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 :اهداف

و ايجاد  پسماندهاي شيميايي و دارويي به صورتي كه خطرات ناشي از ورود اين نوع پسماند به محيط زيست  جمع آوري و بي خطرسازي

 .كامال از بين برود آلودگي هاي ماندگار در منابع آبهاي زير زميني و خاك 

 

 :کاربرد دامنه

 واحد خدمات و مديريت پسماند واحد دارويي،

 

 :کليدي کلمات و  واژگان تعريف

 بقاياي دارو و مواد شيميايي توليد شده در فعاليتهاي بهداشتي درماني پسماند شيميايي و دارويي:

 

 :روش انجام  کار 
 

دارويي كه قابليت تيز و برنده بودن را ندارند در دستته   تمامي پرسنل در ارتباط با دارو و مواد شيميايي ،موظفند همه ويالها و پوكه هاي  .1

 پسماندهاي شيميايي دارويي تفكيك نمايند.

حاوي متواد شتيميايي استتفاده شتده و ظترود متواد        پسماندهاي شيميايي دارويي در مركز شامل داروهاي تاريخ گذشته ، كارتريج هاي .2

 گندزدا و بسته هاي شيميايي مبارزه با حشرات و جوندگان مي باشد.

 ليتري( در زمان توليد جداسازي و دفع گردد. 06پسماندهاي شيميايي بايد در كيسه هاي مقاوم سفيد رنگ و سطل هاي قهوه اي) .3

توتوكسيك و خطرناك )داروهاي شيمي درماني(باشتند در دستته پستماندهاي شتيميايي     باتل هاي سرم در صورتيكه حاوي داروهاي ساي .4

 در توستط  پرستنل كمتك بهيتار     دارويي و در صورتيكه حاوي سرم هاي قندي و نمكي باشند و در صورتيكه كامل استفاده نشده باشند 

 ردد.دفع گدر پسماند عفوني  خالي و باتل  شود تخليه سينك 



   

 

ي شيميايي در بخشها در اتاق دارو قرار داده شده و پرسنل درماني موظفند پستماندهاي شتيميايي دارويتي را در ايتن     مخازن پسماندها  .5

 محل تفكيك نمايند.

از كيسه مي بايست اين كيسه ها توسط پرسنل خدمات جمع آوري و برچست    3/2درصورت رسيدن حجم كيسه هاي پسماند به ميزان  .6

تاريخ ، شيفت كاري و نتام بته همتراه لوگتوي مركتز ( گتردد و        د شيميايي دارويي با مشخصات نام بخش ،زني)برچس  قهوه اي يا پسمان

 مجددا مخازن با كيسه هاي جديد پر گردد.

پسماندهاي شيميايي دارويي پس از جمع آوري در بخش ها و واحدهاي توليدكننده به دوصورت مايع و جامد در جايگاه موقت نگهتداري   .7

 يي و دارويي ذخيره مي گردند.پسماند شيميا

كيلوگرم ،درخواست انتقال پسماند به صورت درخواست كتبي به  266-256پس از رسيدن حجم پسماند هاي شيميايي دارويي به وزن   .8

واحد تداركات منعكس شده و سپس مرات  به اطالع شركت مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشتكي و همننتين ستازمان    

 حفاظت محيط زيست رسانده مي شود.

شركت بر مبناي درخواست مركز براي واحد تداركات پيش فاكتور صادر كرده و جهت حمل پسماندهاي فوق با هماهنگي مركتز نستبت     .9

 به انتقال آنها اقدام مي نمايد.

 

 

 ه کنندگان و سمت :يته ينام و نام خانوادگ
 

 مسئول خدمات  -مرتضي توانا -

 مسئول بهداشت محيط  -نجم السادات سبحاني -

 پرسنل خدمات _ حيدري مابراهي -

 

 (ها پيوست:)مرتبط مستندات

  زيست محيط حفاظت سازمان و پزشكي آموزش و ،درمان بهداشت وزارت از مجوز داري شركت فاكتور

 

 (:الزم امكانات و منابع) 

 فاظت فرديوسايل ح   -

 سطل قهوه اي ، كيسه سفيد و برچس  اطالعات مخصوص پسماند شيميايي)قهوه اي( -

 درخواست كتبي به مديريت و واحد تداركات جهت انتقال پسماند توسط شركت مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست -

 

 

 

 



   

 

 :مراجع

 . جهاني بهداشت سازمان بيمارستان محيط مديريت دستورالعمل -

  پزشكي آموزش و درمان و بهداشت توزار پزشكي پسماند مديريت موزشيآْ برنامه هاي رهنمود و سرفصلها راهنماي -

  وزيران هيات مصوبه پسماند مديريت دستورالعمل -

  مركز تجربيات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهيه کنندگان:سرپرست نام و امضاء 
 مسئول خدمات و لنژري: مرتضي توانا

 نام و امضاء تاييد کننده
 مدير مرکز: دکتر سعيد افتخاري 

 کيفيت بهبود دفتر امضاء و مهر
 مومني بهزاد

 تصويب و ابالغ کننده امضاءنام و 
 رئيس مرکز: دکتر فريدون نوحي


