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Abstract: The processing of waste products is an extremely topical issue that is directly related to the protection 

and frequency of the environment. The proposed system has the main purpose to define the boundaries of the 

assessment of the risk of disturbance of the ecological balance. The research is aimed primarily at creating a 

hierarchical management system aimed at organizing activities related to this problem. 
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безвреждането на отпадъците от различни по вид структури (държавни и частни) 

може да окаже влияние върху човешкото здраве и благополучие, върху околната 

среда (въздух, вода, почва, животни, растения, ландшафт) и върху въпроси, 

свързани с обществената сигурност и обществения ред. Въпреки това, опитът показва, че, когато 

се управляват правилно, отпадъците, генерирани в заведения, като цяло не създават по-големи 

рискове от правилно третираните битови или промишлени отпадъци. Същото може да се каже и 

за обезвреждането на биомедицински и медицински отпадъци, противно на разпространеното 

сред населението мнение. Изследването съдържа информация за правилното третиране на 

отпадъците от здравни заведения (държавни и частни). В предоставената информация са 

надлежно разгледани изискванията за управление на отпадъците, отнасящи се до мерките за 

обезвреждане и оползотворяване, както и до хигиенните изисквания. В допълнение към 

екологичните аспекти, информацията и препоръките трябва да бъдат рентабилни и лесни за 

изпълнение. Трябва да се отчита също така и техническият напредък. [1]  Очевидно е, че 

въвеждането на по-ефективни методи за разделяне на отпадъците в здравните заведения може да 

доведе до намаляване на количествата отпадъци, за които се изисква специална преработка, а 

следователно и до намаляване на разходите за третиране на отпадъци. Освен това са разработени 

нови технологии за третиране и дезинфекция на биомедицинските и медицинските отпадъци, 

така че те могат да бъдат окончателно обезвредени чрез депониране на депо при нисък риск. В 

много страни, депонирането на депо е и си остава най-широко разпространеният метод за пряко 

обезвреждане на отпадъци – най-често без предварителна обработка. Тази практика буди 

сериозно безпокойство. Безопасното управление на биомедицинските и медицинските отпадъци 

е от основно значение за общественото и екологичното здраве. Важно е, също така, стандартите 

за защита на околната среда и здравето на човека да бъдат еднакви във всички здравни заведения, 

независимо от технологиите, използвани за третиране и обезвреждане. Това, от своя страна, 

способства за укрепването и повишаването на ефективността на промишлеността. Трябва, обаче, 

да се отбележи, че в много страни не само промишлеността, но и националните органи са активен 
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участник в здравеопазването, или чрез предоставяне на услуги, или чрез заплащане за тях. Освен 

това, липсата на ресурси или опит при разработването на стандарти може значително да повлияе 

капацитета за третиране на биомедицински и медицински отпадъци. [2] 

За ефективното управление на биомедицинските и медицинските отпадъци е необходимо 

да се вземе предвид следното:  

а) - генериране и минимизиране на отпадъците;  

б) - сортиране и разделяне на отпадъците при източника им;  

в) - идентификация и класификация на отпадъците;  

г) - боравене с отпадъците и тяхното съхранение;  

д) - опаковане и маркиране на отпадъците;  

е) - транспортиране на отпадъците в рамките на здравните заведения и извън тях;  

ж) - третиране на отпадъците;  

з) - обезвреждане на остатъците (включително емисиите);  

и) - безопасност на труда за общественото и екологично здраве;  

й) - информиране и образоване на заинтересованите страни и населението;  

к) - проучвания и разработки на усъвършенствани технологии и екологосъобразни 

практики.  

С настоящите насоки се цели да се обхванат всички тези въпроси и да се подпомогне 

постигането на по-добри екологични показатели при управлението на биомедицинските и 

медицинските отпадъци. За да бъдат успешни, стратегиите за управление на отпадъците трябва 

винаги на първо място да са съобразени с процеса, при който се генерират отпадъците, и да 

предвиждат взаимодействие с него. [3] 

 

Фиг. 1. Разпределение на биомедицински отпадъци. 

 

Анализа на Фиг. 1 показва, че проведени в няколко здравни заведения биомедицинските и 

медицинските отпадъци съдържат по-малко от 10% материали, които могат да бъдат считани за 

"потенциално инфекциозни". При подходящо разделяне, делът на инфекциозните отпадъци може 

да бъде сведен до 1-5 % от всички отпадъци, генерирани в здравните заведения.  

Терминът “биомедицински и медицински отпадъци” обхваща всички отпадъци, 

генерирани в здравните заведения. Биомедицинските и медицинските отпадъци могат накратко 

да бъдат описани като отпадъци от медицинска или друга свързана дейност. В действителност 

само малка част от тези отпадъци създават по-висок риск от предаване на инфекциозни 

заболявания в сравнение с обикновените комунално-битови отпадъци. В настоящите насоки се 

разглеждат всички биомедицински и медицински отпадъци, но особено внимание се отделя на 

разделянето и третирането на опасните биомедицински и медицински отпадъци. Загрижеността 

за безопасното управление на биомедицинските и медицинските отпадъци се поражда от 

химични/радиоа
ктивни (опасни)
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предполагаемия или реален риск за потенциално предаване на инфекциозни болести чрез 

случайно нараняване или контакт с инфектирани биологични течности. Обезвреждането на остри 

предмети (игли, скалпели и др.) привлича особен интерес заради малко на брой случаи на 

заразяване на медицински работници с хепатит и с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) при 

наранявания с остри предмети. [3]Повечето от нараняванията с остри предмети, обаче, не водят 

до инфекции. Ето защо намаляването на риска от наранявания е добра практика при 

управлението на отпадъците. Принципната схема на системата показва някои възможни мерки 

за внедряване на управлението на отпадъците (Фиг.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Схема за управление на отпадъците 

 

Анализа на схемата (Фиг.2) показва рисковете, създавани от фармацевтични препарати, 

застрашават преди всичко лицата, които влизат в съприкосновение с тях при подготовката им и 

по време на употреба или след нея. В болниците отдавна се е наложило като практика броят на 

хората, които боравят с тези продукти, да е сравнително малък. Съществуват специални насоки 

по този въпрос. Такива отпадъци обикновено се образуват в централни учреждения, т.е. аптеки 

и лаборатории, а често и на местата, където се приготвят готови за използване цитотоксични 

разтвори. Междинното съхранение на тези отпадъци трябва да става на контролирани и 

заключени места. Предпазните мерки, вземани при използването на медицинските препарати, 

трябва да се прилагат и при транспортирането им извън пределите на съответното заведение, тъй 

като изтичането на такива продукти може да има неблагоприятно въздействие върху околната 

среда. Ето защо управлението на тези отпадъци, които се съхраняват в покрити и непроницаеми 

контейнери, трябва да става под строг контрол. За събирането им трябва да се използват твърди 

контейнери. Препоръчва се тези контейнери да бъдат маркирани. С оглед безопасността на труда, 

медицинските отпадъци трябва да се събират отделно от фармацевтичните отпадъци и да бъдат 

обезвредени в инсинератор за опасни отпадъци. [4] 

По отношение на управлението на тези отпадъци трябва да се прилагат специални 

изисквания с оглед на предотвратяването на инфекции в рамките на здравните заведения. За 
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събирането на такива отпадъци в здравните заведения се използват двойни торби или 

контейнери, изработени от здрав и непроницаем материал. Тези отпадъци следва да бъдат 

унищожавани чрез изгаряне в инсинератор за битови отпадъци, но те също така могат да бъдат 

депонирани заедно с битовите отпадъци на контролирано депо. Трябва да се отбележи, че в някои 

страни е забранено изхвърлянето на депо на отпадъци, съдържащи кръв и биологични течности.  

При всички случаи, когато е известно или, на базата на медицинската практика, се предполага, 

че дадени отпадъци са замърсени с причинители на болести и съществуват опасения, че това 

замърсяване може да доведе до разпространението им, трябва да бъдат прилагани специални 

изисквания по отношение на събирането и управлението на отпадъците. [3] В списъка са 

включени болести, които изискват прилагането на особени мерки за предотвратяване на 

инфекциите, като са взети предвид следните фактори:  

 Възможния риск от инфекция (степен на заразност, инфекциозна доза, потенциал за 

възникване на епидемия);  

 Жизнеспособността на патогенните микроорганизми (активност на инфекцията 

/инфекциозност);  

 Пътя за предаване на инфекцията;  

 Мащабите и характера на потенциалното заразяване;  

 Количеството на заразените отпадъци;  

 Степента на тежест на болестта, която може да бъде причинена, и възможностите за 

лечението й.  

Отпадъци могат да се образуват при диагностицирането и лечението на пациенти, 

страдащи от различни болести. От тази категория обикновено се генерират на следните места: 

изолационни отделения в болници; отделения за диализа и центрове за болни, инфектирани с 

хепатитен вирус (жълта диализа); отделения по патологоанатомия; операционни зали; 

медицински кабинети и лаборатории, в които се лекуват пациенти, страдащи от гореописаните 

болести. Към тези отпадъци спадат и отпадъците, замърсени с кръв, екскрети или секрети, 

съдържащи патогени (вж. списъка), или банки с кръв в течно състояние.  Инфекциозните 

отпадъци трябва да бъдат събирани в устойчиви на късане, непроницаеми и добре запечатани 

контейнери и да бъдат транспортирани до централното складово съоръжение/пункт за доставка 

без прехвърляне в други контейнери и без сортиране (контейнери, обозначени със символа за 

"биологична опасност"). Те трябва да бъдат събирани и транспортирани по начин, който не 

позволява пряк контакт; те не могат да бъдат прехвърляни в други контейнери в централното 

складово съоръжение или при процеса на доставка. Трябва да се съхраняват така, че да не се 

стига до образуване на газове в контейнерите с отпадъци. За целта е необходимо да се вземат 

мерки за това отпадъците да се съхраняват възможно най-кратко в зависимост от климатичните 

условия (напр. съхранение при температури под +15°C за не повече от една седмица или при 

температура между 3°C и 8°C – за по-дълъг период от време). [3] Инфекциозните отпадъци 

трябва или да бъдат изгаряни (в одобрен инсинератор), или да бъдат дезинфекцирани преди 

окончателното им обезвреждане чрез определен признат метод, за предпочитане обработка с 

наситена пара. Дезинфекцираните отпадъци могат да се обезвреждат по същия начин, по който 

се обезвреждат и битовите отпадъци. Съоръженията за дезинфекция трябва да функционират в 

съответствие с параметрите, препоръчани за дезинфекция на отпадъци, като този режим на 

експлоатация се описва в документацията. Използването на мобилни съоръжения за дезинфекция 

при обработката на инфекциозни отпадъци е допустимо само тогава, когато предприятието, 

извършващо услугата, представи доказателства, че функционалната и експлоатационната 

надеждност на съоръжението редовно се проверява от компетентния орган или от друга 
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упълномощена институция. [4]  При пускането в експлоатация на съоръжението за дезинфекция 

с пара и на равни интервали след това (напр. два пъти годишно), ефективността му трябва да се 

удостоверява от упълномощена институция чрез използване на съответните микробиологични 

показатели. Биологични течности и екскрети от инфектирани пациенти с опасни заразни болести 

могат да се изхвърлят в канализационната система, ако съществува строга система за разделяне 

на инсталациите за отпадъчни води и питейна вода и ако канализационната система е свързана с 

пречиствателна станция за отпадъчни води. В противен случай биологичните течности и 

екскретите трябва да бъдат дезинфекцирани преди изхвърлянето им в канализационната система. 

По изключение в развиващите се страни инфекциозните отпадъци могат да бъдат депонирани в 

специална зона от контролирано депо, ако не съществува риск от заразяване на почвата или 

питейната вода и ако инфекциозните отпадъци се покриват директно с пръст или друг материал. 

[3] Материали, замърсени с радиоизотопи, образувани при използване на радионуклиди за 

медицински или научни цели. Образуват се, например, в нуклеарната медицина, при 

радиоимунологични и бактериологични процедури; могат да бъдат в твърдо, течно или 

газообразно състояние. Радиоактивните отпадъци включват и тези замърсени с радионуклиди, 

образувани при in vitro анализ на биологични тъкани и течности, при in vivo томография на 

органи и локализация на тумори и при изследвания и терапевтични процедури. Радиоактивните 

медицински отпадъци обикновено съдържат радионуклиди с кратък период на полуразпад, 

например 32P (β-лъчи с 14.3 дни период на полуразпад), 57Co (β-лъчи с 271 дни период на 

полуразпад) или 99Tcm (β-лъчи с 14.3 дни период на полуразпад), които губят своята активност 

сравнително бързо. Някои терапевтични процедури изискват използването на радионуклиди с 

по-дълъг период на разпадане, например 60Co (β-лъчи с 5.3 години период на полуразпад), 137Cs 

(β-лъчи с 30 години период на полуразпад) или 226Ra (β-лъчи с 1600 години период на 

полуразпад), които обикновено са под формата на щифтове, хапчета или игли, и след 

стерилизация могат да бъдат използвани повторно при други пациенти. [4] В случаите, когато е 

невъзможно да бъде достигнато допустимото ниво на активност за прилагането на прости или 

незабавни методи за депониране (ниво на освобождаване от контрол), медицинските заведения 

трябва да отделят радиоактивните отпадъци и да ги съхраняват през периода, необходим за 

снижаване на радиоактивността. [2]Ако нивото на активност е под нивата на освобождаване от 

контрол, материалът може да бъде депониран по обичайните методи. Организацията МАГАТЕ 

предоставя насоки, отнасящи се до нивата на освобождаване от контрол. Тъй като периодът на 

полуразпад на повечето радиоактивни материали, използвани в болниците, е в рамките на 

няколко часа или дни, след като бъдат съхранявани в продължение на един или два месеца, те 

могат да бъдат депонирани по обикновената система за управление на отпадъците при подходящ 

мониторинг. Разпадналите се не-инфекциозни радиоактивни отпадъци се поставят в черни 

пластмасови торби, ако ще бъдат изхвърляни на депо. Разпадналите се, но инфекциозни 

радиоактивни отпадъци се поставят в жълти пластмасови торби, за да бъдат след това 

обеззаразени. Те не бива да бъдат депонирани преди обеззаразяването.  Всички радиоактивни 

отпадъци, които трябва да бъдат съхранявани за снижаване на радиоактивността им, се държат в 

подходящи контейнери, непозволяващи разпиляване на съдържанието им. Подходящ съд за 

съхранение на такива отпадъци е пластмасова торба, поставена в голям варел или цилиндър. 

Върху контейнерите, използвани за съхранение на радиоактивни отпадъци, трябва да има ясна 

маркировка, показваща нивото на активност на радионуклида на определена дата и изисквания 

срок на съхранение. Тези контейнери трябва да се съхраняват в специално маркиран участък от 

склад за радиоактивни вещества или радиоактивни отпадъци с оловна обшивка. В журнала за 

регистрация на приеманите за съхранение материали трябва ясно да се отбелязва кои предмети 
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представляват "радиоактивни отпадъци". Контейнерите, съдържащи радиоактивни отпадъци, 

трябва да бъдат маркирани с надпис "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" и със символа за 

радиоактивна опасност. [2] Радионуклидите с високо ниво на активност и обикновено с дълъг 

период на полуразпад, които се прилагат в медицинската дейност, се използват за терапевтични 

цели като херметизирани източници под формата на хапчета, семена, ленти, тръби или игли. 

След употреба тези капсулирани източници се възстановяват, измиват, дезинфекцират и 

съхраняват под оловна обшивка, за да могат да бъдат използвани при други пациенти. Такива 

предмети могат, обаче, да се превърнат в отпадъци, ако капсулата се повреди, ако загубят 

значителна част от активността си или ако вече не са необходими. Използваните радионуклидни 

генератори също се превръщат в отпадъци. В страните без ядрена промишленост, която да 

разполага с необходимото оборудване за обезвреждане на радиоактивни отпадъци с висока 

степен на активност, болниците трябва да опаковат тези изделия по подходящ начин или да ги 

поставят в същите кутии, в които първоначално са били доставени, а след това да ги изпращат 

на доставчика за преработка, евентуално рециклиране или безопасно окончателно обезвреждане. 

[3] В страните с развита ядрена промишленост болниците могат да изпращат неподлежащите на 

рециклиране отпадъци с високо ниво на радиоактивност на съответната национална агенция за 

обезвреждане на радиоактивни отпадъци, която да ги поеме. Такива предмети обикновено са 

скъпи и в повечето случаи е възможно да бъдат рециклирани. Във всяко медицинско заведение, 

в което се използват радиоактивни вещества, трябва да бъде назначен специалист по 

радиационна защита, който да следи за управлението и обезвреждането на радиоактивните 

отпадъци и за съхранението на радиоактивните материали. [4] 

От направения анализ следва, че медицинските отпадъчни продукти имат съществена роля 

за опазване на околната среда. Особено внимание е необходимо да се насочи към радиоактивните 

елементи и преди всичко към тяхното третиране и неутрализиране. Изхождайки от 

международния опит е целесъобразно да се прилагат върхови технологии и процедури 

гарантиращи безопасността и методиката за работа с такъв вид отпадъчни продукти. 
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