
 

 مقدمه 
   دسهبًي اص جولِ هشاوض ثْذاؿتي ٍ ّب ٍثيوبسػتبى     
  دسهبًي هْوي ّؼتٌذ وِ طي  ٍ ثْذاؿتيػؼبت هؤ

جوؼيت ّوبًٌذ ديگش  جذيذ ثِ دليل اصديبد ّبي ػبل
 . تَػؼِ چـوگيشي ثشخَسداس ثَدُ اًذ ٍصهيٌِ ّب اص سؿذ 

ثْذاؿت ػوَهي ٍهحيط صيؼت  يىي اصهؼضالتي وِ    
صثبلِ ّبي ثيوبسػتبًي هي ثبؿذ وِ ثِ  ،هي وٌذسا تْذيذ 

صا ، اص  خطشًبن ٍثيوبسي ، دليل داسا ثَدى ػَاهل ػوي
،  ساديَاوتيَ،  ؿيويبيي ، ، داسٍيي جولِ هَاد پبتَلَطيه

خبف تَجِ هَسد وِ اص حؼبػيت خبكي ثشخَسداس اػت 
ثشاػبع ثشآٍسدّب حذٍد  هؼئَليي ثَدُ اػت. هشدم ٍ

  هلشف   ّب ؿيويبيي داسٍيي دس ثيوبسػتبىًَع هبدُ  036
  . ػوي ثَدُ اػت ّب ًَع آى 366هي ؿَد وِ 

ٍاحذ ثْذاؿتي  0996، ثيوبسػتبى 076حذٍد دسايشاى      
آصهبيـگبُ فؼبل 0666ٍخبًِ ثْذاؿت  37673، ٍدسهبًي 

 پؼوبًذ تَليذ تيّضاس  837 ثبلؾ ثش ٍجَد داسد وِ سٍصاًِ
هٌطجك ثب  هذيشيتي كحيح ٍّب  دفغ آىوِ  هي وٌٌذ

 .هي طلجذسا  يثْذاؿت اكَل هٌْذػي ٍ

  : پسماند پسشكيتعریف 
ثِ وليِ پؼوبًذّبي  طجك لبًَى هذيشيت پؼوبًذ     

، هشاوض ثْذاؿتي  ٍس ًبؿي اص ثيوبسػتبى ّبػفًَي ٍصيبى آ
ػبيش هشاوض  ّبي تـخيق طجي ٍ ، آصهبيـگبُ دسهبًي ٍ

حذالل يىي اص خَاف هـبثِ وِ ثِ دليل ثبالثَدى 
 يب  اًفجبسوبسي صايي ، لبثليت ، ثي يتخطشًبن اصلجيل ػوّ
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ًيبص  هـبثِ آى وِ ثِ هذيشيت ٍيظُ ، خَسًذگي ٍاؿتؼبل 
  . داسًذ گفتِ هي ؿَد

 

 : انواع پسماندهاي توليدي در مراكس درماني

ي ًبؿي اص وليِ پؼوبًذّب: عادي هايپسماند -1
،  هبًذُ هَاد ؿزايي ثبلي ، فؼبليت اًؼبى هبًٌذ وبؿز

 . ...  پالػتيه ٍ

ظٌَى ثِ داؿتي پؼوبًذّبي ه :عفوني هايپسماند-2

هبًٌذ هحيط ّبي وـت هيىشٍثي  ضاثيوبسيػَاهل صًذُ 
پؼوبًذّبي ًبؿي اص جذاػبصي ثيوبساى ،  آصهبيـگبُ

يب تجْيضاتي وِ  هَاد ٍ ، آلَدُ( حػَاّب) ، ثبفت ػفًَي
هَاد  ٍتوبع داؿتِ ثب آًْب فشد هجتال ثِ ثيوبسي ػفًَي 

 . دفغ ؿذُ اص ايي ثيوبساى

  ، ذ ػَصى تضسيكهبًٌ : برنده تيس و هايپسماند-3
       ٍ ، تيؾ ثيؼتَسي ، چبلَ تيـِ چبلَ ، ػت ػشم
 . ؿىؼتِ ؿيـِ ّبي

تَي هَاد ؿيويبيي هبًٌذ هح : پسماندهاي شيميایي -4
 ، ظَْس فيلن ، داسٍي ثجَت ٍ آصهبيـگبّيهؼشف ّبي 

 داسٍّبي ّب ٍگٌذصداحالل ّب ،  ، هَادضذػفًَي وٌٌذُ
، لَطي ّب ٍ ؿيـِ ّبي ؿيشالصم  يب تبسيخ گزؿتِ

كَست آصاد ؿذى دس هحيط وِ دس  داسٍيي آلَدُ ّؼتٌذ
  . ذٌثبؿهي  هضشّب اًؼبى صًذگي  ٍ صيؼت ثشاي هحيط
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در مراكس بهداشتي  مراحل مدیریت پسماند

 :ودرماني

 : تفكيك در محل توليد شامل -1
دس خلَف اًَاع پؼوبًذ  آهَصؽ هٌبػت وبسوٌبى -

 تَليذي
 تفىيه پؼوبًذّب ثشاػبع ًَع پؼوبًذ ثِ ؿشح ريل: -

  : پسماند عادي -الف

ّب ثبيذ ػطل حبٍي ويؼِ هـىي لشاس دادُ  دسوليِ اتبق
  . ؿَد

 
 

  :  عفوني پسماند -ب
    جشاحي پبًؼوبى ٍ ، اتبق تضسيمبت ٍ دساتبق وبس پضؿه

ويؼِ پالػتيىي ثِ سًگ  ( ػطل صثبلِ ثب ّب ) دسهبًگبُ
 صسد لشاس دادُ ؿَد. ايي ويؼِ ّب ًجبيذ ثيؾ اص دٍ ػَم 

 . ثِ خَثي ثؼت ّب سا آى تب ثتَاى دسِ، ظشفيت پش ؿًَذ
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 : برنده پسماند تيس و -ج
       دس  ايي پؼوبًذّب پبًؼوبى اتبق تضسيمبت ٍ دس

ٍ جوغ آٍسي هي گشدًذ  (safety  box)ػفتي ثبوغ
 .ؿًَذ ًجبيذ ايي ظشٍف ثيؾ اص ػِ چْبسم ظشفيت پش

 
 

  :پسماند شيميایي -د

 يب ٍثِ سًگ لَُْ اي  يهحل تَليذ دس ويؼِ ّبي دس
 . جوغ آٍسي گشدًذ ػفيذ

 : نگهداري موقت پسماند -2
لجل اص اًتمبل پؼوبًذ ثشاي دفغ ًْبيي الصم اػت    

پؼوبًذّبي پضؿىي دس هحلي ثب ؿشايط هٌبػت ثِ ؿشح 
 : ذًگشدريل ًگْذاسي 

يب  صثبلِ ػبدي ٍيظُ ثِ كَست هجضا دساتبله ٍ    •
ػطل ّبيي ثب دسة هٌبػت ثِ گًَِ اي وِ دس دػتشع 

 . ًگْذاسي گشدًذ ػبيش افشاد ًجبؿذ

تَْيِ  هَلت لبثليت ؿؼتـَ ٍ هحل ًگْذاسي    •
 76ػطل ّب ثب آة داؽ حذالل  )ثبؿذ. داؿتِ هٌبػت

 ( . ذًدليمِ ؿؼتـَ دادُ ؿَ 30دسجِ ػبًتيگشاد ثِ هذت 
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 دفع نهایي پسماند:  -3    

ّبي  پغ اص ثي خطش ػبصي پؼوبًذ تَػط سٍؽ    
ّبي داساي هجَص اص هؼبًٍت  اػتبًذاسد يب اص طشيك ؿشوت

ػلَم پضؿىي ، پؼوبًذ تجذيل ثِ  ّبي داًـگبُثْذاؿتي 
  ْبؿْشداسي دفغ ًْبيي آى ثِ ػْذُ پؼوبًذ ػبدي ؿذُ ٍ

 خَاّذ ثَد.

 
                                                         :هنابع  
 راهنواي سر فصل ها و هحتوي برناهه آهوزش هديريت پسواند -1

دانطگاه علوم پسضكي و خدهات هركس سالهت و هحيط كار  -پسضكي

 1331تابستاى  –پژوهطكده هحيط زيست - بهداضتي و درهاني تهراى

 1331ويرايص دوم  –ضيوه ناهه هركس نطر دانطگاهي  -2

برناهه ريسي راهبردي رياست جوهوري دفتر هعاونت و  -3

www.spac.ir 

3333www.eshiraz.ir/bazyaft/fa/pezeshki 

ir.com-www.hospital 

 

 
 

 تهيه و تنظين : 
 هٌْذع هحوَد وشيوي 

 تبوؼتبى  ؿْشػتبى ثْذاؿت هحيط هشوض ثْذاؿتٍاحذ هؼئَل 
 هٌْبص ثخـيهٌْذع 

 تبوؼتبى ؿْشػتبىوبسؿٌبع ثْذاؿت هحيط هشوض ثْذاؿت 
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 دسهبًي اػتبى لضٍييثْذاؿتي ٍ خذهبت ٍ  داًـگبُ ػلَم پضؿىي

 هؼبًٍت ثْذاؿتي

 درمان شهرستان تاكستان شبكه بهداشت و    

 

 مديريت صحيح  

  پسماندهاي پزشكي

 در مراکز بهداشتي و درماني

 

 
 

                            
 ( 456) ارتقاي سالمت   و آموزش اجرایي -كميته علميشارات انت     
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