
ДУ «Запорізький обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ»



До відходів категорії A (безпечні відходи)  

належать такі види відходів:

 харчові відходи;

 відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами;

 первинна упаковка лікарських засобів, окрім первинної 
упаковки лікарських засобів визначених Переліком 
отруйних лікарських засобів за міжнародними 
непатентованими або загальноприйнятими назвами, 
затвердженим наказом МОЗ України від 17 серпня 2007 
року № 490, 

 побутові відходи (тверді, великогабаритні, ремонтні), які 
не мали контакту з біологічними рідинами, всіх 
відділень закладу

 великогабаритні побутові відходи, що мали контакт з 
біологічними рідинами, після проведених очищення і 
дезінфекції шляхом протирання поверхонь.



Із відходів категорії С виключені

 елементи живлення;

 відходи дезінфектантів;

 відходи, що містять 
ртуть і важкі метали;

 відходи експлуатації 
обладнання, 
транспорту, систем 
освітлення.



Навчання персоналу алгоритмам дій 

відповідно до вимог вказаних СОП

Транспортування 
відходів до місця 

(місць) тимчасового 
зберігання відходів в 

цілому по закладу

Послідовності дій 
працівників в разі 

виникнення 
аварійних ситуацій

Вивезення відходів за 
категоріями

Надягання, носіння, 
знімання, 

поводження з
відходами ЗІЗ

СОП



Стандарти акредитації  

«Профілактика інфекцій та інфекційний 

контроль»

Відповід

ність 

закладу 

охорони 

здоров'я 

7.52. Наявність стандартних 
операційних процедур щодо 
стандартних заходів захисту , 

 -7.64. Наявність стандартних 
операційних процедур щодо 
поводження з відходами,

7.72. Проводяться моніторинг 
і оцінка щодо дотримання 
працівниками стандартної 
операційної процедури поводження 
з медичними відходами



Заклади охорони здоров’я зобов’язані 

сортувати відходи категорії А, 

які можна вторинно переробити



Стандарти акредитації  

«Профілактика інфекцій та інфекційний 

контроль»

Відповід

ність 

закладу 

охорони 

здоров'я 

7.27. Наявність ємностей для 

збору медичних відходів 

категорії А у підрозділах 

7.32. Наявність договору 

на вивіз відходів категорії А



Стандарти акредитації  

«Профілактика інфекцій та інфекційний 

контроль»

Відповід

ність 

закладу 

охорони 

здоров'я 

7.28. Наявність ємностей для 

збору медичних відходів 

категорії В

7.29. Наявність контейнерів 

для збору відходів категорії 

В «небезпечно гострі предмети»

7.33. Наявність договору 

на вивіз небезпечних відходів 



Використані небезпечно гострі предмети і 

медичні вироби, забруднені  біологічними 

рідинами

 зазначити дату початку 
використання

 заповнювати не довше 
ніж три доби

 заповнювати ємності 
не більше ніж на 75%

 після закриття здійснити 
вторинному пакуванню

 позначення біологічної 
небезпеки

 протирати перед 
передаванням
спеціалізованій організації 
дезінфекційним засобом

«Небезпечно, 

гострі 

предмети»



Маркування відходів категорії В

небезпечно гострі предмети і медичні 

вироби, забруднені  біологічними рідинами

Напис для маркування 

вторинного пакування : 

назва закладу, 

 назва суб’єкта 

господарювання,     

якому передані відходи, 

дата передавання, 

вага переданих відходів в 

кг

Підлягають інсенерації



Відходи категорії B

Для вторинного перероблення придатні медичні 

вироби з:

Поліпропілену - шприци, захисні халати, деякі 

шари медичних масок;

Полівінілхлориду - системи 

для внутрішньовенних інфузій, кисневі маски, 

дренажні трубки, катетери, гемокони;

Скла - флакони, пробірки;

Металу - одноразовий медичний інструментарій



Маркування медичних  відходів категорії В,

які пройшли оброблення і передаються для 

вторинної переробки

Напис для маркування на 

вторинному пакованні : 

дата проведення, 

метод оброблення, 

відповідальна особа, яка 

проводила оброблення,

назва закладу, 

назва суб’єкта 

господарювання, якому 

передані відходи, 

дата передавання, 

вага переданих відходів в кг



Маркування медичних  відходів 

категорії В, які не пройшли оброблення

Маркування: 

«Особливо небезпечно» 

або ємність  

червоного 

кольору

Маркування:

 назва закладу, 

 назва суб’єкта 
господарювання, що 
отримав ліцензію і 
якому передані 
відходи, 

 дата передавання, 

 вага переданих 
відходів в кг»

Первинне пакування Вторинне пакування



Стандарти акредитації  

«Профілактика інфекцій та інфекційний 

контроль»

Відповід

ність 

закладу 

охорони 

здоров'я 

7.31. Наявність витяжних
шаф для нейтралізації
відходів категорії С
у закладах, які
використовують цитостатики
і генотоксичні препарати



Маркування відходів категорії С

Напис для маркування: «Особливо небезпечно» або 

ємність жовтого кольору

Назва для маркування: дата проведення, 

відповідальна особа, яка 

проводила нейтралізацію,      

назва закладу, 

назва суб’єкта господарювання,

якому передані відходи, 

дата передавання, 

вага переданих відходів в кг»



Медичні відходи категорії D 

(радіоактивні відходи)

Маркування та 

паковання згідно з 

вимогами чинного 

законодавства 

України щодо 

поводження з 

радіоактивними 

речовинами



Стандарти акредитації  

«Профілактика інфекцій та інфекційний 

контроль»

Відповід

ність 

закладу 

охорони 

здоров'я 

7.31. Наявність спеціальних 
ємностей (контейнери, шафи тощо) 
для зберігання відходів категорії 
D у закладах, які використовують 
радіоізотопи у медичних та/або 
наукових цілях у будь-якому 
агрегатному стані, 
що перевищують допустимі рівні, 
встановлені нормами радіаційної 
безпеки


