انواع پسماند های ویژه پزشکی عبارتند از:
نحوه تفکیک پسماندها در محل تولید بر طبق کدهای رنگی

 پسمماند عمادی یما خمانگی  :مثل پسلاند هلندادشگنه علوم پزشکی و خ منت به اشتی درمندی شهی بهشتی

آشپزخنده ،پساند هن امور ادار  ،بنغبندی وغیره

نوع و برچسب کیسه

رنگ کیسه

رنگ سطل

عفونی

زرد

زرد

 پسماند عفونی  :بطور کلی کلیه پساند هن که بن خونو منیعنت عفودی آلوده ش ه بنش از قبی بند  ،گنن ،سل

تیز و برنده

Safety box

شیمیایی و دارویی

قهوه ای

سبز

عادی (شبه خانگی)

مشکی

آبی

آسیب شناختی

نارنجی

نارنجی

ژنوتوکسیک

قرمز

قرمز

پرتوساز

آبی

زرد

سرم ،دستکش  ،منسک و ....
 پسماندهای تیز و برنده :مث سرسوزن ،تیغه اسکنلپشیشله هلن

شکسلته ،الم ،المل ،قطعلنت دلو

تیلز

پالستیکی چوبی و فلز که می توادن آللوده و یلن غیلر
مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی آیت ا ...طالقانی

آلوده بنشن .
 پسماند شیمیایی و دارویی  :شنم داروهن تنریخ گذشتهین غیر الزم  ،مواد ض عفودی کنن ه

تفکیک ،جمع آوری ،انتقال و بی خطر سازی مواد زائد

 -پسماندهای ژنوتوکسمیک  :ایل گلروه از پسلاند هن

جامد

پساند هن داروهن سنیتوتوکسیک را شنم می شود.
 پسماندهای آسیب شناختی :مندن بنفتهن و آبگوده هنادسندی ،تکه هنیی از ب ن ادسنن ،اعضلن و ادل امهن قطل
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تهیه کننده  :ایمنی و بهداشت()HSE-Q

ش ه) ،خون و سنیر منیعنت ب ن ،جنی و جس جندوران و
پساند هن پنتولوژ
 -پسماندهای آغشته به رادیو دارو

نوبت بازنگری :اول
تاریخ تصویب93/07/30 :
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زرد یا درب
قرمز

3

مالحظات:
-1

-2
-3
-4

سیفتی بنکس بنیستی به هاراه تراللی بله بلنلی بیالنر
برده شود و از قرار دادن در بنلی بیانر جل ا خلوددار
گردد.
قردادن سیفتی بنکس بر بنلی بیانر و راهروهلن مانلوع
اس مگر در بخش  NICUو ICU
از درپوش گذار مج د سلرد هلن بله دلیل افلزایش
احتانل سوزن خوردگی خوددار شود.
در صللورت تزریللال عضللالدی بنیسللتی سللوزن و سللرد
بصورت توام در سیفتی بنکس دف گردد.

 -7کلیه پساند هن بیالنران اتلنه هلن ایزولله (بیالنران
عفودی) ،اورژادس ،دیلنلیز  ،اتلنه عال و آزمنیشلگنه عفلودی
بحسنب می آین .

توجه :وقتی ظروف و کیسه هن محتو پساند پزشلکی
4

ویژه ،پر ش بنی پس از بست ( بل ون اسلتفنده از منگنله و
روش هن سوراخ کنن ه دیگلر ) و برچسلگ گلذار آدهلن را
جا آور داود .

 -8قلرار دادن سلط عفلودی در اتللنه بیالنران و راهلرو هللن
مانوع می بنش .

 -7در صورت اعالم مورد مظنون ین قطعلی بیالنر عفلودی
برا فرد در بخش /واحل پلس از جال آور کیسله یلن

 -9در صللورت مخلللوط ش ل ن پسللاند عللند بللن یکللی از
پساند هن عفودی ،شیاینیی ،پرتوسلنز و دظلنیر آن پسلاند
ویژه پزشکی محسوب میشود.

ظروف مربوط به آن بیانر ،می بنیس عالوه بر ذکر بیالنر
فرد بصورت واضح بر رو آدهن بن واح ایانی و به اش دیلز
تانس گرفته شود.

 -10منیعنت ،محصوالت خودی و سینالت ب ن دبنی در کیسه
هن پالستیکی ریخته و حا شود  ،مگر آدکه در ظروف یلن
کیسه هن مخصوص بنشن .
 -11پسلللاند هن حلللنو فللللزات سلللنگی خطردلللن
(ترمومترهن شکسته ،بنتریهلن و  ) ...و ظلروف تحل فشلنر
بنی پس از بسته بن در ظروف غیر قنبل دشل  ،ج اگندله
تحوی واح ایانی و به اش شود .

 -8پرسن مرکز م یری پساند در سنعنت مقرر (  6صلبح و
 14و  ) 21به کاک یک تراللی چرخل ار(  ، ) Binاقل ام بله
جا آور زبنله از بخش هن و واح هن می دانی .

 -5س سرم و بنت آن پساند عفودی محسوب میگردد .
 -6پسللاند هن ژدوتوکسللیک بنیلل در ظللروف محکلل و
غیرقنب دش دگه ار شود

توجه :در سنعنت مقرر پرسن خل منتی بخلش موظلس اسل
مخنزن را به مح ورود بخش منتق دانی و پس از تخلیله
آدهن توسط پرسن مرکز مل یری پسلاند  ،آدهلن را بله محل
دگه ار موقتشنن برگرداد .

