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 دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی دزفول

 
 

 

 
 

 

 

 بسمه تعالی

 دزفول بیمارستان بزرگ 

 (دکترگنجویان )

 

 

 IN-PH-08 :سند  کد تفکیک در مبدا پسماندهای عفونی :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 وآلودگی پسماند تولید کاهش و مبدا در تفکیک

 

 

 های آزمايشگاه درمانی، بهداشتی، مراکز ها، ازبیمارستان ناشی آور زيان و عفونی پسماندهای کلیه به : ويژه پزشکی پسماندهای

 انفجار قابلیت زايی، سمیت، بیماری قبیل از خطرناك خواص از يکی حداقل بودن باال دلیل به که مراکزمشابه ساير و طبی تشخیص

 .شود می گفته دارند، نیاز )خاص )مديريت ويژه مراقبت به که آن مشابه و خورندگی اشتعال، يا

 آزمايشگاه،پسماندهای میکروبی کشت های محیط مانند زا بیماری زنده عوامل داشتن به مظنون پسماندهای عفونی:پسماندهای  

 مواد و اند داشته تماس عفونی بیماری به فردمبتال که تجهیزاتی يا مواد آلوده(، )سواب عفونی،بافتها، بیماران جداسازی از ناشی

 .بیماران اين از دفع شده

 

 

 تخصص بهداشت محیط -1

 

 

  جموعه ضوابط و روشهايی اجرايی مديريت پسماندهای پزشکی و وابستهم-1

 "وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرايی مديريت روشهای و ضوابط"اجرای ابهامات رفع و سازی يکسان دستورکار-2

 7/10/94  -د    16384/306شماره  به

 

 

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

موظفند در خصوص تفکیک پسماندهای عفونی  از  و دانشجويان کلیه کادر بهداشتی درمانی )پزشک ، پرستار، بهیار و کمک بهیار( -2

 ساير پسماندها دستورالعمل مربوطه را رعايت نمايند.

در بخش تعدادکافی و مناسب سطل زردرنگ با  از ساير پسماندها عفونیمسئول بخش موظف است در راستای تفکیک پسماندهای   -3

 کیسه زردرنگ قرار دهد.

 هدف :

 

 ریف :اتع

 

 مسؤل:مهارت 

 

 منابع و مراجع مورد نیاز:

 

 روش کار دستورالعمل :

 



2 

 

کیسه زرد رنگ با از پسماند عفونی در سطل های زرد فوق خش بر اساس تعريف ذکر شدهکلیه پسماندهای عفونی تولید شده در ب -4

 می شوند.دفع 

 می گرفته نظر در عفونی عنوان پسماند به سرم باتل و سرم ست مابقی . گیرد قرار safety box در و شده جدا ، سرم ست سوزن -5

 .شوند دفع عفونی بايد در سطل و شود

 می را است شده منقضی مصرف آنها تاريخ يا و اند نشده استفاده کامل بصورت که نمکی و قندی های سرم حاوی های باتل محتوای -6

 .گیرند قرار عفونی درپسماندهای سرم، باتل و تخلیه فاضالب در و نموده رقیق آب زيادی مقادير با توان

 زرد سطل داخل در مکانها عفونی اين های پسماند .است ممنوع نظر تحت و عادی بستری های اتاق در زرد سطل و کیسه قراردادن -7

 شوند می داده قرار شود، می اتاق آورده به درمانی خدمت دهنده ارائه توسط ترولی با که زرد کیسه دارای

 می بخشها اين در و گردد محسوب می عفونی آزمايشگاه و اورژانس بخش و ديالیز بخش ، ايزوله اتاقهای ، عمل اتاقهای پسماند -8

 گردد. خودداری پسماندهای عادی برای ظروف دادن قرار از و داد قرار زرد سطل و کیسه توان

 
 

 تصویب کننده: تایید کننده : تهیه کننده:

 

 

رمضانی مسئول بهداشت محیط: آقای 

 مطلق

 

  

 

 عباس شیخی مديريت بیمارستان :

 

 دکتر غالمرضا روانپور معاونت درمان :

 

 احمدرضا سلمانپورمسئول ايمنی وفنی :دکتر 

 

 لیلی زاده بهبود کیفیت :مريم يتمدير

 

 

 

 رياست بیمارستان :

 احمدرضا سلمانپوردکتر 

 


