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 IN-PH-15 :سند  کد دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی :دستورالعمل عنوان 

 :   بازنگری آخرین تاریخ 3شماره بازنگری: 3شماره ویرایش: 

 1399آبان ماه  

 تاریخ بازنگری بعدی:

 1400آبان ماه 

 6/9/98یخ ابالغ:تا ر

 

 

 

 زیست محیط و انسان سالمت سطح وارتقاء بهداشتی موازین رعایت

 

 فیلم، ظهور و ثبوت داروی های آزمایشگاهی، معرف مانند شیمیایی مواد محتوی خطرناك: كه شیمیایی پسماندهای

 برای محیط شدن در آزاد صورت در كه باشند می ها حالل و غیرالزم یا گذشته تاریخ گندزدای و كننده موادضدعفونی

 .باشد مضر انسان و محیط

 آلوده دارو به كه اقالمی یا دارو حاوی اقالمی كه( غیرالزم یا گذشته تاریخ داروهای خطرناك: مانند دارویی پسماندهای

 اند شده

 .مضرباشد انسان و محیط برای محیط در شدن صورت آزاد در كه )دارویی های شیشه و ها قوطی مانند

 دفع پسماندهای شیمیایی دارویی: 

 

 

 دانش و تخصص بهداشت محیط یا مدیریت پسماند-1

 خدماتدانش و آموزش   تفکیک و بی خطر سازی جهت ارتقاء و مهارت  كاركنان  بهداشتی درمانی و -2

 

 

 راهنمای مدیریت پسماندهای شیمایی دارویی مركز سالمت و محیط كار وزارت بهداشت -1

 مجموعه ضوابط و روشهای اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته-2

 فرد آذركتاب گندزدایی و دفع پسماندهای بیمارستانی  ترجمه دكتر حسن انصاری و دكتر فربد عبادی  -3

 

 

 هدف :

 

 ریف :اتع

 

 مهارت مسؤل:

 

 منابع و مراجع مورد نیاز:
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 مسئول بهداشت محیط وظیفه نظارت بر اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد. -1

مسئول خدمات وظیفه تامین نیروی خدماتی الزم جهت اجرای این روش جهت دفع نهایی از طریق شركت  -2

 های مجاز را بر  عهده دارد.

شركت مجاز طرف قرارداد ) معتمد سازمان حفاظت محیط زیست( جهت كلیه پسماندهای شیمیایی دارویی به  -3

 بی خطرسازی به روش كوره زباله سوز جهت دفع نهایی ارسال می شود.

 

آوری فاضالب، در مقادیر زیادی آب های جمعتوان قبل از تخلیه به فاضالبرو و شبکهداروهایی زیر را میكلیه  -4

) به ها وارد پسماندهای عادی شودبندی آنها یا بستهم داد. و پاكترقیق كرد و سپس عملیات تخلیه را انجا

 استثناء ظروف حاللهای وریدی كه باید وارد پسماندهای عفونی شود(.

 های محلولویتامین 

 شربت سرفه 

 های چشمیقطره 

 ژل های الکلی دستی فاقد سیلوكسان ها 

  لیتر(مکمل های غذایی مایع دارای مقادیر كم ) كمتر از یک 

 ها، آمینو اسیدها، لیپیدها، و غیره... اشاره كرد.(توان به نمکحاللهای وریدی)می 

 

 کننده:تصویب کننده:تایید کننده: تهیه 

 
 مسول بهداشت محیط:آقای  رمضانی مطلق  

 

 كارشناس بهداشت حرفه ای : 

 پریا صباغیانخانم 

 

 عباس شیخی مدیریت بیمارستان :

 

 دكتر غالمرضا روانپورمعاونت درمان :

 

احمدرضا مسئول فنی و ایمنی :دكتر 

 سلمانپور
 

 مدیریت بهبود كیفیت :مریم لیلی زاده

 

 ریاست بیمارستان:

 احمدرضا سلمانپوردكتر 

 

 

 روش کار دستورالعمل :

 


