
MEDICININIMEDICININIŲŲ ATLIEKATLIEKŲŲ
UTILIZAVIMO UTILIZAVIMO 

AKTUALUMAS KLAIPAKTUALUMAS KLAIPĖĖDOS DOS 
APSKRITYJEAPSKRITYJE



TEISTEISĖĖS AKTAI (1):S AKTAI (1):

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKLIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲŲ TVARKYMO TVARKYMO 
ĮĮSTATYMASSTATYMAS
Pagal Lietuvos Respublikos atliekPagal Lietuvos Respublikos atliekųų tvarkymo tvarkymo įįstatymstatymąą
medicininimedicininiųų atliekatliekųų tvarkymo administravimo atsakomybtvarkymo administravimo atsakomybėė yra yra 
paskirstyta dviem ministerijoms: paskirstyta dviem ministerijoms: 
Aplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja visAplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja visųų
atliekatliekųų tvarkymtvarkymąą, , 
Sveikatos apsaugos ministerija reglamentuoja medicininiSveikatos apsaugos ministerija reglamentuoja medicininiųų
atliekatliekųų tvarkymtvarkymąą ir koordinuoja sveikatos prieir koordinuoja sveikatos priežžiiūūros ros įįstaigstaigųų
veiksmus diegiant medicininiveiksmus diegiant medicininiųų atliekatliekųų tvarkymo pajtvarkymo pajėėgumus. gumus. 
ValstybinValstybinėėje pavojingje pavojingųų atliekatliekųų tvarkymo programoje, tvarkymo programoje, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybpatvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybėės 1999 m. s 1999 m. 
birbiržželio 9 d. nutarimu Nr. 761 (elio 9 d. nutarimu Nr. 761 (ŽŽin., 1999, Nr. in., 1999, Nr. 5252--16951695), ), 
numatytos lnumatytos lėėššos medicininios medicininiųų atliekatliekųų tvarkymui nebuvo skirtos.tvarkymui nebuvo skirtos.



TEISTEISĖĖS AKTAI (2):S AKTAI (2):

SAM SAM įįsakymas (2005sakymas (2005--1212--22) Nr. V22) Nr. V--1005 1005 „„DDėėl medicininil medicininiųų
atliekatliekųų tvarkymo sveikatos prietvarkymo sveikatos priežžiiūūros ros įįstaigose 2006staigose 2006--2008 2008 
m. programos patvirtinimom. programos patvirtinimo““

3. Pagal Lietuvos Respublikos atliek3. Pagal Lietuvos Respublikos atliekųų tvarkymo tvarkymo įįstatymstatymąą ((ŽŽin., in., 
1998, Nr. 1998, Nr. 6161--17261726; 2002, Nr. ; 2002, Nr. 7272--30163016) u) užž atliekatliekųų tvarkymtvarkymąą
turi atsakyti atliekturi atsakyti atliekųų gamintojas (sveikatos priegamintojas (sveikatos priežžiiūūros ros įįstaiga) ir staiga) ir 
apmokapmokėėti atliekti atliekųų tvarkymo itvarkymo iššlaidas. Valstybinlaidas. Valstybinėė ligoniligoniųų kasa kasa 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisprie Sveikatos apsaugos ministerijos teisėės akts aktųų nustatyta nustatyta 
tvarka utvarka užžtikrina asmens sveikatos prietikrina asmens sveikatos priežžiiūūros paslaugros paslaugųų iiššlaidlaidųų
apmokapmokėėjimjimąą..



Pagrindiniai vietinPagrindiniai vietinėės ir regionins ir regioninėės valds valdžžios ios 
institucijinstitucijųų uužždaviniai ir problemos:daviniai ir problemos:

•• Strategija turi bStrategija turi būūti kuriama remiantis glaudti kuriama remiantis glaudžžiu iu 
savivaldybisavivaldybiųų bendradarbiavimu;bendradarbiavimu;

•• Renkami ir pateikiami realRenkami ir pateikiami realūūs duomenys apie s duomenys apie 
surenkamas atliekas;surenkamas atliekas;

•• Sistema turi bSistema turi būūti gerai finansuojama;ti gerai finansuojama;
•• Parengta politika turi bParengta politika turi būūti pripati pripažžinta;inta;
•• Procesas turi bProcesas turi būūti gerai organizuotas, t.b. teikiama ti gerai organizuotas, t.b. teikiama 

informacija, konsultuojama, informacija, konsultuojama, ššvievieččiamoji veikla. iamoji veikla. 



Europos SEuropos Sąąjunga veikia laikydamasi keturijunga veikia laikydamasi keturiųų
pagrindinipagrindiniųų principprincipųų::

•• 1. 1. Prevencijos principasPrevencijos principas: ma: mažžinama prielaidinama prielaidųų atliekoms atliekoms 
atsirasti, pramonatsirasti, pramonėė skatinama gaminti, o vartotojai skatinami skatinama gaminti, o vartotojai skatinami 
rinktis produktus ir paslaugas, irinktis produktus ir paslaugas, išš kurikuriųų bus mabus mažžiau atliekiau atliekųų. . 
Taip pat kuriama ir remiama europinio lygio atliekTaip pat kuriama ir remiama europinio lygio atliekųų
perdirbimo strategijaperdirbimo strategija. . 

•• 2. 2. Principas "terPrincipas "terššėėjas moka":jas moka": tie, kurie tertie, kurie terššia, turi padengti ia, turi padengti 
tvarkymo itvarkymo iššlaidas. Todlaidas. Todėėl turi bl turi būūti nustatytos pavojingos ti nustatytos pavojingos 
medmedžžiagos ir gamintojams turi tekti atsakyti uiagos ir gamintojams turi tekti atsakyti užž atliekatliekųų
surinkimsurinkimąą, tvarkym, tvarkymąą ir perdirbimir perdirbimąą. . 

•• 3. 3. Atsargumo principas:Atsargumo principas: jeigu yra bent kiek rizikos, turi bjeigu yra bent kiek rizikos, turi būūti ti 
dedamos pastangos jai idedamos pastangos jai iššvengti. vengti. 

•• 4. 4. Artumo principas:Artumo principas: atliekos tvarkomos kiek atliekos tvarkomos kiek įįmanoma manoma 
ararččiau jiau jųų atsiradimo atsiradimo ššaltinio. altinio. 



Lietuvos higienos normaLietuvos higienos norma

HN 66:2008 HN 66:2008 „„MedicininiMedicininiųų atliekatliekųų tvarkymo tvarkymo 
saugos reikalavimaisaugos reikalavimai““ patvirtinta Lietuvos patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. vasario 14 d. 2008 m. vasario 14 d. įįsakymu Nr. Vsakymu Nr. V--117 117 
((ŽŽin., 2008, Nr.22in., 2008, Nr.22--822822))



Higienos normos taikymas:Higienos normos taikymas:

•• Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūros ros įįstaigoms. staigoms. 
•• Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūros ros įįstaigstaigųų darbuotojams, darbuotojams, 

teikiantiems paslaugas ne sveikatos prieteikiantiems paslaugas ne sveikatos priežžiiūūros ros 
įįstaigose.staigose.

Netaikoma tvarkant radioaktyviNetaikoma tvarkant radioaktyviąąsias medicinines sias medicinines 
atliekas.atliekas.



Sveikatos prieSveikatos priežžiiūūros ros įįstaigstaigųų atliekatliekųų
klasifikacija:klasifikacija:

•• Pavojingos medicininPavojingos medicininėės atliekoss atliekos

•• Nepavojingos medicininNepavojingos medicininėės atliekos s atliekos ((netinkami naudoti netinkami naudoti 
vienkartiniai gaminiai)vienkartiniai gaminiai)

•• Kitos pavojingos atliekosKitos pavojingos atliekos ((perdegusios perdegusios 
liuminescencinliuminescencinėės lemposs lempos ir kt.) ir kt.) 

•• Kitos nepavojingos atliekosKitos nepavojingos atliekos ((komunalinkomunalinėės atliekos ir s atliekos ir 
antrinantrinėės s žžaliavos) aliavos) 



Pavojingos medicininPavojingos medicininėės atliekos:s atliekos:

Infekuotos atliekosInfekuotos atliekos: : 
1.1. LaboratorijLaboratorijųų atliekosatliekos
2.2. Skystos medicininSkystos medicininėės atliekoss atliekos
3.3. KKūūno dalys ir organaino dalys ir organai
4.4. Panaudoti aPanaudoti ašštrtrūūs daiktais daiktai
5.5. Panaudoti vienkartiniai gaminiaiPanaudoti vienkartiniai gaminiai

Neinfekuoti aNeinfekuoti ašštrtrūūs daiktais daiktai (nenaudoti netek(nenaudoti netekęę sterilumo sterilumo ššvirkvirkšštai,tai, kateteriai ir kateteriai ir 
kt)kt)
FarmacinFarmacinėės atliekoss atliekos (naikintini vaistiniai preparatai)(naikintini vaistiniai preparatai)
Kitos pavojingos medicininKitos pavojingos medicininėės atliekoss atliekos (nenaudotini prietaisai, turintys (nenaudotini prietaisai, turintys 
gyvsidabrio, sudaugyvsidabrio, sudaužžyti gyvsidabrio termometrai ir ktyti gyvsidabrio termometrai ir kt.).)



InfekuotInfekuotųų atliekatliekųų tvarkymo reikalavimaitvarkymo reikalavimai
(1)(1)::

Infekuotos medicininInfekuotos medicininėės atliekos gali bs atliekos gali būūti uti užžkrekreččiamiamųųjjųų ligligųų perdavimo perdavimo 
veiksnys. Sveikatos prieveiksnys. Sveikatos priežžiiūūros ros įįstaigose yra pavojus ustaigose yra pavojus užžsikrsikrėėsti kraujo sti kraujo 
infekcijomis personalui nuo ligonio ir ligoniui nuo personalo. Minfekcijomis personalui nuo ligonio ir ligoniui nuo personalo. Medicinos edicinos 
personalas, ypapersonalas, ypačč procedprocedūūrrųų kabinetkabinetųų, gimdymo skyri, gimdymo skyriųų, kraujo centr, kraujo centrųų, , 
klinikiniklinikiniųų laboratorijlaboratorijųų, patologin, patologinėės anatomijos skyris anatomijos skyriųų, nuolat kontaktuoja , nuolat kontaktuoja 
su ligonisu ligoniųų krauju ir kitais kkrauju ir kitais kūūno skysno skysččiais. Susiiais. Susižžeidus infekuotomis eidus infekuotomis 
atliekomis (per kraujatliekomis (per kraująą ar ar įįsidsidūūrus arus ašštriais daiktais), galima utriais daiktais), galima užžsikrsikrėėsti sti ŽŽIV, IV, 
hepatitais, stablige, vietine ar bendra phepatitais, stablige, vietine ar bendra pūūlinga infekcija ir kitomis ligomis.linga infekcija ir kitomis ligomis.

InfekuotInfekuotųų atliekatliekųų kenksmingumo pakenksmingumo paššalinimo balinimo būūdai:dai:
•• garo sterilizatoriuose, garo sterilizatoriuose, 
•• mikrobangmikrobangųų įįrenginiuose, renginiuose, 
•• deginimo, kremavimo deginimo, kremavimo įįrenginiuose,renginiuose,
•• chemincheminėėmis dezinfekcijos medmis dezinfekcijos medžžiagomis ar preparatais (biocidais).iagomis ar preparatais (biocidais).



InfekuotInfekuotųų atliekatliekųų tvarkymo reikalavimaitvarkymo reikalavimai
(2)(2)::

Infekuotos atliekos, paInfekuotos atliekos, paššalinus jalinus jųų kenksmingumkenksmingumąą
biocidais, tampa pavojingomis atliekomis ir turi bbiocidais, tampa pavojingomis atliekomis ir turi būūti ti 
tvarkomos vadovaujantis  tvarkomos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įįsakymsakymuu Nr. 217 Nr. 217 
““DDėėl Atliekl Atliekųų tvarkymo taisyklitvarkymo taisykliųų patvirtinimopatvirtinimo””
patvirtintais  pavojingpatvirtintais  pavojingųų atliekatliekųų tvarkymo reikalavimaistvarkymo reikalavimais..



SkystSkystųų medicininimedicininiųų atliekatliekųų (kraujo, kraujo produkt(kraujo, kraujo produktųų, , 
kitos potencialiai infekuotos biologinkitos potencialiai infekuotos biologinėės meds medžžiagos) iagos) 
tvarkymo btvarkymo būūdai:dai:

•• deginimas;deginimas;
•• kenksmingumo pakenksmingumo paššalinimas mikrobangomis arba garo alinimas mikrobangomis arba garo 

sterilizatoriais;sterilizatoriais;
•• uužžpylimas dezinfekcijos tirpalu. pylimas dezinfekcijos tirpalu. 

P.s. dezinfekuotos skystos medicininP.s. dezinfekuotos skystos medicininėės atliekos gali s atliekos gali 
bbūūti iti iššpilamos pilamos įį buitinibuitiniųų nuoteknuotekųų tinklus prietinklus priešš tai tai 
informavus tinklinformavus tinklųų savininksavininkąą ir, jei kitaip nenumatyta, ir, jei kitaip nenumatyta, 
papažžymymėėjus saugos duomenjus saugos duomenųų lape.lape.



KKūūno dalino daliųų ir organir organųų tvarkymo tvarkymo 
reikalavimaireikalavimai

•• KKūūno dalys ir organai turi bno dalys ir organai turi būūti pakuojami ti pakuojami įį dviejdviejųų
sluoksnisluoksniųų plastikinius nepermatomus maiplastikinius nepermatomus maiššus arba us arba įį
plastikinius konteinerius.plastikinius konteinerius.

•• KKūūno dalys ir organai turi bno dalys ir organai turi būūti pakuojami atskiroje ti pakuojami atskiroje 
pakuotpakuotėėje.je.

•• KKūūno dalys ir organai perduodami arba deginti, arba no dalys ir organai perduodami arba deginti, arba 
kremuoti, arba ukremuoti, arba užžkasti kapinkasti kapinėėse.se.



PanaudotPanaudotųų aašštritriųų vienkartinivienkartiniųų daiktdaiktųų tvarkymo tvarkymo 
bbūūdai:dai:

•• deginimasdeginimas
•• kenksmingumo kenksmingumo ššalinimas garo sterilizatoriuose alinimas garo sterilizatoriuose 

arba mikrobangarba mikrobangųų įįrenginiuose;renginiuose;
•• dezinfekavimas mirkant udezinfekavimas mirkant užždaruose induosedaruose induose

nustatytnustatytąą laiklaikąą;;
Panaudoti aPanaudoti ašštrtrūūs daiktai pakuojami s daiktai pakuojami įį sandarius sandarius 
ir atsparius dir atsparius dūūriams riams vienkartiniusvienkartinius plastikinius plastikinius 
konteinerius.konteinerius.



PanaudotPanaudotųų vienkartinivienkartiniųų gaminigaminiųų
tvarkymo reikalavimaitvarkymo reikalavimai
PanaudotPanaudotųų vienkartinivienkartiniųų kietkietųų gaminigaminiųų (plastikini(plastikiniųų ššvirkvirkššttųų, la, laššiniiniųų sistemsistemųų, , 

kateterikateteriųų, ir kt.) tvarkymo b, ir kt.) tvarkymo būūdai:dai:
•• deginimas;deginimas;
•• kenksmingumo pakenksmingumo paššalinimas garo sterilizatoriuose arba mikrobangalinimas garo sterilizatoriuose arba mikrobangųų

įįrenginiuose;renginiuose;
•• dezinfekavimas nustatytdezinfekavimas nustatytąą laiklaikąą tirpale, tinkantirpale, tinkanččiame infekuotiame infekuotųų kietkietųų atliekatliekųų

dezinfekcijai.dezinfekcijai.

VienkartiniVienkartiniųų panaudotpanaudotųų gaminigaminiųų (paklod(paklodžžiiųų, puspaklod, puspaklodžžiiųų, rank, rankššluosluosččiiųų, , 
tampontamponųų, tvars, tvarsččiiųų ir kt.) tvarkymo bir kt.) tvarkymo būūdai:dai:

•• deginimas;deginimas;
•• kenksmingumo pakenksmingumo paššalinimas garo sterilizatoriuose ar mikrobangalinimas garo sterilizatoriuose ar mikrobangųų

įįrenginiuose.renginiuose.



InfekuotInfekuotųų medicininimedicininiųų atliekatliekųų
saugojimo terminaisaugojimo terminai
•• tarpintarpinėėje saugyklojeje saugykloje –– ne ilgiau kaip ne ilgiau kaip iki darbo dienos pabaigosiki darbo dienos pabaigos ir ir 

iiššvevežžamos (saugiai iamos (saugiai iššneneššamos) amos) įį centrincentrinęę saugyklsaugykląą ar laikino saugojimo ar laikino saugojimo 
aikaikššteltelęę;;

•• centrincentrinėėje saugyklojeje saugykloje (jei ne(jei neššaldoma)aldoma) –– ne ilgiau kaip ne ilgiau kaip 72 val.72 val. ššaltuojualtuoju
periodu ir periodu ir 48 val. 48 val. ššiltuoju metiltuoju metųų perioduperiodu, laikino saugojimo aik, laikino saugojimo aikššteltelėėjeje ––
ššaltuoju metaltuoju metųų periodu ne ilgiau kaip 72 val., periodu ne ilgiau kaip 72 val., ššiltuoju metiltuoju metųų periodu ne ilgiau periodu ne ilgiau 
kaip 48 val.;kaip 48 val.;

•• kkūūno dalys ir organaino dalys ir organai, iki bus perduoti deginti ar i, iki bus perduoti deginti ar iššvevežžti ti įį kapines, turi bkapines, turi būūti ti 
laikomi specialiai tam skirtame laikomi specialiai tam skirtame ššaldytuve 2aldytuve 2––8 8 °°CC temperattemperatūūroje ne ilgiau roje ne ilgiau 
kaip kaip 12 val12 val., o ., o žžemesnemesnėėje nei minus 18 je nei minus 18 °°C temperatC temperatūūrojeroje –– iki iki 3 m3 mėėnesinesiųų;;

infekuotos atliekosinfekuotos atliekos, i, iššskyrus kskyrus kūūno dalis ir organus, iki bus perduotos no dalis ir organus, iki bus perduotos 
deginti, gali bdeginti, gali būūti laikomos specialiai tam skirtame ti laikomos specialiai tam skirtame ššaldytuve aldytuve žžemesnemesnėėje nei je nei 
minus 18 minus 18 °°C temperatC temperatūūroje iki 3 mroje iki 3 mėėnesinesiųų..



AAČČIIŪŪ UUŽŽ DDĖĖMESMESĮĮ


