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كاركارمركز سالمت محيط و مركز سالمت محيط و 
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        ........باتوليدكننده است باتوليدكننده است باتوليدكننده است باتوليدكننده است باتوليدكننده است باتوليدكننده است باتوليدكننده است باتوليدكننده است ....)....)....)....)....)....)....)....)پزشكي و پزشكي و پزشكي و پزشكي و پزشكي و پزشكي و پزشكي و پزشكي و ((((((((طبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژهطبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژهطبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژهطبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژهطبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژهطبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژهطبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژهطبق قانون مديريت پسماندها ، مديريت اجرائي پسماندهاي ويژه        ��

مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است                 ��
ٔ
مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است وظيفه وزارت بهداشت تا
ٔ
مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است وظيفه وزارت بهداشت تا
ٔ
مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است وظيفه وزارت بهداشت تا
ٔ
مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است وظيفه وزارت بهداشت تا
ٔ
مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است وظيفه وزارت بهداشت تا
ٔ
مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است وظيفه وزارت بهداشت تا
ٔ
مين ، حفظ و ارتقائ سطح س+مت جامعه است وظيفه وزارت بهداشت تا
ٔ
        ........وظيفه وزارت بهداشت تا

ن         در حوزه س+مت در حوزه س+مت در حوزه س+مت در حوزه س+مت در حوزه س+مت در حوزه س+مت در حوزه س+مت در حوزه س+مت                 ��
ٓ
ن مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا
ٓ
مديريت پسماندها بايد داراي هدف كاهش ريسك بوده و به حداقل رساندن ا

        .  .  .  .  .  .  .  .  باشد باشد باشد باشد باشد باشد باشد باشد 

        .  .  .  .  .  .  .  .  اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند                 .  .  .  .  .  .  .  .  اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند اگر زباله هاي بيمارستاني كم خطر يا بي خطر نشوند عموم مردم در معرض قرار ميگيرند         ��

ر ر ر ر ر ر ر ر دددددددد        ))        non burn technologynon burn technology– – غيرسوز غيرسوز غيرسوز غيرسوز غيرسوز غيرسوز غيرسوز غيرسوز ((((((((        ريسك را با روش بي خطرسازي ريسك را با روش بي خطرسازي ريسك را با روش بي خطرسازي ريسك را با روش بي خطرسازي ريسك را با روش بي خطرسازي ريسك را با روش بي خطرسازي ريسك را با روش بي خطرسازي ريسك را با روش بي خطرسازي         ��
..حوزه انسان بايد به صفر برسانيم حوزه انسان بايد به صفر برسانيم حوزه انسان بايد به صفر برسانيم حوزه انسان بايد به صفر برسانيم حوزه انسان بايد به صفر برسانيم حوزه انسان بايد به صفر برسانيم حوزه انسان بايد به صفر برسانيم حوزه انسان بايد به صفر برسانيم 

لوده شدن ييييييييولوژ ولوژ ولوژ ولوژ ولوژ ولوژ ولوژ ولوژ ييييييييدمدمدمدمدمدمدمدمييييييييمطالعات اپمطالعات اپمطالعات اپمطالعات اپمطالعات اپمطالعات اپمطالعات اپمطالعات اپ��
ٓ
لوده شدن ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا
ٓ
لوده شدن ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا
ٓ
لوده شدن ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا
ٓ
لوده شدن ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا
ٓ
لوده شدن ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا
ٓ
لوده شدن ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا
ٓ
لوده شدن ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا
ٓ
ک نشان داده در اثر تماس با سر سوزن مصرف شده احتمال ا

........وجود داردوجود داردوجود داردوجود داردوجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد% % % % % % % % ۰۰۰۰۰۰۰۰////////۳۳۳۳۳۳۳۳و و و و و و و و %  %  %  %  %  %  %  %  ۱۱۱۱۱۱۱۱////////۸۸۸۸۸۸۸۸، ، ، ، ، ، ، ، %%%%%%%%۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰ب ب ب ب ب ب ب ب ييييييييبه ترتبه ترتبه ترتبه ترتبه ترتبه ترتبه ترتبه ترت        HIVHIVو و و و و و و و CCو و و و و و و و  B Bت ت ت ت ت ت ت ت ييييييييروس هپاتروس هپاتروس هپاتروس هپاتروس هپاتروس هپاتروس هپاتروس هپاتييييييييشخص با وشخص با وشخص با وشخص با وشخص با وشخص با وشخص با وشخص با و
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شرح و مثالشرح و مثالشرح و مثالشرح و مثالشرح و مثالشرح و مثالشرح و مثالشرح و مثال نوع پسماندنوع پسماندنوع پسماندنوع پسماندنوع پسماندنوع پسماندنوع پسماندنوع پسماند

ييطبقه بندطبقه بند  --الفالف        ��
        ::::::::شوندشوندشوندشوندشوندشوندشوندشوند        ييييييييتوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم متوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم متوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم متوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم متوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم متوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم متوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم متوليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده تقسيم م        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها

        ))))))))ييييييييشبه خانگشبه خانگشبه خانگشبه خانگشبه خانگشبه خانگشبه خانگشبه خانگ((((((((ييييييييعادعادعادعادعادعادعادعاد        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها        --------۱۱۱۱۱۱۱۱گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه 

::::::::گرددگرددگرددگرددگرددگرددگرددگردد        ييييييييزيرمجموعه زير تقسيم مزيرمجموعه زير تقسيم مزيرمجموعه زير تقسيم مزيرمجموعه زير تقسيم مزيرمجموعه زير تقسيم مزيرمجموعه زير تقسيم مزيرمجموعه زير تقسيم مزيرمجموعه زير تقسيم م        ۹۹۹۹۹۹۹۹خطرناک که به خطرناک که به خطرناک که به خطرناک که به خطرناک که به خطرناک که به خطرناک که به خطرناک که به         ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها        --------۲۲۲۲۲۲۲۲گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه 

زمايشگاه، پسماند ها        ييييييييميکروبميکروبميکروبميکروبميکروبميکروبميکروبميکروب        ييييييييزا مانند کشت هازا مانند کشت هازا مانند کشت هازا مانند کشت هازا مانند کشت هازا مانند کشت هازا مانند کشت هازا مانند کشت ها        ي ي ي ي ي ي ي ي مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار مظنون به داشتن  عوامل زنده بيمار         ييييييييپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند ها
ٓ
زمايشگاه، پسماند هاا
ٓ
زمايشگاه، پسماند هاا
ٓ
زمايشگاه، پسماند هاا
ٓ
زمايشگاه، پسماند هاا
ٓ
زمايشگاه، پسماند هاا
ٓ
زمايشگاه، پسماند هاا
ٓ
زمايشگاه، پسماند هاا
ٓ
تماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيمارانتماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيمارانتماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيمارانتماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيمارانتماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيمارانتماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيمارانتماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيمارانتماس داشته اند، مواد دفع شده اين بيماران        ييييييييکه با بيمار عفونکه با بيمار عفونکه با بيمار عفونکه با بيمار عفونکه با بيمار عفونکه با بيمار عفونکه با بيمار عفونکه با بيمار عفون        يييييييي، بافتها، مواد و تجهيزات، بافتها، مواد و تجهيزات، بافتها، مواد و تجهيزات، بافتها، مواد و تجهيزات، بافتها، مواد و تجهيزات، بافتها، مواد و تجهيزات، بافتها، مواد و تجهيزات، بافتها، مواد و تجهيزاتييييييييبيماران عفونبيماران عفونبيماران عفونبيماران عفونبيماران عفونبيماران عفونبيماران عفونبيماران عفون        ي ي ي ي ي ي ي ي از جداساز از جداساز از جداساز از جداساز از جداساز از جداساز از جداساز از جداساز         ييييييييناشناشناشناشناشناشناشناش        ييييييييا ييييييييعفونعفونعفونعفونعفونعفونعفونعفون        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها

بگونه ها
ٓ
بگونه هامانند بافت ها و ا
ٓ
بگونه هامانند بافت ها و ا
ٓ
بگونه هامانند بافت ها و ا
ٓ
بگونه هامانند بافت ها و ا
ٓ
بگونه هامانند بافت ها و ا
ٓ
بگونه هامانند بافت ها و ا
ٓ
بگونه هامانند بافت ها و ا
ٓ
بگونه ها        يييييييي، تکه ها، تکه ها، تکه ها، تکه ها، تکه ها، تکه ها، تکه ها، تکه هاييييييييانسانانسانانسانانسانانسانانسانانسانانسان        ييييييييمانند بافت ها و ا

ٓ
بگونه هابدن انسان، خون و ساير ا
ٓ
بگونه هابدن انسان، خون و ساير ا
ٓ
بگونه هابدن انسان، خون و ساير ا
ٓ
بگونه هابدن انسان، خون و ساير ا
ٓ
بگونه هابدن انسان، خون و ساير ا
ٓ
بگونه هابدن انسان، خون و ساير ا
ٓ
بگونه هابدن انسان، خون و ساير ا
ٓ
بدن، جنينبدن، جنينبدن، جنينبدن، جنينبدن، جنينبدن، جنينبدن، جنينبدن، جنين        ييييييييبدن انسان، خون و ساير ا سيب شناخت        ييييييييپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند ها

ٓ
سيب شناختا
ٓ
سيب شناختا
ٓ
سيب شناختا
ٓ
سيب شناختا
ٓ
سيب شناختا
ٓ
سيب شناختا
ٓ
سيب شناختا
ٓ
ييييييييا

شکستهشکستهشکستهشکستهشکستهشکستهشکستهشکسته        ييييييييانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه هاانفوزيون، تيغه چاقو، چاقو، تيغ و شيشه ها) ) ) ) ) ) ) ) ستستستستستستستست((((((((مانند سوزن تزريق، دستگاهمانند سوزن تزريق، دستگاهمانند سوزن تزريق، دستگاهمانند سوزن تزريق، دستگاهمانند سوزن تزريق، دستگاهمانند سوزن تزريق، دستگاهمانند سوزن تزريق، دستگاهمانند سوزن تزريق، دستگاه برنده و نوک تيزبرنده و نوک تيزبرنده و نوک تيزبرنده و نوک تيزبرنده و نوک تيزبرنده و نوک تيزبرنده و نوک تيزبرنده و نوک تيز        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها

لوده شده يا دارو دارند         ييييييييتاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+متاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+متاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+متاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+متاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+متاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+متاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+متاريخ گذشته يا غير mزم ،اق+م        ييييييييدارو هادارو هادارو هادارو هادارو هادارو هادارو هادارو ها
ٓ
لوده شده يا دارو دارند که به دارو ا
ٓ
لوده شده يا دارو دارند که به دارو ا
ٓ
لوده شده يا دارو دارند که به دارو ا
ٓ
لوده شده يا دارو دارند که به دارو ا
ٓ
لوده شده يا دارو دارند که به دارو ا
ٓ
لوده شده يا دارو دارند که به دارو ا
ٓ
لوده شده يا دارو دارند که به دارو ا
ٓ
))))))))دارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــي        ييييييييها و شيشه هاها و شيشه هاها و شيشه هاها و شيشه هاها و شيشه هاها و شيشه هاها و شيشه هاها و شيشه ها        ييييييييمانند قوطمانند قوطمانند قوطمانند قوطمانند قوطمانند قوطمانند قوطمانند قوط((((((((که به دارو ا دارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــي        ييييييييپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند ها

ژن هاژن هاژن هاژن هاژن هاژن هاژن هاژن ها        ييييييييبرابرابرابرابرابرابرابرا        ييييييييروند و مواد شيميايــي سمروند و مواد شيميايــي سمروند و مواد شيميايــي سمروند و مواد شيميايــي سمروند و مواد شيميايــي سمروند و مواد شيميايــي سمروند و مواد شيميايــي سمروند و مواد شيميايــي سم        ييييييييمواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار ممواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار ممواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار ممواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار ممواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار ممواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار ممواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار ممواد سايتوتوکسيک که بيشتر در درمان سرطان بکار م        ييييييييدارادارادارادارادارادارادارادارا        ييييييييژن ها، از جمله پسماند هاژن ها، از جمله پسماند هاژن ها، از جمله پسماند هاژن ها، از جمله پسماند هاژن ها، از جمله پسماند هاژن ها، از جمله پسماند هاژن ها، از جمله پسماند هاژن ها، از جمله پسماند ها        ييييييييبرابرابرابرابرابرابرابرا        ييييييييمواد با خصوصيات سممواد با خصوصيات سممواد با خصوصيات سممواد با خصوصيات سممواد با خصوصيات سممواد با خصوصيات سممواد با خصوصيات سممواد با خصوصيات سم        ييييييييدارادارادارادارادارادارادارادارا        ييييييييمانند پسماندهامانند پسماندهامانند پسماندهامانند پسماندهامانند پسماندهامانند پسماندهامانند پسماندهامانند پسماندها ژنوتوکسيکژنوتوکسيکژنوتوکسيکژنوتوکسيکژنوتوکسيکژنوتوکسيکژنوتوکسيکژنوتوکسيک        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها

زمايشگاه        ييييييييمواد شيميايــي مانند معرف هامواد شيميايــي مانند معرف هامواد شيميايــي مانند معرف هامواد شيميايــي مانند معرف هامواد شيميايــي مانند معرف هامواد شيميايــي مانند معرف هامواد شيميايــي مانند معرف هامواد شيميايــي مانند معرف ها        ييييييييکه محتوکه محتوکه محتوکه محتوکه محتوکه محتوکه محتوکه محتو
ٓ
زمايشگاها
ٓ
زمايشگاها
ٓ
زمايشگاها
ٓ
زمايشگاها
ٓ
زمايشگاها
ٓ
زمايشگاها
ٓ
زمايشگاها
ٓ
تاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستندتاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستندتاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستندتاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستندتاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستندتاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستندتاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستندتاريخ گذشته يا غير mزم و ح+لها هستند        ييييييييثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزداثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزداثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزداثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزداثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزداثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزداثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزداثبوت و ظهور فيلم، مواد گندزدا        يييييييي، دارو ، دارو ، دارو ، دارو ، دارو ، دارو ، دارو ، دارو ييييييييا شيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــي        ييييييييپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندهاپسماندها

........................فشار خون و فشار خون و فشار خون و فشار خون و فشار خون و فشار خون و فشار خون و فشار خون و         ي ي ي ي ي ي ي ي اندازه گير اندازه گير اندازه گير اندازه گير اندازه گير اندازه گير اندازه گير اندازه گير ييييييييجيوه اجيوه اجيوه اجيوه اجيوه اجيوه اجيوه اجيوه ا        ييييييييشکسته، اسباب هاشکسته، اسباب هاشکسته، اسباب هاشکسته، اسباب هاشکسته، اسباب هاشکسته، اسباب هاشکسته، اسباب هاشکسته، اسباب ها        ييييييييها، ترمو مترهاها، ترمو مترهاها، ترمو مترهاها، ترمو مترهاها، ترمو مترهاها، ترمو مترهاها، ترمو مترهاها، ترمو مترها        ي ي ي ي ي ي ي ي مانند باتر مانند باتر مانند باتر مانند باتر مانند باتر مانند باتر مانند باتر مانند باتر  فلزات سنگينفلزات سنگينفلزات سنگينفلزات سنگينفلزات سنگينفلزات سنگينفلزات سنگينفلزات سنگين        ييييييييدارادارادارادارادارادارادارادارا        ييييييييپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند ها

افشانه هاافشانه هاافشانه هاافشانه هاافشانه هاافشانه هاافشانه هاافشانه ها        ييييييييگاز، کارتريج گاز، قوطگاز، کارتريج گاز، قوطگاز، کارتريج گاز، قوطگاز، کارتريج گاز، قوطگاز، کارتريج گاز، قوطگاز، کارتريج گاز، قوطگاز، کارتريج گاز، قوطگاز، کارتريج گاز، قوط        ييييييييسيلندرهاسيلندرهاسيلندرهاسيلندرهاسيلندرهاسيلندرهاسيلندرهاسيلندرها تحت فشارتحت فشارتحت فشارتحت فشارتحت فشارتحت فشارتحت فشارتحت فشار        ييييييييظرف هاظرف هاظرف هاظرف هاظرف هاظرف هاظرف هاظرف ها

زمايشگاه        ييييييييمايعات مصرف نشده پرتودرمانمايعات مصرف نشده پرتودرمانمايعات مصرف نشده پرتودرمانمايعات مصرف نشده پرتودرمانمايعات مصرف نشده پرتودرمانمايعات مصرف نشده پرتودرمانمايعات مصرف نشده پرتودرمانمايعات مصرف نشده پرتودرمان
ٓ
زمايشگاهيا تحقيقات ا
ٓ
زمايشگاهيا تحقيقات ا
ٓ
زمايشگاهيا تحقيقات ا
ٓ
زمايشگاهيا تحقيقات ا
ٓ
زمايشگاهيا تحقيقات ا
ٓ
زمايشگاهيا تحقيقات ا
ٓ
زمايشگاهيا تحقيقات ا
ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذها        يييييييي، لوازم شيشه ا، لوازم شيشه ا، لوازم شيشه ا، لوازم شيشه ا، لوازم شيشه ا، لوازم شيشه ا، لوازم شيشه ا، لوازم شيشه ايييييييييا تحقيقات ا

ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذهاا
ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذهاا
ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذهاا
ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذهاا
ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذهاا
ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذهاا
ٓ
لوده، بسته بنديها، کاغذهاا
ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدها        ييييييييا

ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدهاجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا
ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدهاجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا
ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدهاجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا
ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدهاجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا
ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدهاجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا
ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدهاجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا
ٓ
زمايش شده به وسيله راديونوکلئيدهاجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا
ٓ
................................مهرو موم نشده و مهرو موم نشده و مهرو موم نشده و مهرو موم نشده و مهرو موم نشده و مهرو موم نشده و مهرو موم نشده و مهرو موم نشده و         ييييييييجاذب، ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده يا ا پرتو سازپرتو سازپرتو سازپرتو سازپرتو سازپرتو سازپرتو سازپرتو ساز        ييييييييپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند هاپسماند ها
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)...)...)...)...)...)...)...)...زبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزباله((((((((ادامه پسماندهاي جامد ادامه پسماندهاي جامد ادامه پسماندهاي جامد ادامه پسماندهاي جامد ادامه پسماندهاي جامد ادامه پسماندهاي جامد ادامه پسماندهاي جامد ادامه پسماندهاي جامد                 ��

تركيبتركيب  --  بب  ��
                        ))))))))خانگيخانگيخانگيخانگيخانگيخانگيخانگيخانگي        شبهشبهشبهشبهشبهشبهشبهشبه((((((((        عاديعاديعاديعاديعاديعاديعاديعادي        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        ��۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰%%%%%%%%

                        ::::::::        شاملشاملشاملشاملشاملشاملشاملشامل        كهكهكهكهكهكهكهكه        خطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناك        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        %%%%%%%%��٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

سيب        وووووووو        عفونيعفونيعفونيعفونيعفونيعفونيعفونيعفوني        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        %%%%%%%%��١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥
ٓ
سيبا
ٓ
سيبا
ٓ
سيبا
ٓ
سيبا
ٓ
سيبا
ٓ
سيبا
ٓ
سيبا
ٓ
                        شناختيشناختيشناختيشناختيشناختيشناختيشناختيشناختي        ا

                        دارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــي        وووووووو        شيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــي        موادموادموادموادموادموادموادمواد        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        %%%%%%%%��٣٣٣٣٣٣٣٣

��

                        دارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــيدارويــي        وووووووو        شيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــيشيميايــي        موادموادموادموادموادموادموادمواد        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        %%%%%%%%٣٣٣٣٣٣٣٣

        تيزتيزتيزتيزتيزتيزتيزتيز        نوكنوكنوكنوكنوكنوكنوكنوك        وووووووو        برندهبرندهبرندهبرندهبرندهبرندهبرندهبرنده        اجساماجساماجساماجساماجساماجساماجساماجسام        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        %%%%%%%%��١١١١١١١١

        ))))))))........................        وووووووو        سنگينسنگينسنگينسنگينسنگينسنگينسنگينسنگين        فلزاتفلزاتفلزاتفلزاتفلزاتفلزاتفلزاتفلزات        ،،،،،،،،        پرتوسازپرتوسازپرتوسازپرتوسازپرتوسازپرتوسازپرتوسازپرتوساز        ،،،،،،،،        سايتوتوكسيكسايتوتوكسيكسايتوتوكسيكسايتوتوكسيكسايتوتوكسيكسايتوتوكسيكسايتوتوكسيكسايتوتوكسيك((((((((        ويژهويژهويژهويژهويژهويژهويژهويژه        پسماندهايپسماندهايپسماندهايپسماندهايپسماندهايپسماندهايپسماندهايپسماندهاي        %%%%%%%%١١١١١١١١        ازازازازازازازاز        كمتركمتركمتركمتركمتركمتركمتركمتر        ��

                        ........ميشودميشودميشودميشودميشودميشودميشودميشود        توليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليد        زبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزباله        ))))))))گرمگرمگرمگرمگرمگرمگرمگرم        كيلوكيلوكيلوكيلوكيلوكيلوكيلوكيلو        ٢٢٢٢٢٢٢٢////////٧٧٧٧٧٧٧٧        متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط((((((((        كيلوگرمكيلوگرمكيلوگرمكيلوگرمكيلوگرمكيلوگرمكيلوگرمكيلوگرم        ١١١١١١١١        – – ٤٤٤٤٤٤٤٤روزانهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانه        بيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستاني        تختتختتختتختتختتختتختتخت        هرهرهرهرهرهرهرهر        ازايازايازايازايازايازايازايازاي        بهبهبهبهبهبهبهبه��

        ........ميشودميشودميشودميشودميشودميشودميشودميشود        توليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليد        روزروزروزروزروزروزروزروز        دردردردردردردردر        بيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستاني        زبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزباله        تنتنتنتنتنتنتنتن        ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠        حدودحدودحدودحدودحدودحدودحدودحدود        روزانهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانهروزانه��

    بيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستانيبيمارستاني        خطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناكخطرناك        پسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماندپسماند        روزروزروزروزروزروزروزروز        دردردردردردردردر        تنتنتنتنتنتنتنتن        ��٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠

روزروزروزروزروزروزروزروز        دردردردردردردردر        تنتنتنتنتنتنتنتن        ٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠٤٥٠٠٠        حدودحدودحدودحدودحدودحدودحدودحدود        دردردردردردردردر        شدهشدهشدهشدهشدهشدهشدهشده        توليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليدتوليد        شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري         زبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزبالهزباله��
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ي موجود ي موجود و دستورالعمل ھاو دستورالعمل ھا  قوانينقوانين

٢٢//٣٣//٧٥٧٥  مصوبهمصوبه  ))تعزيراتتعزيرات((  اس�مياس�مي  مجازاتمجازات  قانونقانون  ٦٨٨٦٨٨  مادهماده  - -   ١١
  قبيلقبيل  ازاز  شودشود  شناختهشناخته  عموميعمومي  بھداشتبھداشت  عليهعليه    تھديدتھديد  كهكه  اقدامياقدامي  ھرھر

  دفــــعدفــــع  آلوده، آلوده،   آشاميدنيآشاميدني  آبآب  توزيعتوزيع  يايا  آشاميدنيآشاميدني  آبآب  كردنكردن  آلودهآلوده
  موادمواد  ريختنريختن  ،،  زائدزائد  موادمواد  ،،  داميدامي  وو  انسانيانساني  فضو0تفضو0ت  بھداشتيبھداشتي  غيرغير

  غيرغير  كشتاركشتار  وو  خيابانھاخيابانھا  دردر  زبالهزباله  ،،  ھاھا  رودخانهرودخانه  دردر  كنندهكننده  مسموممسموم
  موادمواد  ريختنريختن  ،،  زائدزائد  موادمواد  ،،  داميدامي  وو  انسانيانساني  فضو0تفضو0ت  بھداشتيبھداشتي  غيرغير

  غيرغير  كشتاركشتار  وو  خيابانھاخيابانھا  دردر  زبالهزباله  ،،  ھاھا  رودخانهرودخانه  دردر  كنندهكننده  مسموممسموم
  خانهخانه  تصفيهتصفيه  پسابپساب  يايا  خامخام  فاض�بفاض�ب  مجازمجاز  غيرغير  استفادهاستفاده  ،،  دامدام  مجازمجاز
  وو  باشدباشد  ميمي  ممنوعممنوع  كشاورزيكشاورزي  مصارفمصارف  برايبراي  فاض�بفاض�ب    ھايھاي

  شديدتريشديدتري  مجازاتمجازات  مشمولمشمول  خاصخاص  قوانينقوانين  طبقطبق  چنانچهچنانچه  مرتكبينمرتكبين
  ..شدشد  خواھندخواھند  محكوممحكوم  سالسال  يكيك  تاتا  حبسحبس  بهبه  نباشدنباشد
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پسماندهاپسماندها  مديريتمديريت  قانونقانون  --  22
    8383//22//2020  مصوبمصوب  پسماندهاپسماندها  مديريتمديريت  قانونقانون  77  مادهماده��
  شهرهاشهرها  دردر  ويژهويژه  وو  صنعتيصنعتي  ازاز  غيرغير    پسماندهاپسماندها  كليهكليه  اجرايياجرايي  مديريتمديريت••

  خارجخارج  دردر  وو  دهياريهادهياريها  وو  شهرداريهاشهرداريها  عهدهعهده  بهبه  آنهاآنها  حريمحريم  وو  روستاهاروستاها  وو
    ميمي  بخشداريهابخشداريها  عهدهعهده  بهبه  ودهياريهاودهياريها    شهرداريهاشهرداريها  وظايفوظايف  حوزهحوزه  ازاز

  توليدتوليد  عهدهعهده  بهبه  ويژهويژه  وو  صنعتيصنعتي  پسماندهايپسماندهاي  اجرايياجرايي  مديريتمديريت  ..باشدباشد
  بهبه  عاديعادي  پسماندهايپسماندهاي  بهبه  آنآن  تبديلتبديل  صورتصورت  دردر  ..بودبود  خواهدخواهد  كنندهكننده
  ..بودبود  خواهدخواهد  بخشداريهابخشداريها  وو  دهياريهادهياريها  ،،  شهرداريهاشهرداريها  عهدهعهده
  بهبه  عاديعادي  پسماندهايپسماندهاي  بهبه  آنآن  تبديلتبديل  صورتصورت  دردر  ..بودبود  خواهدخواهد  كنندهكننده
  ..بودبود  خواهدخواهد  بخشداريهابخشداريها  وو  دهياريهادهياريها  ،،  شهرداريهاشهرداريها  عهدهعهده

  عملياتعمليات  ازاز  بخشيبخشي  يايا  تمامتمام  توانندتوانند  ميمي  اجرايياجرايي  هايهاي  مديريتمديريت  ::  تبصرهتبصره••
  اشخاصاشخاص  بهبه  رارا  پسماندهاپسماندها  دفعدفع  وو  جداسازيجداسازي  ،،  آوريآوري  جمعجمع  بهبه  مربوطمربوط
..نمايندنمايند  واگذارواگذار  حقوقيحقوقي  وو  حقيقيحقيقي

  پسماندهايپسماندهاي  ،،  پسماندهاپسماندها  مديريتمديريت  قانونقانون  22  مادهماده  11  تبصرهتبصره  اساساساس  بربر  ��
    ..ميشوندميشوند  محسوبمحسوب  ويژهويژه  پسماندهايپسماندهاي  جزوجزو  پزشكيپزشكي
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::قانون مديريت پسماندهاقانون مديريت پسماندها  1313ماده ماده   ��
مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه  مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه    ••

آنها در محيط  و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع  آنها در محيط  و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع  
..پسماندها ممنوع استپسماندها ممنوع است

::قانون مديريت پسماندهاقانون مديريت پسماندها  1616ماده ماده   ��
نگهداري ، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و نگهداري ، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و ••

فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق  فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق  فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق  فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق  
در غير در غير . . مقررات اين قانون و آئين نامه اجرايي آن خواهد بودمقررات اين قانون و آئين نامه اجرايي آن خواهد بود

اين صورت اشخاص مختلف به حكم مراجع قضايي به جزاي اين صورت اشخاص مختلف به حكم مراجع قضايي به جزاي 
نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار  نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار  

ريال و براي ريال و براي ) ) 100،000،000100،000،000((ريال تا يكصد ميليون ريال تا يكصد ميليون ) ) 500،000500،000((
ريال تا يكصد  ريال تا يكصد  ) ) 2،000،0002،000،000((ساير پسماندها از دو ميليون ساير پسماندها از دو ميليون 

ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو ) ) 100،000،000100،000،000((ميليون ميليون 
))برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوندبرابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند www.hospitalwww.hospital--health.comhealth.com



::  قانون مديريت پسماندهاقانون مديريت پسماندها  1818ماده ماده ��

در شرايطي كه آلودگي ، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار در شرايطي كه آلودگي ، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار ••
سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و 

عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و 
تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع 

در صورت استنكاف ، مرجع قضايي در صورت استنكاف ، مرجع قضايي . . آلودگي و پاكسازي محيط نمايندآلودگي و پاكسازي محيط نمايند
خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را عالوه بر خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را عالوه بر 
پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد 

..نمودنمود

::آئين نامه قانون فوق آئين نامه قانون فوق   1111ماده ماده ��

بايد نسبت به  بايد نسبت به  ) ) پزشكي پزشكي ((كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه ••
..جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماند عادي در محل توليد اقدام كنندجداسازي پسماندهاي ويژه از پسماند عادي در محل توليد اقدام كنند
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رانرانييئت محترم وزئت محترم وزييھھ  ١٣٧١١٣٧١ط مصوب ط مصوب يين نامه بھداشت محن نامه بھداشت محييييآآ  --٣٣

آئين نامه فوق در خصوص نظارت بھداشتی بر بيمارستانھا و آئين نامه فوق در خصوص نظارت بھداشتی بر بيمارستانھا و   ٧٧ماده ماده ((
) ) مراکز بھداشتی درمانی مراکز بھداشتی درمانی 

ررآئين نامه نحوه تأسيس و اداره بيمارستانھا كه در آن مواردي دآئين نامه نحوه تأسيس و اداره بيمارستانھا كه در آن مواردي د  --  ۴۴

))تأکيد بر تفکيک زبالهتأکيد بر تفکيک زباله.(.(زباله وجود دارد زباله وجود دارد   خصوص مديريتخصوص مديريت ))تأکيد بر تفکيک زبالهتأکيد بر تفکيک زباله.(.(زباله وجود دارد زباله وجود دارد   خصوص مديريتخصوص مديريت

دستورالعمل تفكيك ، جمع آوري و نگھداري موقت مواد زائددستورالعمل تفكيك ، جمع آوري و نگھداري موقت مواد زائد  - -   ۵۵  

١٣٨٣١٣٨٣بازنگري در سال بازنگري در سال – – ١٣٧٥١٣٧٥در سال در سال   تھيهتھيه((درماني درماني   بھداشتيبھداشتي

    ) ) علوم پزشكي سراسر كشورعلوم پزشكي سراسر كشور  دانشگاھھايدانشگاھھاي  و اب�غ بهو اب�غ به
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  وضعيت موجودوضعيت موجود

٧۵٠٧۵٠حدود حدود                                                           ::تعداد كل بيمارستانھا تعداد كل بيمارستانھا 

تعداد بيمارستانھاي دولتي تعداد بيمارستانھاي دولتي 

۵٠٠۵٠٠حدود حدود :                       :                       وابسته به وزارت بھداشتوابسته به وزارت بھداشت

%)%)٢۶٢۶((  ١٩٠١٩٠                                                              ::تعداد زباله سوز تعداد زباله سوز 

عمدتاً غير استانداردعمدتاً غير استاندارد:                      :                      انوع زباله سوزھای موجود انوع زباله سوزھای موجود  عمدتاً غير استانداردعمدتاً غير استاندارد:                      :                      انوع زباله سوزھای موجود انوع زباله سوزھای موجود 

%%٨٠٨٠:                              :                              ک برابر دستورالعملک برابر دستورالعملييتفکتفک

%%۶٣۶٣:                             :                             موقت زبالهموقت زباله  ييمحل نگھدارمحل نگھدار

%%  ٣٠٣٠//۵۵:                      :                      بازباز  ييزباله در فضازباله در فضا  يينگھدارنگھدار

%%٣٠٣٠:                :                حمل و دفن جداگانه توسط شھرداریحمل و دفن جداگانه توسط شھرداری

%%٧۴٧۴: : بيمارستانھائی که زباله عفونی و خطرناک را دفن می کنندبيمارستانھائی که زباله عفونی و خطرناک را دفن می کنند
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  مديريت پسماندهاي خطرناكمديريت پسماندهاي خطرناك

بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه بيمارستان مسئوليت ويژه اي در رابطه با پسماندهاي توليدي دارد و بايد مطمئن باشد كه ••
پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري پسماندهاي توليدي اثرات نامطلوب براي محيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند و با بكارگيري 

        ........سياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايدسياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايدسياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايدسياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايدسياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايدسياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايدسياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايدسياست مديريت پسماندها محيطي سالم و بي خطر براي كاركنان و جوامع ايجاد نمايد

        .  .  .  .  .  .  .  .  مديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت استمديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت استمديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت استمديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت استمديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت استمديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت استمديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت استمديريت پسماندهاي خطرناك بخش جدايــي ناپذير بهداشت بيمارستان و مبارزه با عفونت است••

، ، ، ، ، ، ، ، ييييييييبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخش        ي ي ي ي ي ي ي ي موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار         يييييييياجرااجرااجرااجرااجرااجرااجرااجرا•• ، ، ، ، ، ، ، ، ييييييييبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخشبين بخش        ي ي ي ي ي ي ي ي موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار موثر برنامه مديريت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکار         يييييييياجرااجرااجرااجرااجرااجرااجرااجرا••
        ........و تعامل در همه سطوح استو تعامل در همه سطوح استو تعامل در همه سطوح استو تعامل در همه سطوح استو تعامل در همه سطوح استو تعامل در همه سطوح استو تعامل در همه سطوح استو تعامل در همه سطوح است        ييييييييدرون بخشدرون بخشدرون بخشدرون بخشدرون بخشدرون بخشدرون بخشدرون بخش

        ::::::::پسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريقپسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريقپسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريقپسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريقپسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريقپسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريقپسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريقپسماندها بخشي از راهكار جامع و سامان مند براي بهداشت بيمارستان ازطريق        بهينهبهينهبهينهبهينهبهينهبهينهبهينهبهينهمديريت مديريت مديريت مديريت مديريت مديريت مديريت مديريت ••
  

www.hospitalwww.hospital--health.comhealth.com



        به حداقل رساندن پسماندهابه حداقل رساندن پسماندهابه حداقل رساندن پسماندهابه حداقل رساندن پسماندهابه حداقل رساندن پسماندهابه حداقل رساندن پسماندهابه حداقل رساندن پسماندهابه حداقل رساندن پسماندها        --------        ١١١١١١١١

        كاهش منابع توليد كاهش منابع توليد كاهش منابع توليد كاهش منابع توليد كاهش منابع توليد كاهش منابع توليد كاهش منابع توليد كاهش منابع توليد ••

        اقدامات مديريتي و كنترل خوب اقدامات مديريتي و كنترل خوب اقدامات مديريتي و كنترل خوب اقدامات مديريتي و كنترل خوب اقدامات مديريتي و كنترل خوب اقدامات مديريتي و كنترل خوب اقدامات مديريتي و كنترل خوب اقدامات مديريتي و كنترل خوب ••

        ))))))))عامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناكعامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناكعامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناكعامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناكعامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناكعامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناكعامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناكعامل كليدي در به حدقل رساندن پسماندهاي خطرناك((((((((تفكيك پسماندها تفكيك پسماندها تفكيك پسماندها تفكيك پسماندها تفكيك پسماندها تفكيك پسماندها تفكيك پسماندها تفكيك پسماندها ••

        ))))))))با توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف استبا توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف استبا توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف استبا توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف استبا توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف استبا توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف استبا توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف استبا توجه به قوانين ذکر شده يک تکليف است((((((((ده توليد كننده است ده توليد كننده است ده توليد كننده است ده توليد كننده است ده توليد كننده است ده توليد كننده است ده توليد كننده است ده توليد كننده است ههههههههمسئوليت تفكيك بر عمسئوليت تفكيك بر عمسئوليت تفكيك بر عمسئوليت تفكيك بر عمسئوليت تفكيك بر عمسئوليت تفكيك بر عمسئوليت تفكيك بر عمسئوليت تفكيك بر ع••

        ........و بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيردو بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيردو بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيردو بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيردو بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيردو بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيردو بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيردو بايد هر چه نزديكـتر به محل توليد پسماند انجام گيرد••

                        مزاياي تفكيكمزاياي تفكيكمزاياي تفكيكمزاياي تفكيكمزاياي تفكيكمزاياي تفكيكمزاياي تفكيكمزاياي تفكيك                                                                                                

برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي         ١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك ((((((((كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها •• برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي برابر بيشتر از هزينه پسماندهاي         ١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك هزينه مديريت پسماندهاي خطرناك ((((((((كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها ••
        )  )  )  )  )  )  )  )  عمومي استعمومي استعمومي استعمومي استعمومي استعمومي استعمومي استعمومي است

        حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي حفظ و ارتقاء  بهداشت محيط و عمومي ••

        

        وارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامهوارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامهوارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامهوارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامهوارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامهوارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامهوارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامهوارد كردن روشهاي ويژه دفع پسماند هاي خطرناك در برنامه        --------٢٢٢٢٢٢٢٢        

...)...)ووييدفن بھداشتدفن بھداشت--رسوزرسوزييغغ  ييخطرسازخطرساز  ييبب  ييروش ھاروش ھا- - سوزاندنسوزاندن((  
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        زباله سوز زباله سوز زباله سوز زباله سوز زباله سوز زباله سوز زباله سوز زباله سوز   ��

زباله سوز هم چون كاهش موثر در حجم و  زباله سوز هم چون كاهش موثر در حجم و    ييااييبا وجود مزابا وجود مزا زباله سوز هم چون كاهش موثر در حجم و  زباله سوز هم چون كاهش موثر در حجم و    ييااييبا وجود مزابا وجود مزا
هستند كه هستند كه   ييارارييب بسب بسييمعامعا  ييوزن زباله، زباله سوز ها داراوزن زباله، زباله سوز ها دارا

ز ز ييسك و نسك و نييو كاهش رو كاهش ر  ييدگاه بهداشتدگاه بهداشتيين آنها از دن آنها از دييعمده ترعمده تر
به شرح به شرح ...) ...) ون استكهلم و ون استكهلم و ييكنوانسكنوانس((  يين المللن المللييتعهدات بتعهدات ب

::  ر استر استييزز
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سوزاندن زباله در درجه حرارت پائين يا سوزاندن پ+ستيك هاي حاوي « - الف 
P.V.C  لوده كننده هاي سمي هوا

ٓ
باعث توليد داي اكسين و فوران و ديگر ا

 .»بعنوان خروجي و خاكستر فرار يا خاكستر باقيمانده زباله سوزها ميگردد .»بعنوان خروجي و خاكستر فرار يا خاكستر باقيمانده زباله سوزها ميگردد
 

عمنب: WHO- Fact Sheet N. 281 - October 2004 
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ادامهادامه

    انواع زباله هاي زير را نمي توان در زباله سوز سوزاند انواع زباله هاي زير را نمي توان در زباله سوز سوزاند انواع زباله هاي زير را نمي توان در زباله سوز سوزاند انواع زباله هاي زير را نمي توان در زباله سوز سوزاند     ----ب ب ب ب 

    ظروف محتوي گازهاي تحت فشار ظروف محتوي گازهاي تحت فشار ظروف محتوي گازهاي تحت فشار ظروف محتوي گازهاي تحت فشار – ١١١١

    مقادير زياد از پسماندهاي شيميائي واكنش دهنده مقادير زياد از پسماندهاي شيميائي واكنش دهنده مقادير زياد از پسماندهاي شيميائي واكنش دهنده مقادير زياد از پسماندهاي شيميائي واكنش دهنده – ٢٢٢٢

مانند مانند مانند مانند ((((پسماندهاي داراي مقادير زياد فلزات سنگين كه در نتيجه سوختن فلزات سمي پسماندهاي داراي مقادير زياد فلزات سنگين كه در نتيجه سوختن فلزات سمي پسماندهاي داراي مقادير زياد فلزات سنگين كه در نتيجه سوختن فلزات سمي پسماندهاي داراي مقادير زياد فلزات سنگين كه در نتيجه سوختن فلزات سمي – ٣٣٣٣
    .  .  .  .  در جو ساطع ميشوددر جو ساطع ميشوددر جو ساطع ميشوددر جو ساطع ميشود) ) ) ) سرب ، كادميوم و جيوهسرب ، كادميوم و جيوهسرب ، كادميوم و جيوهسرب ، كادميوم و جيوه    .  .  .  .  در جو ساطع ميشوددر جو ساطع ميشوددر جو ساطع ميشوددر جو ساطع ميشود) ) ) ) سرب ، كادميوم و جيوهسرب ، كادميوم و جيوهسرب ، كادميوم و جيوهسرب ، كادميوم و جيوه

        P.V.Cپ+ستيك هاي هالوژنه مانند پ+ستيك هاي هالوژنه مانند پ+ستيك هاي هالوژنه مانند پ+ستيك هاي هالوژنه مانند – ٤٤٤٤

    “) ) ) ) تركيبات برم دارندتركيبات برم دارندتركيبات برم دارندتركيبات برم دارند((((ام+ح نقره و پسماندهاي پرتونگاري و عكاسي ام+ح نقره و پسماندهاي پرتونگاري و عكاسي ام+ح نقره و پسماندهاي پرتونگاري و عكاسي ام+ح نقره و پسماندهاي پرتونگاري و عكاسي – ٥٥٥٥
منبع:   WHO “Safe Management of Wastes from Health care waste “ 

1999

www.hospitalwww.hospital--health.comhealth.com



ادامهادامه

    ٨٠٠٨٠٠◌ْ ◌ْ CC((حتي در زباله سوزھاي با درجه حرارت با حتي در زباله سوزھاي با درجه حرارت با ««  ––ج ج 

>>((،،

فورانفوراندرجه حرارت يكنواخت و يونيفرم نيست و داي اكسين ودرجه حرارت يكنواخت و يونيفرم نيست و داي اكسين و

يا دريا در  (cooler pocket(cooler pocket))مي تواند در محفظه ھاي خنك كننده مي تواند در محفظه ھاي خنك كننده 

» » ..شودشود  زمان شروع بكار يا خاموش كردن زباله سوز تشكيلزمان شروع بكار يا خاموش كردن زباله سوز تشكيل

WHO : fact sheet No : WHO : fact sheet No 2828  October October 20042004 :منبع منبع 
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  WHOWHOديدگاه ديدگاه 

وووو

  

مراجع ملي در مورد زباله سوز مراجع ملي در مورد زباله سوز 

www.hospitalwww.hospital--health.comhealth.com



WHO -١
 .شود يدرحال توسعه تلق يبخصوص در کشورهازباله سوز بايد يك راه حل موقت �

فناوريهاي مؤثر غير سوز براي دفع نهائي ضايعات بهداشتي درماني به منظور اجتناب از بار « �
بيماري ناشي از مديريت غير ايمن مواد زائد بهداشتي درماني و خطرات بالقوه ناشي از دي 

 .بايد ارتقاء  يابد  PCBsاكسين و فوران و 

  POPs حمايت از كنوانسيون استكهلم در مورد �  POPs حمايت از كنوانسيون استكهلم در مورد �

 حمايت از كنوانسيون بازل در مورد زباله هاي خطرناك �

ارزيابی خطر برای مقايسه مخاطرات بهداشتی مرتبط با زباله سوز و تماس با پسماندهای �
 )استراتژی ميان مدت(پزشکی 

Reference : WHO - fact Sheet No 281 October 2004
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بندهابندهايييي  از كنوانساز كنوانسييون استكهلمون استكهلم

دار  دار  ييپاپا  ييآلآل  ييون استكهلم در مورد آلوده كننده هاون استكهلم در مورد آلوده كننده هاييكنوانسكنوانس« « ��
(Persistent organic Pollutants(Persistent organic Pollutants--POPs)POPs)   است كه است كه

خطرناك از  خطرناك از    ييييااييمميياز سموم و مواد شاز سموم و مواد ش  ييماده اماده ا  1212ست ست ييك لك لييمتشكل از متشكل از 
ن و فوران بوده و هدف آن است كه با تالش ن و فوران بوده و هدف آن است كه با تالش يياكساكس  ييدادا  ييجمله گازهاجمله گازها

گر  گر  يين و فوران و دن و فوران و ديياكساكس  ييا را از عواقب خطرناك داا را از عواقب خطرناك داييدندن  يين المللن المللييبب  ييهاها
..خطرناك رها سازدخطرناك رها سازد  ييييااييممييشش  ييآلوده كننده هاآلوده كننده ها ..خطرناك رها سازدخطرناك رها سازد  ييييااييممييشش  ييآلوده كننده هاآلوده كننده ها

كاهش انتشار  كاهش انتشار    ييبرابرا  ييد اقداماتد اقداماتيين هدف كشورها بان هدف كشورها باييدن به ادن به اييرسرس  ييبرابرا  ��
POPPOP  انجام دهندانجام دهند) ) كه ممكن استكه ممكن است  ييدر موارددر موارد((ا حذف آنها ا حذف آنها يي..

ن و فوران ن و فوران يياكساكس  ييدادا  ييل و رهاسازل و رهاسازييتشكتشك  يياز منابع بالقوه برااز منابع بالقوه برا  ييككيي  ��
..استاست  ييمارستانمارستانييبب  ييزباله سوزهازباله سوزها

ن منابع  ن منابع  يين و فوران از ان و فوران از ايياكساكس  ييدادا  ييد گازهاد گازهاييا حذف تولا حذف تولييكاهش كاهش   ييبرابرا  ��
داده شود داده شود   ييك ها و اقداماتك ها و اقداماتيين،تكنن،تكنييجانشجانش  ييندهاندهاييد به فرآد به فرآييت بات بايياولواولو

  فوق اجتنابفوق اجتناب  ييگازهاگازها  ييل و رهاسازل و رهاسازييد بودن از تشكد بودن از تشكيين مفن مفييكه در عكه در ع
»»..گرددگردد
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از راهنمائي فني مديريت صحيح زباله هاي از راهنمائي فني مديريت صحيح زباله هاي   ييييبندهابندها
))20032003((پزشكي پزشكي 

  راهبري زباله سوزها به اپراتورهاي ورزيده نياز داردراهبري زباله سوزها به اپراتورهاي ورزيده نياز دارد��

در مورد وجود چنين در مورد وجود چنين   قبل ازخريد زباله سوز با تكنولوژي باm ، بايدقبل ازخريد زباله سوز با تكنولوژي باm ، بايد��

ييد شود 
ٔ
ييد شود اپراتورهائي تحقيق و تا
ٔ
  .  .  اپراتورهائي تحقيق و تا

اگر اپراتور ماهر در دسترس نيست مراكز بهداشتي درماني بايد به تكنولوژي اگر اپراتور ماهر در دسترس نيست مراكز بهداشتي درماني بايد به تكنولوژي ��

. . هاي ضدعفوني موادزائد متوسل شوند هاي ضدعفوني موادزائد متوسل شوند 
در ارتباط با كنوانسيون بازلدر ارتباط با كنوانسيون بازل: : منبعمنبع��
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۲۲۲۲- - - -     مراجع ملمراجع ملمراجع ملمراجع مليييي

                        ))))))))۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴۸۴خرداد خرداد خرداد خرداد خرداد خرداد خرداد خرداد ((((((((دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران نشست متخصصين در دانشكده بهداشتنشست متخصصين در دانشكده بهداشتنشست متخصصين در دانشكده بهداشتنشست متخصصين در دانشكده بهداشتنشست متخصصين در دانشكده بهداشتنشست متخصصين در دانشكده بهداشتنشست متخصصين در دانشكده بهداشتنشست متخصصين در دانشكده بهداشت        --------الف الف الف الف الف الف الف الف 

 توليد ��
ٔ
 توليد بي خطر سازي زباله هاي مراكز بهداشتي درماني در مبدا
ٔ
  بي خطر سازي زباله هاي مراكز بهداشتي درماني در مبدا

ي دقيق اعمال شود كه در ايران چنين تجربه ي دقيق اعمال شود كه در ايران چنين تجربه و راهبر و راهبر   بايد مديريتبايد مديريت((ريسك زباله سوزها مسلم استريسك زباله سوزها مسلم است««��

  .).)اي وجود ندارداي وجود ندارد

اكـثر زباله سوزها به دليل مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي و نامناسب و ناپايدار بودن مديريت اكـثر زباله سوزها به دليل مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي و نامناسب و ناپايدار بودن مديريت ��

  نگهداري تعطيل شده اند نگهداري تعطيل شده اند 

لودگييتجهتجه  يينه باmنه باmييهزهز��
ٓ
لودگزات کنترل گاز و ا
ٓ
  بر زباله سوزهابر زباله سوزها  ييزات کنترل گاز و ا

))دmر هزينه دارددmر هزينه دارد  ٥٠٠٠٥٠٠٠هر نمونه هر نمونه ((عدم امكان ارزيابي داي اكسين و فوران در ايرانعدم امكان ارزيابي داي اكسين و فوران در ايران��
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........................ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع 

        :  :  :  :  :  :  :  :  مشك+ت زباله سوز مركزي مشك+ت زباله سوز مركزي مشك+ت زباله سوز مركزي مشك+ت زباله سوز مركزي مشك+ت زباله سوز مركزي مشك+ت زباله سوز مركزي مشك+ت زباله سوز مركزي مشك+ت زباله سوز مركزي                 

  ))از مرحله تحويل از بيمارستان تا سايت مركزي از مرحله تحويل از بيمارستان تا سايت مركزي ((بازيافت غيرقانونيبازيافت غيرقانوني••

  ........انتقال بيماري و انتقال بيماري و _ _ بروز حوادث بروز حوادث ••  ........انتقال بيماري و انتقال بيماري و _ _ بروز حوادث بروز حوادث ••

    هزينة حمل و نقلهزينة حمل و نقل••

mت ويژه••
ٓ
mت ويژهنياز به ماشين ا
ٓ
نياز به ماشين ا
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........................ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع ادامه مراجع 

                        مستندات محيط زيستمستندات محيط زيستمستندات محيط زيستمستندات محيط زيستمستندات محيط زيستمستندات محيط زيستمستندات محيط زيستمستندات محيط زيست        --------ب ب ب ب ب ب ب ب 
ب و خاك سازمان حفاظت         ٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣////////١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢////////١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ         ٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣––٣٧٤٤٣٧٤٤٣٧٤٤٣٧٤٤٣٧٤٤٣٧٤٤٣٧٤٤٣٧٤٤نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره ••

ٓ
لودگي ا

ٓ
ب و خاك سازمان حفاظت دفتر بررسي ا

ٓ
لودگي ا

ٓ
ب و خاك سازمان حفاظت دفتر بررسي ا

ٓ
لودگي ا

ٓ
ب و خاك سازمان حفاظت دفتر بررسي ا

ٓ
لودگي ا

ٓ
ب و خاك سازمان حفاظت دفتر بررسي ا

ٓ
لودگي ا

ٓ
ب و خاك سازمان حفاظت دفتر بررسي ا

ٓ
لودگي ا

ٓ
ب و خاك سازمان حفاظت دفتر بررسي ا

ٓ
لودگي ا

ٓ
ب و خاك سازمان حفاظت دفتر بررسي ا

ٓ
لودگي ا

ٓ
دفتر بررسي ا

        محيط زيست به دادستاني كل كشور محيط زيست به دادستاني كل كشور محيط زيست به دادستاني كل كشور محيط زيست به دادستاني كل كشور محيط زيست به دادستاني كل كشور محيط زيست به دادستاني كل كشور محيط زيست به دادستاني كل كشور محيط زيست به دادستاني كل كشور 

ازمان حفاظت ازمان حفاظت ازمان حفاظت ازمان حفاظت ازمان حفاظت ازمان حفاظت ازمان حفاظت ازمان حفاظت سسسسسسسسمعاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني         ٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣////////١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠////////١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ         ٢٢٢٢٢٢٢٢––٣٣٣٣٣٣٣٣/4102/4102نامه نامه نامه نامه نامه نامه نامه نامه ••
        محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت         محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت محيط زيست به معاونت س+مت 

اداره حفاظت محيط زيست استان اداره حفاظت محيط زيست استان اداره حفاظت محيط زيست استان اداره حفاظت محيط زيست استان اداره حفاظت محيط زيست استان اداره حفاظت محيط زيست استان اداره حفاظت محيط زيست استان اداره حفاظت محيط زيست استان         ٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤////////٤٤٤٤٤٤٤٤////////٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ مورخ         ١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١– – ٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢––١٢٨٦١٢٨٦١٢٨٦١٢٨٦١٢٨٦١٢٨٦١٢٨٦١٢٨٦نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره ••
        تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران تهران به مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران 

کييييط زط زط زط زييييمستندات محمستندات محمستندات محمستندات مح
ٔ
کست تا
ٔ
کست تا
ٔ
کست تا
ٔ
ر سوز و احتراز از احداث ر سوز و احتراز از احداث ر سوز و احتراز از احداث ر سوز و احتراز از احداث ييييغغغغ    ي ي ي ي خطرساز خطرساز خطرساز خطرساز     ييييبببب    ييييد بر استفاده از روش هاد بر استفاده از روش هاد بر استفاده از روش هاد بر استفاده از روش هاييييست تا

....دارددارددارددارد    ي ي ي ي زباله سوز مرکز زباله سوز مرکز زباله سوز مرکز زباله سوز مرکز 
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  تحتتحت  ھمكارانھمكاران  وو  جنيديجنيدي  دكتردكتر  آقايآقاي  توسطتوسط  گرفتهگرفته  انجامانجام  مطالعهمطالعه––
  ازاز  خروجيخروجي  ھوايھواي  ھايھاي  آ0يندهآ0ينده  بعضيبعضي  گيريگيري  اندازهاندازه««عنوانعنوان
««١٣٨٠١٣٨٠  سالسال  دردر  ھمدانھمدان  شھرشھر  دردر  بيمارستانيبيمارستاني  سوزھايسوزھاي  زبالهزباله
  ،،  آروماتيكآروماتيك  ھايھاي  كربنكربن  ھيدروھيدرو  ،،  سنگينسنگين  فلزاتفلزات  دادداد  نشاننشان

  معلقمعلق  ذراتذرات  وو  گوگردگوگرد  اكسيداكسيد  ديدي  وو  كربنكربن  مونوكسيدمونوكسيد  گازھايگازھاي
  ازاز  بيشتربيشتر  برابربرابر  چندچند  مواردموارد  ھمة ھمة   دردر  سوزھاسوزھا  زبالهزباله  ازاز  خروجيخروجي

  ھايھاي  آ0يندهآ0ينده  انتشارانتشار  دليلدليل  بهبه  لذالذا  ..استاست  بودهبوده  EPAEPAاستانداردھاياستانداردھاي
  ازاز  بيشتربيشتر  برابربرابر  چندچند  مواردموارد  ھمة ھمة   دردر  سوزھاسوزھا  زبالهزباله  ازاز  خروجيخروجي

  ھايھاي  آ0يندهآ0ينده  انتشارانتشار  دليلدليل  بهبه  لذالذا  ..استاست  بودهبوده  EPAEPAاستانداردھاياستانداردھاي
  كردن كردن   استريلاستريل  ھايھاي  روشروش  ازاز  استفادهاستفاده  سوزھاسوزھا  زبالهزباله  ازاز  ناشيناشي
  علومعلوم  دانشگاهدانشگاه  مجلهمجله((  استاست  شدهشده  توصيهتوصيه  دفعدفع  ازاز  قبلقبل  زبالهزباله

))١٣٨۴١٣٨۴– – ۴٩۴٩شمارهشماره––پانزدھمپانزدھم  سالسال––مازندرانمازندران  پزشكيپزشكي
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روند كاهش بكارگيري زباله روند كاهش بكارگيري زباله 
سوزها در جهانسوزها در جهانسوزها در جهانسوزها در جهان
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بطور كلي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي روند جهاني بطور كلي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي روند جهاني   ��
به سمت حذف زباله سوز و روي آوردن به تكنولوژيهاي به سمت حذف زباله سوز و روي آوردن به تكنولوژيهاي 

مي باشد و مي باشد و   (non burn technologies)(non burn technologies)غير سوز غير سوز 
تعطيلي زباله سوز هاي بيمارستاني و كاهش آنها باعث  تعطيلي زباله سوز هاي بيمارستاني و كاهش آنها باعث  تعطيلي زباله سوز هاي بيمارستاني و كاهش آنها باعث  تعطيلي زباله سوز هاي بيمارستاني و كاهش آنها باعث  
كاهش مؤثر در انتشار داي اكسين در كشورهاي مذكور كاهش مؤثر در انتشار داي اكسين در كشورهاي مذكور 

. . شده استشده است
www.noharm.orgwww.noharm.org: : منبع منبع ��
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Global TrendsGlobal Trends
•• Gradual recognition of the dangers posed by improper handling and Gradual recognition of the dangers posed by improper handling and 

disposal of medical wastedisposal of medical waste

•• Shift from medical waste incinerators to nonShift from medical waste incinerators to non--burn alternative burn alternative 
technologies in industrialized countriestechnologies in industrialized countries
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مريکا        ي ي ي ي ي ي ي ي روند کاهش بکارگير روند کاهش بکارگير روند کاهش بکارگير روند کاهش بکارگير روند کاهش بکارگير روند کاهش بکارگير روند کاهش بکارگير روند کاهش بکارگير 
ٓ
مريکازباله سوز در ا
ٓ
مريکازباله سوز در ا
ٓ
مريکازباله سوز در ا
ٓ
مريکازباله سوز در ا
ٓ
مريکازباله سوز در ا
ٓ
مريکازباله سوز در ا
ٓ
مريکازباله سوز در ا
ٓ
زباله سوز در ا

•• Export of medical waste incinerators, including incinerators given other Export of medical waste incinerators, including incinerators given other 
names, to developing countries names, to developing countries 

www.noharm.orgwww.noharm.org: : منبع منبع 
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مريكا ،  ۱۹۹۷۱۹۹۷در سال در سال   ��
ٓ
مريكا ،در ا
ٓ
قوانين جديدي براي خروجي زباله سوزها قوانين جديدي براي خروجي زباله سوزها   EPAEPA  در ا

وضع نمود و براي رعايت نمودن قوانين جديد بايد زباله سوزهاي موجود با وضع نمود و براي رعايت نمودن قوانين جديد بايد زباله سوزهاي موجود با 

لودگي هوا تجهيز ميشدند
ٓ
لودگي هوا تجهيز ميشدندتجهيزات اضافي كنترل ا
ٓ
كه تجهيزات مورد نظر بسيار كه تجهيزات مورد نظر بسيار . . تجهيزات اضافي كنترل ا لودگي هوا تجهيز ميشدند
ٓ
لودگي هوا تجهيز ميشدندتجهيزات اضافي كنترل ا
ٓ
كه تجهيزات مورد نظر بسيار كه تجهيزات مورد نظر بسيار . . تجهيزات اضافي كنترل ا

نزديك به نزديك به ((گران بودند و در نتيجه بسياري از زباله سوزهاي موجود تعطيل شدند گران بودند و در نتيجه بسياري از زباله سوزهاي موجود تعطيل شدند 

.).)پنج هزار زباله سوز تعطيل شدندپنج هزار زباله سوز تعطيل شدند
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محدوديت هاي بيشتري در اتحاديه اروپا براي گازهاي خروجي زباله محدوديت هاي بيشتري در اتحاديه اروپا براي گازهاي خروجي زباله   ۲۰۰۰۲۰۰۰در سال در سال ••
سوزهاي بيمارستاني وضع گرديد و اين مسئله باعث بسته شدن بسياري از زباله سوزهاي بيمارستاني وضع گرديد و اين مسئله باعث بسته شدن بسياري از زباله 

سوزها و افزايش تسهيــــــ+ت غير سوز براي تصفيه پسماندهاي بيمارستاني گرديد اگرچه سوزها و افزايش تسهيــــــ+ت غير سوز براي تصفيه پسماندهاي بيمارستاني گرديد اگرچه 
هسته تر بود

ٓ
مريكا ا

ٓ
هسته تر بودسرعت معرفي جانشين هاي زباله سوز نسبت به ا

ٓ
مريكا ا

ٓ
  . . سرعت معرفي جانشين هاي زباله سوز نسبت به ا

  

••sloveniaslovenia-- based based •• در درsloveniaslovenia   همه زباله هاي عفوني با سيستم هاي همه زباله هاي عفوني با سيستم هاي-- based based 
SteamSteam   همه زباله سوز هاي بيمارستاني تعطيل   پرتقالپرتقالپرتقالپرتقالپرتقالپرتقالپرتقالپرتقالدر در . . تصفيه ميشوند تصفيه ميشوند 

ً
 همه زباله سوز هاي بيمارستاني تعطيل تقريبا
ً
تقريبا

  . . شده اند و از اتوك+و استفاده ميشودشده اند و از اتوك+و استفاده ميشود
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شنا شده   فرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسه        اپراتور دراپراتور در  ۵۰۵۰در ده سال اخير بيشتر از در ده سال اخير بيشتر از ••
ٓ
شنا شده با سيستم هاي غير سوز ا
ٓ
با سيستم هاي غير سوز ا

تصميم گرفته شد اتوك+و براي زباله هاي بيمارستاني تصميم گرفته شد اتوك+و براي زباله هاي بيمارستاني   ۲۰۰۳۲۰۰۳اند در ايرلند در سال اند در ايرلند در سال 
  .  .  استفاده گردداستفاده گردد

سوزاندن همه پسماندها از جمله سوزاندن همه پسماندها از جمله   ۱۹۹۹۱۹۹۹اولين كشوري بود كه در سال اولين كشوري بود كه در سال   فيليپينفيليپينفيليپينفيليپينفيليپينفيليپينفيليپينفيليپين••
پسماندهاي پزشكي و بيمارستاني را در كشور منع كرد و اولين كشوري بود كه در پسماندهاي پزشكي و بيمارستاني را در كشور منع كرد و اولين كشوري بود كه در 

ميليون كودك را در يك بسيج همگاني ريشه كني سرخك ، ميليون كودك را در يك بسيج همگاني ريشه كني سرخك ،   ۱۸۱۸حدود حدود   ۲۰۰۴۲۰۰۴سال سال 
جمع جمع   safety Boxsafety Boxميليون سرنگ توليد شده را در ميليون سرنگ توليد شده را در   ۱۹۱۹//۵۵واكسينه نمود و واكسينه نمود و 

وري و توسط روشهاي اتوكـــــ+و و ماكروويو بي خطر كرده و سپس دفن نمود
ٓ
وري و توسط روشهاي اتوكـــــ+و و ماكروويو بي خطر كرده و سپس دفن نمودا
ٓ
ا

جمع جمع   safety Boxsafety Boxميليون سرنگ توليد شده را در ميليون سرنگ توليد شده را در   ۱۹۱۹//۵۵واكسينه نمود و واكسينه نمود و 
وري و توسط روشهاي اتوكـــــ+و و ماكروويو بي خطر كرده و سپس دفن نمود

ٓ
وري و توسط روشهاي اتوكـــــ+و و ماكروويو بي خطر كرده و سپس دفن نمودا
ٓ
در در . . ا

ورده و دفن 
ٓ
ورده و دفن بعضي مناطق نيز با استفاده از سيمان سرنگ هــــــا را به شكل بلوك درا
ٓ
بعضي مناطق نيز با استفاده از سيمان سرنگ هــــــا را به شكل بلوك درا

  ..نمودنمود

    (WWW.noharm. Org)(WWW.noharm. Org)
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زباله سوزها به سرعت در كشورهاي توسعه يافته به يك تكنولوژي زباله سوزها به سرعت در كشورهاي توسعه يافته به يك تكنولوژي ••
..منسوخ شده تبديل شده استمنسوخ شده تبديل شده است

ميليون تزريق ايمن سازي در سال وجود دارد كه براي ميليون تزريق ايمن سازي در سال وجود دارد كه براي   200200در هند در هند ••
..امحا آنها تأكيد بر استفاده از اتوكالو و ماكروويو شده استامحا آنها تأكيد بر استفاده از اتوكالو و ماكروويو شده است

در آرژانتين شهرها بتدريج زباله سوزهاي بيمارستاني را ممنوع مي  در آرژانتين شهرها بتدريج زباله سوزهاي بيمارستاني را ممنوع مي  ••
)  )  20042004سال سال ((كند كند 

medwaste.update,volum medwaste.update,volum 88, No., No.11, December , December 20042004: : منبعمنبع medwaste.update,volum medwaste.update,volum 88, No., No.11, December , December 20042004: : منبعمنبع

مطالعه اي توسط مركز بيولوژي سيستم هاي طبيعي  مطالعه اي توسط مركز بيولوژي سيستم هاي طبيعي    19961996در سال در سال ••
در نيويورك انجام شد و نشان داد اتوكالو در مقايسه با زباله سوز كم  در نيويورك انجام شد و نشان داد اتوكالو در مقايسه با زباله سوز كم  

))green peacegreen peace((هزينه تر و راهبري آن آسانتر است هزينه تر و راهبري آن آسانتر است 
در اوكراين طرحي براي امحا زباله هاي نوك تيز بهداشتي درماني با در اوكراين طرحي براي امحا زباله هاي نوك تيز بهداشتي درماني با ••

))20032003سال سال ((اتوكالو انجام و نتايج رضايت بخش بود اتوكالو انجام و نتايج رضايت بخش بود 
www.who.intwww.who.int: : منبعمنبع
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مقايسه اقتصادی سيستمھای زباله سوزمقايسه اقتصادی سيستمھای زباله سوز

وغيرسوزوغيرسوزوغيرسوزوغيرسوز
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 : Medical waste« :در مطالعه ای تحــت عنوان – 
Autoclave Sterilization «  منتشر شده در سايت  .

WWW. Komarindustries . com  2006، سال   ،
محصو0ت خطرناك و مضر ثانويه توليدي از زباله سوزھا وغير محصو0ت خطرناك و مضر ثانويه توليدي از زباله سوزھا وغير 

سوزھا و ھمچنين ھزينه ھاي مرتبط در دو روش فوق مقايسه شده 
بطوريكه در جدول م�حظه ميگردد توليد محصو0ت جانبي . است

مضر و ھزينه ھاي مرتبط در زباله سوزھا به مراتب با0تر از 
و ھزينه ھا و توليد محصو0ت . سيستم ھاي غير سوز مي باشد

:مضر در اتوك�و از ساير روش ھا پائين تر نشان داده شده است
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Technology Comparison Chart

Incinerati

on

Microwave Thermal Chemical
Autoclav

e

Regulated High Moderate Moderate High Low

Facility Space
Large Large Large Moderate

Moderat

e

Neighbor Neighbor 

Friendly
No No No No Yes

Harmful By 

Products
Yes No Possible Yes No

Capital Cost High High High Medium Low

Installation Cost High Medium High Medium Low

Operating Cost High Moderate Moderate Moderate Low

Maintenance High High High High Low
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            كتاب ۶ فصل ۶۶ صفحه در - ٣
»Finding the Rx for managing Medical wast

 زباله و سوز غير ھاي سيستم ھاي ھزينه     زباله و سوز غير ھاي سيستم ھاي ھزينه    

      بودن پائين بيانگر كه است شده مقايسه سوز

  :باشد مي سوز غير ھاي سيستم ھاي ھزينه

E.P.A
www.hospitalwww.hospital--health.comhealth.com



Comparison of Treatment TechnologiesComparison of Treatment Technologies

Costs (Approximate)d

Treatment 

technology

Regulated 

medical 

wastes 

appropriate 

for 

treatment 

method to 

render 

wastes non-

infectious

Volume 

reduction 

(%)

Operating or per 

pound charges 

(not including 

labor, 

depreciation,

profit/ return) 

($/lb./hr.)

Capital

(equipment and 

installation)

($ K)

Steam autoclave
All, except 

pathological
0 $0.05.$0.07 $100K(on-site)

Autoclave with 

Compaction

All, except 

pathological
60 – 80% $0.03.$0.10 $100K

Mechanical/chemic

al All 60 – 90.7% $0.06 $40 - 350K

Microwave  

(with shredder) All a 60 – 90.7% $0.07.$0.10b $500K

Irradiation 

(with grinder)
All, except 

pathological
60-90% $0.15 Not available

incineration All c 90-95% $0.07-$0.50 $1,000 K (on-site)
www.hospitalwww.hospital--health.comhealth.com



SafeSafe««  كتابكتاب  اساساساس  بربر  - -   ۶۶•• ManagementManagement ofof
WastesWastes fromfrom healthhealth carecare activities,activities, WHOWHO

,,   با0با0  جديدجديد  نسلنسل  سوزھايسوزھاي  زبالهزباله  عمدةعمدة  معايبمعايب  ازاز  يكييكي  »»19991999
  ..باشدباشد  ميمي  آنھاآنھا  برداريبرداري  بھرهبھره  وو  گذاريگذاري  سرمايهسرمايه  ھايھاي  ھزينهھزينه  بودنبودن  ..باشدباشد  ميمي  آنھاآنھا  برداريبرداري  بھرهبھره  وو  گذاريگذاري  سرمايهسرمايه  ھايھاي  ھزينهھزينه  بودنبودن
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براساس ارزيابي اقتصادي انجام شده توسط براساس ارزيابي اقتصادي انجام شده توسط 

گروه مھندسين مشاور، جھت استقرار سيستم ھاي گروه مھندسين مشاور، جھت استقرار سيستم ھاي 
غيرمتمركز غيرسوز در كلية بيمارستانھاي تابعهغيرمتمركز غيرسوز در كلية بيمارستانھاي تابعهغيرمتمركز غيرسوز در كلية بيمارستانھاي تابعهغيرمتمركز غيرسوز در كلية بيمارستانھاي تابعه

..برآورد شده استبرآورد شده است  ميليارد Wميليارد W  ٧٠٠٧٠٠  اعتباري بالغ براعتباري بالغ بر
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در صورتي كه شھرداري تھران ھزينه سوزاندن يك كيلوگرم زباله در صورتي كه شھرداري تھران ھزينه سوزاندن يك كيلوگرم زباله 
W برآورد نموده است كه با W برآورد نموده است كه با   ٢٢۵٠٠٢٢۵٠٠در زباله سوز مركزي را در زباله سوز مركزي را 

اضافه نمودن ھزينه ھاي حمل و نقل و دفن خاكستر جمعاً اضافه نمودن ھزينه ھاي حمل و نقل و دفن خاكستر جمعاً 
..W خواھد شدW خواھد شد  ٢۴٠٠٠٢۴٠٠٠

ھمچنين معاون محترم خدمات شھري شھرداري تھران اعتباري ھمچنين معاون محترم خدمات شھري شھرداري تھران اعتباري 
جھت بھينه سازي جمع آوري، حمل و جھت بھينه سازي جمع آوري، حمل و   ميليارد Wميليارد W  ٣۵٠٣۵٠معادل معادل 

در در ))فقط شھر تھرانفقط شھر تھران((نقل و امحاء پسماندھاي پزشكي شھرتھراننقل و امحاء پسماندھاي پزشكي شھرتھران در در ))فقط شھر تھرانفقط شھر تھران((نقل و امحاء پسماندھاي پزشكي شھرتھراننقل و امحاء پسماندھاي پزشكي شھرتھران
به منظور پرداخت به سازمان به منظور پرداخت به سازمان ((رديف اعتبارات وزارت كشوررديف اعتبارات وزارت كشور

ميليارد ميليارد   ۶٠۶٠تخصيص تخصيص ، و ، و ))بازيافت و تبديل مواد شھرداري تھرانبازيافت و تبديل مواد شھرداري تھران
به منظور تأمين به منظور تأمين   در بودجه سا0نه وزارت بھداشتدر بودجه سا0نه وزارت بھداشت  W اعتبارW اعتبار

ھزينه ھاي جاري اعم از آموزش، تفكيك، ذخيره سازي و جمع ھزينه ھاي جاري اعم از آموزش، تفكيك، ذخيره سازي و جمع 
آوري و انتقال زباله ھا و بھره برداري از دستگاه زباله سوز آوري و انتقال زباله ھا و بھره برداري از دستگاه زباله سوز 

مركزي، را از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درخواست مركزي، را از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درخواست 
نموده استنموده است
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(On site)(On site)مزايای تکنولوژيھای غير سوزمزايای تکنولوژيھای غير سوز

پايين بودن نسبي ھزينه ھاي سرمايه گذاري و راھبري وعملياتی پايين بودن نسبي ھزينه ھاي سرمايه گذاري و راھبري وعملياتی . . ١١

كاھش مؤثر در حجم پسماندكاھش مؤثر در حجم پسماند. . ٢٢

بي خطربودن از نظر محيط زيستبي خطربودن از نظر محيط زيست..٣٣

مؤثر بودن بر روي زباله ھاي عفوني و تيز و برندهمؤثر بودن بر روي زباله ھاي عفوني و تيز و برنده..۴۴

نياز به زيرساختار كمترنياز به زيرساختار كمتر. . ۵۵

صرفه جويي در ھزينه ھاي حمل و نقلصرفه جويي در ھزينه ھاي حمل و نقل. . ۶۶

آشنايی کارکنان بيمارستان باروش فوقآشنايی کارکنان بيمارستان باروش فوق. . ٧٧
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مزايای تکنولوژيھای غير سوزمزايای تکنولوژيھای غير سوز  --ادامه ادامه 

تضميمن س6مت نيروھاي مرتبط با جمع آوري و حمل و نقل تضميمن س6مت نيروھاي مرتبط با جمع آوري و حمل و نقل   ..٨٨
پسماندپسماند

مانند حوادث جاده اي، مانند حوادث جاده اي، ((حذف مخاطرات مسير انتقال پسماند ويژه حذف مخاطرات مسير انتقال پسماند ويژه   ..٩٩ مانند حوادث جاده اي، مانند حوادث جاده اي، ((حذف مخاطرات مسير انتقال پسماند ويژه حذف مخاطرات مسير انتقال پسماند ويژه   ..٩٩
... )... )انتشار آلودگي و شيرابه در محيط و انتشار آلودگي و شيرابه در محيط و 

حفظ بھداشت محيط و محيط زيست و س6مت جامعهحفظ بھداشت محيط و محيط زيست و س6مت جامعه  ..١٠١٠

پذيرفته شدن آن بعنوان يك تكنولوژي جانشين در بسياري از پذيرفته شدن آن بعنوان يك تكنولوژي جانشين در بسياري از   ..١١١١
كشورھا و مجامع بين الملليكشورھا و مجامع بين المللي

عمل به تعھدات كشور در قبال كنوانسيون استكھلمعمل به تعھدات كشور در قبال كنوانسيون استكھلم  ..١٢١٢
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يو اقتصاد يبھداشت يابيجه ارزينت
)نيمذاکرات انجام شده با متخصص( 

  ييمراجع علممراجع علم..مطرح شده و مجموع نظر اتمطرح شده و مجموع نظر ات  ييو اقتصادو اقتصاد  ييبهداشتبهداشت  ييبا توجه به جنبه هابا توجه به جنبه ها  ��

فه وزارت بهداشت در جهت حفظ و ارتقاء سطح فه وزارت بهداشت در جهت حفظ و ارتقاء سطح ييوظوظ  ييو از طرفو از طرف  يين المللن المللييو بو ب  يي،مل،مل

حاد جامعه ، در حوزه س+مت هدف مدييس+مت کلس+مت کل
ٓ
حاد جامعه ، در حوزه س+مت هدف مده ا
ٓ
  ييمارستانمارستانييبب  ييت پسماندهات پسماندهاييررييه ا

ن باشدييد کاهش رد کاهش رييبابا
ٓ
ن باشدسک و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن باشدييد کاهش رد کاهش رييبابا  ..سک و به حداقل رساندن ا
ٓ
ن باشدسک و به حداقل رساندن ا
ٓ
  ..سک و به حداقل رساندن ا

د از اجزاء د از اجزاء ييرسوز بارسوز باييغغ  ييد پسماندها با روشهاد پسماندها با روشهاييدر مبداء تولدر مبداء تول  ي ي خطرساز خطرساز   ييلذا روش بلذا روش ب  ��

..باشدباشد  ييمارستانمارستانييبب  ييت پسماندهات پسماندهاييررييبرنامه دفع مدبرنامه دفع مد  يياصلاصل
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