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POVZETEK 

 

 

Zaradi neusklajene zakonodaje na področju ravnanja z zdravstvenimi odpadki so se v 

domovih starejših občanov pojavile težave pri ločevanju odpadkov iz zdravstva. Mnoge 

znanstvene raziskave kažejo, da ključni problem ravnanja z odpadki iz zdravstva nastane že 

pri ločenem zbiranju. Zato je Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki zastopa interese 

izvajalcev institucionalnega varstva starejših, pripravila navodila za ravnanje z zdravstvenimi 

odpadki. Namen raziskave je preveriti, kako so se ta navodila implementirala v posamezno 

domsko okolje. V prvem delu magistrske naloge je opisan problem, ki ga imajo domovi 

starejših občanov na področju ravnanja z odpadki iz zdravstva zaradi različnega razumevanja 

zakonodaje in strokovnih smernic. V empiričnem delu smo s pomočjo kvalitativne in 

primerjalne študije opisali vlogo zaposlenih v zdravstveni negi pri izvajanju »novih« skupnih 

navodil za ravnanje z zdravstvenimi odpadki in dejavnike, ki vplivajo na pravilno ali 

nepravilno ravnanje z njimi. Proučili smo vzorce podobnosti in raznolikosti sistema ločevanja 

odpadkov, ki nastanejo v procesu zdravstvene nege in oskrbe na petih preučevanih domovih 

starejših občanov iz različnih delov Slovenije. Zanimalo nas je, katere so glavne značilnosti 

uspešnega sistema ločevanja odpadkov, nastalih pri izvajanju zdravstvene nege stanovalcev v 

domovih starejših občanov, in prišli do zaključka, da so glavni »krivci« za vedenje zaposlenih 

slaba organizacijska kultura domov starejših občanov, dvoumna zakonodaja, nezadostno 

znanje zaposlenih, slabo sprejemanje odgovornosti vpletenih v sistemu ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege ter nejasna navodila. S pripravo novega 

paradigmatskega modela, ki je bil pripravljen na podlagi naših ugotovitev in razumevanja 

raziskane problematike, se lahko pripravijo smernice za vzpostavitev učinkovitega sistema 

ravnanja z odpadki v zdravstveni dejavnosti in priporočila za pripravo predpisov, ki bi 

predvidoma obsegali predvsem natančno definicijo in klasifikacijo odpadkov tudi v socialno 

varstvenih zavodih.  

 

Ključne besede: domovi za starejše občane, odpadki, zdravstvo, zaposleni, ločevanje 

odpadkov 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Many pieces of scientific research show that the main issue of health care waste management 

is actually the sorting phase. To this end, the Association of Social Institutions of Slovenia, 

which represents the interests of providers of institutional care for the elderly, devised rules 

for health care waste management. The first part of the master's thesis explains the issue that 

residential homes for the elderly have been encountering in terms of health care waste 

management because of different interpretations of the legislation and expert guidelines. As 

for the empirical part, it involves a qualitative and comparative study to provide insight into 

the role of nursing care employees in implementing "new" common rules for health care 

waste management and the factors influencing correct (or incorrect) practices. We studied the 

patterns and the similarities and differences between systems for sorting waste that is 

generated in the process of nursing care in five residential homes for the elderly located in 

different parts of Slovenia. We looked into the main characteristics of successful sorting of 

waste that is produced as a result of nursing care of the elderly in residential homes. Our 

findings indicate that the main reasons for the actions of employees lie in poor organisational 

culture of residential homes for the elderly, ambiguous legislation, limited knowledge of 

employees, ducking responsibility of the people involved in managing waste that is produced 

in nursing care, and unclear instructions. The paradigmatic model we devised on the basis of 

our findings and understanding of the topic could serve as the foundation for new guidelines 

on how to introduce an effective system of health care waste management and new 

recommendations for formulating rules that would clearly define and classify waste in 

institutional care. 

 

Keywords: residential homes for the elderly, waste, health, employees, waste sorting 
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1 UVOD 

 
 

Odpadki se pojavljajo vedno in povsod. So v nenehnem nastajanju in žal ni vedno ustrezno 

poskrbljeno za njihovo odstranitev. Veliko raziskav je bilo izvedenih za ocenitev ustreznosti 

ravnanja z odpadki. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 2014) so 

zdravstveni odpadki vsi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti v 

zdravstvenih in raziskovalnih ustanovah, zavodih (tudi socialnih) in laboratorijih, ki so  

povezani z zdravstveno dejavnostjo. V to skupino štejemo tudi manjše in razpršene vire teh 

odpadkov, ki nastajajo npr. v zasebnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ordinacijah in ob 

zdravstveni negi na domu. Osnovni principi, ki veljajo na področju ravnanja z odpadki, so 

zmanjševanje količin na izvoru in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, ponovna 

uporaba in snovna izraba odpadkov, energetska izraba odpadkov in končno odlaganje čim 

manjših količin odpadkov (Uredba 2015). Odpadki iz zdravstva so posebnost, ker pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti nastajajo tudi infektivni odpadki, ki glede na tip odpadka 

predstavljajo potencialni rezervoar in vir okužbe oziroma poškodbe in lahko vplivajo na 

življenjsko okolje prebivalstva (Pruss et al. 1999). Odpadki, ki nastajajo v domovih starejših 

občanov so zaradi svojih lastnosti še najbolj podobni odpadkom, ki nastajajo pri opravljanju 

zdravstvene dejavnosti (WHO 2014). Zaradi neusklajene zakonodaje na področju ravnanja z 

zdravstvenimi odpadki (Uredba 2008) in varovanja zdravja ljudi (ZNB 2006) so se v domovih 

starejših občanov pojavile težave pri ločevanju zdravstvenih odpadkov. Mnoge znanstvene 

raziskave kažejo, da ključni problem ravnanja z odpadki iz zdravstva nastane že pri ločenem 

zbiranju (Ferreira et al. 2010). V ta namen so za Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki 

zastopa interese izvajalcev institucionalnega varstva starejših, pripravili navodila za ravnanje 

z zdravstvenimi odpadki. Kako so se ta navodila »implementirala «v posamezna okolja nam 

ni znano, zato nas bo v nalogi zanimalo predvsem, ali v domovih starejših občanov učinkovito 

izvajajo navodila in ali se morda pojavljajo kakšne težave. Največ težav je opaženih pri 

procesu sortiranja (ločevanja) odpadkov in uporabi ustrezne embalaže, kar je razlog za 

povečanje količin mešanih komunalnih odpadkov, med katere so primešani nevarni 

zdravstveni odpadki ter zaradi tega predstavljajo nevarnost za okolje in človekovo zdravje 

(Department of health 2013). Za dosego varnega ravnanja z zdravstvenimi odpadki je 

potrebno ustrezno informiranje in izobraževanje vseh zaposlenih (Ferfila 2002; Podlipnik 

2004; Deghani 2008; Rao 2009; Pereira et al. 2013). V mnogo državah je znanje o potencialni 
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škodljivosti zaradi nepravilnega ravnanja z zdravstvenimi odpadki postalo bolj vidno za 

javnost. Od države se pričakuje, da se zaradi vsesplošnega in neuspešnega ravnanja in 

odstranjevanja odpadkov iz zdravstvene oskrbe in z njimi povezanih raziskav prevzame več 

odgovornosti, zato je bilo treba pripraviti nove smernice in posodobiti ter razviti nove metode 

pri sistemu ravnanja z odpadki (WHO 2014). Nove metode pa zahtevajo tudi spreminjanje 

vedenjskih vzorcev vseh zaposlenih. Ali je novo vedenje zaposlenih dovolj utrjeno, da se 

lahko začne spreminjati v drugačno poslovno kulturo, ki je v bolnišnici/ domu starejših 

občanov zelo pomembna pri za napredek in inovativnost? 

Temeljni razlog za dosledno izvajanje sistema ravnanja z odpadki iz zdravstva je zaščita 

zdravstvenega osebja, bolnikov in širše javnosti. Z okoljevarstvenega in strateškega vidika so 

najbolj problematični infektivni odpadki, ki zahtevajo posebno ravnanje, dezinfekcijo in 

odstranjevanje. Dejstvo je da jih ne moremo uporabiti kot sekundarne surovine. 

V magistrski nalogi želimo na konkretnem primeru predstaviti vlogo zaposlenih v zdravstveni 

negi pri izvajanju navodil ravnanja z zdravstvenimi odpadki (odpadki, ki nastanejo pri 

izvajanju zdravstvene dejavnosti ) in odnos do reševanja problematike, ki nastaja pri ravnanju 

z zdravstvenimi odpadki. Raziskave kažejo (Hossain et al 2010; Sanjeev et al. 2014; Caniato 

et al. 2015), da se nevarni zdravstveni odpadki (infektivni) in nenevarni zdravstveni odpadki 

še vedno mešajo s komunalnimi odpadki, ker zaposleni z navodili niso ustrezno seznanjeni. 

Opazimo lahko tudi pomanjkanje nedvoumne zakonodaje, učinkovitega nadzora nad 

ravnanjem z odpadki, zavedanja zaposlenih o nevarnostih neprimernega ravnanja z odpadki 

ter različno poslovno kulturo domov starejših občanov. 

 

2  IZHODIŠČA 

 
 

Odpadki neizbežno nastajajo pri vsaki človeški aktivnosti; kot produkt različnih procesov ali 

pa nastanejo takrat, ko se nek predmet po uporabi le še zavrže. Storitve v zdravstveni 

dejavnosti neizogibno ustvarjajo odpadke, ki so lahko zdravju nevarni, zato je treba stremeti k 

uresničevanju ciljev in k odpravljanju morebitnih tveganj za zdravje pri zdravstveni oskrbi 

ljudi. Odpadki, proizvedeni v okviru zdravstvene dejavnosti nosijo večji potencial za okužbo 

in poškodbe kot katerakoli druga vrsta odpadkov, zato je pomembno, da so metode ravnanja z 
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njimi varne. Dobro upravljanje z odpadki iz zdravstva je torej bistvenega pomena za 

varovanje okolja in zdravja ljudi (WHO 2014). 

2.1 Doktrina ravnanja z odpadki iz zdravstva 

 

Izraz odpadki iz zdravstva vključuje vse odpadke, ki nastanejo v zdravstvenih ustanovah, 

raziskovalnih centrih in laboratorijih, povezanih z medicinskimi postopki ter v ustanovah, kjer 

se izvaja zdravstvena oskrba, vključno v gospodinjstvu (npr. dajanje inzulina). Odpadke iz teh 

dejavnosti lahko razvrstimo kot nevarne ali nenevarne. Sestava od 75 do 90% odpadkov, ki 

jih proizvedejo izvajalci zdravstvenih storitev, je primerljiva s sestavo gospodinjskih 

odpadkov in jih imenujemo »nenevarni odpadki«. Nastanejo v upravnem delu, kuhinji ter 

vključujejo še embalažo in odpadke, ki nastajajo med vzdrževanjem stavb zdravstvenega 

varstva. Preostalih 10 do 25 % odpadkov iz zdravstva se štejejo za »nevarne« in predstavljajo 

različna zdravstvena in okoljska tveganja (WHO 2014). Treba se je osredotočiti na zajem 

ločeno zbranih frakcij na izvoru (Morrissey et al. 2004). Hkrati kaže tudi praksa, da ločen 

zajem odpadkov na izvoru prinese najčistejše in najuporabnejše frakcije odpadkov. Zahteve 

Uredbe (2008) opredeljujejo, da je odpadke treba ločevati in jih shranjevati v embalažo iz 

materialov, prilagojenih njihovim fizikalnim, kemijskim in biološkim lastnostim. 

Priporočljivo je barvno ločevanje embalaže. Odpadke iz zdravstva je treba ločevati na kraju 

njihovega nastanka in jih v primeru nevarnih lastnosti (infektivnosti) zbirati v posode za 

enkratno uporabo z nepredušnim zapiranjem ali v primeru nenevarnih odpadkov v posode ali 

vreče, namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva. Za embalažo nevarnih odpadkov se 

uporabljajo standardi v skladu s predpisi o prevozu nevarnih snovi. Odpadkov iz zdravstva in 

drugih nevarnih odpadkov ne smemo mešati z drugimi odpadki. Za prevažanje odpadkov se 

morajo uporabljati prevozna sredstva, namenjena izključno prevozu odpadkov in morajo 

omogočati lahko in varno nakladanje in razkladanje odpadkov ter onemogočiti njihovo 

raztresenje ali razlitje med prevozom (Uredba 2008). Odpadke je treba začasno skladiščiti 

ločeno glede na njihove lastnosti ter tako, da preprečimo, oziroma zmanjšamo škodljive 

vplive na okolje in človekovo zdravje zaradi: emisij snovi in vonjav, raznašanja lahkih frakcij 

odpadkov v okolje zaradi vetra, razsutja ali razlitja odpadkov, hrupa, zlasti zaradi prevažanja 

odpadkov do skladiščnega prostora in znotraj njega, ptic, glodavcev in mrčesa ter požarov ali 

eksplozij zaradi reakcij med odpadki ali samovžiga. Odpadki se shranjujejo in začasno 

skladiščijo v posodah ali vrečah, na katerih je vidna oznaka vrste odpadka. V primeru 

poškodbe embalaže, razsutja ali razlitja odpadkov iz zdravstva je treba površine ustrezno 
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dekontaminirati. Zagotoviti je treba, da se odpadki shranjujejo ali začasno skladiščijo v 

zbiralnici odpadkov (ločeni prostori za komunalne odpadke, nevarne odpadke ter infektivne 

odpadke). Prostor, ki je določen za zbiralnico odpadkov iz zdravstva, mora biti namenjen 

izključno začasnemu skladiščenju odpadkov, biti pokrit in ločen od drugih prostorov in 

zunanjega okolja tako, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam ter zagotovljen 

požarna varnost v skladu s predpisom, ki ureja požarno varnost v stavbah (MZ 2008). Biti 

mora zaklenjena in varovana. Zbiralnica mora biti nameščena na takem kraju, da je dostop z 

vozilom zaradi prevzema odpadkov neoviran, označena z dobro vidnim napisom o namenu 

prostora in prepoved vstopa nepooblaščenim osebam ter opozorilom na možnost ogrožanja 

zdravja ljudi (Uredba 2008). Iz začasnega skladišča odpadke odvažamo enkrat dnevno 

(Uredba 2008), odpadke, ki jim lastnosti to dopuščajo pa lahko začasno skladiščimo največ 12 

mesecev (Uredba 2015). Odpadki morajo biti pri zbiranju, prevažanju in začasnem 

skladiščenju opremljeni s podatki o nazivu in številki odpadka, nevarni odpadki pa tudi z 

napisom »nevarni odpadek« (Uredba 2015). Povzročitelj odpadka mora glede na zahteve 

Uredbe o odpadkih pripraviti načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s katerim izvaja ukrepe 

preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov. Treba je izdelati navodila za postopke 

ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov in voditi evidenco o nastajanju odpadkov iz 

zdravstva (Uredba 2008). 

Celosten pristop je ključnega pomena za učinkovito ravnanje z odpadki, zato je potrebno 

učinkovito sodelovanje tako zbiralcev, predelovalcev, obdelovalcev in ostalih pooblaščenih 

oseb, ki odpadke prevzemajo (Marinković et al 2008).  

2.2 Pomen ločenega zbiranja odpadkov in vrste odpadkov v zdravstveni dejavnosti  

 

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru omogoči, da odpadke prestrežemo, še preden jih 

pomešamo z drugimi. To zahteva znanje, disciplino in je tudi tehnično in finančno zahtevno, 

saj je treba zagotoviti sisteme zbiralnih posod, zbirnih mest in ustrezno časovno razporeditev 

odvoza odpadkov (Urh 2004). Od družbe se zahteva učinkovito izkoriščanje odpadkov. S tem 

ravnanjem se izognemo nepotrebnemu obremenjevanju in onesnaževanju okolja, ki nastaja 

kot posledica takojšnjega nepotrebnega odlaganja odpadkov na odlagališče. Na ta način tudi 

zadostimo osnovnemu načelu zahtev Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uredba 2015) in 

Uredbe o odpadkih (Uredba 2015), ki narekujeta, da je dovoljeno odlagati le predhodno 

obdelane odpadke. Iz tega razloga je treba v praksi zagotoviti ločeno zbrane odpadke na 
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mestu nastanka, ki le v takšni obliki predstavljajo uporabno snov za nadaljnje postopke 

obdelave in izrabe. Zelo pomemben korak pri varnem ravnanju z odpadki je poznavanje vrste, 

lastnosti in količine odpadkov, proizvedenih v objektu zdravstvene dejavnosti. Posamezniki, 

ki prihajajo v neposreden stik z nevarnimi odpadki so lahko ogroženi zaradi izpostavljenosti 

samim lastnostim odpadka, vključno s tistimi, ki so izpostavljeni zaradi nepremišljenega 

ravnanja v sistemu ravnanja z odpadki iz zdravstva. Zaposleni, ki so izpostavljeni tveganju 

(vbodi igel in prenos nalezljivih bolezni s krvjo) so zdravniki, medicinske sestre, bolničarke, 

čistilno osebje, delavci v pralnici in transportno osebje ter ne nazadnje tudi uporabniki 

zdravstvenih storitev in širša okolica. Z zavedanjem, da je večino nenevarnih odpadkov iz 

zdravstvenih ustanov potencialno mogoče reciklirati ali kompostirati, so se spremenili tudi 

pristopi k obvladovanju teh odpadkov (WHO 2014). Zaposleni morajo prejeti jasna navodila 

in informacije o pravilnih postopkih za rokovanje in odstranjevanje predmetov, s katerimi se 

lahko poškodujejo. Številni dejavniki vplivajo na stopnjo nastajanja odpadkov (WHO 2014) 

in sicer: 

 raven aktivnosti (št. zasedenih postelj na dan in /ali št. zaposlenih), 

 vrsta oddelka (splošni, negovalni, kirurški), 

 vrsta ali raven objekta (bolnišnica, dom starejših občanov), 

 predpisi ali politika za razvrščanje odpadkov, 

 praksa ločevanja odpadkov, 

 časovna nihanja (delavnik, vikend), 

 stopnja razvoja infrastrukture. 

V največji bolnišnici v Sloveniji (Univerzitetni klinični center Ljubljana UKC) ugotavljajo, da 

s svojo dejavnostjo vsakodnevno proizvedejo okoli 9,6 ton različnih vrst nevarnih in 

nenevarnih odpadkov, kar na letni ravni znaša 3418 ton. Od tega je približno 222 ton (6,5%) 

nevarnih odpadkov, med njimi kar 89 odstotkov infektivnih odpadkov. Ločeno zbiranje 

odpadkov je torej pomembna faza gospodarjenja z odpadki, katere učinkovitost katere je 

odvisna od celotnega sistema tehničnih rešitev pa tudi od ekološke ozaveščenosti zaposlenih. 

Po direktivi o odpadkih Evropske unije (Direktiva 2008/98/ES) bo treba do leta 2020 kar 

polovico odpadkov reciklirati ali znova uporabiti, zato je nujno že na mestu nastanka ločiti 

več kot polovico odpadkov. Zmanjšanje količine mešanih odpadkov v zdravstvenih ustanovah 

lahko pomeni porast količine embalaže in nenevarnih zdravstvenih odpadkov, kar je 
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ekonomsko in okoljsko bolj zaželeno, saj tovrstne odpadke recikliramo. Po Kovačiču (2006) 

so prednosti ločenega zbiranja odpadkov: 

 ustvarjeni pogoji za zmanjševanje količin odpadkov, predvsem zaradi podrobnejšega 

ločevanja odpadkov po materialih, 

 izločanje nevarne snovi iz celotnega snovnega toka odpadkov, 

 doseganje optimalne osnove za ponovno izrabo snovnih in energetskih lastnosti 

odpadkov, 

 doseganje optimalnih načinov končne oskrbe odpadkov, snovnih lastnosti katerih ni 

mogoče izrabiti, 

 boljša motiviranost povzročiteljev za dojemanje odpadkov kot problema vsakega 

posameznika, s čimer se dviguje tudi ekološka zavest posameznika  

 zmanjševanje negativnih vplivov odlagališč odpadkov na okolje.  

Služba za varnost in zdravje pri delu UKC Ljubljana (2013) je leta 2010 zaradi sistematičnega 

urejanja procesa ravnanja z odpadki pripravila posnetek stanja o količinah zbranih odpadkov 

slovenskih bolnišnic. Kako uspešna je bila posamezna bolnišnica pove podatek o količini 

zbranih mešanih komunalnih odpadkov. Rezultati so pokazali, da UKC Ljubljana s 37 

odstotki zbranih mešanih odpadkov sodi med bolnišnice z manj učinkovitim sistemom 

ravnanja z odpadki. Glede na rezultate zbranih mešanih odpadkov imajo SB Murska Sobota, 

SB Brežice ter SB Izola, najslabše urejen sistem ravnanja z odpadki. Težave z ravnanjem z 

zdravstvenimi odpadki pa zaznavajo tudi v tujini. Deghani in ostali avtorji (2008) so leta 2007 

v Teheranu v 12 bolnišnicah za potrebe analize sistema ravnanja z zdravstvenimi odpadki 

opravili študijo o zbiranju, prevozu, ločevanju in obdelavi odpadkov. Ugotovili so, da je bilo 

neustrezno ločevanje odpadkov iz zdravstva pri 42 odstotkih bolnišnic, samo 50 odstotkov 

bolnišnic je uporabljalo ustrezno barvno embalažo za infektivne odpadke, le 17 odstotkov tudi 

ustrezne zabojnike glede na material, izobraževanja se je udeležilo le 33 odstotkov zaposlenih 

in le 19 odstotkov bolnišnic je evidentiralo zdravstvene odpadke. 

Rezultati raziskave v bolnišnicah regije Algarve na Portugalskem kažejo, da je ločevanje 

odpadkov glavna pomanjkljivost ravnanja z odpadki v procesu izvajanja zdravstvene 

dejavnosti. Težave zdravstvenega osebja glede pravilnega ločevanja so povezane z 

dojemanjem tveganja nevarnih odpadkov in pomanjkanjem znanja o pomembnosti ločevanja 

odpadkov (Ferreira et al. 2010).  
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2.2.1 Delitev odpadkov iz zdravstva 

 

Za določene vrste odpadkov obstajajo definicije, ki jih narekuje veljavna zakonodaja. V 

primeru pomanjkanja jasnih opredelitev, ki določajo pravilno klasifikacijo posameznih vrst 

odpadkov, pa mora model ravnanja z odpadki temeljiti na razumevanju načel prenosa bolezni 

in izpostavljenosti nevarnim kemikalijam (WHO 2014). V nadaljevanju bomo opisali 

odpadke, ki so pomembni zlasti z epidemiološkega vidika in nastajajo v procesu zdravstvene 

nege in oskrbe v domovih starejših občanov. Zato je treba urediti ravnanje z njimi v skladu z 

zahtevami Uredbe o odpadkih (Uredba 2015) in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskav (Uredba 

2008) 

2.2.1.1 Ostri predmeti  

 

Ostri odpadki so predmeti ali pripomočki, ki lahko zaradi svoje oblike lahko pri rokovanju 

povzročijo nastanek mehanske poškodbe, kot so ureznine ali vbodi. Lahko so infektivni, če so 

prišli v stik s krvjo, s telesnimi tekočinami in biološkim materialom ali ne, če niso prišli v stik 

z omenjenimi infektivnimi izločki. Se pa običajno štejejo za nevarne odpadke iz zdravstva in 

jih je treba obravnavati kot potencialno infektivne (WHO 2014). Izvor nastanka so ambulante, 

bolniški oddelki ipd. Zbirajo se v plastičnih zbiralnikih iz trde plastike z možnostjo 

hermetičnega zapiranja (Blatnik in Jazbinšek, 2015). 

2.2.1.2 Infektivni odpadki  

 

Med infektivne odpadke spada ves material, za katerega se sumi, da vsebuje povzročitelje 

bolezni (bakterije, viruse, parazite in glive) v zadostni koncentraciji ali količini, ki povzročijo 

bolezni pri dovzetnih gostiteljih (WHO 2014). Z izrazom »infektivno« po Uredbi komisije 

(EU) št. 1357/2014 (Uredba 2014) razumemo odpadke, ki vsebujejo za življenje sposobne 

mikroorganizme ali njihove toksine, za katere je znano, da pri človeku ali drugih živih 

organizmih povzročajo bolezen. Nemogoče je za posamezno vrsto odpadka določiti kdaj 

vsebuje količino patogenov z zadostno virulenco, da bi pri dovzetnem gostitelju lahko 

povzročil nalezljivo bolezen. Zaradi tveganj za napačne odločitve je treba postaviti jasne meje 

infektivnosti. V ta namen je bila opravljena študija s pomočjo metode FMEA Failure Method 

and Effects Analysis, s katero lahko ocenimo možne vzroke tveganja v procesu odstranjevanja 

infektivnih odpadkov. Rezultati študije so pokazali, da so dejavniki tveganj pri odstranjevanju 
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infektivnih odpadkov tako na strani bolnikov in njihovih svojcev kot na strani zdravstveno 

negovalnega osebja ter tudi čistilnega osebja, ki čisti zbiralnice zdravstvenih odpadkov. S to 

metodo identificiramo tveganja, ki so posledica napačnih odločitev in pravočasno opozorimo 

na možne napake ter uporabo previdnostnih ukrepov pri odstranjevanju infektivnih odpadkov 

(Chao et al. 2011). 

Med infektivne odpadke spadajo odpadki: 

 odpadki, onesnaženi s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, 

 odpadki okuženih bolnikov iz izolacijskih sob, 

 odpadki, ki so v stiku s krvjo bolnikov na hemodializi, 

 zavrženi instrumenti ali material, ki so bili v stiku z ljudmi ali živalmi, okuženi z 

visoko infektivnimi agensi, 

 oblačila, ki so zelo umazana s človeško krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami. 

Odpadki, ki nastanejo pri negi neokuženega bolnika in niso onesnaženi s krvjo ali telesnimi 

tekočinami se lahko štejejo za neinfektivne. Medicinske sestre morajo ugotoviti ali odpadki, 

ki nastanejo pri negi neokuženega bolniku spadajo med infektivne odpadke ali ne. Pri 

določanju infektivnosti odpadka je torej treba določiti načelo »verige okužbe«, da se oceni 

tveganje za bolezni, ki izhaja iz lokalne prakse in se uporablja pri zbiranju in prevozu 

odpadkov (WHO 2014). V praksi to pomeni, da je lahko odpadek infektiven ali neinfektiven 

pri bolniku glede na to ali imamo opravka s koloniziranim ali okuženim bolnikom. Lahko pa 

imamo opravka z dementnim bolnikom, ki ne razume naših navodil za izvajanje higienskih 

ukrepov in kot tak predstavlja nevarnost za prenos okužb.  

Primer »določanja infektivnosti« odpadkov imamo v SB Jesenice, kjer so glede na leto 2003 v 

letu 2004 zmanjšali količino infektivnih odpadkov. V dogovoru s Službo za preprečevanje in 

obvladovanje okužb so na podlagi določanja infektivnosti v svojih navodilih za ravnanje z 

odpadki malce spremenili samo definicijo infektivnega odpadka. » Za infektivni odpadek se 

smatra tisti, ki vsebuje patogene agense v zadostni količini, da povzročijo bolezen.« Iz tega 

razloga se je ločevanje odpadkov pri izvajanju zdravstvene nege bolnikov v njihovi bolnišnici 

spremenilo, a ne na račun varnosti bolnikov in zaposlenih ter kvalitete zdravstvene nege 

(Kalan 2005). 
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2.2.1.3 Farmacevtski odpadki 

 

Med farmacevtske odpadke spadajo zdravila s pretečenim rokom uporabe, razlita in 

kontaminirana zdravila, cepiva, ki se več ne uporabljajo in jih je treba previdno odstraniti 

zaradi kemičnih in bioloških lastnosti (WHO 2014). 

2.2.1.4 Kemični odpadki  

 

To so trde, tekoče, plinaste kemikalije, uporabljene pri diagnostiki, eksperimentalnem delu in 

čiščenju ter razkuževanju. Spadajo med nevarne odpadke, če imajo naslednje lastnosti: 

 strupenost,  

 jedkost( pH˂2 ali pH˃12), 

 vnetljivost,  

 reaktivnost, 

 oksidativnost (WHO 2014). 

 

2.2.1.5 Nenevarni odpadki  

 

To so odpadki, ki niso bili v stiku s povzročitelji infekcij, nevarnimi kemikalijami ali 

radioaktivnimi snovmi in niso nevarni kot ostri predmeti (WHO 2014) oziroma vsebujejo 

patogene mikroorganizme, vendar ne v zadostni količini, da bi lahko povzročili obolenje 

(Blatnik in Jazbinšek 2015). Pomemben delež odpadkov v zdravstvenih ustanovah je 

nenevarnih odpadkov. Po navadi imajo podobne lastnosti kot trdni komunalni odpadki. Več 

kot polovico vseh nenevarnih odpadkov iz bolnišnic in domov starejših občanov predstavljajo 

papir, karton, plastična embalaža, zavržena hrana, tekstil in kovine (WHO 2014). V slovenski 

zakonodaji, ki ureja področje zdravstvenih odpadkov (Uredba 2008) so izpostavljeni odpadki, 

ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja ali na kratko 

»neinfektivni zdravstveni odpadki«, med katere spadajo vsi pripomočki za opravljanje nege in 

vsa osebna zaščitna sredstva za enkratno uporabo, ki niso kontaminirana (onesnažena) z 

bolnikovimi izločki in telesnimi tekočinami. To so največkrat plenice in plenične podloge za 

enkratno uporabo, rokavice in zaščitni predpasniki za enkratno uporabo ter razne rektalne in 

nazogastrične cevke. V domovih starejših občanov se zaradi velikega odstotka (Oder 2004 in 

Trobec 2010) stanovalcev z različno stopnjo inkontinence (nezmožnost zadrževanja blata in 

seča) pojavlja velika količina plenic, ki jih glede na zahteve naše pa tudi evropske zakonodaje 
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uvršamo med komunalne odpadke. Po podatkih Oderjeve (2004) je v letu 2003 v domu 

upokojencev Center, Tabor –Poljane v mesecu dni nastalo 5943,70 kg odpadnih plenic, kar je 

predstavljalo 71 odstotkov vseh odpadkov nastalih v domu starejših občanov v tem obdobju. 

 

2.2.2 Težave pri identifikaciji odpadka  

 

Da je ravnanje z odpadki največkrat prepuščeno lastni pobudi zaposlenih in njihovi 

iznajdljivosti, je bilo zapaženo že pred 20 leti (Družina in Perc 1994). V predpisih ni natančno 

opredeljeno, kateri odpadki imajo lastnosti infektivnih odpadkov, zato je osnova za določitev 

poznavanje lastnosti odpadka. Povzročitelji v zdravstveni ustanovi, to so zaposleni, bolniki in  

stanovalci, so dolžni odpadke na mestu nastanka pravilno opredeliti in jih nato ločeno zbrati v 

ustrezno embalažo. Zaposleni opravi identifikacijo odpadka na osnovi zahtev, opredeljenih v 

Načrtu gospodarjenja z odpadki v posamezni ustanovi, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost, 

in navodil internega izobraževanja. Osnova vsakega učinkovitega načrta za celovit sistem 

gospodarjenja z odpadki je natančna in transparentna evidenca količin, vrst in postopkov 

ravnanja z odpadki, ki nastajajo kot posledica dejavnosti v ustanovi (Prus et al. 1998 in Ferfila 

2002). Za pripravo in izvajanje načrta je odgovoren vodja zdravstvene ustanove (Podlipnik 

2004), le - ta pa v praksi naloge in obveznosti glede ravnanja z odpadki znotraj ustanove 

prenese na glavne medicinske sestre. Te znotraj sistema vzpostavijo nadzorni mehanizem, ki 

nato zagotavlja varno ravnanje z odpadki in posredno prispeva k obvladovanju stroškov. 

Študija, ki jo je v bolnišnicah leta 2008 opravila National Health Service (NHS) v Angliji, je 

pokazala, da je ogromen odstotek nenevarnih odpadkov razvrščenih med nevarne odpadke, 

kljub temu da je osnova za ločevanje Uredba komisije EU (Uredba 2014) in je prenesena v 

njihov pravni red. Ministrstvo za zdravje v Angliji dobiva različne podatke o količinah 

zbranih odpadkov, kar je verjetno posledica metodoloških razlik in različne identifikacije 

odpadkov. Zato predlagajo, da v bolnišnicah oblikujejo skupine, ki bodo spremljale vzorce 

nastajanja in ločevanja odpadkov in predlagale ukrepe za izboljšanje sistema ločevanja 

odpadkov ter s tem omogočile ciljno usmerjanje sredstev in dosegla prihranke pri ravnanju z 

odpadki (Tudor et al. 2008). Cilji njihovih programov izobraževanja morajo izboljšati stopnjo 

ločevanja odpadkov. Glavno izhodišče pa mora biti razumevanje zaposlenih, kako se z 

odpadki ravna. Vodilna podjetja v Angliji, ki se ukvarjajo z zbiranjem odpadkov in ki izvajajo 

recikliranje in ponovno uporabo materialov, zahtevajo od zaposlenih v bolnicah, da se dvigne 
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ozaveščenost in znanje o ločevanju odpadkov s pomočjo izobraževanja. V njihovih 

bolnišničnih ustanovah zato izvajajo revizijo ravnanja z odpadki in zaposlenim izdajajo 

promocijski material ter vzpostavljajo njihove spletne strani, kjer imajo zaposleni na voljo vse 

informacije o ravnanju z odpadki (Tudor et al. 2008). 

Tudi v Sloveniji je praksa, da registrirana podjetja za zbiranje različnih vrst odpadkov 

preverjajo vreče z zbranimi odpadki iz bolnišnic in domov starejših občanov. V primeru, da 

sprejmejo vreče z nepravilno zbranimi odpadki, le - te zavrnejo ali pa odgovorno osebo za 

ravnanje z odpadki v bolnišnični ustanovi le telefonsko opozorijo na nepravilnosti. Z 

izobraževanjem delavcev je treba zagotoviti dovolj informacij, da zaposleni razumejo 

potencialne nevarnosti v zvezi z odpadki, nastalimi v zdravstveni dejavnosti, možne vplive 

teh odpadkov na okolje, pomembnost stalne uporabe osebnih zaščitnih sredstev in 

preventivnih zaščitnih ukrepov, kot je npr. imunizacija proti hepatitisu B (Perc 2004). 

Kobalova (2012) je v svoji raziskovalni nalogi prišla do zaključka, da bi bilo ravnanje z 

odpadki iz zdravstva možno izboljšati tudi na zakonodajnem nivoju. Pri mnogo vrstah 

odpadkov bi s prekvalifikacijo odpadkov po klasifikacijskem seznamu lahko izboljšali sistem 

ločevanja odpadkov. V UKC Ljubljana se v praksi pojavljajo težave predvsem na mestu 

nastanka, ko je treba uvrstiti neko vrsto odpadka med infektivne odpadke. O težavah pri  

doslednem ločevanju odpadkov v UKC Ljubljana sta pisali že Blatnikova in Jazbinškova 

(2011), ko sta za pripravo Načrta gospodarjenja z odpadki v obdobju 2011 - 2015 opravili 

posnetek stanja. Pri pregledu vreč z odpadki so ugotovili nepravilnosti, kar kaže na 

neozaveščenost zaposlenih. V istem letu je Zdravstveni inšpektorat pri izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti izvajal usmerjen nadzor pri ločevanju odpadkov in začasnem skladiščenju. Med 

nadzorom so ugotovili mešanje komunalnih in zdravstvenih odpadkov ter infektivnih in 

neinfektivnih odpadkov iz zdravstva, kar je v nasprotju z zahtevo, da se odpadki ne mešajo 

med seboj. Ugotovili so tudi, da se »odpadki iz zdravstva ne prepuščajo kot mešani 

komunalni odpadki, v zabojnikih za zdravstvene odpadke so našli odloženo odpadno 

embalažo, kar je v nasprotju z določbo predpisa, ki določa, da se odpadna embalaža zbira 

ločeno od odpadkov iz zdravstva« (Čulk et al. 2014, 115).  

S podobnimi težavami glede ločevanja odpadkov se srečujejo tudi v zobnih ambulantah v 

Indiji, kjer so s pomočjo ankete želeli oceniti znanje, odnos in prakso pri ločevanju odpadkov 

med zobozdravniki in študenti zobozdravstva. Kljub navodilom programa ločevanja 

odpadkov in osnovnemu znanju, ki so ga pridobili na fakulteti, imajo v praksi težave pri 
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razločevanju odpadkov. Težko se odločajo, kaj spada med nevarne in kaj med nenevarne 

odpadke, saj kar 75 odstotkov anketirancev meni, da so vsi odpadki iz zdravstva nevarni, 

medtem ko jih 31, 4 odstotka sploh ne loči odpadkov pred odlaganjem. Večina anketirancev 

(97 odstotkov) meni, da je njihovo znanje s fakultete neustrezno in so zelo zainteresirani za 

nadaljnja usposabljanja. Študija je pokazala, da dinamičen sistem ravnanja z odpadki deluje le 

pod pogojem, če stebri znanja, odnosa in prakse medsebojno dobro delujejo (Sanjeev et al. 

2014). 

2.2.3 Pristop k skupnemu ravnanju z odpadki iz zdravstva  

 

Vse osebje, ki se ukvarja z zdravstvenimi odpadki, mora biti seznanjeno z glavnimi 

kategorijami odpadkov, ki nastajajo v ustanovi. Vodstvo, ki je po Uredbi (Uredba 2008) 

odgovorno za izvajanje načrta ravnanja z odpadki, bi se moralo »sprehoditi« skozi objekt, 

opredeliti zdravstvenonegovalni proces, v katerem nastajajo odpadki in pridobiti začetno 

oceno o vrstah in količinah odpadkov. Direktor zdravstvene ustanove ali oseba, ki jo direktor 

pooblasti za odgovorno, mora razumeti sistem ravnanja in možne načine odstranjevanja 

odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege in zdravljenja. Odgovorna oseba hitro 

oceno pridobi s pomočjo intervjujev ali anketnega vprašalnika, ki zagotovi dovolj podatkov, 

da prepozna probleme in lahko začne z oceno procesa ravnanja z odpadki. Vsaka taka 

raziskava mora vsebovati nepristranske pripombe zaposlenih, ki so neposredno vključeni v 

proces ravnanja z odpadki iz zdravstva in intervjuje z zaposlenimi – tako srednjega 

menedžmenta kot vodstva (WHO 2014). Standard zbiranja podatkov za vprašalnik mora biti 

pripravljen dosledno za vse zdravstvene ustanove v državi. Navodila za ravnanje z odpadki iz 

zdravstva je treba obravnavati kot kontinuiran proces s periodičnim spremljanjem le tega ter 

izvesti naključne obiske za izvedbo revizije sistema. Vse pomanjkljivosti v sistemu je treba 

izpostaviti in predstaviti v pisni obliki direktorju posamezne zdravstvene ustanove in 

predlagati sanacijske ukrepe. Vodstvo zdravstvene ustanove sprejme organiziran pristop za 

ravnanje z odpadki, ki ga je treba razviti in izboljšati: Opredeliti je treba kje sistem ločevanja 

odpadkov poteka dobro in kje ga je treba izboljšati (WHO 2014): 

 določiti možnost recikliranja in določiti ukrepe za zmanjšanje odpadkov, 

 oceniti količino nevarnih odpadkov iz zdravstva, ki zahtevajo posebno obravnavo, 

 pridobiti podatke za določitev in odstranjevanje odpadkov in kakšno transportno 

opremo potrebujejo glede na vrsto in količino odpadkov. 
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Vodstvo zdravstvene ustanove bi moralo zagotavljati merjenje in vrednotenje učinkovitosti 

naložb v znanje in razvoj kompetenc zaposlenih, ugotavljati spremembe vedenja in delovanje 

zaposlenih ter posledično okrepljene konkurenčne prednosti kot rezultat novih znanj in 

inovativnih rešitev (Možina 2006). S presojami se potem preverja skladnost sistema s 

predpisi, postopki, cilji in okoljsko politiko (Čepin 2011). 

 

2.2.4 Varnostna praksa pri ravnanju z odpadki iz zdravstva  

 

Varnost osebja in delavcev, ki delajo z odpadki v objektu, kjer se izvaja zdravstvena 

dejavnost, se pogosto spregleda. Že načrt gospodarjenja z odpadki bi moral vključevati 

dogovor o spremljanju zdravja in varnosti za delavce, ki so stalno vključeni v sistem ravnanja 

z odpadki. Po WHO (2014) razumni ukrepi za zdravje in varnost pri delu vključujejo:  

 oblikovanje standardiziranega niza pravil upravljanja in izvajanja operativnih 

postopkov z odpadki v zdravstvu, 

 obveščanje in usposabljanje zaposlenih za ravnanje z odpadki, tako da bodo pravilno 

in varno opravljali svoje naloge, 

 ozaveščanje delavcev o nevarnostih odpadkov in izdajanje priporočil za preprečevanje 

in nadzor, 

 zagotavljanje opreme in obleke za osebno zaščito, 

 vzpostavitev programa zdravja pri delu, ki vključuje informacije, usposabljanje in 

zdravstvene ukrepe, kot so cepljenja, profilaktična zdravljenja in zdravstveni nadzori.  

Varen sistem ločevanja nevarnih odpadkov je ključnega pomena za varnost in zdravje pri 

delu. Izvajanje ločevanja mora urejati varen in standardizirani postopek. Zaposlenim je treba 

pojasniti vpliv nepravilnega ravnanja z odpadki in hkrati poudariti njihovo odgovornost za 

ločevanje odpadkov ter dejstvo, da s tem ustrezno zaščitijo ne samo sebe, ampak tudi 

paciente, sodelavce in širšo okolico. Zaposleni morajo imeti v končni fazi usposabljanja 

dovolj znanja, da so usposobljeni identificirati nevarnosti in jih znati obvladovati. 
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2.3 Značilnosti domov starejših občanov 

 

Socialne zavode za starejše ljudi v Sloveniji poznamo pod različnimi imeni, kot so dom za 

stare, dom starejših občanov, dom za starejše, dom upokojencev, dom počitka, dom 

oskrbovancev, center starejših ipd. Osnovna dejavnost domov starejših občanov je izvajanje 

institucionalnega varstva starejših. Po Zakonu o socialnem varstvu (Zakon 2007) se dejavnost 

uvršča v javno službo ter opredeljuje kot oblika socialnovarstvene storitve, namenjen 

starejšim od 65 let in drugim osebam, ki zaradi bolezni in drugih razlogov ne morejo živeti 

doma. Po zakonu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči, s katerimi se 

upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanja, 

organizirane prehrane, varstva ter zdravstvenega varstva. Socialnovarstveni zavodi so z vidika 

obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb zelo specifična dejavnost, saj se 

zdravstvena dejavnost na primarnem nivoju opravlja na ravni dveh izvajalcev; zdravstveni 

domovi izvajajo zdravljenje v domskih ambulantah in ob posteljah stanovalcev, 

socialnovarstveni zavodi pa za svoje stanovalce izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno 

rehabilitacijo. Zaradi te delitve dejavnosti tudi nastajajo težave pri razumevanju 

karakterizacije odpadkov, najprej v sami zakonodaji in posledično tudi pri zaposlenih. 

Dejavnost socialnovarstvenih zavodov urejajo predpisi s področja socialnega varstva. 

Socialnovarstveni zavodi, ki izvajajo institucionalno varstvo, pa po zakonu opravljajo tudi 

zdravstveno dejavnost. Predpisi s področja socialnega varstva  s torej v teh primerih sklicujejo 

na predpise s področja zdravstva. Ne gre pa pozabiti dejstva, da imajo zaradi značilnosti 

nastanjene populacije, ki biva v teh zavodih, tudi bolniško negovalne oddelke. Ti zaradi 

zdravstvenega stanja stanovalcev terjajo ureditev, opremo in organizacijo dela, identično 

bolniškemu oddelku v bolnišničnem okolju, kjer je ravno tako zagotovljen 24 - urni nadzor, 

nega in zdravljenje stanovalcev/bolnikov. Podatki kažejo na občutljivost populacije, ki biva v 

domovih starejših občanov. Glede na kategorijo oskrbe se stanovalci delijo na štiri skupine 

(Pravilnik 2010). Zanima nas predvsem četrta skupina ljudi, to so stanovalci z 

najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo intenzivno 

zdravstveno oskrbo. Zaradi storitev, ki jih je treba izvajati pri njih, če jim želimo zagotoviti 

ustrezno oskrbo, tu nastaja tudi največ odpadkov iz zdravstva. Iz podatkov Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje o prijavljenih nalezljivih bolezni v Sloveniji lahko ugotovimo, da je 

bilo v letu 2014 prijavljenih 71 izbruhov nalezljivih bolezni, od tega so največ (24) izbruhov 

prijavili v domovih starejših občanov. Povzročitelji so bili v večini primerov dokazani. To so 



Jug Adamovič, Ksenja. 2016. »Vloga zaposlenih pri uspešnem delovanju sistema ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v domu starejših občanov.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

15 
 

bili predvsem virusni povzročitelji bolezni prebavil (norovirusi in rotavirusi) (Frelih in 

Praprotnik 2014), kar kaže na to, da so domovi starejših občanov povzročitelji nastajanja 

zdravstvenih odpadkov ne samo v ambulantah doma, ampak tudi v bolniški sobi, česar 

trenutno veljavna zakonodaja ne upošteva. Nadzor nad dejavnostjo domov starejših občanov 

je v domeni dveh inšpektoratov - Socialne inšpekcije, ki deluje v sestavi Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Zdravstvenega inšpektorata Republike 

Slovenije, ki je organ v sestavi Ministrstva za zdravje, ki med drugim izvaja tudi nadzor nad 

ravnanjem z zdravstvenimi odpadki (Zakon 2006). 

2.3.1 Viri nastanka odpadkov iz zdravstva v domu starejših občanov 

 

V spodnji tabeli so prikazana mesta nastanka posameznih vrst odpadkov. Nenevarni odpadki 

(ali mešani komunalni odpadki) nastajajo povsod v domu, večji del odpadkov pa je vezan na 

tiste prostore, ki so povezani z dejavnostjo stanovalcev. V sobah stanovalcev ni košev za 

ločevanje posameznih frakcij, je le en koš za vse vrste odpadkov. Plenice in ostali odpadki, ki 

nastajajo v procesu zdravstvene nege, se odlagajo v koš na negovalnem vozičku in se po 

končanem delu odnesejo v zabojnike v začasnem skladišču odpadkov. Evidentno je, da 

plenice in infektivni odpadki ne nastajajo samo v prostorih ambulante, ampak tudi na 

negovalnem in stanovanjskem oddelku, saj se na teh dveh oddelkih izvaja zdravstvena nega 

(Tabela 2.1) Po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti sodi dejavnost domov upokojencev 

pod dejavnost Q87 »socialno varstvo z nastanitvijo«in ne pod dejavnost Q86 »zdravstvo«, 

zaradi česar se je leta 2008 spremenila zakonodaja na področju ravnanja z odpadki v domovih 

starejših občanov. 

Tabela 2.1: Vrste odpadkov v domovih starejših občanov glede na mesto nastanka 

Mesto 

nastanka 

Mešani 

komunalni 

odpadki 

Plenice 

(ločena 

frakcija 

komunalnih) 

Infektivni 

odpadki 

Ostri 

predmeti 

Farmacevtski 

Ambulanta X X* X X X 

Negovalni 

oddelki 

X X X X X 

Kopalnice, 

sanitarije 

X X    
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Stanovanjski 

oddelki 

X X X X X 

Administracija X     

* po Uredbi (2008) spadajo plenice, ki nastanejo v ambulanti med zdravstvene odpadke 

Vir: Jug, lastna raziskava/intervju (2013) 

2.4 Pravna ureditev ravnanja z odpadki iz zdravstva 

 

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so večinoma sprejeti na osnovi Zakona o varstvu 

okolja (Ur. l. RS št. 39/06). Problematiko zdravstvenih odpadkov v Sloveniji zakonsko ureja 

več predpisov; Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15), Uredba o odlagališčih 

odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/2014, 54/15), Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter njima povezanih raziskav (Ur. l. RS št. 

89/08), Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS št. 105/08) (Slika 2.1) ter drugi 

predpisi, ki urejajo področje odpadkov, ki tudi nastajajo v zdravstveni dejavnosti (različna 

embalaža, organski odpadki itd.). 
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Slika 2.1: Shematični prikaz zakonodaje na področju ravnanja z odpadki iz zdravstva 

 

Vir. Jug, lastna izdelava na podlagi pregleda predpisov (2016) 

Zdravstvena inšpekcija je pristojna za nadzor nad ravnanjem z odpadki v zdravstveni 

dejavnosti v času, ko odpadki še ne»zapustijo« objekta, medtem ko okoljska inšpekcija 

nadzoruje vodenje evidenc in način odstranjevanja odpadkov. Pomembna je njihova 

usklajenost pri nadzoru  nad posameznimi vrstami odpadkov, da bi bilo njihovo delovanje čim 

bolj učinkovito (Slika 2.2). 

 

 

 

 

ZAKON O VARSTVU OKOLJA (Ur. l. RS.št. 

32/93, 41/04,39/06, 20/06) 

UREDBA O RAVNANJU Z ODPADKI , KI 

NASTAJAJO PRI OPRAVLJANJU 

ZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE 

DEJAVNOSTI TER Z NJIMA POVEZANIH 

RAZISKAV (Ur. l. RS št. 89/08) 

UREDBA O ODLAGALIŠČIH 

ODPADKOV (Ur.l.RS.,št. 

10/2014, 54/15) 

prepoved odlaganja toplotno 

neobdelanih odpadkov, ki 

nastajajo pri opravljanju 

zdravstvene dejavnosti  

 

 

UREDBA O ODPADKIH  

(Ur. l. RS., 37/15 in 69/15) 
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Slika 2.2: Nadzor nad ravnanjem z zdravstvenimi odpadki 

 

 

Vir: Jug, lastna izdelava na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju 

zdravstvene in veterinarske dejavnosti in z njima povezanih raziskav (Ur. l. RS št. 89/08) 

 

2.4.1 Spremembe zakonodaje in z njimi povezane težave 

 

Ocena stanja na področju ravnanja z odpadki v domovih starejših občanov pokaže nekaj 

perečih problemov: pomanjkanje evidenc, velike količine odpadkov, neizvajanje ukrepov za 

zmanjševanje količin odpadkov na izvoru in velika uporaba materialov za enkratno uporabo. 

S sprejemanjem zakonodaje teh zgoraj naštetih problemov ni mogoče rešiti. Zakonodaja 

zaradi sistema sprejemanja in njenega namena samega ne more ažurno slediti vsem 

spremembam in dognanjem stroke. Hkrati pa pred izvajalce dejavnosti postavlja zahteve, da 

NADZOR NAD 

RAVNANJEM ODPADKOV 

IZ ZDRAVSTVA 

MZ–zdravstvena 

inšpekcija   

MOP–Inšpekcija za 

varstvo okolja  

 

 vodenjem evidenc 

 odstranjevanjem 

odpadkov  

 ločevanjem odpadkov na oddelku 

 uporabljeno embalažo in 

urejenostjo zbiralnice 

 oznako odpadka 

 imenovanjem odgovorne osebe 

 prevoznimi sredstvi notranjega 

transporta 

 načrtom gospodarjenja z odpadki 
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sledijo razvoju doktrine ter nova dognanja in metode vključujejo v proces dela in posledično s 

tem zadostijo predpisanim zahtevam (Ferfila 2002). Zaradi tega razkoraka prihaja do težav pri 

pripravi navodil o ravnanju z odpadki iz zdravstva v domovih za starejše občane in posledično 

do napačnega ločevanja le - teh. 

V tem podpoglavju bi radi prikazali, kako so se kronološko spreminjale zahteve glede 

uvrščanja odpadkov, ki so nastajali pri zdravstveni dejavnosti v domovih starejših občanov v 

Sloveniji, v posamezne skupine. Smatramo, da je to eden od vzrokov za težave zaposlenih pri 

razumevanju pravilnega ločevanja odpadkov. Po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastajajo v 

opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uredba 

2008), se delijo odpadki, ki izvirajo iz zdravstvene dejavnosti, v dve glavni skupini: 

 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju 

in odstranitvi–infektivni zdravstveni odpadki, 

 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja–

nenevarni zdravstveni odpadek. 

Tekom let so se odpadki, nastali pri zdravstveni negi in zdravljenju v domovih starejših 

občanov, zbirali različno. Do sprejetja Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti, so se vse vrste odpadkov, nastalih pri izvajanju 

zdravstvene nege in oskrbe, uvršali med komunalne odpadke (Navodilo 1995). V letu 2004 so 

se začele uporabljati določbe Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju 

zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav iz podskupine s klasifikacijsko številko 

1801. Vsi odpadki, ki so nastali v procesu zdravstvene nege in oskrbe, so se zbirali med 

zdravstvene odpadke; med nenevarne zdravstvene odpadke ali nevarne–infektivne odpadke, 

če so nastali pri stanovalcu z dokazano okužbo (Tabela 2.2). Povzročitelj odpadkov je moral 

pripraviti načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva. Štiri leta pozneje, po sprejetju nove 

Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo 

povezanih raziskav, pa se ti odpadki ponovno uvršajo med komunalne odpadke oziroma se 

material, ki nastane pri zdravstveni negi okuženega bolnika zbira med nenevarne ali nevarne 

odpadke iz zdravstva, odvisno od pripravljenih internih navodil o ravnanju z odpadki iz 

zdravstva (Tabela 2.2). Povzročitelju odpadkov pa ni treba več pripraviti načrta gospodarjenja 

z odpadki iz zdravstva. Pripravi ga le zdravstveni dom, ki izvaja zdravljenje v domski 

ambulanti (Uredba 2008), ker po zahtevah Uredbe ti odpadki, ki nastajajo v ambulanti, 

spadajo med zdravstvene odpadke.  
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Tabela 2.2 Uvrščanje odpadkov, ki nastanejo pri zdravstveni negi stanovalca glede na 

spremembe zakonodaje v domovih starejših občanov 

Zakonodaja/Vrsta odpadka Plenice, zaščitni 

material za enkratno 

uporabo 

Preveze, gaze, 

tamponi, različne 

cevke, 

Material , ki nastane 

pri zdravstveni negi 

okuženega bolnika 

Navodilo o ravnanju z 

odpadki pri opravljanju 

zdravstvene dejavnosti (Ur. l. 

RS (90/95) 

Komunalni odpadki Komunalni odpadki Nevarni–infektivni 

odpadki 

Pravilnik o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri 

opravljanju zdravstvene 

dejavnosti in z njo povezanih 

raziskav (Ur. l. št. 47/04) 

Nenevarni zdravstveni 

odpadki 

Nenevarni zdravstveni 

odpadki 

Nevarni–infektivni 

odpadki 

Uredba o ravnanju z odpadki, 

ki nastajajo pri opravljanju 

zdravstvene dejavnosti in 

veterinarske dejavnosti in z 

njo povezanih raziskav (Ur. l. 

RS 89/2008) 

Komunalni odpadki Komunalni odpadki Nevarni infektivni 

odpadki ali nenevarni– 

neinfektivni odpadki 

(odgovorna oseba po 

načelu »verige okužbe« 

identificira odpadek) 

Vir: Jug, lastna izdelava na podlagi pregledanih predpisov s področja ravnanja z odpadki, ki 

nastajajo v zdravstveni dejavnosti (2016) 

Kot rečeno, so domovi za starejše občane socialno varstveni zavodi, v katerih se izvaja 

socialna oskrba in zdravstveno varstvo. Zaradi slednjega so domovi zavezanci za izvajanje 

določb Uredbe (Uredba 2008). Plenic, ki jih sicer v vseh ustanovah, kjer se izvaja zdravstvena 

dejavnost, uvrščamo med zdravstvene odpadke, je v domovih starejših več kot v katerikoli 

bolnišnici. To hkrati predstavlja velik finančni problem, saj je to odpadek, ki potrebuje 

nadaljnjo obdelavo. To je bil vzrok za spremembo predpisa na področju ravnanja z odpadki le 

za domove starejših občanov, ki jim je omogočila te iste odpadke zbirati kot komunalne 

odpadke. Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je v okviru Ministrstva za delo 

družino in socialne zadeve (MDDSZ) na MOP poslala pobudo za spremembo 

klasifikacijskega seznama odpadkov iz zdravstva (nenevarnih zdravstvenih odpadkov–

180104). Njihova želja je bila, da se odpadne plenice iz domov ne bi uvrščale med 

zdravstvene odpadke, ampak med komunalne. Zato so se marca 2008 v prostorih Skupnosti 

sestali predstavniki MOP, MZ, MDDSZ in SSZS ter komunale Logatec (ZSSZS 2008). 

Strinjali so se, da morajo problem odstranjevanja inkontinenčnih odpadkov v letu 2009 trajno 

razrešiti, saj se bodo omejile možnosti odlaganja na odlagališčih nenevarnih odpadkov. Po 

razpravi so prisotni do obravnave problematike sprejeli naslednje zaključke (ZSSS 2008):  

 Odpadke iz ambulant v domovih in druge odpadke, ki nastanejo pri izvajanju 

zdravstvene nege, ter inkontinenčne odpadke, ki nastanejo pri oskrbovancih z 



Jug Adamovič, Ksenja. 2016. »Vloga zaposlenih pri uspešnem delovanju sistema ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v domu starejših občanov.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

21 
 

nalezljivimi boleznimi ali sumom na možnost take bolezni, se obravnava kot odpadek 

iz zdravstva in ustrezno razvrstijo pod klasifikacijsko številko 180103 ali 180104. 

 Inkontinenčni odpadki, ki ne nastanejo pri oskrbovancih z nalezljivimi boleznimi in ne 

obstaja sum na možnost take bolezni se razvrstijo med komunalne odpadke. 

 Izvajalci naj ohranijo oziroma v prihodnosti uvedejo ločeno zbiranje inkontinenčnih 

odpadkov, ki sodijo med komunalne odpadke, da bi po preteku prehodnega obdobja 

16.7.2009 lahko zagotovili ločen odvoz in predelavo bio razgradljivih odpadkov. 

Sistem obvladovanja bolnišničnih okužb tvorijo trije osnovni mehanizmi in sicer: 

obvladovanje emisij (ravnanje z odpadki) in epidemiološke zahteve, ki jim daje okvir veljavna 

zakonodaja. Telesne tekočine in izločki, s katerimi je onesnažen material za izvajanje 

zdravstvene nege v domovih starejših, je najbolj pomemben vir okužbe s povzročitelji 

nalezljivih bolezni. Zato se prek teh odpadkov povzročitelji lahko širijo v okolje in ogrožajo 

zdravje ljudi. Zakonsko podlago obvladovanja bolnišničnih okužb, katerih velik pomen ima 

tudi pravilno ravnanje z odpadki, tvorita Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB 2006) in 

Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja 

bolnišničnih okužb (Pravilnik 1999). Po določbah ZNB lastniki upravljavci oziroma 

najemniki stanovanjskih in drugih objektov ter fizične in pravne osebe izvajajo splošne 

ukrepe, s katerimi v skladu s posebnimi predpisi zagotavljajo ravnanje z odpadki na način, ki 

ne ogroža zdravja ljudi in ne povzroča čezmerne obremenitve okolja (ZNB 2006). Hkrati pa 

določbe Uredbe (Uredba 2008) določajo, da so odpadki, ki nastajajo na področju socialnega 

varstva, dejavnosti katerega se v skladu z Uredbo 1893/2006/ES na področju zdravstva in 

socialnega varstva z oznako Q uvrščajo v oddelek z zaporedno številko 87 ali 88, komunalni 

odpadki. V praksi je ravnanje z odpadki iz zdravstva spremljala zdravstvena inšpekcija in 

ugotovila vrsto neskladnosti z Uredbo (Uredba 2008) in pripravljenimi lastnimi navodili. Če 

domovi starejših občanov nepravilno ravnajo z odpadki iz zdravstva, se jim zaradi napačnega 

ravnanja izreče globa po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB 2006) in ne po Uredbi o 

ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti in z 

njima povezanih raziskav, ki navaja, da so vsi odpadki komunalni. Nadzor nad ravnanjem z 

odpadki iz zdravstva v socialno varstvenih zavodih se namreč izvaja po ZNB kot ukrep za 

preprečevanje bolnišničnih okužb, zavezanci katerih so tudi domovi starejših občanov, kar 

pomeni, da mora povzročitelj zagotavljati ravnanje z odpadki na način, ki ne ogroža zdravja 

ljudi in ne povzroča čezmerne obremenitve okolja. Tu lahko govorimo o razkoraku med 
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zahtevami zakonodaje (Uredba 2008) in zahtevami stroke (ZNB 2006). Oktobra 2011 je 

zdravstveni inšpektorat vsem domovom starejših občanov poslal odgovor: 

Pri pripravi Uredbe je prišlo do napačne opredelitve dejavnosti, za katere se Uredba o 

ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti 

ter z njima povezanimi preiskavami ne uporablja (Q87 in Q88). Tako je v Uredbi 

navedeno, da so vsi odpadki, ki nastajajo pri teh dejavnostih, komunalni odpadki. To je 

seveda v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, kjer je navedeno, kdo so 

izvajalci zdravstvene dejavnosti in bi tako morala tudi za njih veljati določila Uredbe . 

Torej je v tem delu prišlo do napake s strani zakonodajalca (MZ 2008).  

To je povzročitelja in izvajalce ravnanja z odpadki v zdravstveni ustanovi še bolj zmedlo in 

nastala je težava. Kako torej pravilno ravnati z odpadki iz zdravstva, saj predpis ni v skladu s 

strokovnimi smernicami? 

Posledica neusklajenosti in razdrobljenosti predpisov (neusklajenost pojmov, različne 

kvalifikacije in definicije posameznih odpadkov v različnih predpisih) se kaže v 

neučinkovitosti nadzora in v neusklajenosti pri oblikovanju smernic in navodil.  

V študiji, ki je bila leta 2011 izvedena med zdravstvenim osebjem bolnišnic in domov 

starejših občanov v južni Angliji, so prišli do zaključka, da obstaja potreba po pretoku 

informacij od zdravstvenega osebja do skupine, ki oblikuje zakonodajo na področju ravnanja 

z odpadki. Temeljna slabost, ki so jo zaznali med zaposlenimi pri ravnanju z odpadki iz 

zdravstva je bilo nerazumevanje določb predpisov s tega področja, saj so zaposleni prejemali 

nasprotujoče nasvete glede ravnanja z odpadki; predpisi niso jasno določali, kaj je kužno in 

kaj ne, medtem ko zdravniki vedno svetujejo, da se vse telesne tekočine obravnavajo kot 

kužne. Zaradi nejasne opredelitve zdravstvenih odpadkov in razvoja stroke je nujno treba  

spremeniti zakonodajo, da bo jasna in razumljiva (Grose et al. 2012).  

Nezadovoljstvo nad nejasno in nedorečeno zakonodajo na področju ravnanja z odpadki izraža 

tudi gospod Kramžar, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva, ki ugotavlja, da na 

odlagališčih še vedno konča 58 odstotkov nerecikliranih odpadkov, kar pomeni, da ne sledimo 

več evropskim smernicam, kjer je odlagališče zadnja možnost. »V Sloveniji manjka jasna 

vizija, kaj želimo, in načrtov, kako to doseči« (Finance 2013). Tudi drugi avtorji (Ferfila 

2002; Podlipnik 2004; Ovsenek 2010) ugotavljajo, da zakonodaja zaradi sistema sprejemanja 

in njenega namena samega ne sledi ažurno vsem spremembam in dognanjem stroke, zato je 
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treba uskladiti zakonodajo in pomagati pri natančni implementaciji le te s strokovnimi nasveti 

in poskrbeti za uskladitev dela inšpekcij, ki so pristojne za nadzor nad posameznimi vrstami 

odpadkov. Za dosego varnega ravnanja v zvezi z zdravstvenimi odpadki je potrebno ustrezno 

informiranje in izobraževanje vseh zaposlenih (Podlipnik 2004). Sistem ravnanja z 

zdravstvenimi odpadki bi bilo treba obravnavati z vidika racionalnosti in učinkovitosti v 

smislu doseganja največje ustreznosti za uporabnike in izvajalce ter omogočanje 

izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti in ekonomske sprejemljivosti cene (Seadon 2010 in 

Pires et al. 2011). 

2.5 Značilnosti obnašanja zaposlenih  

 

Kultura v organizaciji ponazarja obnašanje ljudi in njihov način obnašanja; vpliva na vedenje 

zaposlenih v uresničevanju strategij, sprejemanju odločitev ter doseganju ciljev (Lušina 

2012). Za razumevanje različnega obnašanja zaposlenih v podjetju pogosto iščemo vrednote, 

ki vodijo njihovo obnašanje. Vrednote pa se težko opazujejo neposredno, zato je treba izvajati 

intervjuje med ključnimi člani organizacije ali pa se zadovoljiti z analizo predmetov, kot so 

dokumenti in listine. »Člani se osredotočajo na to, kar ljudje rečejo in to je razlog za njihovo 

obnašanje. Prednostni razlogi za njihovo obnašanje pa ostajajo skriti oziroma nezavedni« 

(Schein 1985, 3). Za razumevanje kulture in obnašanja zaposlenih je treba preiskovati 

temeljne predpostavke, ki so tipično nezavedne, vendar dejansko določajo, kako skupina 

članov zaznava, razmišlja in čuti. V angleški študiji, opravljeni med zdravstvenim osebjem v 

zasebnih bolnišnicah in domovih starejših občanov, so ugotovili, da se novejši modeli 

spremembe vedenja zaposlenih prilagajajo glede na spremembe okolja. Ta prilagoditev je 

uspela, ker so bili posamezniki sposobni in pripravljeni na spremembe in ker so odgovorne 

osebe dovolj močno podprle ohranjanje organizacijske kulture (Grose 2012). Poleg tega so 

rezultati opravljenih intervjujev in sistematičnega pregleda ravnanja z zdravstvenimi odpadki 

med udeleženci študije pokazali, da zaposleni, ki ločujejo odpadke doma, ločujejo tudi v 

delovnem okolju. »Posameznik pri odločanju pogosto sledi enostavnim vzorcem vedenja, kot 

je pravilo ꞌpalcaꞌ ali odločanja na podlagi izkušenj« (Kešeljević 2006, 438). 

»Kultura je lastnina skupine in kot taka se začne oblikovati, ko se v skupini zaradi skupnih 

izkušenj ustvari nek skupen način razmišljanja in delitev skupnih norm, vrednost in čustev« 

(Lušina 2012, 17). Zaposleni niso vsi enaki in da bi pridobili večje razumevanje 

posameznikovih prednosti in vrednot, je treba pogledati na nekatere kategorije ali klasifikacije 
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osebnosti, stilov, želj in interesov. Ljudje so motivirani, da dobro opravljajo svoje delo zgolj 

zaradi dejstva, da si je nekdo vzel čas, da je pozoren na to, kar so počeli. Njihove socialne 

potrebe, kot so dobri medsebojni odnosi med sodelavci, pripadnost podjetju, so pokazale, da 

imajo močan vpliv na njihovo vedenje pri delu. Uspeh organizacije ni odvisen od 

razumevanja ekonomije ali organizacijskega razvoja ali trženja, to je preprosto odvisno od 

razumevanja človeške psihologije (Brusman, n.d.).  

Človek je s svojim znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo najpomembnejši vir 

oziroma premoženje organizacije. S preučevanjem ljudi v organizacijah lahko 

izboljšamo učinkovitost dela. Treba pa se je zavedati, da postanejo ljudje ključen izvor 

konkurenčnosti le, če imajo ustrezne zmožnosti (znanja, sposobnosti, osebnostne 

lastnosti) in so motivirani, da jih pri svojem delu v čim večji meri uporabljajo. 

Pomembna je pripravljenost zaposlenih, da svoje znanje neprestano izpopolnjujejo, da 

sprejemajo izzive in so pripravljeni na spremembe« (Zupan 2010, 15 ).  

Avtorji različno opisujejo spoznavne procese in sicer pravijo: »Spoznavni procesi so 

ključnega pomena za pravilno razumevanje znanja, saj znanje ne more obstajati brez svojega 

nosilca, ki mu pripisujemo sposobnost spoznavanja« (Kešeljevič 2006, 432). »Spoznavni 

procesi so močno pogojeni z okoljem, ki vpliva na posameznikove odločitve« (Trstenjak 

1982). »Tudi vključitev posameznika v družbo ustvarja odnose, na podlagi katerih se 

oblikujejo posameznikovi spoznavni procesi in odločitve« (Fukuyama 1995).  

»Osebnost posameznika je razmeroma trajen način njegovega razmišljanja, čustvovanja in 

vedenja. Deloma je podedovana, deloma pa je plod izkušenj človeka, zlasti v mladih letih, 

tako da se osebnost posameznika s starostjo lahko še spreminja« (Rozman 2000, 55). Kultura 

podjetja privlači ljudi, ki imajo vrednote te kulture, saj s tem ohranjajo svojo kulturo. Glede 

na organizacijsko kulturo podjetje lahko spremeni svoje norme, vrednote in prepričanja. To je 

odvisno od njegove motivacije za doseganje poslovnih ciljev svojega podjetja. »Če poznamo 

osebnost zaposlenega, lažje razumemo, kaj misli, občuti in zakaj je njegovo vedenje takšno, 

kot je« (Lušina 2012, 33). 

V mestu Rotherham v Angliji so izvedli dveletni projekt »Wastewatch«, kjer so preučevali 

teorijo medgeneracijskega vpliva staršev na otroke pri ločevanju odpadkov s pomočjo šolske 

spodbude. Ocenjevali so učinkovitost šole na področju izobraževanja o ravnanju z odpadki, ki 

temelji na spodbujanju ukrepov na ravni gospodinjstva. Rezultati projekta so pokazali, da se 

je povečala količina odpadkov, namenjenih za reciklažo za 8,6 odstotka in s tem so dokazali, 
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da se je vedenje pri ravnanju z odpadki v gospodinjski skupnosti spremenil v prid recikliranja. 

Končni cilj je bil dosežen; medgeneracijski vpliv preko modela izobraževanja o ločevanju 

odpadkov v vzgojno-varstvenih ustanovah pozitivno vpliva na obnašanje staršev v lastnem 

gospodinjstvu (Madoox et al. 2011).  

Spremeniti je treba način komuniciranja vodstvenih delavcev do svojih zaposlenih in obratno. 

Prehod preprostih informacij prek enosmernega in tudi dvosmernega komuniciranja, od 

usposabljanja in izobraževanja do motiviranja ter do participacije zaposlenih pri upravljanju 

in s tem delitev odgovornosti je razlog, da zaposleni najbolje vedo ne le »kaj« jim je storiti, 

ampak tudi zakaj to počnejo (Dialogos 2007). Vsem zaposlenim vizija podjetja ne pomeni 

isto; vsak se bo sam opredelil, kaj mu pomeni in koliko se je zanjo pripravljen zavzeti. Če je 

le-ta vizija čim bližje osebnim ciljem zaposlenih in tistih, v zunanjem okolju, ki jih zadeva, 

tem večja bo njena moč in energija, ki jo izžareva.  

Zaposleni so predani svojemu delu, kadar ga opravljajo z veseljem in lahko pri opravljanju 

svojega dela pokažejo svoje sposobnosti, prav tako pa so lahko uspešni pri delu in se pravilno 

odločajo, če informacije, ki jih potrebujejo za delo dobijo pravočasno in so točne. Če pa so še 

vključeni v proces izboljšav ali če so celo sami pobudniki izboljšav, novostim sledijo sami 

(Svetic 2012). Organizacija je lahko dolgoročno uspešna le, če njeni člani osvojijo podobno 

predstavo o organizaciji v prihodnosti ter če si za udejanjenje te predstave oziroma vizije 

složno prizadevajo (Tavčar 2008). Komunikacija je ključnega pomena za uspešno upravljanje 

z odpadki. Identifikacija problema in razvoj strateških rešitev in ukrepov je treba nujno 

sporočiti zaposlenim in nato v zameno oceniti izvajanje teh ukrepov s strani zaposlenih 

(Kramer et al. 2013). 

 

2.5.1 Pomen vodenja organizacije za spremembo obnašanja ljudi 

 

Če vodstvo uvaja spremembe v podjetju, mora to narediti načrtovano in zaposlenim je treba te 

spremembe predstaviti in jih spodbuditi k prilagajanju. Zaposleni šele s sooblikovanjem 

sprememb skupaj z vodstvom sprejme le te za svoje (Mihalič 2008). »Vsem zaposlenim je 

treba predstaviti, kaj se od njih pričakuje, kakšno vlogo imajo pri doseganju ciljev 

organizacije, kakšen je namen in pomen njegovega delovnega mesta ter kako bo njegov uspeh 

pripomogel k celotnemu uspehu« (Mihalič 2008, 79). Večina zaposlenih se pri prilagajanju 

sprememb sooča z ovirami zaradi lastnih vedenjskih vzorcev; ljudje namreč mislijo, da si 

želijo več odgovornosti in večjo svobodo odločanja, vendar se v praksi izkaže, da tega ne 
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zmorejo obvladovati in sprejemati. Možne ovire so tudi nejasno opredeljene naloge in 

pristojnosti, pomanjkanje izobraževanja za zaposlene, v okviru katerih bi osvajali nove 

veščine, ter pomanjkanje timskega dela, ki je ključno za hitrejše in lažje delitev odgovornosti 

(Ongori 2009). 

»Vodje morajo biti dostopni vsem zaposlenim, z njimi morajo razpravljati o problematiki, 

izvedljivosti nalog, sprejemati morajo pobude in predloge za reševanje težav, izboljšanja dela, 

poslovanja in organizacije, tako se bodo zaposleni počutili cenjene ter vredne spoštovanja in 

zaupanja« (Kejžar 1998, 11). Nadrejeni morajo prisluhniti mnenju zaposlenih, odkriti njihove 

potrebe in ideje ter jim pomagati pri delu, ne pa samo dajati in vsiljevati svojevrstnih ukazov. 

Poleg tega je treba zaposlene pohvaliti v javnosti, saj javna pohvala pozitivno vpliva na druge, 

saj začnejo razmišljati, kako bi tudi sami dosegli uspeh pri delu (Kejžar 1998). Vodstvo ima 

več možnosti, da vpliva na oblikovanje in širjenje skupinskih norm, ki so rezultat pogajanja 

vseh članov, ki sicer odseva temeljne predpostavke vodstva. Pozicija moči omogoča večji 

vpliv na sistem nagrad, sistem sankcij za njihovo kršitev pa pospešuje želeno delovanje in 

zavira nezaželeno delovanje (Jelovac et al 2010). Plača ali nagrada za delavca sodi med 

psihološke stimulatorje za delo (Lipičnik 1994). Osrednji oblikovalci kulture so vodilne 

osebnosti. Zgled njihovega ravnanja in zavestnega procesa razvoja kulture podjetja, ki mu 

lahko sledijo vsi zaposleni, sta poglavitni dejavnik tipičnih vzorcev obnašanja v podjetju 

(Mayer 1994). Že dolgo časa je uveljavljeno spoznanje, da za (ne) uspešnostjo in (ne) 

zavzetostjo zaposlenih najdemo vodje in njihov odnos do sodelavcev. Zaposleni potrebujejo 

dobre vodje med katerimi gre za spontan in načrtovan proces, kjer so vodje in zaposleni 

neposredno vključeni v zagotavljanje delovne uspešnosti v svojem delovnem okolju z 

namenom zagotavljanja učinkovitejšega uresničevanja obsežnih organizacijskih sprememb, 

poslovne strategije, poslovnih izboljšav ali vsakodnevnega delovanja (Gruban 2007). 

»Zaposlene je treba razumeti kot posameznika z različnimi in raznovrstnimi potrebami, ki se 

skozi čas tudi spreminjajo. Zaposleni imajo veliko različnih talentov in sposobnosti, ki jih 

lahko razvijajo, zato se morajo menedžerji odzivati na razlike med posamezniki prek različnih 

strategij in s pomočjo individualnih programov za zaposlene« (Lobnikar 2008, 67). Uspeh je 

odvisen od zavzetosti vodstva, ki izhaja iz zdravstvenih poklicev (Kramer et al. 2013). 

»Zaposleni, ki jim je sistematično in načrtno omogočeno, da samoiniciativno sodelujejo, 

vnašajo približno desetkratno energijo in osredotočenost na svoje delo kot tisti, ki so jim bile 

odločitve in spremembe ali poslovna strategija vsiljene« (Gruban 2007). 
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2.5.2 Pomen izobraževanja zaposlenih in usposabljanja za delo  

 

Izobraževanje omogoča pridobitev strateško pomembnih znanj, učinkovitejše delo in uspešno 

doseganje ciljev, dolgoročno pa vpliva na zavzetost zaposlenih in veča pripadnost 

organizaciji, kar posledično vpliva na manjšo fluktuacijo (Kramar 2010). Pri izobraževanju 

gre za načrtno in sistematično pridobivanje novega znanja z različnimi oblikami 

izobraževanja (dokvalifikacije, prekvalifikacije, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših 

in daljših seminarjev, delavnic, samoizobraževanja s pomočjo knjig in revij, nenehno sledenje 

novostim v stroki) in glede na namen ga delimo v dve skupini (Vukovič in Miglič 2006): 

 formalno izobraževanje: izobraževanje za namene pridobitve javno priznane stopnje 

izobrazbe ali usposobljenosti,  

 neformalno izobraževanje: izobraževanje za namene opravljanja poklica, poklicnega 

dela ali neke splošne potrebe, kar nas v tej nalogi tudi zanima.  

Če želimo slediti spremembam, ki jih prinaša globalizacija, in ob tem postati in ostati za 

delodajalca konkurenčna delovna sila, smo se dolžni nenehno učiti (Kramar 2010). Prav 

nenehno in skrbno učenje je razlog za dolgoročna uspešna podjetja, ki sicer ne bi preživela 

vseh sprememb v okolju, kot so nepredvideni dogodki, ki so v razvoju zelo pomembni 

(Dimovski et al. 2005). Z učenjem dosežemo ustrezne spremembe v delu in vedenju pri sebi 

in pri svojih sodelavcih. V širšem pomenu zajema izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

(Možina et al. 2002). Po Dimovskem (2005) je to proces, ki se razvija skozi čas, povezujejo 

pa ga s pridobivanjem znanja, globljim razumevanjem in s povečano aktivnostjo in kar je 

najbolj pomembno, da z njim pridobivamo nujne izkušnje.  

Znanje ne nastaja slučajno, pač pa je proizvod zavestnega spodbujanja in načrtnega 

pridobivanja znanja skozi proces učenja (Senge 1990). Učenje je proces spreminjanja 

določene dejavnosti zaradi določene izkušnje, ki ima posledično trajni učinek. »Pri učenju gre 

za procese, ki so v osnovi izključno individualni in subjektivni (npr. razumevanje), nato pa 

zaradi okolja vedno bolj sociološko pogojeni ( npr. prenos znanja)« (Pečjak 1975, 121). 

»Zaradi finančnih težav lahko opazimo manjšanje obsega napotitev zaposlenih na zunanje 

izobraževanje, vse manj je izobraževanj s področja zakonodajnih in strokovnih novosti, 

odgovorne osebe so po večini prepuščene svoji lastni iznajdljivosti. Da je izobraževanje 

najučinkovitejši način uvajanja in izvajanja sprememb,« se strinja tudi Ovca (2014, 99), 

vendar se pri tem zastavlja vprašanje, kako pogosto in na kakšen način usposabljati zaposlene, 
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da bodo poznali pravila ravnanja z odpadki in jih bodo učinkovito izvajali v praksi. Samo 

izobraževanje še ne predstavlja zagotovila, da bo posameznik pridobljeno znanje ali veščine 

prenesel v svoje delovno okolje (Ovca 2014). V študiji, opravljeni med zdravstvenim osebjem 

v Iraku Indiji in Nigeriji, so ugotovili slab učinek formalnih izobraževanj med zdravniki in 

medicinskimi sestrami. Rezultati anketnih vprašalnikov in kvalitativnih raziskav pomočjo 

opazovanj so namreč pokazali veliko odstopanje med teoretičnim znanjem o ravnanju z 

odpadki in dejanskim stanjem ravnanja z zdravstvenimi odpadki v delovnem okolju (Maroufi 

et al. 2012; Tenglikar et al.2012; Azuike et al. 2015). Vse to kar zaposleni počne na drugačen 

način kot nekdo drug, je plod njegovih lastnih idej, vrednot, lastnega razmišljanja in delovnih 

izkušenj. Zaposleni je tako tvorec novih idej in novih znanj za nekoga, ki si s formalno 

izobrazbo tega ni pridobil. Seveda se ob tem zaposleni, ki posnemajo druge zaposlene, 

srečujejo s protislovji lastnih vrednot (Šercar in Trojar 2009), vendar jim večkrat ne 

nasprotujejo, saj se verjetno zavedajo, da je nekaj bolje narejeno kot to počne sam. Seaman in 

Eves (Ovca 2014) ugotavljata, da imajo predhodna formalna izobraževanja in delovne 

izkušnje večji vpliv na znanje in vedenje zaposlenih kot udeleževanje v programih 

usposabljanja na delovnem mestu. 

Permanentno izobraževanje zaposlenih s poudarkom na novo zaposlenih je osnovni in 

poglavitni element vsakega sistema dobre higienske prakse. Izobraževanje je eden ključnih 

elementov, prek katerega lahko pripomoremo k celostni strategiji zagotavljanja varnosti 

ravnanja z odpadki. S tem zagotovimo enega od predpogojev za optimalno delovanje sistema 

ravnanja z odpadki, cilj katerega je zagotoviti varno okolje in skrb za zdravje pacientov in 

zaposlenih. Varovanje javnega zdravja z upravljanjem odpadkov je mogoče doseči z metodo 

»hierarhije ravnanja z odpadki«, kjer je najbolj zaželena metoda na vrhu, najmanj pa na dnu 

piramide »zaželenosti« (WHO 2014). Ferfila (2002) ugotavlja, da se za spremembe v sistemu 

ravnanja z zdravstvenimi odpadki (preprečevanje nastajanja na izvoru in dosledno ločevanje 

na mestu nastanka) zahtevajo spremembe v vedenjskih vzorcih zaposlenih. Tudi udeleženci 

študije, izvedene leta 2011 v bolnišnicah in domovih starejših občanov v Angliji, se zavedajo, 

da bi sistem ravnanja z odpadki bolje deloval, če bi se spremenil njihov pristop k ravnanju z 

odpadki v prvi fazi pri preprečevanju nastajanja le teh (Grose 2012). Za dosego tega cilja so 

potrebna redna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, tako odgovornih oseb kot vseh 

tistih, ki prispevajo k njihovem nastanku. Glavne sestre za svoje delo potrebujejo poleg 

strokovnega znanja še druga znanja. Ta znanja si lahko pridobivajo tudi z izmenjavo znanj s 

pomočjo socialnega mreženja in neformalnega druženja, kjer člani tima ali glavne sestre 
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ostalih domov premislijo o tem, kaj se dogaja v njihovi delovni organizaciji in ovrednotijo 

opravljeno delo–gre za izmenjavo naučene lekcije in spoznanja, ki mu rečemo retrospektiva 

(Collison in Parcell 2002). S tem načinom se poišče znanje v »glavah« drugih posameznikov 

ali ljudi, ki zapuščajo svoja delovna mesta, kajti na ta način nastajajo številne dobre prakse. 

Colisson in Parcell (2002) pravita, da je smiselno, da kdaj v prihodnosti delovna organizacija 

najame osebo, ki je zapustila svoje delovno mesto kot zunanjega svetovalca. 

Zaradi interesa po izboljšanju sistematičnih ukrepov nadzora zmanjšanja tveganja za zdravje 

in okolje, nepravilnega ravnanja z odpadki ter dileme ali obstaja sistematična institucionalna 

politika za organizirano vodenje odpadkov v zdravstveni ustanovi, sta bili izvedeni 

epidemiološki presečni raziskavi o ravnanju z zdravstvenimi odpadki v mestecu Goiaania v 

Braziliji in v Medical College Hospital v Bangladešu (Pereira et al. 2013 in Uddin et al. 

2014). Rezultati anketnih vprašalnikov in kvalitativne raziskave s pomočjo opazovanj 

zaposlenih v bolnišnicah kažejo na neprimerno ločevanje odpadkov in nujnost izvedbe 

usposabljanja za vodilne kadre, ki sodelujejo v sistemu ravnanja z odpadki, ker neučinkovito 

prenašajo znanje na ostale zaposlene. V brazilskih bolnišnicah kar 76, 4odstotka zaposlenih 

ne pozna barvne kode, ki se uporabljajo za odpadke, in 21, 5 odstotka zaposlenih ne izvaja 

ločevanja odpadkov (Pereira et al. 2013). Nizko stopnjo znanja o varnem ravnanju z 

zdravstvenimi odpadki so pokazale tudi višje medicinske sestre v Bangladešu, kjer so pri 53, 

6 odstotka odgovorih podale napačen odgovor glede barvno kodiranih zabojnikov za 

shranjevanje odpadkov, 16  odstotkov ni podalo nobenega pravilnega odgovora glede varnega 

odstranjevanja bolnišničnih odpadkov. Le pri 4 odstotkih so višje medicinske sestre 

odgovorile na vsa vprašanja glede odpadkov, ki nastajajo v bolnišnici (Uddin et al.2014). 

Potrebo po zagotavljanju izobraževanja zaposlenih o varnem ravnanju z zdravstvenimi 

odpadki priporočata Perc in Šafarič Murko (2004) ter Ferfila (2002). Z nenehnim 

ozaveščanjem in izobraževanjem je treba povzročitelje odpadkov spodbujati k ohranjanju 

zdravega in čistega okolja. »Vedno poskušajmo ugotoviti ali sami pravilno ravnamo z 

odpadki in če je odgovor pritrdilen, potem to povejmo tudi naprej« pravi Hriberšek (2014, 

16).  

 

2.6 Priprava navodil za ravnanje z odpadki 

 

Pri izdelavi navodil, ki jih potrebujemo za dobro organizacijo delovnega procesa, je treba biti 

vseskozi naravnan k temu, da so postopki dela lahko izvedljivi v praksi. Paziti moramo, da so 
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navodila napisana dovolj enostavno in razumljivo, upoštevajoč karakteristike populacije 

zaposlenih. Ne smemo pozabiti na »neprestano izobraževanje odgovornih oseb, saj bodo 

lahko le na ta način znali ustrezno upravljati tako z zaposlenimi kot tudi s potrebno in 

zahtevano dokumentacijo ter razumeli odgovornost pravilnega ravnanja z odpadki« (WHO 

2014, 184).  

3 METODOLOGIJA  

 
 

Namen naloge je v empiričnem delu opisati vlogo zaposlenih v zdravstveni negi pri izvajanju 

»novih« skupnih navodil za ravnanje z zdravstvenimi odpadki in dejavnike, ki vplivajo na 

pravilno ali nepravilno ravnanje z odpadki ter ugotoviti medsebojne odvisnosti različnih 

pojavov v domovih starejših občanov. Z rezultati pa pri delavcih spodbuditi večje zanimanje 

za varno ravnanje z zdravstvenimi odpadki. V nadaljevanju naloge bomo v praksi proučili 

vzorce podobnosti in raznolikosti sistema ločevanja odpadkov, ki nastanejo v procesu 

zdravstvene nege in oskrbe v petih preučevanih domovih starejših občanov iz različnih delov 

Slovenije. Pričakujemo, da socio-demografski dejavniki (spol, položaj na delovnem mestu, 

regija) nimajo vpliva na uspešnost sistema, vendar bomo v primeru, če ne najdemo vzroka za 

razlike, iskali tudi na tem področju. 

Cilji raziskave so: 

 ugotoviti in razumeti, kako zaposleni v zdravstveni negi dojemajo svojo vlogo pri 

izvajanju sistema ravnanja z zdravstvenimi odpadki, 

 ugotoviti dejavnike, ki po mnenju zaposlenih v zdravstveni negi pomembno vplivajo 

na pravilno ravnanje z zdravstvenimi odpadki, 

 pojasniti raznolikosti znotraj skupine oziroma znotraj posameznega doma,  

 pojasniti raznolikosti in podobnosti ter primerjati sisteme uspešnega ločevanja 

zdravstvenih odpadkov v domovih starejših občanov, 

 razkriti dejavnike, ki so povezani z različnimi izidi na podlagi preučevanih domov 

starejših občanov, ki smo jih razdelili v različne podskupine, 

 podati priporočilo kot vzgled dobre prakse glede zagotavljanja varstva okolja in 

zdravja delavcev in ga posredovati pristojnim službam ter na ta način posodobiti 

trenutno uporabljena navodila, 
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 ugotoviti potrebo po pripravi ocene stanja ravnanja z zdravstvenimi odpadki v 

domovih starejših občanov. 

 

3.1 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

V raziskavi smo iskali odgovore na raziskovalna vprašanja in odgovore za potrditev ali 

zavrnitev hipoteze, ki so bila zastavljena na osnovi teoretičnih izhodišč in pregleda opravljene 

literature ter dobrega poznavanja področja iz prakse. Zasnovali smo naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

A. Glavna raziskovalna vprašanja: 

1. Zakaj prihaja do napačnega ločevanja odpadkov, nastalih pri izvajanju zdravstvene 

nege stanovalcev v domovih starejših občanov ? 

2. Katere so glavne značilnosti uspešnega sistema ločevanja odpadkov, nastalih pri 

izvajanju zdravstvene nege stanovalcev v domovih starejših občanov ? 

B. Specifična (pod) vprašanja: 

1. Kako poznavanje navodil o ravnanju z zdravstvenimi odpadki in interna izobraževanja  

vplivajo na uspešnost pravilnega ravnanja v delovnem okolju?  

3. Kakšna je vloga zaposlenih pri ravnanju z zdravstvenimi odpadki? 

4. Kakšen vpliv ima glavna sestra na izvajanje učinkovitega sistema ravnanja z odpadki 

v domu ( obstajajo stične točke ali razlike)? 

5. Kakšen vpliv ima tehnična izvedba ( izobešena navodila, plakati, razpoložljivost 

ustrezne embalaže) na učinkovitost sistema ? 

6. Kakšna je povezanost obnašanja oziroma ravnanja z odpadki v domačem okolju z 

ravnanjem z zdravstvenimi odpadki v delovnem okolju? 

C. Hipoteze: 

Zasnovali smo naslednje opisne hipoteze : 

H1: Jasna, natančna in razumljiva navodila, uporabno znanje zaposlenega vplivajo na 

odločitev delavca, kam bo odložil določeno vrsto zdravstvenega odpadka  

H2: V domovih, ki imajo osebo z dodatnimi znanji na področju ločevanja odpadkov 

imajo manj težav pri ravnanju z odpadki kot v domovih, kjer te osebe ni prisotne. 

Pričakujemo, da bomo na podlagi omenjenih raziskovalnih vprašanj dobili poglobljen vpogled 

v problem ravnanja z zdravstvenimi odpadki v domovih starejših občanov. Raziskovalna 

vprašanja nam bodo omogočila poiskati pomene in vzroke težav pri ločevanju odpadkov, 
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izobraževalnega procesa zaposlenih in razumevanje različnosti v procesu ločevanja odpadkov 

v domovih starejših občanov. 

 

3.2 Oris problema  

 

Aktualni problem zastavljene raziskovalne naloge je, da so domovi starejših občanov z vidika 

obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb zelo specifična dejavnost. Zdravstvena 

dejavnost se na primarnem nivoju v domovih opravlja na ravni dveh izvajalcev; zdravstveni 

domovi izvajajo zdravljenje v domskih ambulantah in ob posteljah stanovalcev, domovi 

starejših občanov pa za svoje stanovalce izvajajo tudi zdravstveno nego in oskrbo. Iz tega 

razloga prihaja do napačne interpretacije zakonodaje na področju ravnanja z odpadki v 

domovih starejših občanov in posledično tudi pri zaposlenih do težav pri razumevanju navodil 

za ravnanje z odpadki. 

Vsaka bolnišnica mora glede na vrsto zdravstvene dejavnosti in medicinskih storitev, ki jih 

opravlja, ter vrste odpadkov, ki pri tem nastajajo, izdelati lasten specifičen model ravnanja z 

zdravstvenimi odpadki (Šafarič Murko 2004). Domovi starejših občanov so tako v skladu s 

spremembami zakonodaje na področju ravnanja z zdravstvenimi odpadki pripravljali vsak 

svoj model, ki je bil različen od doma do doma. Podlaga za oblikovanje lastnih navodil so bila 

navodila iz bolnišničnega okolja, ki pa so bila največkrat nepremišljeno prenesena v domove,  

pa čeprav v domovih »nastajajo« odpadki, ki so najbolj podobni odpadkom, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti (Department of health 2013) in gre za podobno vsebino 

navodil. Zaradi predpisov v letu 2008 je na področju zbiranja in odlaganja plenic ter ostalega 

materiala, ki nastane pri zdravstveni negi bolnika, nastala razlika med domovi starejših in 

bolnišnicami. Iz tega razloga je skupina za preprečevanje in obvladovanje okužb v domovih 

starejših občanov pripravila nova navodila za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju Navodila). 

Večina domov se ni ravnala po Navodilih, ampak so oblikovali svoja, kot jim je najbolj 

ustrezalo. Zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje in posledično tudi navodil za ravnanje z 

odpadki v domovih starejših občanov so imeli zaposleni že sicer težave pri ločevanju. Zato je 

bilo tudi v prihodnosti pričakovati odstopanja pri ločevanju odpadkov, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti. Nas je zanimalo, ali zaposleni dejansko upoštevajo 

navodila oziroma ali so si jih prilagodili in zato posledično prihaja do napačnega ravnanja z 

odpadki iz zdravstva. 
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3.3 Opis izbrane raziskovalne paradigme  

 

Določitev konkretne metode ali tehnike v raziskavi je odvisna od konkretnega raziskovalnega 

problema in namena (Ragin 2007). Uporabljena je bila kombinacija več metod, virov 

podatkov, teoretičnih predpostavk. V raziskavi lahko na ta način zagotavljamo boljše 

razumevanje proučevanega problema, saj gre za strategijo, ki poveča širino, globino in 

kompleksnost spoznanja raziskave (Vogrinc 2008). Poveča tudi veljavnost raziskave, saj se 

»kvalitativni in kvantitativni podatki med seboj potrjujejo ali izključujejo« (Lobe 2006, 67). 

Kombinirali smo kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop oziroma smo uporabili 

različne tehnike zbiranja podatkov (metoda triangulacije). Izbrali smo zaporedni način 

kombiniranja, kjer smo najprej dokončali en raziskovalni pristop in eno tehniko, nato smo 

začeli z drugo. Najprej smo pridobili podatke z intervjujem zaposlenih doma starejših 

občanov (v rezultatih omenjen kot dom številka 3) in šele na podlagi rezultatov intervjujev 

smo oblikovali vprašalnik za nadaljnje raziskovanje. Tako smo s pomočjo anketnega pristopa 

(survey aproach), kot univerzalnega dostopa v primerjalnem družboslovju (Toš in Muller 

2011) za dosego cilja preučili naše enote (dom številka 3 in dodatni štirje domovi starejših 

občanov) in se osredotočili na vzorce podobnosti in razlik. Zanimalo nas je kako se različni 

vzroki kombinirajo v zapletenih in včasih nasprotujočih si kombinacijah (Ragin 2007). Ragin 

opredeljuje primerjalno analizo kot kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih pristopov in 

kot pravi Lobetova (2006, 63) »se vsaka od njiju s svojimi prednostmi in slabosti osredotoča 

na popolno različne vidike enakega raziskovalnega procesa«. Združevanje podatkov 

kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja ter primerjalnega dostopa, nastopi v fazi 

interpretacije. 

 

3.3.1 Utemeljitev izbranih metod raziskovanja 

 

Kvalitativno metodo raziskovanja smo izbrali, ker nas zanimajo lastnosti oziroma značilnosti 

skupine zaposlenih in njihovo ravnanje pri izvajanju navodil za ravnanje z odpadki in ne 

toliko, kako pogosto se določena dejavnost pri ravnanju z odpadki pojavi. Gre za induktivni in 

interpretativni pristop, poudarek katerega je »videti svet skozi oči preučevanih oseb«, v 

opisovanju in upoštevanju konteksta ter proučevanju subjektivnih doživetij posameznika ter 

ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom (Vogrinc 2008). 

Pričakujemo, da nam bo vsak vpraševanec podal svoj pogled na preučevani problem in na 
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podlagi kombinacij odgovorov vseh vprašanih omogočil celoten vpogled v problematiko. Pri 

kvalitativnem pristopu raziskovanja prevladuje fenomenološka paradigma, kjer je opazovalec 

del tega, kar opazuje, kjer znanost usmerja človeški interes (Lamut in Macur 2012). V tej 

raziskovalni nalogi nas je usmerjala želja po iskanju rešitve in pravega pristopa do procesov 

dela, vse z namenom priprave univerzalnega modela ravnanja z zdravstvenimi odpadki. S tem 

pristopom dela se bomo osredotočili na pomen in poskušali razumeti, kaj dejansko se dogaja v 

procesu ravnanja z zdravstvenimi odpadki, kjer bo vsaka situacija gledana kot celota. 

Kvalitativni študiji primerov, torej študiji primera v običajnem pomenu te besede očitajo 

pomanjkanje veljavnosti oziroma možnosti posploševanja (Juvan 2012). 

Množica družbenih pojavov se kaže in uveljavlja v celotnem obsegu družbe, izražajo se v 

različnih oblikah glede na pokrajine, poklice, verovanja itd, zato Durkheim meni, da je 

primerjalna metoda lahko plodna in lahko ponudi pri raziskovanju primerne možnosti in 

prednosti (Toš 2010). Primerjalna študija raznolikosti na zmernem obsegu primerov 

vzpostavlja ravnotežje med poglobljenim vedenjem o primerih in širokim vedenjem o 

povezavah med spremenljivkami (Ragin 1994). Iz tega razloga smo raziskovanje vloge 

zaposlenih pri uspešnem sistemu ravnanja z odpadki nadgradili še s primerjalnim 

raziskovanjem. Naš namen je bil ugotoviti in poiskati družbene pojave, ki vplivajo na 

raznolikosti ali podobnosti na delovanje sistema. Primerjalna raziskava temelji na petih 

primerih domov starejših občanov (dva iz osrednjeslovenske regije, po eden iz 

srednjeposavske, goriške in jugovzhodne slovenske regije), ker se želimo izogniti 

poveličevanju ali pretiranemu poveličevanju enega primera situacije zaposlenih, v katerega 

lahko zapadejo raziskovalci, če se osredotočijo na posamezen primer. Za primerjalno 

raziskovanje je pomembno, da bolj podrobno poznamo vsak primer, ki je zajet v raziskavo 

(Ragin 2007), zato v nalogi obravnavamo vsak posamezni preučevani primer. 

Kot trdi Ragin (2007), raziskovalci pričakujejo, da bodo v primerjalni raziskavi njihovi okviri 

dopolnjeni, da bi tako izostrili ideje, ki so začrtane v začetnih okvirih in s spreminjanjem le 

teh v skladu z izkustvenim gradivom tudi izboljšali in razvili veljavne ideje in teoretične 

poglede. To je cilj našega raziskovalnega pristopa. 

 

3.3.2 Metode vzorčenja in opis vzorca  

 

Pri kvalitativnem raziskovanju smo za zbiranje podatkov uporabili »globinski intervju« 

(Priloga 1) s katerim smo želeli ugotoviti kakšno je stanje in ozračje v zdravstveno negovalni 
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enoti doma starejših občanov. Intervjuvali smo več različnih profilov zaposlenih, saj smo 

pričakovali, da bo vsak od intervjuvancev podal svoj pogled na proučevani problem. 

 

3.3.2.1 Zbiranje podatkov za kvalitativno raziskovanje  

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 6.5. do 12.5 2013. Najprej smo se z bolničarko in 

medicinsko sestro dogovorili, da pridemo v njuno nočno izmeno in sta tik pred zdajci 

odpovedali, potem smo se dogovorili za nedeljsko izmeno. 

Intervjuji so trajali le 26 min in največ 35 min, ker so se odgovori začenjali ponavljati 

(saturacija). Pogovore smo snemali z mobilnim telefonom in nato dobesedno prepisali. Pri 

vseh intervjuvankah je potekal intervju v delovnem okolju, in sicer z glavno sestro v njeni 

pisarni, z ostalimi pa v sestrski sobi doma starejših občanov, zato smo se v vseh pogledih 

prilagodili intervjuvankam (čas, prostor in razpoloženje). Zaradi etike raziskovanja je namreč 

zelo pomembno, da se intervjuvanec po opravljenem pogovoru ne počuti slabo ali kako 

drugače oškodovan (Macur in Lamut 2012). 

 

3.3.2.2 Izbira vzorca za kvalitativno raziskovanje 

 

Kot vzorec smo izbrali zaposlene v domu starejših občanov (dom številka 3), ki neposredno 

izvajajo zdravstveno nego (bolničarki, srednjo medicinsko sestro in glavno medicinsko 

sestro), in osebo, ki izvaja nadzor nad izvajanjem zdravstvene nege. To so tipična delovna 

mesta, od katerih je odvisna uspešnost procesa ravnanja z zdravstvenimi odpadki, saj sta 

bolničarka in srednja medicinska sestra neposredno vključeni v proces ravnanja z odpadki, 

glavna sestra pa izvaja nadzor in izobraževanje zdravstveno negovalnega kadra. V začetni fazi 

smo izbrali le po enega intervjuvanca iz vsake skupine, vendar smo med analizo besedila 

ugotovili, da imamo premalo podatkov za odgovore na naša raziskovalna vprašanja in za 

razvijanje novih idej. Iz tega razloga smo v intervju vključili še bolničarko, ki ima več 

izkušenj na tem področju in je pokazala več zanimanja za obravnavan problem. 
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3.3.2.3 Merski instrument 

 

Glede na predhodno znanje in izkušnje smo oblikovali mrežo okvirnih tem/vsebin. Iz mreže 

okvirnih tem smo izpeljali vprašanja in namen le-teh. Glede na to, da je bil vrstni red vprašanj 

predviden, se je tekom intervjuja spreminjal zaradi specifike odgovorov (premalo obsežni in 

neuporabni) intervjuvancev. Uvodna vprašanja so bila splošna; o vrstah odpadkov v domu, 

njihovih izkušnjah pri ravnanju z odpadki v domačem okolju, kakšen je njihov odnos do 

odpadkov, ki nastanejo pri zdravstveni negi, kaj vpliva na njihovo ravnanje, kaj jih moti, kaj 

predlagajo, kaj pogrešajo, kje so prednosti in slabosti v procesu ravnanja z odpadki iz 

zdravstva. 

3.3.2.4 Analiza kvalitativnih podatkov  

Glavna značilnost analize je oblikovanje zbirke kategorij, v katere uvrščamo pomene 

dobljenih podatkov. Pri tem je pomembno, da posamezna kategorija omogoča dovolj 

natančno uvrščanje analiziranih podatkov glede na vsebinski pomen kod (Vogrinc 2008). 

Pri postopku analize smo sledili šestim korakom v naslednjem vrstnem redu:  

 

1. Urejanje gradiva – razčlenitev.  

2. Določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev, določitev in označitev 

vsebinsko pomembnih delov besedila) kjer pripišemo izraze za pojme, ki nam po 

sodbi ustrezajo (Mesec 1997 ). 

3. Odprto kodiranje-urejamo izjave po določenem kriteriju. Gre za združevanje sorodnih 

pojmov v kategorije (Mesec 1997). Nazive za pojme in kategorije smo jemali iz 

zdravorazumskih pojmov, lastnih izkušenj na tem področju in opisane teorije. Pri 

združevanju pojmov v kategorije sem uporabila postopke kategoriziranja, 

dopolnjevanja klasifikacije in ekspliciranja nadrejenega pojma. V tej fazi postopka 

smo iskali odnose, vplive med posameznimi kategorijami in postavljanje podkategorij 

– osno kodiranje . 

4. Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, kjer pri vsakem pojmu navedemo 

vse empirične postavke, ki sodijo vanj (Mesec 1997). Oblikujem tematske mreže, ki 

predstavljajo orodje pri analizi (Roblek 2009). Vsako vsebino oblikovane mreže 

predstavimo po posameznih odsekih in po opravljenem opisu se začne potek 

raziskave in iskanje zapisanih značilnosti, ki se pojavljajo. Na ta način poskušamo 

izraziti bistvo pojma in podati definicijo v obliki realne definicije (Mesec 1997 ), kjer 
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je naveden najbližji nadrejeni pojem, pod katerega spada pojem, ki ga definiramo 

( posebnost, ki ga loči od drugih).  

5. Odnosno oziroma selektivno kodiranje-dobljene in definirane kategorije primerjamo 

med seboj in jih razporedimo v domnevne odnose. Kategorije so povezane na način, 

da jim določimo mesto znotraj standardne sheme ali paradigmatskega modela (Mesec 

1997 ) po obrazcu kodiranja (pogoji, posledice, interakcije in strategije), izdelanega 

po Glaserju in Straussu. Ves čas kodiranja se » vrtimo« okrog določene kategorije in 

iščemo njene pomene. 

6. Oblikovanje končne teoretične formulacije, kjer na koncu povemo »zgodbo« o tem, 

kar smo spoznali (Mesec 1997). Opišemo osnovno misel teorije v vsakdanjem jeziku 

in nato še z uporabo teoretičnih pojmov. Opišemo dimenzije, stanja, vrednosti in 

lastnosti osrednje kategorije in »pripravimo« paradigmatični model za to in ostale 

kontekstualne kategorije s pomočjo teorije . 

 

3.3.2.5 Zbiranje podatkov za primerjalno raziskovanje  

 

Podatke kvalitativne analize v domu starejših občanov (dom številka 3) smo dopolnili s 

podatki, ki smo jih dobili s preučevanjem dodatnih štirih domov starejših občanov. Dom iz 

osrednjeslovenske regije bomo v nadaljevanju opisali pod številko 1, iz srednje posavske 

regije pod številko 2, naš že preučevani dom iz osrednjeslovenske regije bomo opisali pod 

številko 3 in dom iz jugovzhodne regije pod številko 4, dom, ki predstavlja goriško regijo, bo 

opisan pod številko 5. Raziskovalni del smo izvedli z uporabo kombiniranega metodološkega 

pristopa. Ko smo izvedli anketiranje med zaposlenimi v petih domovih starejših občanov, smo 

s pomočjo primerjalne analize (uporaba tabel) prikazali podobnosti in razlike med njimi. Za 

izvedbo anketnega dela raziskave je bil oblikovan strukturiran vprašalnik (Priloga 2), ki je 

obsegal 20 vprašanj (od tega dve demografski vprašanji). 

Zbiranje podatkov je potekalo od 1.4. do 30.4.2014. Anketni vprašalnik smo poslali glavnim 

sestram petih domov starejših občanov, s pripisom, da ga izpolnijo njihovi zaposleni (N= 10 v 

vsakem domu ), ki delajo v procesu zdravstvene nege in oskrbe (srednje medicinske sestre, 

bolničarke in strežnice), in zaposleni, ki so odgovorni za nadzor in pripravo izobraževanj. 

Namenoma se nismo osredotočili samo na en profil zaposlenih, saj smo pričakovali razlike v 

odgovorih tudi glede na delovne zadolžitve, ki jih imajo posamezniki na različnih delovnih 

mestih. Pri pripravi anketnega vprašalnika smo upoštevali, da je tema vsem znana; 
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poznavanje zdravstvenih odpadkov, ločevanje odpadkov, razumevanje navodil o ravnanju z 

odpadki, zadovoljstvo z izvedenimi izobraževanji in nadzori nad ravnanjem z odpadki. 

Vprašanja zaprtega tipa niso bila dolga, prav tako je bil jezik prilagojen ciljni skupini. Zaradi 

pričakovanih razlik in podobnosti v rezultatih med domovi starejših smo potrebovali dodatna 

pojasnila glavnih sester, zato smo zanje pripravili vprašanja (Priloga 3). V nalogi smo 

uporabili le odgovore, ki so bili nujni za pojasnitev postavljenih hipotez in raziskovalnih 

vprašanj. Opis posameznega doma starejših smo poiskali na njihovi spletni strani. 

Kvalitativna študija, izvedena v domu 3 med štirimi intervjuvanci in kvantitativna študija, 

opravljena v petih domovih starejših občanov med petdesetimi anketiranci, sta bili podlaga za 

izvedbo primerjalne študije. 

3.3.2.6 Izbira vzorca za primerjalno raziskovanje  

 

Za izvedbo anketnega vprašalnika smo izbrali domove starejših občanov, kjer smo glavne 

sestre tudi osebno poznali in smo vedeli, da bodo anketni vprašalniki tudi korektno izpolnjeni 

in vrnjeni nazaj. Uporaba majhnega vzorca nam je v tem primeru prišla prav, saj je 

primerjalna analiza »najboljša strategija, kadar imamo preveč primerov za bolj poglobljeno, 

podrobnejše preučevanje posameznega primera, toda premalo za kvantitativno analizo« 

(Ragin 1994, 121). Pri posameznih vprašanjih je bilo treba s pomočjo petstopenjske ali 

tristopenjske ocenjevalne lestvice podati oceno glede na zastavljeno vprašanje. Podatke smo 

statistično obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Excel 2007 in PSPP 

Statistics 0.7. 

 

4 PREDSTAVITEV REZULTATOV KVALITATIVNEGA IN 

PRIMERJALNEGA RAZISKOVANJA 

 

Domovi za starejše občane so socialno varstveni zavodi, v katerih se izvaja socialna oskrba in 

zdravstveno varstvo. Zaradi slednjega so domovi dolžni upoštevati zahteve Uredbe o ravnanju 

z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti. Socialno oskrbo 

in zdravstveno nego v domovih izvajajo srednje medicinske sestre, bolničarke in kot pomoč 

pri negi še strežnice. Pri tem izvajanju zdravstvene nege in oskrbe nastajajo različne vrste 

odpadkov. Z vidika preprečevanja tveganj za zdravje ljudi in okolje so najpomembnejši 
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zdravstveni odpadki, med katere sodijo tudi plenice, predvsem če ti »nastanejo« pri 

stanovalcu, okuženem ali koloniziranem s povzročiteljem črevesne bolezni, oziroma če 

nastanejo v prostorih domske ambulante. Nadzor nad izvajanjem nege in oskrbe ter ravnanjem 

z odpadki izvajajo diplomirane medicinske sestre in glavna sestra, razen če v domovih nimajo 

drugačnega dogovora. V treh domovih (dom 2, 4 in 5) nadzor nad ravnanjem z odpadki 

izvajajo osebe, ki imajo dodatna znanja za področje ravnanja z odpadki. Le v dveh domovih 

(dom 2 in 4) pa te osebe tudi izvajajo interna izobraževanja o ravnanju z odpadki.  V domovih 

številka 1 in 3 nadzor nad ravnanjem z odpadki izvaja glavna medicinska sestra, prav tako 

tudi interno izobraževanje. V vseh domovih, razen v domu 1, se ločevanje odpadkov izvaja po 

navodilih, ki so jih v okviru Skupnosti socialnih zavodov pripravili strokovnjaki z dodatnimi 

znanji s področja ravnanja z zdravstvenimi odpadki. Glavna sestra, ki nadzoruje proces 

ravnanja z zdravstvenimi odpadki iz doma 1, je navodila za ravnanje z zdravstvenimi odpadki 

pripravila s pomočjo osebe z dodatnimi znanji za ravnanje z odpadki za zaposlene iz doma 3. 

Vsi domovi imajo tudi najmanj enkrat letno interno izobraževanje o sistemu ravnanja z 

zdravstvenimi odpadki. V nadaljevanju predstavljamo rezultate opravljenih intervjujev z 

dvema bolničarkama, medicinsko sestro in glavno sestro, zaposlene v domu starejših občanov 

številka 3.  

Na primeru analize smo s pomočjo »tematske mreže« lahko opredelili tri vrste vsebin, ki 

opredelijo bolj abstraktna načela:  

1. znanje zaposlenih,  

2. vlogo zaposlenih pri ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege 

( ZN) in  

3. tehnično opremljenost. 

S povezavo glavnih metafor v celotnem besedilu smo dobili glavno temo »Uspešnost sistema 

ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege«.  

Z razlogom smo uporabili izraz »odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege« in ne 

zdravstveni odpadki, ker nastajajo v domovih starejših občanov pri izvajanju ZN dve vrsti 

odpadkov, in sicer zdravstveni, če nastanejo v sobi za izolacijo in v ambulanti ter komunalni, 

če nastanejo v sobi »zdravega» stanovalca. V uvodnem delu intervjuja smo želeli dobiti 

odgovore na vprašanja, kako zaposleni razumejo razliko med dejavnostjo doma starejših 

občanov in bolnišničnim okoljem. Ugotovili smo, da je še vedno težava pri razumevanju 

pojma » zdravstveni odpadek« v domu starejših občanov. 



Jug Adamovič, Ksenja. 2016. »Vloga zaposlenih pri uspešnem delovanju sistema ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v domu starejših občanov.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

40 
 

S pomočjo tematskih mrež, ki smo jih dobili z rezultati kvalitativnega raziskovanja in 

grafičnega prikaza rezultatov primerjalnega raziskovanja, bomo opisali vsako posamezno 

temo. S kvalitativno metodo smo poglobljeno preučevali primer, ker nam pomaga prepoznati 

ključne značilnosti obnašanja zaposlenih. Ker nismo želeli poudariti le podatkov kvalitativne 

študije doma številka 3, smo uporabili še rezultate primerjalne študije, opravljene med petimi 

domovi starejših občanov, da pojasnimo zapletene vzorce v podatkih. 

4.1 Znanje zaposlenih  

 

Skupno temo »uspešnost sistema ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri zdravstveni negi« smo 

interpretirali s pomočjo tematske mreže znanje zaposlenih, ki igra zelo pomembno vlogo pri 

vzpostavitvi in delovanju sistema ravnanja z odpadki, nastalimi pri izvajanju ZN. Na podlagi 

izjav intervjuvancev o prepoznavnosti nevarnih zdravstvenih odpadkov, izvajanju internih 

izobraževanj in razumevanju navodil za ravnanje z odpadki iz zdravstva smo sorodne pojme, 

»predstavlja nevarnost za okužbo«, »nevarnost za okolje«, »nekoristen za okolje«, «loči 

nevarno od varnega« združili v kategorijo »prepoznavanje pojma nevarnosti odpadka« (Slika 

4.1). Drugo kategorijo izmenjava informacij smo dobili s pomočjo sorodnih pojmov; 

»pravočasno medsebojno obveščanje«, »organizacija internih izobraževanj«, »organizacija 

timskih sestankov«, »izmenjava praktičnih izkušenj« in »pridobivanje podatkov od 

nadrejenih» (Slika 4.1). Sorodne pojme, kot so »vsebinsko nerazumljiva«, »neusklajenost 

pojma nevaren odpadek«, »pomanjkljiva navodila«, premalo natančno predstavljena» in 

»nestrokovno predstavljena«, pa smo združili v kategorijo »učinkovitost navodil« (Slika 4.1). 

Kategorije kot so, »prepoznavanje pojma nevarnosti odpadka«, »izmenjava informacij« in 

»učinkovitost predstavljenih navodil«, vplivajo na pridobitev novega znanja zaposlenega, ki 

je hkrati tudi glavna kategorija naše prve tematske mreže znanje zaposlenih (Slika 4.1). 

Zaposleni se zavedajo nevarnosti, ki jih predstavljajo nekateri zdravstveni odpadki za okolje, 

vedo tudi, da so le ti in ostali nekoristni za okolje, zato so oni sami tisti, ki so odgovorni za 

pravilno ločevanje odpadkov iz zdravstva. Zaradi varovanja zdravja ljudi in varstva okolja so 

dolžni ločevati nevarne odpadke od nenevarnih. Od sodelavcev so že »slišali«, da se zaradi 

nepravilnega odlaganja ostrih predmetov lahko zbodeš in posledično tudi okužiš z boleznimi, 

ki se prenašajo s krvjo. 
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»Predstavlja vse sorte nevarnosti, lahko se okužiš, jest sem slišala, da so se eni naši že zbodli, 

ne vem kdaj, ampak ja, zaradi malomarnosti nekoga, ki je odvrgel med navadne smet.i« 

 

Krog prenosa znanja je pri naših intervjuvancih prekinjen, saj zaposleni pravijo, da je premalo 

izobraževanj oziroma sploh ni organiziranih internih izobraževanj, poleg tega pa niti ni osebe, 

ki bi jim dala prave podatke. Zaposleni pogrešajo razumljiva in strokovno predstavljena 

navodila o ravnanju z odpadki, ki bi morala biti predstavljena na internih izobraževanjih ali 

timskih sestankih. Navodila so po njihovem mnenju premalo natančno in nestrokovno 

predstavljena, saj jih enkrat učijo, da plenica stanovalca s kolonizacijo ESBL spada med 

infektivne odpadke, nato pa čez nekaj tednov navodila spremenijo in se zahteva, da plenice 

koloniziranega stanovalca z ESBL odložijo med nenevarne zdravstvene odpadke. Želijo si 

imeti več timskih sestankov, kjer bi si izmenjali praktične izkušnje, prenesli formalno znanje  

zaposlenih in na ta način ponotranjili svoje znanje. Prav tako ni pravočasnega medsebojnega 

obveščanja o spremembah identifikacije odpadka v primeru kolonizacije ali okužbe z ESBL 

ali MRSA. Po njihovem mnenju je to naloga nadrejenih oziroma tistih, ki so odgovorni za 

nadzor nad ravnanjem z zdravstvenimi odpadki 

 

»Ko si ti šla ni nobeden naredil nobenega izobraževanja, pa tud nobenga ni , ki bi znal 

točno našteti, kdo vse ima ESBL in MRSA.« 

 

Dejansko se tega problema zaveda tudi glavna sestra, ki je odgovorna za organizacijo in 

izpeljavo izobraževanja o ravnanju z odpadki. Zaradi nerazumevanja navodil o ravnanju z 

odpadki tudi z njene strani se z diplomiranimi medicinskimi sestrami dogovarja, da bodo 

zadeve izvajale po lastni presoji. Zaposleni upravičeno smatrajo, da nimajo osebe, ki bi jim 

dala prave in natančne podatke, kako postopati z določeno vrsto zdravstvenega odpadka. 

»Me smo se samo pogovarjale z odgovornimi sestrami, ker čisto nič ne razumemo, da 

bomo naredili bolj po domače, ker je preveč strokovno napisano. Pravijo, da bodo to 

enkrat predstavile, ko bodo zadeve bolj znane.«  

  



Jug Adamovič, Ksenja. 2016. »Vloga zaposlenih pri uspešnem delovanju sistema ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v domu starejših občanov.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

42 
 

Slika 4.1: Tematska mreža »Znanje zaposlenih« 

Vir: Jug, lastna raziskava/intervju (2013)  

 

4.1.1 Poznavanje zdravstvenih odpadkov v ostalih domovih za starejše občane  

 

Koliko pa zaposleni v drugih domovih starejših občanov poznajo in razumejo navodila o 

ravnanju z zdravstvenimi odpadki? Ali imajo težave le v domu 3 in so v drugih domovih 

natančno seznanjeni in poučeni o pravilnem ravnanju z zdravstvenimi odpadki? Da bi lažje 

poiskali vzroke nerazumevanja navodil intervjuvancev doma 3, nas je najprej zanimalo ali 

zaposleni v ostalih domovih za starejše vedo, kaj spada med zdravstvene odpadke. V ta 

namen smo preverjali in primerjali delež štirih spremenljivk; »poznavanje infektivnega 

odpadka«, »poznavanje neinfektivnega odpadka«, »poznavanje neinfektivnega ostrega 

odpadka« in »poznavanje zdravil kot zdravstveni odpadek« posameznega doma. Rezultati 

kažejo, da zaposleni v vseh petih domovih dobro vedo kaj sodi med infektivne odpadke (Graf 

4.1). Težava nastane, ko morajo odgovoriti, kaj sodi med nenevarne (neinfektivne) 

zdravstvene odpadke. Zaposleni v domovih 1, 3 in 4 ne vedo natančno, kaj točno sodi med 

zdravstvene neinfektivne odpadke, kar so potrdili tudi rezultati intervjujev zaposlenih doma 3. 

V domovih 3 in 5 le 20 odstotkov anketirancev pozna neinfektivne zdravstvene odpadke, 

medtem ko v domu 1 celo 10 odstotkov manj anketirancev (Graf 4.1). Anketiranci doma 2 

(50%) in doma 5 (40 %) znajo bolje prepoznati nenevarne zdravstvene odpadke od ostalih 
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treh domov (Graf 4.1). Več kot polovica anketirancev v domovih 2, 3 in 4 prepozna 

neinfektivne ostre odpadke, medtem ko je takih anketirancev v domovih 1 in 5 manj kot 

polovica. Manj kot polovica anketirancev v domu 4 (20%) spozna zdravilo kot zdravstveni 

odpadek, medtem ko v ostalih štirih domovih starejših občanov, več kot polovica 

anketirancev ve, da stara zdravila sodijo med zdravstvene odpadke (Graf 4.1).  

 

Graf 4.1: Histogram porazdelitve deleža zaposlenih, ki vedo kaj sodi med različne vrste 

zdravstvenih odpadkov v posameznem domu starejših občanov 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

Domova 5 in 2 imata najmanj težav s poznavanjem različnih vrst zdravstvenih odpadkov in se 

v tem najbolj razlikujeta od ostalih domov. Ostali domovi starejših občanov (enote 1, 3 in 4) 

so si podobni v nepoznavanju oziroma slabši možnosti identifikacije neinfektivnih odpadkov. 

 

4.1.1.1 Odlaganje plenic v domovih starejših občanov 

 

Zaradi spremenjene zakonodaje na področju ravnanja z odpadki v zdravstvu nas je zanimalo 

po katerih navodilih se izvaja sortiranje plenic, saj so navodila, ki jih je poslala Skupnost 

socialnih zavodov domovom starejših občanov precej »zakomplicirano« zapisana. Iz tega 

razloga smo za primerjavo med domovi uporabili rezultate srednjih vrednosti dveh 

spremenljivk, in sicer kam najpogosteje (dnevno pri izvajanju nege) odvržejo plenico in kam 
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jo odvržejo v primeru dokazane črevesne okužbe pri stanovalcu. Anketiranci so način 

odlaganja plenic, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe ocenjevali na lestvici 

od 1 do 4, kjer je 1 pomenila »v vrečo za komunalne odpadke«, 2 »v vrečo, v kateri zbiramo 

plenice, ločene od komunalnih odpadkov (vendar jih ne odlagamo kot zdravstveni odpadek)« 

in 3 »v vrečo za zdravstvene odpadke«. V štirih domovih starejših občanov (1, 2, 3 in 5) je 

večina anketirancev jasno odgovorila, da plenico stanovalca, ki nastane pri izvajanju 

zdravstvene nege in oskrbe odložijo v posebno vrečo, v kateri se plenice ločeno zbirajo od 

komunalnih odpadkov, le v domu 4 je rahlo odstopanje od ostalih domov, saj polovica 

anketirancev odlaga plenice med komunalne odpadke, 4 anketiranci jih odlagajo v posebno 

vrečo za plenice in le eden med zdravstvene odpadke (Graf 4.2). Med domovi 1, 2, 3 in 5 

obstaja podobnost pri odlaganju plenic stanovalcev, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene 

nege in oskrbe.  

 

Graf 4.2:Histogram porazdelitve frekvence načina odlaganja plenic stanovalcev med petimi 

domovi starejših občanov  

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

Na lestvici od 1 do 5, pa so anketiranci ocenjevali način odlaganja plenic pri negi stanovalca, 

ki mu je je dokazana črevesna okužba, kjer je 1 pomenila »v vrečo za komunalne odpadke«, 2 

«v posebno vrečo za plenice, tako kot vse ostale plenice«, 3 »v vrečo za zdravstvene 

neinfektivne odpadke«, 4 »v vrečo za zdravstvene infektivne odpadke« in 5 »v vrečo, ki jo 

imam trenutno na voljo pri izvajanju nege«.  
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V domovih 1, 2 in 3 večina anketirancev plenice stanovalca z dokazano črevesno okužbo 

odvrže med zdravstvene neinfektivne odpadke, osem anketirancev doma 5 te vrste plenic 

odvrže med zdravstvene infektivne odpadke in v domu 4 se večina anketirancev odloči, da 

plenico okuženega stanovalca odvrže v vrečo, ki jo ima trenutno na voljo (Graf 4.3). Rezultati 

kažejo rahlo podobnost pri domovih starejših občanov 1, 2 in 3, medtem ko podobnosti med 

domom 4 in 5 ni.  

 

Graf 4.3: Histogram porazdelitve frekvence načina odlaganja plenic stanovalcev z dokazano 

okužbo med petimi domovi starejših občanov  

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

4.1.1.2 Jasna, razumljiva in uporabna navodila za ločevanje odpadkov v ostalih domovih 

starejših občanov  

 

Že intervjuvanci doma 3 so jasno izrazili nezadovoljstvo nad nerazumljivimi in po njihovem 

mnenju premalo uporabnimi navodili za ravnanje z zdravstvenimi odpadki, zato smo njihovo 

trditev preverili tudi med anketiranci ostalih domov starejših občanov. Rezultati kažejo na to, 

da imajo v ostalih domovih največkrat težave z razumevanjem navodil in predvsem zaradi 

tega prihaja do dilem, kam odložiti določeno vrsto odpadka.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom 4 Dom 5

v vrečo za komunalne
odpadke

v posebno vrečo za
plenice

v vrečo za zdravstvene
neinfektivne odpadke

v vrečo za zdravstvene
infektivne odpadke

v vrečo, ki jo imam
trenutno na voljo pri
izvajanju nege



Jug Adamovič, Ksenja. 2016. »Vloga zaposlenih pri uspešnem delovanju sistema ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v domu starejših občanov.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

46 
 

Anketiranci so svojo negotovost oziroma to, kako pogosto so v dilemi kam odložiti material 

za enkratno uporabo, ki nastane pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe, ocenjevali na 

lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenila »zelo pogosto«, 2 »pogosto«, 3 »redko«, 4 »nikoli« in 5 

»ne vem«. Večina anketirancev doma 5 odgovarja, da so zelo pogosto v dilemi kam odložiti 

material za enkratno uporabo. Anketiranci domov 1, 2, 3 in 4 menijo da so redko v dilemi 

kam odložiti material za enkratno uporabo, ki je uporabljen pri negi in oskrbi stanovalca (Graf 

4.4).  

 

Graf 4.4: Histogram porazdelitve frekvence zaposlenih o dilemi glede odlaganja materiala, 

uporabljenega pri negi stanovalca med domovi starejših občanov 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

Na lestvici od 1 do 5 je potekalo ocenjevanje razumljivosti, jasnosti in natančnosti navodil o 

sortiranju odpadkov, ki nastajajo v procesu zdravstvene nege in oskrbe, in sicer je 1 pomenila 

»sploh ne drži«, 2 »ne drži«, 3 »niti drži niti ne drži«, 4 »drži« in 5 »povsem drži«. Devet 

anketirancev doma 5 in 8 anketirancev doma 3 se strinja, da so navodila nejasna in 

nerazumljiva, medtem ko se devet anketirancev domov 2 in 4 strinja, da so navodila o 

ravnanju z zdravstvenimi odpadki dovolj jasna in razumljiva. Večina anketirancev doma 1 pa 

se še ne more odločiti ali imajo v domu dovolj ali premalo jasna in razumljiva navodila za 

ravnanje z zdravstvenimi odpadki (Graf 4.5).  
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Graf 4.5 Histogram porazdelitve frekvence zaposlenih o jasnosti in razumljivosti navodil 

glede odlaganja materiala, uporabljenega pri negi stanovalca med domovi starejših občanov 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

Rezultati anketnega vprašanja »kako pogosto so v dilemi kam odložijo material za enkratno 

uporabo, uporabljen pri stanovalcu« kažejo na povezanost z rezultati anketnega vprašanja »o 

jasnosti navodil o ravnanju z zdravstvenimi odpadki«. Izhajamo iz odgovorov anketirancev 

doma 5, ki pravijo, da so pogosto v dilemi kam odložiti material za enkratno uporabo, kar je 

verjetno posledica nejasnih in nerazumljivih navodil. 

Intervjuvanci doma 3 smatrajo, da je v njihovem domu starejših občanov premalo uporabnih 

informacij in posledično tudi nezadostnega znanja na področju ravnanja z zdravstvenimi 

odpadki. Anketiranci ostalih domov starejših občanov pa so o tem menili zelo različno. Vseh 

deset anketirancev doma 5 (100 %) trdi, da imajo premalo informacij in premalo uporabnega 

znanja na področju ločevanja zdravstvenih odpadkov, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvene 

nege stanovalca (Graf 4.6.). V domovih 2 in 4 kar 80 odstotkov anketirancev meni, da imajo 

dovolj informacij in uporabnega znanja glede ločevanja zdravstvenih odpadkov, medtem ko 

se anketiranci doma 3 s to trditvijo ne strinjajo, saj jih kar 90 odstotkov meni, da imajo teh 

informacij in znanja premalo (Graf 4.6). V domu 1 se delež anketirancev razdeli na pol in 

sicer jih 50 odstotkov meni, da imajo dovolj informacij in dovolj uporabnega znanja, medtem 

ko ostala polovica anketirancev (50 %) ni tega mnenja (Graf 4.6.) 
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Graf 4.6: Histogram porazdelitve deleža zaposlenih, ki podajo mnenje o zadostnih 

informacijah in uporabnem znanju na področju ločevanja zdravstvenih odpadkov  

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

Rezultati odgovorov pri spremenljivkah »kam odložiti material uporabljen pri negi 

stanovalca« in »količin informacij« ter »uporabnega znanja delavca« kažejo na neusklajenost 

smernic in navodil ter na pomanjkanja izobraževanj.  

 

4.2 Vloga zaposlenih pri ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene 

dejavnosti (ZN)  

 

Naslednja vsebina, ki obravnava globalno vsebino »vloga zaposlenih pri ravnanju z odpadki, 

ki nastajajo pri izvajanju ZN«, je tudi najobsežnejša. Predvsem iz razloga, ker v tej vsebini 

zaposleni izrazijo svoja čustva, svoje videnje in podoživljanje sistema ravnanja z odpadki. Na 

podlagi izjav intervjuvancev smo sorodne pojme »večja dostopnost informacij«, več internih 

izobraževanj«, »premalo vztrajnosti pri procesu dela« in »razumljivejša zakonodaja in 

navodila« združili v podkategorijo »stanje nekoč« (Slika 4.2). Izoblikovali smo tudi 

kategorijo »stanje danes« in sicer s pomočjo združenih pojmov: »potreba po strokovnosti 
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»potreba po sodelovanju med zaposlenimi« in »potreba po strokovni kompetentnosti 

nadrejenega« (Slika 4.2). Zaposleni se zavedajo razlik v ravnanju z odpadki nekoč in danes. 

Prav to jih je privedlo do »stanja«, da so začeli primerjati dogajanja med seboj. Na podlagi teh 
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primerjanj smo iz podkategorij »stanje nekoč« in »stanje danes« izoblikovali kategorijo 

»vrednotenje stanja« (Slika 4.2).  

Zaposleni doživljajo proces ravnanja z odpadki na zelo čustven način; ni jasno ali je to še 

prevelik vpliv preteklega sistema ali pa so dejansko zelo razočarani nad sedanjim sistemom, 

ki je povezan z menjavo vodstvenega kadra. Skratka, veliko vedo povedati, kako je bilo nekoč 

drugače, ko so še imeli interna izobraževanja na temo ravnanja z odpadki, sedaj pa je teh 

izobraževanj malo oziroma nekateri se jih niti ne spomnijo.  

 

»Zelo malo, ali sploh so, nam jih ni nihče predstavil, nekaj si ti pred meseci govorila o tem , 

potem nobeden nič« 

 

Zaposleni pogrešajo izobešena navodila o ravnanju z zdravstvenimi odpadki v sestrski sobi ali 

kje drugje na oddelku, kjer bi si lahko vsak trenutek pogledali zapis o pravilnem ločevanju 

odpadkov. Pogrešajo organizacijo prejšnjega sistema ravnanja z odpadki, ko so bila navodila 

razumljivo in enostavno napisana. Imeli so timske sestanke, kjer so se pogovarjali o težavah 

glede pravilnega ločevanja odpadkov iz zdravstva in kjer so si svoje izkušnje lahko tudi 

izmenjali.  

 

»Jest jih v zadnjem času nisem vidla, vse je porušeno, kar je bilo sprejeto glede odpadkov.« 

 

Zaradi lojalnosti domu, kjer delajo že vrsto let (bolničarka in sestra že 20 let), so verjetno 

čustva tudi bolj izrazita. Predvsem govorijo o razočaranju nad vodstvom, o svoji zmedenosti 

in negotovosti ter obžalujejo, da delajo tako kot delajo, saj se globoko v sebi zavedajo, da s 

tem škodujejo sebi in okolju.  

 

» ej, ne vem več kaj naj delam…« 

 

»…mi je žal, da delam tako, ker tud doma ločujem in konec koncev saj delamo nekaj dobrega 

za okolje …« 

 

Nekoč je zakonodaja jasno določala, v katero vrsto sodijo odpadki, ki nastanejo pri izvajanju 

zdravstvene nege. Prav tako so bila na voljo tudi razumljivejša navodila. Po njihovem mnenju 

je bila nekoč večja dostopnost do informacij kot tudi več internih izobraževanj. Razočaranje 

nad novim sistemom so izrazili na zelo čustven način, katerim smo potem pripisali pojme: 

»pozabljivost«, »zmedenost«, »pomanjkanje možnosti«, »negotovost«, »razočaranje nad 
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vodstvom« in »zavedanje lastnih napak« ter oblikovali kategorijo » čustven odziv zaposlenih 

v ZN« (Slika 4.2). 

Krivdo za tak sistem dela pripisujejo vodstvu, ker ne poskrbi za ustrezno usposabljanje svojih 

odgovornih ljudi in za pogostejši nadzor nad ravnanjem z zdravstvenimi odpadki pri 

zaposlenih, ker bi le na ta način ugotovili, kaj dejansko se dogaja na tem področju. 

 

»Tuki noter je kriv pa vodstvo.« 

 

Doživljanje procesa dela pri zaposlenih pomembno vpliva na odnos zaposlenih pri ravnanju z 

odpadki, ki nastajajo pri zdravstveni negi (Slika 4.2). Zaradi negativnih čustev, ki jih 

doživljajo ob tem, kažejo ignorantski odnos do celotnega sistema. Zaposlenim vizija podjetja 

ne pomeni isto kot vodstvu in se zaradi tega tudi niso pripravljen zavzeti zanjo. Od vodij 

pričakujejo, da prisluhnejo njihovemu mnenju in slišijo, s kakšnimi dilemami se srečujejo, ko 

se morajo sami odločiti, kaj storiti s posamezno vrsto odpadka iz zdravstva. Od svojih 

nadrejenih pričakujejo večjo zavzetost za izboljšanje sistema ravnanja z odpadki. Smatrajo, da 

bi s spremenjeno organizacijo dela, prevzemanjem odgovornosti za to področje, izvedbo 

ukrepov pri napačnem ravnanju z odpadki, povečanjem števila kadra in z ustreznim znanjem 

in izkušnjami odgovornih oseb lahko izboljšali tudi proces ravnanja z zdravstvenimi odpadki. 

Zaradi negotovosti, ki jih spremlja pri ravnanju z odpadki prihaja do napak, ki jih lahko 

popravijo le z učenjem in stalnim izobraževanjem, za katerega mora poskrbeti njihov 

nadrejeni. 

Zaradi sprememb v sistemu kadrovanja in posledično drugačnem vodenju procesa dela na 

področju ravnanja z zdravstvenimi odpadki je čustven odziv zaposlenih v zdravstveni negi in 

med srednjim menedžmentom (diplomirane medicinske sestre), tudi bolj izražen. V intervjuju 

z diplomirano sestro smo ravno tako zaznali »razočaranost«, »samokritičnost« in 

»negotovost« in oblikovali kategorijo »čustven odziv srednjega menedžmenta«. Obe omenjeni 

kategoriji smo združili v kategorijo »doživljanje procesa dela«, ki v tematski shemi zaseda 

nadrejeni pojem (Slika 4.2). Vrednotenje stanja dogodkov v zvezi z ravnanjem z odpadki iz 

zdravstva vpliva na čustven odziv zaposlenih in srednjega menedžmenta, kar se odraža v 

zmedenosti, negotovosti in razočaranju nad vodstvenim delom. Analiza stanja jih je tudi 

prevedla do tega, da se zaposleni bolj zavedajo lastnih napak, srednji menedžment pa kaže 

večjo samokritičnost pri izvajanju svojih nalog.  

Ker smo želeli preveriti, ali izkušnje pri ravnanju z gospodinjskimi odpadki v domačem 

okolju vplivajo na vedenje v delovnem okolju, smo jih povprašali tudi o tem. Njihovi 
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odgovori so nam podali naslednje pojme: »vztrajanje pri ločevanju«, »učenje 

svojcev«,«pridobivanje informacij iz medijev«, »posnemanje sosedov« in »upoštevanje 

navodil iz brošur«. Naštete pojme smo združili v kategorijo »izkušnje od doma« (Slika 4.2).  

Izkušnje pri ravnanju z odpadki imajo tudi od doma, kjer so uvedli ločeno zbiranje odpadkov. 

Kljub začetnemu nasprotovanju družinskih članov je vztrajala pri pravilnem ločevanju in na 

koncu doživela uspeh in tako bi moralo biti tudi v domu starejših občanov. 

 

»Jest sem doma naštimala koše, je bila težava, sem za njimi popravljala, ampak potem so se 

navadili. Opozarjala sem, popravljala sem in predvsem sem vztrajala.« 

 

V delovnem okolju se intervjuvanci obnašajo glede na možnosti, ki so jim ponujene pri 

pravilnem ločevanju odpadkov. Zase pravijo, da največkrat ravnajo takole: »zanemarjanje 

dolžnosti«, «posnemanje napak sodelavcev«, »samovoljnost-lastna odločitev«, 

»neupoštevanje navodil«, »toleranca do napak«, »prelaganje odgovornosti na vodstvo« in 

»nezanimanje za proces dela«. Naštete pojme smo združili v kategorijo »ravnanje z odpadki 

pri izvajanju ZN« (Slika 4.2).  

Zaposleni priznajo, da dejansko napisana navodila ignorirajo in ločujejo odpadke po svojem 

občutku. 

»V tiste ta velke vreče vse mečemo; rokavice, plenice, odpadke-vse gre v en koš, so tud noter 

plastični kozarčki, rokavice.« 

 

»In sem zmedena in delam po lastni presoji.« 

 

Intervjuvanci se niti ne trudijo delati pravilno, saj njihovi sodelavci delajo napačno in se 

njihove napake celo tolerirajo. Zato enostavno posnemajo tak način ravnanja, da jim ostane 

več časa in energije za druga pomembnejša opravila, kot pa je po njihovem mnenju priprava 

ustrezne embalaže za zbiranje odpadkov iz zdravstva.  

 

»Ne bom zaradi njene malomarnosti šla iskat rumene vrečke, prvič ne zmorem časovno, 

drugič se mi zdi neumno, da bom tisti dan urejala za nazaj, če ona tega ni naredila.« 

 

»Lej, če tega ni, se obnašamo tako kot se obnaša naše vodstvo.« 

 

Kategoriji »izkušnje od doma« in »ravnanje z odpadki pri izvajanju ZN« sta si sicer na videz 

različni, vendar prav gotovo zaposleni izkušnje in znanje, pridobljenega iz brošur prenesejo v 
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delovno okolje. Če zaposleni nimajo na delovnem mestu jasnih navodil, delajo samovoljno, 

oziroma na podlagi lastnih odločitev.  

Glavna sestra je povedala, da dejansko zakonodaje sploh še ni pregledala, ker ni utegnila in iz 

tega razloga tudi ne zmore zaposlenih ustrezno usposobiti 

»zakonodaje ne poznam, ne ker zdele res tega nisem utegnila…« 

 

Zaposleni srednjemu menedžmentu očitajo: »nepoznavanje vsebine zakonodaje«, 

»pomanjkanje strokovnega znanja« s področja poznavanja odpadkov iz zdravstva, 

»pomanjkljive vodstvene sposobnosti« in »komunikacijske sposobnosti« (Slika 4.2). 

Predstavljene pojme smo združili v kategorijo »usposobljenost srednjega menedžmenta«, ki 

po mnenju zaposlenih v domu 3 predstavlja težavo pri diplomiranih medicinskih sestrah in 

glavni sestri. Iz tega razloga zaposleni vidijo nove težave na področju »organizacije dela« 

(kategorija v shemi Slike 4.2), ki je povezana z »menjavo kadra«, »menjavo stanovalcev« in 

»pomanjkanjem kadra« (pojmi, ki so združeni v kategorijo »organizacija dela«).  

Stalno menjavanje zdravstveno negovalnega kadra na oddelkih, ki že v začetku ni 

usposobljeno in izobraženo za pravilno ravnanje z zdravstvenimi odpadki, zahteva tudi večji 

nadzor nad njihovim ravnanjem. Zaradi pomanjkanja kadra in posledično pomanjkanja časa 

za izvajanje osnovnih storitev pri stanovalcu zaposleni posveti manj pozornosti ustrezni 

pripravi na delo-izbiri barvnih vreč, ki označujejo vrsto zdravstvenega odpadka.  

 

»…da, dela se po svoje,večkrat se dekleta zmotijo in zamenjajo vreče za plenice in komunalne 

odpadke in dajo skupaj, ampak saj to ni tak problem, ali ne?« 

 

Zaradi slabe organizacije dela, zaposleni izjavijo, da se srečujejo s »pomanjkanjem časa«, 

imajo »dodatne naloge s strani direktorice« in poleg tega je v njihovem delovnem procesu 

zelo pomembna osnovna dejavnost »skrb za izvajanje zdravstvene nege«. Vsi našteti pojmi 

kažejo na »delovno obremenitev« (Slika 4.2), ki je dodatna kategorija v tematski shemi: vloga 

zaposlenih pri ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri izvajanju ZN.  

Izvajanje nadzora je sicer v vsakem sistemu nezaželeno med zaposlenimi, vendar ga v našem 

primeru zaposleni kljub temu pogrešajo, saj se zavedajo, da zaradi pomanjkanja kadra in 

povečane delovne obremenitve ter časovne stiske slabše izvajajo svoje naloge v sistemu 

ravnanja z odpadki. 
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»…če moraš nekaj na hitro naredit, ena bruha, ena nekaj hoče, takrat nimaš časa razmišljat , 

pa vržeš vse skupaj…« 

 

Zaposleni pravijo, da naj nadzor izvaja oseba, ki pozna zakonodajo in ki bo znala tudi 

razložiti, zakaj sedaj delajo drugače, ki jim bo znala pokazati in svetovati in ki ima vodstvene 

sposobnosti, ne pa samo tolerira napake svojih delavcev. Intervjuvanci se strinjajo, da je do 

takih težav pri pravilni identifikaciji odpadka prišlo, ko se je spremenila zakonodaja. Od 

takrat jim nihče več ni znal natančno obrazložiti kdaj je plenica infektiven odpadek, kdaj 

navaden zdravstveni in končno kdaj jo uvrstimo med komunalne odpadke. Če bi jim nekdo 

razložil razliko med temi odpadki, bi to tudi lažje razumeli in se nato tudi pravilno odločili, v 

vrečo katere barve jo je treba odložiti. Iz tega razloga si na negovalnih vozičkih pripravijo 

vreče napačne barve in nato vse odpadke (plenice, komunalne odpadke in zaščitna sredstva za 

nego) zbirajo v vreči iste barve. 

 

»… pa tud vsakič je nekdo drug na oddelku in ti ne znajo nič kaj dost povedat o tem k jih  

tolerira iz razloga, ker tudi sama ne razume …« 

 

»so nekaj govorili, da zaradi zakonodaje, ampak nobeden ni znal točno razložiti v čem je 

problem, to je prišlo iznenada. To bi bilo potrebno res poudarit, da imaš celovito sliko od a 

do ž zakaj, kako in da lažje razumeš. Jest to pogrešam.« 

 

Med kategorijami »usposobljenost srednjega menedžmenta«, »organizacija dela« in »delovna 

obremenitev« obstajajo medsebojni vplivi. Od usposobljenosti srednjega menedžmenta je 

odvisna dobra organizacija dela in če imamo v domu dobro organizacijo dela, zaposleni 

nimajo težav z delovno obremenitvijo (Slika 4.2). Te tri omenjene kategorije kar »kličejo« po 

zahtevi po izvajanju nadzora, katere pomen izoblikujejo novo nadrejeno kategorijo 

omenjenim trem kategorijam in to je »izvajanje nadzora«. Med kategorijama »izvajanje 

nadzora« in »odnos zaposlenih do ravnanja z odpadki« obstajajo interakcije, saj se pri 

nadzoru odkrijejo nepravilnosti in pomanjkljivosti v procesu ravnanja z odpadki in posledično 

temu lahko pravočasno ukrepamo in spremenimo obnašanje zaposlenih. Tri že opisane glavne 

kategorije » doživljanje procesa dela«, »odnos zaposlenih do ravnanja z odpadki v ZN« in 

»izvajanje nadzora« združimo v kategorijo, ki ima za nas globalni pomen opisane tematske 

sheme »vloga zaposlenih pri ravnanju z odpadki«.  
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Slika 4.2: Tematska mreža »Vloga zaposlenih pri ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri izvajanju ZN« 
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4.2.1 Vzroki nepravilnega ločevanja zdravstvenih odpadkov, ki nastanejo v domu starejših 

občanov  

 

S pomočjo tematske mreže »vloga zaposlenih pri ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

izvajanju zdravstvene nege« smo ugotovili, da intervjuvanci doma 3 smatrajo, da so nadzor 

vodstva, doživljanje procesa dela in odnos zaposlenih do ravnanja z odpadki glavni dejavniki, 

ki vplivajo na obnašanje zaposlenih v sistemu ravnanja z odpadki iz zdravstva. Zanimalo nas 

je, ali lahko njihovo trditev potrdijo tudi zaposleni v ostalih domovih starejših občanov, zato 

smo anketno vprašanje oblikovali tako, da smo našteli vse tiste odgovore, za katere so 

intervjuvanci doma 3 sodili, da so vzrok nepravilnega ločevanja odpadkov. Zaposlene smo 

povprašali, kaj je po njihovem mnenju je najpomembnejši vzrok za napačno ločevanje 

odpadkov; izbirali so med različnimi odgovori kot so: nezanimanje vodstva za ločevanje, 

premalo uporabnega znanja s strani osebe, ki znanje posreduje, neupoštevanje navodil, 

pomanjkanje neustreznih vreč za ločevanje odpadkov, premalo internih izobraževanj, 

pomanjkanje plakatov in neozaveščenost zaposlenih (Graf 4.7). 

Graf 4.7: Histogram porazdelitve frekvence zaposlenih, ki navajajo različne vzroke 

nepravilnega ločevanja zdravstvenih odpadkov v domu starejših občanov 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

Vseh deset anketirancev domov 4 in 5 pravi, da vidijo vzrok za nepravilno ločevanje 
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tudi 9 anketirancev doma 2 (Graf 4.7). Vsi anketiranci domov 1 in 3 pa takšno ravnanje 

pripisujejo pomanjkanju ustreznih vreč za pravilno odlaganje ločeno zbranih odpadkov in s to 

trditvijo se strinjata tudi 2 anketiranca doma 5 (Graf 4.7). Anketiranci vseh domov starejših 

občanov se strinjajo, da je eden izmed najpomembnejših vzrokov za nepravilno ločevanje  

odpadkov tudi premalo internih izobraževanj. Neozaveščenost zaposlenih kot vzrok za 

nepravilno ločevanje odpadkov navaja le polovica anketirancev doma 3 in eden anketiranec 

doma 4 (Graf 4.7). Nihče izmed anketirancev pa kot vzrok nepravilnega ločevanja odpadkov 

ne navaja nezanimanja vodstva za ločevanje odpadkov in premalo uporabnega znanja s strani 

oseb, ki posredujejo znanje delavcem, ki izvajajo zdravstveno nego in oskrbo (npr. timska ali 

glavna medicinska sestra oziroma higienik). Intervjuvanci doma 3 so namreč za glavne vzroke 

nepravilnega sortiranja odpadkov navajali ravno ta dva dejavnika ( podatki intervjujev v 

domu 3). 

 

4.3 Tehnična opremljenost  

 

Ločene posode morajo biti na voljo na vsakem oddelku in za vsako »frakcijo« posebej. Sistem 

barvnega kodiranja odpadka (barva vreče) omogoča zdravstvenim delavcem in čistilnemu 

osebju v domskem okolju vizualno oceno odpadka (nevarno od nenevarnega) in s tem 

pravilno ločevanje odpadkov. Preprost pristop je uporaba nalepk za vsako napolnjeno posodo 

s podrobnostmi o kraju nastanka, datumu in času zaprtja posode ter imenu osebe, ki je 

izpolnila podatke (Uredba 2008). Na ta način smo identificirali vir nastanka in količino 

odpadkov, proizvedenih v posameznem okolju in v primeru nepravilnega ločevanja ali drugih 

težav se na ta način izsledi vir in se vrne nazaj na območje, od koder je prišel.  

Tehnična opremljenost je tema, ki je v raziskavi najmanj obsežna, ampak ravno tako 

pomembna za uspešno delovanje sistema ravnanja z odpadki. Pomanjkanju barvnih vreč, ki 

predstavljajo kodo za posamezno vrsto odpadka, zaposleni pripisujejo vzrok za napačno 

ravnanje z odpadki. 

 

»Ker nisem vedla, kam ali nisem imela prave vreče, sem dala mešane odpadke.« 

 

»…ko prideš dol v nadstropje 1-2 jest imam samo črne vreče, drugih nisem vidla…« 

 

Zaposleni imajo težave tudi z odlaganjem odpadkov, saj je zbirni prostor po njihovem mnenju 

preveč oddaljen od mesta nastanka odpadka in iz tega razloga odložijo vse v en koš. Problem 
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vidijo tudi v neustrezni embalaži. Če bi v domu kupili posode za zbiranje odpadkov s prekati, 

bi lahko le - ti bili v sobah in bi lahko na mestu nastanka izpraznili koše v ustrezne barvne 

vreče. Tako pa morajo vrečo, kjer so zbrani odpadki vseh vrst, ročno prenesti na balkon in jih 

fizično ločiti v ustrezne barvne vreče. Zaradi tega načina ločevanja lahko pride do neprijetne 

situacije, ki ima za posledico vbod z iglo. Nikoli ne vemo ali vsebuje različne nevarne 

mikroorganizme, ki zaradi nepravilnega ravnanja lahko vstopijo v naše telo in povzročijo 

okužbo. Zato je zelo pomembno, da jo odvržemo v namensko posodo. 

»Ja, so, ja, ampak samo v določenih nadstropjih, jest pa bom sedaj čez celo nadstropje nesla 

tiste infektivne odpadke , pa preveč časa izgubim in še lahko se okužim« 

 

»Jest bi želela , da se kupijo novi koši , ki imajo več prekatov in imaš možnost sortiranja.« 

 

Na podlagi zgoraj zapisanih odgovorov smo sorodne pojme: »pomanjkanje barvnih vreč«, 

»neustreznost košev«, »oddaljenost zbirnega mesta«, »ročno prenašanje vrečk«, »menjava 

vrečk« in »signacija vrečk s številko odpadka« združili v kategorijo »opremljenost z 

embalažo« (Slika 4.3). 

Zaposleni vidijo težavo tudi v opremljenosti oddelkov in sob z navodili za ravnanje z odpadki. 

Nekateri pravijo, da jih sploh ni, drugi pa, da so navodila premalo jasna in značilna. 

 

Zelo malo, ali sploh so ? 

 

»Plakati so po sobah in piše nekaj z rumeno, nekaj z rdečo, pa razne puščice ( to je ostalo še 

od tebe ) – meni se tega ne da brati.« 

 

Izjave intervjuvancev glede » opremljenosti z navodili« (kategorija v shemi »tehnična 

opremljenost«) smo združili v pojma »pomanjkanje navodil po nadstropju in »vidnost 

navodil« (Slika 4.3). Obe opisani kategoriji smo združili v glavno kategorijo »tehnična 

opremljenost«, ki ima ravno tako vpliv na proces dela – ločevanje odpadkov iz zdravstva.  

Ločevanje odpadkov na mestu nastanka, transport in skladiščenje ter končna obdelava so 

pomembni za obvladovanje bolnišničnih okužb v ustanovi, kjer nastajajo in tudi potem, ko 

ustanovo zapustijo. Zato je zelo pomembno, da dom ustrezno poskrbi za nakup namenskih 

posod in barvnih vreč ter uvede uporabo nalepk z vsemi potrebnimi podatki. Prav tako so 

odgovorne osebe dolžne poskrbeti za »prijazna« in razumljiva navodila na območjih, kjer se 

zaposleni največ zadržujejo. 
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Slika 4.3: Tematska mreža »Tehnična opremljenost« 

 

 
 

Vir: Jug, lastna raziskava/intervju (2013)  

 

4.4 Uspešnost sistema ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege  

 

Glavno vsebino »uspešnost sistema ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene 

nege« (Slika 4.4) smo pripravili in opisali prek treh organiziranih vsebin in več pojmov, ki so 

izražali lastnosti osnovnih tem. Uspešnost sistema ravnanja z odpadki je posledica različnih 

pojavov, intervenirajočih pogojev in interakcij med glavnimi kategorijami: »znanja 

zaposlenih« (Slika 4.1), »vloge zaposlenih pri ravnanju z odpadki« (Slika 4.2) in »tehnične 

opremljenosti« (Slika 4.3). Znanje zaposlenih (»prepoznavanje pojma nevarnosti odpadka«, 

»izmenjava informacij« in »učinkovitost navodil«) in ustrezna tehnična opremljenost 

(»embalaža za zbiranje odpadkov« in »navodila za ravnanje z odpadki«) vplivata na vlogo 

zaposlenih pri ravnanju z odpadki (Slika 4.4). 

 

»maska ki ni okužena , ne vem zakaj bi morala dati to pod zdravstveni odpadek, jest dam med 

komunalne.« 
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razpoložljivostjo navodil. Zaradi neupoštevanja navodil nekaterih zaposlenih o pripravi 

ustrezne embalaže za posamezno vrsto odpadka, njihovi sodelavci nimajo možnosti pravilno 

ločiti odpadke iz zdravstva (Slika 4.4).  

 

»…in jaz nisem kriva , če ona ne pride iskat tisto kar potrebuje. Če ona ni poskrbela za svoj 

oddelek, se je za nas potem podrl cel sistem …« 
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Slika 4.4 Paradigmatski model: Uspešnost sistema ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/intervju(2013) 
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4.4.1 Zainteresiranost zaposlenih za izboljšanje sistema 

 

Glede na dejavnike, ki vplivajo na uspešnost sistema ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri 

izvajanju zdravstvene dejavnosti in ki so jih dali rezultati kvalitativne študije, nas je zanimalo 

ali so zaposleni še dovolj motivirani in pripravljeni na konstruktivno in kreativno sodelovanje 

v procesu izvedbe njihovih nalog. Njihovo motiviranost smo preverili s pomočjo vprašanja 

»Kaj dejansko bi po njihovem mnenju izboljšalo sistem ravnanja z odpadki«, ki je bil 

postavljen v anketnem vprašalniku. Anketiranci so odgovore ocenjevali na lestvici od 1do 3, 

kjer je 1 pomenila »zelo pomembno«, 2 »pomembno« in 3 »ni pomembno«. 

Večina anketirancev domov 3, 4 in 5 meni, da so jasna in uporabna navodila zelo pomembna 

pri izboljšanju sistema ločevanja odpadkov. S to trdijo se strinjajo tudi anketiranci domov 1 in 

2, le da se polovici anketirancev doma 2 to zdi zelo pomembno in polovici pomembno. 

Manjšini anketirancev domov 2, 3 in 5 pa so jasna in uporabna navodila nepomembna pri 

izboljšanju sistema ločevanju odpadkov iz zdravstva (Graf 4.8). 

 

Graf 4.8 Histogram porazdelitev parametra, ki bi izboljšal sistem ločevanja odpadkov »jasna 

in uporabna navodila«  

 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 
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interna izobraževanja ne zdijo pomembna. Se pa polovici anketirancev doma 2 zdijo 

pogostejša interna izobraževanja tako pomembna kot nepomembna (Graf 4.9.). 

 

Graf 4.9: Histogram porazdelitev parametra, ki bi izboljšal sistem ločevanja odpadkov 

»pogostejša interna izobraževanja«  

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

Organizacija delavnic o ločevanju odpadkov je večini anketirancev domov 1, 2 in 5 

nepomembna, medtem ko je anketirancem domov 3 in 4 ta dejavnik pomemben pri uspešnem 

sistemu ločevanja odpadkov iz zdravstva (Graf 4.10). 
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Graf 4.10: Histogram porazdelitev parametra, ki bi izboljšal sistem ločevanja odpadkov 

»organizacija delavnic o ločevanju odpadkov« 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

 

Večina anketirancev domov 1, 3 in 4 trdi, da so plakati pred zbiralnico odpadkov pomemben 

dejavnik pri uspešnem ločevanju odpadkov, vendar pa se s to trditvijo ne strinja polovica 

anketirancev doma 2 in štirje anketiranci doma 5 (Graf 4.11).  
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Graf 4.11: Histogram porazdelitev parametra, ki bi izboljšal sistem ločevanja odpadkov 

»plakati pred zbiralnico odpadkov« 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 
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odpadka«, »poznavanje neinfektivnega odpadka«. Anketiranci so odgovarjali z da ali ne. Na 

tretjo spremenljivko »kam odložijo plenice stanovalca z okužbo« so anketiranci izbirali med 

različnimi odgovori in sicer: »med komunalne odpadke«, »v posebno vrečo za plenice« »v 

vrečo za zdravstvene neinfektivne odpadke«, »v vrečo za zdravstvene infektivne odpadke« in 

»v vrečo, ki jo imam trenutno na voljo« (Tabela 4.1). Anketiranci so na četrto spremenljivko 

»kako pogosto ste v dilemi kam odložiti material za enkratno uporabo, uporabljen pri 

stanovalcu« izbirali med odgovori na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenila » zelo pogosto«, 2 

»pogosto«, 3 »redko«, 4 »nikoli« in 5 »ne vem« (Tabela 4.1) Zadnjega kriterija »ustrezna 

zakonodaja« anketiranci niso neposredno ocenjevali. Ker so bila na podlagi razumljivosti 

zakonodaje pripravljena interna navodila, smo za ta kriterij izbrali spremenljivko »navodila so 

jasna in razumljiva«. Odgovore so ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenila 

»povsem drži«, 2 »drži«, 3 »niti drži niti ne drži«, 4 »ne drži« in 5 »sploh ne drži« (Tabela 

4.1). Na podlagi že znanih rezultatov iz prejšnjih podpoglavij smo ocenili, kako uspešen 

sistem ravnanja z zdravstvenimi odpadki ima posamezen dom starejših občanov. 

Tabela 4.1 Primerjava rezultatov za iskanje vzročnih povezav med domovi starejših občanov 

in ocena uspešnosti sistema ravnanja z zdravstvenimi odpadki  

Spremenljivke  Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom 4 Dom 5 

Poznavanje 

infektivnega 

odpadka 180103 

da da da da da 

Poznavanje 

neinfektivnega 

odpadka 180104 

ne da ne ne da 

Kam odložite plenico 

stanovalca z 

okužbo 

med 

neinfektivne 

odpadke  

med 

neinfektivne 

odpadke 

med 

neinfektivne 

odpadke 

v vrečo, 

ki je 

trenutno 

na voljo 

med 

infektivne 

infektivne 

Kako pogosto ste v 

dilemi kam 

odložiti material za 

enkratno uporabo 

redko redko redko  redko pogosto 

Navodila o ločevanju  niti drži niti drži  ne drži drži  ne drži 
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odpadov so jasna, 

natančna in 

razumljiva 

ne drži 

Je na voljo dovolj 

informacij in 

uporabnega znanja  

premalo  dovolj premalo dovolj premalo 

Ogovorna oseba 

posveča dovolj 

pozornosti 

ravnanju z 

zdravstvenimi 

odpadki  

povsem drži  drži niti drži niti 

ne drži 

drži povsem 

drži 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

V tabeli smo poiskali kombinacije vzročnih povezav, glede katerih se nabori preučevanih 

primerov razlikujejo. Iz Tabele 4.1 je tako razvidno, da imajo domovi 1, 3 in 5 vse naštete 

kombinacije pogojev, po katerih lahko sodimo, da je sistem ločevanja odpadkov manj uspešen. 

Zaposleni ne vedo kaj spada med neinfektivne zdravstvene odpadke in plenice okuženega 

stanovalca odlagajo med neinfektivne odpadke. Čeprav prepoznajo odpadke iz zdravstva, 

pravijo, da imajo premalo uporabnega znanja in premalo informacij o ločevanju odpadkov. Ob 

tem pa trdijo, da so redko v dilemi (razen dom 5) pri ločevanju odpadkov. V nadaljevanju nas 

je zato zanimalo, zakaj ni teh dilem? Ali ti zaposleni dejansko ne vstopajo v proces nege? To 

smo ugotavljali na podlagi podatkov o stopnji izobrazbe naših intervjuvancev. Morda pa so 

nezainteresirani za ločevanje odpadkov, oziroma niso pripravljeni sodelovati pri izboljšanju 

sistema? Domova 1 in 3 se od doma 5 razlikujeta pri spremenljivkah »kako pogosto ste v 

dilemi kam odložiti material za enkratno uporabo, uporabljen pri stanovalcu«, »poznavanje 

neinfektivnega odpadka« in »kam odložijo plenice stanovalca z okužbo«, kar je po vsej 

verjetnosti posledica nejasnih navodil v vseh treh domovih starejših občanov. 

Domova 2 in 4 sta primera uspešnega sistema, kjer so vzročne povezave jasne. Vprašani 

odgovarjajo, da je na voljo dovolj informacij in uporabnega znanja o ločevanju odpadkov, 

njihova navodila so jasna in so zato redko v dilemi, kam odložiti material za enkratno uporabo. 

Njihova odgovorna oseba za ravnanje z odpadki izvaja večkratne nadzore in se o svojih 

napakah tudi pogovarjajo na timskih sestankih. Med domovoma je rahla razlika glede 
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odlaganja plenic okuženega stanovalca; dom 2 takšne plenice odlaga med neinfektivne 

zdravstvene odpadke, dom 4 pa v vrečo, ki jo imajo trenutno na voljo pri izvajanju nege.  

1.1.1 Iskanje vzrokov in izidov ter poglobljena analiza razumevanja raznolikosti  

 

V primerjalnem raziskovanju vsak preučevani primer razumemo kot kombinacijo vzročnih 

pogojev, ki so povezani z določenim izidom (Ragin 2007). Pripravili smo tabelo »prisotnosti 

pojava«, v kateri prikazujemo rezultate anketnega vprašalnika med zaposlenimi in dodatnih 

vprašanj zastavljenih glavnim medicinskim sestram za primer iskanja vzrokov razlik med 

domovi in sicer »prisotnost higienika« (oseba z dodatnimi znanji s področja odpadkov). 

Prisotnost higienika v domu bi lahko po mnenju intervjuvancev doma 3 imelo vpliv na 

uspešnost sistema ravnanja z odpadki. Zanima nas tudi dejavnik »profil delovnega mesta«. Pri 

dejavniku »profil delovnega mesta« smo uporabili podatek, ki ga je navedel anketiranec na 

koncu anketnega vprašalnika, kjer je moral odgovoriti, kakšno delo opravlja v procesu 

zdravstvene nege in oskrbe. Zanimalo nas je, ali ima lahko tudi profil delovnega mesta kakšen 

vpliv na delovanje sistema ločevanja odpadkov. V Tabeli 4.2 smo izpostavili profile, ki so 

prevladovali. 

Tabela 4.2: Prisotnost pojava za iskanje vzrokov podobnosti in razlik med domovi starejših 

občanov 

Enota  Uspešnost sistema 

ravnanja 

odpadkov ( po 

izkustvenem 

gradivu) 

Prisotnost 

higienika 

Glavni vzrok 

napačnega 

sortiranja 

odpadkov 

Profil delovnega 

mesta, ki 

prevladuje med 

anketiranci 

Dom 1 Manj uspešen 

sistem 

NE Pomanjkanje vreč Bolničarke in 

strežnice 

Dom 2 Uspešen sistem DA Neupoštevanje 

navodil o 

sortiranju 

odpadkov 

Bolničarke in 

strežnice 

Dom 3 Manj uspešen 

sistem 

NE Pomanjkanje vreč Diplomirane in 

srednje 
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medicinske 

sestre 

Dom 4 Uspešen sistem DA Neupoštevanje 

navodil o 

sortiranju 

odpadkov 

Diplomirane in 

srednje 

medicinske 

sestre 

Dom 5 Manj uspešen 

sistem 

DA Neupoštevanje 

navodil o 

sortiranju 

odpadkov 

Bolničarke in 

strežnice 

Vir: Jug, lastna raziskava/anketa (2014) 

Podatki v Tabeli 4.2 nam nakazujejo rešitve pri iskanju vzrokov razlik med posameznimi 

domovi. Domovi 2, 4 in 5 imajo v domu zaposlene higienike, ki so zadolženi za nadzor in 

organizacijo sistema ravnanja z odpadki. Vendar pa rezultati ob uporabi dodatne 

spremenljivke za dokazovanje uspešnosti sistema ravnanja z odpadki v domu 5 tega ne 

potrdijo. Prisotnost higienika v domovih 2 in 4 kaže na to, da ima prisotnost osebe z 

dodatnimi znanji s področja ravnanja z odpadki vpliv na uspešnost sistema, saj smo po naših 

kriterijih domova 2 in 4 ocenili kot uspešna sistema.  

Dejansko rezultati kažejo, da vzrokov in izidov med domovi 2, 4 in 5 med seboj ni mogoče 

povezati tako, da bi jih lahko smiselno interpretirali, zato moramo znova preučiti svoje 

podrobne opise vzrokov in izidov. Uporabili smo odgovore na dodatna vprašanja zastavljena 

glavnim medicinskim sestram, v katerih so nam podale poglobljene informacije glede 

organizacije dela na področju ravnanja z zdravstvenimi odpadki. Domova 2 in 4 smo 

ovrednotili kot uspešna sistema ravnanja z zdravstvenimi odpadki; v obeh domovih je 

zaposlena oseba, pristojna za izvajanje izobraževanj in nadzor nad zaposlenimi pri ravnanju z 

zdravstvenimi odpadki ter skrb za tehnično opremo. Dom 5, ki smo ga na podlagi relevantnih 

spremenljivk sicer ocenili kot neuspešen sistem, ima tudi zaposleno osebo z ustreznimi znanji, 

vendar le - ta v domu ni odgovorna za vodenje sistema ravnanja z odpadki. Skrb za sistem 

ravnanja z odpadki je v tem primeru naloga glavne medicinske sestre, vendar kljub temu 

zaposleni trdijo, da imajo premalo uporabnega znanja in informacij o pravilnem ločevanju 

zdravstvenih odpadkov, za kar so pogosto v dilemi kam odložiti material za enkratno uporabo, 

uporabljen pri stanovalcu.  
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Nadalje nas je zanimalo, zakaj razlike med domovoma 2 in 4 pri spremenljivki »kam odložite 

plenice stanovalca z okužbo«. Razlike v odgovorih so verjetno nastale zaradi različnega 

poklicnega profila anketirancev. Rezultati naše nove spremenljivke »profil delovnega mesta« 

kažejo na to, da v domu 2 med anketiranci prevladujejo bolničarke in čistilke, medtem ko v 

domu 4 prevladujejo diplomirane in srednje medicinske sestre, ki imajo manj neposrednega 

dela z nego stanovalcev in posledično ločevanjem plenic. Zato plenico okuženega stanovalca 

odvržejo v vrečo, ki je trenutno na voljo. Bolničarke in strežnice nameščajo barvne vreče za 

odlaganje odpadkov na negovalne vozičke in koše za odpadke, kar pomeni, da v primeru 

napačne izbire barvne vreče za določeno vrsto odpadka prihaja do omenjenih težav. 

V Tabeli 4.2 smo iskali tudi vzroke različnosti manj uspešnih sistemov ravnanja z 

zdravstvenimi odpadki med domovoma 1 in 3 ter domom 5. Za razlike, ki smo jih predstavili  

v Tabeli 4.1 med tremi spremenljivkami: »dilema glede odlaganja enkratnega materiala«, 

»poznavanja neinfektivnega odpadka« in »odlaganje plenic od okuženega stanovalca«, smo 

našli odgovor v spremenljivki »glavni vzrok napačnega ločevanje odpadkov«, kjer dom 5 kot 

glavni vzrok navaja neupoštevanje navodil (Tabela 4.2). Kot glavni vzrok za napačno 

ločevanje odpadkov pri domovih 1 in 3 pa je pomanjkanje ustreznih vreč (Tabela 4.2). Na 

osnovi teh ugotovitev lahko sodimo, da bi v primeru upoštevanja navodil dobili podobne 

odgovore kot sta jih dala domova 1 in 3. 

 

5 INTERPRETACIJA PREDSTAVLJENIH REZULTATOV IN 

UGOTOVITVE KVALITATIVNE IN PRIMERJALNE ŠTUDIJE 

 
 

Nesporno je, da se v domovih starejših občanov izvaja zdravstvena nega, ki spada v osnovno 

zdravstveno dejavnost (Zakon o zdravstveni dejavnosti 2014), zato morajo te ustanove 

upoštevati tudi zakonodajo s področja zdravstva. Osnovni dokument v ustanovi, pripravljen v 

ta namen, je Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO 2008). 

Doktrina ravnanja z odpadki je sestavni del omenjenega programa. Domovi starejših občanov 

dejansko nimajo pravne podlage za zbiranje odpadkov, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti 

(razen izvajanja storitev v ambulanti doma), saj Uredba (Uredba 2008) v 3. odstavku 2. člena 

pravi: »Odpadki, ki nastajajo na področju socialnega varstva, katerega dejavnosti se v skladu 

z Uredbo 1893/2006/ES na področju zdravstva in socialnega varstva z oznako Q uvrščajo v 
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oddelek z zaporedno številko 87 ali 88, so komunalni odpadki iz skupine odpadkov s številko 

20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki«. 

Rezultati predstavljene kvalitativne in primerjalne analize so po našem mnenju pričakovani. 

Tudi sama sem se v času svojega službovanju v domu starejših občanov srečevala s 

podobnimi problemi, kot so opisani v prejšnjem poglavju. Rezultati raziskave kažejo, da 

nadrejeni delavci, ki imajo hkrati vlogo izvajanja nadzora in izobraževanja zaposlenih 

posvečajo premalo pozornosti obravnavani problematiki. Kljub temu da so izvedena interna 

izobraževanja o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege in da se 

dobro zavedajo, da je to področje, ki je težko razumljivo ne izvajajo presoje delovnega 

procesa. Le - te bi morda pokazale, kakšne težave imajo zaposleni pri razumevanju navodil in 

posledično tudi pri pravilnem ločevanju odpadkov iz zdravstva. V nalogi smo te 

pomanjkljivosti tudi predstavili.  

 

Uspešnost sistema  

Okvir učinkovitemu sistemu dajejo dejavniki kot so: usposobljenost kadra, formalna revizija, 

sistemi poročanja, raven zavedanja in usklajena zakonodaja (Woolridge et al. 2008). Podobno 

kažejo tudi naši rezultati. Uspešnost sistema ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju 

zdravstvene dejavnosti, je odvisna od dejavnikov, ki so neposredno povezani z znanjem 

zaposlenih, njihovimi vrednotami, usposobljenostjo srednjega menedžmenta (glavna sestra, 

nadzorna sestra) in nadzorom nad ravnanjem z odpadki znotraj zdravstvenonegovalnega tima. 

Gre za to, da ima vsaka delovna organizacija razvito neko »organizacijsko kulturo«, ki je 

vzorec vrednot, norm, prepričanj, obnašanj, predvidevanj in tihega sodelovanja. Ta 

organizacijska kultura vpliva na usmeritve in delovanje ljudi v organizaciji oziroma določa 

način obnašanja in odzivanja zaposlenih na težave, s katerimi se pri svojem vsakodnevnem 

delu srečujejo. Z načinom odzivanja in delovanja zaposlenih ti oblikujejo pojavno obliko 

nekega podjetja (Kovač 2006). Predvidevamo, da se domovi ne zavedajo pomembnosti 

ustrezno urejenega sistema ravnanja z odpadki. V domu starejših občanov ustvarjamo vse več 

nevarnih odpadkov, ki so škodljivi in pomenijo tveganje za okolje in zdravje ljudi. Po 

podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO 2014) o nastalih količinah nevarnih 

odpadkov v domovih starejših občanov bi morala zdravstvena nega sprejeti ukrepe na 

področju zmanjšanja količin in nevarnostnega potenciala odpadkov. S spremembo nabavne 

strategije, npr. izbire izdelkov, kjer je manj embalaže, uporabe fizikalne dezinfekcije namesto 
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kemične dezinfekcije, pogostejše naročanje manjših količin namesto velikih naenkrat, 

preverjanje datuma uporabe ob nabavi in zavrnitev kratkoročno datiranih izdelkov bi dosegli 

zmanjšanje količin različnih odpadkov, ki nastajajo v zdravstveni dejavnosti (ostanki 

kemikalij, zdravila s pretečenim rokom, plastična embalaža). Zato bi morala biti obveznost in 

izziv vodstvu doma vzpostavitev sistema gospodarnega ravnanja z odpadki, v katerega bodo 

odgovorneje vključili zaposlene. Uspeh je namreč odvisen od zavzetosti vodstva, ki izhaja iz 

zdravstvenih poklicev (Kramer et al. 2013). Tega v naši študiji nismo zasledili, razen v 

domovih starejših občanov številka 2 in 4, kjer se oseba, ki ima dodatna znanja s področja 

ravnanja z odpadki tudi aktivno ukvarja z zaposlenimi, kar so zaposleni vključeni v raziskavo 

tudi potrdili. 

Pri sistemih (pristopih in tehnologijah), prek katerih se zdravstveni odpadki lahko bolj 

učinkovito upravljajo, je treba zagotoviti usposabljanje zaposlenih, formalno revizijo, sistem 

poročanja, celovito recikliranje in mehanizme za dvig ravni zavedanja in znanja zaposlenih ter 

zakonodajno skladnost (Woolridge et al. 2008). Za učinkovit sistem ravnanja z odpadki, ki 

deluje dobro, je pomembno, da javnost razume sistem, v katerem sodeluje (Pirš 2008). To 

ugotavljajo tudi naši intervjuvanci doma 3, ki pravijo, da ne razumejo zakonodaje, navodil in 

celotnega sistema ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvene nege. Zaposleni v 

zdravstveni negi zagovarjajo nujnost njihovega večjega vključevanja v ta proces, saj menijo 

da lahko s svojim delovanjem pomembno prispevajo k iskanju rešitev za večjo kakovost 

storitev, zadovoljstvo uporabnikov in učinkovitejšo rabo virov (Bregar in Skela Savić 2010 ). 

Menimo, da bi moralo predvsem vodstvo doma 5, kjer imajo zaposleno osebo z ustreznimi 

znanji s področja ravnanja z odpadki, to izkoristiti in jo vključiti v sistem ravnanja z odpadki . 

S tem bi lahko pridobili dragocene povratne informacije od zaposlenih, ki so neposredno 

vključeni v proces ločevanja odpadkov. Na podlagi njihovih podatkov pa bi se ta oseba in 

vodstvo aktivno vključili v reševanje problematike. Vodstvo domov z manj uspešnim 

sistemom ravnanja z odpadki, bi moralo za doseganje boljših učinkov (pri ravnanju z odpadki, 

ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene nege) svojo pozornost posvečati tako organizacijski 

kulturi, za katero se je pokazalo, da je zaposleni ne poznajo, komunikaciji, ki je pomanjkljiva, 

motivaciji in človeškim virom, vključno z osebnimi odnosi in znanji, od katerih je odvisna 

vloga posameznega zaposlenega. Identifikacijo problema, ki ga vodstvo razpozna, mora nujno 

sporočiti zaposlenim in nato v zameno oceniti tudi, kako zaposleni izvajajo predvidene ukrepe 

s strani zaposlenih (Kramer et al. 2013). Na to pomanjkljivost so opozorili predvsem 
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intervjuvanci doma 3, medtem ko anketiranci naših petih domov teh pomanjkljivosti na 

podlagi anketnih vprašalnikov niso podali. 

Vodilni delavci v zdravstveno negovalni enoti morajo znati vplivati na vedenje in delovanje 

posameznega izvajalca zdravstvene nege, s pomočjo komunikacije, motivacije ter osebnostnih 

lastnosti morajo znati usmerjati delovanje podrejenih k želenim ciljem (Donik 2006). To so 

lastnosti, ki jih intervjuvanci doma 3 pogrešajo pri svojem delu in očitajo glavni sestri in 

vodstvu, saj pravijo : 

» njih bi moralo to zanimati, kaj delajo njihovi delavci « 

 

Izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje zaposlenih  

 

Zaposleni so ključnega pomena za delovanje kateregakoli sistema (Ferfila 2002). S 

prestrukturiranjem doma starejših občanov številka 3 se je zamenjalo tudi vodstvo, ki nima  

ustreznega strokovnega znanja s področja ravnanja z odpadki. Intervjuvanci tega doma kot 

glavno težavo pri ravnanju z odpadki vidijo v pomanjkanju znanja njihove glavne sestre, 

medtem ko anketiranci v domovih starejših občanov tega niso izpostavili. Anketiranci doma 3 

(in doma 1) so kot glavni vzrok nepravilnega ločevanja odpadkov izpostavili pomanjkanje 

ustreznih vreč za pravilno ločevanje odpadkov, zaposleni v domovih 2, 4 in 5 pa nepravilno 

ločevanje odpadkov iz zdravstva pripisujejo neupoštevanju navodil za ločevanje odpadkov s 

strani izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe. 

Zaposleni v domovih starejših občanov od glavnih medicinskih sester pričakujejo, da imajo 

ustrezna znanja, prakso in sposobnost usmerjati druge zaposlene pri pravilnem ravnanju z 

zdravstvenimi odpadki. Medicinske sestre so dolžne zbirati podatke, upravljati z njimi ter 

glede na ugotovitve tudi uporabiti ustrezne postopke v sistemu ravnanja z zdravstvenimi 

odpadki (Sanjeev 2014). Glavne sestre morajo biti opremljene z najnovejšimi informacijami, 

spretnostmi in praksami na področju ravnanja z odpadki in se morajo kot vodstveni kader 

zavedati posledic neustreznega ločevanja odpadkov iz zdravstva (Maroufi 2012). Rezultati 

kvalitativne študije v domu 3 so pokazali, da ima glavna sestra veliko težav z razumevanjem 

zakonodaje; ne razume navodil o ravnanju z odpadki, ki jim jih je poslala Skupnost socialnih 

zavodov, in ne prenaša ustreznega znanja na svoje zaposlene. Zato zaposleni navajajo, da 

imajo premalo znanja in so večkrat v dilemi, kam odložiti določeno vrsto odpadka (npr. 

plenico koloniziranega ali okuženega stanovalca). Takrat sprejmejo lastno odločitev glede na 

domače izkušnje ali informacije, ki jih dobijo od medijev, ali pa enostavno posnemajo svoje 

sodelavce, čeprav se zavedajo napak. Tudi v ostalih proučevanih primerih domov starejših 
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občanov smo opazili težave pri razvrščanju odpadkov med infektivne odpadke. V grobem je 

to določeno,vendar se v praksi pogosto pojavlja problem razvrščanja na mestu nastanka. V 

sobi za izolacijo morajo zaposleni glede na navodila sami presoditi, kdaj je odpadek 

infektiven in kdaj je neinfektiven zdravstveni, kar je zanje pogosto pretežka naloga. V 

negotovosti pri svojem delovanju in pri sprejemanju odločitev posameznik nenehno dela 

napake, ki jih popravlja z učenjem (Kešeljević 2006), zato je treba v primeru take situacije 

izvesti več internih izobraževanj, da si lahko zaposleni med seboj pomagajo in nato na podlagi 

pridobljenega znanja tudi svetujejo drug drugemu. Z izobraževanjem delavcev je treba 

zagotoviti dovolj informacij, da zaposleni razumejo potencialne nevarnosti v zvezi z odpadki 

(Perc 2004). Zanimivo je, da glede na rezultate primerjalne študije, le dom 5, ki sicer spada 

med manj uspešne sisteme ravnanja z odpadki, pravilno odlaga plenice okuženega stanovalca 

v skladu z definicijo infektivnega odpadka (WHO 2014). Hkrati pa trdijo, da nimajo jasnih 

navodil in uporabnih informacij. Če zaposleni nima ustreznega znanja, izkušenj, jasnih in 

uporabnih navodil, sam nikakor ne more določiti, v katero vrsto spada posamezen odpadek, ki 

nastane pri izvajanju zdravstvene nege in zdravljenja.  

Glavne medicinske sestre morajo poleg primarnih zadolžitev znati tudi oblikovati delovno 

okolje na osnovi zaupanja in kompetenc. Imeti morajo vizijo in sposobnost razmišljanja o 

spremembah ter o politični in ekonomski stvarnosti (Skela Savić in Pagon 2007). Avtorica 

pravi, da je treba v zdravstvenih ustanovah vzpostaviti pogoje za uspešno uvajanje sprememb 

tako, da se bodo zaposleni na vseh nivojih čutili spodbujeni, da lahko in morajo razmišljati 

kreativno. Naši intervjuvanci doma 3 kažejo nezanimanje za proces dela na področju ravnanja 

z zdravstvenimi odpadki in čutijo razočaranje nad vodstvom, saj po njihovem mnenju 

tolerirajo napake zaposlenih. Zavedajo se, da je njihova motivacija odvisna od zavzetosti 

vodstva. Dosledno ločevanje odpadkov zahteva spremembe v vedenjskih vzorcih zaposlenih 

(Ferfila 2002 in Grose 2012). V domu je čutiti pomanjkanje spodbujanja k ločenemu zbiranju 

odpadkov in je tako ravnanje prepuščeno izključno ozaveščenosti posameznika. Znanje ne 

nastaja slučajno, ampak je skozi proces učenja proizvod zavestnega spodbujanja in načrtnega 

pridobivanja znanja (Kešeljević 2006). V največji možni meri se je treba zato približati ciljem 

in potrebam posameznika, mu prebuditi interes, ga motivirati, da bi ob tem, ko bi 

zadovoljeval svoje cilje, hkrati prispeval tudi k skupnim ciljem organizacije. V primeru, ko bi 

delavec izvajal naloge v skladu s cilji doma, bi bil tudi nagrajen (Merkač in Skok 2005). Naši 

intervjuvanci doma 3 pogrešajo možnost samoiniciativnega sodelovanja, zaradi česar bi bili 

pripravljeni vnesti več svoje energije in osredotočenosti v proces dela (Gruban 2007). Nimajo 
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organiziranih timskih sestankov, kjer bi lahko prihajalo do izmenjave mnenj, pomanjkljivo je 

prenašanje informacij od nadrejenih, prav tako ni pravočasnega medsebojnega obveščanja, 

kar onemogoča prenos znanja po hierarhičnih nivojih. Anketiranci vseh domov primerjalne 

študije pa trdijo nasprotno in sicer se strinjajo, da njihova odgovorna oseba posveča dovolj 

pozornosti področju ravnanja z odpadki. 

Rezultati primerjalne študije so pokazali, da ima dom starejših občanov 3 manj uspešen 

sistem ravnanja z zdravstvenimi odpadki. Med anketiranci prevladujejo zaposleni s peto in 

šesto stopnjo izobrazbe (profil delovnega mesta). Rezultati naše študije kažejo na 

pomanjkanje uporabnega znanja zaposlenih, kar je bilo dokazano tudi v študiji, izvedeni v 

domovih za starejše občane v Indiji (Tenglikar 2012). Tudi v Bangladešu je bil cilj raziskave 

ugotoviti razkorak med znanjem višjih medicinskih sester in zdravnikov in prakso v ločevanju 

zdravstvenih odpadkov. Rezultati omenjene študije so pokazali, da nimajo znanja o 

shranjevanju in odlaganju ter ločevanju odpadkov in zato ne morejo učinkovito upravljati z 

zdravstvenimi odpadki (Uddin 2014). Iz tega razloga bi moralo biti uporabno znanje 

organizirano drugače in z namenom, da se uporablja iz točno določenega vira (Cristea Dragos 

in Capatina 2009). Menimo, da je ta vir oseba, ki nadzoruje delo zaposlenih in sodeluje pri 

odpravljanju težav, ki se pojavljajo v procesu ravnanja z odpadki. 

Smatramo, da je verjetno v domu 3 zaradi sprememb v organizaciji dela in odpuščanja 

delavcev, ki so bili odgovorni za vodenje procesa ravnanja z odpadki prišlo do poslabšanja 

stanja na področju ravnanja z odpadki iz zdravstva. Zaradi pomanjkanja izkušenj in znanja 

diplomiranih medicinskih sester na področju ravnanja z odpadki v domovih starejših občanov, 

je bilo treba za slovenske domove starejših občanov, nova navodila in oceno stanj ravnanja z 

odpadki predati v izdelavo sanitarnemu inženirju. Možna rešitev tovrstnih težav je, da osebo, 

ki je zapustila delovno mesto, najame delovna organizacija najame, kot zunanjega svetovalca 

(Colisson in Parcel 2002). 

Pri ravnanju z odpadki na viru in njihovem ločevanju je izjemno pomembno vzgojno oziroma 

ozaveščevalno delo. Povzročitelje odpadkov moramo spodbuditi k razmišljanju o tem, kaj se 

zgodi z odpadki potem, ko jih odvržemo. Pozornost pri ločevanju pomeni, da začnemo slediti 

problematiki odpadkov in onesnaževanju okolja (Fefer 2012). Tudi naši intervjuvanci doma 

številka 3 nekaj vedo o nevarnostih napačnega odlaganja odpadkov, saj ena od njih pravi: 

»Predstavlja vse sorte nevarnost, lahko se okužiš, jest sem slišala, da so se eni naši že zbodli, 

ne vem, kdaj, ampak ja, zaradi malomarnosti nekoga, ki je odvrgel med navadne smeti.« 

Vendar o tem ne razmišljajo, ko se odločajo kam odložiti nevaren odpadek.  
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Tudi ko začnemo izvajati ločeno zbiranje odpadkov doma, naletimo na mnogo neznank in 

odgovori, ki jih dobimo od medijev in drugih virov ozaveščanja, počasi spremenijo naše 

razmišljanje.  

V trenutku, ko se zavemo, da moramo za seboj pospraviti sami in da ni vseeno, kako to 

storimo, smo odkrili način pravilnega ravnanja. Zato je bistvo ozaveščanja 

spreminjanje zakoreninjenih vzorcev v glavah ljudi, s čimer bi radi v dobrobit ljudi 

spremenili življenjske navade ljudi ter tako vplivali na ohranitev naravnega ravnotežja, 

ki je v zadnjih letih zaradi človeške pohlepnosti že dosegel kritično točko (Fefer 2007, 

25).  

Kako torej doseči ozaveščenost zaposlenih o škodljivih vplivih na okolje? Ključnega pomena 

je prav gotovo informacija, pa ne zadošča; za doseganje višje stopnje zavedanja lahko npr. 

uporabimo uspešne načine oglaševanja prek internih časopisov in plakatov (Steiner in Avsec 

2008). 

V domovih, z izjemo doma številka 2 in 5 smatrajo, da izobešeni plakati z navodili za  

ločevanje odpadkov v prostorih pripomorejo k izboljšanju procesa ravnanja z zdravstvenimi 

odpadki. V indijski študiji (Rao 2009) so kot rešitev izboljšanja sistema ravnanja z odpadki v 

bolnišnicah predlagali pripravo barvnih plakatov na vseh zbirnih mestih.  

 

Zakonodaja, nadzor, navodila in tehnična opremljenost na področju odpadkov iz 

zdravstva 

 

Družina in Cvenk ugotavljata (1994), da dejavnosti, ki se izvajajo v procesu zdravstvene 

oskrbe ter s tem povezane naraščajoče količine in raznolike lastnosti odpadkov, naraščajoče 

število bolnikov z boleznima AIDS in hepatitis B ter zato povečana verjetnost okužb 

medicinskega osebja zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki, narekujejo spremembe odnosa 

do ravnanja z odpadki tako na zakonodajni, organizacijski kot tehnični ravni. Tudi naša 

raziskava je pokazala potrebo po spremembi odnosa do ravnanja z odpadki na področjih, kot 

jih omenjata Družina in Cvenk, s tem da se je v tem času pojavila vrsta drugih nalezljivih 

bolezni, kot sta MRSA in ESBL. Prav pri teh boleznih imamo največ težav z razumevanjem 

načina ravnanja z nastalimi odpadki. Zakonodaja na področju socialne oskrbe ni pripravljena 

v skladu s strokovno doktrino ravnanja z infektivnimi zdravstvenimi odpadki. Le-ta pravi 

(doktrina), da so vsi materiali in predmeti, ki so prišli v stik z okuženimi osebami, deli opreme 

in uporabljena oblačila, rokavice, brisače ter odpadki bolnikov v izolacijskih sobah lahko 
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kontaminirani s patogenimi klicami ali s snovmi v taki koncentraciji ali množini, da bi lahko 

izzvali bolezen (WHO 2014). Iz tega razloga imajo tudi naši zaposleni težave, kajti v 

domovih za starejše pogosto delajo ljudje, ki prihajajo iz bolnišničnih okolij. Ker so v teh 

okoljih delali v skladu z omenjeno doktrino, presojajo sami, kdaj bodo ravnali drugače, kot je 

zapisano v navodilih. Težave z definicijo infektivnega odpadka in s tem neusklajene pristope 

pri pripravi navodil za ravnanje z zdravstvenimi odpadki zasledimo tudi v bolnišnicah v 

Angliji (Grose 2012).  

Agencija Republike Slovenije za okolje zbira podatke o nastalih količinah odpadkov v 

preteklem letu, na osnovi prejetih poročil o ravnanju z odpadki v domovih starejših občanov. 

V zbirnem poročilu med objavljenimi podatki ne najdemo vseh naših preučevanih domov 

starejših občanov. Najdemo le dom 2, ki tudi glede na našo primerjalno študijo spada med 

uspešne sisteme in v katerem redno oddajajo podatke o nastalih količinah odpadkov iz 

zdravstva. Podatki kažejo, da v domu 2 v letu dni nastane petdesetkrat več infektivnih 

odpadkov (klasifikacijska št. 18013) kot nenevarnih zdravstvenih odpadkov (klasifikacijska 

št.180104). Ta podatek kaže na razkorak med rezultati odgovorov anketirancev doma številka 

2 in podatki, ki jih posreduje odgovorna oseba doma vsako leto konec marca za preteklo 

koledarsko leto (ARSO 2014). Iz tega razloga smatramo, da anketiranci le ne razumejo 

navodil oziroma še ne znajo identificirati odpadkov iz zdravstva  

Rezultati kvalitativne in primerjalne študije potrjujejo, da se v vseh petih domovih starejših 

občanov zaposleni strinjajo, da so jasna in uporabna navodila ključni dejavnik za izboljšanje 

sistema ravnanja z zdravstvenimi odpadki. Mill (1956) poudarja, da spoznavni proces v 

osnovi ne more biti nikoli popolnoma svoboden in individualen, saj je posameznik vpet v 

družbo, ki ustvarja omejitve in hkrati je tudi močno pogojen z okoljem, ki vpliva na 

posameznikovo odločitev (Kešeljević 2006). Zaradi pomanjkanja timskih sestankov, 

medsebojnih pogovorov in izobraževanja prihaja do posnemanja obnašanja drugega 

zaposlenega, največkrat najenostavnejšega vzorca, to je odložiti vse vrste odpadkov isto 

vrečo. Simon (1979) in Baumol (1964) (v Kešeljević 2006) poudarjata, da posameznik pri 

odločanju pogosto sledi enostavnim vzorcem vedenja, kot je »pravilo palca« ali odločanje na 

podlagi izkušenj. Na podlagi takšnega vzorca vedenja se pri ločevanju zdravstvenih odpadkov 

odločajo tudi anketiranci in intervjuvanci doma 3. Izkušnje, ki so jih pridobili v času, ko so v 

domu še imeli osebo, ki se je dnevno ukvarjala z ravnanjem z odpadki in ta znanja prenašala 

na svoje zaposlene, sedaj s pridom izkoriščajo v trenutnem sistemu, ko je teh informacij 
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premalo. Svoje izkušnje prenašajo na novo zaposlene sodelavce in tako deluje prenos znanja o 

ravnanju z odpadki. 

V vseh domovih bi bilo treba opredeliti ustrezno strategijo in razdeliti vloge ter na ta način 

izboljšati upravljanje procesa ravnanja z odpadki. Priprava dobrega programa in tudi 

uporabnih navodil ni samo stvar posameznega doma. Dober nacionalni program je ključnega 

pomena za vlado, da lahko opredeli namene in vire za izboljšanje in uspešno izvajanje sistema 

ravnanja z zdravstvenimi odpadki po vsej državi (ISWA 2014). Trendi na področju ravnanja z 

odpadki kažejo, da se bo zakonodaja na tem področju zaostrila. Zato moramo pri načrtovanju 

upravljanja zdravstvenih odpadkov na nacionalni in lokalni ravni upoštevati temeljna načela 

za doseganje trajnostnega upravljanja z odpadki iz zdravstva, ki jih je pripravila WHO (2014). 

Eno pomembnejših načel je zahteva, da osebje, ki je kakorkoli povezano s sistemom ravnanja 

z odpadki (finančna služba, podporne službe, zdravstveno negovalno osebje itd.) deli 

odgovornost pri trajnostnem razvoju ravnanja z odpadki. 

Prvi dokument, poslan Skupnosti socialnih zavodov leta 2008, ki je bil tudi najbolj primerljiv 

z zgoraj predlaganim programom, je bilo poročilo, v katerem je bil natančno predstavljen 

problem ravnanja z odpadki v domovih starejših občanov. V njem so bile natančno opisane 

vse dotedanje aktivnosti za razreševanje omenjene problematike in predstavljene potrebe po 

pripravi novega delovnega navodila za ravnanje z odpadki v domovih starejših občanov. 

Zaradi še vedno nejasnih smernic, kam odložiti plenico okuženega stanovalca, je »skupina za 

pripravo programa za preprečevanje okužb v domovih starejših občanov« uporabila program 

za izgradnjo večkriterijskega odločitvenega modela SIDx. Program omogoča različne analize 

alternativnih rešitev, izbranih glede na različna navodila, pripravljena kot kombinacija 

izkušenj bolnišničnega okolja, določbe zakonodaje in strokovnih rešitev. Rešitve so 

predstavili vsem direktorjem slovenskih domov starejših občanov. Za natančno osvetlitev 

problematike in oblikovanih rešitev, so jim predstavili razloge za in proti, s pomočjo 

grafičnega in tabelaričnega prikaza predstavili pomembnost in možne variante izbranih 

kriterijev ter posebnosti in slabosti izbranih alternativnih rešitev. O končni izbiri navodil, ki bi 

bila uporabna in hkrati finančno dosegljiva, so odločali direktorji domov starejših občanov, ki 

so hkrati tudi odgovorne osebe za zagotavljanje, da se z zdravstvenimi odpadki ravna v skladu 

z zakonodajo, predvsem pa so odgovorni za finančne in kadrovske vire. S pomočjo 

računalniške podpore za večkriterijsko odločanje orodja SIDx je bila najbolje ocenjena 

rešitev, h kateri so se člani skupine sicer nagibali že pred izgradnjo odločitvenega modela. 

Najbolje je bila ocenjena varianta » odpadne plenice odlagamo med nenevarne zdravstvene 
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odpadke« in sicer z 73,8 odstotka. Sledila ji je varianta » plenice ločujemo ločeno kot frakcijo 

komunalnih odpadkov« s 71,42 odstotka in varianta » plenice odlagamo med infektivne 

odpadke« s 50, 66 odstotka. Najslabše je bila s pomočjo odločitvenega modela ocenjena 

varianta »odpadke odlagamo med komunalne odpadke« z 42,6 odstotki. V primeru, da 

nimamo jasnih predpisov in smernic, ki določajo pravilno klasifikacijo posameznih vrst 

odpadkov, mora model pri ravnanju z odpadki temeljiti na razumevanju načel prenosa bolezni 

in izpostavljenosti nevarnim kemikalijam (WHO 2014). Končno verzijo Navodil, pripravljeno 

v skladu s temi priporočili, so poslali vsem domovom starejših občanov. V praksi se je 

izkazalo, da so navodila še vedno nejasna, ne dovolj razumljiva in premalo uporabna. 

Rezultati primerjalne študije so pokazali, da se je tudi v praksi najbolje uveljavila varianta 

»odpadne plenice odlagamo med nenevarne zdravstvene odpadke«, saj v štirih domovih, 

razen v domu 5, odlagajo plenice okuženega stanovalca med neinfektivne odpadke. 

Rezultati obeh študij kažejo, da so le zaposleni doma 3 prepričani, da bi pogostejši nadzori 

odgovornih oseb pripomogli k izboljšanju sistema ravnanja z zdravstvenimi odpadki. Zakaj 

nadzorovati ravnanje z odpadki?  

Vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja ravnanja z zdravstvenimi odpadki med 

zaposlenimi je ključni korak za zagotavljanje učinkovitega izvajanja postopkov, ker se 

zaposleni zato bolj »poglobijo« v delo (Caniato et al. 2015).  

Dejstvo je, da brez sodelovanja in pripravljenosti delavca na konstruktivno in kreativno 

sodelovanje v procesu izvedbe naloge ne more računati na polno uveljavitev njegovih 

sposobnosti in s tem na optimalen poslovni rezultat (Merkač Skok 2005). Tudi naši rezultati 

kažejo potrebo po konstruktivnem in kreativnem sodelovanju zaposlenih v procesu ravnanja z 

odpadki. Iz tega razloga je nastala potreba po novem paradigmatskem modelu, ki bi bil 

namenjen izboljšanju sistema v procesu ravnanja z odpadki. Model (Slika 5.1) temelji na 

pridobivanju novega, uporabnega znanja, saj je to glede na rezultate raziskave eden glavnih 

vzrokov težav. Organizacija internih izobraževanj in praktičnih delavnic za manjše skupine 

zaposlenih omogoča učinkovitejši prenos znanja, kot ga zagotavljajo domače izkušnje in 

medijske informacije. Predhodno bo vsekakor treba poskrbeti tudi za usposabljanje nadrejenih 

ter s tem zagotoviti kakovostna izobraževanja. Prav tako bo treba pripraviti vodnik za 

ravnanje z odpadki, v katerem bodo predstavljeni različni praktični problemi pri ravnanju z 

odpadki in možne rešitve ter posodobiti navodila, da bodo razumljiva vsem zaposlenim. V 

delovnih organizacijah je treba razdeliti naloge, za katere morajo zaposleni prevzeti 

odgovornost. Pri tem so pomembni medsebojni odnosi, ki so odraz organizacijske kulture 
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doma starejših občanov. Brez sprejetja vrednot, norm in prepričanj zaposlenih v svojo 

organizacijo se lahko delovanje še tako dobrega sistema podre. In ne nazadnje so rezultati 

obeh študij hkrati izpostavili tudi potrebo po jasnejšem zakonodajnem okviru na področju 

ravnanj z odpadki iz zdravstva, ki nastajajo v domovih za starejše. 

 

Slika 5.1: Predlagani paradigmatski model kvalitativne in primerjalne analize 

 

 

Vir: Jug, lastna raziskava/ intervju in anketa (2013, 2014)  
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Ob pregledu literature smo ugotovili, da so večino raziskav, ki so obravnavale problematiko 

ravnanja z odpadki iz zdravstvene dejavnosti, opravili v bolnišničnem okolju, ki je specifična 

dejavnost in jih zato za primerjavo z domovi starejših občanov lahko smiselno uporabimo le 

za ambulantno področje domskega varstva. Omejitev naše raziskave je ta, da smo kvalitativno 

raziskavo izvedli le v enem domu starejših občanov ter zato imeli tudi majhen vzorec 

zaposlenih. Hkrati je prisoten tudi subjektiven vidik odnosa med intervjuvancem in 
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raziskovalcem zaradi osebnega poznanstva med njima. Prav tako ne smemo zanemariti vpliva 

neizkušenosti raziskovalca pri izvajanju kvalitativne raziskave.  

Raziskavo smo nadaljevali v petih domovih starejših občanov, od katerih je bil eden tudi naš 

že raziskan dom v kvalitativni študiji. Skušali smo ugotoviti, ali vse trditve kvalitativne 

študije držijo tudi v ostalih domovih. Ker smo nekoč v času službovanja v domu že izvedli 

kvantitativno analizo za potrebe priprave projekta »Waste management«, v kateri je bilo 

vrnjenih le 27, 9 odstotka anketnih vprašalnikov, smo se raje odločili za primerjalno študijo, 

kjer smo izbrali 5 domov za katere smo vedeli, da bodo sodelovali v raziskavi. Iz tega razloga 

naših rezultatov ne moremo smatrati kot statično značilnih za slovenske domove starejših 

občanov. 

Proces ravnanja z odpadki sicer sestavlja redosled različnih faz, vendar smo se zaradi 

premajhnega poznavanja področja s strani intervjuvancev osredotočili le na eno; to je fazo 

ločenega zbiranja na viru in to obdelali natančneje. Ostale faze procesa, kot je evidentiranje, 

embaliranje, začasno shranjevanje pod različnimi specifičnimi pogoji, transportiranje in 

procesiranje, so le omenjene v kontekstu celovitega sistema.  

 
 

7 ZAKLJUČKI IN IZHODIŠČA / PREDLOGI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE  

 
 

V Sloveniji se v zadnjem času vse večja pozornost posveča tudi problematiki bolnišničnih 

okužb. V zvezi z njimi se, kot pomemben vidik postopkov za njihovo preprečevanje, 

preverjajo tudi postopki in organizacija ravnanja z odpadki v zdravstveni dejavnosti. 

Neustrezno ravnanje z odpadki v socialno varstvenih zavodih, med katere spadajo tudi 

domovi starejših občanov in v katerih se tudi izvaja zdravstvena dejavnost, pomeni tveganje 

tako za zaposlene v tej dejavnosti, stanovalce oziroma – bolnike, njihove obiskovalce ter širše 

okolje. Pogost vzrok napak (neustrezno ločevanje, napačna identifikacija odpadka), ki jih 

naredijo zaposleni, je nepoznavanje nevarnih lastnosti posameznih vrst odpadkov in tveganj, 

povezanih z nepravilnim ravnanjem z njimi.  Zaradi neupoštevanja navodil in neizvajanja 

pravilnih postopkov ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov prihaja do nepravilnega 

ločevanja na viru nastanka odpadka. Neusklajenost navodil in posledična neučinkovitost 
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nadzora sta med drugim tudi posledica neusklajenosti in razdrobljenosti predpisov 

(neusklajenost pojmov, različne klasifikacije, definicije posameznih vrst odpadkov v različnih 

predpisih), ki urejajo to področje. Tako smo dobili odgovor na naše prvo raziskovalno 

vprašanje: »Zakaj prihaja do napačnega ločevanja odpadkov, nastalih pri izvajanju 

zdravstvene nege stanovalcev v domovih starejših občanov?« 

Dosledno spoštovanje pravil izvajanja postopkov zagotavlja zmanjšanje količin odpadkov in s 

tem povezano tudi znižanje stroškov odstranjevanja posameznih vrst odpadkov. Ta aktivnost 

zahteva spremembe v vedenjskih vzorcih zaposlenih. Za dosego tega cilja (zmanjšanje količin 

odpadkov, znižanje stroškov odstranjevanja odpadkov) so potrebna redna izobraževanja in 

usposabljanja zaposlenih, ne le tistih, ki so odgovorni za ravnanje z odpadki, pač pa vseh, ki 

prispevajo k njihovemu nastanku, pa tudi usmerjenost ter motivacija za doseganje skupnih 

ciljev. Ugotovili smo, da so zaposleni ključnega pomena za uspešno delovanje kateregakoli 

sistema. S pomočjo opravljenih intervjujev smo pridobili poglobljeno sliko procesa ravnanja z 

odpadki za katero sklepamo, da ne drži le za domove starejših občanov, pač pa tudi v ostalih 

ustanovah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost.  

Z uporabo triangulacije podatkov smo dobili boljši vpogled v nekaj, kar nam je bilo na 

začetku naloge slabo znano ali razumljeno. Z uporabo kvalitativne študije smo dobili bolj 

poglobljen in bogatejši prikaz emocionalnega dela (delo, opravljeno s čustvi), ki se zahteva na 

delovnih mestih naših intervjuvancih doma 3. Opisali so nam svoje čustvene odzive, ob 

odločanju, kam odložiti določeno vrsto odpadka, ko zaradi nejasnih navodil in nestrokovnih 

navodil, premalo znanja ali izkušenj tega ne znajo storiti. Povedali so, da je bilo v preteklosti 

stanje na področju ravnanja z zdravstvenimi odpadki boljše in nadzorovano. Hkrati so 

ugotavljali, da znajo na osnovi preteklih izkušenj tudi sedaj v sistemu ravnanja z odpadki iz 

zdravstva ločiti kaj je prav in kaj ne. Med drugim so izpostavili tudi delovne obremenitve in 

samo organizacijo dela, ki še dodatno vplivata na napačno ločevanje odpadkov. S pomočjo 

kvantitativnega pristopa smo ugotovitve kvalitativne raziskave, izvedene v enem od domov, 

preizkušali v petih domovih starejših občanov. Anketiranci so kot glavne razloge za napačno 

sortiranje odpadkov izpostavili nejasna in nerazumljiva navodila, neupoštevanje navodil in 

pomanjkanje vrečk za posamezno vrsto odpadkov. S kvalitativno in kvantitativno analizo smo 

dobili odgovore na naša uvodna raziskovalna vprašanja, s čimer smo dosegli cilje naše 

raziskave. Potrdimo lahko tudi prvo postavljeno hipotezo, ki pravi, da »jasna, natančna in 

razumljiva navodila, uporabno znanje zaposlenega vplivajo na odločitev delavca, kam bo 

odložil določeno vrsto zdravstvenega odpadka«.  
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S kvantitativno raziskavo in primerjalno analizo preučevanih petih domov smo pojasnili tudi 

raznolikosti in podobnosti med primeri. Razkrili smo vzročne pogoje, ki so povezani z 

različnimi izidi. Dom 2 in 4 spadata med uspešne sisteme ravnanja z odpadki in sta si 

podobna v tem, da imata zaposlenega sanitarnega inženirja, ki je odgovoren za vodenje 

sistema ravnanja z odpadki. V obeh domovih kot glavni razlog za napačno ločevanje 

odpadkov, navajajo neupoštevanje navodil. Domovi 1, 3 in 5 spadajo med neuspešne sisteme 

ravnanja z odpadki. V vseh so zaposleni nezadovoljni z uporabnostjo in razumljivostjo 

navodil ter pomanjkanjem informacij o ravnanju z različnimi vrstami odpadkov. Prav tako so 

pogosto v dilemi, kam odložiti določeno vrsto odpadka. Med njimi ima le dom 5 zaposlenega 

sanitarnega inženirja, ki pa ne opravlja del in nalog na področju ravnanja z odpadki in iz tega 

razloga tudi spada v kategorijo neuspešnega sistema ravnanja z zdravstvenimi odpadki. 

Rezultati raziskave potrjujejo tudi drugo hipotezo, ki pravi, da imajo »v domovih, ki imajo 

zaposleno osebo z dodatnimi znanji s področja odpadkov imajo manj težav pri ravnanju z 

odpadki, kot v domovih, kjer ta oseba ni prisotna«. Da bi v popolnosti razumeli vlogo 

zaposlenega pri uspešnem sistemu ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene 

dejavnosti v domu starejših občanov, smo morali povezati različne  informacije. 

Slaba organizacijska kultura v domovih starejših občanov, ki negativno vpliva na dobre 

medsebojne odnose, dvoumna zakonodaja, neuporabno znanje zaposlenih in slabo 

sprejemanje odgovornosti vpletenih v sistemu ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju 

zdravstvene nege, so se pokazali kot glavni vzroki za vedenje zaposlenih. 

Na osnovi novega paradigmatskega modela, ki je bil pripravljen na podlagi naših ugotovitev 

in razumevanja raziskane problematike, bo v prihodnosti lažje oblikovati priporočila za 

pripravo predpisov in drugih dokumentov, v katerih bi bilo potrebno predvsem natančno 

definicijo in klasifikacijo odpadkov tudi v socialno varstvenih zavodih.  

Kaže se tudi potreba po medresorskem sodelovanju pri pripravi nacionalnega programa, ki bi 

vključeval Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti ter Ministrstvo za okolje in prostor in proizvajalcev opreme in materialov, ki se 

uporabljajo v zdravstveni dejavnosti in drugih. Takšno sodelovanje zagotavlja ustrezne 

temelje za pripravo novih smernic in standardov na področju ravnanja z odpadki iz zdravstva. 

Na podlagi smernic se nato lahko pripravijo delovne skupine za spremljanje sistema ravnanja 

z odpadki iz zdravstva, ki se prilagajajo glede na posebne potrebe doma. Direktorji domov 

starejših občanov v celoti ohranijo celotno odgovornost za zagotavljanje, da se z 

zdravstvenimi odpadki ravna v skladu z nacionalnimi smernicami. Prav tako pa morajo 
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skrbeti, da je načrt ravnanja z odpadki pravočasno posodobljen ter da so finančni in kadrovski 

viri zagotovljeni. Vse navedeno zagotavlja učinkovitost delovanja sistema ravnanja z odpadki. 

Hkrati pa je to tudi odgovor na naše drugo raziskovalno vprašanje - »Katere so glavne 

značilnosti uspešnega sistema ločevanja odpadkov, nastalih pri izvajanju zdravstvene nege 

stanovalcev v domovih starejših občanov?« Za zagotovitev zavedanja zdravstveno 

negovalnega osebja o lastnih odgovornostih pri ločevanju in shranjevanju odpadkov iz 

zdravstva se mora vodja delovne skupine  povezati z vodjo posameznega oddelka in 

direktorjem doma starejših občanov. Vodstvo mora hkrati zagotavljati merjenje in vrednotenje 

učinkovitosti naložb v znanje in razvoj kompetenc zaposlenih in ugotavljati spremembe 

vedenja in delovanje zaposlenih.  

Ker smo ugotovili, da je motivacija zaposlenih zelo šibka, so prednostne naloge odgovorne 

osebe za odpadke zagotoviti načrtovano delovanje sistema z ustreznimi strokovnimi 

razlagami in spodbudami. Kar na primer pomeni, da zna za vsak material, ki ga zaposleni 

izloči za reciklažo opisati, kaj lahko iz tega materiala nastane oziroma kaj je cilj ločevanja 

posameznih vrst odpadkov.  

Ne nazadnje mora delovna organizacija delovati tudi na področju ozaveščanja svojih 

zaposlenih, s čimer lahko doseže, da bo tudi skrb za okolje postala del njihovega vsakdana. 

Odrasli smo popolnoma odgovorni za vse, kar delamo ali česar ne delamo, zato je akcija 

posameznika uspešna le v primeru, če pri njej vztraja dovolj posameznikov in to se potem 

odraža v timskem delu. V tem primeru bomo težko še slišali zaposlenega, ki pravi: »ne bom 

zaradi njene malomarnosti šla iskat rumene vrečk, ne bom urejala za nazaj, če ona tega ni 

naredila.« Naše vedenje ima pomembno vlogo pri tem, kakšen bo končni izid, sami se 

odločamo koliko odgovornosti bomo prevzeli, oziroma kakšnih strategij za reševanje 

problemov se bomo poslužili.  

Raziskavo bi bilo smiselno razširiti na ostale domove starejših občanov s pomočjo 

kvantitativne študije (anketni vprašalnik), kjer gre za objektiven metodološki pristop in 

osredotočenost na dejstva ter iskanja vzročno-posledičnega odnosa. V tem primeru bi dobili 

rezultate, ki bi bili statistično značilni za slovenske domove starejših občanov. Glede na 

dejstvo, da v slovenskem bolnišničnem okolju še ni bilo opravljene kvalitativne raziskave o 

ravnanju z odpadki iz zdravstva, vidim možnost za nadaljnje raziskovanje tudi tu. Na ta način 

bi dobili vpogled v morebitne podobne težave pri sistemu ločevanja odpadkov iz zdravstva in 

izvedene ukrepe, ki jih izvajajo. Zelo pomembno je, da se aktivnosti usmerijo v razvijanje in 

vzpostavitev pogojev medsebojnega povezovanja obeh dejavnosti; zdravstvenega in 
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socialnega, predvsem na podlagi primerov dobre prakse med domovi starejših občanov in 

bolnišnicami.  

Predstavljena problematika potrebuje sistemsko rešitev, ki je možna le s sodelovanjem 

pristojnih ministrstev, zbiralcev in predelovalcev odpadkov iz zdravstva, strokovnjakov s 

področja ravnanja z odpadki iz zdravstva in tudi odgovornih oseb iz bolnišničnega in 

domskega okolja. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1 Priprava okvirnih vprašanj za delno strukturirani intervju 

 

Datum: _________ / 2013 
DELNO STRUKTURIRANI INTERVJU 

Intervju se je pričel ob_____ uri.         Intervju je bil končan dne____________ ob_____uri. 
Intervju je opravil/a:______________________.       
Intervjuvan/a je bil /a:______________________________. 

Zaposleni  Raziskovalcu/ki v pomoč. 

SEZNAM OKVIRNIH 

TEM 
VPRAŠANJA 

Namen 
- kaj skušamo z vprašanji 

izvedeti. 

1. Odpadki in varno 

ravnanje 2. Pojem 

»zdravstveni odpadek 

1. Zakaj po Vašem mnenju bi lahko bil  odpadek nevaren 

(tveganje) 
 
2. Kakšne nevarnosti predstavlja? 
 
3.Kaj zate pomeni varno ravnanje z odpadki na splošno  
 
4 . Na kakšen način oz. kako Vi ravnate z odpadki doma in 

v službi  
 
1. Katere vrste zdravstvenih odpadkov poznaš  
2. Katere od teh ločuješ ti v domu  
3. Kaj narediš v sobi za izolacijo z odpadki , ki nastanejo 

ob negi  
5. V čem je razlika med zdravstvenimi odpadki v domu in 

bolnišnici ( ali morda doma ) 
 

- Poznavanje dejavnikov 

tveganja? 
- informiranost, osveščenost 

zaposlenih o pravilnem ravnanju 

z odpadki   
- Poznavanje orodji za 

obvladovanje tveganj. 
- Odnos zaposlenega do 

odpadkov  
- poznavanje reciklaže in 

ponovne izrabe 
Razumevanje in pojmovanje 

termina zdravstveni odpadek  
- Enačijo, 
- ločijo. 
- Vloga zaposlenega  kot enega 

izmed pomembnih členov 

procesa ravnanja z odpadki  
- znanje , informiranost, 

osveščenost , zanimanje , . 
1. S tem mislimo, da bi lahko npr. 

vseboval mikroorganizme (bakterije), 

ki bi posledično povzročili 

prenos  bolezeni  

 

Varnost odpadka  je pojem, ki se 

razteza od ločevanja  do 

odlaganja na ustreznem 

odlagališču. 
 

2. Veščine in znanje 

zaposlenih o ravnanju z 

zdravstvenimi odpadki  

2. Kako je z  razumevanjem navodil  
9. kako je interno izobraževanje o odpadkih vplivalo na 

tvoj odnos do ravnanja z odpadki  
Kako se preverja znanje iz internih izobraževanj 
Na kakšen način pridobite informacije o ravnanju z odpadki  
 

Razumevanje ( da, ne ) 
Razumevanje navodil,  
Udeleževanje izobraževanj in 

evalvacija znanja 

3. Zaposleni in ravnanje 

z zdravstvenimi odpadki  

1. Kako ti ravnaš z odpadki; tako kot piše v navodilih, ali 

po občutku? 
3. Kakšne težave imaš pri ločevanju odpadkov  
4. Kaj se zgodi , če zmanjka ustreznih vreč za odpadke 
5. Katere barve vreč poznaš za posamezne odpadke  
6. Kako je z označevanjem in evidentiranjem odpadkov 
7. Kako ti ločuješ plenice in zakaj  
8. S kom se posvetuješ, če ne veš kam gre kakšen odpadek  
10. kako ocenjuješ stanje ravnanja z odpadki v domu  
11. Kateri dejavniki vplivajo da ravnate z odpadki drugače 

kot želite ali se zahteva  
 

Znanje , informiranost , 

osveščenost 
 
Razumevanje, znanje, izkušnje  
Tehnični problem  
Odgovornost za opravljanje 

nalog ,  
Znanje, informiranost, izkušnje  
Sodelovanje , želja po pravilnem 

načinu dela  
Vrednotenje trenutnega stanja  
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4. Nadzor nad 

ravnanjem z  odpadki iz 

zdravstva  

1. Kako se  izvaja nadzor nad odpadki 
2. Kako bi se proces ravnanja z odpadki odvijal, če je ali ni 

nadzora na delom  
3. kako zakonodaja vpliva na proces dela v domu  
4. kakšne morajo biti veščine nadzorne osebe za nadzor  

Zavedanje , da je nadzor 

potreben  
 
Pomoč zaposlenim pri težavah 

razumevanja in pravilnega 

izvajanja ločevanja odpadkov  
Poznavanje zakonodaje in stroke 

ter spremenjeno obnašanje 

zaradi nadzora  
Poznavanje pomanjkljivosti 

znanja pri nadrejenih  
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Priloga 2: Anketni vprašalnik o sortiranju odpadkov, ki nastanejo pri procesu zdravstvene 

nega v domu starejših občanov 

 

Spoštovani! 

Vljudno vas prosim za sodelovanje v kratki anketi z naslovom »Razumevanje in odnos do 

ločevanja zdravstvenih odpadkov v domu starejših občanov«, ki jo v okviru magistrske naloge 

izvajam na Fakulteti za uporabne in družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici. Anketa je 

anonimna. Ne bo vam vzela veliko časa, zato vas lepo prosim, da jo izpolnite. Za uspeh 

raziskovanja je ključnega pomena, da na vsa vprašanja odgovorite iskreno. 

 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 

         Ksenja Jug Adamovič 

 

1. Ali se zavedate tveganja ( prenos okužbe) za zaposlenega in stanovalca v domu 

ter širšega okolja zaradi napačnega sortiranja zdravstvenih odpadkov, ki 

nastajajo v procesu zdravstvene nega in zdravljenja? 

1)  DA 

2) NE 

3) NE VEM 

2. Katerim odpadkom so po vašem mnenju najbolj podobni odpadki, ki nastanejo v 

domu starejših občanov? 

1) Gospodinjskim odpadkom 

2) Odpadkom, ki nastanejo v bolnišnicah 

3) Odpadkom, ki nastanejo v zdravstvenemu domu 

4) Odpadkom, ki nastanejo v vrtcu  

5) NE VEM 

3. Ali morda veste kaj vse sodi med zdravstvene odpadke v domu starejših občanov, 

v katere je potrebno tudi dodatno evidentirati ( kraj in čas ter lokacija 

nastanka )? 

 

1. Vrsta odpadka DA NE 

2. 180103 Infektivni odpadki 1 2 
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( ostri in mehki) 

3. 180104 Neinfektivni odpadki 1 2 

4. 180101 Ostri predmeti – 

neinfektivni 

1 2 

5. 180109 Zdravila 1 2 

 

4. Kam najpogosteje odvržete uporabljeno plenico os stanovalca, ki nastane pri 

izvajanju zdravstvene nege in oskrbe? 

1)  V vrečo za komunalne odpadke ( skupaj z ostalimi odpadki, razen embalaže) 

2) V posebno vrečo, v kateri zbiramo plenice, ločene od komunalnih odpadkov 

( vendar jih ne odlagamo kot zdravstveni odpadek) 

3) V vrečo za zdravstvene odpadke 

5. Kam ponavadi odvržete plenico, ki nastane pri negi stanovalca, pri kateremu je 

dokazana črevesna okužba ? 

1) V vrečo za komunalne odpadke  

2) V posebno vrečo za plenice, tako kot vse ostale plenice  

3) V vrečo za zdravstvene neinfektivne odpadke  

4) V vrečo za zdravstvene infektivne odpadke 

5) V vrečo, ki jo imam trenutno na voljo pri izvajanju nege  

6. Kako pogosto ste v dilemi kam odložiti uporabljen material za 1x uporabo, 

uporabljen pri stanovalcu: rokavice, predpasnik, maska, plenice, črevesna in 

želodčna cevka, izpraznjen urinski kateter, obvezilni material……………..? 

1) Zelo pogosto 

2) Pogosto  

3) Redko 

4) Nikoli  

7. S kom se posvetujete glede pravilne izbire kam odložiti določeno vrsto 

zdravstvenega odpadka, ki nastane v procesu zdravstvene nege in oskrbe ? 

1) Z direktorjem doma 

2) Z glavno sestro doma  

3) Z odgovorno diplomirano medicinsko sestro 

4) Z bolničarko ali strežnico 

5) Z nikomur, ker mi je vse jasno 



Jug Adamovič, Ksenja. 2016. »Vloga zaposlenih pri uspešnem delovanju sistema ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v domu starejših občanov.« Magistrska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 
 

6) Z nikomur, ker delam po lastnem občutku in na podlagi dolgoletnih izkušenj  

8. Ali ste redno (1x letno) seznanjeni z navodili o pravilnem sortiranju odpadkov, ki 

nastanejo v procesu zdravstvene nege in oskrbe? 

1) DA 

2) NE 

9. Navodila za sortiranje odpadkov, ki nastajajo v procesu zdravstvene nege in 

oskrbe so zelo jasna in natančna ter razumljiva. 

1)  Sploh ne drži  

2) Ne drži 

3) Niti drži, niti ne drži 

4) Povsem drži 

5) Ne vem, jih ne poznam  

10. Kaj je po vašem mnenju največji vzrok nepravilnega sortiranja zdravstvenih 

odpadkov, ki nastanejo v domu starejših občanov?  

1) Nezanimanje vodstva za sortiranje odpadkov 

2) Premalo uporabnega znanja s strani oseb, ki posredujejo znanje delavcem, ki 

izvajajo zdravstveno nego in oskrbo 

3) Neupoštevanje navodil za sortiranje odpadkov s strani izvajalcev zdravstvene 

nege in oskrbe  

4) Pomanjkanje ustreznih vreč za pravilno odlaganje ločeno zbranih odpadkov 

5) Premalo internih izobraževanj o sortiranju odpadkov 

6) Pomanjkanje plakatov in izobešenih navodil o sortiranju odpadkov  

7) Neosveščenost zaposlenih  

11. Se vam zdi , da imate na voljo dovolj informacij in uporabnega znanja na 

področju sortiranja zdravstvenih odpadkov, ki nastajajo v procesu zdravstvene 

nege? 

1) Dovolj 

2) Premalo  

12. Kako pomembno se vam zdi sortiranje zdravstvenih odpadkov v procesu 

zdravstvene nege in oskrbe ?  

1) Zelo pomembno 

2) Pomembno  

3) Niti pomembno, niti nepomembno 
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4) Nepomembno  

5) Zelo nepomembno  

13. Kaj po vašem mnenju bi najbolj izboljšalo sistem sortiranja odpadkov na 

področju zdravstvene nege in oskrbe ? 

 

Št. Možnost Zelo 

pomembno  

Pomembno  Ni 

pomembno  

1. Jasna in uporabna navodila  1 2 3 

2. Pogostejša interna 

izobraževanja  

1 2 3 

3. Organizacija delavnic o 

sortiranju odpadkov 

1 2 3 

4. Pogostejši nadzori s strani 

vodstva , glavne sestre 

1 2 3 

5. Kazni za oddelke, kjer se 

odpadki ne sortirajo 

1 2 3 

6. Nagrade za oddelke kjer 

odpadke sortirajo 

 

1 2 3 

7. Plakati pred zbiralnico 

odpadkov  

1 2 3 

14. Ali imate občutek, da odgovorna oseba za ravnanje z odpadki iz zdravstva 

posveča dovolj pozornosti temu področju ( pogovori o ravnanju z odpadki na 

timskih sestankih, opozorila glede napačnega sortiranja, priprava navodil, 

plakatov, internih izobraževanj….) 

1) Povsem drži  

2) Drži 

3) Niti drži, niti nedrži 

4) Ne drži 

5) Sploh ne drži  

 

15.  Mislim, da imamo premalo strokovnega in uporabnega znanja za pravilno 

sortiranje vseh vrst zdravstvenih odpadkov v domu starejših občanov? 
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1) Povsem drži  

2) Drži 

3) Niti drži, niti ne drži 

4) Ne drži 

5) Sploh ne drži  

16.  Kdo po vašem mnenju je najbolj kompetenten za posredovanje uporabnega 

znanja med delavci o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene 

nege?  

1) Direktor doma 

2) Glavna medicinska sestra  

3) Zunanji strokovnjak s področja ravnanja z odpadki 

4) Diplomirana medicinska sestra ali druga strokovna oseba v domu z dodatnimi 

znanji s področja ravnanja z odpadki 

5) Ne vem  

17.  Ali doma sortirate odpadke na zahteve pristojne komunalne službe v vašem 

kraju ? 

1) DA 

2) NE  

18. Spol  

1- Ženska 

2- 2- moški 

19. Starost  

1) 18-28 

2) 29-39 

3) 40-50 

4) 50-61 

20. Položaj na delovnem mestu  

1) Glavna medicinska sestra, diplomirana  

2) Srednja medicinska sestra 

3) Bolničarka 

4) Strežnica v procesu nege in oskrbe 

5) Čistilka  
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Priloga 3: Intervju z glavnimi medicinskimi sestrami v domu starejših občanov 

 

I. POZNAVANJE ZAKONODAJE 

1) Ali poznate zakonodajo na področju ravnanja z zdravstvenimi odpadke v 

domovih starejših občanov in kakšna je razlika z bolnišnico? 

2) Ali morda veste zakaj so se zahteve o ločevanju zdravstvenih odpadkov za 

domove spremenile in kaj mislite kaj bomo s tem dosegli? 

3) Je ločevanje zdravstvenih odpadkov po novi Uredbi za vas strokovno sporno , 

ali menite, da je bila narejena napaka, ker inkontinenčni material ne spada več 

med zdravstvene odpadke? 

II. LOČEVANJE ODPADKOV PO NOVIH NAVODILIH 

1) Med katere vrste odpadkov ste do sprejetja novih navodil odlagali plenice, 

material za 1x uporabo v sobi za izolacijo in v »navadni« sobi ter ambulanti? 

2) Ali je vaš dom sprejel nova navodila za ločevanje odpadkov iz zdravstva kot 

nov interni akt in kako poteka izvajanje navodil? 

3) So bila navodila predstavljena zaposlenim v zdravstveni negi ali ste navodila 

samo izobesili in ste začeli z delom? 

4) Kaj menite o tem, da je v sobi z izolacijo potrebno ločiti zdravstveni odpadek 

infektivni od neifektivnega? 

5) Ali se izvajanja navodil o ločevanju odpadkov dosledno držite ali se v praksi to 

izvaja drugače? 

6) Ali imate zaradi novih navodil kaj težav pri tehnični izvedbi; nakup košev, 

priprava sobe? 

7) So zaposleni seznanjeni z barvnimi kodami za označevanje odpadkov in kdo 

skrbi za to; barva vreče, klasifikacijska številka odpadka? 

8) Ali morda veste zakaj je priporočljivo, da domovi obdržijo star način ločevanja 

plenic, kljub drugačnim zahtevam Uredbe ? 

9) Imate namen pripraviti kakšno izobraževanje za zaposlene na temo ločevanja 

odpadkov, mislite da je potrebno? 

10) Koliko pri vsem delu, ki ga imate kot glavna sestra, vas sploh zanima področje 

ravnanja z odpadki iz zdravstva in s kom se posvetujete, ko ste v dilemi kam in 

kako z odpadkom? 

11) Ali se zavedate nevarnosti zdravstvenega odpadka za okolje? 
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12) Kakšna škoda, po vašem mnenju bi bila narejena, če bi negovalno osebje 

odvrglo plenice od okuženega stanovalca z ESBL med komunalne odpadke? 

13) Se zavedate, da bo zaradi izvajanja novih navodil o ločevanju odpadkov 

nastalo več stroškov in kje mislite, da jih bo največ? 

14) Kje vi sami vidite največ težav pri ločevanju zdravstvenih odpadkov? 

15) Katera navodila po vašem mnenju so bila primernejša; po stari ali novi 

zakonodaji? 

16) Kdo v vašem domu izvaja nadzor nad ravnanjem z odpadki iz zdravstva? 

III. ZDRAVSTVENI NADZOR 

1) Ali ste letos že imeli nadzor zdravstvenega inšpektorja in kako je bil 

zadovoljen z izvajanjem ločevanja zdravstvenih odpadkov in plenic? 

2) Ali menite, da je nadzor zdravstvenega inšpektorja korekten ali se vam zdi , da 

včasih zahteva nemogoče? 

3) Menite, da imajo zdravstveni inšpektorji dovolj strokovnega znanja s področja 

ravnanja z zdravstvenimi odpadki ali opravljajo svoje delo le po »črki » 

zakona , oziroma ima kaj vpliva na pripravo ustrezne zakonodaje s področja 

ravnanja z odpadki? 

4) Ali to kar počnete sedaj – ločujete plenice, infektivne in neinfektivne odpadke 

zaradi zakonodaje ali vi sami mislite, da s tem načinom varujete okolje, 

stanovalca, sebe ? 


