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MA tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai 

Bendrieji teisės aktai 
Sveikatos sistemos teisės 

aktai 

Atliekų tvarkymo įstatymas 
(ASPĮ – atliekų darytojos, turėtojos, 

tvarkytojos) 

Lietuvos higienos norma HN 
66:2013 „Medicininių atliekų 

tvarkymo saugos reikalavimai“ 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2013 m. 
liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706) 

Atliekų tvarkymo taisyklės 
(patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217) 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklės  
(patvirtintos LR aplinkos ministro 2011 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367) 

Atliekų susidarymo apskaita 

Lietuvos higienos normą HN 47-
1:2012 „Sveikatos priežiūros 
įstaigos. Infekcijų kontrolės 

reikalavimai“ 
(patvirtinta LR sveikatos 

apsaugos ministro 2012 m. spalio 
19 d. įsakymu Nr. V-946) 
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Medicininių atliekų sąvoka 

Atliekų tvarkymo įstatymas 
 
Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros, gyvūnų 

sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių mokslinių tyrimų 
atliekos. 

 
HN 66:2013 
 
Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros (gydymo, 

diagnostikos, reabilitacijos, slaugos, ligų prevencijos, teismo 
medicinos ekspertizės) ir su ja susijusių mokslinių tyrimų 
atliekos. 
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MA kiekiai Lietuvoje, tonomis 

Aplinkos apsaugos agentūra 
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ASPĮ? 



Atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumas 

3 straipsnio 3 dalis: 
 

Atliekų tvarkytojai ir atliekų darytojai turi imtis visų galimų ir 
ekonomiškai pateisinamų priemonių atliekų kiekiui bei 

neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, 
kurti ir diegti mažaatliekes technologijas, taupyti gamtos išteklius. 

Tokios įmonės privalo laikytis šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo.  
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MA tvarkymas, 2013-2014 metai 

Aplinkos apsaugos agentūra 

2013 metai 2014 metai 



Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių 
atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 

 patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 
(Žin., 2013, Nr. 80-4034) 

 

 

 įsigaliojo 2013-11-01 
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HN 66:2013 reglamentavimo sritis 

MA surinkimas (rūšiavimas) jų 
susidarymo vietoje 

 

Pakavimas 

 

Ženklinimas 

 

Pradinis apdorojimas 

 

Laikinas laikymas 
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Bendrieji MA tvarkymo saugos reikalavimai 
 

Sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti sveikatos priežiūros 
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinta  

MA tvarkymo procedūra 

 

MA tvarkymo procedūra turi būti parengta, tikslinama, 
papildoma, atsižvelgiant į tai, kokių MA susidaro 

sveikatos priežiūros įstaigoje, kaip jos tvarkomos, taip 
pat į medicininių atliekų tvarkymui  

naudojamas priemones. 
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MA tvarkymo procedūroje turi būti: 
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nurodyta, kokios grupės MA susidaro sveikatos priežiūros įstaigoje 
(atsižvelgiant į teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį);    

 
nurodyta, ar MA priimamos (jei priimamos – kokios) jų 

kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų ir (ar) 
sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, filialų; 

 
 aprašyti visi MA tvarkymo etapai (surinkimo, pakavimo, ženklinimo 

(jei privaloma vykdyti), kenksmingumo pašalinimo (jei vykdoma), 
laikino laikymo sveikatos priežiūros įstaigoje, MA perdavimo 
atliekų tvarkymo įmonei procedūros); 



MA tvarkymo procedūroje turi būti: 
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pateikti darbuotojų saugos reikalavimai, kurių turi būti laikomasi 
tvarkant medicinines atliekas; 
 

 aprašyta MA talpyklų (įrenginių), skirtų MA gabenti iš susidarymo 
vietų į MA saugyklas, valymo ir dezinfekcijos procedūra; 

 
 aprašyta MA saugyklų paviršių (sienų, grindų) bei saugyklose 

esančių įrenginių valymo ir dezinfekcijos procedūra. 



Tuo atveju, jeigu ASPĮ vykdomas infekuotų atliekų 
kenksmingumo pašalinimas, aprašant infekuotų 

atliekų kenksmingumo pašalinimo procedūrą 
nurodoma infekuotų atliekų: 
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 kenksmingumo pašalinimo vieta; 
 pavadinimas (pagal šios higienos normos priedą); 
 kenksmingumo pašalinimo būdas; 
 kenksmingumo pašalinimui naudojami įrenginiai, priemonės; 
 kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolė ir jos 

rezultatų registravimas; 
 tvarkymas po kenksmingumo pašalinimo; 
 kokios priemonės bus taikomos tais atvejais, kai kenksmingumo 

pašalinimo procesas bus laikomas neįvykusiu. 



Medicininių atliekų klasifikacija 

I. Infekuotos atliekos (kodas 18 01 03*) 

 

II. Anatominė medžiaga (kodas 18 01 02) 

 

III. Aštrūs daiktai (kodas 18 01 01) 

 

IV. Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi 
specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos 
(kodas 18 01 04) 

14 



Medicininių atliekų klasifikacija 

V. Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų 

ar jų turinčios (kodas 18 01 06*) 

VI. Cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06 (kodas 18 01 07) 

VII. Citotoksiniai arba citostatiniai vaistai (kodas 18 01 08*) 

VIII. Vaistai, nenurodyti 18 01 08* (kodas 18 01 09) 

IX. Dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu 

aliekos (kodas 18 01 10*) 
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Infekuotos atliekos (kodas 18 01 03*) 



Infekuotos atliekos 
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PSO rekomendacijų “Safe management of wastes 

from health-care activities” 2-asis leidimas, 2013 

– 08 

With the exception of waste containing pathogenic cultures 
or excreta from infected patients, the microbial load of 

health-care waste is generally not very high. Furthermore, 
health-care wastes do not seem to provide favourable 

media for the survival of pathogens, perhaps because they 
frequently contain antiseptics. Results from several studies 

have shown that the concentration of indicator 
microorganisms in health-care waste is generally no higher 

than in domestic waste and that survival rates are low. 

Concentrated cultures of pathogens and contaminated 
sharps (particularly hypodermic needles) are probably the 

 waste items that represent the most acute potential hazards 
to health. 
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Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi 

specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta 

infekcijos (kodas 18 01 04) 

 
Neinfekuotos atliekos, susidariusios teikiant 
sveikatos priežiūros (gimdymų priežiūros, ligų 
diagnostikos, gydymo, slaugos ar prevencijos, 

teismo medicinos ekspertizės) paslaugas, kurios 
nesuterštos ar suterštos krauju ir (ar) kitais kūno 

skysčiais, ekskretais (pvz., tvarsliava, gipso 
tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, 

vystyklai, panaudoti paklotai ir pan.).  

 

*Šalinamos kaip nepavojingos medicininės atliekos, 
bet ne kaip komunalinės atliekos. 
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MA surinkimas (rūšiavimas) jų susidarymo 

vietose 

10. Medicinines atliekas iš karto po jų susidarymo 

būtina surinkti į tam skirtas pakuotes. Medicininės 

atliekos jų susidarymo vietose turi būti renkamos 

išrūšiuojant į atskiras pakuotes pagal išskirtas 

medicininių atliekų grupes.  

 

Renkant medicinines atliekas yra galimos šios 

išimtys: 
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10.1. punktas 

21 

Neinfekuo

ti aštrūs 

Infekuoti 

aštrūs 



10.2. punktas 

22 

Netaikomi 

spec. 

reikalavimai 

Infekuotos 



10.3. punktas 
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Neinfekuo

ti aštrūs 

Dantys 



Reikalavimai pakuotėms: 

 12. Nepralaidžios skysčiams; tokios, kad medicininės atliekos 

negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. 

 13. Pakuotės turi būti vienkartinės ir šalinamos su turiniu. 
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Reikalavimai pakuotėms (spalvos): 
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Laikymo terminai (infekuotos atliekos)  

 

Atliekų grupė 
Laikymo terminai 

Infekuotos 

atliekos (18 01 

03*) 

Saugykloje esant: 

 >= +15  °C, ne ilgiau 72 val.;  

< +15  °C, ne ilgiau kaip 7 dienas.    

-18 °C temperatūroje iki 6 mėnesių. 
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Laikymo terminai (anatominė medžiaga) 

 

Atliekų grupė 
Laikymo terminai 

Anatominė medžiaga  

(18 01 02) 

Turi būti laikinai laikoma specialiai 

tam skirtame šaldytuve < +10 °C 

temperatūroje - 7 dienas 

-18 °C temperatūroje iki 6 mėnesių 
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Laikymo terminai (aštrūs daiktai) 

 

Atliekų grupė 
Laikymo terminai 

Aštrūs daiktai (18 01 

01, 18 01 03*) 

Saugykloje ne ilgiau kaip 30 

dienų. 

-18 °C temperatūroje iki 6 

mėnesių. 
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Laikymo terminai (18 01 04) 

 

Atliekų grupė 
Laikymo terminai 

Medicininės atliekos, kurių 

rinkimui ir šalinimui 

netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų 

išvengta infekcijos (18 01 

04)  

Jei nešaldoma -7 dienas; 

Užtikrinant žemesnę nei +10 °C  

temperatūrą iki 30 dienų; 

 

-18 °C temperatūroje iki 6 

mėnesių. 
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Medicininių atliekų saugyklos 

Medicininių atliekų saugykla – sveikatos priežiūros 
įstaigos patalpa arba vieta supakuotoms 

medicininėms atliekoms laikinai laikyti. Prie 
medicininių atliekų saugyklų taip pat priskiriamos 
sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje įrengtos 

medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės. 

 

*Tai yra, ASPĮ gali turėti arba MA saugyklą kaip 
patalpą, arba laikino laikymo aikštelę. 

* HN 74:2011: Medicininių atliekų saugykla negali būti 
įrengta medicinos prietaisų apdorojimo patalpoje 
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Medicininių atliekų saugyklos 

 Jei supakuotos medicininės atliekos laikinai laikomos 

sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje esančioje 

medicininių atliekų laikino laikymo aikštelėje, prieš tai jos 

turi būti sudėtos į konteinerius, kurie pagaminti iš 

patvarios, skysčiams nepralaidžios medžiagos. Konteineriai 

su supakuotomis medicininėmis atliekomis turi būti 

apsaugoti nuo kritulių. Aikštelės pagrindas turi būti tvirtas, 

iš atsparių ir skysčiams nepralaidžių medžiagų. Į aikšteles 

neturi patekti gyvūnai ir paukščiai. 

 

 Medicininių atliekų saugyklos turi būti apsaugotos nuo 

pašalinių asmenų. 
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Gali būti rakinamos ar su 
kodine spyna patalpos 

 
Negali būti laikoma 

koridoriuose, rūsiuose, kur 
gali patekti ne tik atliekas 

tvarkantys asmenys 



22 punktas  

Medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos 

medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo 

terminui, pagal teisės akto [3.1] reikalavimus 

perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai 

teisę tvarkyti medicinines atliekas (toliau – 

atliekų tvarkymo įmonė), pagal sutartis dėl šių 

atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo.  
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27 punktas  

Medicininių atliekų saugyklose turi būti inventorius 

(konteineriai, talpyklos, vežimėliai, lentynos, stelažai ar 

kt.) medicininių atliekų pakuotėms sudėti. Medicininių 

atliekų pakuotės negali liestis su sienomis ir grindimis. 
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Atliekų tvarkymo taisyklės:  

 

7. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei 
pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo arba 
tvarkyti pats.  

 

8. Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas 
atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, privalo turėti atliekų 
perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų 
perdavimo-priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų 
rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data).  
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22 punktas 

Transporto priemonės, kuria supakuotos 
medicininės atliekos iš sveikatos priežiūros 

įstaigos padalinio (-ių), filialo (-ų), esančio (-ių) 
kitu adresu nei pagrindinė sveikatos priežiūros 
įstaiga, medicininių atliekų saugyklos vežamos 

pagrindinei sveikatos priežiūros įstaigai 
kenksmingumo pašalinimui (jei vykdomas 

medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas), 
paviršiai, lietęsi su pakuotėmis, valomi, 

dezinfekuojami iš karto po medicininių atliekų 
vežimo. 
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23 punktas 

Infekuotos atliekos, apdorotos medicininių atliekų 
kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose, išskyrus 

infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą biocidais, 
laikomos nepavojingomis atliekomis. 

 
 

 
* pagal LT teisės aktus kodas turi būti 18 01 04 
* gali būti 19 12 kodai kitaip neapibrėžtų atliekų 

mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, smulkinimas, 
suslėgimas, granuliavimas) atliekos  
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33 punktas 

Biocidais (biocidų milteliais, granulėmis) 
galima šalinti tik skystų atliekų 

kenksmingumą. 
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MA nukenksminimo reikalavimai ASPĮ 
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MA nukenksminimo reikalavimai ASPĮ 
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MA kenksmingumo pašalinimo proceso 

efektyvumo kontrolė 

  

Priklauso nuo: 

 

 

gamintojo įrenginio naudojimo instrukcijų; 

 

MA nukenksminimo įrenginio: mikrobangų 

įrenginys, autoklavas. 
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I. Autoklavai, sterilizatoriai: 

- Įrenginio fizikinių parametrų kontrolė: laikas, 
temperatūra, slėgis. 

- Cheminiai indikatoriai (vakuminiuose naudojami 
Bowie-Dicko bandymui – pagal HN 47-1:2012 
nuostatas). 

- Biologiniai indikatoriai. (Bacillus 
stearothermophilus testas). 

 

II. Mikrobangų įrenginai: 

- Įrenginio fizikinių parametrų kontrolė: laikas, 
temperatūra; 

- Biologiniai indikatoriai.  
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PSO rekomendacijų “Safe management of wastes from 

health-care activities” 2-asis leidimas, 2013 – 08 

After the initial tests, regular validation tests using biological 

indicators should be performed at periodic intervals 

(typically, every week, every 40 hours of use, or once a 

month, depending on usage).  

 

Colourchanging chemical indicators, such as strips that 

contain thermochromic agents (chemicals that change colour 

when they reach a given temperature) or integrators 

(indicators that respond to both time and temperature) can 

be used with each waste load to document that the required 

temperature has been achieved. Pre-vacuum and vacuum 

pressure pulse autoclaves also use Bowie-Dick test packs to 

detect air leaks and to monitor periodically the air removal 

system in the autoclave chamber. 
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Medicininių atliekų apskaita 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, 
patvirtintos LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

(Žin., 2011, Nr. 57-2720) 

 

Atliekų susidarymo ataskaitą (atliekų susidarymo apskaitos žurnalo 
duomenų pagrindu) turi teikti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų 
kriterijų: 

 

- turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių ir gyvūnų 
sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, 
veiklas, apimančias Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės 
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 119-4877), 75, 86, 
87 skyriuose ir 47.73 klasėje nurodytas veiklos rūšis; 
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Medicininių atliekų apskaita 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 
taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 

įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) 

 

Atliekų tvarkymo ataskaitą (atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo 
duomenų pagrindu) turi teikti įmonės, atitinkančios bent vieną iš 
nurodytų kriterijų: 

 

-įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą; 

-įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas 
saugančios ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip 1 

metus; 
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Medicininių atliekų apskaita 
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Aplinkos apsaugos agentūra: http://gamta.lt/cms/index   



Darbuotojų sauga ir sveikata 

Darbuotojai, tvarkydami medicinines atliekas, turi: 

 

 dėvėti chalatus ir pirštines rūšiuodami, pakuodami, šalindami 
kenksmingumą, medicinines atliekas gabendami į medicininių 
atliekų saugyklas; 

 

 dėvėti kaukes (respiratorius, apsaugančius nuo cheminių 
medžiagų), atlikdami infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą 
biocidais; 

 

 dėvėti apsauginius akinius, neperšlampamas prijuostes ir avalynę, 
galvos apdangalus, kai tvarkant medicinines atliekas yra rizika 
apsitaškyti krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais. 



Darbuotojų sauga ir sveikata 

Darbuotojams, tvarkantiems medicinines atliekas, draudžiama: 

 

 rankomis nuimti panaudotas vienkartinių švirkštų adatas, jas ir 
kitus aštrius daiktus laužyti, lankstyti; 

 

 rankomis rinkti užterštus sudaužytus stiklinius daiktus (jie turi būti 
renkami, valomi naudojant mechanines priemones – semtuvėlius, 
šepečius, žnyples, pincetus); 

 

 rankomis smulkinti medicinines atliekas. 



NVSC Vilniaus departamento konsultacija 

KLAUSIMAS: 

 

Kaip teisingai turėtų būti tvarkomos panaudotos lašinės 

sistemos: lašinė sistema kartu su aštriu galu turi būti 

šalinama į infekuotų medicininių atliekų surinkimo talpas (18 

01 03*), ar aštrus lašinės sistemos galiukas turi būti 

nukerpamas ir šalinamas atskirai į aštriems daiktams skirtą 

konteinerį. 
 

„Turi būti tvarkomos kaip infekuotos 

atliekos (18 01 03*) ir šalinamos kartu 

su aštriu galu į infekuotų medicininių 

atliekų surinkimo talpas.“ 

 

„Atliekų smulkinimas, pjaustymas ar 

karpymas galimas tik atliekas 

apdorojančiose įmonėse“ 



Darbuotojų sauga ir sveikata 

 Darbuotojai, tvarkantys MA, turi būti išklausę higienos įgūdžių 
mokymo programą (SAM 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69) 

Darbuotojai, kuriems 
privalomas higienos 

įgūdžių mokymas 
Mokymo temos 

Mokymo trukmė 
(akademinėmis 

val.) 

Mokymo 
periodiškumas ir 
organizavimas* 

8. Darbuotojai, kurių 
veikla susijusi su 
medicininių atliekų 
tvarkymu sveikatos 
priežiūros įstaigose 

... 8 Prieš pradėdami 
dirbti 



Ar infekuotų medicininių atliekų pakuotė atitinka  
HN 66 reikalavimus? 



Ar teisingai tvarkomi infekuoti aštrūs daiktai?  



Ar teisingai tvarkomi infekuoti aštrūs daiktai?  



Ar teisingai saugomos saugykloje MA?  



Ačiū už dėmesį 
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