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  "پسماندهاي وابسته

  (در راستاي پاسخ به استعالمهاي بعمل آمده )

  

 آوري وجمع safety box 4/3پر شدن و پس از  گردد  جمع آوري  safety boxپسماندهاي تيز و برنده در  �

 گردند. و سپس بي خطر سازي  ،حمل شده  به محل تعيين شده براي ذخيره موقت پسماند

 جمع آوري  شود  safety boxبدون دستكاري داخل  بايدسوزن سرنگ نبايستي مجدداً درپوش گذاري گردد و �

سوزن و جمع آوري شود و از جداسازي آن اجتناب گردد. درمورد  safety box سوزن و سرنگ تواماً در �

 آزمايش هاي تشخيص طبي مطابق پروتكل اجرايي خود عمل نمايند.سرنگ 

قرار گيرد . مابقي ست سرم  و باتل سرم به عنوان پسماند  safety boxجدا شده  ودر ، سوزن ست سرم  �

  عفوني در نظر گرفته مي شود و مطابق پسماند عفوني مديريت شوند.

سايتوتوكسيك و خطرناك باشند به عنوان پسماند شيميايي و  باتل هاي سرم در صورتيكه حاوي داروهاي �

 دارويي محسوب مي شوند و بايستي مطابق پسماندهاي مذكور مديريت شوند.

محتواي باتل هاي حاوي سرم هاي قندي و نمكي كه بصورت كامل استفاده نشده اند و يا تاريخ مصرف آنها  �

قيق نموده و در فاضالب تخليه و باتل سرم، در پسماندهاي منقضي شده است را ميتوان با مقادير زيادي آب ر

 عفوني قرار گيرند.

ماند هاي عفوني  اين پس زرد در اتاق هاي بستري عادي و تحت نظر ممنوع است. وسطل  قراردادن كيسه �

 سطل زرد داراي كيسه زرد كه با ترولي توسط ارائه دهنده خدمت درماني به اتاق آورده ميدر داخل  مكانها

 شود ،قرار دا ده مي شوند

پسماند اتاقهاي عمل ،اتاقهاي ايزوله ، بخش دياليز و بخش اورژانس و آزمايشگاه عفوني محسوب مي گردد و  �

و از قرار دادن ظروف براي پسماندهاي عادي  خودداري  دراين بخشها مي توان  كيسه و سطل زرد قرار داد

 گردد

ري بخش دياليز و اورژانس و قسمت اداري آزمايشگاه مانند درخصوص وضعيت پسماندهاي ايستگاه پرستا

ساير ايستگاههاي پرستاري، در صورتيكه قرار دادن كيسه هاي پسماند عادي در ايستگاههاي پرستاري باعث 

اختالل در فرآيند تفكيك نشود، پسمانهاي توليد شده در اين قسمتها عادي و ساير پسماند بخش هاي فوق 

 مديريت مي شوند. پزشكي ويژهمطابق پسماند 



پسماند هاي تيز و برنده در اتاق هاي بستري و تحت نظر (مانند اورژانس) ممنوع است.  safety boxنصب  �

اين مكانها درداخل سيفتي باكس  كه با ترولي توسط ارائه دهنده خدمت درماني به اتاق آورده مي شود ،قرار 

 دا ده مي شوند

  CCUدر بخش هاي ويژه  و اتاق ايزوله ،اتاق خون گيري آزمايشگاه و اتاق عمل ( به جز بخشهاي دياليز ، ولي

را در محل مناسب بصورت ثابت و فيكس شده مورد safety box ) در يونيت هر بيمار مي توان   PICUو

 داداستفاده قرار 

بخش هاي سوختگي ساير بيمارستانها تشخيصي بيمارستانهاي سوانح سوختگي و  -در بخش هاي درماني �

 كليه پسماندها عفوني مي باشد.

درخصوص نحوه ي امحاء جفت در بيمارستانها چند روش به شرح زير براي اين امر وجود دارد كه  �

بيمارستانها با توجه به امكانات موجود و شرايط محلي و منطقه اي يكي از روشهاي زير را مي توانند در 

 يرند:امحاي جفت بكار گ

استفاده از زباله سوز هاي استاندارد با شرايط خاص كه با توجه به قوانين موجود در مورد زباله سوز ها در  .1

  ايران اين امر بايستي در زباله سوز هاي مستقر در خارج از شهرها انجام گيرد.

 ماند و دفن بهداشتيذخيره در اتاق هاي داراي سيستم مبرد در بيمارستان و سپس انتقال آن به مركز دفن پس .2

 آنها در سلولهاي جداگانه در محل دفن پسماند 

ذخيره در اتاق هاي داراي سيستم مبرد در بيمارستان و سپس انتقال آن به آرامستان و دفن بهداشتي در  .3

 آرامستان

حفر چاهك هايي با شرايط بهداشتي در محل بيمارستان به طوري كه از آلودگي آبهاي زيرزميني و خاك  .4

 به داخل چاهك و پوشاندن با آهك جفتوگيري نمايد و انتقال جل

الزم به توضيح مي باشد روش هاي ياد شده براي امحاي جفت مي باشد و اعضا و اندام هاي قطع شده بدن  و  

جنين مرده بايستي طبق احكام شرعي جمع آوري و به آرامستان انتقال داده شده  و تحت شرايط بهداشتي دفن 

 گردد.

 بازيافت كليه پسماندهاي پزشكي ممنوع است.در حال حاضر  �

 توليدكنندگان پسماند پزشكي موظفند ليست پسماندهاي ويژه خود را حداقل سالي يكبار بروزرساني نمايند. �

 


