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 مدیریت پسماند هاي بیمارستانی

 محمد زراعت کار مقدم

واحد بندرعباس -دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزي محیط زیست  

 چکیده

یکی از معضالتی که بهداشت عمومی و محیط زیست را تهدید جدي می کند پسماندهاي بیمارستانی می باشد 
بیماري زا از جمله مواد پاتولوژیک ، دارویی ، شیمایی و رادیواکتیو از  که به علت دارا بودن عوامل خطرناك ، سمی و

نوع ماده  630بر اساس برآوردها حدود . حساسیت خاصی برخوردار است که مورد توجه خاص مسئولین و مردم می باشد 
کشور ما حدودا . د نوع آنها خطرناك و سمی می باشن 300شیمیایی و دارویی در بیمارستانها مصرف می شود که حدودا 

آزمایشگاه می باشد که  3701خانه بهداشت و  16285واحد بهداشتی درمانی ،  7089بیمارستان ،  800داراي بیش از 
دفع پسماندهاي بیمارستانی نیازمند مدیریت صحیح و رعایت . تن پسماند بیمارستانی تولید می کند  285روزانه بالغ بر 

% 30/64موارد از این پسماندها در زمین دفن شده ، % 58/04د در حالی که درایران اصول بهداشتی و مهندسی می باش
نیز به صورت تلنبار در می آیند که هیچ کدام از این روشها به دلیل دارا بودن عواقب سوء زیست %  18/2سوزانده و 

ظر می رسد که کمبودهاي جدي در از این رو به ن. محیطی و بهداشتی مورد تایید مجامع علمی و بین المللی نمی باشد 
در این مطالعه به بررسی مدیریت . این زمینه وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام شود 

پسماندهاي بیمارستانی ، طبقه بندي و شناخت پسماندهاي بیمارستانی ، کمیت ، نحوه جداسازي ، شرایط و نحوه جمع 
  .، دفع و قوانین بین المللی و ملی در ارتباط با این پسماندها پرداخته خواهد شد آوري ، حمل و نقل 

  
    مدیریت پسماند ، مراکز درمانی زائدات بیمارستانی ،: کلمات کلیدي

  
 مقدمه

مدیریت مواد زائد جامد و توسعه و بهبود کیفیت عملکردي آن در گرو پرداختن بـه عناصـري چـون کنتـرل تولیـد،      
ب یـک سـري دسـتورالعمل      . آوري، حمل و نقل، پردازش و دفع است نگهداري، جمع هـا و   هنگامی که ایـن مجموعـه در قاـل

عمـل کنـد، قـادر    ی از وضع موجود در منطقه مورد نظـر  مقررات منسجم و هماهنگ با یکدیگر و بر پایه شناخت و اطالع کاف
هـاي   گـر هزینـه   هـاي بیمـه   همه ساله دولـت، مـردم و سـازمان    .بهداشتی جامعه موثر و مفید واقع شود است در ارتقاي سطح

ي تولیـدي  ها زباله, یکی از انواع مهم مواد زائد جامد در شهرها . دشون اشت و درمان جامعه متقبل میبسیاري را در بخش بهد
هـاي پزشـکان     هاي تشخیص پزشکی، مطب  ها، آزمایشگاه  ها، درمانگاه درمانی نظیر بیمارستان -مراکز پزشکی و بهداشتی 

هـاي بیمارسـتانی از لحـاظ کمیـت، تنـوع و       و دندانپزشکان و غیره است، که در میان این دسته از مـواد زائـد تولیـدي، زبالـه    



یکی از معضالتی کـه بهداشـت عمـومی و سـالمت محـیط زیسـت را تهدیـد         .برخوردار هستندخطرزایی از اهمیت بیشتري 
زا از جملـه مـواد پاتولوژیـک،     کند، پسماندهاي بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرنـاك، سـمی و بیمـاري    می

سـازي پسـماندهاي بیمارسـتانی بایـد در      از این رو ذخیـره . رادیواکتیو، دارویی و شیمیایی از حساسیت خاصی برخوردار هستند
تـوجهی نسـبت بـه مـدیریت      نبود کنترل و بی. ترین زمان ممکن صورت گیرد و به سرعت نسبت به دفع آنها اقدام شود کوتاه

اي و شهري خواهـد شـد کـه     هاي منطقه ها و اپیدمی صحیح پسماندهاي بیمارستانی موجب بروز فجایع و شیوع انواع بیماري
  .هاي زیادي را نیز تلف خواهد کرد ایجاد تهدید جدي براي سالمت جامعه و محیط زیست، هزینهعالوه بر 

 تعاریف

 زباله بیمارستانی

زباله بیمارستانی شامل آن دسته از زباله ها بوده که محتوي زباله هاي خطرناك زیست محیطی ، زباله هاي نوك 
شده بیماري ، درمان و یا ایمن سازي انسان و حتی حیوان و یا در حین  تیز و برنده ، و نیز زباله هایی که محصول و تولید

  .تحقیق و یا عملیات بیمارستانی حاصل می شود

 عفونت

.عفونت ، ورود و گسترش و یا تکثیر عامل عفونی بیماري زا به بدن انسان و یا حیوان را می گویند   

 زباله خطرناك

یع و مواد زائد و دور ریزهاي بیمارستانی ، خانگی ، مراکز تجاري و مواد زائد خطرناك ، به محصوالت جانبی صنا
موادي که به دلیل . آموزشی که براي سالمتی و ایمنی و اموال انسان و محیط زیست ایجاد خطر نماید ، اطالق می گردد

ر یا خطرات ویژگی هاي نظیر واکنش هاي شیمیایی ، سمی بودن ، قابلیت احتراق ، خورندگی و غیره که موجب خط
  .احتمالی براي سالمت انسان یا محیط زیست می باشند

  درمانی بهداشتی مراکز

  .میگیرد صورت آنها در درمانی و بهداشتی فعالیتهاي که میگردد اطالق مراکزي کلیه به

  استریلیزاسیون



 انواع شامل زا بیماري عوامل تا میگیرد صورت پروسه یک طی که میشود گفته فرایندها از اي مجموعه به
 مواد و شیمیایی بخار،مواد بوسیله جمله از گیرد می انجام گوناگونی روشهاي به و رفته بین از ها باکتري و میکروارگانیسمها

  .اکتیو رادیو

  برنده و تیز زائدات

 باشد می تیز نوك وسایل سایر و اسکالپ،النست،تیغ هاي پوستی،سورنگ،تیغه زیر سوزنهاي شامل

 ]و محسنی محمد جواد ، سومین همایش مدیریت پسماند صدارتی،علیرضا[

 تعریف مواد زاید جامد بیمارستانی

همه پسماندهاي تولید شده توسط واحدهاي  health- care wastesپسماندهاي بیمارستانی یا بهداشتی
ي مرتبط تولید شده در این تعریف حتی پسماندها. گیرد ها را در برمی تامین وحفظ سالمت، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه

  .شود را نیز شامل می... منازل مانند تزریق انسولین، دیالیز و

زباله هاي حاصل از قسمت هاي اداري و زباله هاي . در بیمارستان ها ، طیف وسیعی از زباله ، تولید می شود
مالً عفونی بوده و جزء مواد زائد در حالی که زباله هاي ناشی از اطاق عمل ، کا.آشپزخانه از نوع مواد زائد خانگی است

اجزایی مانند کاغذ، مقوا، کارتن، مواد . در تمامی بیمارستان ها زباله هاي خانگی تولید می شود. خطرناك به حساب می آیند
این مواد در . ، قوطی هاي کمپوت و کنسرو، میوه و گل در زباله بیمارستان ها وجود داردپالستیکی، پسماند هاي آشپزخانه 

صورتی که با مواد خطرناك و عفونی مخلوط نشوند، بی خطر بوده و می توان آنها را همانند مواد زائد خانگی جمع آوري و 
   .گویند "مواد زائد مشابه مواد زائد خانگی"دفع نمود، به این مواد 

نوع این مواد به نوع فعالیت . عالوه بر موارد فوق، مواد زائد خطرناك هم در بیمارستان ها، تولید می شوند
بیمارستان بستگی دارد مثالً زباله تولیدي در بیمارستان عمومی با بخش هاي مختلف با زباله تولیدي در بیمارستان هاي 

 .گویند "تانیمواد زائد ویژه بیمارس"نوع مواد زائد تولیدي خطرناك،  به این. روانی و یا بیمارستان زنان فرق خواهد داشت
  ]1369عمرانی،قاسمعلی،[ .هنوز در دنیا الگوي ثابتی جهت تقسیم بندي مواد زائد بیمارستانی وجود ندارد

  ترکیب مواد زائد جامد بیمارستانی

این . یمارستانی به عمل آمده استدر کشور هاي مختلف طبقه بندي هاي متفاوتی نسبت به مواد زائد جامد ب
  :تقسیم بندي ها براساس یکی از سه روش زیر است 

  تقسیم بندي بر اساس روش دفع -1



  تقسیم بندي بر اساس درجه احتمال خطر -2

  .تقسیم بندي بر اساس منبع تولید -3

  :است مثالً در فرانسه بر اساس منبع تولید، مواد زائد بیمارستانی بصورت زیر تقسیم شده 

  مواد زائد ویژه بیمارستانی -1

  مواد زائد آشپزخانه و مواد زائد شبیه مواد زائد خانگی -2

 ]1369عمرانی، قاسمعلی، [سایر موارد زائد  -3

 بیمارستانی زاید مواد بندي طبقه

 :است الزامی زیر دالیل به بیمارستانی هاي زباله سازي جدا و بندي طبقه

 عدم ، کنندگان مالقات ، همراهان ، بیماران ، شاغلین سالمت تأمین براي محیطی زیست و بهداشتی بعد از  -

  . وتصفیه دفع ، آوري جمع بهینه کنترل ، مواد تداخل

 جویی صرفه ، شوند یافت باز توانند می که موادي فروش از حاصل آمدهاي در شامل تکنیکی و اقتصادي بعد از  -

 .دفع و بارگیري سهولت ، شغلی انضباط ، کننده عفونی ضد مواد و نقل و حمل در

متداول بوده است در هشت گروه به شرح  WHOعمده ترین طبقه بندي مواد زائد بیمارستانی که تا بحال بر اساس نظریه 
 ]1359عمرانی،قاسمعلی،[:زیر خالصه می شود

  مواد زائد معمولی - 1 

 ونقل حمل نظر از . هستند بیمارستان اداري هاي قسمت به مربوط بیشتر و بوده خانگی هاي زباله شبیه زایدات این

 . شوند نمی محسوب خطرناك زاید مواد جزء و ندارند خاصی مشکل ،

 مواد زائد پاتولوژیک -2

 جراحی و شکافی کالبد یا برداري نمونه عمل در که باشند می بدن مختلف اعضاء هاي قسمت و ها بافت شامل داتئزا این

 . است زیاد بسیار آنها در بیماریزا عامل و داشته بیماري ایجاد امکان اي بالقوه بطور زایدات این . گردند می ایجاد

  اکتیو رادیو زاید مواد - 3



 . هستند اکتیو رادیو مواد به آلوده گازي و مایع ، جامد زایدات شامل زایدات این

  . است معمول پرتودرمانیها و عکسبرداریها در اکتیو رادیو مواد کاربرد

 شیمیایی زاید مواد -4

 نظیر تهایی فعالی و ها آزمایشگاه از مثال بطور که بوده شیمیایی زاید مواد از مختلفی شکالا شامل زایدات این

 خصوصیات ، المللی بین موازین طبق . باشند خطرناك است ممکن زایدات این . شوند می حاصل عفونی ضد و نظافت

 زمره در شیمیایی زاید مواد بندي طبقه باعث سرطانزایی ، دهندگی واکنش بودن اشتعال قابل ، ،خورندگی بودن سمی

 مثل . باشند نداشته را فوق خصوصیات که هستند موادي ، خطرناك غیر شیمیایی مواد . گردند می خطرناك زاید مواد

 . آلی و معدنی نمکهاي از بعضی و اسیدها آمینو ، قندها

  عفونی زاید مواد -5

 اینکه بدلیل سازند منتقل را عفونی بیماري یک حداقل قادرند که هستند زایداتی ، عفونی زاید مواد تعریف طبق

 از اینکه حسب بر را مواد اینگونه قانونی مراکز ، نیست دست در زایدات گونه این بودن عفونی براي قبول قابل روش

 درصد 90 حداکثر و درصد 3 حداقل اساس این بر . کنند می تعریف و شناسایی ، شوند می تولید محتویاتی چه با و کجا

 . دهند می تشکیل عفونی زاید مواد را بیمارستانی زایدات

 و کشت هاي محیط نظیر ، آزمایشگاهی زاید مواد شامل حداقل ، عفونی زاید مواد EPA و WHOبندي  طبقه طبق
 مواد . گردند می بستري آن در عفونی بیماران که باشند می ایزوله بخشهاي و شکافی کالبد و جراحی هاي بخش زاید مواد

 ، ها روپوش ، مصرف یکبار ههاي حول ها، ولوله فیلترها مثل( آید می بدست بیماران همودیالیز هاي بخش از که زایدي
 . دارند قرار زایدات گروه این زمره در شده تلقیح حیوانات زاید مواد نیز و)   ...و ها دستکش و بندها پیش

  خطرات بهداشتی پسماند هاي بیمارستانی

ها، گاز و وسایل  و ایدز، سرنگ Bهاي هپاتیت  هاي محتوي خون آلوده به ویروس پسماندهایی از قبیل کیسه
هاي کشت آزمایشگاهی  هاي داخلی بدن و وسایل بخیه، محیط هاي مصرف شده در معاینات و درمان پانسمان،سوند و لوله

دهند،  ها و مواد سمی و خطرناك و همه موادي که پسماندهاي عفونی را تشکیل می ها، انگل االي باکتريداراي میزان ب
ها در پسماندهاي بیمارستانی گفته  درمورد وجود ویروس. شوند باعث بروز مخاطرات انسانی و آلودگی زیست محیطی می



ها  مدت فعالیت ویروس. ها را با خود منتقل کنند ویروسشود که مواد تشکیل دهنده پسماندهاي بیمارستانی قادرند همه  می
هاي ویروسی موجود در پسماندهاي  درمیان بیماري. روز برآورد شده است 8تا  5در پسماندهاي بیمارستانی معموال 

  .و مننژیت اشاره کرد Bهاي خطرناکی چون ایدز، هپاتیت توان به ویروس بیمارستانی می

   :زائد در مراکز درمانی اهمیت بهداشتی مدیریت مواد

به عنوان بزرگترین متولی آموزش نیروي  یمارستان ها هم به عنوان مهمترین بخش ارائه خدمات درمانی و همب
مدیریتی قوي و سازنده عمل می کند  ،ر اداره ي بیمارستاند .ویژه اي دارند انسانی ماهر در زمینه بهداشت و درمان جایگاه

به صورت خاص سعی  ، بر استانداردها و ضوابط بهداشت محیط به صورت عام ومدیریت مواد زائدبر احاطه کامل  که عالوه
اهمیت این مسئله آنچنان زیاد است  . بنماید در افزایش کارآرایی خدمات و حفظ سالمت پرسنل و بیماران و محیط زیست

 تدوین شده و هرگونه تخطی از آن مسلتزم قوانین خاصی براي مسئوالن موسسات درمانی که در اغلب کشور هایی پیشرفته
مسئوالن را مشخص و تبیین  در کشور ما هنوز چنین قوانین مد ونی که خط مشی. برخورد قاطع و محدود کننده می باشد

هاي بیمارستانی هستند در صورتی که هیچ دانشی در این  هاهستند که متولی دفع زباله کند وجود ندارد و این شهرداري
نگهداري ،حمل و نقل و دفع و زباله ها  در بیمارستان ها بیش از سایر اماکن عمومی سهل انگاري در امر  .رندخصوص ندا

 موضوع که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود عفونتی بیمارستانی یکی از عواقب این .می تواند مخاطره آمیز باشد
nosocomial infectia  اتفاق  ی در نظافت بیمارستان و جابجایی و حمل غلط زبالهدر اثر بی دقت می باشد که میتواند

عفونی در مراکز درمانی تعهد مدیریت و  در هر حال یکی از اصول ترین راههاي پیشگیري و کنترل بیماریهاي . بیفتد
  .مدیریت مواد زائد جامد می باشد اعمال قوانین بهداشتی در جهت بهینه سازي

به منظور  فرد یا افراد آموزش دیده وکار آمد این اهداف واال و بزرگ استفاده از اولین قدم کارآمد در رسیدن به
استفاده و بهره گیري از ست هاي درمانی یکبار مصرف راهکاري  .بیمارستان می باشد نظارت و کنترل در امور به زائدات

سازي می توان این  ه و بی خطردر جهت کاهش موارد عفونت بیمارستانی می باشد نظر به اینکه پس ازاستفاد مطمئن
  .تولیدي را پوشش خواهد داد هم مسئله حجم زباله هاي،  درصد کاهش حجم داد%  80زائدات را تا 

پیوستگی و ارتباط مناسب بین عناصر موثر تشکیل  یکی از ارکان مهم در امر مدیریت زباله هاي بیمارستانی ایجاد
آوري و دفع  آموزش ادواري کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آنها ، جمع  .باشد دهنده ي سیستم در مراکز درمانی می

 ..... فنی و ایمنی براي کارگران بخش خدمات و زائدات ، بهبود فرآیند ها ،جایگزینی وسایل و مواد،آماده کردن تجهیزات

هداشتی و درمانی براي تامین حفظ سیستم خدماتی ب .بخش اعظم پیوستگی و ارتباط درونی بیمارستانی را تشکیل می دهد
 بیمارستا نها که بخش اعظم سیستم درمانی .هنگام بیماري افراد جامعه سازماندهی شده است و ارتقا سالمت و اعاده ي آن

تامین هدفهاي اساسی و بنیادي  به منظور. الزم است الگوي نظافت و سمبل پاکیزگی و بهداشت باشند ،را تشکیل می دهند
 .ارتقا و بهداشت بیمارستان الزامی است و راهکارهاي علمی حفظ ، بی خطر معیارها و و ایجاد محیطی سالم و بیمارستان

 .اقتصادي و بهداشتی حائز اهمیت است بیمارستان از جنبه هاي انسانی ، باالبردن سطح بهداشت



 کمیت پسماندهاي بیمارستانی در ایران

طور  به. از کمیت پسماندهاي بیمارستانی براي طراحی سیستم مدیریت پسماندها بسیار حایز اهمیت استآگاهی 
  :اند از بارتکلی موارد موثر در میزان پسماندهاي بیمارستانی ع

  وسعت بیمارستان -1
 استفاده از لوازم یکبار مصرف -2

ها که در  ایران وجود ندارد ولی برخی از بررسی درحال حاضر اطالعات دقیقی از میزان پسماندهاي بیمارستانی در
کیلوگرم در  6/0تا  45/0دهد که میزان پسماندهاي عفونی و پاتولوژیک مجموعا  چند بیمارستان انجام شده است، نشان می

  . یکبار مصرف در بیمارستان دارد هرروز به ازاي هرتخت بوده است و این مقدار بستگی به میزان استفاده از وسایل
شود که عمدتا عفونی  کیلوگرم زباله به ازاي هربیمار تولید می15/0طور متوسط روزانه هاي تشخیص طبی نیز به در آزمایشگاه

تن در روز  285هاي بیمارستانی در سطح کشور تا حدود  بطور کلی براساس نتایج مطالعات موجود میزان زباله. شوند تلقی می
 .کیلوگرم است 2-3ربرآورد شده که براي هر تخت بالغ ب

 تاریخچه تفکیک پسماندها

ها از  هاي اداره کل سالمت محیط کار و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان طبق دستورالعمل
هاي عفونی و غیر عفونی از مبدا تولید اقدام  آوري و ذخیره سازي مجزاي زباله اند تا نسبت به جمع موظف شده 1374سال 
اگرچه در بسیاري . ها شد دات بیمارستانئمصمم به اجراي کامل طرح تفکیک زا وزارت بهداشت، موکداً 1381سال از . کنند

ها تحوالت زیادي در این زمینه صورت پذیرفته اما هنوز این امر، به صورت یک فرهنگ درنیامده و هنوز هم  از بیمارستان
هاي  هاي کشور به عنوان مسئول بهداشتی و ناظر، زباله ارستاندرصد بیم 60علیرغم حضور کارشناسان بهداشت محیط در 

هاي رنگی مختلف  آوري شده در کیسه هاي جمع شوند و متاسفانه در بسیاري از مراکز، زباله درصد تفکیک نمی 100عفونی 
هاي  با اجراي برنامه در صورت بهبود روند جداسازي در مراکز بهداشتی و درمانی،. شوند آوري و دوباره مخلوط می با هم جمع

روند تولید زباله . آموزشی و نظارت بیشتر، نرخ تولید، همسانی بیشتري با سایر کشورهاي در حال توسعه پیدا خواهد کرد
ی براي هاي سازمان بهداشت جهان درصد غیر خطرناك مخالف تخمین 25درصد زباله خطرناك و  75پزشکی ایران با تولید 

، قانون مدیریت پسماندها، اجازه اصالح و بهبود شرایط و ایجاد مدیریتی 1383از سال  .تکشورهاي درحال توسعه اس
این قانون با اقتباس از قوانین بین المللی که تولیدکنندگان را مسئول تامین . متناسب با پسماند پزشکی را فراهم آورده است

اله پزشکی را بر عهده خود مراکز بهداشتی درمانی شمارد، مدیریت اجرایی زب هاي مدیریت مواد زائد می هزینه فعالیت
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هاي مدیریت زباله و بهبود سیستم فعلی، نقش و وظیفه هر نهاد در مدیریت اجرایی پسماندهاي  گذارد تا با کاهش یارانه می
د، که به پزشکی تعیین شود و عملکرد سیستمی در راستاي بهبود راندمان، کیفیت فنی و مقرون به صرفه بودن سوق پیدا کن

این ترتیب وظایف مالی و عملکردي سیستمی و مشکالت و موانع موجود در برابر بهبود ساختار به بهترین نحوي مرتفع 
هاي سازمانی مدیریت زباله بیمارستانی بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و  با این قانون مسئولیت. خواهد شد

 فیاض بخش ، احمد ، [.ها در این باره وظیفه خاصی ندارند ت و شهرداريسازمان حفاظت محیط زیست تقسیم شده اس

 ] 1389،آموزش سیستم اطالعات مدیریت بیمارستانی و خدمات بهداشتی درمانی

 زباله تفکیک

 پیروي زباله تفکیک و سازي جدا خصوص در بهداشت وزارت هاي دستورالعمل از مطالعه مورد بیمارستانهاي تمام

 هاي زباله براي زرد هاي کیسه همراه به قرمز یا زرد مخازن . گیرد می انجام مخزن سه توسط تفکیک سیستم . میکنند

 و ها سوزن و شود می استفاده معمولی هاي زباله نگهداري براي مشکی هاي کیسه همراه به سبز یا آبی مخازن ، خطرناك
 جنین و استخوان با همراه بدن شده قطع هاي م اندا و اعضا . گردند می تخلیه مقاوم و مخصوص هاي جعبه در نیز تیغها

 متصل استخوان به بدن اعضاي که صورتی در .شوند می حمل گورستان به دفن جهت اداري تشریفات با شده، سقط

 تحت نیز اکتیو رادیو هاي زباله . شوند می آوري جمع رنگ زرد مخازن در و شده قلمداد پاتولوژیک زباله بعنوان نباشند،

  .گردند می نگهداري سربی مخازن در و شده آوري جمع "پرتوها بهداشت مسئول" نظارت

  روش هاي ذخیره سازي زائدات بیمارستانی

زائدات ذخیره شده در یک فضاي بیمارستانی بایستی سریعا در مکان هایی مانند کیسه هاي مخصوص جمع آوري   
در پایان هر روز ، این کیسه ها توسط افرادي خاص جمع آوري و .گردد زائدات خطرناك و یا باکس هاي در بسته نگه داري

اما این کیسه ها پس از مهروموم کامل  به باکس دومی که در محل ویژه ذخیره زائدات بیمارستانی قرار . مهروموم می شود 
  .این باکس ها تا زمانی که پر می شوند در این مکان نگه داري می شوند.دارد انتقال می یابد

best management prac ce for hospital waste,1-8] [  

  تخلیه

تمامی . شکل ارائه شده در صفحه بعد یک راهنماي کلی براي تخلیه گونه هاي متفاوتی از ضایعات پزشکی است  
به مواد زائد پزشکی تولید شده در دانشگاه هاي پزشکی و کلیه بخش هاي مجاز به انجام فعالیت هاي پزشکی بایستی 

  .محل ویژه اختصاص یافته جهت تخلیه زائدات پزشکی انتقال یابد



  حمل و نقل زباله هاي بیمارستانی

زباله هاي پزشکی بایستی در ظروف و بسته هاي مقاوم در برابر نشت در مراحل انتقال را داشته باشد تا از در 
در صورت نشت زباله بایستی جهت پاك . آید معرض قرار گرفتن پرسنل در مقابل فاضالب هاي پزشکی جلوگیري به عمل 

اسنادي که جهت حمل و .کردن منطقه از آلودگی بایستی توسط ضد عفونی کننده مناسب منطقه مورد نظر ضد عفونی گردد
  :نقل زائدات پزشکی مورد نیاز است عبارتند از 

  نام ، محل سکونت ، شماره تلفن  تولید کننده زباله -1

  زبالهتوضیحات و مقدار  -2

  مقصد نهایی زباله -3

]medical waste manual,p:2-1, 2-4[  

  

  



 

  



  درمانی بهداشتی و مراکز ها بیمارستان در ویژه پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت دستورالعمل

 ها بیمارستان – اول بخش

 ویژه و صنعتی از غیر ها پسماند کلیه اجرایی مدیریت ها پسماند مدیریت قانون 7 ماده استناد به – الف

 و ها شهرداري وظایف حوزه از خارج در و دهیاري شهرداري، عهده به آنها حریم و ها روستا و ها شهر در

 تولید عهده به ویژه و صنعتی هاي پسماند اجرایی مدیریت . باشد می ها بخشداري عهده به ها دهیاري

 باشد می ها بخشداري و ها دهیاري ها، شهرداري عهده بر عادي پسماند به آن تبدیل صورت در و کننده

 اجرایی مدیریت براي را زیر روش دو از یکی است ملزم بیمارستان مدیریت فوق ماده مفاد طبق – ب

 .گیرد کار به بیمارستان ویژه پزشکی پسماند

 اجرایی عملیات ها پسماند مدیریت قانون 7 ماده مطابق تواند می ارستان بیم اجرایی مدیریت 1-

 .دهد انجام راساً را ویژه پزشکی پسماند اجرایی مدیریت

 ها پسماند مدیریت قانون 7 ماده تبصره استناد به تواند می ویژه پزشکی پسماند اجرایی مدیریت 2-

 ) حقوقی و حقیقی اشخاص( خصوصی بخش به را ویژه پزشکی پسماند اجرایی عملیات از بخشی یا تمام

 .نماید واگذار

 ویژه پزشکی پسماند اجرایی مدیریت اجراي جهت حقوقی و حقیقی اشخاص و بیمارستان مدیریت – پ

 هاي پسماند و پزشکی هاي پسماند اجرایی مدیریت هاي روش و ضوابط" مفاد کلیه رعایت به ملزم

 ماده موضوع(دولت محترم هیئت 8/12/1387 مورخ ك 38459 ت 15871 /شماره مصوبه "وابسته

  .باشند می )پسماند مدیریت قانون

 کار و ساز عادي پسماند به ویژه پزشکی پسماندهاي تبدیل از پس الذکر فوق ماده مندرجات طبق – ت

 .باشد می ها بخشداري ها، دهیاري ها، شهرداري عهده به شهري پسماند همانند آن مدیریت

 مخاطرات تا شود انجام تولید محل در باید بزرگ و متوسط هاي شهر در و ) ها بیمارستان مانند(ویژه خط بی – ث



 مراکز و ها روستا و کوچک هاي شهر در برسد حداقل به مربوط هاي هزینه و نقل و حمل از ناشی

 .گردند خطر بی مرکزي سایت در توانند می ها پسماند کوچک،

 درمانی بهداشتی مراکز – دوم بخش

 مشابه مراکز سایر و ها درمانگاه مطب، در تولیدي ویژه پزشکی پسماندهاي مدیریت خصوص در – الف

 الزامی زیر نکات رعایت )هاپسماند مدیریت قانون 11 ماده موضوع( وابسته هاي پسماند و پزشکی

 .است

 پسماند و عادي هاي پسماند تولید مبدا در موظفند پزشکی پسماند کننده تولید مراکز کلیه 1-

 .نمایند بندي بسته و تفکیک یکدیگر از آوري، جمع زیر موارد رعایت با را خود ویژه هاي

 و شیمیایی برنده و تیز عفونی، پسماند از عبارتند که پزشکی هاي پسماند آوري جمع و تفکیک 2-

 .است الزامی جداگانه بطور عادي و دارویی

 این است ممنوع اکیداً فوق مراکز محوطه از خارج در تولیدي ویژه پزشکی پسماندهاي کلیه 3-

 براي دسترس قابل غیر و محفوظ مناسب، محل یک در سازي خطر بی از قبل تا باید ها پسماند

 .شوند نگهداري جو سود افراد

 است ممنوع اکیداً فوق مراکز محوطه از خارج در تولیدي ویژه پزشکی پسماندهاي دادن قرار 4-

 دسترس قابل غیر و محفوظ مناسب، محل یک در سازي خطر بی از قبل تا باید پسماندها این

 .شوند نگهداري جو سود افراد براي

 در واقع حفاظتی سیستم به مجهز هاي سطل در توان می را پسماندها این کوچک هاي واحد در 5-

 سطل در نیست زیاد چندان ویژه پسماندهاي حجم که ها مطب مانند مراکزي در و امن محلی

 .نمود نگهداري زباله حمل مخصوص هاي کیسه در شستشو قابل مقاوم نشت قابل غیر زباله

 .است ممنوع عادي پسماندهاي با ویژه شده تفکیک پسماندهاي نقل و حمل و جابجایی 6-



 توان می فوق مراکز در )خطر بی( عادي پسماندهاي به برنده و تیز و عفونی پسماندهاي تبدیل براي – ب

 وابسته پسماندهاي و پزشکی هاي پسماند اجرایی مدیریت هاي روش و ضوابط 65 ماده مفاد طبق

 .نمود استفاده زیر هاي روش از )پسماندها مدیریت قانون 11 ماده موضوع(

 یا مرکز هر داخل در( تولید مبدا در آنها از استفاده و مناسب حجم با سوز غیر هاي دستگاه نصب 1-

 ...)و مطب

 ساختمان در( مرکزي صورت به آنها از استفاده و مناسب حجم با ز سو غیر هاي دستگاه نصب 2-

 )پزشکان

 به مجهز محل نزدیکترین یا بیمارستان نزدیکترین به ویژه پزشکی پسماند ویل تح و قرارداد عقد 3-

 استقرار محل تا تولید محل از ویژه پزشکی پسماند نقل و حمل است بدیهی .سوز غیر ساز خطر بی سیستم

 .گیرد صورت ایمنی و بهداشتی ضوابط کلیه رعایت با باید سوز غیر ساز خطر بی دستگاه

 طبق متمرکز غیر یا و متمرکز صورت به کار انجام و ویژه پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت 4-

 موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص به پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت واگذاري ضوابط مندرجات

 حقوقی یا حقیقی اشخاص به پسماندها مدیریت قانون اجرایی نامه آیین (3 ) ماده (6 ) بند )ت( ردیف

 .گردد واگذار

 با باید نهایی دفع تا تولید محل از ویژه پزشکی پسماندهاي نقل و حمل (4 ) گزینه انتخاب صورت در

 انشگاه د بهداشتی معاونت نظارت با اجرایی مدیریت مراحل کلیه و انجام ایمنی و بهداشتی ضوابط رعایت

 هاي العمل دستور رعایت به ملزم حقوقی و حقیقی اشخاص همچنین . پذیرد صورت ذیربط پزشکی، علوم

  .باشند می بهداشت وزارت مربوطه

 زمین وجود صورت در است پایین زیرزمینی هاي آب سطح که مناطقی و خشک و کویري مناطق در

 .باشند می مجاز بهداشتی ضوابط رعایت با ها پسماند دفن مناسب،



 نیز بهداشتی دفن روش از توانند می باشد کم عفونی پسماند حجم صورتیکه در روستایی مناطق در 5-

 .نمود استفاده زیر ضوابط رعایت با عفونی پسماندهاي امحاء براي

 بهداشتی دفن معیارهاي و ضوابط

 .گردد می تعیین زیست محیط حفاظت سازمان توسط دفن محل  1-5-

 آب باشیم مطمئن که شود واقع جایی در و باشد دور مسکونی محل از باید دفن محل  2-5-

 .باشد فرسایش یا سیل معرض در نباید منطقه .شوند نمی آلوده زیرزمینی یا و سطحی هاي

 غیرقابل نسبتاً باید دفن سایت زیرزمینی هاي آب به آالینده نشت از جلوگیري منظور به  3-5-

 .نباشد سایت نزدیک عمق کم هاي چاه و باشد نفوذ

 .گیرد صورت دقیق و کامل نظارت تحت باید دفن عملیات  4-5-

 سپس شود پر پسماند با آن نصف شود حفر عمق متر دو حداقل با ترانشه یا چاله یک 5-5-

 .شود پر خاك با سطح یا و آهک آن متر  0/5 

 پسماند ریختن از پس ترانشه، یک کامل شدن پر از قبل نشده پر روز طول در ترانشه اگر 6-5- 

 .شود اضافه پسماند پوشش براي باید خاك سانتیمتري 10 الیه یک

 هاي سیم با کشی حصار .د ندارن دفن سایت به دسترسی حیوانات که شد مطمئن باید  7-5-

 .باشد می مناسب حفاظ، نصب با گالوانیزه آهنی

 .کند نگهداري را دفن هاي ترانشه تمام باید دفن سایت مسئول  8-5-

 ي اجراي مدیریت به مربوط بهداشتی مقررات رعایت عدم از ناشی خسارت هرگونه ورود صورت در – پ

 اشخاص و کنندگان تولید عهده به آن مسئولیت زیست، محیط یا و اشخاص به ویژه پزشکی پسماندهاي

 .باشد می آنان قصور به توجه با فوق عملیات مسئول حقوقی و حقیقی

 2 مبحث



 حقوقی و حقیقی اشخاص به ویژه پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت واگذاري ضوابط

 )پسماندها مدیریت مقررات قانون اجرایی نامه آیین (3 ) ماده (6 ) بند )ت( ردیف موضوع(

 مشارکت جلب منظور به و ها پسماند مدیریت قانون اجرایی نامه آیین (3 ) ماده (6 ) بند )ت( ردیف طبق

 مراکز هاي پسماند اجرایی مدیریت واگذاري نحوه درباره خدمات کیفیت ارتقاء و خصوصی بخش

 اشخاص به پزشکی هاي پسماند اجرایی مدیریت واگذاري چگونگی به مربوط ضوابط درمانی، و بهداشتی

 .باشد می زیر شرح به حقوقی و حقیقی

 تعاریف – 1 فصل

 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات و عبارات – 1 ماده

 شوراي محترم مجلس -20/2/1383مصوب  – ها پسماند مدیریت قانون : پسماندها مدیریت قانون – الف

 اسالمی

  هیات محترم وزیران -5/5/1384مصوب  – ها پسماند مدیریت آیین نامه اجرایی قانون  :آیین نامه:– ب

 زیست محیط حفاظت سازمان :سازمان – پ 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت :بهداشت وزارت – ت

 تحقیقاتی هاي آزمایشگاه طبی، تشخیص هاي آزمایشگاه ها، بیمارستان : درمانی بهداشتی مراکز – ث

 تسهیالت مراکز محدود، جراحی ز مراك خون، انتقال هاي پایگاه ها، کلینیک ها، درمانگاه پزشکی، علوم

 .مشابه موسسات و مراکز سایر و ها مطب زایمانی،

 پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه سالمت/بهداشتی معاونت :سالمت/بهداشتی معاونت – ج

 .نماید رفع را پزشکی پسماند بودن خطرناك ویژگی که اقداماتی :سازي خطر بی – چ

 ذیربط مراجع از مجوز داراي و بوده حقوقی ماهیت داراي که اي موسسه یا شرکت :موسسه/ شرکت – ح

 .باشد



 مراکز ها، بیمارستان از ناشی آور زیان و عفونی پسماندهاي کلیه به : ویژه پزشکی پسماندهاي - خ

 از یکی حداقل بودن باال دلیل به مشابه مراکز سایر و طبی تشخیص هاي آزمایشگاه درمانی، بهداشتی،

 به که آن مشابه و خورندگی اشتعال، یا انفجار قابلیت زایی، بیماري سمیت، ل قبی از خطرناك خواص

 .شود می گفته دارند، نیاز )خاص مدیریت( ویژه مراقبت

 ... و موقت نگهداري آوري، جمع تفکیک،" دستورالعمل ترین جدید منظور : تفکیک دستورالعمل – د

 .باشد می بهداشت وزارت "پزشکی پسماندهاي

 مجوز اخذ شرایط – 2 فصل

 ویژه پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت با مرتبط هاي فعالیت انجام درباره موسسه/ شرکت – 2 ماده

 ) مربوطه دانشکده/ه دانشگا سالمت/ي بهداشت معاونت( بهداشت وزارت از فعالیت هرگونه از قبل باید

 .باشد داشته مجوز

 کارشناس توسط شده ذکر موارد تایید و بررسی از پس موسسه/ شرکت پروانه صدور مجوز – 3 ماده

  .شد خواهد صادر بهداشتی معاونت امضاي به بهداشت مسئول

 :باشند زیر هاي ویژگی داراي باید پسماندها اجرایی مدیریت انجام متقاضی موسسه/شرکت – 4 ماده

 )کشور جاري مقررات طبق( .باشد رسیده ثبت به باید موسسه/شرکت  4-1-

 شده قید "پسماندها اجرایی مدیري انجام" باید موسسه/ شرکت هاي یت فعال موضوع در 4-2-

 .باشد

 :باشد زیر ویژگی با پسماندها اجرایی مدیریت انجام جهت فنی ناظر نفر یک داراي 4-3-

 ایران اسالمی جمهوري دولت تابعیت 4-3-1-

 .کشور رسمی ادیان از دیگر یکی یا و اسالم به اعتقاد  4-3-2-

 .شهرت حسن بودن دارا  4-3-3-



 .مخدر مواد به اعتیاد عدم  4-3-4-

 .کیفري پیشینه سوء نداشتن  4-3-5-

 .آقایان براي دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن  4-3-6-

 دو حداقل و محیط بهداشت رشته در کارشناسی مدرك حداقل بودن دارا  4-3-7-

 (مربوطه دانشگاه بهداشتی معاونت تایید با) .مرتبط کار سابقه سال

 هاي آموزشگاه از پسماند اجرایی مدیریت آموزشی ویژه دوره گواهینامه اخذ  4-3-8-

 .اصناف

 .باشد نمی غیر به انتقال و واگذاري قابل صادره جوزم - 5ماده

 امور و داشته نظارت ها پسماند اجرایی مدیریت عملیات کلیه انجام بر است موظف فنی ناظر - 6 ماده

 .کند هدایت را مربوطه

 موسسه/ شرکت فنی نظارت یا و باشد شاغل دولتی موسسات و مراکز در نباید شرکت فنی ناظر - 7 ماده

 .باشد داشته عهده بر را دیگري

 فعالیت شرایط - 3 فصل

 بهداشتی معاونت به را ویژه هاي پسماند مدیریت عملیاتی برنامه است موظف موسسه/شرکت   8 –ماده

 .نماید اخذ تایید و ارائه مربوطه

 " وابسته پسماندهاي و پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت روشهاي و ضوابط" کلیه رعایت  9 –ماده

 .باشد می الزامی ها پسماند مدیریت  )قانون 11 ماده موضوع (ت دول محترم هیئت 1387

 بهداشتی سرویس و کار دفتر موسسه،/ شرکت تجهیزات و کان م انسانی، روي نی شرایط سایر -   10 ماده

 .باشد می بهداشتی شرایط مطابق توالت و دستشویی شامل

 نظر با فعالیت وسعت و نوع به بسته ت شرك تجهیزات و مکان انسانی، نیروي شرایط سایر -1 تبصره



 .گردد می تعیین بهداشتی معاونت

 معاونت تایید با باید ... و موسسه/ت شرك نشانی یا فنی ناظر ر د تغییر مانند تغییر هرگونه  -   11 ماده

 .باشد مربوطه بهداشتی

 دستور" در مندرج ضوابط کلیه بایستی ران کارگ بهداشت و ایمنی سالمت، تامین منظور به -   12 ماده

 توسط "ا پسمانده مدیریت قانون 5 ماده مشمول اجرایی عوامل بهداشت و ایمنی سالمت، العمل

 .باشد شده رعایت و تامین موسسه/شرکت

 با مرتبط بهداشتی موازین و موارد زمینه در را الزم هاي آموزش است مکلف موسسه/ شرکت -   13 ماده

 هماهنگی با و کار و محیط سالمت مرکز هاي دستورالعمل مطابق پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت

 .نمایند ارائه خود ذیربط کارکنان به سالمت/بهداشتی معاونت

 وزارت کار و محیط سالمت مرکز هاي العمل دستور چهارچوب در است مکلف موسسه/ شرکت -   14 ماده

 .نماید فعالیت بهداشت

 پروانه تمدید -  4 فصل

 بر عملکرد بررسی از پس و بود خواهد سال 3 مدت به صدور تاریخ از صادره مجوز اعتبار -   15 ماده

 .بود خواهد تمدید قابل بهداشتی معاونت توسط شده اعالم ضوابط اساس

 نظارت  5 –فصل

 بهداشت( بهداشتی معاونت عهده بر ها پسماند اجرایی مدیریت مراحل کلیه انجام بر نظارت  16– ماده

 .بود خواهد)محیط

 بازرسی به قانونی وظایف چهارچوب در مجازند بهداشتی معاونت محیط بهداشت بازرسین -  17ماده

 .بپردازند موسسه/شرکت فعالیت

 اختیارات و حدود  6 –فصل



  4ماده  4-2و  4- 1 بند استثناي به ضوابط این مواد کلیه رعایت با تواند می حقیقی شخص  18– ماده

 .نماید فعالیت

4ماده  4-2و  4- 1 بند استثناي به( .باشد می جاري نیز حقیقی اشخاص براي ضوابط این مفاد کلیه -  1 تبصره
  ( 

 .نماید دریافت مجوز 2 ماده مطابق باید ها پسماند اجرایی مدیریت انجام براي حقیقی فرد -  2 تبصره

 .باشد دارا را فنی ناظر شرایط کلیه باید حقیقی شخص -  3 تبصره

 .نماید فعالیت خوابی تخت 100 حداکثر بیمارستان ي در تواند می فقط حقیقی فرد هر -  4 تبصره

 تخلفات -  7 فصل

 فنی ناظر عهده بر ها پسماند اجرایی مدیریت سوء از ناشی واقب ع هرگونه مسئولیت -  19 ماده

 .دارد قانونی پیگرد و باشد می موسسه/شرکت

 ماده در مندرج مواد از غیر به( ضوابط این هاي تبصره و مواد از یک هر رعایت عدم صورت در -   20 ماده

 در درج و کتبی اخطار نماید تخلف دوبار چنانچه مجوز، اعتبار مدت طول در موسسه/ شرکت توسط ) 21

 .شد خواهد لغو صادره مجوز سوم مرحله در و پرونده

 .شد خواهد انجام مربوطه دانشگاه بهداشتی معاونت توسط مجوز لغو و اخطاریه صدور -   1 تبصره

 :شد خواهد پروانه لغو به منجر قبلی اخطار بدون زیر موارد -  21 ماده

 عادي پسماند از ویژه پزشکی پسماند تفکیک عدم 1-

 سازي خطر بی عدم 2-

 ویژه پزشکی پسماند بازیافت 3-

 .باشند نمی درمانی بهداشتی مراکز زمره در حقیقی افراد/شرکتها/موسسات قبیل این -  22 ماده

 در تبصره 6 و ماده 22 و فصل 7 شامل دوم مبحث و بخش 2 شامل اول مبحث که مبحث 2 در ضوابط این



  .رسید تصویب به 1387 تاریخ

  :پیشنهادها و گیري نتیجه

 :باشد می ذکر قابل بیمارستانی پسماندهاي بخش در کار پیشرفت موانع ساختن برطرف منظور به زیر کارهاي راه

 و درمان و بهداشت وزارت توسط بیمارستانی هاي زباله تفکیک فرایند بر تر دقیق و بیشتر کنترل و نظارت *

 . پزشکی آموزش

 (بازیافت  و)Reuse(مجدد استفاده (Reduce )کمتر، اصل مصرف سه که شکلی به مواد مدیریت *
Recycle  ( شود گرفته نظردر. 

 بیمارستانی هاي زباله خطرسازي بی فرایند در تسهیل منظور به مرتبط قوانین بر منطقی و کارشناسی بازنگري *

 .بیمارستانی پسماندهاي معضل ساختن برطرف و

 از جلوگیري منظور به تبط مر تعاریف و مبداء در ها زباله تفکیک بحث در موجود بیمارستانی قوانین بر بازنگري  *

 .بیمارستانی پسماندهاي تفکیک مسئولین سردرگمی

 .بیمارستانی پسماندهاي مدیریت فرایند در متخصص خصوصی بخش مشارکت * 

 و خصوصی بخش توسط کشور در نوین فناوریهاي ساختن وارد جهت به خارجی و داخلی هاي گذاري سرمایه * 

 .دولتی

 و عملی کارهاي راه با بیشتر آشنایی و نزدیکتر ارتباطی جهت به ئوالن مس و مدیران با جلسات برگزاري  *
 علمی

 .موجود

 .جدید علمی هاي پیشنهاد و طرح انجام بهبود در دانشگاهی علمی مراکز رساندن یاري * 

 عموم بیشتر سازي آگاه منظور به عمومی هاي رسانه توسط گسترده تبلیغات انجام و سازي فرهنگ * 
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