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 تبصره نه و ماده سه و بیست بر مشتمل پسماندها مدیریت قانون

 و یكھزار ماه اردیبھشت بیستم مورخ یكشنبه روز علني جلسه در

 در و تصویب اسالمي شوراي مجلس سه و هشتاد و سیصد

 .است رسیده نگھبان شوراي تأیید به ١٣٨٣/٣/٩ تاریخ

 

 

 :پسماندها مدیریت قانون از مرتبط و مھم موارد



 پسماندها مدیریت قانون 2 ماده با مطابق

 مي گفته (فاضالب از غیر ) گاز و مایع جامد، مواد به :پسماند
 انسان فعالیت از حاصل غیرمستقیم یا مستقیم طور به كه شود
 پنج به پسماندها. شود مي تلقي زائد تولیدكننده نظر از و بوده

 :شوند مي تقسیم گروه

 :عادي پسماندهاي - ١

 از معمول صورت به كه شود مي گفته پسماندهایي كلیه به
 آنھا از خارج و روستاها شھرها، در انسانھا روزمره فعالیتھاي

 .ساختماني هاي نخاله و خانگي هاي زباله ازقبیل شود مي تولید

 (بیمارستاني ) پزشكي پسماندهاي - 2

 بیمارستانھا، از ناشي آور زیان و عفوني پسماندهاي كلیه به
 سایر و طبي تشخیص آزمایشگاهھاي درماني، بھداشتي، مراكز
 خطرناك پسماندهاي سایر .شود مي گفته مشابه مراكز

 .است خارج تعریف این شمول از بیمارستاني



 :ویژه پسماندهاي - ٣

 حداقل بودن باال دلیل به كه شود مي گفته پسماندهایي كلیه به

 قابلیت زایي، بیماري سمیت، قبیل از خطرناك خواص از یكي

 نیاز ویژه مراقبت به آن مشابه و خورندگي اشتعال، یا انفجار

 از بخشي نیز و پزشكي پسماندهاي از دسته آن و باشد داشته

 خاص مدیریت به نیاز كه كشاورزي صنعتي، عادي، پسماندهاي

 .شوند مي محسوب ویژه پسماندهاي جزء دارند

 :كشاورزي پسماندهاي - ٤

 كشاورزي بخش در تولیدي فعالیتھاي از ناشي پسماندهاي به

 و طیور دام، ) حیوانات الشه فضوالت، قبیل از شود مي گفته

 .مصرف قابل غیر یا فاسد كشاورزي محصوالت (آبزیان



 :صنعتي پسماندهاي - ٥

 و معدني و صنعتي فعالیتھاي از ناشي پسماندهاي كلیه به

 و پتروشیمي و نفت گاز، صنایع پاالیشگاهي پسماندهاي

 سرریزها ها، براده قبیل از شود مي گفته آن امثال و نیروگاهي

 .صنعتي هاي لجن و

 پسماندهاي از بخشي نیز و پزشكي پسماندهاي - ١ تبصره

 دارند، خاص مدیریت به نیاز كه وكشاورزي صنعتي عادي،

 .شوند مي محسوب ویژه پسماندهاي جزو



 ویژه و صنعتي از غیر پسماندها كلیه اجرایي مدیریت - ٧ ماده

 دهیار و ها شھرداري عھده به آنھا حریم و روستاها و شھرها در

 ها دهیاري و ها شھرداري وظایف و حوزه از خارج در و یھا

 پسماندهاي اجرایي مدیریت .باشد مي یھا بخشدار عھده به

 تبدیل درصورت .بود خواهد تولیدكننده عھده به ویژه و صنعتي

 بخشداریھا و دهیاریھا شھرداریھا، عھده به عادي پسماند به آن

 .بود خواهد

 از بخشي یا تمام توانند مي اجرایي هاي مدیریت - تبصره

 به را پسماندها دفع و جداسازي آوري، جمع به مربوط عملیات

 .نمایند واگذار حقوقي و حقیقي اشخاص

 



 بھداشت، هاي وزارتخانه همكاري با است موظف سازمان - ١١ ماده
 و صنایع ،(پزشكي پسماندهاي درمورد ) پزشكي آموزش و درمان
 جھاد ،(معدني و صنعتي پسماندهاي درمورد ) نفت و نیرو معادن،

 روشھاي و ضوابط (كشاورزي پسماندهاي درمورد ) كشاورزي
 عالي شوراي در و تدوین را پسماندها اجرایي مدیریت به مربوط
 مذكور هاي وزارتخانه .برساند تصویب به زیست محیط حفاظت
 .هستند مصوب روشھاي و ضوابط اجراي بر نظارت مسؤول

 تخلیه و پسماندها سایر با پزشكي پسماندهاي كردن مخلوط - ١٣ ماده
 نوع این بازیافت و استفاده فروش، یا و محیط در آنھا پخش و

 .است ممنوع پسماندها

 مقررات تابع ویژه پسماندهاي مرزي برون انتقال و نقل - ١٤ ماده
 و نقل .بود خواهد كنوانسیون ملي مرجع نظارت با و بازل كنوانسیون

 مصوب اجرایي نامه آئین تابع ویژه پسماندهاي مرزي درون انتقال
 .بود خواهد وزیران هیأت

 برعھده قانون این اجراي حسن مسؤولیت و نظارت - 2٣ ماده
 .باشد مي سازمان

 



نکات مهم ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندھاي 
 پزشكي و پسماندھاي وابسته

 فصل اول  اهداف

 

اجراي این ضوابط در جھت دستیابي به اهداف زیر  -ماده یک 

 :است

 

حفظ سالمت عمومي و محیط زیست در مقابل اثرات ( الف

 نامطلوب پسماندهاي پزشكي

اطمینان از مدیریت اجرایي مناسب و ضابطه مند پسماندهاي (ب

 پزشكي

ایجاد رویه اي مناسب و ضابطه مند براي تولید ، حمل ، (ج

 نگھداري ، تصفیه ، امحاء و دفع پسماندهاي پزشكي



 فصل دوم  تعاریف
 :پسماندهاي پزشكي ویژه: ب

به كلیه پسماندهاي عفوني و زیان آور ناشي از بیمارستانھا ، مراكز 
بھداشتي درماني ، آزمایشگاهھاي تشخیص طبي و سایر مراكز مشابه 
كه به دلیل باال بودن حداقل یكي از خواص خطرناك از قبیل سمیت ، 
بیماري زایي ، قابلیت انفجار یا اشتغال ، خورندگي و مشابه آن كه به 

 .نیاز دارند ، گفته مي شود( مدیریت خاص)مراقبت ویژه 

 :  چھار دسته اصلي پسماند پزشكي: ث 

 پسماند عفوني - ١

 پسماند تیز و برنده - 2 

 پسماند شیمیایي و دارویي - ٣ 

 .پسماند عادي - ٤ 

اقداماتي كه ویژگي خطرناك بودن پسماند : بي خطرسازي:  ج
 .پزشكي را رفع نماید



 فصل سوم  حدود و اختیارات

 و ضوابط اجراي بر نظارت مسئول بھداشت، وزارت -٣ ماده

 .باشد مي مصوب روشھاي

 اشخاص كلیه براي مصوب روشھاي و ضوابط اجراي - ٤ ماده

 تولید، شكلي هر در را پزشكي پسماندهاي كه حقوقي و حقیقي

 تصفیه، حمل، ذخیره، دریافت، آوري، جمع جداسازي، تفكیك،

 .است الزامي نمایند مي مدیریت یا و دفع

 میزان كاهش جھت در اند موظف پسماند تولیدكنندگان -  ٦ ماده

 .باشند داشته عملیاتي برنامه پسماند تولید

 قانون، در مندرج تعریف براساس پزشكي پسماندهاي -  ٨ ماده

 عنوان به شوند، عادي پسماند به تبدیل كه زماني از قبل تا

 .گردند مي محسوب ویژه پسماند



 فصل چھارم  طبقه بندي پسماندهاي پزشكي

 :طبقه بندي پسماندهاي پزشكي به شرح زیر مي باشد - ٩ماده 

 (شبه خانگي)عادي (  الف

پسماندهاي )پسماندهاي ناشي از مراقب تھاي پزشكي (  ب
 :و شامل( پزشكي ویژه

 :پسماندهاي عفوني - ١

  بیماریزا زنده عوامل داشتن به مظنون عفوني پسماندهاي
 كه كیفیتي با و مقدار به (قارچھا یا ها انگل ویروسھا، باكتریھا،)

 .باشند مي شوند، بیماري موجب حساس میزبانان در بتوانند

 شناختي آسیب پسماندهاي - 2

 بدن، اجزاي اندامھا، بافتھا، شامل شناختي آسیب پسماندهاي
 در .اند بدن هاي آبگونه و خون جانوران، جسد و انسان جنین

 « را جانوران و انسان بدن شناسایي قابل اجزاي مقوله این
 .نامند مي »تشریحي پسماندهاي



 اجسام تیز و برنده - ٣

 قبیل از زخم موجب توانند مي كه هستند اقالمي برنده و تیز اجسام
 سوزنھاي سوزنھا، :از عبارتند و شوند شدگي سوراخ یا بریدگي

 هاي ست چاقو، ها، تیغه دیگر و جراحي چاقوي تیغه زیرجلدي،
 ممكن كه ... و بیماران ناخن و ها، شكسته شیشه ها، اره انفوزین،

 بشدت پسماندهاي عنوان به هرحال به نباشند یا باشند عفوني است
 .آیند مي شمار به سالمتي تھدیدكننده

 دارویي پسماندهاي ٤

 نشده، مصرف گذشته، تاریخ داروهاي از عبارتند دارویي پسماندهاي
 آنھا به دیگر كه سرمھایي و موادمخدر ها، واكسن آلوده، و شده تفكیك
 .شوند دفع مناسبي نحو به باید و نیست نیازي

 در مصرف مورد شده ریخته دور اقالم شامل همچنین رده این
 باقیمانده داراي هاي قوطي و ها بطري مانند دارویي كارهاي

  شیشه و اتصال، هاي لوله ماسك، دستكش، خطرناك، داروهاي
 براي محیط در آزادشدن صورت در كه بوده هم داروها هاي (ویال)

 .باشند مضر انسان و محیط



 پسماندهاي ژنوتوكسیك  ٥
 خصوصیات است ممكن و خطرناكند شدت به ژنوتوكسیك پسماندهاي

 باشند داشته سرطانزایي یا زایي، الخلقه عجیب سلولي، جھش ایجاد
 مشكالت این .آورند مي وجود به جدي ایمني مشكالت پسماندها این
 از بیرون در پسماندها دفع از پس هم و بیمارستان درون هم

 باشند، داشته قرار خاص توجه مورد باید و باشد تواند مي بیمارستان
 مواد سایتوتوكسیك، داروهاي داراي توانند مي ژنوتوكسیك پسماندهاي

 یا) سایتوتوكسیك داروهاي باشند، پرتوساز مواد و شیمیایي
 میتوانند دهند، مي تشكیل را مقوله این اصلي مواد كه (ضدنئوپالزي

 این .كنند متوقف را آنھا رشد یا بشكند را زنده سلولھاي بعضي
 .روند مي كار به سرطانھا درماني شیمي براي داروها

 شیمیایي پسماندهاي  ٦
 شیمیایي گازهاي و جامد مواد از شوند مي تشكیل شیمیایي پسماندهاي

 كارهاي و تجربي، و تشخیصي كارهاي براي مثال عنوان به كه
 پسماندهاي .روند مي كار به گندزدایي، و داري خانه نظافت،
 خطر بي یا خطرناك توانند مي درماني بھداشتي هاي مراقبت شیمیایي

 .باشند



 پسماندهاي محتوي فلزات سنگین ٧
 شیمیایي ازپسماندهاي زیررده یك سنگین فلزات محتوي پسماندهاي
 به جیوه داراي پسماندهاي .اند سمي بشدت طورمعمول وبه خطرناك،

 .آیند مي وجود به بالیني شده شكسته تجھیزات ازنشت طورمشخص
 آوري جمع باید ممكن حد تا دستگاهھایي ازچنین شده پخش هاي جیوه
 .شوند

 فشار تحت ظروف ٨
 درتجھیزات یا و ازسالمتي درمراقبت گازها ازانواع بسیاري

 درسیلندرهاي بیشتراوقات گازها این . روند مي كار به آزمایشگاهي
 وقتي آنھا از بسیاري و باشند، مي اي افشانه هاي قوطي فشارو تحت
 هنوز كه حالي در) كرد استفاده ازآنھا نتوان دیگر یا شوند خالي

 بعضي اما هستند، دوباره مصرف قابل ،(باقیمانده گازدرآنھا مقداري
 دفع نحومناسب به باید را افشانه هاي قوطي دیگروبخصوص انواع
 ظروف در كه خطرناك بالقوه یا خنثي نوع از خواه گازهاي .كرد
 گاز ظرف .شوند مدیریت دقت با باید همواره قراردارند فشار تحت
 ممكن شود سوراخ اتفاقي طور به یا شود انداخته سوز پسماند در اگر

 .شود منفجر است



 :  پسماندهاي پرتوسازي و رادیو اكتیو - ٩

 .از شمول این ضوابط خارج است

 :پسماندهاي عادي -  ١0

پسماندهاي ناشي از كاركردهاي خانه داري و مدیریت اجرایي 

 :این مراكز مي باشند كه شامل

 مالي، اداري قسمت آبدارخانه، آشپزخانه، پسماندهاي

 این .است قبیل این از و باغباني پرستاري، ایستگاهھاي

 مراكز در تولیدشده پسماندهاي از بزرگي بخش پسماندها،

 جداسازي به نسبت باید و دهند مي تشكیل را درماني بھداشتي

 مربوط پسماندها دسته این مدیریت شود اقدام تولید مبدأ در آنھا

 .باشد مي بخشداریھا و دهیاریھا شھرداریھا، به





 جدول طبقه بندي پسماندھاي پزشكي ويژه

 نام رده پسماند شرح و مثال

مظنون به داشتن عوامل زنده بیماریزا مانند محیطھاي كشت میكروبي آزمایشگاه ،  پسماندهاي

مواد یا تجھیزاتي كه با فرد ( سواپ آلوده)پسماندهاي ناشي از جداسازي بیماران عفوني ، بافتھا 

 مبتال به بیماري عفوني تماس داشته اند و مواد دفع شده از این بیماران

 پسماندهاي عفوني

وآبگونه هاي انساني ، تكه هاي از بدن انسان ، خون و سایر آبگونه هاي بدن ،  ماننده بافت ها 

 جنین
 پسماندهاي آسیب شناسي

دستگاه آنفوزیون ، تیغه چاقو ، چاقو ، تیغ ، شیشه هاي شكسته مانند سوزن تزریق،  پسماندهاي تیز و برنده 

اقالمي كه حاوي دارو یا اقالمي كه به دارو آلوده شده ) مانند داروهاي تاریخ گذشته یا غیر الزم

كه در صورت آزاد شدن در محیط براي محیط و ( اند مانند قوطي ها و شیشه هاي دارویي 

.انسان مضر باشد  

پسماندهاي دارویي 

 خطرناك

مانند پسماندهاي داراي موادي با خصوصیات سمي براي ژن ها از جمله پسماندهاي داراي 

و مواد شیمیایي سمي ( در درمان سرطان به كار مي روند  كه بیشتر) داروهاي سایتوتوكسیك 

 براي ژن ها

 پسماندهاي ژنوكسیك

مانند معرف هاي آزمایشگاهي ، داروي ثبوت و ظھور  فیلم ،  كه محتوي مواد شیمیایي

كه در صورت . موادضدعفوني كننده و گندزداي تاریخ گذشته یا غیرالزم و حالل ها مي باشند

.آزاد شدن در محیط براي محیط و انسان مضر باشد  

پسماندهاي شیمیایي 

 خطرناك

پسماندهاي داراي فلزات  مانند باتري ها ، ترمومترهاي شكسته ، وسایل داراي جیوه براي اندازه گیري فشار خون

 سنگین

سیلندرهاي گازها ، كارتریج گاز و قوطي افشان مانند تحت فشار ظرفھاي   

:پسماندهاي محتوي مواد رادیواكتیو  

.از شمول این ضوابط خارج است شامل مقررات خاص خود مي شود و  
 پسماندهاي پرتوساز



 :فصل پنجم  تفكیك، بسته بندي و جمع آوري
 بیمارستانھا، از اعم) پزشكي پسماند تولیدكننده مراكز كلیه -  ١0 ماده

 تزریق، مراكز آزمایشگاهھا، بھداشت، مراكز درمانگاهھا،
 سایر و ها مطب ها، فیزیوتراپي ها، دندانپزشكي ها، رادیولوژي

 عادي پسماندهاي تولید، مبدأ در موظفند (پزشكي پسماند تولید مراكز
 آوري، جمع زیر موارد رعایت با را خود ویژه پزشكي پسماندهاي و

 .نمایند بندي بسته و تفكیك
 پسماند كننده تولید مراكز پسماند، بھینه مدیریت منظور به - ١١ ماده

 بھداشت، مراكز درمانگاهھا، بیمارستانھا، از اعم) پزشكي
 ها، دندانپزشكي ها، رادیولوژي تزریق، مراكز آزمایشگاهھا،

 موظفند (پزشكي پسماند تولید مراكز سایر و ها مطب ها، فیزیوتراپي
 :دهند انجام را زیر اقدامات

 و كمتر پسماند تولید با كاالهایي از استفاده بر ترجیح - الف
 بیمارستاني، (خانگي شبه) عادي پسماندهاي مورد در) غیرخطرناك

 .(بازیافت قابل پسماند تولید با كاالهایي
 .مصرف بر مناسب نظارت و مدیریت  ب



 تولید مبدأ در ویژه پزشكي از عادي پسماند دقیق جداسازي - پ
 .پسماند

 ،استفادهPVCجاي به خطرتر كم ازمحصوالت براستفاده ترجیح - ت
 .فلزي پایه با رنگھاي جاي به خطرتر كم رنگھاي از
 : از استفاده اولویت -ث
 .پذیر تجزیه زیست هاي كننده پاك -١
 .تر ایمن شیمیایي مواد -2
 .حالل پایه با مواد جاي به آب پایه با مواد از استفاده -٣

 ویژه پزشكي پسماند مدیریت عملیاتي برنامه باید واحد هر-١2 ماده
 ارایه وزارت یا سازمان نمایندگان مراجعه صورت در و تھیه را خود
 .دهد
 تولیدي پسماندهاي موظفند پزشكي پسماند تولیدكنندگان - ١٣ ماده
  شیمیایي » و « عادي » روزانه صورت به آمار و شناسایي را خود

 ثبت تفكیك به را تولید « عفوني »، « برنده و تیز »، « دارویي
 .نمایند

 چھاردسته برحسب پزشكي پسماندهاي مختلف انواع تفكیك - تبصره
 .است ضروري یكدیگر از اصلي



 نوع پسماند روز اول روز دوم روز آخر

 عفونی

 تیز و برنده

شیمیایی و 

 دارویی

 عادی



 پسماندهاي از یكي با عادي پسماند شدن مخلوط صورت در -١٧ ماده
 .است ممنوع آن كردن خارج آن نظایر و رادیواكتیو شیمیایي، عفوني،

 كه پذیرد صورت اي گونه به باید ویژه پزشكي پسماند بندي بسته -١٩ ماده
 .باشد نداشته را شدن پاره و سوراخ و نشت گونه هیچ امكان

 ( Safety Box) ایمن ظروف در باید برنده و تیز پسماندهاي كلیه -22 ماده
 زیر ویژگیھاي داراي باید ظروف این كه شود نگھداري و آوري جمع
 :باشند

 .نشوند پاره یا سوراخ آساني به - الف

 .نمود موم و مھر و بست را آن درب آساني به بتوان - ب

 اعمال بدون را پسماند بتوان كه باشد اي اندازه به باید ظرف دهانه - پ
 .نباشد ممكن ظرف از آنھا كردن خارج و انداخت ظروف در دست، فشار

 خارج آن از نتوانند سیاالت و باشد ناپذیر نفوذ ظرف هھاي دیوار - ت
 .شوند

 .شود حاصل اطمینان آن از مواد خروج عدم از درب، بستن از پس - ث

 .باشد راحت و آسان ظرف نقل و حمل - ج



 نگھداري و آوري جمع براي پالستیكي هاي كیسه از -2٣ ماده
 .نشود استفاده برنده و تیز پسماندهاي

 در نباید خردكننده و ساز فشرده و كننده متراكم دستگاه -2٤ ماده
 از استفاده از قبل مگرآنكه شود استفاده پزشكي پسماندهاي مورد

 پسماندها، خطرسازي بي یا و ضدعفوني همزمان، یا و فوق دستگاه
 .باشد شده انجام

 هیچ وسیله به نباید نیز برنده و تیز پسماندهاي آوري جمع ظروف
 .شوند متراكم دستگاهي

 زیر هاي ویژگي داراي باید حداقل پالستیكي هاي كیسه -2٥ ماده
 :باشند

 پسماندهاي از غیر پسماندهاي نگھداري و آوري جمع براي - الف
 .شوند استفاده برنده و تیز

 خوبي به را آنھا در بتوان تا نشوند پر ظرفیت سوم دو از بیش - ب
 .بست

 .نشوند بسته دیگر كننده سوراخ روشھاي یا و منگنه با - پ

 



 ویژگی داراي باید حداقل سخت هاي دیواره با ظروف  2٦ ماده

 :باشند زیر هاي

 و شكستگي و معمولي هاي ضربه نشت، برابر در - الف

 .باشند مقاوم خوردگي

 تمیز از تا شود كنترل و بررسي استفاده بار هر از پس باید - ب

 .شود حاصل اطمینان نشت عدم و بودن سالم بودن،

 .گیرند قرار مجدد استفاده مورد نبایستي معیوب ظروف - پ

 در نباید بدن سیاالت و خوني محصوالت مایعات، -2٧ ماده

 یا ظروف در آنكه مگر شوند حمل و ریخته پالستیكي هاي كیسه

 .باشند مخصوص هاي كیسه



 رديف پسماند نوع نوع ظرف رنگ ظرف برچسب

 ١ عفوني كیسه پالستیكي مقاوم زرد عفوني

 و برنده تیز

 داراي خطر زیستي
 زرد با درب

 قرمز
 2 تیز و برنده Safety Boxاستاندارد 

 ٣ شیمیایي و دارویي پالستیكي مقاوم كیسه اي سفید یا قھوه و دارویي شیمیایي

 4 پسماند عادي كیسه پالستیكي مقاوم سیاه عادي



جھت رفع آلودگي و گندزدایي از سطلھا، از روشھاي  -تبصره 

 :زیر استفاده میشود

 ١٨0 ) سانتیگراد درجه ٨2 حداقل داغ آب با شستشو - الف

   .ثانیه ١٥ حداقل مدت به (فارنھایت درجه

 :دقیقه سه كم دست مدت به زیر شیمیایي مواد با گندزدایي - ب

 .دسترس قابل كلر ppm 500 هیپوكلریت محلول -١

 .فعال عامل ppm 500 فنل محلول -2

 .دسترس قابل ید ppm 100 ید محلول -٣

 .فعال عامل ٤00 ppm كواترنري آمونیوم محلول -٤

 .متوسط طیف با مجوز داراي گندزدایي مواد سایر -٥

 

 



 :زیرباشد ویژگیھاي داراي باید گذاري برچسب -٣٣ ماده

 و برچسب داشتن بدون نباید پسماند محتوي كیسه هیچ - الف

 .شود خارج تولید محل از كیسه محتواي نوع تعیین

 گذاري چسب بر باید پسماند حاوي ظروف یا ها كیسه – ب

 .شوند

 یا ظرف روي بر باید خواندن قابل اندازه با ها برچسب – پ

   .شوند درج چاپي صورت به یا و چسبانده كیسه

 پاك یا جدا آساني به نباید حمل، یا تماس اثر در برچسب - ت

 .شود

 .باشد مشاهد قابل طرف ازهر باید برچسب - ث

 .باشد باید پسماند نوع كننده مشخص خطر نماد - ج



 :گردد ذكر زیر مشخصات باید برچسب روي بر - ح

 .تولیدكننده تماس شماره و نشاني نام، ( ١

 .پسماند نوع ( 2

 .آوري جمع و تولید تاریخ ( ٣

 .تحویل تاریخ ( ٤

 .شیمیایي ماده نوع (  ٥

 .خطرسازي بي تاریخ (  ٦

 چسب بر فاقد پسماندهاي گرفتن تحویل از موظفند پسماند، نقل و حمل مسئوالن -٣٤ ماده

 .نمایند خودداري

 باید پرشد ویژه، پزشكي پسماند محتوي هاي كیسه و ظروف چھارم سه وقتي -٣٥ ماده

 .نمود آوري جمع را آنھا بستن، از پس

 (روز در چندبار لزوم صورت در یا) روزه همه باید عادي و عفوني پسماندهاي -٣٦ ماده

 .شوند حمل پسماند، موقت ذخیره براي شده تعیین محل به و آوري جمع

 همان از ظروفي و ها كیسه بالفاصله شده مصرف ظروف و ها كیسه جاي باید -٣٧ ماده

 .شود قرارداده نوع

 و شستشو بالفاصله پسماند، پرشده كیسه كردن خارج از پس زباله هاي سطل -٣٨ ماده

 .شوند گندزدایي



 :نگھداري  ششم فصل
 انجام عادي پسماندهاي سایر از جدا باید پزشكي پسماندهاي نگھداري -٣٩ ماده

 .شود

 .باشد شرایطی داراي باید پسماند نگھداري جایگاه -٤١ ماده

 داراي سطلھاي شامل تواند مي كوچك واحدهاي براي نگھداري محل -٤2 ماده

 .باشد امن محل یك در واقع حفاظتي سیستم

 فاصله) موقت نگھداري زمان سردكننده، سیستم وجود عدم صورت در -٤٥ ماده

 :كند تجاوز زیر موارد از نباید (امحا یا تصفیه و تولید بین زماني

 در ساعت ٤٨ و سرد فصل در ساعت ٧2 :معتدل هوایي و آب شرایط ( الف

 .گرم فصل

 فصل در ساعت 2٤ و سرد فصل در ساعت ٤٨ :گرم هوایي و آب شرایط ( ب

 .گرم

 نگھداري محل در یكدیگر از جدا باید ویژه پزشكي پسماندهاي انواع -٤٦ ماده

 .شود تعیین مشخصه عالمت با باید پسماند هرنوع نگھداري محل و شوند

 در وجه هیچ به رادیواكتیو شیمیایي، سیتوتوكسیك، عفوني، پسماندهاي بخصوص

 .نگیرند قرار یكدیگر با تماس



 :نقل و حمل  هفتم فصل

 صورت به باید پسماند تولیدكننده واحد در نقل و حمل -٤٧ ماده
 :پذیرد صورت زیر

 صورتي به پسماند تولید مركز درون در پسماند حمل ( الف
 براي گاري یا دستي چرخ از استفاده با كه گردد طراحي

 .باشد پذیر امكان پسماند، آسان تخلیه و بارگیري

 یا ها كیسه كه اي گونه به باشد، تیزوبرنده هاي لبه فاقد ( ب
 .نكند پاره را ظروف

 .باشد آسان آن شستشوي ( پ

 .شوند ضدعفوني و نظافت روز هر وسایل ( ت

 و نشود استفاده دیگر مواد حمل براي پسماند دستي چرخ از ( ث
 .باشد ناپذیر نشت

 استفاده نگھداري محل به زباله انتقال براي پرتاب سیستم از ( ج
 .نشود



 مانند است كم پسماند تولید حجم كه واحدهایي در -٤٩ ماده

 نشت، غیرقابل شستشو، قابل زباله سطل از توان مي مطبھا

 .شود استفاده زباله حمل براي مقاوم هاي كیسه به مجھز و مقاوم

 امحا محل به پسماند حمل تواند مي پسماند تولیدكننده -٥0 ماده

 نظارت نماید، واگذار صالح شركتھاي به قرارداد طریق از را

 قانون (٧ ) ماده با منطبق تولیدكننده برعھده كار انجام ُحسن بر

 .بود خواهد پسماندها مدیریت

 ضوابط و قوانین تابع پسماند، فرامرزي نقل و حمل -٥2 ماده

 .میباشد بازل كنوانسیون



 :خودرو حمل كننده پسماند باید داراي ویژگیھاي زیر باشد -٥٤ماده 
 .كامالً سرپوشیده باشد( الف 

 .قسمت بار نفوذناپذیر و نشت ناپذیر باشد(ب 

 .قسمت بار دو جداره بوده و داراي سیستم جمع آوري و نگھداري شیرابه باشد(پ 

 .قسمت بار داراي سیستم ایمني، ضدحریق و ضدسرقت باشد(ت 

بر روي بدنه خودرو در دو سمت و در سمت عقب، نماد بین المللي نوع پسماند و نام (ث 

 .شركت حمل كننده و شماره مجوز خودرو درج شود

 .از خودرو حمل پسماند براي حمل مواد دیگر یا پسماندهاي عادي استفاده نشود(ج 

 .اندازه خودرو متناسب با حجم پسماند باشد(چ 

 متر باشد2.2ارتفاع دروني خودرو حدود (ح 

 .اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد(خ 

كفپوش خودرو از جنس فرش یا موكت . امكان نظافت و ضدعفوني كردن داشته باشد(د 

 .نباشد و حتي االمكان پوششي یكپارچه و بدون درز داشته باشد
 .در حین حمل و نقل و در زمان عدم استفاده قسمت بار قفل شود(ذ 



 شركتھاي توسط صرفاً  پزشكي پسماند نقل و حمل -٥٨ ماده

 كه گیرد صورت فرمھایي و مجوز براساس و دار صالحیت

 و نیاز صورت در و شود مي صادر سازمان و وزارت توسط

 و سازمان وزارت، از اعم نظارتي مسئوالن به باید درخواست

 .گردد ارایه رانندگي و راهنمایي ماموران

 .است ممنوع پست توسط پزشكي پسماند انتقال و حمل - تبصره

 پزشكي شده تفكیك پسماندهاي نقل و حمل و جابجایي -٦0 ماده

 .است ممنوع عادي پسماندهاي با ویژه



 :امحا و تصفیه خطرسازي، بي  هشتم فصل

 پسماندهاي امحاي و خطرسازي بي روش انتخاب -٦١ ماده
 پسماند، نوع جمله از مختلفي عوامل به بستگي ویژه پزشكي
 بھداشتي، و محیطي زیست مالحظات ضدعفوني، روش كارایي
 .دارد آن نظایر و پسماند میزان جمعیتي، شرایط اقلیمي، شرایط

 یا یكي بایست مي ویژه پزشكي پسماند تولیدكننده هر -٦2 ماده
 و انتخاب را امحا و تصفیه خطرسازي، بي روشھاي از تلفیقي

 .گذارد اجرا به وزارت تایید از پس

 توسط تیزوبرنده و عفوني پسماندهاي خطرسازي بي -٦٤ ماده
 و (بیمارستانھا مانند) ویژه پزشكي پسماند تولیدكننده عمده مراكز

 تا شود انجام تولید محل در باید بزرگ و متوسط شھرهاي در
 حداقل به مربوطه هاي هزینه و نقل و حمل از ناشي مخاطرات

 پسماندها كوچك، مراكز و روستاها و كوچك شھرهاي در .برسد
 .گردند خطر بي مركزي سایت در توانند مي



 از اعم) ویژه پزشكي پسماند تولید مراكز سایر -٦٥ ماده

 تزریق، مراكز آزمایشگاهھا، بھداشت، مراكز درمانگاهھا،

 سایر و ها مطب ها، فیزیوتراپي ها، دندانپزشكي ها، رادیولوژي

 اي منطقه هاي سایت در توانند مي (پزشكي پسماند تولید مراكز

 بي امكانات از یا و نمایند خطر بي را تولیدي زباله مركزي، یا

 .نمایند استفاده مجاور هاي بیمارستان خطرساز

 وزارت از باید پسماند خطرساز بي متمركز واحدهاي -٦٧ ماده

 .نمایند دریافت مجوز سازمان و

 تبدیل از پس پسماندها مدیریت قانون (٧ ) ماده مطابق -٦٨ ماده

 همانند آن مدیریت كار و ساز عادي، به ویژه پزشكي پسماند

 .گیرد مي صورت عادي پسماند



 پایش دستگاه های غیرسوز بی خطرساز پسماند

 :پايش مکانيکی
 نشان گندزدایی، یا سازي سترون فرایند فیزیکی هاي شاخص ثبت و مشاهده شامل

 .است دستگاه از استفاده بار درهر ها ثبات و (gauges)ها درجه توسط شده داده

 :پايش شيميايی
 که مزیت این با را سازي سترون فرایند نتیجه توانند می شیمیایی اندیکاتورهاي

 .کنند پایش است، دسترس در "فورا آنھا نتیجه

 :اندیکاتورها یا روش هاي شیمیایی چندین عملکرد دارند

 (مثل آزمون بوویدیک)صحت عملکرد دستگاه سترون کننده بررسی -

سیستم کنترل بسته بندي یا فرایند یا )کنترل فرایند سترون سازي یا گندزدایی -

 (قرار می گیرندظروف اندیکاتورهاي تلفیقی که داخل بسته بندي یا 





اقدامات و فعالیتھایی که کارشناسان بھداشت محیط در مراکز 

 :و پایگاهھا در مورد پسماند پزشکی باید انجام دهند

 :گام اول

 :بررسی وضعیت موجود منطقه تحت پوشش مطابق جدول زیر

 

 

 

 

 

 مرکز آزمایشگاه، دندانپزشکی، مطب مطب، از عبارتند مثال بطور مرکز نوع

 .... و شھری جامع سالمت

 

 

دارای قرارداد با 

 شهرداری
دارای مديريت 

 پسماند مطلوب
تعداد 

 مرکز
نوع 

 مرکز



 جمع تفکیک، وضعیت که باشند می مطلوب پسماند مدیریت دارای مراکزی

 اجرایی مدیریت روشھای و ضوابط" با مطابق آنھا موقت نگھداری آوری،

 یکی مذکور پسماندهای دفع جھت و باشد "وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای

 :نمایند می اجرا را زیر های روش از

 

 پزشکی پسماند خطرساز بی دستگاه دارای بیمارستان با قرارداد -١

 پزشکی پسماند خطرساز بی دستگاه دارای مرکزی سایت با قرارداد -2

 پزشکی پسماند خطرساز بی دستگاه دارای -٣

 نمی محسوب مطلوب پسماند مدیریت عنوان به شھرداری با قرارداد دارای مراکز

 درصد مجموع حالتی هیچ در .باشد می موجود وضعیت تعیین برای و گردد

 نباید شھرداری با قرارداد دارای مراکز و مطلوب پسماند مدیریت دارای مراکز

 .باشد درصد صد از بیش

 

 



 :گام دوم

 ثبت مراکز شناسایی شده در سامانه جامع بازرسی
 :گام سوم

ارسال گزارش اقدامات انجام شده در قالب فرم ارائه شده هر شش ماه 

 (پایان شھریور و اسفند) 
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 با تشکر از توجه شما


