
Modulis 9:   Veselības aprūpes 

sistēmā radušos atkritumu 
apsaimniekošanas modeļi pasaulē 

 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas 

un Pasaules Vides Fonda globālais projekts «Labas 
veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas 

prakses veicināšana, lai samazinātu vides 
piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba 

izdalīšanos» 

 



Prognozētie rezultāti 

• Redzēt savas veselības aprūpes 

iestādes atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu salīdzinājumā ar atkritumu  

apsaimniekošanas sistēmām veselības 
aprūpē (AASVA) dažādās valstīs 

• Apzināt AASVA stiprās un vājās vietas, 
salīdzinot ar paraugiestādēm pasaulē 



Vispārīgie principi (I) 

Efektīva, ekonomiska un droša veselības aprūpes 
atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā, ir: 
•Pareiza atkritumu šķirošana 
•Uzmanība darba ņēmēja drošībai = pacientu drošībai = 
vides drošībai 
•Personāla atbilstoša apmācība, piespiešana un 
apbalvošana par pareizu izturēšanos un tālākizglītība, lai 
saglabātu un uzlabotu sistēmu, 
•Īpaša uzmanība aso priekšmetu izmantošanai un 
nodošanai atkritumos, kas rada vislielāko slimību 
pārnešanas risku 



• Vispārīgie principi (II) 

Efektīva, ekonomiska un droša veselības aprūpes 
atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā, ir: 
•Atkritumu apjoma samazināšana, veicot  izmaiņas iepirkumos, 
iepakošanā vai procesos, kas samazina risku un vienkāršo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu 
•Pienācīga bīstamo materiālu/ķīmisko vielu un rīku apstrāde, 
uzglabāšana un izmantošana, kā arī piekļuve izejvielām un materiāliem 
atkritumu apsaimniekošanai, uzglabāšanai un nodošanai pārstrādei un 
reaģēšana uz izlīšanu 
•Droša atkritumu uzglabāšana uz vietas, kurā tiek saglabāta atkritumu 
šķirošana un droša izolācija 
•Piemērota, droša un nodrošināta transportēšanas, apstrādes un 
galīgās apglabāšanas iespēja atkritumiem un pārpalikumiem 



Vispārīgie principi (III) 
• Apmēram 86 % no visiem veselības aprūpes 

atkritumiem ir nebīstamie atkritumi ar tādu 
pašu risku kā sadzīves atkritumiem. Tipisks 
veselības aprūpes atkritumu iedalījums 

 



Vispārīgie principi (IV) 

• Atdarināšanas vērta veselības aprūpes atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma ir: 

 Integrēta: Visas sistēmas daļas ir savienotas 

Saskaņota: Institucionālā politika atspoguļo visas 
sistēmas izpratni, izveido centrālo organizāciju un 
kontroli, atalgo pozitīvus rezultātus, kā arī 
nodrošina nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanu 

Atbalstīta: Visi darbinieki izprot savu lomu un 
procedūru pamatojumu un atbilstības nozīmi 



A daļa : Problēmsistēmas  

• Kādas izskatās vājas 
un ar resursiem 
nepietiekami 
nodrošinātas 
sistēmas? 

 



Problēma:  Šķirošana (I) 

• Daudzi atkritumi, kas 
tiek šķiroti kā 
"infekciozie“ atkritumi, 
var būt nebīstami. 

 
  

• Sterili iepakojumi, 
nenotraipīti cimdi un 
maskas, kā arī citi tīri 
atkritumi jāapstrādā kā 
sadzīves atkritumi. 

KAS ŠAJĀ ATTĒLĀ NAV PAREIZI? 



Problēma:  Šķirošana (II) 

• Asie priekšmeti tiek 
izmesti kopā ar citiem 
infekciozajiem 
atkritumiem. 

• Infekciozie atkritumi 
tiek izmesti kopā ar 
parastajiem 
atkritumiem. 

KAS ŠAJĀ ATTĒLĀ NAV PAREIZI? 



Šķirošanas problēmas 

Sistēmas pārrāvums bieži 

novērojams vietās, kur 

notiek nodošana 

Laba šķirošana atkritumu 

rašanās vietā negarantē, ka 

sašķirotie atkritumi atrodas 

atsevišķi pēc savākšanas un 

transportēšanas 

Krāsu kodēšanas sistēma – Filipīnas 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262032&P2=1&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262032&P2=6&size=2


Problēma: Darba drošība (I) 

Vai darbinieki ir apgādāti ar atbilstošu aizsargapģērbu, 
vai nodrošināta to imunizācija un veikta instruktāža 
par darba drošības procedūrām? 



Problēma: Darba drošība (II) 
Vai norādījumi ir kultūras ziņā 

piemēroti un pieejami visu darba 

ņēmēju lasīt un rakstītprasmes 

līmenim?   

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802595&ImgID=15305630&size=2


Problēma: Aso priekšmetu 
apsaimniekošana 

• Īpaša uzmanība pievēršama aso priekšmetu 
izmantošanai un nodošanai pārstrādei, kas 
rada vislielāko slimību pārnešanas risku  

 



Problēma: Atkritumu samazināšana 
līdz minimumam 

• Ja rūpīgi netiek veikti 
iepirkumi, tad rodas 
lielāks atkritumu 
apjoms, izejvielas un 
materiāli noveco, tiek 
pasūtītas nepareizas 
izejvielas un materiāli, 
palielinās iepakojuma 
atkritumu apjoms. 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802554&ImgID=15305425&size=2


Problēma: Bīstamie materiāli (I) 
• Veselības aprūpē nākas 

izmantot materiālus, kam ir 
piemīt īpašības (ķīmiskās 
vielas, dezinfekcijas līdzekļi 
u.c.),  

 

Tomēr šos materiālus 
uzmanīgi jāapsaimnieko, lai 
nepieļautu to izmešanu vai 
nepareizu izmantošanu vai 
iznīcināšanu. 



Problēma: Bīstamie materiāli (II) 

• Pievēršot uzmanību 
infekcijas izplatīšanās 
novēršanai, citi 
apdraudējumi bieži 
netiek atpazīti vai tiek 
pamesti novārtā. 
  

• Piemēram, dzīvsudraba 
termometri, 
dienasgaismas lampas 



Problēma: Droša uzglabāšana 

• Nepieciešama droša atkritumu uzglabāšanas vieta, 
lai saglabātu šķiroto atkritumu sadalījumu tā, lai 
visi atkritumi tiek pienācīgā veidā apstrādāti un 
nodoti pārstrādei, un lai darbiniekus un sabiedrību 
pasargātu no atkritumiem 

 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802569&ImgID=15305529&size=2


Atkritumu 
pārstrādāšanas iespējas 

ir arī atkritumu 
aizvākšanas iespējas 

Problēma: Droša uzglabāšana 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262033&P2=31&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262033&P2=28&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262033&P2=35&size=2


Problēma: drošas apstrādes un 
apglabāšanas sistēmas 

• Atkritumu un atlieku atbilstošas, drošas un 
nodrošinātas transportēšanas, apstrādes un galīgās 
apglabāšanas iespējas ir ilgtspējīgas un vidi 
aizsargājošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
pēdējais solis.  

• Veselības aprūpes iestādēm nepieciešams saprast, 
kā tiek apstrādāti to atkritumi un, kur tie tiek 
apglabāti. Laba iekšējā prakse var izrādīties lieka, ja 
pēc izvešanas no iestādes atkritumi tiek apstrādāti 
un apglabāti nepareizi. 

 



Problēma: Apstrāde un 
apglabāšana (I) 

Ja rūpīgi sašķiroti atkritumi tiek vienkārši 

visi kopā izgāzti vai novirzīti neoficiālai 

atkritumu īzgāztuvē, tad tie rada reālas 

sabiedrības veselības apdraudējuma 

briesmas. 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262031&P2=0&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802595&ImgID=15305645&size=2


Problēma: Apstrāde un 
apglabāšana (II) 

Atkritumu dedzināmās krāsns darbība 



Problēma: Apstrāde un 
apglabāšana (III) 



B daļa: Sistēmu paraugi 

• Kādas ir spēcīgas ilgtspējīgas sistēmas pazīmes? 

Veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
paraugs: 

√ Integrēta: Visas sistēmas daļas ir savienotas 

√ Saskaņotas: Institucionālā politika atspoguļo visas sistēmas 
izpratni, izveido centrālo organizāciju un kontroli, atalgo 
pozitīvus rezultātus, kā arī nodrošina nepārtrauktu kvalitātes 
uzlabošanu 

√ Atbalstīta: Visi darbinieki izprot savu lomu un procedūru 
pamatojumu un to ievērošanas nozīmīgumu 



Sistēmas paraugs: Šķirošana 

• Visi atkritumi tiek pienācīgi šķiroti to rašanās vietā. 
Sistēma ir skaidra un konsekventa, ar krāsu kodiem, 
tajā ir labs ceļrādis, labi apmācīti darbinieki un tiek 
pārraudzīta un uzturēta no rašanās punkta uz 
apglabāšanas punktu. 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262032&P2=1&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262031&P2=6&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262031&P2=9&size=2


Sistēmas paraugs: Darba drošība 

• Uzmanība darba ņēmēja drošībai = pacientu 
drošībai = vides drošībai 

 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262033&P2=25&size=2


Sistēmas paraugs: personāla 
apmācība, izpildes kontrole un 

atlīdzība par labu praksi 

• Lai saglabātu sistēmu būtiski ir: laba personāla 
apmācība, apbalvošana par pareizu rīcību un 
tālākizglītība, lai saglabātu un uzlabotu 
sistēmu. 



Sistēmas paraugs: Droša aso 
priekšmetu apsaimniekošana 

• Īpaša uzmanība tiek pievērsta drošai to aso 
priekšmetu lietošanai un nodošanai 
pārstrādei, kas rada vislielāko slimību 
izplatības risku 

• Pat situācijās, kad resursi nav pietiekami, laba 
personāla apmācība, piekļuve atbilstošiem 
konteineriem, laba šķirošana un efektīva 
apstrāde un apglabāšana var nodrošināt 
efektīvu un drošu sistēmu. 

 



Sistēmas paraugs: Droša aso 
priekšmetu apsaimniekošana 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802569&ImgID=15305533&size=2


Sistēmas paraugs: Atkritumu apjoma 
samazināšana līdz minimumam 

• Atkritumu apjoma samazināšana līdz minimumam, 
veicot izmaiņas iepirkumos, inventāra kontrolē, 
iepakošanā vai procesos, lai samazinātu riskus un 
vienkāršotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

 



Sistēmas paraugs: Bīstamu materiālu 
un atkritumu apsaimniekošana 

• Pienācīga bīstamo materiālu/ķīmisko vielu un 
rīku apstrāde, uzglabāšana un izmantošana, kā 
arī piekļuve izejvielām un materiāliem 
atkritumu apsaimniekošanai, uzglabāšanai un 
nodošanai pārstrādei un reaģēšana uz izlīšanu 

 



Sistēmas paraugs: Bīstamu materiālu 
un atkritumu apkārtējo vidi 

aizsargājoša apsaimniekošana 



Sistēmas paraugs: Droša 
transportēšana un uzglabāšana 

• Droša atkritumu transportēšana un 
uzglabāšana uz vietas ir nepieciešama, lai 
saglabātu šķirotos atkritumus apstrādei un 
apglabāšanai  

 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262034&P2=0&size=2


Sistēmas paraugs: apstrāde un 
apglabāšana 

• Piemērota, droša un nodrošināta 
transportēšanas, apstrādes un galīgās 
apglabāšanas iespēja atkritumiem un 
pārpalikumiem 



• Aiztransportēšana 
pārstrādei 

Sistēmas paraugs: Transportēšana 
uz apstrādi un uz apglabāšanu 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802569&ImgID=15305788&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802569&ImgID=15305784&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=1802569&ImgID=15305785&size=2


Sistēmas paraugs: Apstrāde uz 
vietas 

• Autoklāvs uz vietas 

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262033&P2=25&size=2
http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/photomail/PMImageLarge.asp?P1=12262033&P2=22&size=2


Sistēmas paraugs: Apstrāde citā 
vietā 

• Centralizēts autoklāvs 



Sistēmas paraugs: Atkritumu un 
pārpalikumu galīgā apglabāšana  

http://photomail.photoworks.com/SfwOnline/albums/displayimagelarge.asp?AlbID=2265581&ImgID=18441461&size=2


C daļa 

Kā izmantot atziņas, lai novērtētu un pilnveidotu 
jūsu sistēmas 

 


