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مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی

و بهداشت بخش ایمنی 
مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس 
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مقدمه

بهداشتیمؤسساتجملهازدرمانی،بهداشتیمراکزوهابيمارستان
ازدیادعلتبهاخيرسالهایطیکههستندجامعهمهمدرمانی

برخوردارچشمگيریتوسعهورشدازهازمينهدیگرهمانندجمعيت
بيمارستانیهایپسماندکيفيتوکميتدردليلهمينبه.اندبوده
ووعرجاربابافزایش.استگرفتهصورتاساسیتغييراتینيز

توسعهومصرفباریكوسایلازاستفاده،دهـیسـرویسعمليات
ودارومصرفازدیادوپیدرپیدرمانهایباهمراهپزشكیعلم

باشدمیتغييراتایناصلیدالیلجملهازفعاليتدامنهستردگیگ
پيشبهترخطرناكوسمیموادافزایشسویبهترکيباتنظرازو

.رودمی



اهمیت موضوع

ازبیماری زاوسمی٬خطرناکعواملبودنداراعلتبهپزشکییپسماندها•
حساسیتازرادیواکتیووشیمیایی٬داروئی٬عفونی٬پاتولوژیکزائداتجمله

.ندبرخوردارخاصی

ماندهای به دلیل پتانسیل عفونت زایی و وجود پسپزشکیمدیریت پسماندهای •
.خطرناک بسیار حائز اهمیت است

ر پسماندها عالوه باین عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح •
یز تهدید جدی برای سالمت جامعه و محیط زیست، باعث اتالف هزینه های زیاد ن

.می شود
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اصطالحات وتعاریف

پسماند پزشکی:(Healthcare Waste) : به کليه پسماندهای عفونی و
زیان آور ناشی از بيمارستا نها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های 

رناك سایرپسماندهای خط. تشخيص طبی و سایر مراکز مشابه گفته ميشود
.  بيمارستانی نظير پسماندهای پرتوزا، از شمول این تعریف خارج است

ازاشینآورزیانوعفونیپسماندهایکليهبه:ويژهپزشکیهايپسماند
ایرسوطبی،تشخيصهایآزمایشگاهدرمانی،بهداشتیمراکزبيمارستانها،

لقبيازخطرناكخواصازیكیحداقلباالبودندليلبهکهمشابهمراکز
بههکآنمشابهوخورندگی،اشتعالیاانفجارقابليت،زاییبيماری،سميّت
.ميشودگفتهدارند،نياز(خاصمدیریت)ویژهمراقبت

خطرسازيبی(Treatment):پسماندبودنخطرناكویژگیکهاقداماتی
.نمایدرفعراپزشكی



پسماند های  
پزشكی

عفونی تيز و برنده
شيميایی  و 

دارویی
عادی و خانگی
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شامل سرم و مایعات 
آلوده بدن ،مدفوع،کشت 

ميكروبی،سوآپ 
آلوده،اجسام تيز و برنده  

آلوده،پسماند 
بافت و اعضای )پاتولوژی

(بدن

شامل 
سرسوزن،النست،تيغ
ه اسكالپل، تيغه 
،ميكروتوم،سرسمپلر

شيشه های شكسته، 
الم

شامل انواع موادمواد  
و معرف های 

آزمایشگاهی ،کيت 
های تشخيصی ،مواد 

ضدعفونی کننده

عادی و خانگی  
شامل پسماندهای 

جامد مایع رستوران 
،پسماند بخش های 

غير فنی و اداری



نمونه هایي از بيماري هاي عفوني كه ممكن است در نتيجه مواجهه با زباله هاي بهداشتي و درماني 
.ميكروارگانيسم هاي بيماریزا و وسایل حمل زباله ایجاد مي شود

راه انتقال عامل عفونت نوع عفونت

مدفوع یا استفراغ باکتریهای روده ای مانند سالمونال، شیگال، ویبریوکلرا و کرمها عفونتهای دستگاه گوارش

ترشحات بینی ودهان و بزاق مایکروباکتریوم توبراوزیس،ویروس سرخک،استرپتوکوک پنومونی عفونتهای دستگاه تنفسی

ترشحات چشمی ویروس هرپس عفونتهای چشمی

ترشحات دستگاه تناسلی فسیر یا گنوره، ویروس هرپی عفونتهای دستگاه تناسلی

چرک و جراحت استرپتوکوکها عفونتهای پوستی

ترشحات پوستی باسیل آنتراسیس سیاه زخم

مایع مغزی، نخاعی فیبریا مننژتیدیس مننژیت

خون،ترشحات دستگاه تناسلی HIV ایدز

ترشحات وفرآورده های خونی Ebola,Lassa,Junin, Marburgویروسهای  تب هموراژیک

خون استافیلوکوک ها سپتی سمی

خون ر، استافیلوکوک های کوآگوالزمنفی، استافیلوکوک، اورئوس، انتروباکت
انتروکوکوس کلبسیال و استرپتوکوک ها مییباکتر

خون کاندیدا آلبیکنس کاندیدیازیس

مدفوع Aویروس هپاتیت Aهپاتیت

خون و مایعات بدن Bو Cویورس های هپاتیت    Bو Cهپاتیت   



:توجه
ه خون  اگر یك پسماند عفونی کوچك مانند یك پنبه الكل آلوده ب

بزرگیوارد یك حجم 
.شودپسماند عفونی محسوب می کل آن از پسماند معمولی شود 

:کلیطوربه

80%معمولیپسماند

15%بیماریزاوعفونی

3%برندهتیز

داروییوشیمیایی%1ازکمتر

11



مدیریت پسماند

ی تفكيك و جداساز
در محل توليد

جمع آوری و 
برچسب گذاری

حمل و نقل تا محل بی  
خطرسازی ،مرحله بی  
خطرسازی،بسته بندی و

نشانه گذاری

ذخيره موقت
حمل و نقل از محل توليد و  

یبارگيری و مرحله دفع نهای
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Source)تولیدمنبعدرکاهش• Reduction):یا/وحجمکاهش
.*شدهتوليدپسماندسميت

وآوریجمعهدفبامنبعاحياءفرایندیك:(Recycling)بازیافت•
توليدجهتپسماندجریاندرموجودارزشمندموادازمجدداستفاده
موردخاممادهعنوانبهپسماندبازیافتبرنامهدر.استجدیدمحصول
ويكپالست،آلومينيومشيشه،احياءهایبرنامهمانند.شودمیاستفاده

.*آهن
توليدجریانازموادبرخیانتخابیجداسازی:(Recovery)احیاء•

.(WHO,2014)کمپوستیا/وبازیافتعملياتانجاممنظوربهپسماند

اصطالحات وتعاریف

تغييربدونزائدمادهازاستفاده:(Reuse)مجدداستفاده•
.*دیگرمصارفیااوليهمصرفهمانجهتاصلیساختار

* Tchobanoglous, 2003, Handbook of Waste Management



:روش انجام فعالیت 

 تكس  ال)دستكش مقاوم و غير قابل نفوذ، : استفاده از وسایل حفاظت فردی
ماسك ، روپوش،پيش بند مخصوص ودر مواردی( و وینيل استفاده نشود
عينك محافظ، چكمه

دجمع آوری پسماند به خارج از بخش های آزمایشگاه بطور روزانه انجام شو

كی شيشه  بازیافت پسماند مراکز پزشكی مجاز نمی باشد بجز ظروف پالستي
ای جعبه های کيت ها و معرف ها که آنها هم طی کار آلوده به سرم و  

مایعات بدن نشوند
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سيستم جداسازي پسماند پزشکی  
(WHO,2014)
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پسماند های عفونی

محيط های کشت حاوی انواع ميكروبها ،خون، سرم ،مایعات بدن ،مدفوع ظروف 
وسایل ،آسيب شناسیپسماندهای ناخن،مو،پوست،حاوی این نمونه ها،نمونه های 

.تيز و برنده آلوده به مواد عفونی می باشند

17



:پسماندهای تیز و برنده

این نوع پسماندها بسيار خطرناك هستند و نياز به توجه خاصی دارند

اخ شدگی اجسام تيز وبرنده اقالمی هستند که می توانند موجب زخم از قبيل بریدگی یا سور•

:شوند و عبارتند از

های شكسته، سوزن ها، شامل سرسوزن،النست،تيغه اسكالپل، تيغه ميكروتوم،سرسمپلر،شيشه
ت تهدید به هرحال به عنوان پسماند های به شد. الم، که ممكن است عفونی باشند یا نباشند

.کننده سالمتی به شمار می آیند
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جداسازي پسماندهاي (مالحظات)پزشكي

رويبرگذاشتنسرپوشسرنگ،سوزنبادرمانیكادرجراحتعللمتداولترين
دفعدردقتعدموسرنگازسوزنجداسازي،دستدوبا(Recapping)سوزن
.استايمنجعبهدرشدهمصرفسرنگفوري

برندهوتيزنوكپسماندهايسايرهمراهبهكاملبطوربايدشدهمصرفسرنگهاي
رنگسسوزنرويبرگذاشتنسرپوشبرايوشونددفعايمنجعبهداخلبهفوراً
.گردداستفادهدستیيكروشازبايد
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پسماند های عفونی

:دسته بندی پسماندهای عفونی و روش آمایش آنها

داخل کيسه مخصوص اتوکالو اتوکالو:ظروف یكبار مصرف حاوی محيط های کشت -1

داخل کيسه زباله عفونی تحویل به : لوله های یكبار مصرف حاوی خون و سرم-2
بازیافت

ظروف محتوی سرم و خون و مایعات بدن در محلول سفيد : آزمایشگاه مرجع سالمت)
کننده خانگی 

(دقيقه تا یك ساعت نگهداری شود و بعد دفع شود30به مدت 10/1با رقت 
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الع دستكش آلوده به خون و سرم ،پنبه آغشته به خون ، سوآپ کيسه زب-3
عفونی زردرنگ با عالمت خطر زیستی تحویل به بازیافت

نوار ادرار استفاده شده-4

I-در کيسه زباله زرد رنگ با عالمت خطر زیستی تحویل به بازیافت
شهرداری

II- ساعتحداقل یك % 10در محلول سفيد کننده خانگی با رقت

ل به کيسه زباله زرد رنگ با عالمت خطر زیستی تحوی:ظروف حاوی مدفوع -5
شهرداری
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ظروف حاوی ادرار در سينك مخصوص با جریان مالیم آب تخليه شده و ظروف آن در -6
کيسه زباله زردرنگ تحویل به شهرداری

پر شد اتوکالو تحویل به شهرداری4/3داخل سيفتی باکس :تيز و برنده -7

:  پسماند شيميایی -8

يز نقطه سفارش جهت خرید  باید درست باشد و از انبار کردن آنها در حجم زیاد پره-1
شود

25

هایکيتباکارحاصلشيمياییپسماندهایآمایش-2
یاواردکننده،کنندهتوليدشرکتطبقتشخيصی

آبزیادیمقادیرباراآنهایاوکنيمعملکنندهتوزیع
.کنيمدفعفاضالبدروکردهرقيق



بقایایوریختهدورآنفرماليننهاییگزارشازبعدماه2بافتنمونهبقایای:شناسیآسيبپسماند-9
زیستیخطرعالمتبارنگزردکيسهنمونه

یزیستعالمتخطربارنگزردزبالهکيسهشودمینگهداریاتاقدمایدرسال10پارافينیبلوك

شودمیریختهباکسسيفتیدرشودمینگهداریاتاقدمایدرسال5سيتولوژیالم

شودمیریختهباکسسيفتیدرشودمینگهداریاتاقدمایدرسال10پاتولوژیالم

،نهاییدفعاتوکالوشدپر4/3اینكهازبعدباکسسيفتیدرشكستهالموسرسوزنتيغ

اینمونهنهاییگزارشهفتهیكپاستماموبيوپسیهاینمونه

.ماندنمیباقی
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جمع آوری (ب

زردرنگعفونیکيسه،باکسسيفتیظروفپسماندميزانونوعبهبستگی
هکيسداخلمستقيمانبایدمایعاتوپرشودهاکيسهحجم4/3ازبيشنباید)

حيطماتوکالوهایکيسهباشند،کيسهدرآنهاحاویظروفبایدشوندریخته
شودمیریختهاتوکالوکيسهداخلمستقيماکشت
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برچسب گذاری( ج

(  انگیعفونی ،تيز و برنده ،عادی خ)حاوی اطالعات زیر باشد نوع پسماند 
،نام و مشخصات توليد کننده پسماند،عالیم هشدار دهنده الزم بر

حسب نوع پسماند
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(محتوای برچسب)برچسب گذاری 

:بر روی برچسب باید مشخصات زیر ذکر گردد: 33ماده ( ح)بند 
.نام، نشانی و شماره تماس توليدکننده

.نوع پسماند
.تاریخ توليد و جمع آوری

.تاریخ تحویل
.نوع ماده شيميایی

.تاریخ بی خطرسازی
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برچسب گذاري

:برچسب گذاری باید دارای ویژگيهای زیر باشد: 33ماده 

ه از محل هيچ کيسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتوای کيس
.توليد خارج شود

.کيسه ها یا ظروف حاوی پسماند باید برچسب گذاری شوند

اپی درج برچسب ها با اندازه قابل خواندن باید بر روی ظرف یا کيسه چسبانده و یا به صورت چ
.شوند

.برچسب در اثر تماس یا حمل نباید به آسانی جدا یا پاك شود

.برچسب باید از هر طرف قابل مشاهده باشد

.نماد خطر مشخص کننده نوع پسماند باید الصاق گردد

30



خطرسازیحمل و نقل تا محل بی (د
حتی االمكان زمان و مسافت جابجایی و حمل و نقل پسماند عفونی از محل توليد تا محل

آمایش به حداقل

جهت انتقال از ترالی چرخ دار استفاده شود و سطل هایی که برروی آن ثابت شده و نشت
ناپذیر بوده و براساس یك برنامه زمان بندی ضد عفونی و شسته شوند

ك عالمت پسماند آمایش نشده در ظروف و یا محلی قرار گيرند که عبارت پسماند عفونی و یا ی
خطر زیستی مشخص شود تا از پسماند آمایش شده تميز داده شود

  حفظ سالمت بسته بندی در طی جابجایی و انتقال و بارگيری

ان پارگی  پسماندها توسط دست بارگيری شوند از تجهيزات مكانيكی استفاده نشود زیرا امك
بسته بندی و پخش پسماند وجود دارد
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:انباشت یا ذخیره موقت

اشته محل ذخيره باید دارای فضای کافی، سيستم تهویه ، امكان شست و شوی سطوح را د-1
باشد

دور از محلهای عمومی باشد امكان دسترسی عموم به آن نباشد-2

وندگان و از تبدیل شدن محل انباشت پسماند به منبع غذا یا محيط زیست زاد و ولد برای ج-3
حشرات جلوگيری شود

زمان انباشت باید حتی المقدور کوتاه باشد-4

محل انباشت باید نزدیك به تجهيزات آمایش و بارگيری باشد-5

ساد،انتشار پسماند نباید در معرض رطوبت و یا هوا قرار گيرد باید به گونه ای باشد که مانع ف-6
بو و گاز های مضر و سمی آنها شود
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نگهداری در محل تولید

:جایگاه نگهداری پسماند باید دارای شرایط زیر باشد: 41ماده 

(.رآن شرایط نامساعد آب و هوایی مثل باران، برف، گرما، تابش خورشيد و نظای)عوامل جوی به دور از تاثير 

.جعانو مرابيماران، محل رفت وآمد پرسنل، سيستم تهویه و آشپزخانهبه دور از محل محل خدمت کارکنان، 

عدم امكان دسترسی حشرات، جوندگان و دیگر حيوانات

نصب تابلو گویا و واضح

اجتناب هت تهویه مناسب، دمای قابل کنترل، نور کافی،امكان بازدید، نظافت و آلودگی زدائی، فضای کافی ج
، سيستم لوله کشی آب سرد (Drainage)، سقف محكم، سيستم جمع آوری فاضالباز فشردگی پسماند

.و گرم

.کاميونبارگيریامكان ورود و 

.زباله به محل نگهداری استفاده نشودبرای انتقال پرتاب از سيستم 
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نگهداری در محل تولید

 در صورت عدم وجود سيستم سردکننده: )زمان نگهداری موقت : 45ماده-
(:فاصله زمانی بين توليد و تصفيه یا امحا

:هوایی معتدل شرایط آب و ( الف

.گرمساعت در فصل48ساعت در فصل سرد و 72

: هوایی گرمشرایط آب و ( ب

.ساعت در فصل گرم24ساعت در فصل سرد و 48
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(رهنمودها-ظروف نگهداری)بسته بندی 

ستم کد  سينيز باید از ( حاوی کيسه های بسته بندی پسماند)ظروف نگهداری پسماند 
. تبعيت کندرنگ 

دکار یا برای کاهش تماس و سهولت تخليه پسماند، درب ظروف نگهداری پسماند باید خو
.  باشدپدالی

ادگی به سظروف باید محكم، مقاوم در برابر سوراخ شدگی با اشياء نو ك تيز و برنده و 
.  باشد و برای سهولت جابجایی، وزن و شكل مناسب داشته باشدقابل شستشو 
و به شكل ( نفوالد رنگ نز)استيلو فایبرگالس، پلی اتيلن با دانسيته باالاز جنس های 

.  تهيه کردزاویه های گرد استوانه و معكب با 

.شوندشستشو و گندزدایی بصورت دوره ای 
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(شوشست-ظروف نگهداري)بسته بندي 

:ظروف نگهداری و حملگندزداییشستشو و : 30تبصره ماده 

.ثانيه15به مدت حداقل ( درجه فارنهایت 180) درجه سانتيگراد 82شستشو با آب دا غ حداقل ( الف

:سه دقيقهگندزدایی با مواد شيميایی زیر به مدت دستكم ( ب

کلر قابل دسترسپی پی ام 500محلول هيپوکلریت دارای 1.

عامل فعالپی پی ام 500محلول فنل دارای 2.

ید قابل دسترسپی پی ام 100محلول ید دارای 3.

عامل فعالپی پی ام 500محلول آمونيوم کواترنر دارای 4.

.سایر مواد گندزدای دارای مجوز با طيف متوسط5.
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هنگامی که عقل کامل شود، 
.سخن گفتن کم می گردد

(ص)پيامبر اکرم
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:منابع

دستورالعمل دفع پسماند آزمایشگاه مرجع سالمت1.

فردیسمرکزی دستورالعمل دفع پسماند آزمایشگاه 2.

(  ریدکتر عليرضا عسگ)فردیس شهر فایل آموزشی مدیریت پسماند  مرکز شهرداری 3.
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