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:پسماندهای پزشکی   
(سازمان بُداشت جُانی.)پسماندهائی است  که طی فرايند بُداشت و درمان توليد می شود  

: تقسیم بندی مواد زاید بیمارستانی   

:آلمان   

بر حسب روش دفع    

(زباله خانگی)مواد زايد ، دفع بروش بُداشتی  -1   

بانک خون  ، َسمتُای بدن ، )مواد زايد ، سوزاندن با شرايط خاص  -2 

(بخش جراحی  

مواد شيميائی ، مواد راديو اکتيو ، )مواد زايد ، دفع با روش ويژه  -3 

(مواد َابل اشتعال و َابل انْفجار  



: فرانسه   

مواد ويژه  –مواد آناتوميکی  –مواد بيولژيکی بخشُا ) مواد زايد ويژه  -1 

(مواد داروئی  -مواد راديولژی و آزمايشگاه  -مواد راديواکتيو   –  

 –مواد حاصل نظافت  –مواد بخشُا )مواد آشپزخانه و شبه خانگی  -2 
(کيسه پالستيکی و کاغذ  

مواد  –مواد ذايد حجيم  –تجُيزات اسقاطی  –اداری )ساير مواد  -3 

(باغبانی  

 
  



 طبقه بندی پسماندها 

ایراندر   



 پسماندهاي پزشکی به چهار دسته تقسيم می شوند

پسماندهاي عفوني-1گروه   
پسماندهاي شيميايي و دارويي-2گروه   
پسماندهاي نوك تيز و برنده-3گروه   

پسماندهاي عادي-4گروه   



 پسماندهاي پزشکی ویژه

 از آورناشي زيان و عفوني پسماندهاي تمام به
  درماني بهداشتي ،مراکز بيمارستانها

 مراکز ساير و طبي تشخيص ،آزمايشگاههاي
  از يکي حداقل بودن باال دليل به که مشابه
  ، بيماريزايي ، سميت : مانند خطرناك خواص
  آن مشابه و خورندگي ، اشتعال انفجاريا قابليت

 ميشود گفته دارند نياز خاص مديريت به که



 پسماندهاي عفونی شامل

کشتها و مواد نگهداري شده حاوي عوامل بيماريزا ي ناشي از کار  
 آزمايشگاه

پسماندهاي ناشي از عملهاي جراحي و کالبد شکافي اجساد مبتال 
بافتها ،مواد و تجهيزات در تماس با خون )به بيماريهاي عفوني 

(فرد بيمار  
مواددفعي  )پسماندهاي بيماران عفوني بستري شده در بخش 

(،پانسمانهاي زخمهاي جراحي يا عفوني ،البسه آلوده   
پسماندهايي که در تماس با بيماران عفوني همودياليز شده باشند 

(حوله هاي يکبار مصرف ،گان ،پيش بند ، دستکش )  

 



:اجسام تيز و برنده  

• اجسام تيز و برنده اقالمي هستند که مي توانند موجب زخم از 
قبيل بريدگي يا سوراخ شدگي شوند و عبارتند از سوزنها ،تيغه 

 چاقوي جراحي ،شيشه وسر سوزن ،آنژيوکت ،



پسماندهاي شيميايي -  
پسماندهاي شيميايي تشكيل مي شوند از مواد جامد وگازهاي شيميايي كه به عنوان مثال براي كارهاي • 

پسمانُاي شيميايي مراَبت . تشخيصي وتجربي وكارهاي نظافت، خانه داري ، وگندزدايي به كار مي روند

هاي بُداشتي درماني مي توانند خطرناك يا بي خطر باشند در زمينه حْفاظت از تندرستي از موَعي 
 :خطرناك به شمار مي آيند كه حداَل يكي از خصوصيات ذيل را داشته باشند

 سمي•

كمتر ازphمانند اسيدهاي يا)خاصيت خورندگي•  (12بيشتر از  phوبازهايي با  2۟ 

 َابليت احتراق خود به خود•

 (مانند مواد انْفجاري، مواد واكنش دهنده در مقابل آب وحساس به ضربه)واكنش دهنده•

 (مانندداروهاي سايتوتوكسيك)ژئوتوكسيك •

مواد حساس به ضربه مانند معرفهاي آزمايشگاهي،داروهاي ثبوت و ظهور فيلم ،مواد ضدعفوني کننده و گندزداهاي 
 تاريخ گذشته

پسماندهاي شيميايي غير خطرناك شامل آن دسته از مواد شيميايي است كه هيچ يك از خصوصيت هاي •
 . مانند َندها ، امينواسيدها وبعضي امالح آلي وغير آلي. مذكور را نداشته باشند

انواع مواد شيميايي خطرناك مورد استْفاده ورايج در تاسيسات ونگُداري مراَبت هاي بُداشتي درماني •

بيمارستان ها كه به احتمال زياد در پسماندهاي شيميايي خطرناك مورد استْفاده ورايج در تاسيسات 

ونگُداري مراَبت هاي بُداشتي درماني وبيمارستانُا كه به احتمال زياد در پسماندها يافت مي شوند در 
 .چند بند ذيل شرح داده مي شوند

 



:پسماندهاي دارويي-  

 :  پسماندهاي محتوي فلزات سنگین  -•

يك زير رده از پسماندهاي شيميايي خطرناك وبه طور معمول بشدت •

پسماندهاي داراي جيوه به طور مشخص از نشت تجُيزات .سمي اند 

شكسته شده باليني بوجود مي آيند جيوه هاي پخش شده از چنين 

دستگاهُايي تا حد ممكن بايد جمع آوري شوند بقاياي كارهاي دندان 

پسماندهاي داراي كادميوم عمدتاً از .سازي هم مقدار زيادي جيوه دارد 

باتري هاي دور ريخته وشكسته به وجود ميآيند برخي پانل هاي تقويت 

شده با چوب با مقداري سرب هنوز هم بعنوان ضد نْفوذ كردن پرتوهاي 
x چند نوع دارو آرسنيك . ودر بخشُاي تشخيصي به كار مي روند

 .دارند اما اين ضوابط به عنوان پسماندهاي دارويي شرح داده مي شوند

•  

 



 :پسماندهاي دارويي-

بعبارتی ديگر پسماندهاي دارويي عبارتند از داروي تاريخ •

گذشته ، مصرف نشده، تْفكيك شده وآلوده كننده، واكسن ها 

مواد مخدر وسرم هايي كه ديگر به آنُا نيازي نيست وبايد 

اين رده همچنين شامل اَالم دور . به نحومناسبي دفع شوند

ريخته شده مورد مصرف در كارهاي دارويي مانند بـطري 

ها وَوطي هاي داراي باَيــمانده داروهاي خــطرناك، 

هاي (ويال)دستــكش ماسك، لوله هاي اتصال، وشيشه 

داروها هم بوده كه در صورت آزاد شدن در محيط براي 
 .محيط وانسان مضر باشند

 



پسماندهاي ژئو توكسيك  -  
 

پسماندهاي ژئو توكسيك به شدت خطرناكند وممكن است •

خصوصيات ايجاد جُش سلولي عجيب الخلقه يا سرطان زايي 

. داشته باشند اين پسماندها مشكالت ايمني جدي به وجود مي آورند

اين مشكالت هم درون بيمارستان وهم پس از دفع پسماندها در 

بيرون از بيمارستان مي تواند باشد وبايد مورد توجه خاص َرار 

داشته باشند پسماندهاي ژئوتوكسيك ميتوانند داراي داروهاي 

سايتوتوكسيك، مواد شيميايي، مواد پرتو ساز، باشند داروهاي 

سايتوتوكسيك بيشتر اوَات در بخشُاي تخصصي مانند بخش 

 . سرطان شناسي وواحد هاي پرتو درماني مصرف مي شوند



پسماندهاي سايتوتوكسيك از چند منبع در مراَبت تندرستي •

توليد مي شوند و   مي توان آنُا را به شرح ذيل طبقه بندي 
 .كرد

مواد آلوده به فراورده هاي دارويي وتجويز داروها مانند •
 .، بسته بنديgaugeسرنگ، سوزن، ويال، 

داروهاي منسوخ شده وداروهاي برگشتي از بخشُاي •

 .بيمارستان

• در بيمارستان هاي تخصصي سرطان، پسماندهاي 
كه داراي مواد سايتوتوكسيك )ژئوتوكسيك   



:دفع پسماندهاي مواد شيميايي اشتعال زا   
 

حاللُاي الي مانند الكل هاي سبك، اتر، استن، را مي توان به •
طور مجزا در انبارهاي خنك حْفظ كرد كم كم از آنُا استْفاده 

نمود وپسماندهاي محدود آنُا را در ظروف مقاومي انباشته به 
 .منظور سوزاندن در اختيار مسئولين ايمني آزمايشگاه َرار داد

براي انواع حاللُاي سنگين آلي ، فنل ،پروپيلن اكسايد، •
جمع آوري ...گلوتارآلدئيد، فرم آلدئيد، پارافرم آلدئيد، زايلن و

وكنترل شده اي در محيط ومكان هاي متْفاوت بايد صورت 
گيرد وبا همكاري سازمانُاي تحت َرارداد با سازمان محيط 
 .زيست وانرژي اتمي آنُا را از محل آزمايشگاه دور ساخت

•  

 



*دفع پسماند شيميايي سمي*  
 

َبل از دفع الزم است با بكار گيري شيوه هاي مختلف،مواد •

به طور مثال محلول . شيميايي فعال وخطرناك را بي اثر كرد

درصدي اكريل آميد كه در آزمايشگاهُاي مولكولي به  20تا10

كار مي رود سمي بسيار َوي به خصوص براي سيستم اعصاب 

محلول هاي اضافه آنرا مي توان با (neurotoxic)مركزي است

به نوع   EMEDافزودن تركيبات خاصي مثل بيس آكريل آميد و

ژل آن كه غير سمي است تبديل وآنرا در سيكل زباله هاي شُري 

براي سم زدايي تركيبات آلي محلول وسمي بخصوص . َرار داد
وژلُاي حاوي اين محلولُا مي   ET-BRمحلول اتيديوم برومايد 

توان از زغال فعال حيواني استْفاده نمود كه روش آن به شرح ذيل 

 .مي باشد

 



 دفع پسماندهاي مواد شيميايي سرطانزا
 

َبل از دفع الزم است با بكارگيري شيوه هاي مختلف ، مواد شيميايي •
پسماندهاي ماده بسيار : به طور مثال. فعال وخطرناك را بي اثر كرد

خطرناك وواكنش دهنده اسميوم تترااكسايد را مي توان در روغن مايع 
اسيد پيكريك از . َرار داد تا توان اكسيدكنندگي اين ماده كاهش يابد

مواد بسيار فعال وسرطانزا به شمار مي آيند ونبايد در تماس مستقيم با 
هوا َرار گيرند بدين منظور همواره بايد مقداري آب بر روي اين 

 .تركيب َرار داد

فنل وفرم آلدئيد نيز از مواد نافذ ،سمي وسرطانزا محسوب مي شوند •
وبراي كاستن اثرات سوء اين تركيبات پسماندهاي محدود اين تركيبات 

را ميتوان دردترژنت هايي با همين ساختار مثل دتول َرار داد تا 
 .سميت آن كاسته شود سپس آنُا را دور ريخت

 



   :دفع پسماندهای مواد راديو اکتيو 
 

مواد پرتوزا در  (SPLASH)در صورت ريخت و پاش -•

محيط آزمايشگاه ضمن شناسايی محل ريزش مواد توسط 
با اسپری کردن مواد  (GAIGER )دستگاهُای حساس گايگر

پاک کننده بسيار َوی  در محل آلودگی با دستمالُای 
مواد آالينده را پاک    (PAD)مخصوص جاذب رطوبت 

کرده پس از اطمينان از رفع آلودگی توسط دستگاه گايگر 

آن پدها را به سازمان انرژی اتمی انتقال می دهند تا با 
 .تدابير ويژه ای آن مواد پرتوزا بی اثر شوند

 



:دفع پسماندهای مواد شيميايی خورنده   
 

)  مواد معدنی : اين مواد شامل ترکيبات ذيل می توانند باشند •

....(  اسيدهای غليظ نيتريک و سولْفوريک ،سود آمونياک و
 .....فرمالدئيد ، اسيد پيکريک و) و مواد آلی 

•  

 



 مواد شیمیایی پاشیده سدیم بی کربنات استفاده کنید بوسیله ی یک اسفنج یا ابر ماده را جذب کنید

اسيد هيدرو )جمع آوري کنيد را از بي کربنات سديم استفاده کنيد همچنين از اکسيد کلسيم يا بي کربنات سديم مي توان استفاده کرد سپس بوسيله ي يک اسفنج يا ابر ماده 
 (.فلوئوريک يک ماده مستثني است

 اسيد ها ، مواد عالي

 اسيد ها ، مواد غير آلي از آب استفاده نکنيد بوسيله ي شن يا بيکربنات سديم جمع آوري و جذب کنيد

 اسيد کلريد ها .بوسيله ي يک ابر يا اسفنج جذب و جمع آوري کنيد 

 آلدئيدها از بي سولفيت سديم استفاده کنيد بوسيله ي يک ابر يا اسفنج جذب و جمع آوري کنيد

 آمين ها ي آليفاتيک .از تماس پوستي يا استنشاق اجتناب کنيد .بوسيله ي يک ابر يا اسفنج جذب و جمع آوري کنيد 

 آمين هاي آروماتيک .از تماس پوستي يا استنشاق اجتناب کنيد .بوسيله ي يک ابر يا اسفنج جذب و جمع آوري کنيد 

 آمين هاي آروماتيک هالوژن دار .درصد نيترات آمونيوم آلودگي زدايي کنيد10با استفاده از محلول .بوسيله ي يک ابر يا اسفنج جذب و جمع آوري کنيد

 (داراي قابليت انفجار) 3Nترکيبات  با اسيد يا خنثي کننده هاي شيميايي خنثي سازي کنيد و بوسيله ي يک ابر يا اسفنج جذب و جمع آوري کنيد

 (قلياها)باز ها  .بوسيله يک ابر يا اسفنج جذب جمع آوري کنيد

 .بوسيله يک ابر يا اسفنج جذب وجمع آوري کنيد ازتماس پوستي يااستنشاق اجتناب کنيد
 کربن دي سولفايد

 (قابل اشتعال و سمي)

 کلروهيدرين ها سديم بي کربنات استفاده کنيد بوسيله ي يک اسفنج يا ابر ماده را جذب کنيد



مواد مرطوب را بوسیله یک ابریااسفنج جذب وجمع اوری .  قبل از جارو کردن حتما انها را مرطوب کنیدویاازجارو برقی یا فیلتر های هپااستفاده کنید
 کنید

 سیانیدها

 )آلي ياغير آلي(هاليد ها .از بيکربنات سديم استفاده کنيد

 هيدروکربن هاي هالوژن دار .بوسيله يک ابر يااسفنج جذب وجع آوري کنيد

 هيدرازين ها بوسيله يک ابرو يا اسفنج جذب وجمع آوري کنيداز مواد آلي اجتناب کنيد

استفاده از بي کربنات سديم منجربه تشکيل سديم فلورايداسيدمي شود که  .جذب بوسيله کربنات کلسيم يااکسيد کلسيم نسبت به بي کربنات سديم ترجيح داده ميشود
اسفنج هاي خاصي که شامل .مراقب باشيد اسفنج مورد استفاده برا ي جذب ماده رادرست انتخاب کنيد .به طور قابل  مالحظه اي از کلسيم فلورايداسيد سمي تر است

 ترکيبات سيليکات هستند بااسيد هيدروفلئوريک ناسازگار باشند

 اسيد هيدروفلوريک

 محلول هاي نمک هاي غيرآلي .از سودا استفاده کنيد

 )سولفيدهاي آلي(مرکاپتان ها .بوسيله يک ابر يا اسفنج جذب يا جمع آ وري کنيد .بامحلول هيپوکلريت کلسيم خنثي سازي کنيد

 نيتريل ها .بوسيله يک ابر يا اسفنج جذب و جمع آوري کنيد .مواد جامد را جارو کنيد 

 ترکيبات نيتريد .از تماس پوستي واستنشاق اجتناب کنيد.بوسيله يک ابر يا اسفنج جذب وجمع آوري کنيد

 عوامل اکسيد کننده .از بي سولفيت سديم استفاده کنيد 

 پراکسيد ها .بوسيله يک ابر يا يک اسفنج جذب وجمع آوري کنيد

 فسفات ها .بوسيله يک ابرويااسفنج جذب و جمع آوري کنيد

 اد احيا کننده.مو .از سودا وبي کربنات سديم استفاده کنيد



 پسماند عفونی توضیحات

پسماندهاي مظنون به داشتن عوامل زنده بيماريزا مانند محيط هاي کشت ميکروبي آزمايشگاه، پسماندهاي ناشي از جداسازي بيماران عفوني، 
 .،مواد يا تجهيزاتي که با فرد مبتال به بيماري عفوني تماس داشته اند ومواد دفع شده از اين بيماران(سواب آلوده)بافتها

 پسماند آسيب شناسي

 پسماندهاي تيز وبرنده .مانند بافتها وآبگونه هاي انسان، تکه هايي از بدن انسان، خون وساير آبگونه هاي بدن،جنين

پسماندهاي دارويي  .آنفورين، تيغه چاقو، چاقو، تيغ، شيشه هاي شکسته(set)مانند سوزن ترزيق،دستگاه
 خطرناك

که در ( اقالمي که حاوي دارو يا اقالمي که با دارو آلوده شده اند مانندقوطي ها وشيشه هاي دارويي)مانند داروهاي تاريخ گذشته يا غير الزم
 .صورت آزاد شدن در محيط براي محيط وانسان مضر باشد

 پسماندهاي ژنوتوکسيک

که بيشتر در درمان سرطان )مانند پسماندهاي داراي موادي با خصوصيات سمي براي ژنها، ازجمله پسماندهاي داراي داروهاي سايتوتوکسيک
 .ومواد شيميايي سمي براي ژن ها(به کار مي روند

پسماندهاي شيميايي 
 خطرناك

که محتوي مواد شيميايي مانند معرفهاي آزمايشگاهي داروهاي ثبوت وظهور فيلم مواد، مواد ضدعفوني کننده وگندزداي تاريخ گذشته ويا غير 
 .که بصورت آزاد شده در محيط براي محيط وانسان مضر باشد. الزم وحاللها مي باشند

پسماندهاي داراي فلزات 
 سنگين

 ظرفهاي تحت فشار ....مانند باتري ها،ترمومترهاي شکسته، وسايل داراي جيوه براي          اندازه گيري فشار خون و

 پسماندهاي پرتو ساز مانند سيلندرهاي گازها، کارتريج گازو قوطي افشان

 پسماند عفوني .شامل مقررات خاص خود  مي شود و از شمول اين ضوابط خارج است: پسماندهاي محتوي مواد راديو اکتيو



 

:انواع زباله هاي توليدي در بخش هاي مختلف بر اساس طبقه بندي سازمان جهاني بهداشت  
ظروف تحت  

 فشار

 نام بخش، انواع زباله ها معمولی رادیواکتیو شیمیایی پاتولوژیک عفونی نوك تیز وبرنده دارویی
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 منطقه كلنيكي( الف
 درمانگاه
 داروخانه

 واكسيناسيون وطب پيشگيري 
 پذيرش
 اورژانس

 بايگاني مدارك پزشكي
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 منطقه پاراكلنيكي(ب
 راديولوژي 

 پزشكي هسته اي وراديوتراپ ي
 فيزيوپاتولوژي 

زمايشگاه تشخيص طبي
 
 ا

 بانك خون
 بخش پاتولوژي 
 مرگ واتوپسي
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* 
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* 
* 
 

* 

 
* 
* 
* 
 

* 

 
* 
* 
* 
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 منطقه باليني  ودرماني(ج
 بخشهاي بستري 

 بخش عمل جراحي
 بخش زايمان

 بخش فيزيوتراپ ي
 همو دياليز



انواع زباله هاي توليدي در بخش هاي مختلف بر اساس طبقه بندي سازمان 

:جهاني بهداشت  
ظروف تحت  

 فشار

نوك تیز  دارویی
 وبرنده

نام بخش، انواع زباله  معمولی رادیواکتیو شیمیایی پاتولوژیک عفونی

 ها

 
* 
* 
* 

 منطقه ادراي(د

 بخش مديريت

 رختکن پرسنل

 وروديهاي ساختمان

 
* 
* 

 
* 
* 
* 

 منطقه پشتيباني وخدمات(ه

 رختشويخانه

 استريليزاسيون مرکزي

 آشپزخانه



: کمیت مواد زاید بیمارستانی    
وسعت بيمارستان    

وسايل يکبار مصرف     

:فاکتورهای ديگر   

....  ميزان زباله  بيمارستان های آموزشی درمقايسه با ساير بيمارستان ها 

.دارند  

 کيْفيت ارائه خدمات در بيمارستان

 رعايت موازين بُداشتی
  



:در صد تركيبات موجود در زباله هاي بيمارستاني  

به ازاي هر kg/dمقدار توليد درصد وزني نوع زباله
 تخت

 0/045 0/5 زباله هاي پاتولوژيك

 0/9 10 زباله هاي عفوني

 4/5 50 زباله هاي معمولي

 2/7 30 زباله هاي مواد غذايي

 0/85 9/5 مقدار كارتن و كاغذ

 9 %100 مجموع



 زباله های پزشکی
• : ترکیب زباله پزشکی   

 
• .درصد زباله معمولی است 90تا  75   
• .درصد زباله خطرناك است30تا  10   

درصد 90تا  75  

درصد30تا  10  

 زباله خانگی

  زباله خطرناک



داروهای  –مواد رادیواکتیو 

 تاریخ مصرف گذشته 

درصد30تا  10  

 زباله های خطرناک 

 مواد زاید پاتولژیکی
 

 

بافت  –بخش ایزوله  –اجسام تیز 

خون –انسانی   

 

 80تا  60

 درصد

 25تا  15 

 درصد

 10تا  5  

 درصد



درصد آن بسته  35تا 10در روز زباله خواهد داشت كه كیلوگرم 9تا  2/2ت بیمارستان بین هر تخ     

به خدمات ارائه شده به بیمار و وضعیت ، آگاهي ، فرهنگي و اقتصادي مراجعین و كاركنان ، 

رقم مذكور براي . مي باشد ( رادیواكتیو+ عفوني ، نوك تیز و برنده و شیمیائي ) پسماندهاي خطرناك

.مراكز جراحي محدود ، مطبها و درمانگاههاي شبانه روزي تفاوت دارد  
 

    



 مدیریت پسماندهاي بيمارستاني

• گام نخست در برنامه ریزي هاي جامع مدیریت زباله هاي بيمارستاني ، توجه 
به انواع زباله هاي توليدي در بيمارستان ها و سایر مراكز بهداشتي درماني 

.است  
 

• شناسایي صحيح و دقيق زباله هاي بيمارستاني ، راهبري و هدایت برنامه هاي 
مدیریتي در راستاي انتخاب مناسب ترین و بهترین روش مدیریت زباله هاي 

.بيمارستاني را آسانتر مي نماید  
 

• مناسبترین روش شناسایي انواع زباله هاي بيمارستاني ، دسته بندي آنها در 
.كيسه هاي پالستيكي با كدهاي رنگي و یا در ظروف كدگذاري شده است  



شناسایي ، تفكيك و برچسب گذاري زباله هاي 
:بيمارستاني  

• گام نخست در برنامه ریزي هاي جامع مدیریت زباله هاي بيمارستاني ، توجه 
به انواع زباله هاي توليدي در بيمارستان ها و سایر مراكز بهداشتي درماني 

.است  
 

• شناسایي صحيح و دقيق زباله هاي بيمارستاني ، راهبري و هدایت برنامه هاي 
مدیریتي در راستاي انتخاب مناسب ترین و بهترین روش مدیریت زباله هاي 

.بيمارستاني را آسانتر مي نماید  
 

• مناسبترین روش شناسایي انواع زباله هاي بيمارستاني ، دسته بندي آنها در 
.كيسه هاي پالستيكي با كدهاي رنگي و یا در ظروف كدگذاري شده است  



 مراحل مختلف ایجاد یك سيستم 
:تفكيك زایدات در بيمارستان  

• اولين مرحله ؛ بكارگيري یك رنگ بندي مناسب جهت مخازن و ظروف ذخيره سازي و 
.نگهداري موقت مي باشد  

 
• امروزه اكثر كشورها به منظور شاخص نمودن زائدات عفوني نسبت به سایر زائدات توليدي در 

مراكز بهداشتي درماني توصيه سازمان جهاني بهداشت دراین زمينه را به عنوان استاندارد 
.برگزیدند  

 
• دومين مرحله ؛ الصاق یك برچسب مشخصات روي ظروف و مخازن ذخيره سازي زائدات 

.درماني و شيميایي ميباشد  
• تمام مخازن مورد استفاده در سيستم ذخيره سازي از هر نوعي كه باشند باید به خوبي برچسب 

.گذاري شوند  
• برچسب مورد استفاده باید به گونه اي باشد كه بر روي آن حداقل نام پرسنل جمع اوري 

.كننده ، مسئول جمع آوري ، تاریخ و نام بخش مربوطه یادداشت گردد  
 

 



 
• بر این اساس باید مسئول بهداشت مراكز با نگرش بر كميت زائدات توليدي تعداد مناسبي 

.برچسب به مسئولين هر بخش تحویل تا نسبت به تكميل و الصاق ان اقدام نمایند  

 
• .مرحله سوم؛انباشتن و ذخيره نمودن انواع زائدات در ظروف و مخازن ذخيره سازي است  

 
• .مرحله چهارم؛ توزین و ثبت آمار زائدات مي باشد  

 
• در واقع هدف اصلي از برچسب گذاري مخازن ذخيره سازي زائدات ثبت اطالعات مندرج بر 

روي آن و ایجاد یك بانك اطالعات مناسب و قابل دسترس براي مدیران و دیگر اشخاص 
.ذیصالح به سوابق موجود در زمان بروز حوادث مي باشد  

 
• این سيستم ثبت آمار مي تواند به مدیران اجازه دهدتا اطالعاتي از ميزان زائدات و انواع 
مختلف آن را در هر بخش تحت نظارت و مدیریت خود داشته و با احتساب رون توليد جهت 

.اصالح و برنامه ریزي آینده عمل نمایند  

 



وري ، حمل ودفع زباله هاي 
 
سيستم هاي كمينه سازي، ذخيره سازي ، جمع ا

: بيمارستاني  

• )كمينه سازي  (minimization 
گرچه روشهاي مدیریتي مواد زائد در مراكز متفاوت است ولي اجزاي       

. عمومي آنها تاثير یكساني در راهبرد سيستم دارند  
 

درصد   40 – 30بيمارستانها مي توانند با كاهش زائدات پزشكي به ميزان          
این موفقيت نتيجه تشخيص  . منجر به صرفه جویي مبالغ هنگفتي شوند

  .صحيح زائدات هر قسمت و برنامه ریزي بر اساس ان مي باشد



:سياست هاي قابل اجرا براي كاهش توليد  

• به حداقل رساندن پسماندها ( الف-  
با انجام اقداماتي از قبيل كاهش خريد هاي اضافي و انتخاب محصوالتي كه حجم:  كاهش در منبع توليد:1  

  اقدامات مدیریتی و کنترل خوب
 عامل کلیدی در به حداقل رساندن پسماندهای خطرناك ) تفكيك پسماندها : 2  

(بر اساس قوانین کشورمان یک تکلیف است ) مسئولیت تفکیک برعهده تولیدکننده است           
.و باید هرچه نزدیکتر به محل تولید پسماند انجام گیرد           

:مزایای تفکیک   
 برابر بیشتر از هزینه  10هزینه مدیریت پسماندهای خطرناك )کاهش هزینه ها 

.(پسماندهای عمومی است  
• ن قابل بازيافت مي باشند: بازیافت:3

 
.استفاده از فراورده و محصوالت بازيافتي كه در محل تاسيسات يا خارج از ا  

• استفاده از موادي با سميت كمتر وجایگزین كردن برخي توليدات به جاي توليدات :4
 پي وي سي

 

• پسماندهاي خطرناك در برنامه  وارد كردن روشهاي ويژه دفع -  



تجربه های موفق در زمینه مدیریت •
(  ره)پسماند بیمارستان امام خمینی

 سردشت



• در مديريت پسماندها، اصول آموزش و اطالع رساني مستمر ، به حداقل  
.کناررساندن پسماندها و انتخاب و کاربرد روش هاي مناسب دفع پسماندها در  

مورد توجه قرار ميگيرند . . نظارت و پايش و اصول مديريت عموم ( .  

 
• کاهش توليد از اقدامات مديريتي و کنترل خوب تفکيک پسماندها  عامل 

 .کليدي در به حداقل رساندن پسماندهاي خطرناك مي باشد

 

• مدیریت پسماندها باید دارای هدف در حوزه سالمت و اقتصاد،  
) کاهش خطر Risk .و به حداقل رساندن آن باشد (  

 
اما با توجه به کاستي ها ، مديريت بهينه پسماندها از چه راههائي اعمال مي گردد ؟      



 :شیوه هاي محاسبه متوسط حجم سطلهاي زباله وترالي زباله•
 :سطلُاي با توجه به شكل حجمي خود، حجم آنُا طبق فرمولُاي زير بدست مي آيد•

• R1+R2 
•                 =R 
•   2 
•   
• V=3.14 ∙R∙R∙H 
•   
•   
•        X=       X1+X2 
•                       2 
•  X.Y.Z=حجم بين                             
•         Y=  Y1+Y2   
•                     2 

مکعب مي باشد كه با تقسيم  CM3مي باشد حجم بدست آمده بر حسب  CMمعموالً واحد ابعاد •
 .اين حجم بر حسب ليتر بدست مي آيد1000كردن آن بر 

•  
•  
•  



•  
 :روش بدست آوردن ظرفيت مورد نياز دستگاه بر حسب ليتر•
 :روش اول •

• ميزان توليد پسماند ضريب تبديل پسماند به =Li/dayحجم پسماند بر حسب
×حجم ∙ مثال× تعداد تخت مرکز :1.2×12×370=5328 

•   
•  شيْفت كاري بر حسب ساعت                 
•                                          =تعداد سيكل
•  زمان سيكل بر حسب ساعت                    
•             حجم پسماند                                            
•                       =ظرفيت دستگاه بر حسب ليتر
•               تعداد سيكل                                           
• :روش دوم  
•   
•   
•  ميزان تخت بيمارستاني×kg=1/2ميزان زباله هاي عْفوني به کيلو گرم 
•  kgمقدار بدست آمده به×12=ظرفيت دستگاه بر حسب ليتر

 



نقش مدیران بیمارستان در •

مدیریت پسماندهاي 
 بیمارستان
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دستور العمل 

مدیریت 
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بیمارستانی 
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  تاریخ
 
 
 ردی 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ت ض  ات

 آيا کارب  م اي  و اح  اط های اس ان ارد در راب ه با بُ اش  م    و ک   ل عْف ن  را رعاي  می ن اي   1
 

               

آيا ش    ی دس گاه در پاي  ه  ش ْف  کاری با م اَ   از ع م پاش  آب به تابل ی ب ق و ن اي گ ها ان ام  2
 می ش د 

 

               

آيا ش    ی م   م ک  زباله و پاک ن  دن ک  ، دي ارها و   وف از بقايا و ت ش ات زباله ت س  کارب   3
 ان ام می ش د 

               

 آيا کارب  در پايان ه  ش ْف  کاری ن    به گ  زدايی م   نگُ اری م َ  پ  ان  ها اَ ام می ن اي   4
 

               

 آيا کارب  از ورود و خ و  اف اد م ْف َه به داخ  جايگاه بی خ   سازی م انع  بع   می آورد  5
 
 

               

آيا کارب  از وساي  حْفا   ف دی شام  و اي  ی شام  کاله،دس ک ،ع  ک،ماسک و روپ ش ت    اس ْفاده  6
 می ن اي  

 

               

7  
 آيا کارب  ن    به پ ک دن ف م های م ب  ه به ص رت دَ   و روزانه اَ ام می ن اي  

               

8  
 آيا کارب  َ   از ش وع ش ْف  ن    به ک   ل دس گاه بی خ   ساز،ديگ ب ار،ن اي گ  و... اَ ام می ن اي  

               

 
 

 ام اء
کارش اس 
م ي ي  
 پ  ان 
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ضعیف )50کمتر از  توضیحات

  (و غیر قابل قبول

 نام بخش    (عالی) 90-100   (خوب)70-90   (متوسط)70-50

 اورژانس

 داخلی مردان

 داخلی زنان

 جراحی زنان

عمل اتاق  

 کودکان

 آزمايشگاه

 سی سی يو

 زايمان

 آ سی يو

(فرم ماهيانه.)کسر ميگردد  100از نمره امتياز منْفی10عدم تْفکيک  به ازای هر مورد  



قرارداد پسماند بخش •
 خصوصی































مُندس خسرو عليزاده:اِرائه دهنده   

سردشت( ره)مسئول بُداشت محيط بيمارستان امام   

1394آبان ماه   

مهندس خسرو علیزاده:اِرائه دهنده   

سردشت( ره)مسئول بهداشت محیط بیمارستان امام   

1394آبان ماه   


