
             Ozaveščanje ljudi o odpadnih zdravilih 

 

Zdravila imajo v vsakdanjem življenju pomembno vlogo, saj jih uporabljamo za lajšanje in 

zdravljenje bolezni, vendar ima njihovo nepravilno odlaganje negativen vpliv na okolico in 

zdravje ljudi, saj predstavljajo nevaren odpadek. Glavni problem je, da se odpadna zdravila 

pogosto znajdejo med komunalnimi odpadki ali v straniščni školjki, kamor sploh ne sodijo. 

Ostanki posledično lahko bremenijo okolje in se znajdejo v površinskih in podtalnih vodah, v 

pitni vodi in tudi v prehranjevalni verigi. Med odpadna zdravila spadajo vsa neuporabna 

zdravila in njihovi ostanki, ki so uporabniku ostali po zdravljenju ter neuporabna zdravila, ki 

so bila dana v promet, vendar jih je potrebno zavreči zaradi preteka roka uporabnosti ali 

drugih razlogov. V Sloveniji obstaja okoli 350 zbirnih mest, kamor uporabniki lahko prinesejo 

svoja neuporabljena in odpadna zdravila  to so vse lekarne, specializirane prodajalne, 30 

bolnišničnih lekarn in ustanove, ki se ukvarjajo z veterinarsko dejavnostjo. Lekarna sprejema 

odpadna zdravila v trdnem stanju to so npr. tablete, kapsule, svečke, ki so v originalni in 

nepoškodovani embalaži in zdravila, ki so v obliki praškov ali tekočin, ki morajo biti prav tako 

originalno zaprta v nepoškodovani embalaži in ne smejo biti spremenjena. V zabojnike, ki so 

namenjeni za zbiranje odpadnih zdravil je potrebno odložiti zgolj zdravilo z originalno 

embalažo, saj je potrebno predhodno odstraniti škatlico, ki ni v neposrednem stiku z 

zdravilom. Dosledno in pravilno odlaganje odpadkov nam omogoča, da skrbimo za naše 

okolje in preprečimo njegovo onesnaževanje z nepravilnim ravnanjem. Odpadna zdravila ne 

povzročajo zgolj okoljskih nevšečnosti temveč tudi finančne, saj se vsako leto velika količina 

denarnih sredstev nameni za zdravila, ki ostanejo neuporabljena. Sredstva bi se lahko 

namenila za druga biološka zdravila, ter določene zdravstvene preglede in posege. Primeren 

način za nepotrebno kopičenje zdravil v domačem okolju je, da se pred naročanjem zdravil 

prepričamo, če morda nimamo kakšnega že doma, prav tako pa jih naročamo v manjših 

količinah. Poleg zdravnikov in lekarniških farmacevtom imajo na ustrezno odlaganje 

odpadkov velik vpliv uporabniki zdravili, saj s tem pokažejo koliko jim je mar za njihovo 

zdravje in okolico. 
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