SPRAWOZDANIE
z wizyty studyjnej w Oslo w dniach 21-24 września 2015 r.
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w związku z realizacją Programu
Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych”
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
Cel wizyty
Wizyta studyjna, w ramach realizacji Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norweskiej
Agencji Środowiska. Tematem roboczego spotkania przedstawicieli Inspekcji Ochrony
Środowiska i Norweskiej Agencji Środowiska był monitoring zagrożeń dla środowiska
związanych z postępowaniem z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
Przebieg spotkania
22 września 2015 r.
Przedstawiciel Norweskiej Agencji Środowiska przywitał gości, po której dokonano
prezentacji uczestników wizyty.
Astrid Wester i Petter Elstrom - Przedstawiciele Norweskiego Instytutu Zdrowia
Publicznego (Norwegian Institute of Public Health) przedstawili prezentację na temat
rozporządzenia w sprawie odpadów zakaźnych w Norwegii.
Jorgen Huse - Przedstawiciel Norweskiej Agencji Leków (Norwegian Medicines
Agency) przedstawił informację dotyczącą obowiązujących wymagań i procedur w zakresie
odpadów medycznych.
Ingebjorg Svindland - Przedstawiciel Norweskiej Agencji Środowiska (Norwegian
Environment Agency) przedstawił prezentację na temat stosunku do regulacji dot. odpadów
niebezpiecznych i obowiązków Norweskiej Agencji Środowiska.
Per Antonsen - Przedstawiciel Norweskiej Agencji Środowiska przedstawił informację
na temat monitorowania postępowania z odpadami medycznymi i zakaźnymi w zakładach
przetwarzania.
Thea Johanne Ness - Przedstawiciel Norweskiej Dyrekcji Ochrony Ludności
(Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB)) przedstawiła informację dotyczącą
pakowania i etykietowania odpadów zakaźnych i ich transportu drogowego i kolejowego.

Fot.1. Przedstawiciel strony norweskiej podczas wygłaszania prezentacji (fot. E. J. Lipińska)

Fot.2. Przedstawiciel strony norweskiej podczas wygłaszania prezentacji (fot. E. J. Lipińska)

Fot.3. Przedstawiciel strony norweskiej podczas wygłaszania prezentacji (fot. E. J. Lipińska)

Przedstawiciel polskiej delegacji Małgorzata Kwaśniewska - Zastępca Naczelnika
Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
przedstawiła stan odpadów medycznych i zakaźnych w Polsce.
Strony dyskutowały również na temat mocnych i słabych stron oraz elementów
związanych z odpadami medycznymi i zakaźnymi w Norwegii i Polsce wymagających
poprawy.

Fot.4. Prezentacja pt. „Stan odpadów medycznych i zakaźnych w Polsce” (fot. E. J. Lipińska)

23 września 2015 r.
Wizyta w szpitalu Rikshospitalet na Ulleval w Oslo:
W drugim dniu wizyty delegacja polska zwiedziła szpital na Ulleval w Oslo. Szpital
Narodowy w Oslo od stycznia 2009 r. jest częścią Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo i jest
jednym z największych szpitali w Norwegii, zatrudniającym ponad 20 tys. pracowników. Jest
wysoko wyspecjalizowaną jednostką badawczą, przeprowadzającą zaawansowane terapie,
w tym terapie eksperymentalne oraz prowadzącą działalność naukową w skali
międzynarodowej. Szpital przeprowadza rocznie ok. 1,2 miliona terapii i jest odpowiedzialny
za ok. 50% badań medycznych lub związanych z opieką medyczną, przeprowadzanych
w norweskich szpitalach. Szpital w Oslo stanowi ważne centrum eksperckiej wiedzy
medycznej w zakresie diagnozowania i leczenia rzadkich i skomplikowanych chorób.
Przeprowadza m.in. transplantacje organów i kości, a także operacje i zabiegi w dziedzinie
neurochirurgii. Szpital jest obiektem nowoczesnym zarówno pod względem
architektonicznym, technologicznym jak i w aspekcie wdrażanych polityk zrównoważonego
rozwoju i ciągłego doskonalenia oraz współpracy z jednostkami medycznymi w innych
krajach.

Fot.5. Szpital Rikshospitalet na Ulleval w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Podczas wizyty w szpitalu, Tore Havellen przedstawił obowiązujące w obiekcie
procedury w zakresie odpadów medycznych i zakaźnych.

Fot.6. Szpital Rikshospitalet na Ulleval w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Fot.7. Szpital Rikshospitalet na Ulleval w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Fot.8. Szpital Rikshospitalet na Ulleval w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Fot.9. Szpital Rikshospitalet na Ulleval w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Wizyta w spalarni odpadów Klemetsrud:
Następnie uczestnicy wizyty zwiedzili spalarnię odpadów Klemetsrud. Spalarnia
odpadów w Klemetsrud jest największą spalarnią odpadów w Norwegii, działającą w ramach
Agencji Waste-To-Energy (odpady dla energii). Agencja zajmuje się produkcją przyjaznej dla
środowiska energii, pochodzącej z procesów przetwarzania odpadów. Spalarnia w Klemetsrud
działa od 1986 r. i w 2010 r. została rozbudowana o trzecią linię do spalania odpadów.
Rocznie instalacja przetwarza ok. 310 000 ton odpadów, w tym odpadów wysokiego ryzyka,
m.in. odpadów medycznych. Dzięki nowoczesnej technologii spalarnia jest przystosowana do
odzysku energii w postaci energii cieplnej i energii elektrycznej, w które zaopatruje sieci
grzewczą i elektryczną w mieście Oslo (może zaopatrzyć w energię cieplną ok. 59 tys.
gospodarstw domowych). Spalarnia jest instalacją spełniającą rygorystyczne normy
w odniesieniu do obowiązujących w Norwegii standardów emisyjnych oraz wymogów
związanych z gospodarką odpadami.
Podczas wizyty, przedstawiciel zakładu, Kjell Henrik Olsen zaprezentował system do
obróbki odpadów medycznych i zakaźnych funkcjonujący w spalarni.

Fot.10. Spalarnia odpadów Klemetsrud w Oslo (fot.: E. J. Lipińska)

Fot.11. Spalania odpadów Klemetsrud w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Fot.12. Spalarnia odpadów Klemetsrud w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Fot.13. Spalania odpadów Klemetsrud w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Fot.14. Spalarnia odpadów Klemetsrud
w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Fot.15. Ostrzeżenie o konieczności ochrony dróg oddechowych w spalani odpadów Klemetsrud w Oslo
(fot. E. J. Lipińska)

Fot.16. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane w pobliżu spalani odpadów Klemetsrud w Oslo (fot. E. J. Lipińska)

Wizytę należy uznać za efektywną i udaną. Strona polska miała możliwość zapoznania
się z dobrymi rozwiązaniami norweskimi w zakresie postępowania z odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi, w tym również od strony praktycznej (wizyta w szpitalu i spalarni
odpadów).

