
Odlaganje zdravil 

V današnjem času je mogoče zaslediti trend naraščanja življenjske dobe in posledično se spreminja 
struktura prebivalstva. Povečuje se tako število kakor tudi sam delež starejših državljanov, posledično 
pa se s tem povečuje tudi raba zdravil, saj je starejša populacija največji uporabnik le-teh. Z naraščanjem 
porabe zdravil pa narašča tudi količina odpadnih zdravil, ki nastanejo zaradi različnih razlogov in se 
soočamo s problemom varne odstranitve le-teh.  

Po zadnjih podatkih ZZZS je bilo leta 2016 izdanih 17,7 milijonov receptov za ambulantno predpisana 
zdravila v vrednosti 466,7 milijonov EUR. Vsak prebivalec je v povprečju prejel 8,6 recepta. Zaznati je 
možno trend konstantnega naraščanja števila predpisanih zdravil v zadnjih desetletjih. Leta 2016 je bil 
ta porast v primerjavi z letom 2004 že 21 %, število predpisanih receptov pa še kar narašča. 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 v lekarni. Ključnega pomena pri uporabi zdravil 
je smotrnost uporabe samih zdravil in skrb za odstranitev neuporabljenih zdravil. 

Odpadna zdravila niso navaden odpadek, temveč sodijo med nevarne odpadke in jih je zato potrebno 
varno odstraniti. Žal še vedno veliko posameznikov ne pozna pravilnega načina odlaganja odpadnih 
zdravil. V Sloveniji velja Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – 
ZIURKOE), ki opredeljuje pravila ravnanja pri prepuščanju in oddaji odpadnih zdravil, ravnanje z zdravili, 
obveznosti zbiralcev odpadnih zdravil idr. Neuporabljena zdravila in ostanke zdravil lahko brez 
kartonaste embalaže v kateri so bila shranjena brezplačno prinesemo v lekarno ali pa jih predamo 
komunalni službi v zbirnih centrih oz. v premičnih zbiralnicah. Tam bodo poskrbeli za ustrezno zbiranje 
in skladiščenje odpadnih zdravil, nato pa jih bodo predali ustrezni službi, ki bo poskrbela za primerno 
odstranitev oz. uničenje odpadnih zdravil. Pomembno se je zavedati, da zdravila ne sodijo med 
komunalne odpadke in z odlaganjem le-teh med komunalne odpadke škodujemo okolju. 

Da bo odpadnih zdravil čim manj: 

 Poskrbimo, da z zdravili ravnamo smotrno in odgovorno, 
 preprečimo kopičenje zdravil doma ter 
 pravilno jih shranjujemo. 
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