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پسماند هاي بيمارستاني

تٜي ٚمٖٖس: ٙ
ّؼصّ٘ ٚغٖي آثبزي – مبضقٖبؼ مٖتطً ػفٕ٘ت
حؿئ حصبضي ٕػاز – ؾ٘پطٗايعضآّ٘ظقي
ّٖٜسؼ فطظإ ٚؾطافطاظ – مبضقٖبؼ ثٜساقت ّحيط

ٗيػ : ٙمبضمٖبٓ ثيْبضؾتبٓ
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ثيْبضؾتبٕٜبٗ زييط ّطامع ثٜساقتي زضّبٕي مٗ ٚظيفّ ٚطاقجت اظ ثٜساقت ٗ ؾالّت جبّؼ ٗ ٚافطاز آٓ ضا ثط ػٜس ٙزاضٕسّ ،ؿئٍ٘يت ٛابي
ٗيػ ٙاي زض ضاثط ٚثب پؿْبٕسٛبيي م ٚتٍ٘يس ّي مٖٖس ثط ػٜس ٙزاضٕس ٗ ثبيس ّطْئٔ ثبقٖس م ٚپؿْبٕسٛبي تٍ٘يس ي إٜٓب اثطات ٕابّطَ٘ثي
ثطاي ّحيط ٗ ثٜساقت ػّْ٘ي ضا ايجبز ْٕي مٖس ٗ ثب ثنبض ىيطي ؾيبؾت ّسيطيت پؿْبٕسٛب زض ّطامع ثٜساقتي زضّابٕي  ،زض ضاؾاتبي
زؾتيبثي ث ٚيل ّحيط ؾبٍِ ٗ ثي ذطط ثطاي مبضّٖسآ ٗ ج٘اّغ ذ٘ز حطمت مٖٖس.
پسماندهاي توليد شده در بيمارستان به دو دسته تقسيم مي شوند:

 -1پؿْبٕسٛبي ػبزي ( ذبٕيي – ّؼٍْ٘ي )  :م ٚاظ مبضمطزٛبي ذبٕ ٚزاضي ٗ ّسيطيت اجطايي ائ ّطامع تٍ٘يس ّي ق٘ز.
 -2پؿْبٕسٛبي ذططٕبك  :مّ ٚي ت٘إسّجْ٘ػ ٚاي اظ ّربططات ثٜساقتي ضا ايجبز مٖس ٗ ث 9 ٚزؾت ٚتقؿيِ ّي ق٘ز:
پؿْبٕسٛبي ػفٕ٘ي – پبتٍ٘٘غيل – ثطٕسٕ٘ ٗ ٙك تيع – زاضٗيي – قيْيبيي – غٕ٘ت٘مؿيل – فَعات ؾٖيئ – ظطٗف تحات فكابض ٗ
پؿْبٕسٛبي پطت٘ظا.
 % 08پؿْبٕسٛبي ػّْ٘ي ّطامع ثٜساقتي زضّبٕي ّبٕٖس ظثبٍ ٚػبزي ٗ ذبٕيي ث٘زٗ ٙاظ ططيق ؾيؿتِ ّسيطيت پؿْبٕس زض قٜطٛب ثب
آٓ ّي ت٘آ ثطذ٘ضز مطز.
 % 15پؿْبٕسٛبي ػفٕ٘ي ٗ آؾيت قٖبؾي
 % 1پؿْبٕساجؿبُ ثطٕسٕ٘ ٗ ٙك تيع
 % 3پؿْبٕس ّ٘از قيْيبيي ٗ زاضٗيي
 % 1پؿْبٕسٛبي ٗيػّ ٙبٕٖس پؿْبٕسٛبي پطت٘ظا – ظطٗف تحت فكبض يب تطّّ٘تطٛبي قنؿت ٗ ٚثبتطي ٛبي ّصطف قسٙ
طبقه بندي پسماندهاي خطرناك بيمارستاني :
پسماوذعفًوي  :پؿْبٕسٛبي ٕبقي اظ جساؾبظي ثيْبضآ ػفٕ٘ي  ،ثبفتٜب ّ٘ ،از ٗ تجٜيعاتي م ٚثب ثيْبض ػفٕ٘ي تْبؼ زاقت ٚإس ّ ،ا٘از
زفغ قس ٙائ ثيْبضآ .
پسماوذَاي آسيب شىاختي ّ :بٕٖس ثبفتٜب ٗ آثيٕ٘ٛ ٚبي إؿبٕي  ،تنٛ ٚبي ثسٓ إؿبٓ  ،ذ٘ٓ ٗ ؾبيط آثيٕ٘ٛ ٚبي ثسٓ جٖئ ،
پسماوذَاي بزوذٌ ي وًك تيش ّ :بٕٖس ؾ٘ظٓ تعضيق – تيغ ٚچبق٘ -تيغ ٗ قيكٛ ٚبي قنؿت، ٚ
پسماوذَاي صوًتًكسيك ّ :بٕٖس پؿْبٕسٛبي زاضاي ّ٘از ثاب ذص٘يايبت ؾاْي ثاطاي غٓ ٛاب  ،اظ جَْا ٚپؿاْبٕسٛبي زاضاي ّا٘از
ؾبيت٘ت٘مؿيل م ٚثيكتط زض زضّبٓ ؾططبٓ ث ٚمبض ّي ضٕٗس ٗ ّ٘از قيْيبيي ؾْي ثطاي غٓ ٛب،

ًَالشافي

عىًان سىذ :
پمفلت آمًسشي با مًضًع :
پسماوذ
داراي گًاَيىامٍ استاوذارد ايشي1009
در مذيزيت كيفيت ي درجٍ يك عالي ارسشيابي

شماره سند-4026 :ف

شماره بازنگري0 :

تاريخ آخرين بازنگري6132/26/01

ياحذ آمًسش

تاريخ ابالغ6161/26/64 :

تاريخ بازنگري بعدي6133/20/01:

پسماوذَاي دارييي  :زاضٗٛبي تبضيد ىصقت ٚيب غيط الظُ  ،اقالّي م ٚث ٚزاضٗ آٍ٘ز ٙقس ٙيب زاضٗ زاضٕس ّ ،بٕٖس ق٘طي ٛب ٗ قيكٛ ٚبي
زاضٗيي
پسماوذَاي شيميايي  :مّ ٚحت٘ي ّ٘از قيْيبيي ّبٕٖس ّؼطف ٛبي آظّبيكيبٛي – زاضٗي ثج٘ت ٗ ظ ٜ٘ض فيَِ – ّ٘از ىٖسظزاي
تبضيد ىصقت ٚيب غيط الظُ ٗ حالً ٛب ّي ثبقس .
پسماوذَاي داراي فلشات سىگيه ّ :بٕٖس ثبتطي ٛب  ،تطّّ٘تطٛبي قنؿت ، ٚفكبض ؾٖج جي٘ ٙاي ٗ ....
ظزف َاي تحت فشار  :ؾيَٖسضٛبي ىبظ – مبضتطيج ىبظ ٗ ق٘طي ٛبي افكبٕٚ
پسماوذَاي پزتًساس ّ :بيؼبت ّصطف ٕكس ٙپطت٘ زضّبٕي يب آظّبيكيبٜٛبي تحقيقبتي ٍ٘ ،اظُ قيك ٚاي آٍ٘ز ، ٙثؿت ٚثٖسي ٛب ،
مبغصٛبي جبشة ،ازاض ٗ ّ٘از زفغ قس ، ٙثيْبضآ زضّبٓ قس ٙيب آظّبيف قس ٙثٗ ٚؾيَ ٚزاضٗٛبي ضازيٕ٘٘مَئيس ّٜط ُّٗ٘ ٕكس. ٙ
خطرهاي پسماندهاي خطرناك بيمارستان
ماَيت خطزواك بًدن  ،پسماوذَاي خطزواك  ،بٍ دليل داشته عًامل سيز است :
 -1ػ٘اٌّ ظٕس ٙثيْبضيعا
 -2غٕ٘ت٘مؿيل ث٘زٓ  ،پؿْبٕسٛبي م ٚث ٚقست ذططٕبمٖس زاضاي ذص٘ييبت ايجبز جٜف ؾٍَ٘ي  ،ػجيت اٍرَق ٚظاياي ياب ؾاططبٓ
ظايي ٛؿتٖس.
 -3ؾِ يب ّ٘از قيْبيي يب زاضٗيي ذططٕبك
ّ٘ -4از پطت٘ظا
 -5اجؿبُ ثطٕسٕ٘ ٗ ٙك تيع
گروه هاي اصلي در معرض خطر
بٍ طًر كلي اشخاص سيز درمعزض خطزات واشي اس پسماوذَاي خطزواك تًليذ شذٌ در بيمارستان ي مزاكزش بُذاشزتي
درماوي َستىذ:
پششكان  ،پزستاران  ،سايز كاركىان مزاكش ي كاركىان تاسيسات بيمارستان
ثيْبضآ
ثبظزيس مٖٖسىبٓ ٗ ّالقبت مٖٖسىبٓ
مبضمٖبٓ ذسّبت پكتيجبٕي ّبٕٖس ضذك٘يربٕ ، ٚذسّبت ػّْ٘ي ٗ مبضمٖبٓ تطاثطي
مبضمٖبٓ ّطامع زفغ ظثبٍٚ
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مديريت پسماندهاي خطرناك
ّسيطيت پؿْبٕسٛبي ذططٕبك ،ثرف جسا ٕبپصيط ثٜساقت ثيْبضؾتبٓ ٗ مٖتطً ػفٕ٘ت اؾت  .ظثبٍ ٚث ٚػٖ٘آ ّراعٓ ّيناطٗ اضىبٕيؿاِ
ٛبي ثيْبضيعا ّي ّبٕس ما ٚقابزض ثا ٚايجابز آٍا٘زىي ٗ ػفٕ٘ات ّاي ثبقاٖس  ،زض يا٘ضتي ماّ ٚاسيطيت پؿاْبٕس مابفي ٕجبقاس  ،ايأ
ّينطٗاضىبٕيؿِ ٛبّي ت٘إٖس ث ٚزييطآ ّٖتقٌ قٕ٘س  (،اظ ططيق تْبؼ ّؿتقيِ اظ ضا٘ٛ ٙا ٗ يب ثٗ ٚؾيَ ٚإ٘اع ٕبقَئ ) .
ايليه قذم در مذيزيت پسماوذَا بٍ حذاقل رساوذن پسماوذَاست كٍ بٍ طزيق سيز اوجام پذيزاست :
 -1مبٛف ّٖبثغ تٍ٘يس
 -2اقساّبت ّسيطيت ٗ مٖتطً ذ٘ة
 -3تفنيل پؿْبٕسٛب
ػبٌّ مَيسي زض ث ٚحساقٌ ضؾبٕسٓ پؿْبٕسٛبي ذططٕبك ٗ ّسيطيت مبض ؾبظ آٓ  ،تؼيئ ٕ٘ع پؿْبٕس ٗ تفنيل پؿْبٕسٛبؾت .
تفنيل پؿْبٕسٛب ثط ػٜس ٙتٍ٘يس مٖٖس ٙاؾت ٗ ثبيس ٛطچٕ ٚعزيل تط ثّ ٚحٌ تٍ٘يس پؿْبٕس إجبُ ىيطز .
راهنماي عمومي جمع آوري  ،انبار و انتقال زباله هاي بيمارستاني
ظثبٍٛ ٚبي ػبزي ضا ّي ت٘آ زض قبٍت ؾيؿتِ ظثبٍ ٚذبٕيي زفغ مطز.
اقيبء تيع ٗ ثطٕس ٙضا ثبيس زضْٛبٓ ّحَي مّ٘ ٚضز اؾتفبز ٙقطاض ّي ىيطٕس زاذٌ ّحفظٛ ٚبي ؾ٘ضاخ ٕكسٕي مّ ٚؼْ٘ال" اظ جاٖؽ فَاع
يب پالؾتيل ّتطامِ ؾبذتّ ٚي قٕ٘س ٗ زاضاي زضپ٘ـ ّحنِ ّي ثبقٖس جْغ آٗضي مطز.ائ ّحفظاٛ ٚبثبياس ؾارت ٕ ،فا٘ش ٕبپاصيط ٗ
ّقبُٗ ث ٚؾ٘ضاخ قسىي ثبقٖس.
ميؿٛ ٚب ٗ زييط ّحفظٛ ٚبيي م ٚثطاي ظثبٍٛ ٚبي ػفٕ٘ي اؾتفبزّ ٙي قٕ٘س  ،ثبيس زاضاي آضُ ٗ ضٕو ّكرص ثبقٖس.
ظثبٍٛ ٚبي ػفٕ٘ي ثبيس زض يل ّنبٓ م ٚزؾتطؾي ث ٚآٓ ّحسٗزثبقس ،جْغ آٗضي قٕ٘س.
ظثبٍٛ ٚبي آظّبيكيبٜٛبي ّينطٗة قٖبؾي ثبيس ت٘ؾط ات٘ مالٗاؾتطيٌ قٕ٘س.
ّقساض مِ ظثبٍٛ ٚبي قيْيبيي ٗ زاضٗيي ضا ّي ت٘آ ْٛطا ٙظثبٍٛ ٚبي ػفٕ٘ي جْغ آٗضي مطز.
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ظثبٍٛ ٚبي ؾبيت٘ت٘مؿيل م ٚامثطا" زض ثيْبضؾتبٓ ٛب يب ّطامع تحقيقبتي ثعضه تٍ٘يس ّي قٕ٘س ثبيسزض ّحفظٛ ٚبي ّحنِ ثإ ٚكات
ْٛطا ٙثب ػالّت ّكرص ( ظثبٍٛ ٚبي ؾبيت٘ت٘مؿيل ) جْغ آٗضي قٕ٘س.
ّحفظٛ ٚبي تحت فكبض ضا ْٛيٖن ٚذبٍي قسٕس ّي ت٘آ ثب ظثبٍٛ ٚبي ػبزي ّطامع زضّبٕي زض يل جاب جْاغ آٗضي ماطز  (.ثا ٚقاط
ايٖن ٚظثبٍٛ ٚب ثطاي ؾ٘ظإسٓ زض ٕظط ىطفتٕ ٚكس ٙثبقس).
ظثبٍٛ ٚبي ػفٕ٘ي م ٚضازي٘امتي٘يت ٚمْي زاضٕسّ ،ثٌ ؾ٘آپٜب  ،ؾطٕو ٛبي زاضاي مبضثطي تكريصي يب زضّبٕي  ،ضا ّي تا٘آ زض ميؿاٚ
ٛبي ظضز يب ّحفظٛ ٚبي ظثبٍ ٚػفٕ٘ي ٕيٜساضي مطز ( ث ٚقط ايٖنّ٘ ٚاز اذيط ثطاي ؾ٘ظإسٓ زض ٕظط ىطفت ٚقس ٙثبقٖس) .
مبضمٖبٕي مّ ٚطاقجتٜبي ثٜساقتي ٗ زضّبٕي ضا إجبُ ّي زٖٛس ٗ  ِٛچٖئ ؾبيط مبضمٖبٓ ثيْبضؾتبٓ  ،ثبيس اظ ذططات ّطث٘ ث ٚظثبٍاٚ
ٛبي ثيْبضؾتبٕي آىب ٙثبقٖس ٗ زض ظّيّٖ ٚسيطيت ّٖبؾت ظثبٍ ٚآّ٘ظـ الظُ ضا ثجيٖيس.

ّٖجغ  :ضاْٖٛبي مك٘ضي ٕظبُ ّطاقجت ػفٕ٘تٜبي ثيْبضؾتبٕي

