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ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ 
 

       Переробка та утилізація медичних відходів являється надзвичайно актуальною та 

складною проблемою. Кількість і склад відходів, які утворюються у лікувально-

профілактичних закладах, коливаються залежно від рівня розвитку країни, від типу медичного 

закладу, від системи управління відходами, від рівня екологічної свідомості персоналу і 

суспільства загалом. 

       За даними  Міністерства охорони здоров’я,  склад твердих відходів, що утворюються у 

лікувально-профілактичних закладах приблизно однаковий (рис. 1). Основну частину твердих 

відходів становлять відходи, за складом аналогічні до побутових. Типовий склад твердих 

побутових відходів, що утворюються у медичних закладах, наведений на рис. 2. Медичні 

заклади створюють ~1% всіх твердих побутових відходів. 

 

               
 

 

Рис. 1. Типовий склад твердих відходів лікарень       Рис. 2. Типовий склад твердих побутових 

відходів 

                                                                                                                            лікарень.                                                                                                                            

         Інфекційні відходи усіх лікувально-профілактичних закладів теж приблизно однакові і 

мають подібну структуру (рис. 3). Кількість медичних відходів, яка утворюється щодня під 

час обслуговування одного пацієнта, залежить від типу лікувально-профілактичного закладу і 

в середньому становить у розвинутих країнах світу (США, Японія, Швеція): 

 

Лікарні 3,2 кг/пацієнт/день 

Поліклініки 2,3 кг/пацієнт/день 

Приватні санаторії 1,4 кг/пацієнт/день 

Лабораторії 0,2 кг/пацієнт/день 
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Рис. 3. Типовий склад інфекційних відходів, %. 

       Єдиної офіційної класифікації відходів, що утворюються у лікувально-профілактичних 

закладах не існує, тому кожна країна класифікує відходи по-різному (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація медичних відходів у Швеції, Польщі та Україні 

Швеція Польща  Україна 

Всі відходи ділять на дві 

основні групи: 

1) інертні: 

- побутове сміття; 

- папір; 

- пластики; 

- метали; 

- біле скло; 

- прозоре скло; 

- громіздкі відходи; 

- батарейки. 

2) небезпечні: 

До небезпечних зараховують 

всі 

відходи, які володіють 

такими 

властивостями: 

- токсичні; 

- канцерогенні; 

- мутагенні; 

- екотоксичні; 

- інфекційні; 

- легкозаймисті. 

Відповідно до чинних 

Санітарних правил, відходи 

медичних закладів 

поділяються 

на: 

1) аналогічні до побутових; 

2) специфічні медичні 

відходи: 

- анатомічні відходи; 

- відходи, що містять кров і 

рідини тіла; 

- хімічні відходи; 

- фармацевтичні відходи; 

- інфекційні відходи. 

3) спеціальні медичні 

відходи: 

- радіоактивні відходи; 

- відходи, що містять важкі 

метали. 

Залежно від профілю 

медичного закладу відходи 

мають 

різний склад і поділяються 

на 

п’ять класів: 

1) безпечні; 

2) небезпечні; 

3) надзвичайно небезпечні; 

4) відходи, що за складом 

близькі до промислових; 

5) радіоактивні відходи. 

       В Україні сьогодні акумульовано 5 млрд. м3 токсичних та високотоксичних відходів, з 

яких 20% є надзвичайно небезпечними для довкілля. Об’єм накопичених твердих відходів 

становить більше 20 млрд. м3. За офіційною статистикою, їх переробка може тривати 25–30 

років. 

        Оскільки медичні відходи належать до небезпечних, то вони частково відображають 

поводження з небезпечними компонентами медичних відходів, таких, як хімічні речовини, що 
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використовуються у медицині, відходи, що містять важкі метали, та інші окремо зібрані 

компоненти відходів. 

       Прогнозовані кількості утворення інфекційних медичних відходів наведено  на рис. 4. 

 
Рис. 4. Прогнозована кількість інфекційних медичних відходів. 

Утворення і знешкодження небезпечних відходів на території України зображено  на рис.5. 

 
      Рис. 5. Динаміка утворення і знешкодження небезпечних відходів на території України 

       Проаналізувавши рис. 5, зрозуміло, що більше ніж половина токсичних відходів, що 

утворюються в Україні, залишаються на території підприємств і ніяк не знешкоджуються. А 

це просто не може не чинити негативного впливу на довкілля і здоров’я населення. За даними 

Держкомстату України динаміка зміни кількості медичних закладів (лікарень і амбулаторно-

поліклінічних закладів) має різний характер. Кількість лікарняних закладів щороку 

зменшується, але зростає кількість амбулаторно-поліклінічних закладів. У кількості 

лікарських закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ураховано 

всі медичні заклади, що ведуть амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери, 

поліклінічні відділення лікарняних 

закладів, лікарські пункти охорони здоров’я тощо). 

          На основі опитування працівників різних медичних закладів було встановлено, що 

кількість відходів, які утворюються в лікарні, становить приблизно 2 кг відходів з одного 

лікарняного ліжка за добу і приблизно 0.2 кг відходів припадає на кожного пацієнта 

амбулаторно-поліклінічних закладів, можна розрахувати приблизну загальну кількість 

медичних відходів, що утворюються на території України. Якщо врахувати, що кількість 
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інфекційних відходів, які утворюються у медичних закладах, становить 0,3 кг з кожного 

лікарського ліжка за добу (з урахуванням амбулаторно-поліклінічних закладів), можна 

отримати кількість інфекційних відходів, що утворюються щороку в Україні. Отримані 

результати можна подати у вигляді рис. 6. 

 
Рис. 6. Динаміка зміни кількості медичних відходів в Україні. 

       Проаналізувавши рис. 6, зрозуміло, що загальна кількість медичних і інфекційних 

відходів, зокрема, різко скорочується щороку. Причиною скорочення відходів не є їх 

мінімізація у джерелі утворення, а різке зменшення кількості населення, що проживає на 

території України (смертність переважає народжуваність, масовий виїзд громадян України на 

заробітки за кордон), зменшення кількості стаціонарних медичних закладів за рахунок 

зростання кількості амбулаторно-профілактичних закладів. 

       Отже, реальна кількість медичних відходів насправді не зменшується, а зростає їхня 

частка у твердих побутових відходах. Є підстави вважати, що реальна кількість медичних 

відходів може бути вдвічі більшою від розрахованої. 
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