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11-11-1-1 to 3-1-1...06…………مسئول احراز شرايط و  حكم

21-21-1-2 to 6-1-2…آن ومشخصات ها روش و ها مشي خط كتابچه وجود ………

………ها پسماند تفکيک و سازی جدا مشي خط ...22-21-2-2

………پسماندها آوري جمع مشي خط...22-22-2-2

……… بيمارستان داخل در پسماند نقل و حمل مشي خط ...22-23-2-2

……… خط مشي انتقال و خروج پسماندها از بیمارستان ...22-24-2-2

………برنده و تيز پسماندهای سازی خطر وبی آوری جمع مشي خط...22-25-2-2

………عفوني پسماندهای سازی خطر وبی آوری جمع مشي خط...22-26-2-2

………دارويي و شيميايي پسماندهای سازی خطر وبی آوری جمع مشي خط...22-27-2-2

………خط مشي نگهداري موقت پسماند در بیمارستان ...22-28-2-2

………پسماندها  انتقال و نگهداری ظروف تمامي کنترل مشي خط ...22-29-2-2

……… پسماند ساز خطر بي دستگاههاي برعملكرد نظارت مشي خط...22-210-2-2

……… كاركنان به محيط بهداشت اصول وعملي علمي آموزش مشي خط...22-211-2-2

……... سپاري برون الزامات مشي خط ...22-212-2-2

………عادي پسماندهاي تفكيك1...31-3

………عفوني پسماندهاي تفكيك2...31-3

……… برنده و تيز پسماندهاي تفكيك3...31-3

………… بيماران دراتاق box safty عدم4...31-3

……… دارويي شيميايي پسماندهاي تفكيك5...31-3

………… راديواكتيو و پرتوزا پسماندهاي6...31-3

……… ويژه پزشكي پسماندهاي توليد محل و ليست1...32-3

خط مشي ها و روش ها

واحد مديريت پسماندها 

مسئول واحد

تفكيك ، جمع آوري ، حمل ، نگهداري و بي خطرسازي پسماندها



………ويژه پسماندهاي احتياطي اقدامات2...32-3

…………پسماندها گذاري وبرچسب پسماندها رنگي كدبندي......33-3

…………دستورالعمل با پسماندها ظروف مطابقت و پسماندها نگهداري ظروف وجود1...34-3

……… زباله اتاقك1...35-3

……… زباله اتاقك بهداشتي سرويس2...35-3

………پسماندها نگهداري زمان3...35-3

………… بخش هر در پسماند نگهداري فضاي......36-3

37-3......   safety box  و مجدد گذاري درپوش عدم  …………

………… پسماندها مطمئن حمل......38-3

……… سازي خطر بي اظهارنامه و ساز خطر بي دستگاه وجود1...39-3

………… پسماندها توزين و دستگاه با پسماندها حجم مطابقت2...39-3

………… سازی خطر بي دستگاه پايش و عملكرد ارزيابي1...310-3

……… شيميايي و ومكانيكي ميكروبي ارزيابي2...310-3

…… مرده جنين و شده قطع اندامهاي دفع......311-3

……… ها سطل شستشوي محل......312-3

………پسماند كاهش عملياتي برنامه اجراي 1...313-3

……… پزشكي پسماند مديريت عملياتي برنامه 2...313-3

………… پسماندها  بازيافت ممنوعيت......314-3






