
Kako ravnati z odpadnimi zdravili? 
 
Kaj narediti z neuporabljenimi zdravili ter z zdravili, ki jim je potekel rok uporabe? Gotovo ste se tudi 
sami že kdaj vprašali podobno. Veliko ljudi namreč še vedno ne ve kako s tovrstnimi odpadki pravilno 
ravnati. Odpadnih zdravil ne smemo zavreči v straniščno školjko, med gospodinjske odpadke ali v 
naravo. Posledice takšnih dejanj so nevarne za nas in za okolje. 
 
Odpadna zdravila uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili definira kot neuporabna zdravila in ostanke 
zdravil, vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila 
ali ostanke zdravil. Ker večina odpadnih zdravil sodi med nevarne odpadke, zaradi tega niso primerna 
za odlaganje v gospodinjske odpadke. Odpadna zdravila zato doma zbirajmo ločeno od ostalih 
gospodinjskih odpadkov, zaprta v originalni stični ovojnini, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem 
mestu. Zbrana odpadna zdravila lahko nato brezplačno odnesemo v lekarno, kjer se nahaja zbirno 
mesto. Prav tako jih lahko odložimo v zbirno- reciklažnem centru, ki deluje v občini v sklopu komunalne 
službe. 
 
Če v lekarno prinesete še originalno zaprta in neuporabljena zdravila teh lekarna ne more več izdati 
drugemu pacientu, saj zdravilo, ko zapusti lekarno izgubi sledljivost in s tem ne moremo več zagotavljati 
njegove varnosti, učinkovitosti in kakovosti. Zato je pomembno, da se kot uporabniki zdravil zavedamo, 
da z odgovorno uporabo zdravil in upoštevanjem navodil zdravnika in farmacevta že bistveno 
pripomoremo k zmanjšanju nastajanja odpadnih zdravil. Z zdravili, ki pa jim je potekel rok uporabe 
oziroma jih ne uporabljamo več, pa moramo ravnati odgovorno in v skrbi za okolje ter zdravje ljudi. Zato 
je pomembno, da smo kot porabniki zdravil tudi obveščeni o pravilnem postopku odlaganja odpadnih 
zdravil. 
 
Avtorja: Tjaša Povše, študentka farmacije in Jan Bogovič, študent splošne medicine, člana 
študentskega inovativnega projekta za družbeno korist z naslovom Odpadna zdravila - ekološki in 
ekonomski problem. 


