
SOLUŢIE

11 mii spitale

68 mii unităţi sanitare

3 milioane  de paturi pentru bolile acute

55 mii unităţi sanitare pentru animale

Lipsa procedurilor standard pentru 
gestionarea deşeurilor provenite 
din aparatură medicală ieşită din 
uz, din partea unităților sanitare.

Prevenția slabă de producere a 
deşeurilor şi rata redusă de 
reutilizare a aparatelor ieşite din uz 
(chiar dacă încă funcţionează).

Lipsa unei valorizarii specifice 
preventiva şi a unei caracterizarii a 
deşeului înainte de tratarea lui.

Prezentat deja in cadrul liniei Life+ 2013, scopul proiectului este de a 
proiecta si realiza un sistem integrat de gestiune si valorizare a 
echipamentelor medicale ieşite din uz.
Proiectul se va derula din iulie 2014 până în iunie 2017, pe o perioadă de 36 
luni în Italia şi România.

Situaţia în Uniunea
Europeană în anul 2012: 

CONTEXT

ACŢIUNI

OBIECTIV:

Fiecare unitate sanitară dedicată 
persoanelor sau animalelor este un 
producător de deşeuri semnificative 
din punct de vedere cantitativ, fapt ce 
implică o gestiune complexă.

Dezvoltarea unui nou sistem integrat 
de gestionare şi calificare al 
aparaturii şi al echipamentelor 
medicale ieşite din uz. Se va efectua 
o monitorizare al unităților medicale 
şi veterinare şi o analiză a stării de 
funcţionare a aparaturii medicale 
ieşite din uz în Italia şi România.

Recuperarea aparaturii medicale în 
Italia şi România, prin partenerii 
proiectului, pentru a putea fi donată şi 
reutilizată.

Organizarea unei întâlniri naționale 
de consultare pentru definirea liniilor 
directoare a gestiunii aparaturii 
medicale ieşite din uz.
Se vor identifica oportunităţi şi 
constrângeri ale proceselor 
legislative actuale şi se vor propune 
soluţii pentru a corecta în mod 
eficient aplicarea legislaţiei.

Difuzarea şi promovarea activităţilor 
realizate prin întâlniri informative în 
Italia şi România, material de 
comunicare off-line şi on-line.

n.350 contacte cu structuri 
sanitare şi veterinare             

n.300 echipamente 
electro-medicale reprocesate

n.250 tone de deşeuri 
gestionate in mod 
corespunsator / provenite din 
structurile incluse in program

n.100 tone de deşeuri 
neproduse

n.80 instituţii beneficiare ale 
donatiilor in cadrul Uniunea 
Europeana

n.120 piese de mobilier sanitar 
recondiţionate                                                                          

n.100 componente de schimb 
demontate

Reducerea la minim a cantităţii de deşeuri 
rezultate din echipamentele medicale ieşite 
din uz, maximizând reutilizarea şi 
recondiţionarea echipamentelor medicale.

PROBLEMATICA

RESULTATE
SCONTATE

http://www.cauto.it
http://www.memua.it
http://www.unibs.it/aree-disciplinari/ingegneria
http://lombardia.legambiente.it
http://atelierefarafrontiere.ro

www.life-med-equipment.eu 
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