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:فصل اول

امحا و -حمل و نقل-تفکیک-جمع آوري 

پسماندهاي  پزشکیبی خطر سازي 



٤

:دمهمق

و حفظ بهداشت جامعه و افراد آن از جنبه هاي مختلف یعنی بهداشت فـردي ،بهداشـت عمـومی   

افراد جامعه باید بدین بـاور برسـند کـه عـالوه بـر رعایـت                .بهداشت محیط زیست قابل بررسی است     

یـرا در صـورت عـدم    موازین بهداشت فردي ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامـون خـود هـستند ز      

یکی از موارد مهم .رعایت این موضوع سالمت آنها و سالمت سایرافراد جامعه در مخاطره خواهد افتاد

مراکـز  .در زمینه حفظ و ارتقاي سالمت افراد و جامعه دفع زباله و مواد زائد از راه هاي صحیح اسـت         

لید مـی کننـد تعهـد اخالقـی و          بهداشتی درمانی که زباله هاي پزشکی،شیمیایی یا رادیولوژي را تو         

قانونی دارند که این زباله ها را به نحوي که کمترین خطرات زیست محیطی را بر جـاي گـذارد،دفع     

در این مبحث  ضوابط وروشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشـکی وپـسماندهاي وابـسته               .نمایند

.آورده شده است
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:اهداف 

ل اثرات نامطلوب پسماندهاي پزشکیحفظ سالمت عمومی ومحیط زیست ومقاب.1

اطمینان از مدیریت اجرایی مناسب وضابطه مند پسماندهاي پزشکی.2

ایجاد رویه اي مناسب وضابطه مند بـراي تولیـد، حمـل ونگهـداري، تـصفیه وامحـاء ودفـع                    .3

پسماندهاي پزشکی

:تعاریف 

.می باشد1383منظور قانون مدیریت پسماند مصوب:قانون مدیریت پسماند .1

سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان.2

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی: وزارت .3

بــه کلیــه پــسماندهاي عفــونی وزیــان آور ناشــی از بیمارســتانها،  : پــسماندهاي پزشــکی ویــژه.4

مراکزبهداشتی درمانی، آزمایشگاههاي تشخیص طبی، وسایر مراکز مشابه که به دلیل باال بودن              

ك از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی          حداقل یکی از خواص خطرنا    

.نیاز دارند، گفته می شود) مدیریت خاص(ومشابه آن به مراقبت ویژه 

: چهار دسته اصلی پسماند پزشکی .5

پسماند عادي-4پسماند شیمیایی ودارویی ،-3پسماند تیز وبرنده، -2پسماند عفونی،-1

.ی که ویژگی خطرناك بودن پسماند پزشکی را دفع نمایداقدامات: بی خطر سازي .6
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:حدود واختیارات

.وزارت، مسئول نظارت بر اجراي ضوابط وروشهاي مصوب می باشد-3ماده 

اجراي ضوابط وروشهاي مصوب براي کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که پسماندهاي پزشکی             -4ماده

ي، دریافـت، ذخیـره، حمـل وتـصفیه، دفـع یـا             را در هر شکلی تولید، تفکیک، جداسازي، جمع آور        

.مدیریت می نمایند الزامی است

مدیریت اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها وضوابط وزارت ترتیبی اتخاذ نمایند تـا               -5ماده

.سالمت بهداشت وایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین وتضمین شود

در جهت کاهش میزان تولید پسماند برنامه هـاي عملیـاتی           تولید کنندگان پسماند موظفند      -6ماده

.داشته باشد

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که مبادرت به تاسیس مرکز درمانی اعم از      بیمارستان،                   -7ماده

موظفند برنامه مدیریت اجرایی پسماند واحد یـاد شـده را بـه تاییـد               . درمانگاه، وکلینیک می نمایند   

.وارت برسانند

پسماند پزشکی ویژه بر اساس تعریف مندرج در قانون تا قبل از زمانی که تبدیل به پـسماند          -8ماده

.عادي شوند به عنوان پسماند ویژه محسوب می گردند

:              طبقه بندي پسماندهاي پزشکی

:طبقه بندي پسماندهاي پزشکی به شرح ذیل می باشد–9ماده

)شبه خانگی(عادي)الف

)پسماندهاي پزشکی ویژه(پسماندهاي ناشی از مراقبت هاي پزشکی)ب
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:جدول طبقه بندي پسماندهاي پزشکی ویژه
شرح ومثالنام رده پسماند
پسماندهاي مظنون به داشتن عوامل زنده بیماریزا مانند محیط هاي کشت پسماند عفونی

سواب (اسازي بیماران عفونی، بافتهامیکروبی آزمایشگاه، پسماندهاي ناشی از جد
،مواد یا تجهیزاتی که با فرد مبتال به بیماري عفونی تماس داشته اند ومواد )آلوده

.دفع شده از این بیماران
مانند بافتها وآبگونه هاي انسان، تکه هایی از بدن انسان، خون وسایر آبگونه هاي پسماند آسیب شناسی

.بدن،جنین
آنفورین، تیغه چاقو، چاقو، تیغ، شیشه هاي )set(مانند سوزن ترزیق،دستگاهرندهپسماندهاي تیز وب

.شکسته
اقالمی که حاوي دارو یا اقالمی که با دارو (مانند داروهاي تاریخ گذشته یا غیر الزمپسماندهاي دارویی خطرناك

که در صورت آزاد شدن در ) آلوده شده اند مانندقوطی ها وشیشه هاي دارویی
.براي محیط وانسان مضر باشدمحیط

مانند پسماندهاي داراي موادي با خصوصیات سمی براي ژنها، ازجمله پسماندهاي پسماندهاي ژنوتوکسیک
ومواد )که بیشتر در درمان سرطان به کار می روند(داراي داروهاي سایتوتوکسیک

.شیمیایی سمی براي ژن ها
پسماندهاي شیمیایی 

خطرناك
یمیایی مانند معرفهاي آزمایشگاهی داروهاي ثبوت وظهور فیلم که محتوي مواد ش

مواد، مواد ضدعفونی کننده وگندزداي تاریخ گذشته ویا غیر الزم وحاللها می 
.که بصورت آزاد شده در محیط براي محیط وانسان مضر باشد. باشند

پسماندهاي داراي فلزات 
سنگین

راي جیوه براي          اندازه گیري مانند باتري ها،ترمومترهاي شکسته، وسایل دا
....فشار خون و

مانند سیلندرهاي گازها، کارتریج گازو قوطی افشانظرفهاي تحت فشار
شامل مقررات خاص خود  می شود و از : پسماندهاي محتوي مواد رادیو اکتیوپسماندهاي پرتو ساز

.شمول این ضوابط خارج است
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:ی ویژه شرح انواع پسماندهاي پزشک

:پسماندهاي عفونی. 1
بـه  )باکتریها،ویروسها، انگل هـا یـا قارچهـا   (پسماندهاي عفونی مظنون به داشتن عوامل زنده بیماریزا  

ایـن رده شـامل     . مقدار ویا کیفیتی که بتوانند در میزبانان حساس موجب بیماري شوند، می باشـند             

.موارد ذیل است

بیماریزاي ناشی از کار آزمایشگاهکشت ها ومواد نگهداري شده حاوي عوامل

ماننـد بافتهـا،    (پسماندهاي ناشی از عوامل جراحی وکالبد شکافی اجساد مبتال به بیماریهاي عفـونی            

).مواد وتجهیزاتی که در تماس با خون یا دیگر آبگونه هاي بدن

یالیز از جمله   مانند تجهیزات د  .(پسماندهایی که در تماس با بیماریهاي عفونی همودیالیز شده باشند         

)لوله گذاري وفیلترها، حوله هاي یکبار مصرف،گان، پیشبند، دستکش ولباس آزمایشگاه

.هر نوع اسباب یا مواد دیگري که در تماس با اشخاص یا جانوران آلوده بوده اند

اجساد تیز وبرنده آلوده نیز زیر مقوله پسماندهاي عفونی اند اما در این ضوابط جداگانـه شـرح                  :توجه

.داده می شوند

کشت ها ومواد نگهداري شده بشدت آلوده کننده بوده وشامل عوامل بیماریزاي عفونی بوده پسماند               

کالبد شکافی ها، اجساد جانداران، ودیگر پسماندهایی که به آنها تلقیح شـده وآلـوده شـده انـدیا در      

.نامیده می شوند"پسماند بشدت آلوده کننده"تماس با این گونه عوامل بیماریزا بوده اند 

:پسماندهاي آسیب شناختی.2

پسماندهاي آسیب شناختی شامل بافتها، اندامها، اجزاي بدن، جنین انسان وجسد جانـداران، خـون               

در این مقوله اجزاي قابـل شناسـایی بـدن انـسان وجـانوران را پـسماندهاي                 . وآبگونه هاي بدن اند     

.تشریحی می نامند
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اجسام تیز وبرنده.3

سام تیز وبرنده اقالمی هستند که می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی ها ویـا سـوراخ شـدگی               اج

وعبارتنداز سوزنها، سوزنهاي زیر جــلدي، تیغه چاقوي جــراحی، ودیگر تیغه ها، چـاقو سـت     . شوند

به . شندکه ممکن است عفونی باشند یا نبا ... ها انفوزیون، اره ها، شیشه شکسته ها، وناخن بیماران و         

.هر حال بعنوان پسماندهاي بشدت تهدید کننده سالمتی به شمار می آیند

:پسماندهاي دارویی.4

پسماندهاي دارویی عبارتند از داروي تاریخ گذشته ، مصرف نـشده، تفکیـک شـده وآلـوده کننـده،                   

این . شوندواکسن ها مواد مخدر وسرم هایی که دیگر به آنها نیازي نیست وباید به نحومناسبی دفع                  

رده همچنین شامل اقالم دور ریخته شده مورد مصرف در کارهاي دارویی مانند بـطري ها وقـوطی                 

هاي )ویال(هاي داراي باقیــمانده داروهاي خــطرناك، دستــکش ماسک، لوله هاي اتصال، وشیشه     

.داروها هم بوده که در صورت آزاد شدن در محیط براي محیط وانسان مضر باشند

:سماندهاي ژئو توکسیک پ.5

پسماندهاي ژئو توکسیک به شدت خطرناکند وممکن است خصوصیات ایجاد جهش سلولی عجیـب              

ایـن  . الخلقه یا سرطان زایی داشته باشند این پسماندها مشکالت ایمنی جدي به وجـود مـی آورنـد        

توانـد باشـد    مشکالت هم درون بیمارستان وهم پس از دفع پسماندها در بیرون از بیمارسـتان مـی                 

وباید مورد توجـه خـاص قـرار داشـته باشـند پـسماندهاي ژئوتوکـسیک میتواننـد داراي داروهـاي                     

داروهـاي  . سایتو توکسیک، مواد شیمیایی، مواد پرتو ساز، باشند   ) به شرح ذیل  (سایتوتوکسیک معین 

بعـضی  که مواد اصلی این مقوله را تشکیل می دهنـد مـی تواننـد               )یا ضد نئوپالزي  (سایتوتوکسیک  

این داروها براي شیمی درمانی سرطانها بـه کـار   .سلولهاي زنده را بکشند یا رشد آنها را متوقف کنند      

داروهاي سایتوتوکسیک نقش مهمی در درمان انواع بیماریهاي نئوپالزیک دارند همچنـین         . می روند 
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اي اسـاس ایمنـی   به عنوان ماده ایمونوساپرسیو هنگام پیوند اندام ودرمـان بیماریهـاي گونـاگون دار        

داروهاي سایتوتوکسیک بیشتر اوقات در بخشهاي تخصـصی        . شناختی کاربردهاي گسترده اي دارند    

که نقش اصـلی آنهـا درمـان    . مانند بخش سرطان شناسی وواحد هاي پرتو درمانی مصرف می شوند 

.سرطان است

نـشان داده شـده انـد       رایج ترین مواد ژئوتوکسیک مورد استفاده در مراقبت تندرستی در کادر زیـر              

:داروهاي سایتوتوکسیک خطرناك را می توان به شرح زیر رده بندي کرد

رایج ترین فرآوردهاي ژئوتوکسیک مورد استفاده در مراقبت هاي بهداشتی درمانی

.مواد بازدارنده تقسیم سلولی که از تکثیر سلول جلوگیري می کنند

منبع در مراقبت تندرستی تولید می شوند و   می توان آنها را به پسماندهاي سایتوتوکسیک از چند

.شرح ذیل طبقه بندي کرد

.، بسته بنديgaugeمواد آلوده به فراورده هاي دارویی وتجویز داروها مانند سرنگ، سوزن، ویال، 

طبقه بندي شده به عنوان سرطانزا-1
مواد شیمیایی:

بنزن
داروهاي سایتوتوکسیک وغیره:

آزاتیو چرین،کلرامبوسیل، کلرنفازین، سیکلوسپورین، سیکلوفسفامید، ملفاالن سیموسیتن،تاموکسیفن، تیوتیا، ترسولفان
رادیو اکتیو(مواد پرتوزا(

دي شده بعنوان سرطانزایی ممکن یا احتمالیطبقه بن-2
:مواد سایتوتکسیک یا داروهاي دیگر

آزاساپتیدین، بلئومایسین،کاروموستاین، کلرامفینکل، کلروزتوسین،سیس پالتین،داکاربازین،دائونوروبیسین، دي 
،متیل دوکسوروبیسین،لوموستین) مانندپانفوران که دیگر مصرف نمی شود(هیدروکسی متیل فلوراتریزین

تیوراسیل،مترونیدازول، میتومایسین، نامتوپین، نیریدازول، اگزازپام، فناستین، فنوباربیتال، فینیتوئین، پروکاربازین، 
.هیدروکلراید، پروژسترون، سارکولیزین، استرپتوزوسین، تري کلرمتین

.ان استاین طبقه بندیها طبق طبقه بندي گروه کاري سازمان بین المللی پژوهش درباره سرط-3
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.داروهاي منسوخ شده وداروهاي برگشتی از بخشهاي بیمارستان

کـه داراي مـواد سایتوتوکـسیک یـا     (، پسماندهاي ژئوتوکسیک  در بیمارستان هاي تخصصی سرطان    

.از مجموع پسماندهاي بهداشتی درمانی را تشکیل دهند%1ممکن است تا )پرتوزاهستند

پسماندهاي شیمیایی.6

پسماندهاي شیمیایی تشکیل می شوند از مواد جامد وگازهاي شیمیایی که بـه عنـوان مثـال بـراي                 

پـسمانهاي  . رهاي نظافت، خانه داري ، وگندزدایی به کـار مـی رونـد            کارهاي تشخیصی وتجربی وکا   

شیمیایی مراقبت هاي بهداشتی درمانی می توانند خطرناك یا بی خطر باشند در زمینه حفاظـت از                 

:تندرستی از موقعی خطرناك به شمار می آیند که حداقل یکی از خصوصیات ذیل را داشته باشند

سمی

)12بیشتر از phوبازهایی با 2کمتر ازph۟هاي یامانند اسید(خاصیت خورندگی

قابلیت احتراق خود به خود

)مانند مواد انفجاري، مواد واکنش دهنده در مقابل آب وحساس به ضربه(واکنش دهنده

)مانندداروهاي سایتوتوکسیک(ژئوتوکسیک 

از پسماندهاي شیمیایی غیـر خطرنـاك شـامل آن دسـته از مـواد شـیمیایی اسـت کـه هـیچ یـک                        

. مانند قندها ، امینواسیدها وبعضی امالح آلی وغیر آلی. خصوصیت هاي مذکور را نداشته باشند

انواع مواد شیمیایی خطرناك مورد استفاده ورایج در تاسیسات ونگهـداري مراقبـت هـاي بهداشـتی                 

یـج در   درمانی بیمارستان ها که به احتمال زیاد در پسماندهاي شیمیایی خطرناك مورد استفاده ورا             

تاسیسات ونگهداري مراقبت هاي بهداشتی درمانی وبیمارستانها که بـه احتمـال زیـاد در پـسماندها      

.یافت می شوند در چند بند ذیل شرح داده می شوند
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: پسماندهاي محتوي فلزات سنگین .7

ي پـسماندهاي دارا  .یک زیر رده از پسماندهاي شیمیایی خطرناك وبه طور معمول بشدت سمی اند              

جیوه به طور مشخص از نشت تجهیزات شکسته شده بالینی بوجود می آیند جیوه هاي پخش شده                 

از چنین دستگاههایی تا حد ممکن باید جمع آوري شوند بقایاي کارهاي دندان سـازي هـم مقـدار                   

پسماندهاي داراي کادمیوم عمدتاً از باتري هاي دور ریختـه وشکـسته بـه وجـود                .زیادي جیوه دارد    

د برخی پانل هاي تقویت شده با چوب با مقداري سرب هنـوز هـم بعنـوان ضـد نفـوذ کـردن                       میآین

چند نوع دارو آرسنیک دارند اما این ضوابط بـه          . ودر بخشهاي تشخیصی به کار می روند       xپرتوهاي  

.عنوان پسماندهاي دارویی شرح داده می شوند

ظروف تحت فشار.8

کادر زیر  (المتی ویا در تجهیزات آزمایشگاهی به کار می روند          بسیاري از انواع گازها در مراقبت از س       

این گازها بیشتر اوقات در سیلندرهاي تحت فشار ،وقوطی هاي افـشانه اي مـی باشـند    )را نگاه کنید 

و به خصوص قوطی    -قابل مصرف دوباره هستند، اما بعضی از انواع دیگر        )وبسیاري از آنها باقی مانده      

.نحو مناسب دفع کردهاي افشانه را باید به 

یا بالقوه خطرناك که در ظروف تحت فشار قرار دارند همواره بایـد             )inert(گازها خواه از نوع خنثی      

ظرف گاز اگر در پسماند سوز انداخته شود یا بـه طـور اتفـاقی سـوراخ شـود                   . با دقت مدیریت شوند   

.ممکن است منفجر شود 

:تی به کار می روندگازهایی که از همه بیشتر در مراقبت از سالم

که به )مانند هالوتان، ایزوفلوران،انفلوران(اکسید ازت، هیدروکربن هاي هالوژنه فرار:گازهاي هوشبري 

.مقدار زیاد به جاي اتر وکلروفرم استفاده می شود

در اتاق عمل بیمارستان، هنگام زایمان در زایشگاهها ودر آمبـوالنس هـا ،در بخـش هـاي                  -کاربردها

.عمومی هنگام انجام اعمال دردناك ، در دندانپزشکی، به عنوان تسکین به کار می روندبیمارستان 
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براي سترون سازي تجهیزات جراحی و اسبابهاي پزشـکی،در محـل مرکـزي             -کاربردها:اتیلن اکساید 

.توزیع لوازم،و گاهی در اتاق عمل بیمارستان

یع نگهداري مـی شـود و از طریـق لولـه           در سیلندرها یا انبارهاي بزرگ به شکل گازي یا ما         :اکسیژن

مصرف استثنایی براي بیماران-کاربرد. کشی مرکز توزیع می شود

در کارهاي آزمایـشگاهی،تجهیزات درمـان استنشاقی،تاسیـسات و نگهـداري           -کاربردها:هواي فشرده 

.تجهیزات و در دستگاههاي کنترل محیط زیست

.این ضوابط خارج استاز شمول : پسماندهاي پرتوسازي ورادیواکتیو.9

:پسماندهاي عادي.10

داري ومـدیریت اجرایـی ایـن مراکـز مـی باشـند کـه شـامل                 پسماندهاي ناشی از کارکردهاي خانه      

پسماندهاي آشپزخانه ، آبدارخانه، قسمت اداري مالی، ایستگاههاي پرستاري،باغبانی، وازایـن قبیـل             

شده در مراکز بهداشتی درمانی را تشکیل می این پسماندها بخش بزرگی از پسماندهاي تولید. است

دهند وباید نسبت به جدا سازي آنها در مبدا تولید اقدام شود مدیریت این دسته پـسماندها مربـوط                 

.به شهرداریها، دهیاریها وبخشداریها می باشد

:تفکیک ، بسته بندي وجمع آوري

ارسـتانها، درمانگاههـا،مراکز بهداشـتی،      کلیه مراکز تولید کننده پسماند پزشکی اعـم از بیم         : 10ماده

آزمایشگاهها ،مراکز ترزیق ،رادیولوژي ، دندانپزشکی ها، فیزیوتراژي ها، مطب ها وسایر مراکز تولیـد               

موظفند در مبداء تولید، پسماندهاي عادي وپسماندهاي پزشکی ویژه خود را جمع            ) پسماند پزشکی 

.آوري، تفکیک وبسته بندي نمایند
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ور مدیریت بهینه پسماند، مراکز تولید کننده پسماند پزشکی موظفند اقـدامات زیـر را               منظ: 11ماده

:انجام دهند

در مـورد پـسماندهاي     (ترجیح بر استفاده از کاال با تولید کننده پسماند کمتـر وغیـر خطرنـاك              : الف

).بیمارستانی کاالهایی با تولید پسماند قابل بازیافت)شبه خانگی(عادي

ت مناسب بر مصرف مدیریت ونظار-ب

جداسازي دقیق پسماند عادي از پزشکی ویژه در مبداء تولید پسماند-پ

، استفاده از رنگها کم خطر تر بـه      PVCترجیح براي استفاده از محصوالت کم خطر تر به جاي            -ت

.جاي رنگها با پایه فلزي

:                                            اولویت استفاده از -ث

پاك کننده هاي زیست تجزیه پذیر                                             -1

مواد شیمیایی ایمن تر-2

استفاده از مواد با پایه آب به جاي مواد با پایه حالل     -3

هر واحد باید برنامه هاي عملیاتی مدیریت پسماندپزشکی ویـژه خـود را تهیـه ودر صـورت             : 12ماده

.نمایندگان سازمان یا وزارت ارائه دهدمراجعه

تولید کنندگان پسماندهاي پزشکی موظفند پسماندهاي تولیدي خـود را شناسـایی و آمـار      : 13ماده

.تولید را به تفکیک عفونی،تیز وبرنده ، شیمیایی ودارویی، وعادي، به صورت روزانه ثبت نمایند

به منظور اطمینان از حمـل نقـل بـی خطـر ،              تولید کنندگان پسماند پزشکی ویژه بایستی     : 14ماده

کاهش حجم پسماند هاي پزشکی ویژه ،کاهش هزینه هاي مدیریت پسماند وبهینه سازي واطمینان             

.از امحاء از جریان پسماند هاي عادي مجزایی نمایند

.تفکیک انواع مختلف پسماندهاي پزشکی برحسب چهار دسته اصلی از یکدیگر ضروري است:تبصره

کلیه پسماندهایی که روش امحاي آنها یکـسان مـی باشـند نیـاز بـه جداسـازي وتفکیـک           : 15ماده

. ازیکدیگر ندارند



١٥

.پسماندهاي حاوي فلزات سنگین خطرناك باید به طور جداگانه تفکیک شود: 16ماده

در صورت مخلوط شدن پسماند عادي با یکی از پسماند هاي عفونی ،شیمیایی رادیواکتیو و      : 17ماده

.ایر آن خارج کردن آن ممنوع استنظ

پسماندهاي پزشکی بالفاصله پس از تولید باید در کیسه ها،ظروف یا محفظـه هـایی قـرار                 : 18ماده  

.داده شوند که شرایط مندرج در این بخش را دارا باشند

بسته بندي پسماند پزشکی ویژه باید به گونه اي صورت پذیرد که امکان هیچ گونه نشت و                 : 19ماده

. وراخ و پاره شدن را نداشته باشدس

از آنجایی که بسته هایی حاوي پسماند، معموالً جاي زیادي را اشغال می کنند این بسته ها                :تبصره

.نباید پیش از تصفیه یا دفع فشرده شوند

.اعضاء واندامهاي قطع شده بدن وجنین مرده طبق احکام شرع جمع آوري ودفع گردد:  20ماده

جمع آوري ونگهـداري  )SAFETY BOX(دهاي تفکیک شده باید در ظروف ایمنپسمان:  22ماده

:که این ظروف باید داراي ویژگی هاي زیر باشند.شود

به آسانی سوراخ یا پاره نشوند

موم کردوبتوان به آسانی درب آنرا بست ومهر

 ر ظـرف  دهانه ظرف باید به اندازه اي باشد که بتوان پسماندها را بدون اعمال فشار دست د

انداخت ودر خارج کردن آنها از ظرف ممکن نباشد

دیواره هاي ظرف نفوذ ناپذیر باشد وسیاالت نتوانند از آن خارج شوند

پس از بستن درب از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود.

حمل ونقل ظرف آسان وراحت باشد.

ـــماندهاي تیز وبرنـده اسـتفاده      از کیسه هاي پالستیکی براي جمع آوري ونگهداري پسـ        :  23ماده

.نشود
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دستگاه متراکم کننده وفشرده ساز وخرد کننـده نبایـد در مـورد پـسماند هـاي پزشـکی             :  24ماده  

استفاده شود مگر انکه قبل از استفاده از دستگاه فوق یا همزمان ضد عفـونی کننـده ویـا بـی خطـر          

اي تیز وبرنده نیز نباید به وسیله هـیچ  ظروف جمع آوري پسمانده. سازي پسماندها انجام شده باشد 

.دستگاهی متراکم شوند

:کیسه هاي پالستیکی حداقل باید داراي ویژگی هاي زیر باشند: 25ماده

.براي جمع آوري ونگهداري پسماندهاي غیر از پسماندهاي تیز وبرنده استفاده شوند-الف

.بی بستبیش از دو سوم ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آنها را بخو-ب

.با منگنه ویا روشهاي سوراخ کننده دیگر بسته نشوند-پ

.با کشیدن کیسه پالستیکی از دو طرف به راحتی پاره نشوند-ج

.ظروف یا دیواره هاي سخت حد اقل باید داراي ویژگی هاي زیر باشند:  26ماده

.در برابر نشت ویا ضربه هاي معمولی وشکستگی وخوردگی مقاوم باشند-الف

ید پس از  هر بار استفاده بررسی وکنترل شود تا از تمیز بودن، سالم بودن وعدم نشت اطمینان با-ب

.حاصل شود

ظروف معیوب نبایستی مورد استفاده مجدد قرار گیرند-پ

.تمامی ظروف بایستی درب دار باشند-ج

وحمل شوند مایعات، محصوالت خونی وسیاالت بدن نباید در کیسه هاي پالستیکی ریخته :  27ماده

.مگر آنکه در ظروف باکیسه مخصوص ساخته باشند

جنس ظروف نگهداري پسماند بایـد بـا روش تـصفیه یـا امحـاء سـازگاري داشـته باشـد،                     :  28ماده

.همچنین ظروف پالستیکی باید از پالستیک هاي فاقد ترکیب هاي هالوژن ساخته شده باشند

.محکم وغیر قابل نشت نگهداري شوندپسماندهاي سیتوتوکسیک باید در ظروف :  29ماده

.سطل هاي زباله باید پس از هر بار خالی شدن شسته وضدعفونی شوند:  30ماده
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.از روشهاي زیر استفاده می شودزبالهجهت رفع آلودگی وگند زدایی سطل

15بـه مـدت حـداقل    )درجه فارنهایت180(درجه سانتی گراد 83شستشو با آب داغ حداقل     –الف  

ه ثانی

:گندزدایی با مواد شیمیایی  زیر به مدت دست کم سه دقیقه -ب

%0,5محلول وایتکس -1

%0,5محلول فنل-2

%0,1محلول ید-3

%0,4محلول آمونیوم کوارتر نري-4

سایر مواد گندزداي داراي مجوز با طیف متوسط-5

.ی استفاده نموداز سطوح شیب دار نباید براي انتقال وجابجایی پسماندهاي عفون: 31ماده

:برچسب گذاري پسماندها باید داراي ویژگی هاي زیر باشد:  33ماده

هیچ کیسه محتوي پسماند نباید بدون داشتن بر چسب وتعیین نوع محتـواي کیـسه از محـل        -الف  

.تولید خارج شود

.کیسه ها یا ظروف حاوي پسماند باید بر چسب گذاري شوند-ب

.ن باید بر روي ظرف یاکیسه چسبانده ویا بصورت چاپی درج شوندبرچسب با اندازه قابل خواند-پ

.بر چسب در اثر تماس یا حمل نباید به آسانی جدا یا پاك شود-ت

.برچسب باید از هر طرف قابل مشاهده باشد-ث

.بر روي برچسب باید مشخصات زیر ذکر شود-ح

تـاریخ تولیـد وجمـع آوري                                      -3نوع پـسماند                  -2نام بخش                                                  -1

تاریخ بی خطر سازي-5شیفت جمع آوري کننده                -4
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مسئوالن امــحاء زباله موظفند از تحویل گرفتن پســـماندهاي فاقد برچــسب خود داري            :  34ماده

.نمایند

کیسه هاي محتوي پیمانه پزشکی ویژه پر شده باید پس از بستن            وقتی سه چهارم ظروف و    : 35ماده

.آنها را جمع آوري نمود

یا در صورت لزوم چند بار در روز جمع آوري وبه     (پسماندهاي عفونی وعادي باید همه روزه       : 36ماده

.)محل تعیین شده براي ذخیره موقت پسماند حمل شوند

شده بالفاصله کیسه ها وظروفی از همان نـوع قـرار     باید به جاي کیسه ها وظروف مصرف      :  37ماده  

.داده شود

سطلهاي زباله پس از خارج کردن کیسه پر شده پســــماند بالفاصله شستشو وگند زدایی  :  38ماده

.شوند

نگهداري

.نگهداري پسماندهاي پزشکی باید جدا از سایر پسماندهاي عادي انجام شود:  39ماده 

.هداري موقت باید در داخل مرکز تولید زباله طراحی شودمحل ذخیره ونگ:  40ماده

:جایگاه نگهداري پسماند باید داراي شرایط زیر باشد: 41ماده

پسماندهاي پزشکی باید در محلی بدور از تاثیر عامل جوي نگهداري شوند ووضعیت کلی بسته -الف

برف، گرما، تابش خورشید ونظایر     بندي یا ظرف آنها در برابر شرایط نامساعد آب وهوایی مثل باران،             

.آن محافظت شود

جایگاههاي نگهداري پسماندها باید به گونه اي ساخته شوند که نسبت به رطوبت نفـوذ ناپـذیر                  -ب

.بوده وقابلیت نگهداري آسان با شرایط بهداشتی مناسب را فراهم آورد

سیستم تهویـه ومحـل رفـت    جایگاههاي نگهداري باید دور از محل خدمت کارکنان، آشپزخانه،        -پ

.آمد پرسنل بیماران ومراجعان باشد
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.به محل نگهداري پسماندها ممکن نباشد... ورود وخروج حشرات، جوندگان، پرندگان و-ت

.محل نگهداري پسماند باید داراي تابلو گویا وواضح باشد-ث

.فراهم کندمحل نگهداري نباید امکان فساد، گندیدن یا تجزیه زیستی پسماندها را -ج

انبارداري این پسماندها نباید به شیوه اي باشد که ظروف یا کیسه هـا پـاره ومحتویـات آنهـا در         -چ

.محیط رها شود

.امکان کنترل دما در انبار نگهداري و نیز نور کافی وجود داشته باشد-ح

. شـود سیستم تهویه مناسب با کنترل خروجی وجود داشـته باشـد، سیـستم تهویـه آن کنتـرل       -خ

.وجریان هواي طبیعی از آن به بخشهاي مجاور وجود نداشته باشد

.امکان تمیز کردن وضد عفونی کردن محل و آلودگی زدایی وجود داشته باشد-د

.فضاي کافی در اختیار باشد تا از روي هم ریزي پسماند جلوگیري شود-ذ

.داراي سقف محکم وسیستم فاضالب مناسب باشد-ر

.ل ونقل پسماند آسان باشددسترسی وحم-ز

.امکان بارگیري با کامیون ، وانت وسایر خودروهاي باربري وجود داشته باشد-س

.انبار داراي ایمنی مناسب باشد-ش

.محل بایستی مجهز به سیستم آب گرم وسرد وکف شوي باشد-ص

کـافی بـراي   چنانچه بی خطر سازي در محل  اتاقک نگهداري تولید انجام می شود باید فـضاي         -ض

.استقرار سیستم هاي مورد نظر در محل نگهداري پسماند فراهم باشد

محل نگهداري براي واحد هاي کوچک می تواند شامل سطلهایی داراي سیـستم حفـاظتی               : 42ماده

.واقع در یک محل امن باشد

اند با محل نگهداري پسماند باید سیستم امنیتی مناسب ومطمئن داشته وورود وخروج پسم: 43ماده

امکـان  (نظارت مسئول مربوطه صورت پذیرد واز ورود افراد غیر مسئول به آن جلوگیري بعمـل آیـد                

)قفل کردن فراهم باشد
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بازدید از محل به منظور جلوگیري از نشت ویا ایجاد عفونت توسـط تولیـد کننـده صـورت                   : 44ماده

.پذیرد

فاصـله زمـانی بـین تولیـد        (موقت در صورت عدم وجود سیستم سرد کننده زمان نگهداري        : 45ماده

.نباید از موارد زیر تجاوز کند) وتصفیه یا امحاء

.ساعت در فصل گرم48ساعت در فصل سرد 72شرایط آب وهوایی معتدل:الف

.ساعت در فصل گرم24ساعت در فصل سرد، و48شرایط آب وهوایی گرم : ب

جدا از یکدیگر در محل نگهداري شوند ومحل نگهداري         انواع پسماندهاي پزشکی ویژه باید      :  46ماده

به خصوص پسماندهاي عفونی، سیتوتوکـسیک،      . هر نوع پسماند باید با عالمت مشخصه تعیین شود        

.شیمیایی، رادیواکتیو، به هیچ وجه در تماس با یکدیگر قرار نگیرند

حمل ونقل

.صورت می پذیریدحمل ونقل در واحد تولید کننده پسماندبه صورت زیر: 47ماده

حمل پسماند در درون مرکز تولید پسماند به صورتی طراحی گـردد کـه بـا اسـتفاده از چـرخ                 -الف

.دستی یا گاري براي بارگیري وتخلیه آسان پسماند امکان پذیر باشد

.فاقد لبه هاي تیز وبرنده باشد وبه گونه اي که کیسه ها یا ظروف را پاره نکند-ب

.باشدشستشوي آن آسان -پ

.وسایل هر روز نظافت وضد عفونی شوند-ت

.از چرخ دستی پسماند براي حمل مواد دیگر استفاده نشود ونشت ناپذیر باشد-ث

.ازسیستم پرتاب براي انتقال زباله به محل نگهداري استفاده نشود-ج

نگهـداري  تعویض وسیله حمل پسماند از انتهاي بخش در بیمارستان براي انتقال به محل              : 48ماده  

. موقت ضروري است
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در واحد هایی که حجم تولید پسماند کم است مانند مطب ها می توان از سطل زباله قابـل     : 49ماده

.شستشو وغیر قابل نشت، مقاوم ومجهز به کیسه هاي مقاوم براي حمل زباله استفاده شود

طریق قرار داد بـه شـرکت        تولید کننده پسماند می تواند محل پسماند به محل امحاء را از           : 50ماده

قـانون  ) 7(نظارت بر حسن انجام کار بر عهده تولید کننده منطبق بـا مـاده             . هاي صالح واگذار نماید   

.مدیریت پسماند خواهد بود

جابجایی وحمل ونقل وبارگیري بسته ها وظروف باید به گونه اي صورت پذیرد که وضعیت               : 51ماده

.شت، پارگی، شکستگی وبیرون ریزي پسماند نشوندبسته بندي وظروف ثابت مانده ودچار ن

.حمل ونقل فرامرزي پسماند ، تابع قوانین وضوابط کنوانسیون بازل می باشد: 52ماده

:بارگیري باید با شرایط زیر صورت پذیرد: 53ماده

.واحد امحاء کننده از دریافت پسماندهاي فاقد بر چسب اکیداً خودداري نماید-الف

د در مراحل مختلف بارگیري وتخلیه مجهز به پوشش مناسب مطابق با دستورالعمل             کارگران بای  -ب

کـه بـه    )4( قانون مدیریت پسماندها که توسط وزارت تدوین شده وبه شرح پیوست شماره           ) 5(ماده

.مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران تایید شده است باشد

.ار دادکیسه ها وظروف را می توان مستقیماً در خودرو قر-پ

.خودرو حمل کننده پسماند باید داراي ویژگی هاي زیر باشد: 54ماده

.کامالً سرپوشیده باشد:الف

.قسمت بار نفوذ ناپذیر ونشت ناپذیر باشد:ب

.قسمت بار  داراي سیستم ایمنی، ضد حریق وضد سرقت باشد:ت

اند ونام شـرکت حمـل    بر روي بدنه خودرو دردو سمت ودرسمت عقب نماد بین المللی نوع پسم            : ث

.کننده وشماره مجوز خودرو درج شود

.از خودروحمل پسماند براي حمل مواد دیگر یا پسماندهاي عادي استفاده نشود:ج
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.اندازه خودرو متناسب با جمع پسماند باشد: چ

.متر باشد2/2ارتفاع درونی خودرو حدود: ح

.اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد:خ

وضدعفونی کردن داشته باشد کف پوش خـودرو از جـنس فـرش یـا موکـت نباشـد            امکان نظافت :د

.وحتی االمکان پوششی یکپارچه وبدون هنر داشته باشد

.در حین حمل ونقل ودر زمان عدم استفاده قسمت بار قفل شود:ذ

بـه ایـن ترتیـب      . خودروهایی که قسمت بارکش آنها قابل جدا شدن است، ارجح می باشند           : 55ماده

توان قسمت بار را در واحد بارگیري قرار داد ویا از آن به عنوان انبار اسـتفاده کـرده پـس از پـر         می  

.شدن آن را با یک بارکش خالی تعویض نمود

اسـت،  )46(در مواردي که زمان نگهداري یا حمل طوالنی تر از زمان هاي منـدرج در مـاده                : 56ماده

.ه نمودباید از کامیونهاي با سیستم سرد کننده استفاد

.از مسیرهاي کم ترافیک وکم حادثه براي رساندن پسماند به محل امحاء استفاده شود: 57ماده

حمل ونقل پسماند هاي پزشکی صرفاً توسط شرکت هاي صالحیت دار وبـر اسـاس مجـوز                 : 58ماده

وفرم هایی صورت گیرد که توسط وزارت وسازمان صادر می شود ودر صورت نیاز ودرخواست باید به 

.مسئوالن نظارتی اعم از وزارت، سازمان وماموران راهنمایی ورانندگی ارایه گردد

.حمل ونقل پسماند پزشکی توسط پست ممنوع است: تبصره

.حمل پسماند صرفاً به مقصد نهایی مشخص شده در مجوز وبدون اتالف زمان صورت پذیرد: 59ماده

.ی ویژه با پسماندهاي عادي ممنوع استجابجایی وحمل ونقل پسماند تفکیک شده پزشک: 60ماده
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تصفیه وامحاء،بی خطر سازي 

انتخاب روش بی خطر سازي وامحاء پسماندهاي پزشکی ویژه بستگی به عوامل مختلفـی از           : 61ماده

جمله نوع پسماند، کارایی روش ضدعفونی مالحظات زیست محیطی وبهداشـتی، شـرایط اقلیمـی ،                

.ظایر آن داردشرایط جمعیتی میزان پسماند ون

هر تولید کننده پسماند پزشکی ویژه می بایست یکی یا تلفیقی از روشهاي بی خطر سازي،           :62ماده

.تصفیه وامحاء را انتخاب وپس از تایید وزارت به اجرا گذارد

مکان استقرار سیستم مورد استفاده در خصوص سیـستم هـاي متمرکـز بایـد از نظـر فنـی                    :63ماده

.ه تایید سازمان برسدوخروج آالینده ها ب

بی خطر سازي پسماندهاي عفونی وتیز وبرنده توسط مراکـز عمـده تولیـد کننـده پـسماند         : 64ماده

ودر شهرهاي متوسط وبزرگ باید در محل تولیـد انجـام شـود تـا          ) مانند بیمارستان ها  (پزشکی ویژه 

هاي کوچک وروستاها در شهر.   مخاطرات ناشی از حمل ونقل وهزینه هاي مربوطه به حد اقل برسد

.ومـــراکز کوچک، پســماندها می توانند در سایت مـرکزي بی خطر گردند

.هر روش تبدیل پسماند پزشکی ویژه به عادي باید داراي ویژگی هاي زیر باشد-69ماده

ــف ــاکتري  : ال ــی اســپورهاي ب ــد قابلیــت غیــر فعــال ســازي میکروب Microbial(دســتگاهها بای

inactivation efficacy (ــا ــه میــزان حــداقل ت را داشــته 10کــاهش لگــاریتمی در پایــه )6(ب

)6log10.(باشد

.محصوالت جانبی سمی یا خطرناك در حین بی خطر سازي تولید نگردد: ب

.خطر واحتمال انتقال بیماري وعفونت را حذف نماید:پ

.مستندات مربوط به انجام فرآیند وبررسی صحت عملکرد دستگاه وجود داشته باشد: ت

خروجی هاي روش بایستی براي انسان ومحیط زیست بی خطر بـوده وبـه راحتـی بـدون انجـام           : ث

.فرآیند دیگري قابل دفع باشد

.از لحاظ ایمنی داراي شرایط مناسب باشد در کلیه مراحل کار،ایمنی  سیستم حفظ شود:ج
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.مقرون به صرفه باشد: چ

.توسط جامعه قابل پذیرش باشد: ح

.ویا حداقل خطر را ایجاد نماید. بی خطر باشد... اشتی وایمنی براي کارکنان وکاربران واز نظر بهد: خ

.در راستاي عمل به تعهدات بین المللی کشور باشد: د

.کلیه روشهاي مورد استفاده باید در قالب مدیریت پسماند به تایید مراجع صالح برسد: ذ

کـاهش  )6(موقت متناسب با شرایط وحد اقل تا       در زمان هاي اپیدمی وخاص وزارت معیار جدیدو       : ر

.باکتري هاي شاخص را اعالم نماید) 10(لگاریتمی در پایه 

اعضاء اندام ها قطع شده بایستی مجزا جمع آوري وبراي دفع به گورستان محل حمـل شـده وبـه       : ز

.روش خاص خود دفن گردد

که به مهر پیوست تصویب نامه )2(ضوابط ومعیارهاي روشهاي عمده تصفیه در پیوست شماره: تبصره

.هیئت وزیران تایید شده است خواهد بود

.نصب هر گونه زباله سوز اعم از متمرکز وغیر متمرکز در شهرها ممنوع است: 70ماده

استقرار هر گونه سیستم تصفیه یا امحاء مرکزي منوط بـه انجـام مطالعـات ارزیـابی اثـرات         : 71ماده

.زیست محیطی خواهد بود

با تغییر فناوري و روي کارآمدن فناوریهاي نو، واحد هاي تولید کننده موظـف بـه بررسـی                  : 72ماده

.کارایی این فناوري ودر صورت تایید، استفاده از آنها به جاي روشهاي قدیمی تر می باشند

. این ضوابط به عنوان ضوابط جایگزین هر نوع ضابطه قبلی در این خـصوص تلقـی گردیـد           : 73ماده  

.ت وجود موارد مشابه، این ضوابط معتبر وقابل اجرا می باشدودر صور
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انواع دستگاه هاي بی خطر ساز

اتوکالو با خردکن یا بدون خردکن.1

سیستم هیدروکالو .2

سیستم بی خطرساز شیمیایی.3

سیستم حرارت خشک.4

سیستم مایکروویو.5

:روش گندزدایی شیمیایی

اضافه می شود تا عوامل زنده بیماریزاي پسماندها را بکشد و یا براي اینکار مواد شیمیایی به پسماند
.غیر فعال کند 

گندزدایی با مواد شیمیایی براي تصفیه خون ،ادرار و سایر پسماندهاي مایع مناسب می باشند و 
.تحت شرایطی می توان براي گندزدایی پسماندهاي جامد به کار برد

:زیر بستگی داردسرعت گندزدایی و کارایی آن به شرایط

نوع ماده شیمیایی

مقدار

مدت تماس بین گندزدا و پسماندها

دامنه تماس بین گندزدا و پسماندها

بار مواد آلی موجود در پسماندها

 دما ،رطوبت

:خرد کردن پسماندها پیش از گندزدایی به دالیل زیر ضروري است
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فزودن بر سطح تماس و از بین بردن افزایش دامنه تماس بین پسماندها و ماده  گندزدا با ا
هرگونه فضاي بسته

کاهش حجم پسماند

 مشخص نبودن پسماندهاي آسیب شناختی به منظور پرهیز از تاثیر دیداري نامناسب
هنگام دفع

:انواع ماده شیمیایی گندزدا

امالح آمونیاك 

ترکیبات فنولی 

آلدئیدها

ترکیبات کلردار

زباله ها در بیمارستان پرسیدین هت بی خطر سازي ماده شیمیایی گندزداي مصرفی ج
.می باشد% 15

رشهریا)ع(سجادنوع دستگاه بی خطر سازي موجود در بیمارستان امام

می دستگاه بی خطر ساز موجود در بیمارستان  به روش گندزدایی شیمیایی  زباله ها را بی خطر 
.نماید

)شهریار) ع(در بیمارستان امام سجاددستگاه بی خطر ساز موجود(دستگاه توسن تجهیز 
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:فصل دوم

اقدامات احتیاطی پسماندهاي ویژه
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پزشکیپسماندمدیریتعدمبامرتبطخطرات

بهداشـتی خـدمات دهنـده ارائـه کارکنـان بـراي زیـادي خطـرات پزشـکی پـسماند مدیریتعدم

.میکنـد ایجـاد مـردم عموموبیمارانند،ماپسمدیریتدرشاغلکارگرانخدماتی،درمانی،کادر

البتـه .میـشود سـرنگ سـوزن بـا تـصادفی جراحـات وعفـونی پـسماند بهمربوطخطربزرگترین

ایـن برعالوه.شودایجادپزشکیپسماندباتماسنتیجهدرتواندمینیزدیگريمتعددبیماریهاي

کـه نماینـد مـی ایجـاد زیـست ط یمحـ براينیزحاديمشکالتپزشکیپسماندنادرستمدیریت

شودمی موجبزیرخصوصیاتازموردچندیایک.استموثرانسانتسالمبرغیرمستقیمبصورت

:باشدخطرناكپزشکیپسماند

استتیزنوكاشیايحاوي.

استعفونیعواملحاوي.

استزاسرطانعواملحاوي.

استسمیوخطرناكداروییموادیاشیمیاییموادحاوي.

استرادیواکتیوموادويحا.

استفشارتحتظروفحاوي.
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گروه هاي در معرض خطر

کارکنان شاملافراداین.هستندخطرمعرضدربالقوهبطورپزشکی،ماندپسباتماسدرافرادهمه

هـا، نظـافتچی ،)میکننـد تولیـد راویـژه پزشـکی پسماندکه( درمانیبهداشتیدهندهارائهمراکز

بهداشـتی خـدمات دهنـده ارایـه مرکـز داخـل پسماندانتقالوجمع آوريمسئول( خدماتیکادر

وبیخطرسازينقل،وحملدرشاغلکارکناننظیر( پسماندمدیریتکارگرانو،متصدیان)درمانی

عموموعیادت کنندگانبیماران،،)درمانیبهداشتیخدماتدهندهارائهمرکزازخارجدفع پسماند

.باشندمردم می

:کردبنديدستهزیربصورتتوانمیراخطرمعرضدراصلیهايگروه

بیمارستانکارکناندیگروبهیارانپرستاران،پزشکان،)1

منازلودرمانیبهداشتیخدماتدهندهارائهمراکزدربیماران)2

درمانیبهداشتیخدماتدهندهارائهمراکزدرعیادت کنندگان)3

کارگرانها،نظافتچی نظیردرمانیبهداشتیخدماتدهندهه ارائمراکزدرخدماتیکادر)4

پزشکیپسمانددهندهانتقالوجمع آوري کننده

درمانیبهداشتیخدماتدهندهارائهمرکزازخارجپسماندمدیریتدرشاغلکارگران)5

اینکرد،پوشیچشمنبایدپزشکیپسماندکوچکوپراکندهمنابعبامرتبطخطراتازهمچنین

مصرف ودیالیزيافرادازپرستاريانسولین،تزریقمانندمنازلدرشدهتولیدزائدموادشاملمنابع

.میشودداروییمواد
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برندهوتیزنوكوعفونیپسماندهايبهداشتیخطرات

هايمیکروارگانیـسم .هـستند بیمـاریزا هـاي میکروارگانیسمازمختلفیانواعحاويعفونیپسماند

شوندمیانسانبدنواردزیرمسیرهايازعفونیپسماندموجود در

،پوستبریدگییاخراشسوراخ

مخاطیغشاء

استنشاق

بلعیدن

:استشدهفهرستجدول ذیل درپزشکیپسماندباتماساثردرشدهایجادعفونتهايازمثالهایی

) بدنایمنینقصعفونتمورددر HIV دارد، وجودايویژهتوجهC وB اتیتهپسهايویروو(

ازویروسـها ایـن .اسـت موجـود پزشـکی پسماندطریقازآنهاانتقالمورددرآشکاريشواهدزیرا

پسمانداصولیمدیریتعدم.می یابندانتقالانسانخونبهآلودهسرنگهايسوزنباطریق جراحت

.می دهدافزایشرامحیطدرگندزدااملعوویبیوتیکهاآنتبهمقاومباکتریهايعفونی،حضور

داروییوشیمیاییپسماندهايبهداشتیخطرات

سـمی، ( خطرنـاك درمـانی، بهداشـتی مؤسـسات درمـصرفی دارویـی وشیمیاییموادازبسیاري

درمـواد ایـن مقـدار معموالً.هستند)...وانفجارقابلپذیر،واکنشپذیر،اشتعالسرطانزا،خورنده،

مـصرف تـاریخ یـا اسـتفاده بالداروییوشیمیاییموادکهمواقعیدرامااست،کمزشکیپپسماند

وشـیمیایی پسماندبامزمنیاحادتماس.ابدمییافزایشمواداینمقادیرشوند،میدفعگذشته

طریـق ازدارویـی وشـیمیایی مـواد جذبوتماس.شودمیصدماتیومسمومیتموجبدارویی

قابلشیمیاییموادباتماس.دهدمیرخ)بلعیدن( گوارشدستگاهوتنفسخاطی،مغشاءپوست،
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چشمیپوستی،صدماتموجب)فرارمواددیگروفرمالدئیدمانند( پذیرواکنشوخورندهاشتعال،

ایـن عـضو مهمتـرین .استسوختگیصدمهمعمولترین.شودمیتنفسیدستگاهمخاطیغشاءو

قابـل .باشـند میخورندهاغلبوشدهمصرفزیاديمقادیردرآنهازیراد؛هستنگندزداموادگروه

.دهندتشکیلسمیبسیارثانویهترکیباتاستممکنفعالشیمیاییموادکهاستذکر

کمترخطرباموادباخطرناكموادامکانصورتدربایداین مواد،باشغلیتماسخطرکاهشبراي

کـه محلهاییدر.نماینداستفادهفرديحفاظتتجهیزاتازرض خطرمعدرافرادوشوندجایگزین

بـراي همچنـین .داردتـوجهی قابـل اهمیـت هواتهویهاستفاده می شود،خطرناكشیمیاییمواد

شرایطدراقداماتوپیشگیرانهاقداماتزمینهدربرنامه هاي آموزشیبایدخطرمعرضدرکارکنان

.گرفتنظردرحوادثبروزواضطراري

)ژنوتوکسیک( سرطانزاهايپسماندبهداشتیخطرات

کارکناننظیرپسماندمدیریتدرشاغلکارگرانبراي)ژنوتوکسیک( سرطانزاپسماندخطرمیزان

مدت ومذکورموادسمیتعاملدوبهسایرینوپسمانددفعوبیخطرسازينقل،وحملدرشاغل

شیمیایی موادوداروهابادرمانیاوه سازيآمادطیدرنهمچنی.داردبستگیآنهاباتماسزمان

.گیرنـد مـی قـرار مواداینباتماسدردرمانیبهداشتیخدماتدهندهارائهپرسنلژنوتوکسیک،

بلـع پوست،طریقازجذبها،آئروسلیاغباروگردتنفسژنوتوکسیک،موادباتماسمسیراصلی

مـی دهانباپیپتمایعاتکشیدنمانندنادرسترفتارازناشیبلعوشدهآلودهتصادفاًموادغذایی

.باشد

تحـت بیمـاران بدنترشحاتومایعاتباتماسنتیجهدراستممکنهمچنینمواداینباتماس

وهـستند کننـده تحریـک بـشدت ژنوتوکـسیک، داروهايازبسیاري.گیردصورتشیمی درمانی

سردردتهوع،سرگیجه،موجبهمچنینمواداین.شوندمیچشمیوپوستیموجب حساسیتهاي
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تـوجهی قابـل محیطـی زیستمخرباثراتمحیطدرمواداینانتشار.گردندمیآماس پوستییا

.استضروريویژهمراقبتهايانجامسیتوتوکسیکپسماندمدیریتبنابراین دردارد؛

پزشکیپسماندمحیطیزیستخطرات

کـردن آلـوده بـا پزشـکی پسماندمدیریتعدممستقیم،تماسازناشیبهداشتیخطراتبرعالوه

اثـرات )اسـتاندارد غیـر سـوزي زبالهطریقاز( هواو)غیراصولیدفعوتصفیهطریقاز( منابع آب

بـدون گـودال یـک درهـا ماندپسوقتی.داشتخواهدمحیط زیستوانسانبرسالمتشدیدي

مـی آلـوده شـیرابه نـشت طریـق ازآبمنابعشوند،میدفعآبیمنابعبهبسیار نزدیکیاپوشش

کنتـرل دستگاههايبدونسوزهايزبالهدریاروبازبصورتپزشکیکه پسماندموارديدر.گردند

توسـعه حـال درکشورهايهسوزهايزبالاغلبدرشرایطاینکه( سوزانده می شوندهواآلودگی

می شـوند هواواردوشدهتولیدسمیههايآالینددیگروهافوراننها واکسیدي،)داردوجود

.می کندایجادانساندرخطرناکیها،بیماریهايهآالیندایناستنشاقکه

درمانیکادرایمنیوبهداشت

بـدن مایعاتباتماسمعرضدرروزانهکارطولدردرمانیبهداشتیخدماتدهندهارائهکارکنان

تمـاس دفعـات ومـسیر مـسري، بیماریهـاي شـیوع بهافرادایندرعفونتبهابتالخطر.دارندقرار

نظیـر خـون درموجـود بیماریزايعواملبادرمانیکادرشغلیتماسنحوهشایعترین.داردبستگی

.باشدمیآلودهسرنگسوزنباجراحت،HIV وC وB هپاتیت

:باشدمیزیرشرحبهپسمانددیریتمزمینهدردرمانیکادربرايایمنیهايتوصیهکلیطوربه 

ایمـن جعبهدرانداختنگذاشتن،پوشدرمانند( شدهمصرفسرنگباکارزماندردقت

...)و

وایمنیعینکدستکش،ماسک،مانندفرديحفاظتتجهیزاتوکارلباسازاستفاده...

هپاتیتمقابلدرواکسیناسیون Bکزازو
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ویژهپزشکیپسماندباتماسحادثهوقوعازسپمناسبدرمانیاقداماتانجام

ه اي  دورمعایناتمنظمانجام

دوبـا سـوزن رويبـر گذاشـتن سـرپوش سرنگ،سوزنبادرمانیکادرجراحتعللترینمتداول

ایمـن جعبـه درشـده مـصرف سرنگفوريدفعدردقتعدموسرنگازسوزنجداسازيدست،

همـراه بـه کامـل بطوربایدشدهمصرفسرنگهايمذکور،للعبهجراحتازپیشگیريبراي.است

بـر گذاشـتن سرپوشبرايوشونددفعایمنجعبهداخلبهفوراًبرندهوتیزنوكسایرپسماندهاي

بـا تمـاس ازبعـد بایددرمانیکادرهمچنین.گردداستفادهدستییکروشازسرنگسوزنروي

.کنندرعایترادستبهداشتوبشویندابونصوآببارادستهاویژه،پزشکیپسماند

خدماتیکادرایمنیوبهداشت

درشاغلکارگرانوخدماتیکادرایمنیوبهداشتازحفاظتپزشکی،پسماندمدیریتبرنامهدر

تمـام بایـد پـسماند مـدیریت بـراي ریـزي برنامـه در.گیـرد قرارتوجهموردبایدپسماندمدیریت

خطـرزا عواملباتماسکاهشبرايالزمحفاظتیاقداماتوشدهخطررزیابیاکارگرانفعالیتهاي

.شودگرفتهنظردرایمنمحدودهدر

پـسماند مدیریتدرشاغلکارگرانوخدماتیکادرایمنیوبهداشتازحفاظتبرايالزماقدامات

:استزیرشرحبه

فرديحفاظتتجهیزاتوکارلباستهیه

هحادثـ بـه رسـانی ک کمواکسیناسیون،شاملایمنیوبهداشتمعجابرنامهیکتدوینI

...ودیدگان

خطـرات بـا کـارگران آموزشیههايدوردر:پسماندمدیریتآموزشهايه دوربرگزاري

وکزازوB هپاتیتمقابلدرواکسیناسیوناهمیتوشوندمیآشناپزشکیپسماندبالقوه

.یابنددرمیرافرديحفاظتتجهیزاتوکارلباسازصحیحاستفاده
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تمـاس کـاهش بمنظورپزشکیپسماندمدیریتاقداماتازبسیاريباال،درشدهذکرمواردبرعالوه

:استزیرشرحبهاقداماتاینازبرخی.اندشدهتعریفمرتبطخطراتوپسماندباکارکنان

ظروفدربرندهوتیزنوكپسماندنگهداريوپسمانداصولیجداسازي:پسماندجداسازي

رنـگ ونـوع ودهـد مـی کـاهش راجراحتحوادثبروزاحتمالشدگی،سوراخبهمقاوم

مـی متمـایز عـادي پـسماند ازراویژهپزشکیپسماندهاينگهداري،هايکیسه وظروف

.کند

وشـده محـیط درپسماندپاشوریختازمانعمناسببنديبسته:مناسببنديبسته

.دهدمیکاهشراپسماندباافرادتماس

 افـراد دسـترس ازدوربایـد پـسماند مرکـزي نگهـداري محـل :مناسـب سـازي هذخیـر

وآمدهبعملممانعتناقلینوجوندگانتکثیرورشدازبایدمحلایندر.باشدغیرمسئول

.شودگندزداییوشستشو،نظافتمحلمرتببطور

وشـده محیطدرپسماندپاشوریختازنعمامناسبنقلوحمل:مناسبنقلوحمل

.دهدمیکاهشراپسماندبامردمعموموکارگرانتماس

بهداشت فردي و واکسیناسیون
وتأسیساتوسطوحشستشويزماندرپزشکیپسماندمدیریتدرشاغلکارگرانوخدماتیکادر

قرارخطرناكموادوبیماریزاايهمیکروارگانیسمباتماسمعرضدرپسماندآوريع جموجابجایی

زیادياهمیتصابونوگرمآببادستهامرتبويشستشوفرديبهداشترعایتبنابرایندارند،

مناسبمکانهايدربایدبهداشتیهايسرویسترتیببدین.داشتخواهدآنهاسالمتی حفظدر

بهB هپاتیتمواردبرخیدرکهاستدادهنشانگرفتهصورتمطالعات.باشدافرادایندردسترس

پسماندمدیریتدرشاغلکارگرانوخدماتیکادردرمانی،بهداشتیخدماتدهندهارائهکارکنان
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همچنـین .شـوند نهسیواکـ B هپاتیـت برابـر دربایدافراداینبنابرایناست،یافتهانتقالپزشکی

درشـاغل کـارگران وخـدماتی درکـا درمانی،بهداشتیخدماتدهندهارائهمراکزتمامی کارکنان

.گردندواکسینهنیزکزازمقابلدربایدپزشکیپسماندمدیریت

پسماندبامرتبطحوادثدربهداشتیاقدامات

:استزیرشرحبهپسماندبامرتبطحوادثدربهداشتیاقداماتازبرخی

مقـدار باشمچشستشويوپانسمانوپوستوزخمشستشوينظیر( اولیهکمکهايارائه

جملـه ازبرنـده وتیزنوكیاءاشباجراحتایجادحادثهکهموارديدر): تمیزآبزیادي

یمـ توصیهومی کندکمکزخمآلودگیکاهشبهخونریزيمقداريتداوماست،سرنگ

مـواد بـا چـشم تمـاس صـورت در.گرددپانسمانوشدهشستشوزخمبایدسپسشود،

دادشستشوتمیزآبباmin 30-10مدتبهرادیدهآسیبچشمبایدخورندهشیمیایی

.نمودبستهوبازمرتببطورراچشمشستشوحیندرو

مسئولافرادبهحوادثگزارش

شودمشخصآنآلودگینوعتا)امکانصورتدر( حادثهایجادکنندهعاملنگهداري.

تکمیلیپزشکیوبهداشتیمراقبتهايانجام

دثحواسوابقثبت

جلوگیريبراياصالحیاقداماتانجاموآنبروزعللتعیینبرايحادثهمطالعهوبررسی

مشابهحوادثبروزاز

بامرتبطحوادثمهمترینازدیگریکیدرمانی،بهداشتیخدماتدهندهارائهمراکزدر

در.اسـت محـیط درخطرنـاك موادوعفونیپسماندپاشوریختپسماند،مدیریت

:شودانجامبایدزیراقداماتوارديمچنین

گرددگندزدایینیازصورتدروشدهنظافتبایدشدهآلودهمحل.



٣٦

یابدکاهشفعالیتحینآلودگیبانظافتچیافرادتماسبایدالمقدورحتی.

درمانی،کادرتماسکهشودبردهبینازنحويه بزمانکوتاهتریندربایدآلودگی

درمناسبوسریعپاسخ( یابدکاهشممکنحداقلبهآلودگیباانکارکنسایروبیماران

.)آلودگیرفع

مشخصبایدعفونیموادآلودگینوعشده،ریختهمحیطدرعفونیموادکهموارديدر

.گرددتخلیهمحلنیازصورتدروشود

صورتایمنیمالحظاترعایتباودقتبابایدنظافتعملآلودگی،کردنتمیزبراي

.گردداستفادهمناسبفرديحفاظتتجهیزاتوکارابزارازنظافتدرحینوگیرد

عفونیوخطرناكموادپاشوریختحوادثدرپاکسازيدستورالعمل

:شودمیارائهزیرشرحبهعفونیوخطرناكموادپاشوریختحوادثدرپاکسازيدستورالعمل

شدهآلودهمحلتخلیه.1

یافتهتماسافرادچشموپوستشستشوي.2

عملیاتسازماندهیبرايمحیطبهداشتکارشناسبهحادثهگزارش.3

شدهپخشموادنوعتعیین.4

دیدهآسیبافرادبهدرمانیبهداشتیمراقبتهايواولیهکمکهايارائه.5

افرادسایرتماسازجلوگیريبمنظورشدهآلودهمنطقهازحفاظت.6

خدماتیکادربرايفرديحفاظتتجهیزاتوکارلباستهیه.7

آلودگیانتشارازجلوگیري.8

)نیازصورتدر( شدهپخشموادگندزداییوخطرسازيبی.9
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.شـود برداشـته دستبانبایدهرگزبرندهوتیزنوكاشیاء:شدهپخشموادآوريجمع.10

جمـع مواد.شوداستفادهاندازخاكوجاروطی،برس،ازبایدمواداینآوريجمعبراي

.گیرندقرارمناسبهايکیسهودرظروفبایدشدهآوري

بایدگندزداییوزداییآلودگی:دستمالبامحلکردنخشکوگندزداییزدایی،آلودگی.11

ویابدادامهتربیشآلودگیبامحلهايدرسپسوشدهشروعکمآلودگیبامحلهاياز

ازباشد،مایعشدهختهریمواداگر.شودتعویضاستفادهموردهايدستمالمرحلههردر

محـیط کـردن پاكبرايمرطوبدستمالازباشد،جامدصورتیکهدروخشکدستمال

.شودمیاستفاده

شدهاستفادهوسایلگندزداییوکردنپاكزدایی،آلودگی.12

آنهاگندزداییوشستشوفردي،حفاظتتجهیزاتوکارلباسکندن.13

ابتدا،شدبایافتهتماسخطرناكمواد باتفعالیحیندرخدماتیکادرکه موارديدر.14

.شودانجامدرمانیمراقبتهايسپسواولیهکمکهايباید

حوادثدهیشگزار

محـیط، درخطرنـاك مـواد وپسماندپاشوریختازعبارتندپسماندمدیریتبهمربوطحوادث

جداسـازي وسماندپـ نگهداريظروفدیدگیآسیببرنده،وتیزنوكماندپسباجراحتایجاد

حـوادث گـزارش .شـود  گـزارش محیطبهداشتناس کارشبهبایدحوادثاین.پسماندنامناسب

:باشدزیرمطالبحاويبایدپسماندمدیریتبهمربوط

حادثهنوع

حادثهرخدادمکانوزمان

حادثهمسئولافراد

الزمجزئیاتوتوضیحاتسایر
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حـوادث ازپیـشگیري روشـهاي وکردهبررسیراحوادثبروزعللبایدمحیطبهداشتکارشناس

گرفتهصورتبررسیهايشده،انجاماصالحیاقداماتمذکور،حوادث.دهدارائهراآیندهدرمشابه

.گرددثبتبایدپیشگیريروشهايو

فرديحفاظتتجهیزاتوکارلباس

مدیریتدرشاغلارگرانکوخدماتیکادربرايبایدزیرفرديحفاظتتجهیزاتوکارلباس

:شودتهیهپزشکیپسماند

)فعالیتنوعبامتناسب( لبهبدونیادارلبهایمنیکاله.1

)فعالیتنوعبامتناسب( صورتماسک.2

)فعالیتنوعبامتناسب( ایمنیعینک.3

کارلباس.4

)اجباري(
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)اجباري( کاربندپیش.5

)رياجبا( مقاوموضخیمچکمه.6

)اجباري( مقاوموضخیمدستکش.7

وضخیمچکمهودستکشازپزشکیپسماندمدیریتدرشاغلکارگرانوخدماتیکادراستفاده

امـاکن  وبرندهوتیزنوكاشیاءپاشوریختمحلهايدرمقاومچکمه.داردايویژهاهمیتمقاوم

بـه پـسماند جداسـازي کـه موارديدرهمچنین.ندمیکحفاظتکارگرانسالمتیازلیزولغزنده

قـرار پـسماند دیگراجزاءالباليبرندهوتیزنوكاشیاءازبخشیاستممکننگیرد،خوبی صورت

چنـین دروکـرده سـوراخ راپالسـتیکی کیسهبراحتیبرندهوتیزنوكاشیاءموراد،دراینگیرد؛

حفـظ وجراحتازجلوگیريبهزیاديکمککارلباسومقاوموضخیمچکمهدستکش وحالتی

.کردکارگر خواهدسالمت 

زائداتپاشیدنخطرویژه،پزشکیپسماندسایروبدنمایعاتپاشوریختکردنتمیززماندر

نیزاستفاده ماسکوایمنیعینکازکار،لباسودستکشبرعالوهبایدنظافتچیفردوداردوجود

تجهیزات تمیزکاريوسوززبالهخاکسترجمع آوريظیرنسمیغباروگردباتماسزماندر.کند

.شوداستفادهگازماسکازبایدآلوده
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:ضمیمه ها

شهریار) ع(سجادامامبیمارستاندرشدهتولیدپسماندهايمیزان

پسماندکیلوگرمعاديپسماندکیلوگرمتاریخ
عفونی

وتیزپسماندکیلوگرم
برنده

پسماندکیلوگرم
و شیمیاییروییدا

جمع
:امضاي ناظر:                                                               ول توزین مسئ

شهریار) ع(سجادامامبیمارستاندرزشکیپپسماندهايرنگیکدبنديوبنديبسته
کیسهرنگسطلرنگ

زباله
نهاییدفعمثالزبالهنوع

گلمیوه،پوستکاغذ،،غذاباقیمانده)خانگی(عاديمشکیآبی
...و

شهرداريتوسطحمل
بهداشتیدفنو

وانسانبافت،کشتهايمحیطعفونیزردزرد
..وسرنگحیوان،

ــا دســتگاهتوســطامح
روشبــه(تجهبــزتوســن

)شیمیایی
وداروییايقهوهايقهوه

شیمیایی
شرکت فـن   توسطامحا....ومخدرموادگذشته،تاریخداروهاي

آوري پسماند
سیفتی
باکس

وتیزنوك
برنده

شکستهشیشهچاقو،جراحی،تیغنیدل،
...و

ــا دســتگاهتوســطامح
روشبــه(تجهبــزتوســن

)شیمیایی



٤١

بیمارستاناله هاي تولیدي در بخش هاي مختلف انواع زب
نوك تیز عفونیپاتولوژیکشیمیاییرادیواکتیومعمولینام بخش، انواع زباله ها

وبرنده
ظروف دارویی

تحت 
فشار

منطقه کلنیکی) الف
درمانگاه
داروخانه

واکسیناسیون وطب پیشگیري
پذیرش
اورژانس

بایگانی مدارك پزشکی

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

منطقه پاراکلنیکی)ب
رادیولوژي

پزشکی هسته اي ورادیوتراپی
فیزیوپاتولوژي

آزمایشگاه تشخیص طبی
بانک خون

بخش پاتولوژي
مرگ واتوپسی

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*

*
نی  ودرمانیمنطقه بالی)ج

بخشهاي بستري
بخش عمل جراحی

بخش زایمان
بخش فیزیوتراپی

همو دیالیز

*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*

*
*
*

*

*
*
*

*

*
*

منطقه ادراي)د
بخش مدیریت
رختکن پرسنل

ورودیهاي ساختمان

*
*
*

منطقه پشتیبانی وخدمات)ه
رختشویخانه

یون مرکزياستریلیزاس
آشپزخانه

*
*
*

*
*
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:منابع

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست کمیسیون امور زیـر     .1
39169-1بنابه پیشنهاد شماره 19/12/1386بنایی، صنعت ومحیط زیست در جلسه مورخ    

انون مـدیریت  قـ )11(سازمان حفاظـت محـیط زیـست وبـه اسـتناد مـاده          1/7/1386مورخ
شوراي عالی اداري ، ضـوابط وروشـهاي مـدیریت           24/4/1384مورخ) 1383مصوب(پسماند

اجرایی پسماندهاي پزشکی وپسماندهاي وابسته

مرکز سالمت محیط و کار،راهنماي سرفصل ها و محتواي برنامه آموزش مدیریت پـسماند               ..2
1391پزشکی،تابستان 

3.hospital-health.com


