
 

Caption describing 
picture or graphic. 

: زباله هاي معمولي يا شبه خانگي شامل   
زباله هاي قسمت ادراي ، مالي ، آشپزخانه ، 

.آبدارخانه  و پاويون كاركنان مي باشد  
: زباله نوك تيز شامل   

كه در جعبه و يا قوطي ...... سرسوزن ، تيغ 
جمع آوري مي گرد و يا توسط نيدل كاتر 

.خورده مي شود و از بين مي رود  
زباله هاي : زباله هاي خطرناك شامل 

اتاق عمل ، اطالق زايمان ، بخش اورژانس ، 
اطاق درمان ايستگاه پرستاري، بخش آي سي 

يو ، سي سي يو ف بخش تزريقات ، بخش 
اتوپسسي ، اتاق پانسمان ، بخش دياليز ، اتاق 
ايزوله ، بانك خون ، بخش سوانح و سوختگي 

،دارو هاي تاريخ گذشته ، ته مانده هاي 
داروها  و مواد شيميايي و بطور كلي زباله 
عفوني كه عبارتند از كليه پارچه ها ، البسه 

آلوده به خون و غيره و گاز و پنبه مصرف شده 
براي پانسمان ، نمونه هاي آزمايشگاهي 

محيط كشت مربوطه ، كيسه ادرار ، سرنگ 
.مي باشد... فيلتر هاي دياليز و   

 
 

با اجراي طرح تفكيك و جداسازي زباله 
هاي بيمارستاني در محل توليد توسط 
كاركنان بخش درمان از بروز حوادث 

احتمالي و انتقال بيماريهايي نظير ايدز 
.و هپاتيت پيشگيري مي شود  

  

كارد رمان در حين انجام فعاليت 

هاي  روزانه نسبت به آموزش 

بيماران و همراهان آنها درمورد 

دفع زباله هاي  غير عفوني به داخل 

سطل هاي  مشخص شده اقدام 

 .نمايد



ترانشهاي جدا در محل دفن بهداشتي زباله ها 
 .دفن مي گردد

قسمت هاي ( اعضا و اندام هاي قطع شده  -5
را بطور مجزا جمع ) جدا شده بدن مثل جنين 

آوري و بر اساس قوانين در گورستان دفن 
 .نمائيد

زباله هاي بيمارستاني به دليل دارا بودن  -6
عوامل بيماريزا بايستي با ماشين حمل زباله 

مخصوص به محل دفن نهايي انتقال داده 
 . شوند 

به منظور ارتقائ بهداشت و سالمت جامعه و كاهش 
:عفونت هاي بيمارستاني به نكات زير توجه فرمائيد  

بيمارستان ) شبه خانگي(مواد زائد جامد معمولي  -1
را دركيسه زباله مقاوم به رنگ مشكي جمع آوري  و 

در مخزن آبي رنگ قابل شستشو نگهداري نموده و به 
پيك تنظيف جهت دفع همراه با ساير مواد زائد خانگي 

.تحويل دهيد  
براي از بين بردن زباله هاي نوك تيز برنده از  -2

.دستگاه نيدل كاتر استفاده نمائيد   
زباله هاي خطرناك را در كيسه هاي زرد رنگ با  -3

اضافه نمودن مواد ضد عفوني كننده نگهداري و به 
پيك تنظيف جهت انتقال به محل دفن بهداشتي در 

.تراشه هاي ويژه تحويل نمائيد  

پسماندهاي مواد راداكتيو را در       -4
شرايط خاص زير نظر مسئول بهداشـت  

در بـخـش   )  فيزيك بهداشت (  پرتو ها 
جمع آوري و نگهداري شده و برااساس 

 قوانين خاص خود در 

 
 
 
 
 
 
 

دانشگاه عتوم پزشكي لرستان بيمارستان امام 
كوهدشت)ره(خميني   
محبوبه شاهوردي:تهيه كننده   

1389ديماه   

 

  

 طرح تفكيك زباله هاي بيمارستاني

موفقيت در اجراي طح تفكيك زباله  

هاي بيمارستاني منوط به همكاري 

، حمايت و نظارت كامل كاركنان 

محترم و زحمتكش بخش درمان 

 .مي باشد
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