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1. Cel procedury.

Prowadzenie  racjonalnej,  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  gospodarki  odpadami  
w  sposób  zapewniający  ochronę  zdrowia  ludzi  i  ochronę  środowiska  oraz  możliwość  
odzysku surowców wtórnych.

2. Zakres obowiązywania.

Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.

3. Terminologia.

3.1  Odpady  komunalne  –  odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych,  a  także  
odpady  nie  zawierające  odpadów  niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców  
odpadów,  które  ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów  
powstających w gospodarstwach domowych.

3.2  Odpady  medyczne  –  odpady  powstające  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń  
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

3.3  Odpady  niebezpieczne  –  odpady,  które  ze  względu  na  swoje  pochodzenie,  skład  
chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi lub dla środowiska.

3.4  Magazynowanie  odpadów –  czasowe przetrzymywanie  lub gromadzenie  odpadów  
przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

4. Kompetencje

4.1 Pracownik na stanowisku pracy odpowiada za segregację odpadów w miejscu powstania
zgodnie z instrukcjami segregacji.

4.2 Ordynator  oddziału/ kierownik komórki organizacyjnej  odpowiada za przestrzeganie  
zapisów procedury oraz szkolenia wstępne i okresowe pracowników.

4.3  Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych nadzoruje segregację odpadów i przygotowanie 
do transportu

4.4.  Kierownik  Działu  Administracyjno  -  Gospodarczego  we  współpracy  z  Zespołem  
Kontroli Zakażeń Szpitalnych nadzoruje transport wewnętrzny i magazynowanie odpadów 
oraz przekazanie do utylizacji.

5. Opis – tryb postępowania

5.1 Charakterystyka, segregacja i gromadzenie odpadów wytwarzanych w Szpitalu.

5.1.1 Odpady medyczne zakaźne stanowią:
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5.1.1.1 Pojemniki na krew i konserwanty służące do jej  przechowywania – kod odpadu  
18 01 02* (odpady niebezpieczne).

5.1.1.2 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz  inne  formy  zdolne  do  przeniesienia  materiału  genetycznego,  o  których  wiadomo
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby  u ludzi i
zwierząt – kod odpadu 18 01 03* (odpady niebezpieczne).

5.1.1.3 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych – kod odpadu 18 01 82*
(odpady niebezpieczne).

5.1.2 Odpady medyczne specjalne stanowią:

5.1.2.1 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne -  
kod odpadu 18 01 06* (odpady niebezpieczne).

5.1.2.2  Odpady  amalgamatu  dentystycznego  -   kod  odpadu  18  01  10*  (odpady  
niebezpieczne).

5.1.3 Pozostałe odpady medyczne stanowią:

5.1.3.1 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z wyłączeniem 18 01 03 - kod 
odpadu 18 01 01.

5.1.3.2  Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  nie  zawierające  substancji  
niebezpiecznych - kod odpadu 18 01 07. 

5.1.3.3 Leki inne niż leki cytotoksyczne i cytostatyczne - kod odpadu 18 01 09.

5.1.4 Szczegółowe zasady segregacji odpadów medycznych określa instrukcja segregacji  
odpadów medycznych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

5.1.5 Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych
gromadzonych  selektywnie  tj.  odpadów  o  charakterze  bytowo  gospodarczym,
powstających  w  wyniku  działalności  Szpitala,  określa  instrukcja  segregacji
odpadów komunalnych stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

5.1.6 Szczegółowe zasady segregacji innych odpadów powstających w wyniku działalności
Szpitala  określają  instrukcje  postępowania  z  odpadami  stanowiące  załączniki  nr  3  do  
nr 11 do niniejszej procedury.

5.2 Oznakowanie i wymiana pojemników i worków na odpady.

5.2.1 Pojemniki na odpady w przypadku, gdy w pomieszczeniu gromadzi się więcej niż  
jeden  rodzaj  odpadu  powinny  być  trwale  oznakowane  rodzajem  odpadów
i  umieszczane  w  miejscach  powstawania  odpadów  w  sposób  pozwalający  na
grupowanie odpadów o tym samym kodzie i rodzaju odpadu.
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5.2.2  Pojemniki  jednorazowe,  twardościenne  na  przedmioty  ostre  (sprzęt  o  ostrych  
końcach  i  krawędziach)  należy  wymieniać  co  72  godziny  i  częściej  w  przypadku  
wypełnienia do 2/3 objętości. Pojemnik oznakować (opisać trwale lub okleić naklejką)  
uwzględniając dane: 

- kod odpadu, 

- nazwa Szpitala (skrót SzNSPZOZ w Lublinie) oraz oddziału/ gabinetu/  
pracowni, 

- data i godzina rozpoczęcia gromadzenia odpadów, 

- data i godzina zakończenia gromadzenia odpadów.

5.2.3 Worki z odpadami medycznymi znakowane są w chwili umieszczenia w pojemniku na
odpady  przez  pracownika  oddziału/  poradni/  gabinetu/  pracowni  naklejką  lub  trwałym  
napisem z uwzględnieniem danych:

- kod odpadu, 

- nazwa Szpitala (SzNSPZOZ w Lublinie) oraz oddziału/ gabinetu/ pracowni, 

- data rozpoczęcia gromadzenia odpadów

oraz 

- data zapakowania odpadów (bezpośrednio po usunięciu worka z miejsca
powstania).

5.2.4  Pojemniki na odpady ostre i worki jednorazowego użytku z odpadami medycznymi 
niebezpiecznymi  (zakaźne,  specjalne)  zamyka  się  trwale  w  sposób  uniemożliwiający  
powtórne otwarcie.

5.2.5  Worki jednorazowego użycia na odpady należy wymieniać co najmniej jeden raz  
dziennie i częściej w przypadku  wypełnienia ich do 2/3 objętości. 

5.3 Transport wewnętrzny odpadów.

5.3.1  Transport  wewnętrzny  odpadów  medycznych  zakaźnych  z  oddziałów/  poradni/  
gabinetów/  pracowni  odbywa  się  codziennie  w  godzinach  umownych  środkiem  do  
transportu odpadów.

5.3.2 Transport wewnętrzny odpadów medycznych specjalnych i pozostałych odbywa się  
w razie potrzeby po zgłoszeniu telefonicznym do Działu Administracyjno-Gospodarczego.

5.3.3  Do  transportu  wewnętrznego  odpadów  medycznych  używa  się  pojemników  
zamykanych, twardościennych oraz środka transportu przewożącego pojemniki zamykane  
do transportu odpadów. 
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5.3.4  Transport  wewnętrzny  odpadów  medycznych  z  miejsca  powstania  do  miejsca  
magazynowania zapewniają wyznaczeni, upoważnieni, przeszkoleni pracownicy Szpitala.  
Pracownicy  zobowiązani  są  do  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej  (fartuch  
dodatkowy,  rękawice  gospodarcze)  oraz  do  przestrzegania  zasad  bezpiecznej  pracy  
(szczególna ostrożność w czasie wykonywanych czynności, przenoszenie worków w pozycji
pionowej, z daleka od siebie, nie wkładanie rąk pod worek). 

5.3.5 Transport odpadów medycznych wytworzonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Psychiatrycznym w  Łysołajach  z  miejsca  udzielania  świadczeń  zdrowotnych
(wytworzenia odpadów) do pomieszczenia  magazynowania  w siedzibie  Szpitala  odbywa
się szpitalnym środkiem transportu.  Transport  odbywa  się  3  razy  w  tygodniu:w
poniedziałki, środy, piątki. Odpady transportowane  są  w  pojemniku  twardościennym  i
szczelnie zamkniętym, poddawanym dezynfekcji.

5.3.6   W  ZOL  Psychiatrycznym  w  Łysołajach  zapewnia  się  lodówkę  do  czasowego
przechowywania odpadów medycznych  zakaźnych  poniżej  100C,  wyposażoną  w
termometr.

5.3.7  Pojemniki  i  środki  transportu  wewnętrznego  odpadów  po  zakończonej  pracy  są
dezynfekowane  i  myte  w  pomieszczeniu  do  tego  przeznaczonym,  z  użyciem  preparatu
dezynfekcyjnego chlorowego o szerokim zakresie działania biobójczego.

5.3.8 Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji posiada ściany i podłogę z materiałów łatwo
zmywalnych,  umożliwiających  dezynfekcję,  drzwi  wejściowe  bez  progu  oraz  zawór
ze  złączką  do  węża  i  spust  podłogowy.  W  pomieszczeniu  wydzielono  miejsce
do przechowywania pojemników i środków transportu używanych na terenie Szpitala.

5.3.9 Po transporcie wewnętrznym odpadów myciu i dezynfekcji podlegają powierzchnie  
ciągów komunikacyjnych (zgodnie z obowiązującym planem higieny).

5.4 Magazynowanie odpadów

5.4.1 Magazynowanie  odpadów medycznych  poza  miejscem ich powstawania  do  czasu
odbioru  przez  firmę  zewnętrzną  odbywa  się  w  budynku  magazynu  odpadów
medycznych znajdującym się na terenie Szpitala.

5.4.2  Budynek  magazynu  odpadów  medycznych  jest  oznakowany,  zabezpieczony  przed
 dostępem  osób  nieupoważnionych  oraz  owadów,  gryzoni  i  innych  zwierząt.  Ściany
 i  podłogi  wykonane  są  z  materiałów  gładkich,  łatwo  zmywalnych  i  umożliwiających
 dezynfekcję.  Drzwi  wejściowe  umożliwiają  swobodny  wjazd  i  wyjazd  pojemników
 na odpady oraz dostęp obsługi.

5.4.3 W budynku magazynu odpadów medycznych znajdują się: 

        - pomieszczenie magazynowania odpadów medycznych wyposażone w  urządzenie
      chłodnicze  w  celu  utrzymania  temperatury  przechowywania  odpadów
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 ok. 80C, termometr do kontroli temperatury przechowywania, rejestr temperatur  oraz
wentylację zapewniającą podciśnienie i filtrację odprowadzanego powietrza,

               - pomieszczenie przeznaczone do mycia, dezynfekcji i przechowywania pojemników
                 do transportu odpadów medycznych,

              - pomieszczenie sanitarne wyposażone w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą,
                dozowniki z mydłem, preparatem do dezynfekcji rąk i ręcznikami jednorazowego  
               użytku.

5.4.4 Czas magazynowania odpadów medycznych zakaźnych o kodach 18 01 02*, 
18 01 03*, 18 01 82* w temperaturze do 100C wynosi maksymalnie 72 godziny. 
Częstotliwość odbioru odpadów medycznych zakaźnych określa umowa z firmą zewnętrzną 
uprawnioną do unieszkodliwiania odpadów (odbiór w poniedziałki, środy, piątki).
5.4.5 Czas magazynowania odpadów medycznych specjalnych o kodach 18 01 06*, 
18 01 10* w temperaturze do 100C wynosi maksymalnie 30 dni.
5.4.6 Czas magazynowania pozostałych odpadów medycznych wynosi maksymalnie 30 dni.
5.4.7 Po usunięciu odpadów każde miejsce/ powierzchnię magazynowania odpadów
należy poddać dezynfekcji i myciu (do dezynfekcji zalecany preparat chlorowy).
5.5 Unieszkodliwianie odpadów.

5.5.1  Odpady  medyczne  o  kodzie  18  01  02*,  18  01  03*,  18  01  82*  (zakaźne)
unieszkodliwia  firma  zewnętrzna  uprawniona  do  odbioru  odpadów  medycznych   ze  
Szpitala na podstawie umowy.

5.5.2 Odpady medyczne o kodzie 18 01 06*, 18 01 10* (specjalne)  unieszkodliwia się  
niezwłocznie po zgłoszeniu przez zainteresowanego kierownika do Działu Administracyjno 
- Gospodarczego potrzeby unieszkodliwienia  odpadów medycznych specjalnych.

5.5.3 Odpady medyczne o kodzie 18 01 01, 18 01 07 unieszkodliwia się niezwłocznie po
zgłoszeniu  przez  zainteresowanego  kierownika  do  Działu  Administracyjno  -
Gospodarczego potrzeby unieszkodliwienia  odpadów medycznych pozostałych.

5.5.4 Odpady medyczne o kodzie 18 01 09 Leki  przeterminowane i  wycofane  z  użycia
unieszkodliwia się zgodnie z procedurą funkcjonującą w Aptece szpitalnej.

5.5.5  Odpady  komunalne,  w  tym  gromadzone  selektywnie  usuwa  się  na  podstawie
wymogów  firmy  zewnętrznej  upoważnionej  do  odbioru  odpadów  zgodnie  z  instrukcją
stanowiącą załącznik Nr 2 do procedury.

5.5.6 Odpady wytwarzane w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej o charakterze odpadów
z  przemysłu  fotograficznego  unieszkodliwia  firma  zewnętrzna  upoważniona  do  odbioru
odpadów na podstawie umowy (szczegóły określa załącznik Nr 3 do procedury).

5.5.7 Pozostałe odpady wytwarzane w Szpitalu usuwane są zgodnie z określeniem zasad
zawartych w załącznikach Nr 4 do Nr 11 do procedury.
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5.6 Bezpieczeństwo pracy personelu.

5.6.1  Podczas  pracy  z  odpadami,  w  zależności  od  zagrożenia  należy  stosować  środki
ochrony indywidualnej.

5.6.2  W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  pracy   nowo  przyjęty  pracownik  podlega   
przeszkoleniu z zakresu zasad postępowania z odpadami.

5.6.3  Okresowo szkoleniom z zakresu zasad segregacji odpadów, transportu wewnętrznego
odpadów i ich magazynowania podlegają pracownicy Szpitala oraz pracownicy firmy 
zewnętrznej świadczącej usługę sprzątania w Szpitalu.
5.6.4  W  przypadku  pęknięcia  worka  z  odpadami  medycznymi   i  rozsypania  się   jego
zawartości  podczas  transportu  należy  postępować  zgodnie  z  Instrukcją  postępowania  
w sytuacjach awaryjnych  stanowiącą załącznik Nr 12 do niniejszej procedury.

5.6.5  W przypadku  zakłucia,  skaleczenia  pracownika  zamykającego  worki  z  odpadami  
medycznymi  zakaźnymi  lub  transportującego  odpady  medyczne  zakaźne  obowiązuje  
postępowanie zgodne z procedurą SZJ - Postępowanie po ekspozycji zawodowej.

6. Dokumenty związane

6. Dokumenty związane

6.1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.).
6.2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).
6.3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego
postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010r., Nr 139, poz. 940).
6.4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz.U. z 2013 r., Nr 8, poz. 104).
6.5  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w  sprawie  rodzajów
odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane
(Dz.U. z 2013 r., Nr 8, poz. 103).
6.6  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527)
6.7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią
w podmiotach  leczniczych  wykonujących  działalność  leczniczą  w rodzaju  stacjonarne  i
całodobowe świadczenia  zdrowotne,  w których  przebywają  pacjenci  ze wskazaniami  do
leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. 2013 r., poz. 5).
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7. Załączniki

Nr 1 Instrukcja segregacji odpadów medycznych.
Nr 2 Instrukcja segregacji odpadów komunalnych.
Nr 3 Instrukcja postępowania z odpadami z działalności Zakładu Diagnostyki 
Radiologicznej (odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych).
Nr 4 Instrukcja postępowania z odpadami zawierającymi rtęć.
Nr 5 Instrukcja postępowania z odpadami z procesów termicznych.
Nr 6 Instrukcja postępowania z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych.
Nr 7 Instrukcja postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym.
Nr 8 Instrukcja postępowania ze złomem.
Nr 9 Instrukcja postępowania z tonerami.
Nr 10 Instrukcja postępowania ze zużytymi nabojami po tlenku etylenu.
Nr 11 Instrukcja postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.
Nr 12 Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych.
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Załącznik nr 1/ Q-ŚO 13 / I-1
Instrukcja segregacji odpadów medycznych

Odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* - zakaźne

Sposób gromadzenia:  worek jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczysty, wytrzymały, 
odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych koloru czerwonego umieszczony w twardościennym  
pojemniku z przykrywą, górna część worka wywinięta na szerokość 20 cm 

Miejsce  gromadzenia: w  miejscach  powstawania  odpadów  medycznych  zakaźnych  18  01  02*  –
laboratorium, 18 01 03*, 18 01 82* – gabinety zabiegowe, brudowniki w oddziałach, pracownie, poradnie,
laboratorium,  oddziały:  psychiatryczny  dla  chorych  na  gruźlicę,  detoksykacyjny  dla  narkomanów,
pomieszczenia izolacji pacjenta z zakażeniem/ chorobą zakaźną (w zależności od rodzaju odpadu)

Szczegółowa charakterystyka odpadów:

18 01 02 * Pojemniki  z  pozostałością  po  przetoczeniu  krwi  lub  jej  składników  wraz  z
zestawami do przetoczenia,  zabezpieczone przed rozlaniem i wtórnym zakażeniem,
opisane  nazwiskiem  i  imieniem  pacjenta  oraz  datą
i  godziną  przetoczenia  po  obowiązkowym  72  -  godzinnym  przechowywaniu  w
temperaturze2°C–6°C  w  specjalnie  do  tego  celu  przeznaczonej  chłodziarce
znajdującej  się  w  laboratorium.  Pojemniki  zabezpiecza  się  w  sposób
uniemożliwiający  pozyskanie  danych  osobowych  pacjenta  przez  osoby
nieuprawnione. 

18 01 03 * Odpady zanieczyszczone materiałem potencjalnie zakaźnym tj. krwią, 
wydzielinami, wydalinami pacjentów, (rękawiczki, sprzęt jednorazowego użytku, 
systemy próżniowe, w tym”sprzęt bezpieczny”, worki jednorazowego użytku 
pochodzące ze ssaków z  wydzieliną opakowane w dodatkowy worek czerwony, 
probówki, strzykawki, aparaty do kroplowych wlewów dożylnych wraz z butelką/ 
workiem po płynie infuzyjnym, zgłębniki, cewniki moczowe, wąsy, maski, cewniki 
tlenowe, szpatułki, bielizna, opatrunki, waciki, gaziki, gips)
Odpady ostre w pojemnikach twardościennych (igły iniekcyjne, punkcyjne, kaniule 
dożylne, ostrza skalpeli, maszynki do golenia, stłuczka szkła laboratoryjnego,puste 
ampułki, ampułki i fiolki z pozostałościami leków  itp.),
Kieliszki na leki jednorazowego użytku,
Zużyte ustniki po badaniu alkomatem,
Zużyte i opróżnione worki na mocz, 
Środki higieniczne (pieluchomajtki, podpaski, pieluchy i podkłady jednorazowego
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 użytku) pochodzące od pacjentów z zakażeniem układu moczowo-płciowego,
 biegunką, chorobą zakaźną,
Wszystkie odpady powstające w pracowniach i zmywalni laboratorium, w tym 
kultury laboratoryjne mikroorganizmów z pracowni mikrobiologicznej,
Wszystkie odpady powstające w  oddziałach psychiatrycznym dla chorych na 
gruźlicę i detoksykacyjnym dla narkomanów,
Wszystkie odpady powstające w pomieszczeniu pacjenta izolowanego z powodu 
choroby zakaźnej/ zakażenia
Kultury bakteryjne (testy biologiczne do kontroli skuteczności procesu sterylizacji) 
powstające w sterylizatorni, gromadzone w jednorazowych pojemnikach 
twardościennych.
Odpady zakaźne powstające w wyniku konserwacji aparatury medycznej (agregat 
próżniowy)oraz odpady stałe powstające w trakcie użytkowania oczyszczalni 
ścieków zakaźnych.
Inne odpady zanieczyszczone lub podejrzane o zanieczyszczenie  materiałem 
organicznym

18 01 82 * Stałe odpady pokonsumpcyjne z oddziałów psychiatrycznego dla chorych na 
gruźlicę i detoksykacyjnego dla narkomanów (oddział o podwyższonym ryzyku 
zakażenia) oraz pochodzące od pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną (bez 
części płynnej usuwanej do kanalizacji)

Usuwanie z miejsca powstawania:
codziennie i w razie potrzeby po wypełnieniu do 2/3 objętości pojemnika przez pracownika upoważnionego 
do transportu wewnętrznego odpadów medycznych zakaźnych do pomieszczenia  magazynowania odpadów 
medycznych

Odpady medyczne o kodach 18 01 06*, 18 01 10* - specjalne

Sposób gromadzenia: worki  jednorazowego użycia  koloru żóltego w miejscach powstawania odpadów
medycznych specjalnych – oddziały, pracownie, poradnie, gabinety, laboratorium, apteka i inne w przypadku
powstania  odpadów  specjalnych  zgodnie  z  charakterystyką,  separator  amalgamatu  oraz  pojemnik
twardościenny na odpady amalgamatu w gabinecie stomatologicznym

Szczegółowa charakterystyka odpadów:

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, preparaty dezynfekcyjne w postaci 
koncentratów  i substancje recepturowe zawierające substancje niebezpieczne

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

Usuwanie z miejsca powstawania:
W  razie  potrzeby  po  zgłoszeniu  telefonicznym  do  Działu  Administracyjno  -  Gospodarczego  odpady
transportowane do pomieszczenia  magazynowania odpadów medycznych przez pracownika upoważnionego
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do  transportu.  Odpady  amalgamatu  z  separatora  amalgamatu,  będącego  wyposażeniem  unitu
stomatologicznego usuwane są w czasie przeglądu technicznego  i unieszkodliwiane przez firmę zewnętrzną.

Pozostałe odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 07, 18 01 09

Sposób gromadzenia: 
worki  jednorazowego użycia  koloru zielonego w miejscach powstawania,  odpady ostre  w pojemnikach
twardościennych, chemikalia – w pojemnikach odpornych na działanie danej substancji (nie należy mieszać
różnych  preparatów),  leki  –  w  oryginalnych  opakowaniach  –  w  przypadku  powstawania  odpadów
medycznych pozostałych zgodnie z charakterystyką

Szczegółowa charakterystyka odpadów:

18 01 01 Czyste narzędzia chirurgiczne i zabiegowe określone jako nieprzydatne lub 
uszkodzone 

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne nie zawierające substancji 
niebezpiecznych

18 01 09 Leki przeterminowane lub wycofane z użycia na podstawie odrębnych decyzji z 
wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych

Usuwanie z miejsca powstawania:
Odpady  o  kodzie  18  01  01,  18  01  07  -  w  razie  potrzeby  po  zgłoszeniu  telefonicznym  do  Działu
Administracyjno  -  Gospodarczego  odpady transportowane  do  pomieszczenia   magazynowania  odpadów
medycznych przez pracownika upoważnionego do transportu
Leki przeterminowane i wycofane z użycia o kodzie 18 01 09 – przekazanie do apteki szpitalnej, dalsze
działania zgodnie z procedurą postępowania z niewykorzystanymi lekami.
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Załacznik nr 2 / Q-ŚO 13 / I-2
Instrukcja segregacji odpadów komunalnych

Odpady komunalne niesegregowane

Miejsce gromadzenia: w miejscach powstawania i czasowego magazynowania odpadów 

Szczegółowa charakterystyka odpadów i sposób gromadzenia:
20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 

(tzw. zmieszane) tj. odpady o 
charakterze bytowo - gospodarczym 
powstające w pomieszczeniach  
szpitalnych (sale chorych, korytarze, 
sanitariaty, gabinety zabiegowe, 
pomieszczenia porządkowe i inne w 
razie potrzeby, część administracyjna, 
socjalna i techniczna), nie posiadające 
cech odpadów niebezpiecznych

Pojemniki wyłożone workiem koloru 
niebieskiego – worki usuwane do 
kontenerów na odpady komunalne 
zmieszane.

Usuwanie z miejsca powstawania:
w  twardościennym  pojemniku  transportowym  przez  upoważnionych  pracowników  Szpitala/  firmy
zewnętrznej do kontenerów na odpady komunalne zmieszane na terenie Szpitala, kontenery ustawione przy
budynkach: Somatyk, pawilon II, Kuchnia, oddz. psychiatrii sądowej, sala gimnastyczna, Dział Techniczny,
OLAZA, Przychodnia ul. Abramowicka 4b.

Odpady komunalne gromadzone selektywnie 
(nie dotyczy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Łysołajach)

Miejsce gromadzenia: w miejscach powstawania  - co najmniej jeden pojemnik w oddziale/ 
poradni/ pracowni i czasowego magazynowania odpadów

Szczegółowa charakterystyka odpadów i sposób gromadzenia:
20 01 99

FRAKCJA 
SUCHA

PAPIER I TEKTURA
Opakowania z tektury – duże rozłożone na 
płasko, małe w opakowaniach zbiorczych
TWORZYWA SZTUCZNE
Folia i plastik – folia opakowaniowa np. z 
płynów infuzyjnych, butelki plastikowe PET, 
opakowania po chemii gospodarczej 
(szampony, środki czystości)

Pojemniki oznakowane 
FRAKCJA SUCHA 
wyłożone workiem koloru 
niebieskiego
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SZKŁO
butelki szklane, słoiki – bez zakrętek, 
elementów metalowych i plastikowych
ALUMINIUM
puszki po napojach, puszki po produktach 
spożywczych – zgniecione

FRAKCJA 
MOKRA

ODPADY KUCHENNE POPRODUKCYJNE
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 
kod odpadu 20 01 08

Pojemniki oznakowane 
FRAKCJA MOKRA:
wyłożone workiem koloru 
niebieskiego

STAŁE ODPADY POKONSUMPCYJNE 
pochodzące od pacjentów

ŚRODKI HIGIENICZNE
pieluchomajtki, pieluchy (tj. pampersy) 
pochodzące od pacjentów bez zakażeń układu 
moczowo-płciowego, biegunki, choroby 
zakaźnej

Usuwanie z miejsca powstawania:
codziennie  i  w  razie  potrzeby  częściej,  po  wypełnieniu  do  2/3  objętości  pojemnika
w twardościennym pojemniku transportowym do kontenerów na terenie Szpitala:
FRAKCJA SUCHA – wyznaczony, oznakowany kontener przy budynku Somatyk
FRAKCJA MOKRA – wyznaczone, oznakowane kontenery mieszczące się przy budynkach: 

  Kuchni, oddz. OLAZA, pawilonu II, oddz. psychiatrii sądowej, Somatyka

Odpady komunalne pokasacyjne

Miejsce  gromadzenia: w  komórkach  organizacyjnych  w  miejscach  wyznaczonych  do  czasu
transportu  w  miejsce  czasowego  magazynowania  odpadów  pokasacyjnych  (budynek  byłego
Magazynu  Technicznego) 

Szczegółowa charakterystyka odpadów i sposób gromadzenia:
20 01 11 Tekstylia (nie nadające się do użytku 

szpitalna bielizna pościelowa i osobista 
pacjentów, materace oraz inne materiały 
tekstylne)

Kontener udostępniany przez firmę 
zewnętrzną odbierającą odpady 
w terminie kasacji odbywającej się 
w Szpitalu na podstawie odrębnych 
przepisów
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (nie nadające
się do użytku meble, plastikowe sprzęty
i opakowania)

Kontener udostępniany przez firmę 
zewnętrzną odbierającą odpady 
w terminie kasacji odbywającej się 
w Szpitalu na podstawie odrębnych 
przepisów

Usuwanie z miejsca gromadzenia:
przez firmę zewnętrzną zgodnie z umową zawartą na odbiór odpadów komunalnych
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Załącznik nr 3 / Q-ŚO 13 / I-3

Instrukcja postępowania z odpadami z działalności Zakładu Diagnostyki Radiologicznej
(odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych) 

Sposób gromadzenia: 
roztwory  wywoływacza  i  utrwalacza  w  pojemnikach  oryginalnych  i  oznakowanych,  błony
fotograficzne, w tym ścinki błon fotograficznych w oznakowanych pojemnikach twardościennych
lub workach polietylenowych koloru żółtego, dostosowanych liczbą i wielkością do rodzaju i ilości
odpadów. 
Gromadzenie w miejscu powstawania – ciemnia w  Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej 

Szczegółowa charakterystyka odpadów:

09 01 01 Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 04 Roztwory utrwalaczy

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08 Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra.

Usuwanie z miejsca powstawania:
w razie potrzeby, po zgłoszeniu przez pracownika Zakładu Diagnostyki Radiologicznej do Działu
Administracyjno - Gospodarczego potrzeby odbioru odpadów, odpady odbiera upoważniona firma
zewnętrzna na podstawie zawartej umowy.
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Załącznik nr 4 / Q-ŚO 13 / I-4

Instrukcja postępowania z odpadami zawierającymi rtęć

Miejsce powstawania: oddziały i inne komórki organizacyjne

Sposób gromadzenia: 
w  miejscu  wyznaczonym  w  Dziale  Technicznym  -  odpady  zawierające  rtęć  w  pojemniku
twardościennym na odpady ostre  koloru żółtego, opisanym rodzajem odpadu i nazwą oddziału,
świetlówki w pojemnikach oryginalnych (kartonowych),

Szczegółowa charakterystyka odpadów:

20 01 21* (odpady 
niebezpieczne)

Zużyte źródła światła (w tym świetlówki, lampy bakteriobójcze) i 
inne odpady zawierające rtęć (uszkodzone termometry i 
ciśnieniomierze rtęciowe)

Postępowanie z odpadami zawierającymi rtęć:

W razie rozbicia/uszkodzenia  
urządzenia zawierającego rtęć

Wyczyścić powierzchnię wokół miejsca rozlania, włożyć 
odzież ochronną, 2 pary rękawic lateksowych, strzykawką 
zebrać (zassać) rtęć i wrzucić do twardościennego pojemnika
koloru żółtego wypełnionego 5 – 10 ml wody, w razie 
potrzeby usunąć stłuczkę szklaną, oznakować pojemnik 
„odpady rtęci”

Zużyte lampy (świetlówki) Gromadzić w oryginalnych opakowaniach, nie rozbijać i 
chronić przed rozbiciem

Usuwanie z miejsca powstawania:
w razie potrzeby przez firmę zewnętrzną upoważnioną do odbioru odpadów zgodnie z umową.
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Załącznik nr 5 / Q-ŚO 13 / I-5

Instrukcja postępowania z odpadami z procesów termicznych.

Miejsce  powstawania: kotłownia  Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego  Psychiatrycznego
w Łysołajach, gm. Milejów

Sposób gromadzenia: 
w miejscu wyznaczonym na terenie przylegającym do budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Psychiatrycznego w Łysołajach

Szczegółowa charakterystyka odpadów:

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04)

Usuwanie z miejsca powstawania:
proces odzysku „Inne działania  polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części” na
bieżąco  we  własnym  zakresie  do  utwardzania  powierzchni  –  dróg  i  placów  na  terenie  ZOL
Psychiatrycznego  w Łysołajach
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Załącznik nr 6 / Q-ŚO 13 / I-6

Instrukcja postępowania z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych

Miejsce powstawania: budynki Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie podczas 
prowadzonych remontów

Sposób gromadzenia: 
w miejscu wyznaczonym na terenie przylegającym do budynków

Szczegółowa charakterystyka odpadów:

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (tzw. gruz 
budowlany)

Usuwanie z miejsca powstawania:
proces odzysku „Inne działania  polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części” na
bieżąco na własne potrzeby do utwardzania powierzchni na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego
SPZOZ w Lublinie
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Załącznik nr 7 / Q-ŚO 13 / I-7

Instrukcja postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym

Miejsce powstawania: komórki organizacyjne Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie

Sposób gromadzenia: 
w  miejscach  wyznaczonych  w  pomieszczeniach  Działu  Technicznego  oraz  magazynie
gospodarczym Szpitala

Usuwanie z miejsca powstawania:
przekazanie do wyznaczonych miejsc gromadzenia w Szpitalu, w razie potrzeby (co najmniej jeden
raz w roku) zgłoszenie przez Dział Administracyjno - Gospodarczy do odbioru przez upoważnioną
firmę, odbiór potwierdzony dokumentem.
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Załącznik nr 8 / Q-ŚO 13 / I-8

Instrukcja postępowania ze złomem

Miejsce powstawania: komórki organizacyjne Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie

Sposób gromadzenia: 
w  miejscach  wyznaczonych  w  pomieszczeniach  Działu  Technicznego  oraz  magazynie
gospodarczym Szpitala

Usuwanie z miejsca powstawania:
przekazanie do wyznaczonych miejsc gromadzenia w Szpitalu, w razie potrzeby (co najmniej jeden
raz w roku) zgłoszenie przez Dział Administracyjno - Gospodarczy do odbioru przez upoważnioną
firmę, odbiór potwierdzony dokumentem.
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Załącznik nr 9 / Q-ŚO 13 / I-9

Instrukcja postępowania z tonerami

Miejsce powstawania: komórki organizacyjne Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie

Sposób gromadzenia: 
w miejscu wyznaczonym pomieszczenia Działu Informatyki

Usuwanie z miejsca powstawania:
zgodnie z obowiązującą umową z firmą zewnętrzną wszystkie zużyte tonery odbierane są przez
firmę zewnętrzną w celu ich regeneracji. 
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Załącznik nr 10 / Q-ŚO 13 / I-10

Instrukcja postępowania ze zużytymi nabojami po tlenku etylenu

Miejsce powstawania: Sterylizatornia w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu

Sposób gromadzenia: 
w miejscu wyznaczonym pomieszczenia magazynowego Sterylizatorni

Usuwanie z miejsca powstawania:
zgodnie z obowiązującą umową wszystkie zużyte naboje po tlenku etylenu odbierane są przez firmę
zewnętrzną dostarczającą naboje z tlenkiem etylenu.
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Załącznik nr 11 / Q-ŚO 13 / I-11

Instrukcja postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Miejsce powstawania: komórki organizacyjne Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie

Sposób gromadzenia: 
Zużyte  baterie  i  akumulatory  gromadzone  są  w  miejscach  wyznaczonych  w  komórkach
organizacyjnych Szpitala. Niedopuszczalne jest usunięcie baterii do odpadów komunalnych.

Usuwanie z miejsca powstawania:
wymiana  na nowe w magazynie  gospodarczym Szpitala  (punkt  zbiorczy gromadzenia  zużytych
baterii,  a  następnie  przekazanie  ich  w punkcie  sprzedaży  baterii  i  akumulatorów przy  zakupie
nowych dla potrzeb Szpitala.
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Załącznik nr 12 / Q-ŚO 13 / I-12
Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych

1. Sytuacja przerwanie  ciągłości worka/ pojemnika z odpadami medycznymi bez rozsypania
jego zawartości:
1.1 Przerwany worek/ pojemnik należy umieścić w całości w nowym worku tego samego koloru.
1.2 Nowy worek  należy zamknąć w sposób trwały i oznakować naklejką z danymi (komórka
organizacyjna, kod odpadu, data pakowania).
1.3 Wszystkie  czynności  należy wykonywać  z zachowaniem ostrożności  przy użyciu  rękawic
ochronnych.
1.4 Niedopuszczalne jest przesypywanie, przekładanie zawartości worka z odpadami.

2. Sytuacja przerwania worka z odpadami medycznymi z rozsypaniem jego zawartości:
2.1 Przerwany worek/ pojemnik należy umieścić w całości w nowym worku tego samego koloru.
2.2 Rozsypane odpady należy zebrać do nowego worka z zachowaniem szczególnej ostrożności,
użyciem rękawic ochronnych, tak, aby nie doszło do skaleczenia lub zranienia.
2.3 Nowy worek  należy zamknąć w sposób trwały i oznakować naklejką z danymi (komórka
organizacyjna, kod odpadu, data pakowania).
2.4 Powierzchnię zanieczyszczoną odpadami medycznymi należy poddać procesowi dezynfekcji
preparatem o szerokim zakresie działania biobójczego (zalecany preparat z aktywnym chlorem).
2.5 Wszystkie  czynności  należy wykonywać  z zachowaniem ostrożności  przy użyciu  rękawic
ochronnych.

3.  Sytuacja  przerwania  worka  z  odpadami  medycznymi  z  rozlaniem  krwi  lub  innego
materiału biologicznego.
3.1 Przerwany worek/ pojemnik należy umieścić w całości w nowym worku tego samego koloru.
3.2 Rozsypane odpady należy zebrać do nowego worka z zachowaniem szczególnej ostrożności,
użyciem rękawic ochronnych, tak, aby nie doszło do skaleczenia lub zranienia.
3.3 Nowy worek  należy zamknąć w sposób trwały i oznakować naklejką z danymi (komórka
organizacyjna, kod odpadu, data pakowania).
3.4  Zanieczyszczoną  krwią  powierzchnię  należy:  zasypać  preparatem  chlorowym  w  postaci
granulatu  lub  pokryć  ręcznikiem  papierowym  i  zalać  roztworem  tabletkowego  preparatu
chlorowego w stężeniu przeznaczonym do dezynfekcji materiału organicznego.
3.5  Po  zalecanym  czasie  dezynfekcji  materiał  zebrać  ręcznikiem  papierowym  i  usunąć  do
odpadów medycznych zakaźnych (worek czerwony).
3.6 Powierzchnię zanieczyszczoną odpadami medycznymi należy poddać procesowi dezynfekcji
preparatem o szerokim zakresie działania biobójczego (zalecany preparat z aktywnym chlorem).
3.7 Wszystkie  czynności  należy wykonywać  z zachowaniem ostrożności  przy użyciu  rękawic
ochronnych.

24/24


	Szpital Neuropsychiatryczny im prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
	Procedura SZJ
	Postępowanie z odpadami
	Opracował
	Zatwierdził
	Pełnomocnik ds. SZJ
	ORYGINAŁ *

	Obowiązuje od : 27.11.2014
	Użytkownik Nr **
	Spis treści
	Załącznik nr 12 / Q-ŚO 13 / I-12
	Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych


