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В статті проаналізовано проблему зростаючої неконтрольованої 
присутності залишків лікарських засобів у навколишньому середо-
вищі. Доведено вкрай негативний вплив на водні об’єкти незначної 
кількості лікарських засобів, що надходять в них зі стічними вода-
ми. Проведено дослідження водопровідної води на наявність за-
лишків фармацевтичних речовин. Опрацьовано громадську думку 
щодо досліджуваного питання. Проаналізовано методи знешко-
дження медичних відходів.  
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Протягом останніх років увагу багатьох дослідників як україн-

ських (Бардик Ю., Беловолченко Х., Бондарева Л., Дроздова О., Гро-

мовик Б., Н. Коваль, Ковпак Д., Койнова І., Косяченко К., Протс Н., Са-

маров І,  Сердюк А., Сталінська І. та ін.), так і зарубіжних (Ash R., 

Boyd G., Colborn T., Daughton C.,  Dumanoski D., Grimm D., Heberer T., 

Mauch В., Mitra S. Morgan M. Moulder W., Peterson M., Reemtsma H., 

Smith Ch.) привертає проблема зростаючої неконтрольованої присут-

ності залишків лікарських засобів (ЛЗ) та їх метаболітів у навколиш-

ньому середовищі (НС) [1–5]. ЛЗ, що випускаються фармацевтичною 

промисловістю, засвоюються людським і тваринним організмом ли-

ше на 10–20%, а решта йде у відходи. Крім цього, ліки розробляють-

ся з високою біологічною активністю, саме тому вони мають таку ви-

соку стійкість у довкіллі. 

Згідно з Базельською конвенцією, до якої Україна приєдналася 

у 1999 р., медичні та фармацевтичні відходи належать до категорії 

«небезпечних відходів» і підлягають регулюванню. «Небезпечними» 

вважають відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші 

небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну 



                                                                                                                                    

 75 

Вісник  

НУВГП 

небезпеку для НС і здоров’я людини та які потребують спеціальних 

методів і засобів поводження з ними [1]. До небезпечних медичних 

відходів (МВ) належать гострі предмети, фармацевтичні препарати, 

патологічні та анатомічні відходи, протерміновані або застарілі хімі-

чні продукти, інфекційні відходи і радіоактивні матеріали. 

Вони утворюються у медичних закладах, фармацевтичних ком-

паніях, пересічних громадян тощо. У домашніх аптечках жителів 

України накопичується велика кількість ліків, що залишаються неза-

требуваними після завершення курсу лікування або придбаних без 

прямої потреби, про запас. Детальний аналіз побутових МВ, їх вплив 

на організм людини та механізм надходження в НС виконано в нашій 

роботі [2].  

Слід зазначити, що хоча МВ несуть потенційно вищий ризик, 

ніж будь-який інший тип відходів, офіційний облік відходів лікуваль-

но-профілактичних установ в Україні відсутній, також практично від-

сутня екологічно безпечна і економічно обґрунтована система пово-

дження з відходами лікарняних установ, а питання збору та знешко-

дження протермінованих або невикористаних ЛЗ не вирішене зо-

всім. На нашу думку, ця проблема обумовлена  необізнаністю насе-

лення щодо поводження з побутовими МВ, складністю проведення 

моніторингу цих речовин та украй обмеженими фінансовими ресур-

сами. До того ж, вся законодавча база України в сфері поводження з 

небезпечними МВ носить статичний (без вказівки чітких цілей і тер-

мінів їх виконання); та декларативний (без чітких механізмів реалі-

зації та механізмів контролю) характер. Слід відмітити, що у Націона-

льній стратегії управління відходами України до 2030 року наголо-

шується на існуючій проблемі поводження з МВ, але не вказані кон-

кретні стратегії та інструменти щодо її розв’язання.  

Слід звернути увагу на те, що у зв’язку з пандемією коронавіру-

су,  утвориться величезна кількість побутових МВ, і аби вони не ста-

ли серйозним джерелом екологічної небезпеки, їх потрібно буде ути-

лізувати належним чином. Наприклад, влада Китаю  рекомендувала 

населенню обробити використану маску засобом для дезінфекції з 

обох сторін і запечатати в пластиковий пакет перед тим, як викинути 

її у контейнер для відходів, схожі заходи були прийняті в Європі та 

Великобританії. 

За законодавством аптека, яка вилучає з обігу відходи ЛЗ, 

здійснює операції з їх утилізації або знищення за власний рахунок. 

Для знищення Правила пропонують декілька методів: інкапсуляція, 

інертизація, термічні методи, хімічна нейтралізація, автоклавування, 
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метод розведення водою та злив до комунального колектору. Можна 

сказати, аптечні заклади та населення діють на власний розсуд та у 

напрямку найменших зусиль – викидають відходи ЛЗ у смітник або ж 

зливають у каналізацію. Як зазначає [5] їх розкладання на очисних 

спорудах становить близько 68%. 

Численними дослідженнями доведено вкрай негативний вплив 

на водні об’єкти навіть незначної кількості ЛЗ, які надходять в них зі 

стічними водами. Вивчені групи препаратів, які слабо розчиняються 

у воді: протизапальні, знеболюючі засоби, антибіотики, гормони, лі-

ки, що знижують вміст холестерину. Вони слабо піддаються біодест-

рукції і, проходячи через очисні споруди без змін, потрапляють у 

природні води [5].  

У результаті досліджень Інституту хімії води НАН України [6] 

встановлено, що питна вода, що постачається українцям, містить ве-

лику кількість різноманітних фармацевтичних препаратів, включаю-

чи антибіотики, статеві гормони, заспокійливі і антисудомні препара-

ти, знеболюючі, а також багато інших, які відпускаються тільки за 

рецептом лікаря. Варто зауважити, що шляхи потрапляння таких 

препаратів в воду різноманітні. Зокрема за рахунок того, що люди 

приймають ЛЗ, частина з них не засвоюється організмом і, без зміни 

свого хімічного складу, потрапляє в каналізацію. Туди ж часто пот-

рапляють протерміновані або невикористані ЛЗ. Відомо, що стічні 

води, проходять традиційну очистку і знову потрапляють в річки або 

озера, звідки і поповнюються ресурси питної води. Відпрацьована 

муніципальна система очистки побутових стоків нездатна видалити з 

води фармацевтичні препарати. Крім того, експерти встановили, що 

додавання у воду хлору та його сполук, як стандартна процедура при 

очищенні води [7], навпаки, підсилює токсичність деяких ЛЗ, що міс-

тяться у воді.  

За даними наукових досліджень, найбільш токсичні та стійкі до 

біологічної деградації фармацевтичні речовини різних фармакологі-

чних груп, а саме: диклофенак, бета-естрадіол, фуросемід, антено-

лол, цефуроксим, які містяться у стічних водах лікарняних закладів і 

міських стічних водах. 

Як Європейський Союз, так і Управління з охорони НС США ви-

явили, що серед нестероїдних протизапальних засобів найбільш на-

очний вплив на природні екосистеми здійснює диклофенак [8]. Гло-

бальне споживання диклофенаку досягає 2400 тонн на рік. Кілька 

сотень тонн залишаються у побутових відходах, невелика частка – 

близько 7% – відфільтровується очисними спорудами, ще 20% пог-
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линається екосистемами, а решта потрапляє в океани. Таким чином, 

попадання в водні об’єкти ЛЗ обумовлює доцільність дослідження 

проб водопровідної води на наявність їх залишків. Для чого були ві-

дібрані проби води у трьох точках м. Харкова (табл. 1, рис. 1). 

Дослідження залишків фармацевтичних речовин проводилося 

шляхом газової хроматографії (високоефективним фізико-хімічним 

методом розділення і аналізу, в якому речовина розподіляється між 

двома фазами: рухомою і нерухомою) на базі Лабораторії міських та 

виробничих стічних вод НДУ «Український науково-дослідний інсти-

тут екологічних проблем». 
Таблиця 1 

Результати дослідження водопровідної води  

на наявність залишків фармацевтичних речовин 

Назва фармацев-

тичної речовини 

Концентрація фармацевтичної ре-

човини, г/л 

Норматив 

концентрації фар-

мацевтичної речо-

вини згідно з Ди-

рективою 

2000/60/EC, г/л 

Поліклініка 

№ 1 

Школа 

№ 114 

Автомат з 

питною 

водою 

Диклофенак 3,1·10-7 2,7·10-7 2,0·10-7 1·10-7 

Бета-естрадіол 13·10-10 11,7·10-10 9,2·10-10 4·10-10 

Рис. 1. Концентрація фармацевтичних речовин у водопровідній воді 

 

Для вивчення громадської думки щодо досліджуваного питан-

ня нами було проведено анкетування родин учнів Слобідського ра-

йону міста Харкова (540 родин). Результати анкетування: 278 (51,5%)  
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опитаних викидають побутові МВ у смітник, 128 (23,7%) виливають 

(висипають) у каналізацію, 78 (14,4%) виносять і спалюють, 

56 (10,4%) кладуть окремо біля сміттєвого баку. У свою чергу 

404 (74,8%) опитаних вважають, що МВ завдають серйозної шкоди 

довкіллю, 136 (25,2%) опитаних не бачать шкоди від ПМВ. На важли-

вості проблеми поводження з ПМВ наголошують 388 (71,9%) опита-

них, неважливою вважають 152 (28,1%) опитаних. До екологічної по-

ведінки з МВ готові 248 (45,9%) опитаних, не готові – 292 (54,1%). 

Можна зробити висновок, що у Харкові потрібно налагодити екологі-

чно безпечну систему поводження з ПМВ, вирішити питання збору та 

знешкодження протермінованих або невикористаних ЛЗ, інформува-

ти громадян щодо існуючої проблеми та проводити заходи з форму-

вання екологічної поведінки стосовно ПМВ. 

Аналіз українських та закордонних літературних джерел [1; 2; 

3; 9] показує, що існує достатня кількість різноманітних методів зне-

шкодження ПМВ. Проаналізувавши їх, ми виявили основні їх недолі-

ки (табл. 2). 

Таблиця 2 

Недоліки методів знешкодження ПМВ 
№ 

з/п 

Категорія ЛЗ Метод знешкоджен-

ня 

Питання і зауваження 

1 2 3 4 

1 Тверді, напі-

втверді ма-

теріали та 

порошки 

Утилізація на полі-

гонах ТПВ 

У нижньому шарі утворюєть-

ся рідина (фільтрат), яка 

проникає у ґрунт та ґрунтові 

води  

Високотемпературне 

спалювання 

Потрібно організувати збір 

ПМВ 

Шкідливі викиди в атмосферу 

Спалювання при се-

редніх  

температурах  

Хімічні сполуки, які утворю-

ються при спалюванні, не пі-

длягають звичайним мето-

дам очищення 

Поміщення в капсу-

лу  

На планеті утворяться моги-

льники з капсул 

2 Рідкі неток-

сичні ЛЗ або 

з низькою 

токсичністю 

Зливання до  

каналізації 

Через певний час відбудеть-

ся накопичення речовин у 

річковій воді, у прибережно-

му мулі тощо 
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продовження табл. 2 
1 2 3 4 

 Інші рідкі ЛЗ Зливання до каналі-

зації 

Немає змоги проконтролювати 

дотримання вимог, знов таки 

відбудеться накопичення речо-

вин у річковій воді, мулі 

Поміщення в капсулу  На планеті утворяться моги-

льники з капсул 

Високотемпературне 

спалювання  

Потрібно організувати збір ПМВ 

Шкідливі викиди в атмосферу 

3 Ампули  Утилізація на поліго-

нах ТПВ 

Скло дуже повільно розкла-

дається; хто буде займатися 

розбиванням ампул, зливан-

ням препаратів? 

4 Протиін-

фекційні ЛЗ 

Високо- та середньо-

температурне спалю-

вання 

Потрібно організувати збір ПМВ 

Шкідливі викиди в атмосферу 

Поміщення у капсулу На планеті утворяться моги-

льники з капсул 

Інактивація відходів Потрібно організувати збір ПМВ 

Зливання до каналі-

зації 

Чи в усіх є бажання і можли-

вість чекати два тижні 

Утилізація на поліго-

нах ТПВ 

На планеті утворяться моги-

льники з капсул 

5 Контрольовані 

ЛЗ 

Поміщення у капсулу На планеті утворяться моги-

льники з капсул 

Інактивація відходів Потрібно організувати збір МВ 

Утилізація на поліго-

нах ТПВ 

Рідина потрапляє у нижній 

шар, потім у ґрунтові води 

Високотемпературне 

спалювання 

Потрібно організувати збір ПМВ 

Шкідливі викиди в атмосферу 

6 Протипухлинні 

ЛЗ 

Високотемпературне 

спалювання 

Потрібно організувати збір ПМВ 

Шкідливі викиди в атмосферу 

Поміщення в капсулу На планеті утворяться моги-

льники з капсул 

Інактивація відходів Потрібно організувати збір ПМВ 

Утилізація на поліго-

нах ТПВ 

Потрібно організувати збір ПМВ 

Утворяться могильники кап-

сул 

Зливання до каналі-

зації 

Хто організує попереднє хімі-

чне розкладання в домашніх 

умовах 
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продовження табл. 2 
7 Дезінфікуючі 

ЛЗ 

Спалювання в печі 

для випалу цементу 

Потрібно організувати збір ПМВ 

Шкідливі викиди в атмосферу 

Використання в по-

бутових цілях (мийка 

унітазів, раковин, по-

лів тощо) 

Чи в кожному домогосподарс-

тві захочуть, наприклад, мити 

унітаз спиртовим розчином 

або перекисом водню. 

8 Аерозольні ЛЗ Утилізація на поліго-

нах ТПВ 

Рідина потрапляє у ґрунтові 

води, крім того аерозольні ба-

лончики не розкладаються та 

можуть вибухати 

 
На сьогоднішній день існуючі способи утилізації ПМВ є недоста-

тньо ефективними, бо усі вони без винятку забруднюють довкілля. 

До того ж, різні методи очищення мають різну ефективність щодо 

видалення ЛЗ в цілому і окремих найменувань ЛЗ зокрема. Отже, 

перспективним є пошук альтернативних технологій, спрямованих на 

нейтралізацію фармацевтичних з’єднань у складі побутових МВ і ме-

тодів доочищення стічних вод від ЛЗ. 

До того ж, на нашу думку, розв’язати проблему лише технологі-

єю не вдасться, нам потрібно значне скорочення споживання ЛЗ та 

розробка і впровадження екологічно безпечних ЛЗ, які після надан-

ня людині необхідної допомоги будуть швидко руйнуватися, перет-

ворюючись на біологічно неактивні залишки ще до того моменту, як 

покинуть організм. 
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REDUCTION OF ECOLOGICAL THREAT DURING HANDLING OF 

HOUSEHOLD MEDICAL WASTE (ON EXAMPLE KHARKIV) 
 
The problem of the growing uncontrolled presence of drug residues in 
the environment was analyzed in the article. The person absorbs only 
10-20% of medicines, and the rest goes to waste. In addition, 
medicines are developed with high biological activity, so they have 
high environmental sustainability. 
Medical and pharmaceutical waste is classified as hazardous waste 
and subject to regulation. «Hazardous» means waste that has such 
physical, chemical, biological or other hazardous properties that 
create or may pose a significant risk to the environment and human 
health. 
The system of medical waste management in Ukraine is absent and 
practically absent an ecologically safe and economically sound 
system of waste management of hospitals. The issue of collecting and 
disposing of expired or unused medicines has not been fully resolved. 
This problem is caused by the lack of awareness among the 
population about the management of medical waste, the complexity of 
monitoring these substances and the extremely limited financial 
resources. 
It should be noted that the pandemic of the coronavirus generate a 
huge amount of medical waste that need to be disposed of properly. 
Numerous studies have proved the extremely negative impact on 
water bodies of a small amount of medicines coming into them with 
wastewater. Drinking water supplied to Ukrainians contains a large 
number of different pharmaceuticals that have been identified as a 
result of research. Groups of drugs that are poorly soluble in water 
were studied: anti-inflammatory, analgesic, antibiotics, hormones, 
cholesterol-lowering drugs. They are poorly biodegradable and, 
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passing through treatment facilities without changes, enter the 
natural waters. 
According to scientific research, the most toxic and biodegradable 
pharmaceutical substances are: diclofenac, beta-estradiol, 
furosemide, antenolol, cefuroxime, which are found in sewage in 
hospitals and urban sewage. 
The tap water for the presence of residues of pharmaceutical 
substances was studied. Opinion polled on the issue was processed. 
Methods of disposal of medical waste were analyzed in the article. 
In our opinion, it will not be possible to solve the problem only with 
the help of technology, we need a significant reduction in the 
consumption of medicines and the development and implementation 
of environmentally friendly. 
Keywords: environmental risk; medicines; medical waste; diclofenac; 
tap water; human health. 
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СОКРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С  

БЫТОВЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. ХАРЬКОВА) 

 

В статье проанализирована проблема растущего неконтролируемо-
го присутствия остатков лекарственных средств в окружающей 
среде. Доказано крайне негативное влияние на водные объекты 
незначительного количества лекарственных средств, поступающих 
в них со сточными водами. Проведено исследование водопровод-
ной воды на наличие остатков фармацевтических веществ. Прора-
ботано общественное мнение относительно изучаемого вопроса. 
Проанализированы методы обезвреживания медицинских отходов. 
Ключевые слова: экологический риск; лекарственные средства; 
медицинские отходы; диклофенак; водопроводная вода; здоровье 
человека.  
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