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Informacija za javnost 
 
 
ZADEVA: Informiranje javnosti na temo »Kam gredo naša zdravila?« 
 
Spoštovani, 
 
sodobna medicina in z njo povezani farmacevtski izdelki veliko pripomorejo k bolj kvalitetnemu 
človeškemu življenju. V Evropi je v uporabi približno 3.000 različnih farmacevtskih sredstev, kar 
nanese do 100.000 ton zaužitih zdravil na leto.  
 
V letu 2013 je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji izdanih preko 17 
milijonov receptov v vrednosti 451 milijonov EUR. To je številka, ki se iz leta v leto še povečuje. 
Velik delež predpisanih zdravil konča med odpadki. Zdravila, ki jih več ne potrebujemo, tudi če jim 
rok uporabnosti še ni potekel, je potrebno odložiti med nevarne odpadke. Zdravil ne smemo 
splakovati skozi straniščno školjko ali jih dajati med navadne gospodinjske odpadke. Ali se dovolj 
zavedamo, da ostanki zdravil v okolju lahko ogrožajo zdravje ljudi in drugih živih bitij? Z napačnim 
ravnanjem namreč omogočamo zdravilom vstop v okolje, predvsem tla in podtalnico ter posledično 
v pitno vodo.  
 
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Mestne občine Maribor bo v mesecu 
novembru nadaljeval akcijo ozaveščanja javnosti na temo »Kam gredo naša zdravila?«. Občane 
Maribora in širše okolice bomo ozaveščali o pomenu pravilnega zbiranja in odstranjevanja odpadnih 
zdravil.   
 
Med 21. in 29. novembrom 2015 poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov. V tem tednu 
bomo v sodelovanju z Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše, Javnim zdravstvenim zavodom 
Mariborske lekarne Maribor in zasebnimi lekarnami iz Maribora in okolice, pripravili informacije za 
občane, ki bodo 24. in 25. novembra 2015 obiskali katero od lekarn. Dijaki, smer farmacevt, bodo 
ta dva dneva prisotni v lekarnah, v času od 13.30 do 15.30 ure. Obiskovalce lekarn bodo povprašali 
o njihovem ravnanju z odpadnimi zdravili in jim povedali več o tej tematiki. Izročili jim bodo tudi letak 
z informacijami, ki smo ga pripravili na našem uradu.   
 
Za učinkovito izvedbo akcije bo sodelovalo tudi podjetje Snaga d.o.o., ki bo 25. in 26. novembra 
2015, od 12.00 do 16.00 ure, na parkirišču pred Ljudskim vrtom, postavilo premično zbiralnico 
nevarnih odpadkov. Vsi občani, ki bodo v teh dneh prinesli odpadna zdravila, bodo prejeli tudi 
majhno darilo.  
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