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 Проблема відходів супроводжує Україну протягом усіх років 
її незалежності. Проте така ситуація з відходами виникла не лише 
в Україні, а й в усьому світі, тому що разом зі зростанням економі-
ки та населення, а відповідно і сфери споживання відбувається 
збільшення обсягів і видів відходів, насамперед промислових 
і побутових.

За даними Європейської економічної комісії ООН, у період 
з 1996 року по теперішній час загальний обсяг відходів у країнах 
ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі щорічно зростає 
на 2%, а темпи щорічного зростання твердих побутових відходів 
у світі досягають 7% [5, 9, 2]. При цьому 419,2 млн. т відходів нале-
жать до категорії небезпечних (табл. 1).

Ситуація поводження з відходами ускладнюється тим, що 
кількість медичних відходів інтенсивно зростає у складі відходів 

закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) є інфікований матеріал, що ста-
вить їх на перше місце за ступенем епідеміологічної небезпеки. 
Щорічно в Україні утворюється до 350 тис. т/рік медичних відходів. 
Так, кожне лікарняне ліжко генерує в середньому 0,8-1,2 кг твердих 
небезпечних відходів (використані шприци, системи, мішки з-під 
крові, перев'язувальні матеріали тощо) на добу [4, 6, 7, 8]. Ці від-
ходи, при відсутності системи їх безпечного збирання, зберігання, 
транспортування й утилізації, є головним джерелом небезпечних 
інфекцій як на території ЗОЗ, так і за його межами. Як показують 
проведені дослід ження, 90% медичних відходів утилізуються як 
звичайні побутові відходи на місцевих смітниках без урахування 
класу їх небезпеки. У зв’язку з цим, медичні відходи забруднюють 
атмосферу, ґрунт, повітря, що значно впливає на здоров'я насе-
лення і призводить до появи серцево-судинних й онкологічних 
захворювань, дистрофічних змін, алергії, гормональної дисфункції, 
змін імунної і ендокринної систем, скорочення тривалості життя 
і народ ження дітей з різними вродженими патологіями. Порівняно 
з 2006 роком, сьогодні загальний рівень захворюваності зріс 
на 1,2%, захворювання органів травлення – на 2,2%, захворювання 
системи кровотворення – на 3,0% [4]. В екологічно забруднених 
районах також підвищується рівень алергічних захворювань і нер-
вово-психічних відхилень. У населення, яке мешкає в цих районах, 
спостерігається підвищення кількості захворювань органів дихан-
ня (на 12%), нервової системи (на 29%), системи кровотворення 
(на 37%), туберкульозу (на 45%) та гіпертонічної хвороби (на 67%), 
значна частина цих захворювань (приблизно 40%) пов’язана 
з екологічним впливом [1, 8]. Крім того, відходи є джерелом інфек-
цій з парентеральним шляхом передачі, що підтверджують випад-
ки інфікування гепатитом В і ВІЛ-інфекцією як медичного персона-
лу, так і пересічних громадян.

Незважаючи на актуальність і високу соціальну значущість 
розглянутої проблеми, сьогодні питання управління медичними 
відходами ще не вирішені і набувають все більшої гостроти.
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Таблиця 1. Утворення відходів в країнах ЄС та Азії

Країна, 
регіон

Загаль-
ний обсяг 
відходів, 

млрд. т/рік

Обсяг 
відходів 

на 1 люди-
ну, т

Обсяг 
твердих 

побутових 
відходів, 

млн. т/рік

Обсяг не-
безпечних 
відходів, 

млн. т/рік

Загально-
європейський 
регіон

6,0–7,0 – – –

ЄС-27 2,6–2,7 5,2–5,5 254–260 88,7–100,7

Країни Схід-
ної Європи, 
Казахстану 
і Центральної 
Азії

3,4–3,5 14,0 – більше 100

Росія 2,2–2,3 18,0 32,0 більше 100

Україна 0,42 9,2 11,0 1,23–2,58

Польща 0,14 3,7 10,0 –
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МетоюМетою дослідженнядослідження було вивчення стану управління медични-
ми відходами та аналіз підходів до їх класифікації з урахуванням 
специфічних особливостей утворення та знешкодження.

Матеріали та методи дослідження
До методів, які використовувалися в процесі дослідження, 

належать методи контент-аналізу, соціальних досліджень та нау-
кового пізнання.

Результати та їх обговорення

 Медичні відходи являють собою фактор прямого й опосеред-
кованого ризику виникнення інфекційних та неінфекційних захво-
рювань серед населення внаслідок можливого забруднення 
середовища всередині ЗОЗ і практично всіх елементів навколиш-
нього природного середовища – води, повітря, ґрунту, продуктів 
харчування. До них відносяться прострочені, підроблені й конфіс-
ковані ліки, використані одноразові шприци та системи, перев’я-
зувальні матеріали, рукавички, спецодяг медичного персоналу, 
рентгенівські плівки, заражені відходи блоків харчування, зараже-
на кров, відсічені органи та інші відходи, що збираються в клініках, 
диспансерах, хоспісах, поліклініках, науково-дослідних інститутах 
медичного спрямування та медичних навчальних закладах, ветлі-
карнях, аптеках, оздоровчих і санітарно-профілактичних устано-
вах, клінічних лабораторіях, пунктах переливання крові та невід-
кладної медичної допомоги тощо. 

Ключовим моментом управління медичними відходами висту-
пає їх чітка класифікація. Сьогодні існує кілька підходів до класи-
фікації медичних відходів. Так, у Базельській конвенції виділено 
45 видів небезпечних відходів [2]. Відповідно до неї медичні від-
ходи лікарень, поліклінік та клінік, відходи виробництва фармацев-
тичної продукції, фармацевтичні товари, нереалізовані лікарські 
засоби, відходи виробництва, одержання й застосування біоцидів 
та фітофармацевтичних препаратів належать до «Жовтого пере-
ліку» й усі без винятку визначаються як небезпечні. 

 Таблиця 3. Морфологічний склад медичних відходів

Клас відходу Підклас 
відходу Морфологічний склад Операції з відходами

Епідеміологічно 
небезпечні 

відходи
1

малогабаритні 
відходи

1а

Відходи скла (пляшки, флакони, банки і т. п.), паперу (короб-
ки, картон, мішки паперові і т. п.), списаний м’який інвентар 
(халати, постільна білизна), спецодяг, які не контактують 
з біологічними рідинами пацієнтів, інфекційними хворими

1. Збір в одноразові пакети білого кольору, розміщені 
в контейнерах багаторазового використання.
2. Герметизація заповненого на 3/4 пакета.
3. Прикріплення до пакета ярлика, який містить таку інфор-
мацію: клас речовини, прізвище, ім’я, по-батькові відпо-
відальної за збір особи, дата, місце утворення, плановий 
пункт призначення відходів

великогабаритні 
відходи

1б
Меблі, інвентар, діагностичне обладнання

Небезпечні 
відходи

2

біологічні 
відходи

2а

Біологічні операційні відходи інфекційних хворих, відходи 
лабораторій, що працюють з мікроорганізмами 3–4 груп 
патогенності

1. Збір у одноразові пакети жовтого (червоного) кольору, 
розміщені в одноразових, маркованих символом (біоло-
гічні або інфіковані відходи) контейнерах такого ж кольору. 
2. Герметизація заповненого на 3/4 пакета.
3. Щільне закриття контейнера кришкою. 
4. Прикріплення до пакета ярлика, який містить таку інфор-
мацію: клас речовини, прізвище, ім’я, по-батькові відпо-
відальної за збір особи, дата, місце утворення, плановий 
пункт призначення відходів

інфіковані 
відходи

2б

Забруднений перев’язувальний матеріал (вата, бинти, 
серветки, кульки, гіпсові пов’язки і т. п.), що контактують 
з інфекційними хворими, відходи лабораторій, що працюють 
з мікроорганізмами 3–4 груп патогенності, побутові відходи, 
забруднені виділеннями, в тому числі кров’ю

харчові відходи
2в Відходи їдалень з інфекційних відділень

вакцини живі
2г

Відходи використаних вакцин живих, бракованих вакцин 
і вакцин, термін придатності яких закінчився 

відходи колючі / 
ріжучі предмети

(2д)

Прострочені та відпрацьовані шприци
Одноразовий колючий / ріжучий інструментарій (системи, 
скарифікатори, скальпелі, голки–метелики і т. п.)

Таблиця 2. Класифікація медичних відходів залежно від класів небезпеки

Клас небезпеки Характеристика морфологічного складу

Клас А 
(епідеміологічно 
безпечні відходи, 
за складом 
наближені до 
твердих побутових 
відходів)

Відходи, що не мають контакту з біологічними рідинами 
пацієнтів, інфекційними хворими. 
Канцелярське приладдя, упаковка, меблі та інвентар, 
що втратили споживчі властивості. 
Сміття від прибирання території тощо 
Харчові відходи харчоблоків організації, що здійснює 
медичну та / або фармацевтичну діяльність, крім інфек-
ційних, у тому числі фтизіатричних.

Клас Б 
(епідеміологічно 
небезпечні 
відходи)

Інфіковані та потенційно інфіковані відходи. 
Матеріали та інструменти, предмети, забруднені кров’ю 
та / або іншими біологічними рідинами. 
Патологоанатомічні відходи. Органічні операційні 
відходи (органи, тканини тощо). 
Харчові відходи з інфекційних відділень.
Відходи з мікробіологічних, клініко-діагностичних лабо-
раторій, фармацевтичних, імунобіологічних виробництв, 
які працюють з мікроорганізмами 3–4 груп патогенності. 
Біологічні відходи віваріїв. 
Живі вакцини, непридатні до використання.

Клас В 
(надзвичайно 
епідеміологічно 
небезпечні 
відходи)

Матеріали, що контактували з хворими інфекційними 
захворюваннями, які можуть призвести до виникнення 
надзвичайних ситуації відносно санітарно-епідеміологіч-
ного благополуччя населення та вимагають проведення 
заходів щодо санітарної охорони території. 
Відходи лабораторій, фармацевтичних та імунобіологіч-
них виробництв, які працюють з мікроорганізмами 
1–2 груп патогенності. 
Відходи лікувально-діагностичних підрозділів фтизіатрич-
них стаціонарів (диспансерів), забруднені мокротинням 
пацієнтів, відходи мікробіологічних лабораторій, що 
здійснюють роботи із збудниками туберкульозу. 

Клас Г 
(токсикологічно 
небезпечні відходи 
1–4 класів 
небезпеки)

Лікарські (в тому числі цитостатики), діагностичні, дезін-
фікуючі засоби, що не підлягають використанню. 
Предмети, прилади і обладнання що містять ртуть 
Відходи сировини та продукції фармацевтичних ви-
робництв. 
Відходи від експлуатації обладнання, транспорту, систем 
освітлення та ін.

Клас Д 
(радіоактивні 
відходи) 

Усі види відходів у будь-якому агрегатному стані, в яких 
вміст радіонуклідів перевищує допустимі рівні, встановле-
ні нормами радіаційної безпеки.
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Відповідно до класифікатора відходів 
ДК 005-96 [3] медичні відходи належать 
до розділу Б.7 – відходи від надання послуг 
з охорони здоров'я людей та ветеринарних 
і (чи) від пов’язаних з цим дослідних робіт 
(група 85). Група 85 містить такі класифікацій-
ні угруповання, як:

–  відходи від надання медичних послуг 
(851);

–  відходи від надання ветеринарних 
послуг (852);

–  відходи від надання аптекарських 
і фармацевтичних послуг (853);

–  відходи від проведення науково-
дослідних робіт у галузі охорони 
здоров’я (854).

На підставі проведених досліджень й уза-
гальнення літературних джерел виділені такі 
традиційні ознаки класифікації медичних від-
ходів, як:

– агрегатний стан (тверді, рідкі, газопо-
дібні й пастоподібні);

– клас небезпеки (клас А, Б, В, Г, Д);
– хімічна стійкість (вибухонебезпечні, 

самозаймисті, стійкі відходи та відходи, 
що розкладаються з виділенням отруй-
них газів);

– походження (органічні, неорганічні й змішані).
Найбільш актуальною для медичної галузі є класифікація від-

ходів залежно від класу небезпеки, що пов’язане з обмеженнями 

Рисунок. Класифікація відходів, які утворюються в ЗОЗ

Клас відходу Підклас 
відходу Морфологічний склад Операції з відходами

Надзвичайно 
небезпечні 

відходи 
3

біологічні 
відходи

3а

Біологічні відходи, що утворилися в процесі оперування 
хворих з інфекційними захворюваннями, відходи лаборато-
рій, що працюють з мікроорганізмами 1–2 груп патогенності, 
відходи від хворих з анаеробною інфекцією

1. Збір у одноразові пакети жовтого (червоного) кольору, 
розміщені в одноразових, маркованих символом (біоло-
гічні або інфіковані відходи) контейнерах такого ж кольору. 
2. Герметизація заповненого на 3/4 пакета.
3. Щільне закриття контейнера кришкою. 
4. Прикріплення до пакета ярлика, який містить таку інфор-
мацію: клас речовини, прізвище, ім’я, по-батькові відпо-
відальної за збір особи, дата, місце утворення, плановий 
пункт призначення відходів

інфіковані 
відходи

3б

Забруднений перев’язувальний матеріал (вата, бинти, 
серветки, кульки, гіпсові пов’язки і т. п.), що контактують 
з хворими, особливо на інфекційні захворювання, відходи 
лабораторій, що працюють з мікроорганізмами 1–2 груп 
патогенності, побутові відходи, відходи від хворих з анае-
робною інфекцією

Лікарські 
засоби 

4

лікарські 
препарати

4а

Прострочені лікарські препарати і хімреактиви, відходи 
лікарських препаратів та дезінфекційних засобів

1. Збір відходів залежно від агрегатного стану в м’яку або 
тверду упаковку синього кольору.
2. Прикріплення необхідної інформації на упаковку:
- клас речовини;
- прізвище, ім’я та по-батькові відповідального за збір;
- дата утворення;
- місце утворення;
- плановий пункт призначення відходів

пакування 
з-під лікарських 

засобів
4б

Пакування лікарських препаратів, дезінфекційних засобів 
та ін.

промислові 
відходи 

4в

Відходи, що утворилися в процесі виробництва лікарських за-
собів, відпрацьовані моторні та трансмісійні масла, нафтопро-
дукти від миття вузлів і агрегатів, промаслене ганчір’я, акумуля-
торні батареї, лом дорогоцінних, кольорових, чорних металів, 
кошторисів з території гаража і допоміжних служб і т. п.

Відходи, 
що потребують 

спеціального 
поводження 

5

Відходи, 
що містять ртуть

5а

Ртутьвмісні прилади та обладнання (ртутні термометри, 
люмінесцентні та бактерицидні лампи)

1. Збір відходів у м’яку або тверду упаковку чорного 
кольору. 
2. Прикріплення необхідної інформації на упаковку:
- клас речовини;
- прізвище, ім’я та по-батькові відповідального за збір;
- дата утворення;
- місце утворення;
- плановий пункт призначення відходів;
- необхідні умови зберігання.
3. Радіоактивні відходи повинні бути зібрані в спеціальну 
упаковку, що запобігає розсіювання, і промарковані типом 
радіоізотопа

радіоактивні 
відходи

5б
Радіоактивні компоненти

 Таблиця 3 (продовження). Морфологічний склад медичних відходів
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відносно їх знищення, зберігання й транспортування, характерис-
тика класів небезпеки наведена в таблиці 2 [1, 4, 6, 7, 8].

Таким чином, серйозність і актуальність проблеми видалення 
медичних відходів в даний час вимагає термінового впроваджен-
ня на державному рівні єдиної безпечної системи збору і подаль-
шого поводження з медичними відходами.

Висновки

У статті проаналізовано сучасний стан утворення медичних 
відходів в Україні та їх вплив на здоров’я населення. Досліджено 
сучасні підходи до класифікації медичних відходів і їх недоліки. На 
підставі проведених досліджень запропоновано доопрацьовану 
класифікацію медичних відходів.
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Резюме
Анализ современных подходов к классификации 
медицинских отходов в Украине
И.В. Гурина

Проанализировано современное состояние обращения с медицинс-
кими отходами. Исследовано влияние медицинских отходов на здоровье 
жителей регионов Украины. Целью исследования было изучение состояния 
управления медицинскими отходами и анализ подходов к их классифика-
ции с учетом специфических особенностей образования и обезврежива-
ния. К методам, используемым в процессе исследования, относятся 
методы контент-анализа, социальных исследований и научного познания. 
Исследованы существующие подходы к классификации медицинских 
отходов и основные признаки классификации. Предложена классифика-
ция отходов, образующихся в учреждениях здравоохранения, и операции 
обращения с ними.

Ключевые слова: Ключевые слова: медицинские отходы, учреждения здравоохранения, 
классификация медицинских отходов

Summary
Analysis of Modern Approaches to Classification 
оf Medical Waste in Ukraine
I. Gurinа

The present state of the treatment of medical waste was analyzed. The 
influence of medical waste on the health of residents of regions of Ukraine was 
investigated. The aim of the study was to examine the state of medical waste 
management and analysis approaches for classification of the specific features 
of the formation and disposal. The methods that were used during the study 
are methods of content analysis, social research and scientific knowledge. The 
existing approaches to the classification of medical waste and the basic 
features for classification were investigated. The classification of the waste 
formed in health care facilities was proposed and handing with it.

Key words: Key words: medical waste, health care, classification of medical waste
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