
دھای پزشکی وپسماندھای وابستهضوابط وروشھای مدیریت اجرایی پسمان  
  اھداف _فصل اول

   :اف زير استاجراي اين ضوابط براي دستیابي به اھد _ماده يك
  .زيست در مقابل اثرھاي نامطلوب پسماندھاي پزشكي و محیط مت عمومي حفظ سال _الف

  .مند پسماندھاي پزشكي اطمینان از مديريت اجرايي مناسب و ضابطه _ب
  .مند براي تولید، حمل، نگھداري، تصفیه، امحا و دفع پسماندھاي پزشكي اي مناسب و ضابطه ايجاد رويه _پ

  تعاريف _فصل دوم
   :روند حات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي عبارات و اصطال _٢ماده
  .است _١٣٨٣مصوب  _منظور قانون مديريت پسماندھا: قانون مديريت پسماندھا _الف

  .زيست سازمان حفاظت محیط: سازمان _ب
  .وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي: وزارت _پ
ھا، مراكز بھداشـتي،   آور ناشي از بیمارستان تمام پسماندھاي عفوني و زيانبه : پسماندھاي پزشكي ويژه _ت

بودن حداقل يكي از خواص خطرناك   ھاي تشخیص طبي و ساير مراكز مشابه كه به دلیل باال درماني، آزمايشگاه
) مديريت خـاص (، خورندگي و مشابه آن كه به مراقبت ويژه  زايي، قابلیت انفجار يا اشتغال مانند سمیت، بیماري

  .شود نیاز دارند، گفته مي
پسـماند شـیمیايي و    _٣پسـماند تیـز و برنـده     _٢پسـماند عفـوني    _١: چھار دسته اصلي پسـماند پزشـكي   _ث

  .پسماند عادي _٤دارويي 
  .ھايي كه ويژگي خطرناك بودن پسماند پزشكي را رفع كند اقدام: خطرسازي بي _ج
  .نامه اجرايي مديريت پسماندھا خواھد بود ھمان تعاريف قانون و آيینساير تعاريف مندرج در اين ضوابط  _چ

  حدود و اختیارات _فصل سوم
  .ھاي مصوب است وزارت، مسؤول نظارت بر اجراي ضوابط و روش _٣ماده
ھاي مصوب براي تمام اشخاص حقیقي و حقوقي كه پسماندھاي پزشكي را در ھر  اجراي ضوابط و روش _٤ماده

  .است كنند، الزامي تصفیه، دفع يا مديريت مي آوري، دريافت، ذخیره، حمل،  جمع كیك، جداسازي، شكلي تولید، تف
مـت،   اند، براساس معیارھا و ضوابط وزارت ترتیبي اتخاذ كنند تا سـال  ھاي اجرايي پسماند موظف مديريت _٥ماده

  .بھداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنھا تأمین و تضمین شود
  .اند، براي كاھش میزان تولید پسماند برنامه عملیاتي داشته باشند تولیدكنندگان پسماند موظف _٦ماده
تمام اشخاص حقیقي و حقوقي كه مبادرت بـه تأسـیس مركـز درمـاني اعـم از بیمارسـتان، درمانگـاه و         _٧ماده

  .ید وزارت برساننداند، برنامه مديريت اجرايي پسماند واحد يادشده را به تأي كنند، موظف كلینیك مي
پسماندھاي پزشكي ويژه براساس تعريف مندرج در قانون، تا قبل از زماني كه تبديل بـه پسـماند عـادي     _٨ماده

  .شوند شوند، به عنوان پسماند ويژه محسوب مي
  بندي پسماندھاي پزشكي طبقه _فصل چھارم

   :بندي پسماندھاي پزشكي به شرح زير است طبقه _٩ماده
  )به خانگيش(عادي  _الف

  )پسماندھاي پزشكي ويژه(ھاي پزشكي  پسماندھاي ناشي از مراقبت _ب
  آوري بندي و جمع تفكیك، بسته _فصل پنجم

ھا،  ھا، مراكز بھداشت، آزمايشگاه ھا، درمانگاه اعم از بیمارستان(نده پسماند پزشكي تمام مراكز تولیدكن _١٠ماده
) ھـا و سـاير مراكـز تولیـد پسـماند پزشـكي       ھـا، مطـب   ھـا، فیزيـوتراپي   دندانپزشـكي  ھا،  مراكز تزريق، راديولوژي

آوري،  ت مـوارد زيـر جمـع   تولید، پسماندھاي عادي و پسماندھاي پزشكي ويژه خود را با رعاي ءاند، در مبدا موظف
  .بندي كنند تفكیك و بسته

ھـا،   ھا، درمانگـاه  اعم از بیمارستان(به منظور مديريت بھینه پسماند، مراكز تولیدكننده پسماند پزشكي  _١١ماده
ھا و ساير مراكز  ھا، مطب ھا، فیزيوتراپي ھا، دندانپزشكي ھا، مراكز تزريق، راديولوژي آزمايشگاه مراكز بھداشت، 

   :ھاي زير را انجام دھند اند، اقدام موظف) ولید پسماند پزشكيت
شـبه  (در مـورد پسـماندھاي عـادي    (ھايي بـا تولیـد پسـماند كمتـر و غیرخطرنـاك       ترجیح بر استفاده از كاال _الف

  ).ھايي با تولید پسماند قابل بازيافت بیمارستاني، كاال) خانگي
  .مديريت و نظارت مناسب بر مصرف _ب
  .تولید پسماند Cجداسازي دقیق پسماند عادي از پزشكي ويژه در مبدا _پ
ھـاي بـا    خطرتر به جاي رنـگ  ھاي كم ، استفاده از رنگPVC خطرتر به جاي  ت كم ترجیح بر استفاده از محصوال _ت

  .پايه فلزي
   :اولويت استفاده از _ث
  .پذير ھاي زيست تجزيه پاك كننده -١
  .تر مواد شیمیايي ايمن-٢
  .ل استفاده از مواد با پايه آب به جاي مواد با پايه حال-٣

ھر واحد بايد برنامه عملیاتي مديريت پسماند پزشكي ويژه خود را تھیه و در صورت مراجعـه نماينـدگان    _١٢ماده
  .سازمان يا وزارت ارايه دھد

و آمار تولید را به تفكیك  اند، پسماندھاي تولیدي خود را شناسايي تولیدكنندگان پسماند پزشكي موظف _١٣ماده
  .به صورت روزانه ثبت كنند» عادي«و » دارويي -شیمیايي «، »تیز و برنده«، »عفوني«

خطـر، كـاھش حجـم     ونقل بي تولیدكنندگان بايد پسماندھاي پزشكي ويژه را به منظور اطمینان از حمل _١٤ماده
سـازي و اطمینـان از امحـا، از جريـان      هھـاي مـديريت پسـماند و بھینـ     پسماندھاي پزشـكي ويـژه، كـاھش ھزينـه    

  .پسماندھاي عادي مجزا كنند
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  .تفكیك انواع مختلف پسماندھاي پزشكي برحسب چھار دسته اصلي از يكديگر ضروري است _تبصره
  .تمام پسماندھايي كه روش امحاي آنھا يكسان است نیاز به جداسازي و تفكیك از يكديگر ندارند _١٥ماده
  .حاوي فلزات سنگین خطرناك بايد به طور جداگانه تفكیك شودپسماندھاي  _١٦ماده
در صورت مخلوط شدن پسماند عادي با يكي از پسماندھاي عفوني، شیمیايي، راديواكتیـو و نظـاير آن    _١٧ماده

  .خارج كردن آن ممنوع است
قرار داده شوند كه  ھايي ھا، ظروف يا محفظه فاصله پس از تولید بايد در كیسه پسماندھاي پزشكي بال _١٨ماده

  .شرايط مندرج در اين بخش را دارا باشند
سـتیكي   زم است كـه كیسـه پـال    شود ال و براي تصفیه پسماند استفاده مي در صورتي كه از روش اتوكال _تبصره

  .و كردن باشد قابل اتوكال Safety Box پسماندھاي عفوني و
اي صورت پذيرد كه امكان ھیچگونه نشت و سوراخ و پـاره   گونهبندي پسماند پزشكي ويژه بايد به  بسته _١٩ماده

  .شدن را نداشته باشد
ھا نبايد  كنند، اين بسته معمول حجم زيادي را اشغال مي  ھاي حاوي پسماند، به طور از آنجايي كه بسته _تبصره

  .پیش از تصفیه يا دفع فشرده شوند
  .شود آوري و تفكیك مي ه طبق احكام شرع جمعھاي قطع شده بدن و جنین مرد اعضا و اندام _٢٠ماده
  .نگھداري شوند موردتاییدھايي  پسماندھاي تفكیك شده بايد در ظروف و كیسه _٢١ماده
آوري و نگھداري شود كه اين ظروف  جمع  Safety Box)(تمام پسماندھاي تیز و برنده بايد در ظروف ايمن _٢٢ماده

   :ھاي زير باشند بايد داراي ويژگي
  .به آساني سوراخ يا پاره نشوند _الف

  .بتوان به آساني در آن را بست و مھر و موم كرد _ب
 اي باشد كه بتوان پسماند را بدون اعمال فشـار دسـت، در ظـروف انـداخت و خـارج      اندازه دھانه ظرف بايد به _پ

  .كردن آنھا از ظرف ممكن نباشد
  .ت نتوانند از آن خارج شوند ھاي ظرف نفوذناپذير باشد و سیاال ديواره _ت
  .پس از بستن در، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود _ث
  .ونقل ظرف آسان و راحت باشد حمل _ج

   .تیز و برنده استفاده نشودآوري و نگھداري پسماندھاي  ستیكي براي جمع ھاي پال از كیسه _٢٣ماده
ساز و خردكننده نبايد در مورد پسماندھاي پزشكي استفاده شود مگـر   دستگاه متراكم كننده و فشرده _٢٤ماده

. خطرسازي پسماندھا، انجـام شـده باشـد    زمان، ضدعفوني يا بي آنكه قبل از استفاده از دستگاه يادشده يا ھم
  .نیز نبايد به وسیله ھیچ دستگاھي متراكم شوند آوري پسماندھاي تیز و برنده ظروف جمع

   :ھاي زير باشند ستیكي حداقل بايد داراي ويژگي ھاي پال كیسه _٢٥ماده
  .آوري و نگھداري پسماندھاي غیر از پسماندھاي تیز و برنده استفاده شوند براي جمع _الف

  .بیش از دو سوم ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آنھا را به خوبي بست _ب
  .ھاي سوراخ كننده ديگر بسته نشوند با منگنه يا روش _پ

   :ھاي زير باشند ھاي سخت حداقل بايد داراي ويژگي ظروف با ديواره _٢٦ماده
  .مقاوم باشند ھاي معمولي و شكستگي و خوردگي در برابر نشت، ضربه _الف

لم بودن و عـدم نشـت اطمینـان حاصـل     بايد پس از ھر بار استفاده بررسي و كنترل شود تا از تمیز بودن، سا _ب
  .شود

  .ظروف معیوب نبايد مورد استفاده مجدد قرار گیرند _پ
شوند مگر آنكـه در   ستیكي ريخته و حمل ھاي پال ت بدن نبايد در كیسه ت خوني و سیاال مايعات، محصوال _٢٧ماده

  .ھاي مخصوص باشند ظروف يا كیسه
روش تصـفیه يـا امحـا سـازگاري داشـته باشـد، ھمچنـین ظـروف          جنس ظروف نگھداري پسماند بايد با _٢٨ماده

  .ھاي ھالوژن ساخته شده باشند ھاي فاقد تركیب ستیك ستیكي بايد از پال پال
  .پسماندھاي سیتوتوكسیك بايد در ظروف محكم و غیرقابل نشت نگھداري شوند _٢٩ماده
اي شرح داده شده در جدول شماره يك ھ آوري در ظروف و كیسه پسماندھاي پزشكي بايد پس از جمع _٣٠ماده

تأيید شده است، براي نگھداري و حمل، در داخل » پیوست تصويبنامه ھیأت وزيران«كه به مھر  ٣پیوست شماره 
ھا در صورتي كه قابل استفاده مجدد باشند بايد پس از ھر  اين سطل. ھاي مشخص قرار داده شوند سطل با رنگ

  .شوندبار خالي شدن، شسته و ضدعفوني 
   :شود ھاي زير استفاده مي ھا، از روش براي رفع آلودگي و گندزدايي از سطل _تبصره

   ثانیه ١٥به مدت حداقل ) درجه فارنھايت ١٨٠(درجه سانتیگراد  ٨٢وشو با آب داغ حداقل  شست _الف
  .گندزدايي با مواد شیمیايي زير به مدت دست كم سه دقیقه _ب
  .لر قابل دسترسك ppm 500 محلول ھیپوكلريت-1
  .عامل فعال ppm500 محلول فنل-2
  .يد قابل دسترس ppm100 محلول يد-3
  .عامل فعال ppm400 محلول آمونیوم كواترنري-4
  .ساير مواد گندزداي داراي مجوز با طیف متوسط-5

  .جايي پسماندھاي عفوني استفاده كرد دار نبايد براي انتقال و جابه از سطوح شیب _٣١ماده
ھـاي   مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايـران موظـف اسـت، بـا ھمكـاري وزارت و سـاير دسـتگاه        _٣٢ماده

نامه اجرايي قانون مديريت پسماندھا مربوط به  آيین ١٦قانون و ماده  ٣ھاي ماده  اجرايي حسب مورد، استاندارد
  .پسماندھاي پزشكي را ظرف سه ماه تھیه كند

   :ھاي زير باشد ي ويژگيگذاري بايد دارا بر چسب _٣٣ماده
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  .ھیچ كیسه محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتواي كیسه از محل تولید خارج شود _الف
  .گذاري شوند ھا يا ظروف حاوي پسماند بايد برچسب كیسه _ب
  .روي ظرف يا كیسه چسبانده يا به صورت چاپي درج شوند  ھا با اندازه قابل خواندن بايد بر چسب _پ
  .برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آساني جدا يا پاك شود _ت
  .برچسب بايد از ھر طرف قابل مشاھده باشد _ث
 براي پسماند عفوني و پسماند راديواكتیو و پسماند سیتوتوكسیك نماد خطر مشخص كننده نوع پسماند بايد  _ج

  .شوداستفاده 
   :روي برچسب بايد مشخصات زير ذكر شود _ح
  .نام، نشاني و شماره تماس تولیدكننده -١
  .نوع پسماند-٢
  .آوري تاريخ تولید و جمع-٣
  .تاريخ تحويل -٤
  .نوع ماده شیمیايي-٥
  .خطرسازي تاريخ بي-٦

  .اند،از تحويل گرفتن پسماندھاي فاقد برچسب خودداري كنند ونقل پسماند، موظف ن حمل مسؤوال _٣٤ماده
ھاي محتوي پسماند پزشكي ويژه، پر شد بايـد پـس از بسـتن، آنھـا را      وقتي سه چھارم ظروف و كیسه _٣٥ماده
  .آوري كرد جمع
آوري و به محل تعیین  جمع) يا در صورت لزوم چند بار در روز(مه روزه پسماندھاي عفوني و عادي بايد ھ _٣٦ماده

  .شده براي ذخیره موقت پسماند، حمل شوند
  .ھا و ظروفي از ھمان نوع قرارداده شود فاصله كیسه ھا و ظروف مصرف شده، بال بايد جاي كیسه _٣٧ماده
  .وشو و گندزدايي شوند فاصله شست الھاي زباله پس از خارج كردن كیسه پر شده پسماند، ب سطل _٣٨ماده

  نگھداري _فصل ششم
  .نگھداري پسماندھاي پزشكي بايد جدا از ساير پسماندھاي عادي انجام شود _٣٩ماده
  .محل ذخیره و نگھداري موقت بايد در داخل مركز تولید زباله طراحي شود _٤٠ماده
   :جايگاه نگھداري پسماند بايد داراي شرايط زير باشد _٤١ماده
بندي يا  پسماندھاي پزشكي بايد در محلي به دور از تأثیر عوامل جوي نگھداري شوند و وضعیت كلي بسته _الف

  .ظرف آنھا در برابر شرايط نامساعد آب و ھوايي مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظاير آن محافظت شود
شوند كه نسبت به رطوبت نفوذناپذير بـوده و قابلیـت   اي ساخته  ھاي نگھداري پسماندھا بايد به گونه جايگاه _ب

  .نگھداري آسان با شرايط بھداشتي مناسب را فراھم آورد
   ھاي نگھداري بايد دور از محل خدمت جايگاه _پ
ھاي نگھداري بايد دور از محل خدمت كاركنان، آشپزخانه، سیستم تھويـه و تبريـد و محـل رفـت و آمـد       جايگاه _پ

  .و مراجعان باشد كاركنان، بیماران
  .به محل نگھداري پسماندھا ممكن نباشد... ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگان و _ت
  .محل نگھداري پسماند بايد داراي تابلوي گويا و واضح باشد _ث
  .محل نگھداري نبايد امكان فساد، گنديدن يا تجزيه زيستي پسماندھا را فراھم كند _ج
  .ھا پاره و محتويات آنھا در محیط رھا شود اي باشد كه ظروف يا كیسه پسماندھا نبايد به شیوهانبارداري اين  _چ
  .امكان كنترل دما در انبار نگھداري و نیز نور كافي وجود داشته باشد _ح
سیستم تھويـه آن كنتـرل شـود و جريـان ھـواي      . سیستم تھويه مناسب با كنترل خروجي وجود داشته باشد _خ

  .ھاي مجاور وجود نداشته باشد ن به بخشطبیعي از آ
  .زدايي وجود داشته باشد امكان تمیز كردن و ضدعفوني محل و آلودگي _د
  .ريزي پسماند جلوگیري شود فضاي كافي در اختیار باشد تا از روي ھم _ذ
  .ب مناسب باشد داراي سقف محكم و سیستم فاضال _ر
  .ونقل پسماند آسان باشد دسترسي و حمل _ز

  .امكان بارگیري با كامیون، وانت و ساير خودروھاي باربري وجود داشته باشد _س
  .انبار داراي ايمني مناسب باشد _ش
  .شوي باشد محل بايد مجھز به سیستم آب گرم و سرد و كف _ص
شـود بايـد فضـاي كـافي بـراي اسـتقرار        خطرسازي در محـل اتاقـك نگھـداري تولیـد انجـام مـي       چنانچه بي _ض

  .موردنظر در محل نگھداري پسماند فراھم باشدھاي  سیستم
ھاي داراي سیستم حفـاظتي واقـع در يـك     تواند شامل سطل محل نگھداري براي واحدھاي كوچك مي _٤٢ماده

  .محل امن باشد
محل نگھداري پسماند بايد سیستم امنیتي مناسب و مطمئن داشته و ورود و خروج پسماند بـا نظـارت    _٤٣ماده

امكـان قفـل كـردن فـراھم     (ت پذيرد و از ورود افراد غیرمسؤول به آن جلوگیري بـه عمـل آيـد    مسؤول مربوط صور
  ).باشد
  .بازديد از محل به منظور جلوگیري از نشت يا ايجاد عفونت توسط تولیدكننده صورت پذيرد _٤٤ماده
) د و تصفیه يا امحافاصله زماني بین تولی(در صورت عدم وجود سیستم سردكننده، زمان نگھداري موقت  _٤٥ماده

   :نبايد از موارد زير تجاوز كند
  .ساعت در فصل گرم ٤٨ساعت در فصل سرد و  ٧٢: شرايط آب و ھوايي معتدل _الف

  .ساعت در فصل گرم ٢٤ساعت در فصل سرد و  ٤٨: شرايط آب و ھوايي گرم _ب
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وند و محـل نگھـداري ھـر نـوع     انواع پسماندھاي پزشكي ويژه بايد جدا از يكـديگر در محـل نگھـداري شـ     _٤٦ماده
بـه خصـوص پسـماندھاي عفـوني، سیتوتوكسـیك، شـیمیايي و       . مـت مشخصـه تعیـین شـود     پسماند بايد با عـال 

  .راديواكتیو به ھیچ وجه در تماس با يكديگر قرار نگیرند
  ونقل حمل _فصل ھفتم

   :ونقل در واحد تولیدكننده پسماند بايد به صورت زير صورت پذيرد حمل _٤٧ماده
دسـتي يـا گـاري     حمل پسماند در درون مركز تولید پسماند به صورتي طراحي شود كه با استفاده از چـرخ  _الف

  .پذير باشد براي بارگیري و تخلیه آسان پسماند، امكان
  .ھا يا ظروف را پاره نكند اي كه كیسه ھاي تیز و برنده باشد، به گونه فاقد لبه _ب
  .وشوي آن آسان باشد شست _پ
  .يل، ھر روز نظافت و ضدعفوني شوندوسا _ت
  .ناپذير باشد دستي پسماند براي حمل مواد ديگر استفاده نشود و نشت از چرخ _ث
  .از سیستم پرتاب براي انتقال زباله به محل نگھداري استفاده نشود _ج

موقت ضروري تعويض وسیله حمل پسماند از انتھاي بخش در بیمارستان براي انتقال به محل نگھداري  _٤٨ماده
  .است
توان از سطل زباله قابل شست وشو،  ھا مي در واحدھايي كه حجم تولید پسماند كم است مانند مطب _٤٩ماده

  .ھاي مقاوم براي حمل زباله استفاده شود غیرقابل نشت، مقاوم و مجھز به كیسه
ھاي صالح واگـذار   داد به شركتتواند حمل پسماند به محل امحا را از طريق قرار تولیدكننده پسماند مي _٥٠ماده

  .قانون مديريت پسماندھا خواھد بود ٧كند، نظارت بر حسن انجام كار بر عھده تولیدكننده منطبق با ماده 
بندي و  اي صورت پذيرد كه وضعیت بسته ھا و ظروف بايد به گونه ونقل و بارگیري بسته جايي، حمل جابه _٥١ماده

  .ريزي پسماند نشوند گي، شكستگي و بیرونظروف ثابت مانده و دچار نشت، پار
  .ونقل فرامرزي پسماند، تابع قوانین و ضوابط كنوانسیون بازل ھستند حمل _٥٢ماده
   :بارگیري بايد با شرايط زير صورت پذيرد _٥٣ماده
  .واحد امحا كننده، از دريافت پسماندھاي فاقد برچسب اكیدًا خودداري كند _الف

قـانون   ٥ل مختلف بارگیري و تخلیه مجھز به پوشش مناسب مطابق دستورالعمل ماده كارگران بايد در مراح _ب
پیوست تصويبنامه ھیأت «كه به مھر  ٤مديريت پسماندھا كه توسط وزارت تدوين شده و به شرح پیوست شماره 

  .تأيید شده است، باشند» وزيران
  .ادتوان به طور مستقیم در خودرو قرار د ھا و ظروف را مي كیسه _پ

   :ھاي زير باشد كننده پسماند بايد داراي ويژگي خودرو حمل _٥٤ماده
  .به طور كامل سرپوشیده باشد _الف

  .ناپذير باشد قسمت بار نفوذناپذير و نشت _ب
  .آوري و نگھداري شیرابه باشد قسمت بار دو جداره بوده و داراي سیستم جمع _پ
  .سرقت باشد قسمت بار داراي سیستم ايمني، ضد حريق و ضد _ت
كننده و شماره  المللي نوع پسماند و نام شركت حمل روي بدنه خودرو در دو سمت و در سمت عقب، نماد بین  _ث

  .مجوز خودرو درج شود
  .از خودرو حمل پسماند براي حمل مواد ديگر يا پسماندھاي عادي استفاده نشود _ج
  .اندازه خودرو متناسب با حجم پسماند باشد _چ
  .متر باشد ٢/٢ارتفاع دروني خودرو حدود  _ح
  .اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد _خ
پوش خودرو از جـنس فـرش يـا موكـت نباشـد و در صـورت        كف. امكان نظافت و ضدعفوني كردن داشته باشد _د

  .امكان پوششي يكپارچه و بدون درز داشته باشد
  .ار قفل شودونقل و در زمان عدم استفاده قسمت ب در حین حمل _ذ

توان قسمت  خودروھايي كه قسمت باركش آنھا قابل جدا شدن است، ارجح ھستند، به اين ترتیب مي _٥٥ماده
بار را در واحد بارگیري قرارداد يا از آن به عنوان انبار استفاده و پس از پر شدن، آن را با يك باركش خالي، تعويض 

  .كرد
ھاي  است، بايد از كامیون ٤٦ھاي مندرج در ماده  تر از زمان ني حمل طوالدر مواردي كه زمان نگھداري يا  _٥٦ماده

  .با سیستم سردكننده استفاده كرد
   .از مسیرھاي كم ترافیك و كم حادثه براي رساندن پسماند به محل امحا استفاده شود _٥٧ماده
ھايي صورت گیرد  مجوز و فرمدار و براساس  حیت ھاي صال ونقل پسماند پزشكي تنھا توسط شركت حمل _٥٨ماده

ن نظـارتي اعـم از وزارت،    شود و در صورت نیاز و درخواست بايد به مسؤوال كه توسط وزارت و سازمان صادر مي
  .سازمان و مأموران راھنمايي و رانندگي ارايه شود

  .ونقل پسماند پزشكي توسط پست ممنوع است حمل _تبصره
  .ف زمان صورت پذيرد يي مشخص شده در مجوز و بدون اتالحمل پسماند، تنھا به مقصد نھا _٥٩ماده
  .ونقل پسماندھاي تفكیك شده پزشكي ويژه با پسماندھاي عادي ممنوع است جايي و حمل جابه _٦٠ماده

   
 

  
  خطرسازي، تصفیه و امحا بي _فصل ھشتم

نوع پسماند، كـارآيي  خطر سازي و امحاي پسماندھاي پزشكي ويژه بستگي به عوامل مختلفي از جمله  انتخاب روش بي _٦١ماده
  .حظات زيست محیطي و بھداشتي، شرايط اقلیمي، شرايط جمعیتي، میزان پسماند و نظاير آن دارد روش ضدعفوني، مال

خطرسازي، تصفیه و امحا را انتخاب و پس از تأيید  ھاي بي ھر تولیدكننده پسماند پزشكي ويژه بايد يكي يا تلفیقي از روش _٦٢ماده
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  .اردوزارت به اجرا گذ
ھا به تأيید سازمان  ينده ھاي متمركز بايد از نظر فني و خروجي آال مكان استقرار سیستم مورد استفاده در خصوص سیستم _٦٣ماده

  .برسد
و ) ھا ن مانند بیمارستا(خطرسازي پسماندھاي عفوني و تیز و برنده توسط مراكز عمده تولیدكننده پسماند پزشكي ويژه  بي _٦٤ماده

در . ھاي مربوط به حداقل برسـد  ونقل و ھزينه متوسط و بزرگ بايد در محل تولید انجام شود تا مخاطرات ناشي از حملدر شھرھاي 
  .خطر شوند توانند در سايت مركزي بي شھرھاي كوچك و روستاھا و مراكز كوچك، پسماندھا مي

ھـا،   ھـا، مراكـز تزريـق، راديولـوژي     بھداشـت، آزمايشـگاه   ھا، مراكز اعم از درمانگاه(ساير مراكز تولید پسماند پزشكي ويژه  _٦٥ماده
اي يـا مركـزي، زبالـه     ھـاي منطقـه   توانند در سايت مي) ھا و ساير مراكز تولید پسماند پزشكي ھا، مطب ھا، فیزيوتراپي دندانپزشكي
  .ھاي مجاور استفاده كنند ساز بیمارستان خطر خطر كنند يا از امكانات بي تولیدي را بي

  .تحويل پسماند به واحدھاي مركزي تصفیه يا دفع فاقد مجوز ممنوع است _٦٦ماده

  .خطرساز پسماند بايد از وزارت و سازمان مجوز دريافت كنند واحدھاي متمركز بي _٦٧ماده

ند قانون مديريت پسماندھا پس از تبديل پسماند پزشكي ويژه به عادي، سازوكار مديريت آن ھماننـد پسـما   ٧مطابق ماده  _٦٨ماده
  .گیرد عادي صورت مي

   :ھاي زير باشد ھر روش تبديل پسماند پزشكي ويژه به عادي بايد داراي ويژگي _٦٩ماده

 ٦بـه میـزان حـداقل تـا      (Microbial inactivation efficacy) سـازي میكروبـي اسـپورھاي بـاكتري     دستگاه بايد قابلیت غیرفعال _الف
  ) log۶ ١٠(.را داشته باشد ١٠كاھش لگاريتمي در پايه 

  .خطرسازي تولید نشود ت جانبي سمي يا خطرناك در حین بي محصوال _ب

  .خطر و احتمال انتقال بیماري و عفونت را حذف كند _پ

  .مستندات مربوط به انجام فرآيند و بررسي صحت عملكرد دستگاه وجود داشته باشد _ت

  .ه راحتي و بدون انجام فرآيند ديگري قابل دفع باشدخطر بوده و ب زيست بي خروجي ھر روش بايد براي انسان و محیط _ث

  .از لحاظ ايمني داراي شرايط مناسب باشد و در تمام مراحل كار، ايمني سیستم حفظ شود _ج

  .مقرون به صرفه باشد _چ

  .توسط جامعه قابل پذيرش باشد _ح

  .حداقل خطر را ايجاد كندخطر باشد يا  بي... از نظر بھداشتي و ايمني براي كاركنان و كاربران و _خ

  .المللي كشور باشد در راستاي عمل به تعھدات بین _د

  .ھاي مورد استفاده بايد در قالب مديريت پسماند به تأيید مراجع صالح برسد تمام روش _ذ

ھاي  باكتري ١٠پايه كاھش لگاريتمي در  ٦و خاص، وزارت معیار جديد و موقت متناسب با شرايط و حداقل تا  ھاي اپیدمي در زمان _ر
  .كند م مي شاخص را اعال

  .آوري و براي دفع به گورستان محل، حمل شده و به روش خاص خود دفن شود ھاي قطع شده بايد مجزا جمع اعضا و اندام _ز

شـده  تأيیـد  » پیوست تصويبنامه ھیـأت وزيـران  «كه به مھر  ٢ھاي عمده تصفیه در پیوست شماره  ضوابط و معیارھاي روش _تبصره
  .است، خواھد بود

  .نصب ھرگونه زباله سوز اعم از متمركز و غیرمتمركز در شھرھا ممنوع است _٧٠ماده

  .محیطي خواھد بود استقرار ھرگونه سیستم تصفیه يا امحاي مركزي منوط به انجام مطالعات ارزيابي اثرھاي زيست _٧١ماده

ھـا و در صـورت    ، واحدھاي تولیدكننده موظف به بررسي كارآيي اين فناوريھاي نو با تغییر فناوري و روي كار آمدن فناوري _٧٢ماده
  .تر ھستند ھاي قديمي تأيید، استفاده از آنھا به جاي روش

اين ضوابط به عنوان ضوابط جايگزين ھر نوع ضابطه قبلي در اين خصوص تلقي شده و در صورت وجود موارد مشابه، ايـن   _٧٣ماده
  .تضوابط معتبر و قابل اجراس
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