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 IN-PH-17 :سند  کد کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها :دستورالعمل عنوان 

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

 1399آبان ماه  

 تاریخ بازنگری بعدی:

 1400آبان ماه 

 6/9/98یخ ابالغ:تا ر

 

 

  آلودگی انتقال از پیشگیری و عفونت کنترل

 

 

 می باشد. ، چرخ دستی( دار چرخ ) کانتینرپسماندیا ترالی  ظروف نگهداری و انتقال پسماند: شامل کلیه سطل های پسماند ، مخازن 

 

 

 تخصص مدیریت پسماند یا بهداشت محیط -1

 

 

 مجموعه ضوابط و روشهایی اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته -1

 

 .مسئول بخش وظیفه نظارت بر اجرای این دستورالعمل را در بخش تحت تصدی برعهده دارد -1

خدمات بخش موظفند در  هنگام جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش این دستورالعمل را کلیه کارکنان  -2

 .رعایت نمایند

 حمل ) اتاق کثیف(پسماند موقت ذخیره برای شده تعیین محل به و آوری جمعباید روزانه  عادی و عفونی پسماندهایکلیه  -3

 .شوند

 .استفاده شوند برنده و تیز پسماندهایی از غیر پسماندها نگهداری و آوری جمع باید برایپسماند  پالستیکی های کیسه -4

 بست . خوبی به را آنها در بتوان تا نشوند پر آنها ظرفیت سوم دو از در هنگام استفاده از کیسه های پسماند بیش -5

محکم و و فقط گره   نشوند بسته دیگر کننده سوراخ روشهای و منگنه شهای رو با در هنگام استفاده از کیسه های پسماند -6

 .زده شونددرست 

 هیچکه  شوند یی قرار دادهها کیسه در باید تولید از پس که پذیرد صورت ای گونه به باید ویژه پزشکی پسماند بندی بسته -7

 .باشد نداشته را شدن پاره و سوراخ و نشت گونه

 فشرده دفع یا تصفیه از پیش نباید ها این بسته میکنند، اشغال را زیادی حجم معموال پسماند، حاوی های بسته که آنجایی از -8

 .شوند

 هدف :

 

 ریف :اتع

 

 مهارت مسؤل:

 

 منابع و مراجع مورد نیاز:

 

 روش کار دستورالعمل :
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 هایه کیس یا ظروف در آنکه مگر شوند حمل و پالستیکی ریخته های کیسه در نباید بدن سیاالت و خونی محصوالت مایعات، -9

 .باشند مخصوص

( Safety Boxو استاندارد تعریف شده) ایمن ظروف در توسط کلیه کادر بهداشتی درمانی باید برنده تیز پسماندهای کلیه -10

 دفع شوند.

 کلیه سطل ها و مخازن پسماند درون بخش باید درب دار باشند.-11

 نشت سطل ها و مخازن پسماند عدم و بودن ،سالم بودن تمیز از ،استفاده بار هر از پس کارکنان خدمات موظفند -12

 نمایند.  حاصل اطمینان

 .گیرند قرار مجدد استفاده مورد توسط کادر خدمات نبایستی پسماند  معیوب ظروف-13

 ننمایند. استفاده دیگر مواد حمل برای پسماند مخازن حمل از کارکنان خدمات موظفند  -14

متصدی حمل نهایی پسماند سایت نگهداری و بی خطرسازی  پسماند به تحویل در هنگام کارکنان خدمات بخش موظفند-15

 .اقدام نمایند پسماند بیمارستان در انتهای بخش  نسبت به تعویض وسیله حمل پسماند) مخازن پسماند(

 شستشو بالفاصله توسط کارکنان خدمات  ، پسماند )روزانه( پرشده کیسه کردن خارج از پس های پسماند سطل-16

 .شوند وگندزدایی

 کارکنان خدمات باید طبق روش ذیل نسبت به شستشو و گندزدایی سطل ها و مخازن پسماند اقدام نمایند.-17

 .ثانیه 15 حداقل مدت به) سانتیگراد درجه ٨2 )حداقل داغ آب با شستشو  الف

) محلول رقیق دسترس قابل کلر میلی گرم در لیتر 500 :دقیقه سه کم دست مدت به زیر شیمیایی مواد با گندزدایی  ب

 .(100/1شده 
 

 

 

 کننده:تصویب کننده:اییدت کننده: تهیه 

 

مسول بهداشت محیط:آقای  رمضانی   

 مطلق

 

 کارشناس بهداشت حرفه ای : 

 پریا صباغیانخانم 
 

 

 عباس شیخی مدیریت بیمارستان :

 

 دکتر غالمرضا روانپور معاونت درمان :

 

 سلمانپوراحمدرضا مسئول ایمنی وفنی :دکتر 

 

 مدیریت بهبود کیفیت :مریم لیلی زاده

 

 

احمدرضا ریاست بیمارستان :دکتر 

 سلمانپور

 


