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1. Účel a oblast platnosti dokumentu
S odpady vzniklými činnostmi zdravotnických zařízení ve FTNsP lze nakládat pouze ve smyslu
obecně závazných právních předpisů a to zejména podle zákona č. 34/2008 Sb. o odpadech
v platném znění, dále podle vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů,
č. 383/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb. o podrobnostech s nakládáním odpadů a č. 376/2001 Sb.
o hodnocení nebezpečných odpadů a dalších zákonů a obecně platných právních norem
upravujících nakládání se specifickými odpady (léčiva, odpadní vody, chemické látky apod.)
Tato směrnice zpracovaná podle metodického návodu MZ ČR VMZ č. 3/2001 upravuje zásady
třídění odpadů vzniklých ve FTNsP podle druhu a kategorií stanovených závaznými předpisy
a bezpečného nakládání s těmito odpady od jejich vzniku aţ do doby předání pověřené osobě
k zajištění úplného zneškodnění.
Oblast platnosti dokumentu: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou.

2. Pojmy a zkratky
Nebezpečný odpad: je odpad, který má alespoň jednu nebezpečných vlastností (viz příloha č. 1
zákona č. 376/2001 Sb.)
N-TP: náměstek pro techniku a provoz
PO: provozní oddělení
MŽP: Ministerstvo ţivotního prostředí
Sklad MTZ: sklad materiálně-technického zabezpečení

3. Odpovědnosti a pravomoci
Kaţdé pracoviště FTNsP, při jehoţ činnosti vzniká odpad je zároveň jeho původcem. Všichni
zaměstnanci FTNsP jsou povinni podle zákona minimalizovat vznik odpadů, vzniklé odpady řádně
třídit a zejména zamezit míšení nebezpečných odpadů mezi komunální a zdravotnický odpad.
Za dodrţování a plnění těchto zákonných povinností jsou odpovědni vedoucí pracovišť, která
odpady při své činnosti produkují. Tito vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za dodrţování
směrnice v rozsahu své funkční působnosti.
Za celou FTNsP podléhá agenda nakládání s odpady do působnosti N-TP.
V případě jakýchkoli pochybností o nakládání s odpady je nutno konzultovat sporné otázky
s pověřeným pracovníkem PO (odpadovým hospodářem 261 083 789, 605 234 246). Ten je
zodpovědný za nakládání s nemocničním odpadem, za jeho organizaci, školení zaměstnanců
a následnou kontrolu.
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4. Postup (popis činností)
4.1 Charakteristika odpadů, druhy a kategorie a nakládání s nimi
4.1.1 Odpady specifické ze zdravotních zařízení
Představují specificky definované riziko
Podle zákona č. 34/2008 Sb. o odpadech a katalogu odpadů se tyto odpady člení na:
ostré předměty
patologicko-anatomický odpad, biologicky kontaminovaný odpad, odpad z vyšetření
lidského TSE
ostatní odpad, na jehoţ shromaţďování a zneškodňování jsou kladeny zvláštní poţadavky
z hlediska předcházení infekcí (18 01 03)
odpad, na jehoţ shromaţďování a zneškodňování nejsou kladeny zvláštní poţadavky
z hlediska předcházení infekcí (18 01 04)
vyřazené chemikálie nebo nepouţitá léčiva
Charakteristika odpadů ze zdravotnických zařízení FTNsP je uvedena v příloze č. 1 této směrnice.
Pečlivé třídění (separace) odpadu je nutné zabezpečit přímo na jednotlivých pracovištích a
všude tam, kde odpady vznikají. Ukládání odpadů u zdroje jejich vzniku je nejdůležitějším
stupněm v nakládání s odpady.
4.1.2 Ukládání specifického odpadu
Odpady z jednotlivých pracovišť se ukládají podle druhu následovně:
Červené pytle:

pouţité chirurgické materiály, menstruační vloţky, pouţitý obvazový materiál…

Červené nebo černé
pytle:
silnější 2 mm

biologický a mikrobiologický odpad, odpad z laboratoří, odpad s velkým obsahem
tekuté části, dále odpad kontaminovaný cytostatiky a odpad vysoce
kontaminovaný…(petriho misky se ţivnými kulturami a tenkostěnné skleněné
zkumavky z laboratoří z důvodu nebezpečí protrţení nebo proříznutí obalu).
odpad z nepouţitých cytostatik, včetně pouţitých pomůcek při jejich přípravě,
odpady, na jejichţ sběr a odstraňování klademe důraz pro jejich toxicitu…
veškerý komunální odpad.
pouţité jednorázové pomůcky (podloţky, pleny, ţínky, ručníky, roušky, rukavice,
sádrové obvazy…)
patologicko – anatomický odpad
veškerý ostrý odpad

Žluté pytle:
Modré pytle:
Zelené pytle:
Plastové kontejnery,
které lze hermeticky
uzavřít:
Léky:
Chemikálie:

odpady se ukládají v nemocniční lékárně – viz odstavec 4.3
odpady se ukládají v nemocniční lékárně – viz samostatná směrnice o chemických
látkách.

Dokument zobrazený na intranetu FTNsP je řízen správcem dokumentace FTNsP
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4.1.3 Zásady pro práci se specifickým odpadem
1. Kaţdý obal (pytel z PVC, plastový kontejner), který je uloţen na shromaţďovacím místě
(přístřešky nebo kontejnery na odpady), musí být označen štítkem s číselným označením
střediska, kde odpad vznikl a datumem jeho vzniku.
2. Ostatní separované odpady (monitory, PC, zářivky, lednice apod.) se podle nároků předávají
ke konečné likvidaci prostřednictvím pověřených osob.
3. Do odpadů určených ke spálení nepatří např. zbytky podlahových krytin (PVC)
a molitanové matrace a nesmí obsahovat odpady s obsahem rtuti a radioaktivní látky.
Likvidaci těchto látek zajišťuje odpovědný zaměstnanec na návrh pracoviště, kde tento
odpad vzniká u firmy, která je k tomu oprávněná.
4. Suť (stavební odpad) vzniklou stavebními opravami a úpravami středisek FTNsP
zneškodňuje firma ukládáním do velkoobjemových kontejnerů, podobně jako starou,
nepouţitelnou podlahovou krytinu a vyřazené sanitární zařízení.
5. Veškerý odpad z pracovišť zdravotnického zařízení je nutné odstraňovat denně, v případě
nutnosti jeho delšího skladování je třeba mít ve zdravotnickém zařízení chlazené prostory
určené pro uloţení specifického odpadu. Odpad odnáší do shromaţďovacích míst (přístřešků
a kontejnerů) zaměstnanci k tomu určení (zpravidla sanitáři, kteří jsou proškoleni):
modré pytle odnášejí na shromaţdiště zaměstnanci úklidových firem,
specifické nemocniční odpady v červených, černých, zelených a ţlutých pytlích odnáší
do přístřešků pouze zdravotnický personál (zpravidla sanitáři, kteří jsou proškoleni).
Jejich povinností je ukládat odpad na určená místa.
6. Za úklid shromaţďovacích míst (přístřešků) zodpovídají zaměstnanci PO, kteří provádějí
úklid vţdy 1x 14 dní a dezinfekci vţdy 1x 3 měsíce (v případě potřeby ihned).
7. Přístřešky na odpady musí být zabezpečeny proti zneuţití (uzamčen).
8. Přístřešky na odpady (shromaţdiště) nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení musí
svým provedením zabezpečit, ţe odpad do nich umístěný je chráněn před neţádoucím
zneuţitím, odcizení nebo únikem do ţivotního prostředí. Přístřešky (nebo jejich část) určené
na shromaţďování nebezpečného nemocničního odpadu musí být označeny a uzamčeny.
Na vnitřní straně takto označeného přístřešku musí být umístěn identifikační list všech
odpadů v něm umístěných.
9. Sběrná místa ve FTNsP viz odstavec 4.3
4.1.4 Pravidla ochrany životního prostředí a zdraví v celé „cestě“ odpadů
Od místa jejich vzniku až po jejich konečnou likvidaci
Způsob odvozu odpadu
Specifický nemocniční odpad uloţený na shromaţďovacích místech je odváţen šestkrát
týdně velkoobjemovými automobily. Svozy, dekontaminace a likvidace specifických
odpadů FTNsP, jsou prováděny na základě smluv, objednávek o poskytování sluţeb
uzavíraných v souladu s ustanoveními zákona č. 34/2008 Sb. o odpadech. Dekontaminace je
prováděna v zařízení STERIDOS.
Dokument zobrazený na intranetu FTNsP je řízen správcem dokumentace FTNsP
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Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci s odpady
Základní předpoklad bezpečné manipulace se specifickým odpadem je dodrţování zásad
a předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci při nakládání s jednotlivými druhy
odpadů. Pro sníţení rizika je nutná separace odpadů v místě jejich vzniku. Další zásadou je
takové ukládání odpadů, které nezpůsobí úraz dalším zaměstnancům manipulujícím s odpady.
Ostré předměty musí být uloţeny v pevných nepropíchnutelných obalech, plastové pytle
nesmějí být přeplňovány (přetěţovány) a musí být vţdy zajištěny proti rozsypání.

4.2 Třídění odpadů vzniklých ve FTNsP
Odpady se třídí podle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb., na nebezpečný a ostatní
Odpady vznikající ve FTNsP se evidují následovně:
4.2.1 Nebezpečné odpady
07 05 13 pevné odpady obsahující nebezpečné látky
09 01 01 vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 04 roztoky ustalovačů
16 05 06 laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01 olověné akumulátory
16 06 02 nikl-kadmiové akumulátory
18 01 01 ostré předměty
18 01 02 patologicko-anatomický odpad – části těla a orgány včetně krevních vaků
18 01 03 odpady, na jejichţ sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem
na předcházení infekce
18 01 06 chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 08 nepouţitelná cytostatika
18 01 10 odpadní amalgám ze stomatologické péče
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky
20 01 35 vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 20 01 21 a 20 01 35
Odpadní ustalovače a vývojky, RTG snímky a filmy se shromaţďují na RTG pracovištích,
odkud je odváţí ke zneškodnění smluvně zajištěná externí firma.
Zářivky, výbojky, teploměry a odpady s obsahem rtuti jako jsou např. rozbité teploměry,
nefunkční zářivky, se ukládají v původních obalech (teploměry v nepropíchnutelných obalech)
a jsou ukládány na sběrné místo na pavilonu „F“. Odpadky jsou na základě poţadavků na sběrné
místo svezeny zaměstnancem PO. (Poţadavky na základě „žádanek o opravu“ nebo na telefon
261 083 789).

Dokument zobrazený na intranetu FTNsP je řízen správcem dokumentace FTNsP
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Nebezpečné odpady obsahující rtuť, nesmějí být míšeny s komunálním ani s nemocničním
odpadem.
Galvanické články suché nebo mokré se shromaţďují ve skladě MTZ do nepropustné nádoby
a po jejím naplnění jsou na ţádost odvezeny pracovníkem PO. Galvanické články nesmějí být
míšeny s komunálním ani s nemocničním odpadem.
Evidenční listy nebezpečného odpadu zabezpečují pro FTNsP externí dodavatelé ve spolupráci
s provozním oddělením FTNsP.
4.2.2 Ostatní odpady
09 01 07 fotografický film a papír obsahující sloučeniny stříbra
18 01 04 odpady, na jejichţ sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní poţadavky
s ohledem na prevenci infekce
20 01 01 papír a lepenka
20 01 02 sklo
20 03 07 objemný odpad
20 03 00 komunální odpad
Jiné nevyjmenované odpady se zneškodňují vţdy individuálně. Poţadavky na tuto sluţbu
objednávejte písemně nebo telefonicky u zaměstnance PO na tel. čísle: 261 083 789, 605
234 246.
Odpad podobný komunálnímu – vytříděný od nebezpečných sloţek a odpadů, je
shromaţďován v modrých pytlích v přístřešcích (nebo v kontejneru u pavilonu H) na odpady u
jednotlivých pavilonů.
Papír – převáţně kartónové krabice od přístrojů, léků, nábytku apod. se rozloţené a převázané
ukládají u stanovišť na zdravotnický odpad. Krabice se nesmějí ukládat do kontejnerů na
komunální odpad (modré pytle). Jednotlivý kancelářský papír se z důvodů vysokých provozních
nákladů nevyuţívá a zvlášť neukládá. V případě vzniku většího mnoţství, na které se
nevztahuje skartace, se papír odváţí na základě písemného nebo telefonického poţadavku
k recyklaci společně s kartonovými krabicemi.

a) Jiné odpady
Nepravidelně vzniklé odpady, zneškodňované podle jejich vzniku a zatřídění v Katalogu
odpadů.
Velkoobjemový odpad vznikající rozhodnutím likvidační komise na základě písemných
poţadavků inventárních pracovníků se zneškodňuje podle druhu a stupně nebezpečnosti.
Dokumentace určená ke skartaci
Ţelezo
Dokument zobrazený na intranetu FTNsP je řízen správcem dokumentace FTNsP
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Tonery z tiskáren – vracejí se do skladu MTZ na pavilon F
Jiné nevyjmenované odpady se likvidují vţdy individuálně. Poţadavky na tuto sluţbu
objednávejte písemně nebo telefonicky u zaměstnance PO na tel. čísle: 261 083 789 nebo
605 234 246.

4.3 SBĚRNÁ MÍSTA ODPADŮ VE FTNsP
1. Specifický zdravotnický odpad je shromaţďován z klinik/oddělení v přístřešcích u pavilonů:
A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G3, K, U a H.
2. Bíle sklo se vhazuje do zelených kontejnerů, které jsou umístěny u pavilonů:
A2, A3, A4, B2, B3, B4, B5, G3, U, H.
3. Barevné sklo se vhazuje do kovových kontejnerů oranţové barvy umístěných u pavilonů H.
4. Plasty se vhazují do ţlutých kontejnerů na plast umístěných u pavilonů G1 a H.

4.4 Nakládání s odpady upravené podle jiných obecně závazných předpisů
Nakládání s radioaktivním odpadem se řídí podle zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém vyuţívání
jaderné energie a ionizujícího záření.
Odpadní vody
zneškodňují se podle zvláštních předpisů zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Nepoužitá léčiva a postup při jejich zneškodňování
upravuje zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech.
léčivé přípravky nevyhovující jakosti, s prošlou dobou pouţitelnosti, poškozené nebo
nespotřebované musí být označeny jako nepouţitelné, uloţeny odděleně a v nejkratší moţné
době předány k likvidaci do nemocniční lékárny s vyplněným průvodním listem „Vratka
léku do lékárny“ (viz pracovní postup PP-FTN-35 Zacházení s léčivými přípravky, odkaz:
http://intranet.ftn.cz/show.php?ID=2861).
Nemocniční lékárna k likvidaci vyuţívá sluţeb FTNsP. Poţadavky na likvidaci tohoto
odpadu objednává písemně nebo telefonicky u zaměstnance PO na tel. čísle: 261 083 789
nebo 605 234 246.

5. Závěrečná ustanovení
Za celou FTNsP spadá vedení agendy nakládání s odpady do působnosti Odboru technickoprovozního. V případě jakýchkoliv pochybností o nakládání s odpady je nutné konzultovat sporné
otázky s pověřeným zaměstnancem PO (telefon: 261 083 789, 605 234 246).
Určený zaměstnanec nemocnice zodpovídá za nakládání s nemocničním odpadem, za jeho
organizaci a následnou kontrolu.
Vydáním této směrnice se ruší platnost Sdělení ředitele SR-FTN-16/2006.
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6. Vznikající dokumenty a údaje
Organizační směrnice – Nakládání s chemickými látkami ve FTNsP.

7. Související dokumenty
Zákon č. 34/2008 Sb., o odpadech.
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
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Zákon č. 479/2001 Sb., o pohřebnictví
Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů
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Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
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infekčních onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
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8. Přílohy
Příloha č. 1 Charakteristika odpadů ze zdravotnických zařízení
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Organizační směrnice
Příloha č. 1 ke SM-FTN-09-2008 Nakládání s odpady ve FTNsP, Charakteristika odpadů ze
zdravotnických zařízení

Charakteristika odpadů ze zdravotnických zařízení
Odpady z uvedených zařízení se dělí na specifický odpad pro zdravotnická zařízení, který představuje
specificky definované riziko a odpad nespecifický. Odpady z nemocnic a z jiných zdravotnických zařízení
zahrnují komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyţaduje specielní
nakládání a zneškodňování vzhledem ke zdravotnímu riziku. Klasifikace odpadů ze zdravotnických zařízení
určuje obecné rozdělení odpadů do dvou skupin. Jedna skupina je odpad specifický pro zdravotnická zařízení
znečištěný škodlivinami a do druhé skupiny patří odpad specifický pro zdravotnická zařízení neznečištěný
škodlivinami.
Klasifikace odpadů:
a) Specifický odpad pro zdravotnická zařízení znečištěný škodlivinami lze rozdělit do následujících skupin
Patologicko-anatomický odpad do patologicko-anatomického odpadu jsou zahrnuty všechny
lidské tkáně (infekční i neinfekční), končetiny, orgány, plody, krev nebo jiné lidské tekutiny,
zvířecí kadavery nebo tkáně z laboratoří, kontaminovaný materiál a zbytky po úklidu těchto
prostor. Patologicko-anatomický odpad podléhá zvláštnímu reţimu. Při nakládání s mrtvými
těly, orgány a ostatky se postupuje podle zákona č. 256/2001 Sb. ve znění novely č. 479/2001 o
postupu při úmrtí a pohřebnictví.
Infekční odpad je veškerý odpad z infekčních oddělení včetně zbytků stravy, odpad ze všech
prostorů, které mohou být infikovány a zbytky po úklidu těchto prostor. Tento odpad obsahuje
také pouţité chirurgické materiály a ostatní kontaminované odpady. Dále sem patří odpad
z laboratoří, dialyzačních zařízení, pouţité nemocniční podloţky, pleny, atd. Odpad z laboratoří,
kde se provádí mikrobiologická stanovení včetně odpadního materiálu (mikrobiologické
kultury).
Ostrý odpad tato kategorie zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokoţku
např. jehly, skalpely, sklo, kanyly apod.
b) Farmaceutický odpad zahrnuje farmaceutické výrobky, léky a chemikálie, které byly poškozeny,
kontaminovány nebo mají prošlou spotřební lhůtu. Do této skupiny patří cytostatika a jejich zbytky.
c) Chemický odpad zahrnuje pevné, kapalné a plynné chemické látky z laboratoří nebo které vznikají při
diagnostických vyšetřeních, čištění nebo dezinfekci. Chemický odpad se dělí na dvě skupiny.
Nebezpečný můţe být ještě rozdělen do skupin podle svých vlastností na: toxické, toxické
s chronickými účinky (karcinogenní, mutagenní, teratogenní), dráţdivé, vysoce reaktivní
(exploze, vzdušně vznětlivé).
Ostatní chemické odpady neobsahující výše jmenované nebezpečné vlastnosti.
d) Radioaktivní odpad je moţno rozdělit do dvou skupin a to podle zdrojů radioaktivního záření na
otevřené a uzavřené zdroje. Jde o veškeré odpady z radiodiagnostických a radioterapeutických pracovišť
nukleární medicíny, radiologických oddělení a výzkumných pracovišť. Nakládání s tímto odpadem se
řídí zákonem č.18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.
e) Nespecifický odpad ze zdravotnických zařízení neznečištěný škodlivinami je takový odpad, který se
podobá komunálnímu a je výhradně z neinfekčních oddělení: kuchyňský odpad, kancelářský odpad,
textilní odpad, jiné druhy odpadu.
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