po prenehanju 

simptomov ter strah pred neželenimi učinki, navedenimi v deklaraciji zdravila. 

 

Iz podatkov o ogromnih količinah odpadnih zdravil na eni strani in izsledkih raziskave na drugi bode v 

oči neujemanje obeh strani. Medtem ko bi bilo iz rezultatov ankete moč oceniti, da je stanje glede 

vestnosti  jemanja zdravil in ozaveščenosti o odpadnih zdravilih v naši družbi odlično, nam uradni 

podatki podajo drugačno sliko. Razlog morda tiči v relativno majhnem zajetem vzorcu anketirancev, 

morda v populaciji le-teh, morda v našem naravnem mehanizmu olepšanja slabe navade ali pa v vsem 

naštetem. Kljub temu smo člani raziskovalne skupine zadovoljni, da smo izpolnili enega 

najpomembnejših ciljev naše raziskave- ozaveščati laično in strokovno javnosti glede problematike 

odpadnih zdravil in s tem prispevati svoj kamen v mozaiku poti do trajnostno naravnane in okoljsko 

nevtralnejše družbe. 

 

Pri projektu smo sodelovali študenti Medicinske fakultete UM Patricija Tomše, Luka Oblak in Jan 

Bogovič; študentka Fakultete za farmacijo UL Tjaša Povše ter študentke Fakultete za ekonomijo in 

informatiko UNM Vita Kričej, Maja Krljič ter Nika Planinc. V vlogi strokovne mentorice je sodelovala Meta 

Bogovič, mag. farm. spec., zaposlena v SB Brežice in v vlogi pedagoške mentorice doc. dr. Malči Grivec, 

zaposlena na Fakulteti za ekonomijo in informatiko UNM. Projekt je potekal od marca do avgusta 2020. 
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