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 IN-PH-10 :سند  کد تفکیک در مبدا 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

 

 

 

 محیط و انسان سالمت سطح ارتقاء و حفظ جهت آن از ناشی های آلودگی و پسماند تولید کاهش و مبدا در تفکیک

 

 

 برای مثال عنوان به که شیمیایی گازهای و جامد مواد از شوند می تشکیل شیمیایی : پسماندهای شیمیایی پسماندهای

 محیط برای می توانند  محیط شدن در آزاد صورت در . و روند می کار به گندزدایی نظافت و کارهای و تجربی، و تشخیصی کارهای

 فیلم، ظهور و ثبوت داروی آزمایشگاهی، های معرف مانند شیمیایی مواد محتویاین پسماندها شامل .باشند مضر انسان و

 گذشته تاریخ داروهای مانند دارویی: پسماندهای  . باشند می ها حالل و غیرالزم   یا گذشته تاریخ گندزدای و کننده موادضدعفونی

 شدن صورت آزاد در که )دارویی های شیشه و ها قوطی مانند اند شده آلوده دارو به که اقالمی یا دارو حاوی اقالمی که( غیرالزم یا

 .باشد مضر انسان و محیط برای محیط در

 

 

 تخصص مدیریت پسماند یا کارشناس بهداشت محیط -1

 

 

 محیط کار وزارت بهداشت مرکز سالمت و -در مراکز بهداشتی درمانی راهنمای مدیریت پسماندهای شیمیایی دارویی -1

 مدیریت پسماندهای پزشکی و وابسته مجموعه ضوابط و روشهایی اجرایی -2

 پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط"اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان دستورکار -3

 7/10/94  -د    16384/306شماره  به "وابسته

 

 

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

موظفند در خصوص تفکیک  و دانشجویان کلیه کادر بهداشتی درمانی )پزشک ، پرستار، بهیار و کمک بهیار( -2

 پسماندهای شیمیایی دارویی  از سایر پسماندها دستورالعمل مربوطه را رعایت نمایند.

 هدف :

 

 ریف :اتع

 

 مهارت مسؤل:

 

 منابع و مراجع مورد نیاز:

 

 روش کار دستورالعمل :
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با کیسه  سفید تعدادکافی و مناسب سطل داروییشیمیایی است در راستای تفکیک پسماندهای  مسئول بخش موظف-3

 قرار دهد. سفید رنگ

کلیه پسماندهای شیمیایی دارویی تولید شده در بخش باید توسط کارکنان بهداشتی درمانی بر اساس تعریف ذکر -4

 شده فوق از پسماند های شیمیایی دارویی در سطل  سفید با کیسه سفید رنگ دفع می شوند.

 دارویی و شیمیایی پسماند عنوان به باشند خطرناک و سایتوتوکسیک داروهای حاوی صورتیکه در سرم های باتل-5

 .شوند مدیریت مذکور پسماندهای مطابق بایستی و شوند می محسوب

باید در ظروف مناسب پسماندهای دارویی قرار داده  محلول های وریدی شامل ترکیب دارویی فعال مانندپتاسیم-6

 شوند.

 کلیه مکمل های غذایی پودری را  باید به درون ظروف حاوی پسماند دارویی تخلیه کرد. -7

ها ، به علت خاصیت پایداری و تجمع زیستی که دارند نباید به سیستم های الکلی دستی دارای سیلوکسانژل-8

 فاضالبروی شهری تخلیه شود و باید در پسماندهای شیمیایی دارویی دفع شوند.

ها نباید در شبکه فاضالب دفع شوند و باید به ظروف در نظر گرفته شده بیوتیکنارکوتیک )اعصاب( و آنتی داروهای-9

 برای پسماندهای دارویی تخلیه شوند.

 
 
 

 کننده:تصویب کننده:تایید کننده: تهیه
 

 مسول بهداشت محیط:  

 آقای  رمضانی مطلق

 

 کارشناس بهداشت حرفه ای : 

 پریا صباغیانخانم 
 

 

 عباس شیخی مدیریت بیمارستان :

 

 مسئول ایمنی وفنی :
 دکتراحمدرضا سلمانپور

 

دکتر غالمرضا معاونت درمان : 

 روانپور

 

 مدیریت بهبود کیفیت :

 لیلی زادهمریم 

 

 احمدرضا سلمانپورریاست بیمارستان: دکتر 


