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UVOD  

Zavedanje vseh zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi o pomembnosti pravilnega rokovanja z odpadki vodi k 

končnemu cilju, ki mora biti skupen vsem. Odpadki, ki nastajajo v zdravstveni dejavnosti zaradi načina nastajanja, 

lastnosti in količin zahtevajo poseben način ravnanja. Upravljanje z odpadki v zdravstvu se nanaša na ravnanje v 

ustanovi, kjer odpadki nastajajo in na način ravnanja z odpadki po tem, ko ustanovo zapustijo. 

Vsi, ki rokujejo z odpadki morajo biti primerno zaščiteni in izobraženi glede pomembnosti pravilnega dela z odpadki. 

Razvrščanje odpadkov na mestu nastanka, transport, skladiščenje in končna obdelava so pomembni za obvladovanje 

bolnišničnih okužb v ustanovi, kjer nastajajo in tudi potem, ko ustanovo zapustijo, zaradi dejstva, da nepravilno 

ravnanje lahko predstavlja vir okužb (Ahec, Upravljanje z odpadki v zravstvu – primer dobre prakse v Splošni bolnišnici 

Jesenice, zbornice zveze 2010).  

ZAKONODAJA 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS št. 39/06, 84/18, 158/20) 
- pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS št. 84/98/, 45/00, 20/01, 13/03, 41/06, 34/08) 
- pravilnik od odlaganju odpadkov (Ur. list RS 5/00, 42/04, 32/06) 
- pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS št. 104/00, 12/02, 41/04) 
- uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima 

povezanih raziskav (Ur. list RS št. 89/08) v 12. čl. tega pravilnika je povzročitelj odpadkov dolžan imeti načrt 
gospodarjenja z odpadki iz zdravstva. V načrtu gospodarjenja z odpadki zdravstva so opisane vse vrste 
odpadkov iz zdravstva in tudi drugi odpadki, ki nastajajo v stavbi ali delu stavbe, v kateri se izvaja zdravstvena 
dejavnost. 

 

1. Vrste, količine in vir nastajanja odpadkov 
Vrste odpadkov v zdravstveni dejavnosti: 

18 01 01 – ostri predmeti 

18 01 03 – odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri         

                  zbiranju in odstranjevanju; infektivni odpadki 

18 01 04 – odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja 

                  (plenice, oblačila za enkratno uporabo, mavčni ovoji), ESBL;  

18 01 06 – kemikalije 

18 01 09 – zdravila 

Vrste drugih odpadkov, ki nastajajo v domu: 

20 03 01 – mešani komunalni odpadki 

20 01 01 – papir in karton 

15 01 02 – plastična embalaža 

15 01 07 – steklena embalaža 

16 06 04 – baterije, kartuše  
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Vir nastajanja odpadkov v zdravstveni dejavnosti in drugih odpadkov, ki nastajajo v stavbi, kjer se izvaja zdravstvena 

dejavnost. 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Vrsta odpadka Vir nastajanja odpadka 

18 01 01 Ostri predmeti Ambulanta A in B, zdravila v stavbi A, 

prevezovalni voziček 

18 01 03 Odpadki, ki z vidika preventive 

pred infekcijo zahtevajo posebno 

ravnanje pri zbiranju in odstranitvi 

Ambulanta A in B, soba stanovalca 

glede na zdravstveno stanje, 

izolacijska soba 

18 01 04 Odpadki, ki z vidika preventive 

pred infekcijo ne zahtevajo posebnega 

ravnanja – plenice 

Soba inkontinentnega stanovalca, 

izplakovalnica, izolacijska soba 

18 01 07 Kemikalije Vsi prostori, ki se čistijo in razkužujejo 

18 01 09 Zdravila Prostor, kjer se pripravljajo zdravila 

(ambulanta A in B) 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki Soba stanovalca, sestrska soba, 

ambulanta, dnevni prostori, jedilnice 

20 01 01 Papir in karton Soba stanovalca, ambulanta, 

izplakovalnice 

15 01 02 Plastična embalaža Soba stanovalca, ambulanta, 

izplakovalnice 

15 01 07 Steklena embalaža Soba stanovalca, ambulanta, 

izplakovalnice 

 

2. Način ločevanja posameznih vrst odpadkov iz zdravstva na kraju nastanka. 
Ločevanje odpadkov se opravlja po posameznih oddelkih (na viru nastanka) glede na lastnost in količino odpadkov. 

Navodila o ravnanju in ločevanju odpadkov so izdelana in veljajo za vse oddelke (priloga I.). 

V zdravstveno negovalni enoti se ločujejo naslednji odpadki na mestu nastanka: 

Plenice, material za enkratno uporabo – 

rokavice, predpasniki, zaščitne maske, podloge 

18 01 04 

Vreča MODRE BARVE – odvoz kontejner zunaj 

Mešani komunalni odpadki 

20 03 01 

Vreča ČRNE BARVE – odvoz kontejner zunaj 
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Steklo 

15 01 07 

Zabojnik v izplakovalnicah- odvoz zbiralnica 

odpadkov 

PVC embalaža 

15 01 02 

Zabojnik v izplakovalnicah- odvoz zbiralnica 

odpadkov 

Baterije in kartuše 

16 06 04 

Arhiv tajništva, kjer se zbirajo v namenski škatli – 

odvoz po dogovoru 

Kartonska embalaža in časopisni papir 

20 01 01 

Razstavljen karton odpelje čistilka v klet, papir- 

zabojnik v izplakovalnicah- odvoz zbiralnica 

odpadkov 

Infektivni odpadki 

18 01 03 

RDEČE MALE VREČE – odložiti v rumeni zabojnik 

(60 litrov) – prostor za infektivne odpadke- ¾ 

polne odpeljemo v zbiralnico odpadkov- odvoz 

BIOTERA  

Ostri predmeti 

18 01 01 

V Sharp kontejnerje –¾ polne odpeljemo v 

zbiralnico odpadkov- odvoz BIOTERA  

Pretečena zdravila  

18 01 09 

Zbirajo se v ambulanti B v namenskem 

zabojniku, odvoz lekarna 

Zdravstveni odpadki  

18 01 04 (ESBL) 

MODRE VREČE – posebni koši po sobah – 

zbiralnica odpadkov, odvoz BIOTERA 

 

3. Način označevanja posod in vreč ter vrste materialov 
 
 

ODPADKI EMBALAŽA 

 VRSTA OZNAČEVANJE KARAKTERISTIKA 

Infektivni odpadki Posebni rumeni 

zabojniki s 

pokrovom 30L,  60 

L 

Nalepka s številko 

odpadka in lokacija 

18 01 03 

Nepropustna embalaža,  

onemogočeno stresanje 

vsebine 

Ostri predmeti Manjši rumeni 

zabojniki 0,6L, 1,5L 

Nalepka s številko 

odpadka, lokacija  

18 01 01 

Nepropustna embalaža, 

onemogočeno stresanje 

vsebine 
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Plenice  Vreče debeline 60 

mikronov iz nizko 

tlačnega polietilena 

Modre barve 

(velike) 

18 01 04 

Nepropustna embalaža 

ESBL Vreče debeline 60 

mikronov iz nizko 

tlačnega polietilena 

Modre barve 

(male) 

18 01 04 

Nepropustna embalaža 

Komunalni odpadki Vreče debeline 15 

mikronov iz 

nizkotlačnega 

polietilena 

Črne barve 

20 03 01 

Nepropustna embalaža 

Plastična embalaža Namenski PVC 

kontejner 

15 01 02  

Steklena embalaža Namenski PVC 

kontejner 

15 01 07  

 

4. Prevoz odpadkov iz zdravstva 

Vrsta odpadka Mesto zbiranja Način Čas 

Ostri predmeti Sestrska soba, 

prevezovalni vozički, 

ambulanta 

Polnjenje do ¾ odnese 

MS/ZT v zbiralnico 

odpadkov ter istočasno 

pripravi novega za 

naslednje polnjenje 

Ko je zabojnik ¾ poln 

Odpadki, ki z vidika 

preventive pred 

infekcijo zahtevajo 

posebno ravnanje pri 

zbiranju in odstranitvi  

Ambulanta, soba za 

izolacijo, kopalnica 

Po procesu dela se 

vrečka z infektivnimi 

odpadki takoj odloži v 

namenski zabojnik v 

izplakovalnici, 

izolacijski sobi, 

kopalnici 

Vreče sproti nese v 

zabojnik za infektivne 

odpadke, zabojnik ¾ 

poln  

Odpadki, ki z vidika 

preventive pred 

infekcijo ne zahtevajo 

posebnega ravnanja – 

plenice/ ESBL 

Sobe varovancev, 

kopalnice, stranišča 

Po uporabi se odlagajo 

v namenske vrečke 

modre barve, 

nameščene na koših za 

plenice.  

Odvoz z oddelka v 

zbiralnico odpadkov 

Napolnitev vreč do ¾, 

vsaj 1x dnevno 
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Kemikalije Prostori, ki zahtevajo 

čiščenje in dezinfekcijo 

V kanalizacijo 

razredčeno z veliko 

tekoče vode 

Sproti  

Zdravila Sestrska soba, 

ambulanta A in B 

Zbiranje v namenski 

zabojnik v ambulanti B 

Po dogovoru lekarna 

Mešani komunalni 

odpadki 

Vsi prostori s koši Praznjenje košev v 

skupnih prostorih in 

sobah varovancev 

izvajajo čistilke in 

negovalke vsak dan. 

Odvoz z oddelka se vrši 

z dvigalom na dvorišče 

Vsako jutro po čiščenju 

Papir in karton Sobe varovancev, 

ambulanta A in B 

Čistilke in negovalke 

ustrezno pripravijo  

karton za odvoz 

(razstavijo) 

Odvoz sproti z oddelka 

v klet/ zbiralnico 

odpadkov 

Plastična embalaža Skladišče čistil, sobe Odvoz z oddelka se vrši 

sproti, v izplakovalnice 

Sproti v zbiralnico 

odpadkov 

Steklena embalaža Sobe stanovalcev, 

ambulanta 

Odvoz se vrši sproti v 

zabojnik v 

izplakovalnici 

Sproti v zbiralnico 

odpadkov 

 
5. Izplakovalnica (zbiralnica odpadkov), njeno vzdrževanje in čiščenje 

 
Odpadke po končanem evidentiranju, zbiranju in embaliranju začasno shranjujemo v zbiralnici odpadkov 

(izplakovalnica). Glede začasnega shranjevanja upoštevamo naslednje: 

- začasno skladiščenje traja največ toliko časa kolikor to dopuščajo lastnosti posameznih vrst odpadkov (plenice, 
komunalni odpadki 1 dan, infektivni odpadki – počakamo, da je zabojnik ¾  poln, pretečena zdravila – po 
dogovoru z lekarno) 

- prostor, kjer začasno shranjujemo odpadke je urejen v skladu z zahtevami za skladiščenje nevarnih odpadkov 
(neprepustna tla, odtoki, priključek na vodovod, ustrezna osvetlitev, zračenje, enostavna dostopnost 
zaposlenim in odstranjevalcem). Vzdržujemo in čistimo jo v skladu z internimi navodili (navodila za čiščenje 
čistilka). 

 

- Splošni komunalni odpadki – smeti 

Smeti se odlaga v koše s črnimi zaščitnimi vrečami. Koši so nameščeni na vseh mestih nastanka odpadkov (sobe 

stanovalcev, sanitarni prostori, kopalnice, skupni prostori, hodniki, delovni prostori osebja, WC osebja in stanovalcev). 

Polne vreče do ¾ se z vozičkom dvakrat dnevno odpelje v kontejner nameščen na dvorišču doma. Praznjenje košev za 

smeti in transport smeti do kontejnerja izvajajo strežnice. Za komunalne odpadke prvega nadstropja B je zadolžena 
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strežnica Seniha Begić. Za komunalne odpadke pritličja B sta zadolženi strežnici Fadila Pašić in Jovanka Voštić. Za stavbo 

C je zadolžena Škvarč Dragica, za Sončno enoto je zadolžena strežnica Beba Ržek. Za stavbo A je zadolžena strežnica 

Štibelj Janja. Voziček se po uporabi razkuži in očisti. Dezinfekcijo in čiščenje izvede strežnica, ki je izvedla transport do 

kontejnerja v skladu z doktrino čiščenja in dezinfekcije. 

 

- Organski odpadki 

Organske odpadke se pri pobiranju posode po obrokih sortira v plastične posode s pokrovom. Tako sortirane odpadke 

se odpelje v kuhinjo. Odpelje jih negovalka, ki deli obroke po oddelkih. Organske odpadke v skladu s pravilnikom o 

ravnanju z organskimi odpadki odstranjuje podjetje Biotera. 

- Ostri predmeti 

Ostri predmeti, kot so: 

- igle (tudi igle iz infuzijskih sistemov) 
- kanile 
- rezilo skalpela 
- lancete 
- zlomljeno steklo (epruvete) 

Vse kar bi lahko povzročilo vrez ali vbod se odvrže v Sharp zbiralnik za ostre predmete, ki so nameščeni v ambulantah 

A in B. Polne zabojnike se nepredušno zapre in odloži v zbiralnico odpadkov. Transportne posode odvaža pooblaščeni 

zunanji izvajalec Biotera. Na transportne posode se namesti nalepka s podatki o količini, mestu nastanka in datumom 

oddaje odpadkov. Pri odvozu odgovorna oseba izpolni obrazec – evidenčni list o ravnanju z odpadki. 

- Obvezilni material 

Obvezilni material se na oddelkih odvrže v rdeče vreče za zbiranje infektivnega materiala, ki so nameščene na 

previjalnem vozičku. Ko je vrečka ¾ polna se jo odnese v transportno posodo za infektivne odpadke. 

Vedno je pripravljen le en zabojnik za infektivne odpadke. Prostor, kjer je nameščen zabojnik omogoča mokro čiščenje 

in razkuževanje. Ključ se nahaja v čajni kuhinji in ambulanti B.  

- Zdravstveni odpadki (Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja) 

Plenice v izolaciji z ESBL, zbiramo v sobi stanovalca v košu z malo modro vrečko, 1x dnevno se odnese v koš za 

zdravstvene odpadke v zbiralnico odpadkov. Odpadke odvaža pooblaščeni zunanji izvajalec Biotera. 

- Umazano perilo 

Umazano perilo (posteljno perilo, osebno perilo stanovalcev, krpice, brisače) se odloži v vreče, ki so nameščene na 

negovalnih vozičkih. Polne vreče z umazanim perilom se 3x dnevno odpelje v pralnico. Umazano perilo se ločuje na 

čisto perilo, fekalno perilo in perilo iz izolacijskih enot. 

- Inkontinenčni pripomočki 

Pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev se uporablja vozičke na katerih so nameščene vreče za enkratno uporabo, 

namenjene odlaganju inkontinenčnih pripomočkov. Vreče modre barve, polne do ¾ se 3x dnevno odpelje v kontejner 

na dvorišču. Kontejner odvaža in prazni komunalno podjetje Jeko-In, 3x tedensko. 
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Voziček za odvoz ikontinenčnih pripomočkov je nameščen v prostoru za umazano perilo. Voziček se po uporabi razkuži 

in očisti. Čiščenje izvede delavec, ki je odpeljal polne vreče do kontejnerja, preden vrne voziček na oddelek 

- Zdravila  

Zdravila, ki jim je potekel rok uporabe se zbira v namenski zabojnik, ki je nameščen v ambulanti A in B. Za odvoz po 

dogovoru poskrbi lekarna, ki nam zdravila dobavlja. 

6. Urnik oddaje odpadkov 
 

Vrsta odpadka Urnik oddaje Zbiratelji 

Ostri predmeti Po dogovoru 1x 

mesečno 

Biotera 

Odpadki, ki z vidika 

preventive pred infekcijo 

zahtevajo posebno ravnanje 

pri zbiranju in 

odstranjevanju  

Po dogovoru 

1x mesečno 

Biotera 

Odpadki, ki z vidika 

preventive pred infekcijo 

ne zahtevajo posebnega 

ravnanja/ ESBL 

Po dogovoru 

1x mesečno 

Biotera 

Odpadki, ki z vidika 

preventive pred infekcijo 

ne zahtevajo posebnega 

ravnanja 

1x na 14 dni JEKO – IN 

Zdravila Po dogovoru lekarna 

Mešani komunalni odpadki 1x na 14 dni JEKO – IN 

Papir in karton 1X tedensko (petek) JEKO – IN 

Plastična embalaža Po potrebi vzdrževalca (JEKO- IN) 

Steklena embalaža Po potrebi vzdrževalca (JEKO IN) 
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7. Interna navodila o ravnanju z odpadki iz zdravstva in drugimi odpadki, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvene 
dejavnosti 

 

Navodila na oddelkih so interna in so izobešena v sestrski sobi ter na oddelkih na steni prostora za zbiranje odpadkov 

(izplakovalnica), priloga 1. 

a) Pravilno ravnanje z odpadki po skupinah 
Igel po uporabi ne snemamo in jih ne prekrivamo s tulci. Iglo odvržemo v posodo, ki je temu namenjena (Sharp 

kontejner). Brizgo odvržemo v koš, če ni kontaminirana s krvjo, drugače v Sharp kontejner.  

Obvezilni material, material za enkratno uporabo, oz. vsi odpadki, ki nastajajo pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalca 

in so omočeni z njegovimi izločki ali drugimi telesnimi tekočinami, predstavljajo možnost prenosa okužbe in jih zbiramo 

v rdeči vreči, ki jo odnesemo v zabojnik za infektivne odpadke.  

Pretečena zdravila  odlagamo v namenski zabojnik v ambulanti A oziroma B, katero po dogovoru odpeljejo v lekarno. 

Kemične odpadke (razkužila, čistila) zlivamo v kanalizacijo, razredčene z veliko vode. Uvrščamo jih med nenevarne 

odpadke, kjer je Ph nižji od 12. Ob ustreznem razredčenju je to ustrezna pot.  

Plenice zbiramo v modrih vrečah in se jih odpelje 3x dnevno v kontejner. Če je plenica od stanovalca s črevesnim 

obolenjem ali stanovalca, ki je v izolaciji, se plenice odvržejo med infektivne odpadke v rdeče vreče in se deponirajo v 

prostoru za infektivne odpadke, v posebnem rumenem kontejnerju. Če je plenica od stanovalca z ESBL + bakterijami, 

se odvrže v malo modro vrečo med zdravstvene odpadke in se deponira v prostoru za zdravstvene odpadke v 

kontejnerju. 

Komunalne odpadke zbiramo v črne vreče in jih sproti 3x dnevno odvažamo v kontejner. Steklo zbiramo ločeno, v 

namenskih zabojnikih v izplakovalnicah. 

Plastično embalažo zbiramo v namenskih zabojnikih v izplakovalnicah. 

Časopisni papir in drugi odpadni papir se zbira v zabojnikih v izplakovalnicah. 

Baterije in kartuše se zbirajo v kartonasti škatli v arhivu tajništva. 

Ostanke hrane vračamo nazaj v kuhinjo. 

b) Sortiranje odpadkov 
Rdeče vreče (infektivni odpadek – naprej v 60 L zabojnik BIOTERA) 

- urinske vrečke (prazne) 
- urinski katetri 
- zaščitne maske, plašči 
- gnojni oz. krvavi obvezilni material 
- zaščitne rokavice za enkratno uporabo 
- kontaminirani odpadki- izolacije 

Modre vreče  

- plenice za enkratno uporabo 
- rokavice za enkratno uporabo 
- perilo za enkratno uporabo 
- robčki za enkratno uporabo 
- plenice ESBL 
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Zaprti kontejner 

- igle 
- rezila 
- steklene epruvete 
- brizgalke s krvjo 

Pomembno: zaščita delavcev pri odvozu odpadkov 

- namenski predpasnik 
- rokavice za enkratno uporabo 
- higiena rok 

 

8. Vodenje evidenc in poročil o nastajanju odpadkov 
 

Za pravilno rokovanje z odpadki v zdravstveno negovalni enoti sta odgovorni  DMS Maja Oblak in DMS Marija Trček. 

 

Doktrina čiščenja in dezinfekcije_______________________________________________ 

 

Bivalni prostori (sobe, predprostori in WC – ji)___________________________________ 

 

DNEVNO* Izvajalec 

Vlažno brisanje tal Dom 

Čiščenje in dezinfekcija prostorov: WC školjk, umivalnikov, pip, ogledal, polic Dom 

Čiščenje in dezinfekcija kljuk in čiščenje vrat Dom 

Čiščenje namiznih svetil, telefonov miz in stolov Dom 

Brisanje prostih površin na dosegu roke Dom  

Brisanje okenskih polic Dom  

Čiščenje postelj Dom  

Čiščenje servirnih mizic, nočnih omaric, sten Dom  

MESEČNO Izvajalec 

Temeljito čiščenje vseh vrat, zunanjosti omar, servirnih mizic Dom 

Čiščenje in dezinfekcija postelj Dom  

Čiščenje radiatorjev Dom  

Čiščenje sobnih balkonov Dom  

Čiščenje stropnih luči Dom  
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Temeljito čiščenje in dezinfekcija sanitarnih prostorov Dom  

Čiščenje notranjosti garderobnih omar Dom 

* velja za stanovalce razvrščene v kategorijo oskrbe III. in IV. Za stanovalce razvrščene v kategorijo oskrbe I. in II. se čiščenje izvaja 

v skladu z določili Podrobnejših standardov oskrbe. 

 

Oddelčne čajne kuhinje in skupni prostori ter centralna jedilnica____________________ 

 

DNEVNO Izvajalec 

Vlažno čiščenje tal Dom 

Čiščenje stolov Dom 

Brisanje prahu Dom 

Čiščenje miz Dom 

Čiščenje opreme v čajni kuhinji  Dom 

Čiščenje teras Dom 

Čiščenje in dezinfekcija skupnih kopalnic: WC školjk, umivalnikov, kopalnih kadi, 

ogledal, polic 

Dom 

MESEČNO Izvajalec 

Temeljito čiščenje miz, stolov Dom 

Temeljito čiščenje teras Dom 

Temeljito čiščenje opreme v čajnih kuhinjah Dom 

 

Prostori splošne ambulante, fizioterapije in delovne terapije________________________ 

DNEVNO Izvajalec 

Vlažno brisanje tal Dom 

Čiščenje in dezinfekcija sanitarnih prostorov: WC školjk, umivalnikov, pip, ogledal, 

polic 

Dom 

Čiščenje in dezinfekcija kljuk in čiščenje vrat Dom 

Čiščenje namiznih svetil, telefonov, miz in stolov Dom 

Brisanje prostih površin na dosegu roke Dom 

Brisanje okenskih polic Dom 
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MESEČNO Izvajalec 

Temeljito čiščenje vseh vrat, zunanjosti omar Dom 

Čiščenje in dezinfekcija notranjosti omar Dom 

Čiščenje radiatorjev Dom 

Čiščenje stropnih luči Dom 

Temeljito čiščenje in dezinfekcija sanitarnih prostorov Dom 

 

Prostori pralnice_____________________________________________________________ 

DNEVNO Izvajalec 

Vlažno čiščenje tal in dezinfekcija v skladišču za umazano perilo Dom 

Vlažno čiščenje tal in dezinfekcija v skladišču v prostoru pralnice Dom 

Čiščenje in dezinfekcija kljuk in vrat Dom 

Čiščenje in dezinfekcija vrat pralnih in sušilnih strojev Dom 

Čiščenje in dezinfekcija posod za čiste tekstilije Dom 

Čiščenje in dezinfekcija delovnih površin Dom 

TEDENSKO Izvajalec 

Čiščenje in dezinfekcija transportnih vozičkov za čist perilo Dom 

Čiščenje odlagalnih površin Dom 

Čiščenje in dezinfekcija sten Dom 

 

MEDICINSKO TEHNIČNI PRIPOMOČKI IN APARATURE_____________________ 

DNEVNO Izvajalec 

Čiščenje in dezinfekcija negovalnih vozičkov Dom 

Čiščenje in dezinfekcija previjalnih vozičkov Dom 

Čiščenje in dezinfekcija kopalnih kadi in kopalnih vozičkov Dom 

Čiščenje in dezinfekcija aspiratorja Dom 

TEDENSKO Izvajalec 

Čiščenje in dezinfekcija RR merilcev, KS merilca* Dom 

Čiščenje in dezinfekcija invalidskih vozičkov in ostalih invalidskih pripomočkov Dom 
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Čiščenje in dezinfekcija pripomočkov za izvajanje fizioterapije* Dom 

Čiščenje in dezinfekcija hladilnika za shranjevanje zdravil- mesečno! Dom 

* čiščenje omenjenih aparatur se izvede tudi ob vsakokratni uporabi, ki je izven tedenskega plana 

 

Čiščenje centralne kuhinje____________________________________________________ 

Čiščenje centralne kuhinje je opredeljeno v verificiranem HAACP načrtu zavoda. Izvajajo ga delavci kuhinje. 

Postopki čiščenja in dezinfekcije 

Za čiščenje uporabljamo mlačno vodo, čistila, namenske krpe za različne površine, voziček za transport čistilnih 

sredstev in koš za zbiranje odpadnega materiala. Pri čiščenju uporabljamo sistem dveh veder ali sistem eno vedro ena 

krpa. Čistilne krpe so pralne. Perejo in sušijo se ločeno od ostalega perila. Shranjujejo se v prostoru za shranjevanje 

čistilnih potrebščin. Pri čiščenju uporabljamo barvno lestvico ločevanja krp.  

Površine, onesnažene z izločki ali krvjo najprej razkužimo z razkužilom in pobrišemo s staničevino ali papirnimi 

brisačami, da odstranimo izločke  in šele nato čistimo.  

Za razkuževanje predmetov in inštrumentov praviloma uporabljamo že pripravljena razkužila. Če razkužilo pripravljamo 

sami, jih pripravljamo v mrzli vodi, ter natančno in dosledno upoštevamo navodila. Za razkuževanje inštrumentov – 

ostalih pripomočkov uporabljamo namenske posode s pokrovi. 

Za razkuževanje perila uporabljamo razkuževanje s toploto (pranje na 950 C), pri pranju na nižjih temperaturah pa 

dodajamo kemična razkužila. Za razkuževanje rok uporabljamo tovarniško pripravljena razkužila. 

Vsi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovno obleko in obutev ter dodatna zaščitna delovna sredstva. Vrste 

zaščitnih delovnih sredstev, ki se jih uporablja pri posameznih opravilih, so razvidne iz spodnje tabele. Delovna in 

privatna oblačila morajo biti ločena, preko delovne obleke ni dovoljeno nošenje privatnih oblačil. 

 

OPRAVILO 

Delovna 

obleka 

Lateks 

rokavice 

Sterilne 

rokavice 

Zaščitna 

halja / 

predpasnik 

 

Maska 

 

Pokrivalo 

Osnovna higienska 

oskrba stanovalcev 

X X     

Rokovanje s telesnimi 

izločki 

X X     

Rokovanje z okuženimi 

telesnimi izločki 

X X  X X  

Rokovanje s hrano 

in napitki 

X   X  X 

Rokovanje s čistim 

perilom 

X      
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Rokovanje z umazanim 

perilom  

X X     

Oskrba stom X  X  X  

Aspiracija X  X  X  

Previjanje ran X  X*  X  

Odvzem materiala za  

laboratorijske preiskave 

X X     

Kateterizacija ženske X  X  X  

Vstavitev venskega kanala X X     

I. V. aplikacija zdravil X X     

X* - če ne uporabljamo peana ali pincete 

Usposabljanje zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki iz zdravstva 

Vsa izobraževanja se izvajajo po letnem planu izobraževanj, ki je pripravljen v začetku tekočega leta. 

2x letno imamo interna izobraževanja na temo »odpadki« - predavanje vodi vodja ZNO ali pooblaščena odgovorna 

medicinska sestra (priloga 2). 

Dodatna izobraževanja se izvedejo, če se pri nadzoru, ki se izvaja po oddelkih ugotovijo nepravilnosti pri ravnanju z 

odpadki. 

O prisotnosti na izobraževanju se vodi evidenca prisotnosti. 

Odgovorne osebe, ki jih je povzročitelj odpadkov pooblastil za ravnanje z odpadki iz zdravstva 

Za pripravo in izvajanje načrta ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je odgovoren 

direktor ustanove. 

Direktor pooblasti odgovorno osebo za ravnanje z odpadki oz. njihovega nastanka do oddaje odpadkov zbiralcem, to 

je vodja ZNO Maja Oblak. 

Odgovorna oseba je dolžna izvajati interna izobraževanja v zvezi z ravnanjem z odpadki, pripraviti evidenčne liste za 

oddelke o nastajanju odpadkov, nadzorovati ravnanje z odpadki, poskrbeti za nabavo embalaže za zbiranje odpadkov 

ter pripraviti navodila o vzdrževanju in čiščenja zbiralnice odpadkov. 
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Priloga 1 

NAVODILA ZA RAVNANJE OSEBJA Z ODPADKI 

 

1. Odpadki pri katerih se zaradi preprečevanja okužbe zahteva posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi 
(18 01 03) – medicinska sestra 

 

Ostri infektivni odpadki (18 01 01) so uporabljene kontaminirane igle, skalpeli… Injekcijskih igel po uporabi ne 

snemamo. Iglo in brizgo (v kompletu) odnesemo v sestrsko sobo, kjer ju ločimo. Iglo in rezila odvržemo v Sharp 

kontejner (18 01 01), ki ga polnimo le do 3/4, brizgo odvržemo med odpadke iz zdravstva (18 01 04). 

MEHKI:  na vozičku za preveze imamo nameščeno rdečo vrečo, v katero sproti med izvajanjem posega odlagamo 

obvezilni in preostali material, ki je kontaminiran. 

ASPIRAT: zbiramo v obstoječo posodo, ki je namenjena večkratni uporabi. Po uporabi v posodo nalijemo razkužilo in 

dekontaminiran aspirat zlijemo v izlivno školjko.  

 

2. Odpadki, pri katerih se zaradi preprečevanja okužbe ne zahteva posebno ravnanje – bolničarka, 
medicinska sestra 

Pri negi stanovalca uporabljamo negovalni voziček, na katerem je nameščena modra velika vreča (HDPE 700 x 1000 

mm x 20 mm) za enkratno uporabo. Te vreče so namenjene za zbiranje uporabljenih inkontinenčnih pripomočkov in 

ostalega nevarnega materiala. Ko so vreče polne jih zvezane odložimo v začasno zbiralnico odpadkov na oddelku – 

izplakovalnica. Vreče polnimo le do 2/3 prostornine. 

Plenice, skupaj z ostalim materialom za enkratno uporabo zbiramo v modri vreči, ločeno od komunalnih odpadkov, ki 

nastajajo v sobah stanovalcev. Plenice v izolaciji ESBL + plenice spadajo v skupino 18 01 04, razen v primeru, da gre za 

plenico, ki je bila uporabljena pri stanovalcu z drugo nalezljivo boleznijo. Ta plenica se odvrže med infektivne 

odpadki, to so odpadki pri katerih se zaradi preprečevanja okužbe zahteva posebno ravnanje pri zbiranju in 

odstranitvi (18 01 03). 

 

3. Odpadna zdravila (18 01 09) – medicinske sestre 
Zdravila, ki jim je potekel rok ali ostanki zdravil, ki so stanovalcem ostala po uporabi zdravil shranimo v pripravljenih 

PVC zabojnikih v ambulanti A in B. Zaposleni iz lekarne po dogovoru odpelje zabojnik v lekarno. 

 

4. Mešani komunalni odpadki (20 03 01) – strežnice in bolničarke 
V sobah stanovalcev in sanitarnih prostorih ter skupnih prostorih enkrat na dan (dopoldan) po potrebi tudi popoldan 

izpraznimo koše, ki so opremljeni s črnimi malimi vrečami. Odpadki se zbirajo v veliko črno vrečo (HDPE 700 x 1000 x 

20 mm), ki je nameščena na čistilnem vozu. Polni (2/3 prostornine) zavežemo na vozel in jo odložimo v izplakovalnico 

na oddelku, ki je namenjena začasnemu shranjevanju odpadkov. Odvažamo jih 2x dnevno v kontejner za odpadke 

pred domom.  
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5. Plastična embalaža (15 01 02) – medicinska sestra in strežnica 
Prazno PVC embalažo po uporabi odložimo v zabojnik na oddelku v izplakovalnici, ki je namenjena zbiranju plastične 

embalaže. 

Strežnica 1x tedensko odpelje odpadke v namenski kontejner, ki je v skupni zbiralnici odpadkov. 

 

6. Kartonasta embalaža (15 01 01) – strežnice  
V bivalnem delu stanovalci sami zbirajo časopis, ki ga odlagajo v zabojnik za zbiranje v dnevnem prostoru. Strežnica 

po potrebi odpelje  časopise v zbirni prostor za papir in karton v zbiralnico za odpadke. Na negovalnem oddelku 

časopis zbira negovalka. 

 

7. Alkalne baterije, nanometri (16 06 04) – strežnica, medicinska sestra, tajnica 
Prazne baterije zbiramo v škatli, ki stoji v tajništvu. Polno škatlo tajnica odda vzdrževalcu, ki baterije odpelje v 

kontejner za zbiranje v ekološkem otoku. 

 

8. Kuhinjski organski odpadki (20 01 08) – bolničarke, medicinske sestre 
Stanovalci ostanke hrane pustijo na krožniku. Ostanke hrane zberemo v za to namenjeno posodo in jih odpeljemo v 

centralno kuhinjo. 
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Priloga 2 

NALOGE IN DOLŽNOSTI NEGOVALNEGA OSEBJA PRI RAVNANJU Z ODPADKI 

Negovalno osebje in strežnice so se dolžni ravnati po navodilih o ravnanju z odpadki, ki jih je zapisala vodja 

zdravstveno negovalne službe in visijo na oglasni deski v čajni kuhinji 

Strežnica: 

- pri dnevnem čiščenju prostorov (sob stanovalcev, skupnih prostorov) izprazni tudi koše z odpadki 
- enkrat na teden koše ustrezno očisti s čistilno – dezifenkcijskim sredstvom  
- vsak dan pripravi novo črno vrečo za zbiranje komunalnih odpadkov 
- dnevno odvaža odpadke z oddelkov 
- kemične odpadke (razkužila, čistila), ki jih uporablja pri čiščenju in dezinfekciji kot že pripravljeno raztopino, 

po končanem delu izlije v kanalizacijo z veliko vode. 
Negovalka: 

- po opravljeni negi plenice odvrže v modro vrečo za odpadke, ki se nahaja na negovalnem vozičku 
- polno vrečo (do 2/3) z uporabljenimi plenicami zaveže in odloži v izplakovalnico na oddelku, kjer je prostor za 

začasno shranjevanje odpadkov 
- pri opravljanju nege stanovalca, ki je v izolacijski sobi, plenico odvrže v rdečo vrečo manjše velikosti ali modro 

vrečo in nato takoj odnese v zabojnik z infektivnimi odpadki ali zdravstvenimi odpadki 
Medicinska sestra: 

- injekcijskih igel se po uporabi ne snema; iglo se odvrže v rumeni kontejner, brizgo pa v koš z odpadki 18 01 
04, če ni kontaminirana s krvjo- poln kontejner dobro zapre in odnese v zbiralnico odpadkov 

- obvezilni material, ki nastaja pri zdravstveni negi stanovalca in je omočen s telesnimi izločki, zbira v rdečo 
vrečo in takoj odnese v zabojnik za infektivne odpadke 

- ves material za enkratno uporabo (katetri, različne cevke, zaščitni predpasniki, rokavice…), ki ni 
kontaminirana odvrže v modro vrečo, v kateri se zbirajo tudi plenice 

- odpadna zdravila in ostale farmacevtske odpadke zbira v zabojniku, ki stoji v ambulanti B. Po dogovoru 
zaposlena iz lekarne odpelje zabojnik v lekarno. 

Odgovorna medicinska sestra: 

- vsaj 1x tedensko opravi nadzor nad ravnanjem z odpadki na oddelkih in stanjem v prostoru za začasno 
shranjevanje odpadkov 

- o opravljenem nadzoru poroča vodji zdravstveno negovalne službe 
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Priloga 3 
Ločevanje odpadkov na mestu  nastanka 

Plenice, material za enkratno uporabo – 

rokavice, predpasniki, zaščitne maske, podloge 

18 01 04 

Vreča MODRE BARVE – odvoz kontejner zunaj 

Mešani komunalni odpadki 

20 03 01 

Vreča ČRNE BARVE – odvoz kontejner zunaj 

Steklo 

15 01 07 

Zabojnik v izplakovalnicah- odvoz zbiralnica 

odpadkov 

PVC embalaža 

15 01 02 

Zabojnik v izplakovalnicah- odvoz kontejner 

zunaj 

Baterije in kartuše 

16 06 05 

Arhiv tajništva, kjer se zbirajo v namenski škatli – 

odvoz po dogovoru 

Kartonska embalaža in časopisni papir 

20 01 01 

Razstavljen karton odpelje čistilka v klet, papir- 

zabojnik v izplakovalnicah- odvoz zbiralnica 

odpadkov 

Infektivni odpadki 

18 01 03 

RDEČE MALE VREČE – odložiti v rumeni zabojnik 

(25 ali 60 litrov) – prostor za infektivne odpadke- 

¾ polne odpeljemo v zbiralnico odpadkov- odvoz 

BIOTERA  

Ostri predmeti 

18 01 01 

V Sharp kontejnerje –¾ polne odpeljemo v 

zbiralnico odpadkov- odvoz BIOTERA  

Pretečena zdravila  

18 01 09 

Zbirajo se v ambulanti B v namenskem 

zabojniku, odvoz lekarna 

Zdravstveni odpadki  

18 01 04 (ESBL) 

MODRE VREČE – posebni koši po sobah – 

zbiralnica odpadkov, odvoz BIOTERA 
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