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Zadevai Odgovor na svetniSko pobudo svetniskega kluba DeSUS glede namestitv€
zbiralnikov za uporabljene injekcijske igle v vse enote Lekarne Ljubljana in enote
Zdravstvenega doma Ljubljana

Zveza: 5t. 03200-13/2011-5 z dne 22.06.2011

SpoStovani,

v nadaljevanju podajamo odgovor na pobudo svetniskega kluba DeSUS v zvezi z namestifvijo
zbiralnikov za lodeno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel v Lekamo Ljubljana in Zdravstveni dom
Lj ublj ana.

Zdravstveni dom Ljubljana v skladu s predpisi loduje odpadke, vkljudno z lglarti ie na mestu
nastanka. Poleg tega uporabnicam in uporabnikom svetujejo uporabo primeme embalaZe za hranjenje
uporabljenih igel, ki jih nato lahko oddajo v ambulante- Za odvoz teh odpadkov potem poshbi
zdravstveni dom Ljubljan4 ki jih do prevzema s strani poobla"Sdenega pogodbenega i zvajalca zbira in
hrani v posebej oznaienih in varovanih zabojnikih.

Lekama Ljubljana ima lodeno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel Ze urejeno po enotah za tiste
uporabljene igle, ki nastanejo kot produk dela v lekami oziroma kot odpadni prodult pri opravljanju
dejavnosti. Pri izdaji dolodenih zdravil, ki se injicirajo, uporabnice in uporabniki prejmejo Se prirodne
zaboj(ke za odpadne igle. Za odvoz uporabljenih injekcijskih igel skrbi poobla.sdeni pogodbeni
izvajalec.

Snaga javno podjetje d.o.o. nevame odpadke, in s tem tudi infeklivne odpadke oziroma uporabljene
injekcijske igle, zbira s premidno zbiralnico in v okviru zbimega centr4 pobira pajih tudi pri rednem
di3denju javnih povrSin. Igle nato zadasno skladiSdijo v lastnem zbimem centru in jih nato predajo
pooblaidenemu pogodbenemu izvajalcu.

Oba javna zavoda (Lekama Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana) bosta proudila moZnost
izboljSanja obstojedega sistema.

Lep pozdrav,
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