
Sdělení ve věci nakládání s použitými injekčními stříkačkami a 

jehlami z inzulínových per 

Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí, upozorňuje na problematiku nakládání s 

použitými injekčními stříkačkami, jehlami z inzulínových per diabetiků apod. (dále jen „ostré 

předměty“) vznikajícími při domácí ošetřovatelské péči z důvodu odstraňování ostrých 

předmětů na místech k tomu neurčených. 

Ze stanoviska Státního zdravotního ústavu vyplývá následující: 
 
o Nakládání se zdravotnickým odpadem vznikajícím v domácnostech při domácí 

péči je v kompetenci zdravotnického zařízení, jehož lékař léčiva pacientovi předepsal. 
Pacient má být lékařem poučen, jak s odpadem nakládat a mají mu být příslušným 
zdravotnickým zařízením dodány patřičné nádoby na zdravotnický odpad. 

 
o Nádoby na odpad musí být pevné, nepropíchnutelné, nepropustné, umožňující průběžné 

otevírání nádoby a po naplnění pevné uzavření. Ostré předměty se v žádném případě 
neukládají do papírových obalů a krabic. 

 
o Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, které se po aplikaci léčiv staly 

odpadem, postupují tak, že tento odpad zařazený dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 
381/2001 Sb., v platném znění) pod katalogovým číslem 18 01 03* jako odpad 
nebezpečný, odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanoveném 
shromažďovacím místě pro nebezpečný zdravotnický odpad, např. ve zdravotnickém 
zařízení - na poliklinice, v nemocnici a podobně. 

 

o Lékárny nejsou takovým určeným shromažďovacím místem, jelikož k tomu ve 
většině případů nemají oprávnění. Lékárny jsou povinny dle zákona č. 378/2007 Sb., o 
léčivech, v platném znění, převzít od fyzických osob pouze tzv. nepoužitelná léčiva. 

 
o Výše jmenovaný odpad tedy nelze v žádném případě považovat za odpad komunální 

a je třeba jej odstraňovat jako odpad nebezpečný na náklady zdravotnického zařízení, 
v němž byla léčba pacientovi předepsána. Tento odpad vzniká v důsledku léčby 
pacienta. 

 
 
Pozn.: Výše uvedené informace byly převzaty z článku Státního zdravotního ústavu ze dne 24. 2. 2015: 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-

pouzitymi?highlightWords=nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD+ostr%C3%BDmi+p%C5%99edm%C4%9Bty 

Upozorňujeme na „Sdělení odboru Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu 

k problematice nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče“ ze dne 8. 6. 2016, které je 

zveřejněno na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. 

Odkaz zde: http://www.mzp.cz/cz/odpady_ze_zdravotni_veterinarni_pece 

 

 

V Kuřimi 15. 6. 2016                                  Elena Ďásková, referent odboru životního prostředí 
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