
 و پسماندھاي وابسته  ضوابط و روشھاي مديريت اجرايي پسماندھاي پزشكي :عنوان

  ك٣٨٤٥٩ت/١٥٨٧١: شماره :متن 
   ٨/٢/١٣٨٧: تاريخ 

  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان حفاظت محیط زيست 
بنا به پیشنھاد  ١٩/١٢/١٣٨٦كمیسیون امور زيربنايي، صنعت و محیط زيست در جلسه مورخ 

قانون ) ١١(سازمان حفاظت محیط زيست و به استناد ماده  ١/٧/١٣٨٦مورخ  ١-٣٩١٦٩شماره 
مورخ  ٥٦٠٦١/١٩٠١مصوبه شماره ) ج(بند ) ٣(ـ و با رعايت جزء ١٣٨٣مديريت پسماندھا ـ مصوب

و  ضوابط و روشھاي مديريت اجرايي پسماندھاي پزشكيعالي اداري،  شوراي ٢٤/٤/١٣٨٦
  : پسماندھاي وابسته را به شرح زير تصويب نمود

  و پسماندھاي وابسته  ضوابط و روشھاي مديريت اجرايي پسماندھاي پزشكي
  فصل اول ـ اھداف 

  : ـ اجراي اين ضوابط در جھت دستیابي به اھداف زير است ١ماده
  . پسماندھاي پزشكي زيست در مقابل اثرات نامطلوب مت عمومي و محیطالف ـ حفظ سال

  . ب ـ اطمینان از مديريت اجرايي مناسب و ضابطه مند پسماندھاي پزشكي
اي مناسب و ضابطه مند براي تولید، حمل، نگھداري، تصفیه، امحا و دفع  پ ـ ايجاد رويه

  . پسماندھاي پزشكي
  فصل دوم ـ تعاريف 

  : روند ت و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميـ عبارا٢ماده
  . باشد ـ مي١٣٨٣منظور قانون مديريت پسماندھا ـ مصوب: الف ـ قانون مديريت پسماندھا

  . زيست سازمان حفاظت محیط : ب ـ سازمان
  . وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي: پ ـ وزارت

آور ناشي از بیمارستانھا،  اندھاي عفوني و زيانبه كلیه پسم: ت ـ پسماندھاي پزشكي ويژه
مراكز بھداشتي درماني، آزمايشگاھھاي تشخیص طبي، و ساير مراكز مشابه كه به دلیل 

باالبودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبیل سمّیت، بیماري زايي، قابلیت انفجار يا اشتعال، 
  . شود نیاز دارند، گفته مي) مديريت خاص(مراقبت ويژه  خورندگي و مشابه آن كه به

ـ پسماند ٣ـ پسماند تیز و برنده ٢ـ پسماند عفوني ١: ث ـ چـھار دسته اصلي پسماند پزشكي
  . ـ پسماند عادي٤شیمیايي و دارويي 

  . اقداماتي كه ويژگي خطرناك بودن پسماند پزشكي را رفع نمايد: خطرسازي ج ـ بي
نامه اجرايي مديريت پسماندھا  ن تعاريف قانون و آيینچ ـ ساير تعاريف مندرج در اين ضوابط ھما

  فصل سوم ـ حدود و اختیارات . خواھدبود
  . باشد ـ وزارت، مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشھاي مصوب مي٣ماده
ـ اجراي ضوابط و روشھاي مصوب براي كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي كه پسماندھاي ٤ماده

آوري، دريافت، ذخیره، حمل، تصفیه، دفع  فكیك، جداسازي، جمعپزشكي را در ھر شكلي تولید، ت
  . نمايند الزامي است و يا مديريت مي

ھاي اجرايي پسماند موظفند براساس معیارھا و ضوابط وزارت ترتیبي اتخاذ نمايند  ـ مديريت ٥ماده
  . نظارت آنھا تامین و تضمین شود تا سالمت، بھداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت

اند در جھت كاھش میزان تولید پسماند برنامه عملیاتي  ـ تولیدكنندگان پسماند موظف ٦هماد
  . باشند داشته
ـ كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي كه مبادرت به تأسیس مركز درماني اعم از بیمارستان، ٧ماده

تأيید  نمايند، موظفند برنامه مديريت اجرايي پسماند واحد يادشده را به درمانگاه و كلینیك مي
  . وزارت برسانند

ـ پسماندھاي پزشكي ويژه براساس تعريف مندرج در قانون، تا قبل از زماني كه تبديل به  ٨ماده
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  . گردند پسماند عادي شوند، به عنوان پسماند ويژه محسوب مي
بندي پسماندھاي پزشكي به شرح  ـ طبقه٩فصل چھارم ـ طبقه بندي پسماندھاي پزشكي ماده

  : باشد زير مي
  ) شبه خانگي(الف ـ عادي 

  ) پسماندھاي پزشكي ويژه(ھاي پزشكي  ب ـ پسماندھاي ناشي از مراقبت
است،  تايید شده» نامه ھیئت وزيران پیوست تصويب« كه به مھر ) ١(در جدول پیوست شماره 

  . است فھرست شرح تفصیلي اين پسماندھا ارايه شده
  آوري  بندي و جمع فصل پنجم ـ تفكیك، بسته

اعم از بیمارستانھا، درمانگاھھا، مراكز بھداشت، (ـ كلیه مراكز تولیدكننده پسماند پزشكي ١٠ادهم
ھا و ساير مراكز  ھا، مطب ھا، فیزيوتراپي ھا، دندانپزشكي آزمايشگاھھا، مراكز تزريق، راديولوژي

ژه موظفند در مبدأ تولید، پسماندھاي عادي و پسماندھاي پزشكي وي) تولید پسماند پزشكي
  . بندي نمايند آوري، تفكیك و بسته خود را با رعايت موارد زير جمع

اعم از بیمارستانھا، (ـ به منظور مديريت بھینه پسماند، مراكز تولیدكننده پسماند پزشكي ١١ماده
ھا،  ھا، دندانپزشكي درمانگاھھا، مراكز بھداشت، آزمايشگاھھا، مراكز تزريق، راديولوژي

  : موظفند اقدامات زير را انجام دھند) ا و ساير مراكز تولید پسماند پزشكيھ ھا، مطب فیزيوتراپي
در مورد پسماندھاي (الف ـ ترجیح بر استفاده از كاالھايي با تولید پسماند كمتر و غیرخطرناك 

  ). بیمارستاني، كاالھايي با تولید پسماند قابل بازيافت) شبه خانگي(عادي 
  . صرفب ـ مديريت و نظارت مناسب بر م

ت ـ ترجیح براستفاده از . پ ـ جداسازي دقیق پسماند عادي از پزشكي ويژه در مبدأ تولید پسماند
  . ، استفاده از رنگھاي كم خطرتر به جاي رنگھاي با پايه فلزيPVCمحصوالت كم خطرتر به جاي 

  : ث ـ اولويت استفاده از 
  . پذير ھاي زيست تجزيه ـ پاك كننده١
  . تر يمنـ مواد شیمیايي ا٢
  . ـ استفاده از مواد با پايه آب به جاي مواد با پايه حالل٣

ـ ھر واحد بايد برنامه عملیاتي مديريت پسماند پزشكي ويژه خود را تھیه و در صورت ١٢ماده
  . مراجعه نمايندگان سازمان يا وزارت ارايه دھد

را شناسايي و آمار ـ تولیدكنندگان پسماند پزشكي موظفند پسماندھاي تولیدي خود ١٣ماده
به صورت روزانه » عادي« و » شیـمیـايي ـ دارويي« ، »تیز و برنده« ، »عفوني« تولید را به تفكیك 

ـ تولیدكنندگان بايد پسماندھاي پزشكي ويژه را به منظور اطمینان از حمل و ١٤ماده. ثبت نمايند
مديريت پسماند و ھاي  خطر، كاھش حجم پسماندھاي پزشكي، ويژه، كاھش ھزينه نقل بي
  . سازي و اطمینان از امحاء، از جريان پسماندھاي عادي مجزا نمايند بھینه

تبصره ـ تفكیك انواع مختلف پسماندھاي پزشكي برحسب چھاردسته اصلي از يكديگر ضروري 
  . است
باشند نیاز به جداسازي و تفكیك از  ـ كلیه پسماندھايي كه روش امحاي آنھا يكسان مي١٥ماده
  . يگر ندارنديكد
  . ـ پسماندھاي حاوي فلزات سنگین خطرناك بايد به طور جداگانه تفكیك شود١٦ماده
ـ در صورت مخلوط شدن پسماند عادي با يكي از پسماندھاي عفوني، شیمیايي، ١٧ماده

  . راديواكتیو و نظاير آن خارج كردن آن ممنوع است
ھايي قرار  ھا، ظروف يا محفظه د در كیسهـ پسماندھاي پزشكي بالفاصله پس از تولید باي١٨ماده

  . داده شوند كه شرايط مندرج در اين بخش را دارا باشند
شود الزم است كه كیسه  تبصره ـ در صورتي كه از روش اتوكالو براي تصفیه پسماند استفاده مي

  . قابل اتوكالو كردن باشد Safety Boxپالستیكي پسماندھاي عفوني و 
گونه نشت و  اي صورت پذيرد كه امكان ھیچ پسماند پزشكي ويژه بايد به گونهبندي  ـ بسته١٩ماده

  . سوراخ و پاره شدن را نداشته باشد
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كنند، اين  ھاي حاوي پسماند، معموًال حجم زيادي را اشغال مي تبصره ـ از آنجايي كه بسته
  . ھا نبايد پیش از تصفیه يا دفع فشرده شوند بسته
آوري و تفكیك  ي قطع شده بدن و جنین مرده طبق احكام شرع جمعھا ـ اعضا و اندام٢٠ماده
  . گردد مي

) ١(ھايي به شرح جدول شماره  ـ پسماندھاي تفكیك شده بايد در ظروف و كیسه ٢١ماده 
است نگھداري  تائید شده» وزيران نامه ھیئت پیوست تصويب« كه به مھر ) ٣(پیوست شماره 

  . شوند
آوري و نگھداري  جمع) Safety Box(ز و برنده بايد در ظروف ايمن ـ كلیه پسماندھاي تی٢٢ماده

  : شود كه اين ظروف بايد داراي ويژگیھاي زير باشند
  . الف ـ به آساني سوراخ يا پاره نشوند

  . ب ـ بتوان به آساني درب آن را بست و مھر و موم نمود
ن اعمال فشار دست، در ظروف پ ـ دھانه ظرف بايد به اندازه اي باشد كه بتوان پسماند را بدو

  . انداخت و خارج كردن آنھا از ظرف ممكن نباشد
  . ھاي ظرف نفوذ ناپذير باشد و سیاالت نتوانند از آن خارج شوند ت ـ ديواره

  . ث ـ پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود
  . ج ـ حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد

آوري و نگھداري پسماندھاي تیز و برنده استفاده  ھاي پالستیكي براي جمع ـ از كیسه٢٣ماده
  . نشود
ساز و خردكننده نبايد در مورد پسماندھاي پزشكي  كننده و فشرده ـ دستگاه متراكم٢٤ماده

خطرسازي  استفاده شود مگرآنكه قبل از استفاده از دستگاه فوق و يا ھمزمان، ضدعفوني و يا بي
  . باشد شده پسماندھا، انجام

  . آوري پسماندھاي تیز و برنده نیز نبايد به وسیله ھیچ دستگاھي متراكم شوند ظروف جمع
  : ھاي زير باشند ھاي پالستیكي حداقل بايد داراي ويژگي ـ كیسه٢٥ماده

  . آوري و نگھداري پسماندھاي غیر از پسماندھاي تیز و برنده استفاده شوند الف ـ براي جمع
  . سوم ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آنھا را به خوبي بستب ـ بیش از دو 

  . پ ـ با منگنه و يا روشھاي سوراخ كننده ديگر بسته نشوند
  : ھاي سخت حداقل بايد داراي ويژگیھاي زير باشند ـ ظروف با ديواره٢٦ماده

  . ھاي معمولي و شكستگي و خوردگي مقاوم باشند الف ـ در برابر نشت، ضربه
از ھر بار استفاده بررسي و كنترل شود تا از تمیز بودن، سالم بودن و عدم نشت  ب ـ بايد پس

  . اطمینان حاصل شود
  . پ ـ ظروف معیوب نبايستي مورد استفاده مجدد قرار گیرند

ھاي پالستیكي ريخته و حمل  ـ مايعات، محصوالت خوني و سیاالت بدن نبايد در كیسه٢٧ماده
  . ھاي مخصوص باشند هشوند مگر آنكه در ظروف يا كیس

باشد،  ـ جنس ظروف نگھداري پسماند بايد با روش تصفیه يا امحا سازگاري داشته٢٨ماده
  . باشند ھمچنین ظروف پالستیكي بايد از پالستیكھاي فاقد تركیبھاي ھالوژن ساخته شده

  . نشت نگھداري شوند ـ پسماندھاي سیتوتوكسیك بايد در ظروف محكم و غیرقابل٢٩ماده
ھاي شرح داده شده در  آوري در ظروف و كیسه ـ پسماندھاي پزشكي بايد پس از جمع٣٠هماد

تايید شده » نامه ھیئت وزيران پیوست تصويب«كه به مھر ) ٣(پیوست شماره ) ١(جدول شماره 
اين سطلھا در . است، براي نگھداري و حمل، در داخل سطل با رنگھاي مشخص قرار داده شوند

  . شدن، شسته و ضدعفوني شوند اده مجدد باشند بايد پس از ھر بار خاليصورتیكه قابل استف
  : شود تبصره ـ جھت رفع آلودگي و گندزدايي از سطلھا، از روشھاي زير استفاده مي

به مدت حداقل ) درجـه فارنـھايـت ١٨٠(درجه سانتیـگراد  ٨٢الف ـ شستشو با آب داغ حـداقـل 
  : شیمیايي زير به مدت دست كم سه دقیقهب ـ گندزدايي با مواد . ثانیه ١٥
  . كلر قابل دسترس ppm 500ـ محلول ھیپوكلريت ١
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  . عامل فعال ppm 500ـ محلول فنل ٢
  . يد قابل دسترس ppm 100ـ محلول يد ٣
  . عامل فعال ٤٠٠ ppmـ محلول آمونیوم كواترنري ٤
  . ـ ساير مواد گندزدايي داراي مجوز با طیف متوسط ٥

  . جايي پسماندھاي عفوني استفاده نمود دار نبايد براي انتقال و جابه سطوح شیبـ از ٣١ماده
ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران موظف است با ھمكاري وزارت و ساير ٣٢ماده

نامه اجرايي  آيین) ١٦(قانون و ماده) ٣(دستگاھھاي اجرايي حسب مورد، استانداردھاي ماده 
  . مربوط به پسماندھاي پزشكي را ظرف سه ماه تھیه نمايد قانون مديريت پسماندھا

  : گذاري بايد داراي ويژگیھاي زيرباشد ـ برچسب٣٣ماده
الف ـ ھیچ كیسة محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتواي كیسه از محل 

  . تولید خارج شود
  . ھا يا ظروف حاوي پسماند بايد بر چسب گذاري شوند ب ـ كیسه
ھا با اندازه قابل خواندن بايد بر روي ظرف يا كیسه چسبانده و يا به صورت چاپي درج  پ ـ برچسب

  . ت ـ برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آساني جدا يا پاك شود. شوند
  . ث ـ برچسب بايد ازھر طرف قابل مشاھد باشد

پیوست ) ٢(ر جدول شماره كننده نوع پسماند بايد به شكل مندرج د ج ـ نماد خطر مشخص
است براي پسماند عفوني  تايید شده» وزيران نامه ھیئت پیوست تصويب« كه به مھر ) ٣(شماره 

  . و پسماند راديواكتیو و پسماند سیتوتوكسیك باشد
  : ح ـ بر روي برچسب بايد مشخصات زير ذكر گردد

  . ـ نام، نشاني و شماره تماس تولیدكننده١
  . ـ نوع پسماند٢
  . آوري تاريخ تولید و جمع ـ٣
  . ـ تاريخ تحويل٤
  . ـ نوع ماده شیمیايي ٥
  . خطرسازي ـ تاريخ بي ٦

گرفتن پسماندھاي فاقد بر چسب  ـ مسئوالن حمل و نقل پسماند، موظفند از تحويل٣٤ماده
ھاي محتوي پسماند پزشكي ويژه،  ـ وقتي سه چھارم ظروف و كیسه٣٥ماده. خودداري نمايند

  . آوري نمود پس از بستن، آنھا را جمعپرشد بايد 
آوري و  جمع) يا در صورت لزوم چندبار در روز(ـ پسماندھاي عفوني و عادي بايد ھمه روزه ٣٦ماده

  . به محل تعیین شده براي ذخیره موقت پسماند، حمل شوند
ھا و ظروفي از ھمان نوع  ھا و ظروف مصرف شده بالفاصله كیسه ـ بايد جاي كیسه٣٧ماده
  . ارداده شودقر
ھاي زباله پس از خارج كردن كیسه پرشده پسماند، بالفاصله شستشو و  ـ سطل٣٨ماده

  . گندزدايي شوند
  فصل ششم ـ نگھداري 

ـ ٤٠ماده. ـ نگھداري پسماندھاي پزشكي بايد جدا از ساير پسماندھاي عادي انجام شود٣٩ماده
ـ جايگاه ٤١ماده. اله طراحي شودمحل ذخیره و نگھداري موقت بايد در داخل مركز تولید زب

الف ـ پسماندھاي پزشكي بايد در محل به دور از : نگھداري پسماند بايد داراي شرايط زير باشد
بندي يا ظرف آنھا در برابر شرايط نامساعد  تاثیر عوامل جوي نگھداري شوند و وضعیت كلي بسته

ب ـ جايگاھھاي . ن محافظت شودآب و ھوايي مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظاير آ
اي ساخته شـوند كه نسبت به رطوبت نفودناپذير بوده و قابلیت  گونه نگھداري پسماندھا بايد به

  . نگھداري آسان با شرايط بھداشتي مناسب را فراھم آورد
پ ـ جايگاھھاي نگھداري بايد دور از محل خدمت كاركنان، آشپزخانه، سیستم تھويه و تبريد و 

  . فت و درآمد پرسنل، بیماران و مراجعان باشدمحل ر
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  . به محل نگھداري پسماندھا ممكن نباشد... ت ـ ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگان و 
  . ث ـ محل نگھداري پسماند بايد داراي تابلوي گويا و واضح باشد

  . اھم كندزيستي پسماندھا را فر ج ـ محل نگھداري نبايد امكان فساد، گنديدن يا تجزيه
ھا پاره و محتويات آنھا در  اي باشد كه ظروف يا كیسه چ ـ انبارداري اين پسماندھا نبايد به شیوه

  . محیط رھا شود
  . باشد ح ـ امكان كنترل دما در انبار نگھداري و نیز نور كافي وجود داشته

نترل شود و سیستم تھويه آن ك. باشد خ ـ سیستم تھويه مناسب با كنترل خروجي وجود داشته
  . باشد جريان ھواي طبیعي از آن به بخشھاي مجاور وجود نداشته
  . باشد داشته د ـ امكان تمیز كردن و ضدعفوني محل و آلودگي زدايي وجود

  . ريزي پسماند جلوگیري شود ذ ـ فضاي كافي در اختیار باشد تا از روي ھم
  . ر ـ داراي سقف محكم و سیستم فاضالب مناسب باشد

  . سترسي و حمل و نقل پسماند آسان باشدز ـ د
  . باشد س ـ امكان بارگیري با كامیون، وانت و ساير خودروھاي باربري وجود داشته

  . ش ـ انبار داراي ايمني مناسب باشد
  . ص ـ محل بايستي مجھز به سیستم آب گرم و سرد و كف شوي باشد

شود بايد فـضاي كافي براي  انجام ميخطرسازي در محل اتاقك نگھداري تولید  ض ـ چـنانچه بـي
  . ھاي مورد نظر در محل نگھداري پسماند فراھم باشد استـقرار سیستم

تواند شامل سطلھاي داراي سیستم حفاظتي  ـ محل نگھداري براي واحدھاي كوچك مي٤٢ماده
  . واقع در يك محل امن باشد

مئن داشته و ورود و خروج ـ محل نگھداري پسماند بايد سیستم امنیتي مناسب و مط٤٣ماده
پسماند با نظارت مسئـول مربوطه صورت پذيرد و از ورود افراد غـیرمسئول به آن جلوگیري به عمل 

  ). امكان قفل كردن فراھم باشد. (آيد
ـ بازديد از محل به منظور جلوگیري از نشت و يا ايجاد عفونت توسط تولیدكننده صورت ٤٤ماده
  . پذيرد
فاصله زماني بین تولید و (دم وجود سیستم سردكننده، زمان نگھداري موقت ـ در صورت ع٤٥ماده

  : نبايد از موارد زير تجاوز كند) تصفیه يا امحا
  . ساعت در فصل گرم ٤٨ساعت در فصل سرد و  ٧٢: الف ـ شرايط آب و ھوايي معتدل

  . ساعت در فصل گرم ٢٤ساعت در فصل سرد و  ٤٨: ب ـ شرايط آب و ھوايي گرم
ـ انواع پسماندھاي پزشكي ويژه بايد جدا از يكديگر در محل نگھداري شوند و محل ٤٦هماد

بخصوص پسماندھاي عفوني، . نگھداري ھرنوع پسماند بايد با عالمت مشخصه تعیین شود
  . سیتوتوكسیك، شیمیايي، راديواكتیو به ھیچ وجه در تماس با يكديگر قرار نگیرند

  فصل ھفتم ـ حمل و نقل 
  : حمل و نقل در واحد تولیدكننده پسماند بايد به صورت زير صورت پذيرد ـ٤٧ماده

الف ـ حمل پسماند در درون مركز تولید پسماند به صورتي طراحي گردد كه با استـفاده از چـرخ 
  . دسـتي يا گـاري براي بارگیري و تخلیه آسان پسماند، امكان پذير باشد 

  . ھا يا ظروف را پاره نكند اي كه كیسه گونه ھاي تیزوبرنده باشد، به ب ـ فاقد لبه
  . پ ـ شستشوي آن آسان باشد

  . ت ـ وسايل ھر روز نظافت و ضدعفوني شوند
  . دستي پسماند براي حمل مواد ديگر استفاده نشود و نشت ناپذير باشد ث ـ از چرخ

  . ج ـ از سیستم پرتاب براي انتقال زباله به محل نگھداري استفاده نشود
ـ تعويض وسیله حمل پسماند از انتھاي بخش در بیـمارسـتان براي انـتقـال به محل ٤٨ماده

  . نگھداري موقت ضروري است
توان از سطل زباله قابل  ـ در واحدھايي كه حجم تولید پسماند كم است مانند مطبھا مي٤٩ماده

  . اده شودھاي مقاوم براي حمل زباله استف شستشو، غیرقابل نشت، مقاوم و مجھز به كیسه
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تواند حمل پسماند به محل امحا را از طريق قرارداد به شركتھاي  ـ تولیدكننده پسماند مي ٥٠ماده
قانون مديريت ) ٧(صالح واگذار نمايد، نظارت بر ُحسن انجام كار برعھده تولیدكننده منطبق با ماده 

  . پسماندھا خواھدبود
اي صورت پذيرد كه  و ظروف بايد به گونه ھا ـ جابجايي، حمل و نقل و بارگیري بسته ٥١ماده

بندي و ظروف ثابت مانده و دچار نشت، پارگي، شكستگي و بیرون ريزي پسماند  وضعیت بسته
  . نشوند
  . باشد ـ حمل و نقل فرامرزي پسماند، تابع قوانین و ضوابط كنوانسیون بازل مي ٥٢ماده
  : ـ بارگیري بايد با شرايط زير صورت پذيرد ٥٣ماده
  . ف ـ واحد امحا كننده، از دريافت پسماندھاي فاقد برچسب اكیدًا خودداري نمايدال

ب ـ كارگران بايد در مراحل مختلف بارگیري و تخلیه مجھز به پوشش مناسب مطابق دستورالعمل 
) ٤(قـانون مديريت پسمانـدھا كه توسط وزارت تدويـن شده و به شرح پیوست شماره ) ٥(مـاده 

  . است باشند تايید شده» وزيران نامه ھیئت پیوست تصويب «كـه به مھـر 
  . توان مستقیمًا در خودرو قرار داد ھا و ظروف را مي پ ـ كیسه

  : ـ خودرو حمل كننده پسماند بايد داراي ويژگیھاي زير باشد ٥٤ماده
  . الف ـ كامًال سرپوشیده باشد

  . ب ـ قسمت بار نفوذناپذير و نشت ناپذير باشد
  . آوري و نگھداري شیرابه باشد بار دو جداره بوده و داراي سیستم جمع پ ـ قسمت

  . ت ـ قسمت بار داراي سیستم ايمني، ضدحريق و ضدسرقت باشد
المللي نوع پسماند و نام شركت  ث ـ بر روي بدنه خودرو در دو سمت و در سمت عقب، نماد بین

  . كننده و شماره مجوز خودرو درج شود حمل
  . حمل پسماند براي حمل مواد ديگر يا پسماندھاي عادي استفاده نشود ج ـ از خودرو

  . چ ـ اندازه خودرو متناسب با حجم پسماند باشد
  . متر باشد٢/٢ح ـ ارتفاع دروني خودرو حدود 

  . خ ـ اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد
ش يا موكت نباشد و پوش خودرو از جنس فر كف. باشد د ـ امكان نظافت و ضدعفوني كردن داشته

  . باشد االمكان پوششي يكپارچه و بدون درز داشته حتي
  . ذ ـ در حین حمل و نقل و در زمان عدم استفاده قسمت بار قفل شود

باشند، به اين ترتیب  ـ خودروھايي كه قسمت باركش آنھا قابل جداشدن است، ارجح مي ٥٥ماده
د و يا از آن به عنوان انبار استفاده كرده و پس از توان قسمت بار را در واحد بارگیري قرار دا مي

  . پرشدن، آن را با يك باركش خالي، تعويض نمود
است، ) ٤٦(تر از زمانھاي مندرج در ماده  ـ در مواردي كه زمان نگھداري يا حمل طوالني ٥٦ماده

  . بايد از كامیونھاي با سیستم سردكننده استفاده كرد
  . فیك و كم حادثه براي رساندن پسماند به محل امحا استفاده شودـ از مسیرھاي كم ترا ٥٧ماده
دار و براساس مجوز و  ـ حمل و نقل پسماند پزشكي صرفًا توسط شركتھاي صالحیت ٥٨ماده

شود و در صورت نیاز و درخواست بايد به  فرمھايي صورت گیرد كه توسط وزارت و سازمان صادر مي
  . مان و ماموران راھنمايي و رانندگي ارايه گرددمسئوالن نظارتي اعم از وزارت، ساز

  . تبصره ـ حمل و انتقال پسماند پزشكي توسط پست ممنوع است
شده در مجوز و بدون اتالف زمان صورت  ـ حمل پسماند، صرفًا به مقصد نھايي مشخص ٥٩ماده
  . پذيرد
اندھاي عادي شده پزشكي ويژه با پسم ـ جابجايي و حمل و نقل پسماندھاي تفكیك ٦٠ماده

  . ممنوع است
  فصل ھشتم ـ بي خطرسازي، تصفیه و امحا 

خطرسازي و امحـاي پسماندھاي پزشـكي ويژه بستـگي به عوامل  ـ انتخاب روش بي ٦١ماده
مختلفي از جمله نوع پسماند، كارايي روش ضدعفوني، مالحظات زيست محیطي و بھداشتي، 
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  . و نظاير آن دارد شرايط اقلیمي، شرايط جمعیتي، میزان پسماند
بايست يكي يا تلفیقي از روشھاي  ـ ھر تولیدكننده پسماند پزشكي ويژه مي ٦٢ماده
  . خطرسازي، تصفیه و امحا را انتخاب و پس از تايید وزارت به اجرا گذارد بي
ھاي متمركز بايد از نظرفني و  ـ مكان استقرار سیستم مورد استفاده درخصوص سیستم ٦٣ماده

  . ھا به تايید سازمان برسد ندهخروجي آالي
خطرسازي پسماندھاي عفوني و تیزوبرنده توسط مراكز عمده تولیدكننده پسماند  ـ بي ٦٤ماده

و در شھرھاي متوسط و بزرگ بايد در محل تولید انجام شود تا ) مانند بیمارستانھا(پزشكي ويژه 
در شھرھاي كوچك و . دھاي مربوطه به حداقل برس مخاطرات ناشي از حمل و نقل و ھزينه
  . خطر گردند توانند در سايت مركزي بي روستاھا و مراكز كوچك، پسماندھا مي

اعم از درمانگاھھا، مراكز بھداشت، (ـ ساير مراكز تولید پسماند پزشكي ويژه  ٦٥ماده
ز ھا و ساير مراك ھا، مطب ھا، فیزيوتراپي ھا، دندانپزشكي آزمايشگاھھا، مراكز تزريق، راديولوژي

خطر  اي يا مركزي، زباله تولیدي را بي ھاي منطقه توانند در سايت مي) تولید پسماند پزشكي
  . خطرساز بیمارستانھاي مجاور استفاده نمايند نمايند و يا از امكانات بي

  . ـ تحويل پسماند به واحدھاي مركزي تصفیه يا دفع فاقد مجوز ممنوع است ٦٦ماده
  . خطرساز پسماند بايد از وزارت و سازمان مجوز دريافت نمايند ـ واحدھاي متمركز بي ٦٧ماده
قانون مديريت پسماندھا پس از تبديل پسماند پزشكي ويژه به عادي، ) ٧(ـ مطابق ماده  ٦٨ماده

  . گیرد مي  ساز و كار مديريت آن ھمانند پسماند عادي صورت
  : ويژگیھاي زير باشد ـ ھر روش تبديل پسماند پزشكي ويژه به عادي بايد داراي ٦٩ماده

 Microbial(سازي میكروبي اسپورھاي باكتري  الـف ـ دستـگاه بـايـد قابلـیت غیـرفـعال 
inactivation efficacy ( به میزان حداقل تا)باشد را داشته) ١٠(كاھش لگاريتمي در پايه ) ٦ .

)١٠log6 (  
  . گرددخطرسازي تولید ن ب ـ محصوالت جانبي سمي يا خطرناك در حین بي

  . پ ـ خطر و احتمال انتقال بیماري و عفونت را حذف نمايد
  . باشد ت ـ مستندات مربوط به انجام فرآيند و بررسي صحت عملكرد دستگاه وجود داشته

خطر بوده و به راحتي و بدون انجام  ث ـ خروجي ھر روش بايستي براي انسان و محیط زيست بي
  . فرآيند ديگري قابل دفع باشد

  . ز لحاظ ايمني داراي شرايط مناسب باشد و در كلیه مراحل كار، ايمني سیستم حفظ شودج ـ ا
  . چ ـ مقرون به صرفه باشد

  . ح ـ توسط جامعه قابل پذيرش باشد
خطر باشد و يا حداقل خطر را ايجاد  بي... خ ـ از نظر بھداشتي و ايمني براي كاركنان و كابران و 

  . المللي كشور باشد تعھدات بیند ـ در راستاي عمل به . نمايد
  . مديريت پسماند به تأيید مراجع صالح برسد  ذ ـ كلیه روشھاي مورد استفاده بايد در قالب

) ٦(ر ـ در زمانھاي اپیدمي و خاص وزارت، معیار جديد و موقت متناسب با شرايط و حداقل تا 
  . دنماي باكتريھاي شاخص را اعالم مي) ١٠(كاھش لگاريتمي در پايه 

آوري و براي دفع به گورستان محل حمل شده  ز ـ اعضا و اندامھاي قطع شده بايستي مجزا جمع
  . و به روش خاص خود دفع گردد

پیوست « كه به مھر ) ٢(تبصره ـ ضوابـط و معیارھـاي روشھاي عمـده تصفیه در پیـوست شـماره 
  . تايید شده است خواھدبود» وزيران نامه ھیئت تصويب
  . نصب ھرگونه زباله سوز اعم از متمركز و غیرمتمركز در شھرھا ممنوع است ـ٧٠ماده
ـ استقرار ھرگونه سیستم تصفیه يا امحاي مركزي منوط به انجام مطالعات ارزيابي اثرات ٧١ماده

  . زيست محیطي خواھدبود
بررسي  ـ با تغییر فناوري و روي كار آمدن فناوريھاي نو، واحدھاي تولیدكننده موظف به٧٢ماده

  . باشند تر مي كارآيي اين فناوريھا و در صورت تأيید، استفاده از آنھا به جاي روشھاي قديمي
ـ اين ضوابط به عنوان ضوابط جايگزين ھر نوع ضابطه قبلي در اين خصوص تلقي گرديده و ٧٣ماده
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  . باشد در صورت وجود موارد مشابه ، اين ضوابط معتبر و قابل اجرا مي
  معاون اول رئیس جمھور  - پرويز داودي
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و پسماندھاي  ضوابط و روشھاي مديريت اجرايي پسماندھاي پزشكيپیوست ھاي  :عنوان
 وابسته 

   ١پیوست :متن 
  بندي پسماندھاي پزشكي ويژه  جدول طبقه

  شرح انواع پسماندھاي پزشكي ويژه 
  : ـ پسماندھاي عفوني١

) ھا يا قارچھا باكتريھا، ويروسھا، انگل(پسماندھاي عفوني مظنون به داشتن عوامل زنده بیماريزا 
اين رده . باشند به مقدار و با كیفیتي كه بتوانند در میزبانان حساس موجب بیماري شوند، مي

  : شامل موارد ذيل است
زمايشگاه، پسماندھاي ھا و مواد نگھداري شده حاوي عوامل بیماريزاي ناشي از كار آ كشت

مانند بافتھا، مواد و (ناشي از عملھاي جراحي و كالبد شكافي اجساد مبتال به بیماريھاي عفوني 
  ). اند ھاي بدن بوده تجھیزاتي كه در تماس با خون يا ديگر آبگونه

مانند مواددفعي، پانسمانھاي ) (١(شده در بخش جداسازي عفوني بستري پسماندھاي بیماران
، پسماندھايي )ھاي بدن جراحي يا عفوني، لباسھاي آلوده به خون انسان يا ديگر آبگونه زخمھاي

گذاري و  مانند تجھیزات ديالیز ازجمله لوله(باشند  كه در تماس با بیماران عفوني ھموديالیز شده
، جانوران )بند، دستكش و لباس آزمايشگاه ھاي يكبارمصرف، گان، پیش فیلترھا، حوله
  . آلوده آزمايشگاھي

  . اند ھرنوع اسباب يا مواد ديگري كه در تماس با اشخاص يا جانوران آلوده بوده
اند اما در اين ضوابط  ي آلوده نیز يك زير مقوله پسماندھاي عفوني»اجسام تیز و برنده« : توجه

  . شوند مي جداگانه شرح داده 
امل بیماريزاي عفوني بوده، كننده بوده و شامل عو شده بشدت آلوده ھا و مواد نگھداري كشت

ھا، اجساد جانوران، و ديگر پسماندھايي كه به آنھا تلقیح شده و آلوده  پسماند كالبد شكافي
نامیده » پسماندھاي بشدت آلوده كننده« اند  اند، يا در تماس با اين گونه عوامل بیماريزا بوده شده
  . شوند مي
  ـ پسماندھاي آسیب شناختي ٢

ناختي شامل بافتھا، اندامھا، اجزاي بدن، جنین انسان و جسد جانوران، پسماندھاي آسیب ش
« در اين مقوله اجزاي قابل شناسايي بدن انسان و جانوران را . اند ھاي بدن خون و آبگونه

  . نامند مي» پسماندھاي تشريحي
  ـ اجسام تیز و برنده ٣

شدگي  بیل بريدگي يا سوراختوانند موجب زخم از ق اجسام تیز و برنده اقالمي ھستند كه مي
ھا، چاقو،  سوزنھا، سوزنھاي زيرجلدي، تیغه چاقوي جراحي و ديگر تیغه: شوند و عبارتند از

كه ممكن است عفوني باشند ... ھا، و ناخن بیماران و  ھا، شیشه شكسته ھاي انفوزين، اره ست
  . آيند شمار مي ھرحال به عنوان پسماندھاي بشدت تھديدكننده سالمتي به يا نباشند به

  ـ پسماندھاي دارويي ٤
شده و آلوده،  نشده، تفكیك پسماندھاي دارويي عبارتند از داروھاي تاريخ گذشته، مصرف

. ھا، موادمخدر و سرمھايي كه ديگر به آنھا نیازي نیست و بايد به نحو مناسبي دفع شوند واكسن
ھا و  ارھاي دارويي مانند بطرياين رده ھمچنین شامل اقالم دور ريخته شده مورد مصرف در ك

ھاي اتصال، و شیشه  ھاي داراي باقیمانده داروھاي خطرناك، دستكش، ماسك، لوله قوطي
  . ھاي داروھا ھم بوده كه در صورت آزادشدن در محیط براي محیط و انسان مضر باشند )ويال(
  ـ پسماندھاي ژنوتوكسیك  ٥

است خصوصیات ايجاد جھش سلولي،  پسماندھاي ژنوتوكسیك به شدت خطرناكند و ممكن
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زايي، يا سرطانزايي داشته باشند اين پسماندھا مشكالت ايمني جدي به وجود  الخلقه عجیب
اين مشكالت ھم درون بیمـارستان و ھم پس از دفع پسماندھا در بیرون از بیمارستان . آورند مي
توانند داراي  ھاي ژنوتوكسیك ميباشند، پسماند تواند باشد و بايد مورد توجه خاص قرار داشته مي

، سايتوتوكسیك، مواد شیمیايي و مواد پرتوساز )به شرح ذيل(داروھاي سايتوتوكسیك معین 
دھند،  كه مواد اصلي اين مقوله را تشكیل مي) يا ضدنئوپالزي(باشند، داروھاي سايتوتوكسیك 

اين داروھا براي شیمي . توانند بعضي سلولھاي زنده را بشكند يا رشد آنھا را متوقف كنند مي
داروھاي سايتوتوكسیك نقش مھمي در درمان انواع بیماريھاي . روند درماني سرطانھا به كار مي
عنوان ماده ايمونوساپرسیو ھنگام پیوند اندام و درمان بیماريھاي  نئوپالزيك دارند ھمچنین به

روھاي سايتوتوكسیك دا. اي دارند گوناگون داراي اساس ايمني شناختي كاربردھاي گسترده
بیشتر اوقات در بخشھاي تخصصي مانند بخش سرطاني شناسي و واحدھاي پرتو درماني 

  . شوند، كه نقش اصلي آنھا درمان سرطان است مصرف مي
  . اند ترين مواد ژنوتوكسیك مورد استفاده در مراقبت از تندرستي در كادر زيرنشان داده شده رايج

  : بندي كرد توان به شرح زير رده را مي داروھاي سايتوتوكسیك خطرناك
  ھاي ژنوتوكسیك مورد استفاده در مراقبتھاي بھداشتي و درماني  ترين فرآورده رايج
  بندي شده به عنوان سرطانزا  ـ طبقه١

  : مواد شیمیايي
  بنزن 

  : داروھاي سايتوتوكسیك و غیره
امید، ملفاالن، سیموستین، آزاتیوپرين، كلرامبوسیل، كلرنفازين، سیكلو سپورين، سیكلوفسف

بندي شده به عنوان سرطانزاي  ـ طبقه٢، )راديواكتیو(تاموكسیفن، تیوتپا، ترسولفان،مواد پرتوساز 
  ممكن يا احتمالي 

  : مواد سايتوتوكسیك و داروھاي ديگر
آزاسايتیدين، بلئومايسین، كاروموستاين، كلرامفنیكل، كلروزتوسین، سیس پالتین، داكاربازين، 

، )شود مانند پانفوران كه ديگر مصرف نمي(نوروبیسین، دي ھیدروكسي متیل فلورا تريزين  دائو
دوكسوروبیسین، لوموستین، متیل تیوراسیل، مترونیدازول، میتومايسین، نافنوپین، نیريدازول، 

اگزازپام، فناستین، فنوباربیتال، فنیتوئین، پروكاربازين ھیدروكلرايد، پروژسترون، ساركولیزين، 
  . استرپتوزوسین، تري كلرمتین

. المللي پژوھش درباره سرطان است بندي گروه كاري سازمان بین بنديھا طبق طبقه ـ اين طبقه٣
)IARC (كه موجب آلكیالسیون نوكلئوتیدھاي : مواد آلكیالتورDNA و منجر به پیوند متقاطع و ،

  . شوند كدنويسي غلط در ذخیره ژني مي
  . ھاي سلول دارند ر بازدارنده بر ساخت زيستي اسیدنوكلئیككه اث: ھا آنتي متابولیت

  . كنند مواد بازدارنده تقسیم سلولي، كه از تكثیر سلول جلوگیري مي
توان آنھا را به  شوند و مي پسماندھاي سايتوتوكسیك از چند منبع در مراقبت تندرستي تولید مي

  : بندي كرد شرح ذيل طبقه
  . بندي ، بستهgauguارويي و تجويز داروھا مانند سرنگ، سوزن، ويال، ھاي د فرآورده مواد آلوده به

  . داروھاي منسوخ شده، داروھاي برگشتي از بخشھاي بیمارستان
كه داراي مواد سايتوتوكسیك يا (ژنوتوكسیك  تخصصي، سرطان، پسماندھاي در بیمارستانھاي
  . درماني را تشكیل دھنداز مجموع پسماندھاي بھداشتي % ١ممكن است تا ) پرتوزا ھستند

  ـ پسماندھاي شیمیايي  ٦
شوند از مواد جامد و گازھاي شیمیايي كه به عنوان مثال  پسماندھاي شیمیايي تشكیل مي

. روند كار مي داري و گندزدايي، به براي كارھاي تشخیصي و تجربي، و كارھاي نظافت، خانه
در . خطر باشند انند خطرناك يا بيتو ھاي بھداشتي درماني مي پسماندھاي شیمیايي مراقبت

آيند كه حداقل يكي از خصوصیات ذيل را  زمینه حفاظت از تندرستي موقعي خطرناك به شمار مي
  : داشته باشند
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  ـ سمي؛ 
  ؛ )١٢>PHو بازھاي ٢<PHمانند اسیدھاي با (ـ خاصیت خورندگي 

  ـ قابلیت احتراق خود به خود؛ 
  ؛ )دھنده درمقابل آب، و حساس به ضربه مواد واكنش مانند مواد انفجاري،(دھنده  ـ واكنش

  ) مانند داروھاي سايتوتوكسیك(ـ ژنوتوكسیك 
يك از  پسماندھاي شیمیايي غیرخطرناك شامل آن دسته از مواد شیمیايي است كه ھیچ

  . ھاي مذكور را نداشته باشند، مانند قندھا، امینواسیدھا، و بعضي امالح آلي و غیرآلي خصوصیت
ھاي بھداشتي  مواد شیمیايي خطرناك مورد استفاده و رايج در تاسیسات و نگھداري مراقبت انواع

شوند در چند بند ذيل شرح داده  درماني و بیمارستانھا كه به احتمال زياد در پسماندھا يافت مي
  : شوند مي
  ـ پسماندھاي محتوي فلزات سنگین ٧

اندھاي شیمیايي خطرناك، و به طور پسماندھاي محتوي فلزات سنگین يك زير رده از پسم
پسماندھاي داراي جیوه به طور مشخص از نشت تجھیزات شكسته . اند معمول بشدت سمي

ھاي پخش شده از چنین دستگاھھايي تا حد ممكن بايد  جیوه. آيند شده بالیني به وجود مي
  . آوري شوند جمع

اندھاي داراي كادمیوم عمدتًا از پسم. سازي ھم مقدار زيادي جیوه دارد بقاياي كارھاي دندان
با » ھاي تقويت شده با چوب پانل« برخي . آيند ھاي دورريخته و شكسته به وجود مي باتري

و در بخشھاي تشخیصي به كار  Xمقداري سرب ھنوز ھم به عنوان ضد نفوذ كردن پرتوھاي 
ھاي دارويي شرح داده چند نوع دارو آرسنیك دارند اما در اين ضوابط به عنوان پسماند. روند مي
  . شوند مي
  ـ ظروف تحت فشار ٨

كادر (روند  بسیاري از انواع گازھا در مراقبت از سالمتي و يا در تجھیزات آزمايشگاھي به كار مي
اي  ھاي افشانه اين گازھا بیشتر اوقات در سیلندرھاي تحت فشار، و قوطي). زير را نگاه كنید

در حالي كه (الي شوند يا ديگر نتوان از آنھا استفاده كرد باشند، و بسیاري از آنھا وقتي خ مي
، قابل مصرف دوباره ھستند، اما بعضي انواع ديگر ـ و )مانده ھنوز مقداري گاز در آنھا باقي

) inert(گازھاي خواه از نوع خنثي . ھاي افشانه ـ را بايد به نحو مناسب دفع كرد بخصوص قوطي
ظرف گاز . ت فشار قرار دارند ھمواره بايد با دقت مديريت شونديا بالقوه خطرناك كه در ظروف تح

  . اگر در پسماند سوز انداخته شود يا به طور اتفاقي سوراخ شود ممكن است منفجر شود
  : روند گازھايي كه ھمه بیشتر در مراقبت از سالمتي به كار مي

الوتان، ايزوفلوران، و مانند ھ(ھاي ھالوژنه فرار  اكسید ازت، ھیدرو كربن: گازھاي ھوشبري
  . شوند كه به مقدار زياد به جاي اتر و كلروفرم استفاده مي) انفلوران

ھاي  ھا، در بخش كاربردھا ـ در اتاق عمل بیمارستان، ھنگام زايمان در زايشگاھھا و در آمبوالنس
بیمارستان عمومي ھنگام اجراي اعمال دردناك، در دندانپزشكي به عنوان تسكین به كار 

  . روند يم
سازي تجھیزات جراحي و اسبابھاي پزشكي، در محل  كاربردھا ـ براي سترون: اتیلین اكسايد

  . مركزي توزيع لوازم، و گاھي در اتاق عمل بیمارستان
شود و از طريق  در سیلندرھا يا انبارھاي بزرگ به شكل گازي يا مايع نگھداري مي: اكسیژن
  د ـ مصرف استنشاقي براي بیماران كاربر. شود كشي مركزي توزيع مي لوله

كاربردھا ـ در كارھاي آزمايشگاھي، تجھیزات درمان استنشاقي، تاسیسات و : ھواي فشرده
  . نگھداري تجھیزات و در دستگاھھاي كنترل محیط زيست

  . از شمول اين ضوابط خارج است: ـ پسماندھاي پرتوسازي و راديو اكتیو٩
  : ـ پسماندھاي عادي١٠

: باشند كه شامل داري و مديريت اجرايي اين مراكز مي ناشي از كاركردھاي خانه پسماندھاي
پسماندھاي آشپزخانه، آبدارخانه، قسمت اداري مالي، ايستگاھھاي پرستاري، باغباني و از اين 
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اين پسماندھا، بخش بزرگي از پسماندھاي تولیدشده در مراكز بھداشتي درماني را . قبیل است
بايد نسبت به جداسازي آنھا در مبدأ تولید اقدام شود مديريت اين دسته  دھند و تشكیل مي

  . باشد پسماندھا مربوط به شھرداريھا، دھیاريھا و بخشداريھا مي
   ٢پیوست 

  ضوابط و معیارھاي روشھاي عمده تصفیه و دفع 
  سازي با اتو كالو  ـ معیارھا و ضوابط روش سترون١

  : ل زير بايد مدنظر قرار گیردالف ـ در راھبري اتو كالوھا عوام
ب . زمان ـ درجه حرارت ـ فشار ـ نوع پسماندـ نوع ظروف، نحوه بارگذاري و حداكثر میزان بارگذاري

  . ـ اين روش براي پسماندھاي عفوني و تیز و برنده كاربرد دارد
  . پ ـ پسماندھاي شیمیايي و دارويي نبايد با اين روش تصفیه شوند

حاوي ) S.B(شود بايد كیسه و ظروف ايمن  كالو بدون خردكن استفاده مي ت ـ چنانچه از اتو
  . پسماند، قابل اتوكالو كردن باشند

  . شود بايد متناسب با حجم اتوكالو باشد ث ـ میزان پسماندھايي كه داخل دستگاه قرارداده مي
  . دارد) پسماند(سازي بستگي به مقدار و چگالي بار  ج ـ مدت زمان سترون

  . دستگاه بايد حداقل سالي يكبار كالیبره شود و مستندات آن موجود باشدچ ـ 
) مانند نوارھاي حساس به حرارت يا موارد مشابه ديگر(ح ـ استفاده از شاخصھاي شیمیايي 

شوند، ضروري است تا نشان دھد شرايط كامل  كه سترون مي) سیكل(براي ھر دوره كاري 
  . سازي ايجاد شده است سترون
ستفاده از شاخص بیولوژيك با سیلوس استئارو ترموفیلوس حداقل ماھي يكبار ضروري است خ ـ ا

  . تا از صحت عملیات سترون سازي اطمینان حاصل شود
  . د ـ مستندات بايد حداقل به مدت يكسال نگھداري شوند

  : گیرد ذ ـ وقتي يك اتوكالو گراويني براي پسماند پزشكي مورد استفاده قرار مي
 ٦٠باشد و زمان ماند كمتر از ) Psi(پوند بر اينچ مربع  ١٥و فشار  OC121رارت نبايد كمتر از درجه ح

  . دقیقه نباشد
  . باشد Psi 31نباشد و فشار  OC135دقیقه درجه حرارت كمتر از  ٤٥براي يك اتوكالو با زمان ماند 

  : موارد زير را شامل شودشود بايد  ر ـ وقتي يك اتوكالو وكیوم، براي پسماند پزشكي استفاده مي
  . باشد Psi 15نباشد و فشار  OC121دقیقه، درجه حرارت كمتر از ٤٥براي يك اتوكالو با زمان ماند 
  . باشد Psi31نباشد و فشار  OC135دقیقه، درجه حرارت كمتر از ٣٠براي يك اتوكالو با زمان ماند 

ظر گرفته شود مگر اينكه انديكاتور ز ـ پسماند پزشكي نبايد به عنوان پسماند تصفیه شده در ن
سازي با اتوكالو، زمان، درجه  زمان، درجه حرارت و فشار نشان دھد كه در طي فرايند سترون

  . حرارت و فشار الزم تأمین شده است
ژ ـ اگر به ھر دلیل انديكاتور زمان، درجه حرارت يا فشار نشان دھد كه اين سه عامل مناسب 

پزشكي بايد دوباره اتوكالو شود تا فشار، درجه حرارت و زمان ماند مناسب نبوده تمام بار پسماند 
  . به دست آيد

  ) اداره كردن(ثبت كردن پارامترھاي راھبري 
ـ ھر اتوكالو بايد مجھز به تجھیزات ثبت كامپیوتري يا گرافیك باشد تا به طور اتوماتیك و مداوم 

امترھاي عملیاتي را به طور كامل در سراسر سیكل پايش شود و تاريخ، زمان، روز، تعداد بار و پار
  . كامل كاري اتوكالو ثبت كند

  آزمايش صحت فرآيند، تست اسپور 
 Bacillus stearo thermoحاوي (الف ـ اتوكالو بايد به طور كامل و مداوم انديكاتور بیولوژيكي مصوب 

philus (را در ماكزيمم ظرفیت طراحي شده ھر واحد اتوكالو بكشد .  
ب ـ انديكاتور بیولوژيك براي اتوكالو ويالھاي اسپورھاي باسیلوس استئاروترموفیلوس يا نوارھاي 

  . لیتر است اسپور در میلي ١*١٠٦اسپور با 
كند زمان ماند  كار مي Psi15و فشار  OC121پ ـ تحت ھیچ شرايطي براي اتوكالوي كه با دماي 
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  . دقیقه باشد ٣٠پسماند در آن نبايد كمتر از 
  آزمايش روتین 

دھد و  رسد، تغییر رنگ مي وقتي يك نوار انديكاتور شیمیايي به يك درجه حرارت معین مي
تواند براي نشان دادن صحت و سقم اينكه درجه حرارت مناسب به دست آمده مورد استفاده  مي

  . قرار گیرد
راي اطمینان از ممكن است استفاده بیشتر از يك نوار روي بسته پسماند در محلھاي مختلف ب

  . اند، الزم باشد ھا به طور كامل اتوكالو شده اينكه محتويات داخلي بسته
  ـ ضوابط و معیارھاي روش ماكروويو ٢

الف ـ تصفیه با ماكروويو نبايد براي پسماندھاي راديو اكتیو، خطرناك يا سايتوتوكسیك، الشه 
  . شودحیوانات آلوده قسمتھاي بدن و اقالم فلزي بزرگ استفاده 

تستھاي روتین و برنامه تضمین شده اجرايي كه / ب ـ سیستم ماكروويو بايد با تست راندمان 
  . ممكن است به وسیله تھیه كننده فراھم شود، قبل از اجرا تست شود

ھاي پاتوژن را بكشد كه توسط انديكاتور  پ ـ ماكروويو بايد كامًال باكتريھا و ديگر ارگانیسم
انديكاتورھاي . شود حداكثر ظرفیت طراحي شده ھر واحد ماكروويو ثابت ميبیولوژيكي مصوب در 

با استفاده از ويالھا يا نوارھاي اسپور كه  Bacillus Subtilisبیولوژيكي براي ماكروويو، اسپورھاي 
  . لیتر است اسپور در میلي ١*١٠٦حاوي 
  ـ ضوابط و معیارھاي دفن بھداشتي ٣

/. ٥متر عمق حفر شود نصف آن با پسماند پرشود سپس  ٢داقل الف ـ يك چاله يا ترانشه با ح
  . متر با آھك و تا سطح با خاك پر شود

ھاي آھني  حصاركشي با سیم. ب ـ بايد مطمئن شد كه حیوانات دسترسي به سايت دفن ندارند
  . باشد گالوانیزه يا نصب حفاظ، مناسب مي

كامل يك ترانشه، پس از ريختن پسماند يك پ ـ اگر ترانشه در طول روز پر نشد، قبل از پرشدن 
  . سانتیمتري خاك بايد براي پوشش پسماند اضافه شود ١٠اليه 

  . ت ـ عملیات دفن بايد تحت نظارت كامل و دقیق صورت گیرد
ث ـ به منظور جلوگیري از نشت آالينده به آبھاي زيرزمیني سايت دفن بايد نسبتًا غیرقابل نفوذ 

  . نزديك سايت نباشد باشد و چاھھاي كم عمق
ج ـ محل دفن بايد از محل مسكوني دور باشد و در جايي واقع شود كه مطمئن باشیم آبھاي 

  . منطقه نبايد در معرض سیل يا فرسايش باشد. شوند سطحي و يا زيرزمیني آلوده نمي
ح ـ مسئول سايت دفن ) ٢. (گردد زيست تعیین مي چ ـ محل دفن توسط سازمان حفاظت محیط

  . ھاي دفن را نگھداري كند يد اطالعات ھمه ترانشهبا
  ـ ضوابط و معیارھاي زباله سوز ٤

  استانداردھاي راھبري 
  . درصد باشد ٥/٩٩بايد حداقل  C.E) ٣(ـ راندمان سوزاندن ١
  : شود ـ راندمان سوزاندن با فرمول زير محاسبه مي٢
  ) فرمول(
  . باشد OC1200ـ درجه حرارت اتاقك اولیه بايد بیش از ٣
در  ٦ـ٧با حداقل  OC1600ثانیه در درجه حرارت بیش از  ٢ـ زمان ماند گاز در اتاقك ثانويه حداقل ٤

  . باشد) STACK GAS(صد اكسیژن در گاز دودكش 
  : استاندارد خروجیھا

) ٢ـ١(مطابق با استاندارد جدول پیوست ) تا زمان تدوين استاندارد ملي(استاندارد خروجیھا 
  . باشد
  . زباله سوزھا بايد تجھیزات مناسب براي كنترل آلودگي نصب شودـ در 

  . باشد گیري و پايش كلیه خروجیھا زباله سوز وجود داشته ـ امكانات الزم براي ثبت و اندازه
  . ـ پسماندھايي كه قرار است سوزانده شوند نبايد با ھیچ ماده گندزداي كلردار گندزدايي شوند
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  . ھاي كلردار نبايد سوزانده شوند الستیكـ تركیبات ھالوژن دار و پ
  . ـ پسماندھاي حاوي فلزات سنگین نبايد سوزانده شوند

  . سوز قرار گیرند ھا براي جلوگیري از انفجار نبايد در داخل زباله فشار و افشانه ـ ظروف تحت
ه در و مشخص شد) قانوني(در خاكستر حاصل از سوزاندن بايد در مقادير معین ) ٤(ـ فلزات سمي

  . باشد) المللي استانداردھاي بین(پسماندھاي پزشكي ويژه 
) ٢ـ١(ـ از زباله سوزھاي داراي استاندارد و تأيید شده با رعايت خروجي مندرج در جداول پیوست 

  . استفاده شود
  . ـ مقادير زياد پسماندھاي شیمیايي واكنش دھنده نبايد سوزانده شوند

  . گاري و عكاسي نبايد سوزانده شودـ امالح نقره و پسماندھاي پرتون
  . بھداشت برسد زيست و وزارت حفاظت محیط تأيید سازمان سوز بايستي به ـ محل نصب زباله

  ) ٥(ـ روش محفظه سازي ٥
  . الف ـ اين روش براي پسماندھاي شیمیايي، دارويي و تیز و برنده كاربرد دارد

  . سازي دفن نمود محفظهتوان پس از  ب ـ داروھاي سايتو توكسیك را نیز مي
اي  يك ظرف پالستیكي يا فلزي را تا سه چھارم از پسماند پركرده سپس آنرا با ماده: شرح روش

كنند و پس از خشك شدن ماده  مانند فوم پالستیك ـ ماسه ـ سیمان سفید يا خاك رس پر مي
  . شود افزودني، درب آنرا محكم بسته و در محل چاله دفع مي

   ٣پیوست
  ) ھاي تفكیك پسماندھاي پزشكي ھاي ظروف و كیسه ـ ويژگي١شمارهجدول (

  ) سوزھاي موجود و جديد استاندارد موقتي براي زباله) ٢ـ١جدول ((
  ) تصوير(

  ـ تجھیزات حفاظت فردي توصیه شده براي كارگران مرتبط با حمل و نقل پسماند  ٤پیوست 
  ) تصوير(

  يزوله ـ ا١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  آيین نامه اجرايي قانون مديريت پسماندھا ) ٢٣(ـ بر اساس ماده ٢
٣- combustion efficincy   
  . ـ به جدول استاندارد فلزات سمي مراجعه شود٤
٥- Encopsulation  معاون اول ريیس جمھور ـ پرويز داودي 
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