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 وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 معاونت بهداشت
 مركز سالمت محيط و كار

 مديريت پسماند



 
انجام راستای در ها بیمارستان جمله از  درمانی بهداشتی مراکز 

 بیماران درمان و تشخیص پذيرش، فرايندهای طی خود وظايف
 پزشکی) بیمارستانی پسماندهای عادی، پسماندهای تولید بر عالوه

 .کنند می تولید ،است مراکز اين خاص های فعالیت از ناشی که (
 
محیطی کشور پسماندها بیمارستانی   امروز يکی از معضالت بهداشتی و زيست 

سمی و بیماری زا از جمله زائدات  ٬است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک
شیمیايی و راديواکتیو از حساسیت خاصی   ٬داروئی ٬عفونی ٬پاتولوژيک

مديريت پسماندهای بیمارستانی به دلیل پتانسیل عفونت زايی و  .برخوردار است
عدم کنترل و بی توجهی  .وجود پسماندهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است

نسبت به مديريت صحیح پسماندهای بیمارستانی عالوه بر تهديد جدی برای  
 .سالمت جامعه و محیط زيست، باعث اتالف هزينه های زياد نیز می شود
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25 -10 می تشکیل خاص پسماندهای را  فوق مراکز پسماندهای درصد 
 تحت آن های دستورالعمل و پسماندها مديريت قانون  در که دهند

  مديريت است الزم و اند شده ذکر "ويژه پزشکی پسماندهای" عنوان
 . گردد اعمال آنها مورد در خاص
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 مركز سالمت محيط و كار



پزشکی پسماندهای به ويژه توجه ما کشور در اخیر های سال در 

 ضوابط "پسماندها مديريت قانون "تصويب از وپس  شده معطوف

 .است شده تدوين آنها مورد در خاصی
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های روش و ضوابط "تدوين پسماندها مديريت قانون 11 ماده استناد به 
 کار دستور در" وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرايی مديريت
 آموزش و درمان و بهداشت وزارت و زيست محیط حفاظت سازمان
 و درمان و بهداشت وزارت کار و محیط سالمت مرکز .گرفت قرار پزشکی

 طی زيست محیط حفاظت سازمان خاک و آب های آلودگی بررسی دفتر
 از گیری بهره با را مذکور ضوابط نويس پیش  مشترک کارشناسی جلسات

 زيست محیط از حفاظت آژانس و بهداشت جهانی سازمان های توصیه
 مورخ جلسه در دولت هیئت  و تهیه  کشور شرايط و امريکا

  ک 38459 ت/15871 شماره با و تصويب را مذکور ضوابط86/12/19
  .نمود ابالغ 87/2/8 مورخ

می مصوب های روش و ضوابط اجرای بر نظارت مسئول بهداشت وزارت 
 (اجرايی مديريت مسئول نه)باشد
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 اجرايی مديريت پسماندها مديريت قانون 7 ی ماده به توجه با

 ی عهده بر (پزشکی پسماندهای ازجمله)ويژه پسماندهای

 قانون اين مبنای بر موظفند بیمارستانها بنابراين.است تولیدکننده

 نمايندو اقدام خود تولیدی پسماندهای صحیح مديريت به نسبت

 و طبضوا اساس بر بايد پزشکی پسماندهای اجرايی مديريت

 وپسماندهای پزشکی پسماندهای اجرايی مديريت روشهای

 . شود انجام( دولت هیئت مصوبه )وابسته

 

 

 مركز سالمت محيط و كار



 
 
و (پسماند مديريت قانون 7 ماده )بیمارستان قانونی وظیفه به توجه با 

 پسماندهای اجرايی مديريت های روش و ضوابط  کامل اجرای اهمیت
  98414 شماره بخشنامه طی شده ابالغ وابسته پسماندهای و پزشکی

 جزو وزارتی های بخشنامه براساس فوق ،موضوع 25/3/87 مورخ
 های بخشنامه مطابقو  است بیمارستان بخشی اعتبار قانونی الزامات
 عالی مقام 15/4/90 مورخ 558/100 و  19/1/86 مورخ م/157 شماره
 ضوابط کامل اجرای به نسبت است موظف  بیمارستان ، متبوع وزارت

 گواهینامه صدور  از صورت اين غیر در نمايد اقدام بیمارستان در فوق
 .آيد می عمل به ممانعت خاطی های بیمارستان بخشی اعتبار
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1- پسماند تیز و  -2پسماندعفونی،  -1:  دسته اصلی پسماند پزشکیچهار
 .پسماند عادی - 4پسماند شیمیايی و دارويی  -3برنده، 

 
3پسماند تیز و برنده،  -2پسماندعفونی،  -1)پسماند پزشکی ويژه شامل- 

 (پسماند شیمیايی و دارويی 
 
 
6- تولیدکنندگان بايد پسماندهای پزشکی ويژه را به منظور اطمینان از حمل

و نقل بی خطر، کاهش حجم پسماندهای پزشکی، ويژه، کاهش هزينه های 
مديريت پسماند و بهینه سازی و اطمینان از امحاء، از جريان پسماندهای 

 .عادی مجزا نمايند
  

ـ تفکیک انواع مختلف پسماندهای پزشکی برحسب چهاردسته اصلی از 
 .يکديگر ضروری است

  
 



Safety Box برای پسماندهای تیز و برنده و ظروف جمع آوری
در اتاق بیماران، ( کیسه و سطل زرد رنگ)پسماندهای عفونی 

راهروها و سالن های عمومی وجود ندارد و در موارد لزوم به همراه 
 .ترالی به بالین بیمار آورده می شود

 

 در بخشهای ويژه بجز ديالیز وccu  , Safety Box  می تواند در
يونیت هر بیمار بصورت ثابت و فیکس شده در محل مناسب مورد 

 استفاده قرار گیرد
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  در هیچ کیسه مشکی حاوی پسماند :  "خوب  "تعريف تفکیک
 عادی ، پسماند عفونی و تیز و برنده وجود ندارد 

 
حتی در يک کیسه مشکی حاوی :  "متوسط  "تعريف تفکیک 

پسماند عادی ، پسماند عفونی  وجو دارد و يا در يک کیسه حاوی 
 پسماند عفونی،  پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد 

 
در يک کیسه مشکی حاوی پسماند :  "ضعیف  "تعريف تفکیک 

عادی، پسماند عفونی  وجو دارد و در يک کیسه حاوی پسماند 
 (مشاهده هر دو مورد. )عفونی  پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد
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 سوزن و سرنگ هم بايستی بصورت توام در سیفتی باکس جمع
 آوری گردد

 
  جداسازی ست سرم از سرم ممنوع می باشد و جز پسماند عفونی

 محسوب می شود

 

 در صورتی که مواد سايتوتوکسیک به سرم اضافه شود جز پسماند
 محسوب می شود( شیمیايی و دارويی)ويژه 
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 حاوی فلزات سنگین خطرناک بايد به طور جداگانه پسماندهای
 شودتفکیک 

 
 پسماندهای سیتوتوکسیک بايد در ظروف محکم و غیر قابل نشت

 نگهداری شوند
 
 صورت مخلوط شدن پسماند عادی با يکی از پسماندهای در

عفونی، شیمیايی، راديواکتیو ونظاير ان خارج کردن آن ممنوع 
 .است

  
 و اندامهای قطع شده بدن و جنین مرده طبق احکام شرع اعضاء

 .جمع آوری و تفکیک می گردد
  
پسماندهای نوک تیز و برنده درپايان هر روز کاری جمع آوری گردد 
( و بیش از سه چهارم ظرف پر نشود) 

 

   
  



 تولید کنندگان پسماند پزشکی موظفند پسماندهای تولیدی خود
  "،"تیز و برنده"، "عفونی"را شناسايی و آمار تولید را به تفکیک 

محل ).به صورت روزانه ثبت نمايند "عادی"و  "دارويی –شیمیايی 
 (تولید 
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 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند رديف

 عفونی 1
  کیسه پالستیکی 

1 مقاوم  
 عفونی زرد

 تیز و برنده 2
  2 Safety 

Boxاستاندارد 
 زرد با درب قرمز

  _تیز و برنده 
دارای خطر  

 زيستی

3 
شیمیايی و  

 داروئی

کیسه پالستیکی  
قاومم3  

 سفید يا قهوه ای
شیمیايی و  

 داروئی

 

4 
 پسماند عادی

  4پالستیکیکیسه 
 مقاوم

 عادی سیاه



1-  الزم است کیسه های فوق در سطل های پالستیکی زرد رنگ
 .نگهداری شوند

 

2- مؤسسه استاندارد، استاندارد اين ظروف را تدوين نموده است. 

 

3-  الزم است کیسه های فوق در سطل های پالستیکی سفید يا قهوه ای
 .رنگ نگهداری شوند

 

4-   الزم است کیسه های فوق در سطل های پالستیکی آبی رنگ
 .نگهداری شوند



 
برچسب گذاری بايد دارای ويژگیهای زيرباشد : 
 

الف ـ هیچ کیسة محتوی پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتوای 
 .  کیسه از محل تولید خارج شود

 
 .ب ـ کیسه ها يا ظروف حاوی پسماند بايد بر چسب گذاری شوند

   
پ ـ برچسب ها با اندازه قابل خواندن بايد بر روی ظرف يا کیسه چسبانده و يا به 

 . صورت چاپی درج شوند
 
ت ـ برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آسانی جدا يا پاک شود  . 
 

 . ث ـ برچسب بايد ازهر طرف قابل مشاهد باشد
 

 بايد بر روی برچسب درج گرددج ـ نماد خطر مشخص کننده نوع پسماند 
 



 

 :  بر روی برچسب بايد مشخصات زير ذکر گردد
 

 .  ـ نام، نشانی و شماره تماس تولیدکننده1
 . ـ نوع پسماند2
 .  ـ تاريخ تولید و جمع آوری3
 .  ـ تاريخ تحويل4
 . ـ نوع ماده شیمیايی 5
 .  ـ تاريخ بی خطرسازی 6

 
مسئوالن حمل و نقل پسماند، موظفند از تحويل گرفتن پسماندهای فاقد بر  -

 . چسب خودداری نمايند



 
پر شد پزشکی ويژه وقتی سه چهارم ظروف و کیسه های محتوی پسماند  -18

 .بايد پس از بستن، آنها را جمع آوری نمود

 

يا درصورت لزوم چند بار در )پسماندهای عفونی و عادی بايد همه روزه  -19
جمع آوری و به محل تعیین شده برای ذخیره موقت پسماند، حمل ( روز

 شوند

 



 :ای زير باشندھای پالستیکی حداقل بايد دارای ويژگیھکیسه 
 

ای تیز و برنده ھای غیر از پسماندھالف  برای جمع آوری و نگه داری پسماند
 .استفاده شوند

 .ا را به خوبی بستھب  بیش از دو سوم ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آن
 

 ای سوراخ کننده ديگر بسته نشوندھپ  با منگنه و يا روش
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 :ای زير باشندھای سخت حداقل بايد دارای ويژگیھظروف با ديواره 
 

 .ای معمولی و شکستگی و خوردگی مقاوم باشندھالف  در برابر نشت، ضربه
 

ب  بايد پس از هر بار استفاده بررسی و کنترل شود تا از تمیز بودن، سالم 
 .بودن و عدم نشت اطمینان حاصل شود

 
 .پ  ظروف معیوب نبايستی مورد استفاده مجدد قرار گیرند

 

ای پالستیکی ھمايعات، محصوالت خونی و سیاالت بدن نبايد در کیسه -
 ای مخصوص باشندھريخته و حمل شوند مگر آنکه در ظروف يا کیسه
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 Safety)داری ھای تیز و برنده بايد در ظروف ايمن جمع آوری و نگھکلیه پسماند

Box)  ای زير باشندھشود که اين ظروف بايد دارای ويژگی: 
 

 .الف  به آسانی سوراخ يا پاره نشوند
 

 .ر و موم نمودھب  بتوان به آسانی درب آن را بست و م
 

انه ظرف بايد به اندازه ای باشد که بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست، ھپ  د
 .ا از ظرف ممکن نباشدھدر ظروف انداخت و خارج کردن آن

 

 .ای ظرف نفوذ ناپذير باشد و سیاالت نتوانند از آن خارج شوندھت  ديواره
 

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

 ج  حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد
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- پسماندهای پزشکی در صورتیکه قابل استفاده وری آجمع سطلهای

 شسته و ضد عفونی شوندمجدد باشند  بايد پس از هر بار خالی شدن 
 :جهت رفع آلودگی و گندزدايی از سطلها، از روشهای زير استفاده می شود

  
درجـه  180)درجه سانتیـگراد  82الف ـ شستشو با آب داغ حـداقـل 

 ثانیه 15به مدت حداقل ( فارنـهايـت
 :  ب ـ گندزدايی با مواد شیمیايی زير به مدت دست کم سه دقیقه

 .  کلر قابل دسترس ppm 500ـ محلول هیپوکلريت 1
 . عامل فعال ppm 500ـ محلول فنل 2
 . يد قابل دسترس ppm 100ـ محلول يد 3
 .  عامل فعال ppm 400ـ محلول آمونیوم کواترنری 4
 .  ـ ساير مواد گندزدايی دارای مجوز با طیف متوسط 5

 
 



 عادی ایھپسماند ساير از جدا بايد پزشکی ایھپسماند نگهداری
 .شود انجام

 
 طراحی زباله تولید مرکز داخل در بايد موقت نگهداری و ذخیره محل

 شود
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ای پزشکی بايد در محل به دور ازتاثیر عوامل جوی ھپسماند. الف  
ا در برابر ھنگهداری شوند و وضعیت کلی بسته بندی يا ظرف آن

شرايط نامساعدآب و هوايی مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و 
 .  نظاير آن محافظت شود

 

ا بايد به گونه ای ساخته شوند که ھجايگاه نگهداری  پسماند. ب  
نسبت به رطوبت نفودناپذير بوده و قابلیت نگهداری آسان با شرايط 

 .م آوردھبهداشتی مناسب را فرا
 

جايگاههای نگهداری بايد دور از محل خدمت کارکنان، .   پ
آشپزخانه، سیستم تهويه و تبريد ومحل رفت و درآمد پرسنل، 

 بیماران و مراجعان باشد
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به محل نگهداری  ... ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگان و . ت 
 .پسماندها ممکن نباشد

 
 محل نگهداری پسماند بايد دارای تابلوی گويا و واضح باشد. ث 

 
ا را  ھمحل نگهداری نبايد امکان فساد، گنديدن يا تجزيهزيستی پسماند. ج  

 .م کندھفرا
 

ا پاره  ھا نبايد به شیوهای باشد که ظروف يا کیسهھانبارداری اين پسماند.  چ 
 .ا شودھا درمحیط رھو محتويات آن

 
 .امکان کنترل دما در انبار نگهداری و نیز نور کافی وجود داشتهباشد.  ح 

 
سیستم . سیستم تهويه مناسب با کنترل خروجی وجود داشته باشد.  خ 

ای مجاور ھتهويه آن کنترل شود وجريان هوای طبیعی از آن به بخش
 .وجود نداشته باشد
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امکان تمیز کردن و ضدعفونی محل و آلودگی زدايی وجودداشته . د
 .باشد

فضای کافی در اختیار باشد تا از روی همريزی پسماند جلوگیری . ذ  
 .شود

 .دارای سقف محکم و سیستم فاضالب مناسب باشد.  ر 
 .دسترسی و حمل و نقل پسماند آسان باشد. ز  

ای باربری وجود ھامکان بارگیری با کامیون، وانت و ساير خودرو.  س 
 .داشتهباشد

 .انبار دارای ايمنی مناسب باشد. ش  
 .محل بايستی مجهز به سیستم آب گرم و سرد و کف شوی باشد.   ص
چنانچه بیخطرسازی در محل اتاقک نگهداری تولید انجام .   ض

ای مورد نظر در ھمیشود بايد فضای کافی برای استقرار سیستم
 .م باشدھمحل نگهداری پسماند فرا
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مطمئن و مناسب امنیتی سیستم بايد پسماند نگهداری محل 
 مربوطه مسئول نظارت با پسماند خروج و ورود و داشته
  به جلوگیری آن به غیرمسئول افراد ورود از و پذيرد صورت

 .(باشد مھفرا کردن قفل امکان) .آيد عمل
 
عفونت ايجاد يا و نشت از جلوگیری منظور به محل از بازديد 

 .پذيرد صورت تولیدکننده توسط
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 ،هر بخش داری يک فضای مشخص جهت نگهداری پسماندها
 .تا زمان جمع آوری می باشد

 
 هر بخش دارای  ظروف مستحکم مناسب(Safety Box) 

 .جهت دفع پسماندهای نوک تیز و برنده می باشد
 
 هر بخش دارای ظروف مستحکم(Safety Box) مناسب

جهت دفع  8502مطابق استاندارد ملی ايران به شماره 
  98414پسماندهای نوک تیز و برنده مطابق بخشنامه شماره 

 (مقوايی فعال استاندارد ندارد)باشد  25/3/87مورخ 
 
 درپوش گذاری مجدد(Recapping )صورت نمی گیرد. 
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 :حمل و نقل در واحد تولیدکننده پسماند بايد به صورت زير صورت پذيرد
 
  حمل پسماند در درون مرکز تولید پسماند به صورتی طراحی گردد که با

استفاده از چرخ دستی يا گاری برای بارگیری و تخلیه آسان پسماند، امکان  
 .پذير باشد

 
 ا يا ظروف را پاره نکندھای تیزوبرنده باشد، به گونه ای که کیسهھفاقد لبه. 

 
ر روز نظافت و ضدعفونی شوندھوسايل .شستشوی آن آسان باشد. 

 
برای حمل مواد ديگر استفاده  .از چرخدستی پسماند و نشت ناپذير باشد

 نشود  
 
 استفاده نشودنگهداری سیستم پرتاب برای انتقال زباله به محل از. 
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لدستگاه بی خطر ساز فعا 
 
  نام دستگاه در لیست مورد تائید اداره کل  )مورد تأيید وزارت بهداشت

 (.تجهیزات پزشکی وزارت متبوع موجود است
 
مورد تايید وزارت بهداشت ،   ااستفاده از دستگاه بی خطر ساز پرتابل

 درمان و آموزش پزشکی نیز مورد قبول است

 

 د مورخ  3124/300بیمارستان های روانپزشکی مطابق بخشنامه شماره
مرکز سالمت محیط وکار، می توا نند از سايت های مرکزی   27/9/91

مجهز به دستگاه های غیر سوز بی خطرساز و يا از امکانات ساير  
ارائه )بیمارستان ها با رعايت ضوابط مقرر در مصوبه  استفاده نمايند 

 (قرارداد
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باشد زير ويژگیهای دارای بايد عادی به ويژه پزشکیپسماند تبديل روش هر: 

 

باکتری اسپورهای میکروبی سازی فعال غیر قابلیت بايد دستگاه(Microbial 

inactivation efficacy) پايه در لگاريتمی کاهش (6)تا حداقل میزان به  
 (  10log 6 ).باشد داشته را (10)
نگردد تولید خطرسازی بی حین در خطرناک يا سمی جانبی محصوالت. 
نمايد حذف را عفونت و بیماری انتقال احتمال و خطر. 
داشته وجود دستگاه عملکرد صحت بررسی و فرآيند انجام به مربوط مستندات  

 .باشد
راحتی به و بوده خطر بی زيست محیط و انسان برای بايستی روش هر خروجی  

 .باشد دفع قابل ديگری فرآيند انجام بدون و
سیستم ايمنی کار مراحل کلیه در و باشد مناسب شرايط دارای ايمنی لحاظ از 

 .شود حفظ

 

حداقل يا و باشد خطر بی .... و کاربران و کارکنان برای ايمنی و بهداشتی نظر از  
 .نمايد ايجاد را خطر

 



 
 

ظهار نامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و  ا
ابق بخشنامه مقام محترم وزارت به شماره طبرنده م

 تکمیل می کردد 10/8/90مورخ  1136/100
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به منظور وحدت رويه و مشخص نمودن اينکه بیمارستانها  

پسماند خود را بی خطر نموده و به مراجع  

تحويل می نمايند بايستی،براساس  ( شهرداری)ذيربط

 .فرمهای مشخص اظهار نامه تکمیل وارسال گردد

 مركز سالمت محيط و كار



اظهار نامه دارای دو فرم میباشد: 
 1فرم شماره 
 توسط بیمارستان تکمیل وبه امضاءافراد زير تهیه و ارسال

 :می شود
کارشناس بهداشت محیط بیمارستان 
کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان 
رئیس بیمارستان 

اين فرم به انضمام نتايج آزمونهای میکروبی که توسط  
آزمايشگاه بیمارستان  يا آزمايشگاه معتمد محیط زيست 

انجام شده است توسط بیمارستان تکمیل وهرماه يکبار به 
 .مرکز بهداشت مربوطه ارسال می شود



2 شماره فرم 
مرکز توسط1شماره فرم صحت احراز و بررسی از پس  

  بهداشتی معاونت به فصل هر ن پايا در و  تکمیل بهداشت
 زير افراد بايدتوسط مذکور فرم گردد می ارسال دانشگاه

 به دانشگاه بهداشتی معاونت توسط  سپس و امضاء
 :گردد می ارسال پسماند مديريت سازمان

 
معاون بهداشت 
  معاون توسعه مديريت ومنابع 
معاون درمان 

 

 مركز سالمت محيط و كار



 
شماره دستورالعمل با مطابق دستگاه حجم  

 مقدار با ،متناسب16/9/89 مورخ 172583/300
 است شده تولید برنده و تیز و عفونی پسماند

 
98414 شماره بخشنامه براساس پسماندها توزين 

 .شود می انجام25/3/87 مورخ
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راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه 

دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند 

 پزشکی

 مركز سالمت محيط و كار



  سالمت مرکز توسط شده انجام های بررسی به توجه با

  خصوص در پزشکی تجهیزات کل اداره و کار و محیط

  و پزشکی پسماند ساز خطر بی سوز غیر های دستگاه

  مورخ ک 38459 ت/15871 مصوبه مفاد اجرای لزوم

  و انتخاب دستورالعمل و دولت،راهنما هیئت 8/2/87

 پسماند ساز خطر بی سوز غیر دستگاههای تهیه نحوه

 :گرديد ابالغ و تهیه زير شرح به پزشکی
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برنده، و تیز و عفونی پسماندهای سازی خطر بی جهت 
 مکانیسم با پسماند ساز خطر بی سوز غیر های دستگاه

 های سال تجارب به توجه با که دارد وجود مختلف های
  با ساز خطر بی سوز غیر های دستگاه از استفاده ، اخیر

 می تر مناسب خشک و مرطوب حرارتی بخار، مکانیزم
 .باشد

 

میزان اساس بر نظر مورد  دستگاه ظرفیت انتخاب 
 پسماند میزان محاسبه و گیرد صورت تولیدی پسماندهای

 : شود انجام زير فرمول اساس بر

 مركز سالمت محيط و كار



K  = کیلو  1.2به ازای هر تخت ( عفونی وتیز و برنده ) میزان تولید پسماند
 گرم در روز

C  = 12(= بر حسب لیتر)ضريب تبديل وزن پسماند به حجم  
N  =تعداد تخت مصوب 

V=حجم پسماند برحسب لیتر در روز 

 

 (حجم پسماند بر حسب لیتر در روز)   V=k*C*N 

 

تعداد = (برحسب ساعت)شیفت کاری ( / برحسب ساعت)زمان هر سیکل
 سیکل در روز

 (بر حسب لیتر)ظرفیت دستگاه =حجم پسماند / تعداد سیکل
-  ارجح آن است که بیمارستانها سرانه پسماند عفونی و تیز و برنده را به

 .کیلوگرم در روز به ازای هر تخت برسانند 1.2کمتر از 



سازی خطر بی دستگاه  پايش و عملکرد ارزيابی 
  مورخ 98414 شماره بخشنامه اساس بر پسماندها
       شماره وزارتی دستورالعمل و 25/3/87

   .شود می انجام 8/9/90 مورخ 2667/300
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دستورالعمل ارزيابی عملکرد و پايش میکروبی، 
شیمیايی و مکانیکی دستگاه های غیرسوز بی 

 خطرساز پسماند
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  سالمت مرجع آزمايشگاه توسط که دستورالعمل اين در
  ساز خطر بی دستگاههای پايش انواع است شده تهیه

 :است شده داده توضیح زير شرح به  پسماند

 

پايش مکانیکی 

پايش شیمیايی 
پايش بیولوژيک 
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 روش کار برای انجام پايشها در سه سطح زير ارائه
 :شده است

 
روش کار برای اعتباربخشی توسط بیمارستان 

 
روش کار برای پايش مستمر توسط بیمارستان 

 
  روش کار برای پايش دوره ای توسط شرکت

 سازنده يا واردکننده
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 جدول ارزيابی و پايش میکروبی،شیمیايی و

مکانیکی دستگاههاي غیر سوز بی خطر ساز 
 پسماند
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 واردکنندهپايشدوره ای توسط شرکت سازنده يا 

 پايش توسط كاربر

 بخشیاعتبار  سیستم
 هر بار)مستمر پايش 

 (استفاده از دستگاه

 پايش مکانیکی پايش شیمیايی پايش شیمیايی پايش بیولوژيک پايش مکانیکی پايش شیمیايی پايش بیولوژيک

ويال انديکاتور 
 بیولوژيک

Geobacillus 

stearothermo

philus 

با رعايت برنامه  )
 استاندارد

 (سترون سازی

 /آزمون بوويديک 

 و
انديکاتور شیمیايی  

 داخل

 /بندی بسته 

(TST) 

وانديکاتور  
 شیمیايی

 نفوذ بخارپايش 

(BMS) 

 با رعايت)

برنامه استاندارد  
 سترون

 (سازی

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات ها

ويال انديکاتور 
 بیولوژيک

Geobacillus 

stearothermo

philus 

 (به طور هفتگی)

 آزمون

 بوويديک

 به طور)

 روزانه بعد از

 شروع کار

 (دستگاه

 انديکاتورهای

 شیمیايی پايش

 نفوذ بخار

(BMS)و 
 داخل بسته بندی

(TST) 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات ها

 سیستم بخار

 حرارت)

 (مرطوب

آمپول يا ويال  
 انديکاتور

 بیولوژيک

Geobacillus 

stearothermo

philus 

- 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات ها

آمپول يا ويال  
 انديکاتور

 بیولوژيک

Geobacillus 

stearothermo

philus 

 (به طور روزانه)

- - 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات

 سیستم

 هیدروکالو به

 همراه خردکن



ای توسط شرکت سازنده يا دوره  پايش
 واردکننده

 پايش توسط كاربر

 بخشیاعتبار  سيستم
 هر بار)مستمر پايش 

 (استفاده از دستگاه

 پايش بیولوژيک
پايش 

 شیمیايی
 پايش مکانیکی پايش شیمیايی پايش شیمیايی پايش بیولوژيک پايش مکانیکی

 نوار انديکاتور بیولوژيک

Bacillus 

atrophaeus 

- 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات ها

نوار انديکاتور 
 بیولوژيک

Bacillus 

atrophaeus 

 (به طور روزانه)

- - 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات

 سیستم

 گندزدايی

 شیمیايی

آمپول انديکاتور 
 بیولوژيک

Geobacillus 

stearothermophil

us 

- 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات ها

آمپول انديکاتور 
 بیولوژيک

Geobacillus 

stearother

mophilus 

 (به طور روزانه)

- - 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات

سیستم  
 حرارت

خشک به 
 همراه

 خردکن

 نوار انديکاتور بیولوژيک

Bacillus 

atrophaeus 

و ويال انديکاتور 
 بیولوژيک

Geobacillus 

stearothermophil

us 

انديکاتور 
شیمیايی 

 داخل

(TST) 

بسته 
 بندی

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات ها

نوار انديکاتور 
 بیولوژيک

Bacillus 

atrophaeus 

و ويال انديکاتور 
 بیولوژيک

Geobacillus 

stearother

mophilus 

 (به طور هفتگی)

- 

 انديکاتور

 شیمیايی داخل

 بسته بندی

(TST) 

 ثبت شاخص

 های فیزيکی

 نشان داده

 شده توسط

 درجه ها و

 ثبات ها

سیستم  
 تلفیقی

 /مايکروويو

 اتوکالو



 بیمارستان برای کاهش میزان تولید پسماند دارای برنامه
 .عملیاتی است

 
 بیمارستان دارای برنامه عملیاتی مديريت پسماند پزشکی

   25/3/87مورخ  98414بخشنامه شماره 12ويژه مطابق ماده 
 .می باشد

 
 ممنوعیت بازيافت پسماند پزشکی مطابق ماده رعايت

قانون مديريت )  25/3/87مورخ  98414بخشنامه شماره 13
 (پسماند
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 با تشکر از توجه شما


