
 مهندس سمانه رجوندی
 مهندس شیما سادات الجوردی

 HSEواحد 

 مدیریت پسماند در بیمارستان



 میزان تولید پسماندهای بیمارستانی

 تخت تعداد ، مركز وسعت به بيمارستان يك در پسماند توليد ميزان   
 يكبار تجهيزات و وسايل از استفاده ، بيمار پذيرش ميزان ، بيمارستان

  پسماند توليد ميزان لذا دارد بستگي شده ارائه خدمات سطح و مصرف
  برآورد تخت هر ازاي به كيلوگرم 3 تا 1/5 از ايران در يبيمارستان

 : كه است گرديده
دهد مي تشكيل معمولي يا خانگي شبه پسماندهاي را درصد 90 الي 75 حدود. 
كه دده مي تشكيل بيمارستاني خطرناك پسماندهاي را درصد 25 الي 10 حدود 

  و برنده پسماندهاي درصد 1 شناختي، آسيب و عفوني پسماندهاي را آن درصد 15
 پسماندهاي درصد 1 از كمتر و دارويي و شيميايي پسماندهاي درصد 3 تيز، نوك

 .باشد مي (سايتوتوكسيك و زا پرتو پسماندهاي) ژنوتوكسيك



 

 انواع پسماندهای تولید شده در بیمارستان
 

  رنگ زرد هاي كيسه در (بيمار ترشحات و خون به آلوده شي هر) عفوني -1
 .شوند مي آوري جمع

  هاي كيسه در (كمپوت و غذا ظرف كاغذ، مانند خانگي زباله) عفوني غير -2
 .شوند مي آوري جمع رنگ سياه

  رنگ زرد مقاوم پالستيكي ظروف در سوزنها كليه و برنده و تيز اشياء -3
Safety box  شوند مي دفع عفوني پسماندهاي مانند و شده آوري جمع. 



  

 و بالینی حاکمیت در بیمارستانی پسماندهای تفکیک که آنجایی از
  است برخوردار  ای العاده فوق اهمیت از بیمارستان   بخشی اعتبار

 به ذیل موارد پسماندها آوری جمع هنگام در باشد می الزم لذا
 . گردد رعایت دقت

   

  غذاي ظروف و وايتكس بتادين، خالي ظروف الكل، خالي هاي شيشه كاغذ، ريختن از -1
 (عفوني) زرد هاي زباله كيسه داخل در غذايي مواد هاي بسته و ميوه پوست نان، بيماران،

 .شود خودداري "اكيدا
 

 .گردد تخليه دستشويي داخل در نبودن خوني صورت در ها سرم مانده باقي -2 
 

 (عفوني) زرد هاي زباله كيسه داخل در خون، برگشت و بودن خوني صورت در ها سرم ست -3
 قهوه هاي زباله كيسه داخل بود بيوتيك آنتي آن داخل در اگر اينصورت غير در و شود ريخته

 .شود انداخته (شيميايي) اي
 

  
 



 

 ...ادامه 

 
 پسماندهاي و رنگ زرد هاي كيسه داخل در عفوني پسماندهاي پسماندها، انتقال هنگام به -4

 .شوند مي آوري جمع تفكيك به رنگ سياه هاي كيسه در عفوني غير

 

 نام كه مخصوص برچسب .شوند مي زده گره ها كيسه درب پسماندها، آوري جمع از پس -5
 سطل توسط و زده كيسه روي بر شده نوشته آن روي بر تاريخ و خدمه نام شيفت، بخش،

 .شوند مي منتقل پسماند اتاقك به بزرگ چرخدار هاي

 

 و شده ريخته خود به مخصوص مخازن داخل در ها كيسه پسماند، اتاقك داخل در -6
 صورت به سپس و شده استريل مخصوص دستگاه توسط S.B و عفوني پسماندهاي
 .شوند مي دفع عفوني غير و عادي پسماندهاي





 BSCکارت 



 HSEبرنامه بهبود کیفیت واحد 



 نامه اطالع رسانی به بخش ها



 تفکیک و کدبندی پسماندهای بیمارستانی



 دستورالعمل پسماندهای داروخانه



 ثبت توزین پسماندها



 آمار ارائه شده در کمیته بهداشت  



 HSEنرم افزار 



 فرم خطای تفکیک پسماند



 جایزه به بهترین ها



 قرارداد پسماند



 نمونه تفکیک پسماند در بخش جراحی



 نمونه تفکیک پسماند شیمیایی در بخش کودکان



 نمونه برچسب ها

عفونی 
غیرعفونی 
شیمیایی 



 برنامه زمان بندی ایستگاه پسماند





  NEW STERدستگاه امحاء پسماند 



 عکس از ایستگاه پسماند



 خروجی دستگاه امحاء پسماند



 گواهینامه کنترل کیفی دستگاه امحاء پسماند

  



 حمل و نقل پسماندهای شیمیایی  

  



 عکس از کمپین جمع آوری پسماند از خیابان ها





 با تشکر
از توجه شما   

 عزیزان


