عنوان  :نحوه نظارت بر مدیریت پسماند پزشکی و صحه گذاری بر عملکرد تجهیزات گند زدای پسماند عفونی

تعاریف و اصطالحات مندرج در این دستورالعمل برگرفته از قانون مدیریت پسماندها (مورخ  ، 3131مصوب مجلس شورای اسالمی)،
آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها (مورخ  ،3134مصوب هیات وزیران ) ،ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی
**

و پسماندهای وابسته(مورخ ، 3131مصوب كمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست ) و دستورالعمل  * C-17می باشد.

 -1مقدمه :بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماند در زمينه پسماندهاي پزشكي كه اثرات نامطلوب بر روي محيط
زيست و سالمت عمومي دارند جهت اطمينان از تفكيك مناسب در مرحله توليد ،نحوه حمل و نگهداري ،امحاء و دفع هر يك از
انواع پسماند هاي پزشكي بطور اصولي و بر اساس ضوابط و استانداردهاي موجود مورد ارزيابي قرار گيرد تا از ايجاد هرگونه
آلودگي پيشگيري و يا در صورت وقوع آلودگي اقدامات الزم جهت رفع آن و جبران خسارات احتمالي بعمل آيد.
 -2تعاریف :تعاريف در اين دستورالعمل مطابق با تعاريف مندرج در تعاريف ضوابط و روشهاي مدديريت اجرايدي پسدماندهاي
پزشكي و پسماندهاي وابسته و همچنين درآئين نامه خود اظهاري در پايش آلودگي محيط زيسدت و شديوه نامده هداي آزمايشدگاه
معتمد مي باشد.

 -1مستندات قانونی:
 -1-3ماده 21قانون مدیریت پسماندها :نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد.
-1-2ماده  22آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها :كليه توليدكنندگان ،وارد كنندگان و توزيع كنندگان كاال و
مواد بايد مشخصات ،مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه به سازمان و دستگاه ذي ربط ارايه
نمايند .متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده ( )11قانون محكوم خواهند شد.
 -1-4تصويب نامه دولت شماره  41025/32227مورخ  :45/1/3وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سازمان
حفاظت محيط زيست بعنوان دستگاه هاي مجري ،مكلف به تعيين حد تشخيص پسماندهاي عادي ،پزشكي ،ويژه و صنعتي مي
باشند .
* GUIDELINE C-17, Non-Incineration Technologies, for Treatment of Biomedical Waste, Ministry of the Environment,October 2002

**بر حسن اجرا و رعایت مفاد قانون مدیریت پسماندها  ،آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و ضوابط،روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و
پسماندهای وابسته تاكید ویژه می گردد.

 -1-1ضمانت اجرایی:
-

ماده  31قانون مدیریت پسماندها:

نگهداري ،مخلوط كردن ،جمع آوري ،حمل و نقل ،خريد و فروش ،دفع ،صدور و تخليه پسماندها در محيط ،بر طبق مقررات
اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود .در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار
اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار ( )400000ريال تا يكصد ميليون ( )100000000ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون
( )2000000ريال تا يكصد ميليون ( )100000000ريال و در صورت تكرار ،هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم
مي شوند.
-

ماده  12قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا:

كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونهبرداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت
كارخانجات وكارگاه ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و اماكن عمومي ممانعت به عمل آورده و يا اسناد و مدارك و
اطالعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطالعات خالف واقع ارائه نمايند بر حسب مورد و
اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا سه ماه
و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.
تبصره  -در صورتي كه مأموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا
گزارش خالف واقع ارائه نمايند عالوه بر محكوميت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر در اين
ماده محكوم خواهند شد.
-

ماده  11آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها:

نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان ،همچنين مأمورين وزارت كشور ،شهرداري ها ،دهياري ها و بخشداري ها در صورتي كه
وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن
در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند .وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش ،تنظيم و تدوين شيوه
نامه نحوه اقدام مأموران مذكور را فراهم آورند .مأمورين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي -وزارت جهاد كشاورزي
و وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي ،گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
متخلفين از حكم ماده ( )17به جزاي نقدي از دو ميليون ( )2000000ريال تا يكصد ميليون ( )100000000ريال و در صورت
تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.
-

ماده  133قانون مجازات اسالمی :

هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل  :آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده  ،دفع
غيربهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زايد  ،ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها  ،زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز

دام  ،استفاده غيرمجاز فاضالب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضالب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد  .و مرتكبين
چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند  ،به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد .
تبصره  – 1تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غيرمجاز بودن
كشتار دام و دفع فضوالت دامي و همچنين اعالم جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
 ،سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود .
تبصره  -2منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از  :پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني
كه كيفيت فيزيكي  ،شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر

باشد ،تغيير دهد.

 -4نحوه نظارت برمدیریت پسماند های پزشکی
 -3-4تفکیک ،بسته بندی و جمع آوری

جهت صحه گذاري بر صحيح بودن تفكيك در محل توليد ضروريست پايش از اين مرحله آغاز گردد .هريك از پسماندهاي
پزشكي در مرحله توليد با رعايت موارد زير تفكيك ،برچسب زني و جمع آوري مي گردند:
 -3-3-4پسماند عفونی

اين نوع پسماند در كيسه پالستيكي مقاوم به رنگ زرد با ظرفيت دو سوم يا سه چهارم كيسه جمع آوري گردد.

 -2-3-4پسماند تیز و برنده

وقتي سه چهارم ظروف و كيسه هاي محتوي پسماند پر شد بايد پس از بستن ،آنهدا را جمدع آوري نمدود ايدن ندوع پسدماند در
ظروف ايمن ) (safety Boxبه رنگ زرد با درب قرمز جمع آوري شود.
 -1-3-4پسماندهای دارویی و شیمیایی:

اين نوع پسماند در كيسه پالستيكي مقاوم به رنگ سفيد يا قهوه اي جمع آوري گردد.
-4-3-4پسماند های عادی:

اين نوع پسماند با كاركرد خانگي مي باشد و در مبداء توليد در كيسه هاي مشكي جمع آوري گردد.
تبصره :3اعضا و اندامهاي قطع شده بدن و جنين مرده طبق احكام شرع جمعآوري و تفكيك ميگردد.
اعضا و اندامهاي قطع شده بايستي مجزا جمعآوري و براي دفع به گورستان محل حمل شده و به روش خاص خود دفن شود.

تبصره  :2انواع پسماندهاي پزشكي ويژه بايد جدا از يكديگر در محل نگهداري شوند و محل نگهداري هر نوع پسماند بايد بدا
عالمت مشخصه تعيين شود .به خصوص پسماندهاي عفوني ،سيتوتوكسديك ،شديميايي ،راديواكتيدو بده هدي وجده در تمداس بدا
يكديگر قرار نگيرند.
تبصره :7مسئوالن موظفند برچسب مشخصات پسماند( نام محل  ،نوع و تاريخ توليد پسماند) را در مبداء توليد قبدل از تحويدل
به محل نگهداري بر روي كيسه ها نصب نمايند.
 -2-4نظارت برنحوه نگهداری پسماندهای پزشکی در محل نگهداری و ضوابط استقرار تجهیززات تصزفیه (ضزد عفزونی
كننده) پسماند های عفونی

 -1-2-5مدت زمان نگهداري پسماند ،در محل نگهداري مورد بررسي قرار مي گيرد .در صورت عددم وجدود سيسدتم سدرد
كننده ،زمان نگهداري موقت پسماندهاي عفوني (فاصله زماني بين توليد وتصفيه) نبايد از موارد زير تجاوز كند:
الددددددف -شددددددرايط آب و هددددددوايي معتدددددددل 32 :سدددددداعت در فصددددددل سددددددرد و  52سدددددداعت در فصددددددل گددددددرم
ب -شرايط آب و هوايي گرم 52 :ساعت در فصل سرد و  25ساعت در فصل گرم
 -2-2-5ضروريست بررسي گردد هر نوع پسماند بصورت جداگانه نگهدداري شدده باشدد بخصدوص پسدماند هداي عفدوني،
سيستوتوكسيك ،شيميايي و دارويي و راديو اكتيو به هي وجه در تماس با يكديگر قرار نگيرند.
 -7-2-5كيسه هاي زرد مربوط به پسماند عفوني در سطل هاي مخصوص زرد رنگ نگهداري و برچسب "پسماند عفوني" بر
روي آنها نصب گردد.
 -5-2-5ظروف ايمن ( )safety Boxدر سطل هاي مخصوص زرد رنگ نگهداري و برچسب" تيز و برنده  -داراي خطر
زيستي " بر روي آنها نصب گردد.
 -4-2-5كيسه هاي سفيد يا قهوه اي مربوط به پسماند دارويي و شيميايي در سطل هداي مخصدوص سدفيد يدا قهدوه اي رندگ
نگهداري مي شوند و برچسب" پسماند دارويي و شيميايي"بر روي آنها نصب گردد.
 -1-2-5كيسه هاي مشكي مربوط به پسماند عادي در سطل هاي مشكي يا آبي رنگ نگهداري و برچسب "پسماند عادي" بر
روي آنها نصب مي گردد.
 -3-2-5مراكز توليد كننده پسماندهاي پزشكي موظفند بمنظور جلوگيري از هرگونه دخل و تصرف در پسدماندهاي پزشدكي
بي خطر شده ،محموله مذكور را بسته بندي و به نحوه مطلوب نشانه گذاري نمايند.
 -2-2-5جايگاه نگهداري پسماندهاي پزشكي و دستگاه ضدعفوني كننده پسماندهاي عفوني بدور از محل خدمت كاركنان،
سيستم تهويه و تبريد ،آشپزخانه و محل رفت و آمد پرسنل بيمارستاني و مراجعان مي باشد.
تبصره :الزم است جايگاه نگهداري پسماندها و دستگاه تصفيه پسماندهاي عفوني در برابر شرايط نامسداعد آب و هدوايي مانندد
باران ،برف  ،گرما ،تابش خورشيد و غيره محافظت گردد و امكان كنترل دما و نور كافي وجود داشته ،داراي سدقف محكدم و
سيستم فاضالب باشد .دسترسي و حمل و نقل پسماند آسان باشد و امكان بدارگيري توسدط خودروهداي بداربري وجدود داشدته
باشد .محل بايستي مجهز به آب گرم و سرد و كفشوي باشد و امكان تميز كردن و ضد عفوني كردن محدل و آلدودگي زدايدي
وجود داشته باشد.

 -4-2-5بيخطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده توسط مراكز عمده توليدكننده پسماند پزشدكي ويدژه (مانندد بيمارسدتان
ها) و در شهرهاي متوسط و بزرگ بايد در محل توليد انجام شود تا مخاطرات ناشي از حملونقل و هزينههاي مربوطه به حداقل
برسد .در شهرهاي كوچك و روستاها و مراكز كوچك ،پسماندها ميتوانند در سايت مركزي بيخطر گردند.
 -10-2-5ساير مراكز توليد پسماند عفوني اعم از درمانگاهها ،مراكز بهداشت ،آزمايشدگاههدا ،مراكدز تزريدق ،راديولدوژيهدا،
دندانپزشكيها ،فيزيوتراپيها ،مطبها و غيره ميتوانند در سايتهاي منطقهاي يا مركزي ،زبالده توليددي را سدترون كنندد يدا از
امكانات تجهيزات ضد عفوني كننده پسماند عفوني بيمارستانهاي مجاور استفاده كنند و مستندات مربوطده را بده سدازمان ارائده
نمايند.
تبصره  :1مكان استقرار سيستم مورد استفاده در خصوص سيستم هاي متمركز از نظر فني و خروجي آالينده ها به تاييد سدازمان
برسد.
تبصره  :2تحويل پسماند به واحدهاي مركزي تصفيه يا دفع فاقد مجوز ممنوع است.
واحد هاي متمركز بي خطر ساز پسماند بايد از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشدكي و سدازمان حفاظدت محديط زيسدت
مجوز دريافت نمايند.
تبصره  :7حمل و نقل در واحد توليد كننده پسماند مطابق مدواد منددرج در فصدل هفدتم ضدوابط و روشدهاي مدديريت اجرايدي
پسماندهاي پزشكي و پسماند هاي وابسته مي باشد.
 -1-4ویژگیهای تبدیل پسماند پزشکی ویژه به عادی

الف -دستگاه بايد قابليت غيرفعالسازي ميكروبي اسپورهاي باكتري ) (Microbial inactivation efficacyبه ميزان
حداقل تا  1كاهش لگاريتمي در پايه  10را داشه باشد( .) 1 Log 10

ب -محصوالت جانبي سمي يا خطرناك در حين بيخطرسازي توليد نگردد .
پ -خطر و احتمال انتقال بيماري و عفونت را حذف نمايد .

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

ث -خروجي هر روش بايستي براي انسان و محيط زيست بيخطر بوده و بهراحتي و بدون انجام فرآيند ديگري قابل دفع باشد.

ج -از لحاظ ايمني داراي شرايط مناسب باشد و در كليه مراحل كار ،ايمني سيستم حفظ شود .
چ -مقرون بهصرفه باشد
ح -توسط جامعه قابل پذيرش باشد

خ -از نظر بهداشتي و ايمني براي كاركنان و كاربران و ....بيخطر باشد و يا حداقل خطر را ايجاد نكند .

د -در راستاي عمل به تعهدات بينالمللي كشور باشد .

ذ -كليه روش هاي مورد استفاده بايد در قالب مديريت پسماند به تاييد مراجع صالح برسد .
ر -در زمان هاي اپيدمي و خاص وزارت معيار جديد و موقت متناسب با شرايط و حداقل تا ( )1كاهش لگاريتمي در پايه ()10
باكتريهاي شاخص را اعالم مينمايد .

ز -اعضا و اندامهاي قطع شده بايستي مجزا جمعآوري و براي دفع به گورستان محل حمل شده و به روش خاص خود دفن

شود.

 -4-4ضوابط و معیارهای روش های عمده تصفیه و دفع
 -3 -4-4دفن بهداشتی

الف -يك چاله يا ترانشه حداقل  2متر عمق حفر شود نصف آن با پسماند پرشود سپس  0/4متر با آهك و تا سطح با خاك پدر
شود.
ب -بايد مطمئن شد كه حيوانات دسترسي به سايت دفن ندارند حصاركشي با سيمهاي آهني گالوانيزه يا نصب حفاظ ،مناسدب
مي باشد.
پ-اگر ترانشه در طول روز پر نشد ،قبل از پر شدن كامل يك ترانشه ،پس از ريختن پسماند يك اليه  10سانتيمتري خاك بايد
براي پوشش پسماند اضافه شود.
ت -عمليات دفن بايد تحت نظارت كامل و دقيق صورت گيرد.
ث -به منظور جلوگيري از نشت آالينده به آبهاي زيرزميني سايت دفن بايد نسبتاً غيرقابل نفوذ باشد و چاههاي كم عمق نزديك
سايت نباشد.
ج -محل دفن بايد از محل مسكوني دور باشد و در جايي واق ع شدود كده مطمدئن باشديم آبهداي سدطحي و يدا زيرزميندي آلدوده
نميشوند.منطقه نبايد در معرض سيل يا فرسايش باشد.
چ -محل دفن توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين مي گردد.
ح -مسئول سايت دفن بايد اطالعات همه ترانشه هاي دفن را نگهداري كند.
 -2-4-4زباله سوزها

 در روش امحاء توسط زباله سوز ها ،پسماندها بايستي فاقد تركيبات هالوژن دار ،فلزات سدنگين ،امدالح نقدره و پرتدو نگداريباشد پسماندهاي شيميايي وا كنش دهنده نبايد در مقادير زياد سوزانده شود.
 آالينده هاي خروجي ها ي هوا و فلزات سمي موجود در خاكسدتر حاصدل از سدوزاندن بايسدتي بدا اسدتاندارد هداي موجدودمطابقت داشته باشد.
 -1-4-4روش محفظه سازی

يك ظرف پالستيكي يا فلزي را تا سه چهارم از پسماند پر كرده سپس آنرا با ماده اي مانند فوم پالستيكي ،ماسه ،سيمان سفيد يا
خاك رس پر مي كنند و پس از خشك شدن ماده افزودني درب آنرا محكم بسته و در محل چالده دفدن مدي كنندد .ايدن روش
براي پسماندهاي شيميايي ،دارويي ،سايتوتوكسيك و تيز و برنده كاربرد دارد.

 -5نحوه صحه گذاری بر عملکرد تجهیزات گند زدای پسماندهای عفونی:
3-1

سطوح تصفیه (ضدعفونی) : Levels of Treatment

سطح :1ضد عفوني سطح پايين( : ) Low Level Disinfectionاين سدطح بدراي غيرفعدال سدازي قدارچ هدا ،برخدي باكتريهدا و
ويروسها مي باشد در اين سطح مايكوباكتري ها (باكتريهايي كه بيماري سل را ايجاد مي كنند) و اسپور ها غير فعال نمي شدوند
و براي ضدعفوني پسماند پزشكي كافي نمي باشد.
سطح  :2ضد عفوني سدطح متوسدط ( :) Intermediate Level Disinfectionايدن سدطح بدراي غيدر فعدال سدازي همده مدايكو
باكتريها ،ويروس ها ،قارچ ها و برخي باكتريها مي باشد ولي اسپورهاي باكتريايي را از بين نمي برد.

سطح  :7ضدد عفدوني سدطح بداال(Level Disinfection

 : )Highدر ايدن سدطح اندواع فدرم هداي ميكروبدي موجدود در پسدماند

بيمارستاني در حد قابل مالحظه اي از بين مي روندو بار ميكروبي بجا مانده خطر قابل مالحظه اي براي سالمتي انسان و محديط
زيست ندارد اين سطح ،سطح قابل قبول به شمار مي آيد و در اين سطح كاهش  5 Log 10معادل  %44/44مي باشد.
سطح  :5استرليزاسيون( : )Sterilizationدر اين سطح تمام فرم هاي ميكروبي موجود در پسماند از بين مي روند و كليه فر هداي
ميكروبي كامال غير فعال مي شوند و استريليزاسيون در اين سطح با حداقل كاهش  1 Log 10از اسپورهاي باسديلوس اسدتئارو
ترموفيلوس ثابت شده است.
تنظیم سطوح كاهش (:)Regulated Reduction Levels

سطوح كاهش اسپورهاي باكتريايي بطور خالصه در جدول ذيل بيان شده است .سترون سازي با بخار ( شامل اتو كالو ،هيدرو
كالو ) از نوع استريليزاسيون (سطح  )5با حداقل كاهش اسپور 1 Log 10مي باشد.آزمايشات در خصوص صحت فرآيندهاي
استريليزاسيون فقط بر روي اسپورهاي مقاوم به گرما شامل باسيلوس استئاروترمو فيلوس انجام مي گردد.
همچنين آزمايشات جهت صحت فرآيندهاي ضدعفوني در سطح  7با حداقل كاهش اسپور ( 5 Log 10فرآيندهاي غير
حرارتي مانند شيميايي ،ميكروويو و ماكرو ويو) بر روي باسيلوس استئاروترمو فيلوس يا باسيلوس سوبتيليس انجام مي گردد.
در روش گند زدايي به روش شيميايي به جهت نفوذ موثر ماده گندزدا ،تجهيزات بكار گرفته شده بايستي قابليت خرد نمودن
پسماند عفوني را داشته و پسماندهاي عفوني تحت تاثير ماده ضدعفوني كننده همزمان خرد گردند.

جدول تنظیم سطوح كاهش
فرآیند -تکنولوژی

كاهش اسپورهای باسیلوس استئارو

كاهش اسپورهای باسیلوس استئارو ترموفیلوس

ترموفیلوس (استریلیزاسیون -سطح )4

(ضد عفونی سطح باال  -سطح )1

1 Log 10

-

شيميايي

-

5 Log 10

ميكرو ويو

-

5 Log 10

ماكرو ويو

-

5 Log 10

استريليزاسيون با بخار

 2- 1ضوابط عمده دستگاه های گندزدای پسماندهای عفونی مراكز پزشکی:
با استفاده از انديكاتورهاي باكتريايي مدي تدوان ميكروبدي زدايدي پسدماند هداي پزشدكي را صدحه گدذاري نمدود هدر دسدتگاه
ضدعفوني كننده بايد قابلیت غیرفعالسازی میکروبی اسپورهای باكتری به میزان حداقل تا  1كاهش لگاریتمی در پایه  32را
داشته باشد (.)1log10
تبصره :1پسماند هاي عفوني ،تيز و برنده بايستي در مرحله توليد تفكيك گردند و در زمان ضد عفوني فاقد هدر گونده پسدماند
دارويي و شيميايي ،فلزات سنگين ،مواد راديواكتيو و سيستوتوكسيك باشد.
تبصره  :2از تجهيزات ضدعفوني كننده جهت ميكروب زدايي پسدماند عفدوني و تيدز و برندده اسدتفاده مدي شدود و بدراي سداير
پسماندها كاربرد ندارد.
-1-2-1در زمان هاي اپيدمي و موارد خاص معيار جديد و موقت متناسب با شرايط در خصوص با كتريهاي خاص به ميزان
حداقل( )1log10توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اعالم و موقتا" تا رفع شرايط خاص ،غير فعال سازي آن
باكتري هاي خاص مورد پايش قرار مي گيرد.

 -1-1ضوابط و معیارهای عمده سترون سازی با سیستم بخار:

 -3-1-1معیارها و ضوابط روش سترون سازی با اتو كالو:

الف  -در راهبري اتو كالوها عوامل زير بايد مد نظر قرار گيرد:
زمان ،درجه حرارت ،فشار ،نوع پسماند ،نوع ظروف ،نحوه بارگذاري و حداكثر ميزان بارگذاري.
ب  -اين روش براي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده كاربرد دارد.
پ  -پسماندها شيميايي و دارويي نبايد با اين روش تصفيه شوند.
ت  -چنانچه از اتو كالو بدون خردكن استفاده مي شود بايد كيسه و ظرف ايمن ) (S.Bحاوي پسماند قابل اتوكالو كردن
باشند.

ث  -ميزان پسماندهايي كه داخل دستگاه قرار داده مي شود بايد متناسب با حجم اتوكالو باشد.
ج  -مدت زمان سترو ن سازي بستگي به مقدار و چگالي بار) پسماند (دارد.
چ  -دستگاه بايد حداقل سالي يكبار كاليبره شود و مستندات آن موجود باشد.
ح  -استفاده از شاخص هاي شيميايي )مانند نوارهاي حساس به حرارت يا موارد مشابه ديگر) براي هر دوره
كاري) سيكل (كه سترون مي شوند ،ضروري است تا نشان دهد شرايط كامل سترون سازي ايجاد شده است.
خ  -استفاده از شاخص بيولوژيك باسيلوس استئاروترموفيلوس حداقل ماهي يكبار ضروري است تا ازصحت عمليات سترون
سازي اطمينان حاصل شود (.خود اظهاري در پايش آلودگي محيط زيست فصلي مي باشد در كميته بصورت ماهانه تصميم
گيري خواهد شد(.
د  -مستندات بايد حداقل به مدت يكسال نگهداري شوند.
ذ  -وقتي يك اتوكالو گراويتي براي پسماند پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد:
درجه حرارت نبايد كمتر از  121درجه سانتي گراد و فشار  14پوند بر اين مربع ) (Psiو زمان ماند كمتر از  10دقيقهنباشد.
براي اتوكالو با زمان ماند  54دقيقه درجه حرارت كمتر از  174درجه سانتيگراد نباشد و فشار )(  Psiباشد.ر -وقتي يك اتوكالو وكيوم براي پسماند پزشكي استفاده مي شود بايد موارد زير را شامل شود.
براي يك اتوكالو با زمان ماند  54دقيقه درجه حرارت كمتر از  121درجه سانتي گراد نباشد و فشار 14 Psiباشد.
براي يك اتوكالو با زمان ماند 70دقيقه ،درجه حرارت كمتر از 174درجه سانتي گراد نباشد و فشار  71 Psiباشد.ز  -پسماند پزشكي نبايدبه عنوان پسماند تصفيه شده در نظر گرفته شود مگر اينكه انديكاتور زمان،درجه حرارت و فشار
نشان دهد كه در طي فرايند سترون سازي با اتو كالو ،زمان ،درجه حرارت وفشار الزم تامين شده است.
ژ  -اگر به هر دليل انديكاتور زمان ،درجه حرارت يا فشار نشان دهد كه اين سه عامل مناسب نبوده تمام بار پسماند پزشكي
بايد دوباره اتو كالو شوند تا فشار ،درجه حرارت و زمان ماند مناسب به دست آيد.
ثبت كردن پارامترهاي راهبري) اداره كردن(
هر اتوكالو بايد مجهز به تجهيزات ثبت كامپيوتري يا گرافيك باشد تا به طور ا توماتيك و مداوم پايش شود و تاريخ ،زمان،
روز ،تعداد بار و پارامترهاي عملياتي ر ا بطور كامل در سراسر سيكل كامل كاري اتوكالو ثبت كند.
آزمايش صحت فرايند ،تست اسپور
الف  -اتو كالو بايد به طور كامل و مداوم انديكاتور بيولوژيكي مصوب) حاوي  ( Bacillus stearo thermophilusرا
در ماكزيمم ظرفيت طراحي شده هر اتوكالو بكشد.

ب -انديكاتور بيولوژيك براي اتوكالو ويا لهاي اسپورهاي باسيلوس استئارو ترموفيلوس يا نوارهاي اسپوربا  1× 101اسپور
در ميلي ليتر است.
پ  -تحت هي شرايطي براي اتوكالوي كه با دماي  121درجه سانتيگراد و فشار  14 psiكار مي كند زمان ماند پسماند در
آن نبايد كمتر از 70دقيقه باشد.
آزمايش روتين
وقتي يك نوار انديكاتور شيميايي به يك درجه حرارت معين مي رسد ،تغيير رنگ مي دهد و مي تواند براي نشان دادن
صحت و سقم اينكه درجه حرارت مناسب به دست آمده است مورد استفاده قرار گيرد.
ممكن است استفاده بيشتر از يك نوار روي بسته پسماند در محل هاي مختلف براي اطمينان از اينكه محتويات داخلي بستهها به طور كامل اتو كالو شد ه اند الزم باشد.
روش آزمون:
ويالهاي انديكاتور بيولوژيك را در يك يا چند محل كه بيانگرشرايط واقعي با ظرفيت كامل دستگاه مي باشد قرار مي دهند .
پس از پايان فرايند ،ويال انديكاتور بيولوژيك را بيرون آورده و طي مدت  2ساعت كپسول شيشه اي داخل آن شكسته تا
محيط كشت و انديكاتور  pHداخل كپسول شيشه اي با كاغذ آغشته به اسپور باسيلوس در تماس قرار گيرد ،سپس ويال را
به مدت  24-22در دماي  43درجه سانتي گراد انكوبه نماييد و تغيير رنگ را در آن را بررسي كنيد .تغيير رنگ محيط
كشت نشانگر تغيير  PHمحيط كشت و رشد باكتريايي مي باشد كه نشاندهنده عملكرد نامناسب دستگاه است و عدم تغيير
رنگ ،نشان دهنده از بين رفتن باسيلوس و صحت عملكرد دستگاه است.
در خصوص اتو كالو هاي خرد كن دار انديكاتور بيولوژيكي در مكاني كه از قبل در ديواره دستگاه تعبيه شده و بيانگر
شرايط واقعي دستگاه است قرار داده مي شود و برنامه سترون سازي اجرا مي شود.در اتو كالوهاي داراي خرد كن داخلي،
زمان ماند در دماي استريل مي تواند تا 14دقيقه كاهش يابد.
جهت انجام تست تاييدي از پسماند نيز نمونه برداري شده و در آزمايشگاه كشت پسماند انجام مي گردد .عدم رشد كلوني
بر روي محيط كشت صحت عملكرد دستگاه را نشان مي دهد.
كنترل مثبت  :براي بررسي زنده بودن اسپور انديكاتور بيولوژيكي از كنترل مثبت استفاده كنيد  .براي اين كار ،يك ويال
انديكاتور بيولوژيك را بدون آن كه اتوكالو شود ،به همراه ساير ويال هاي بيولوژيك كه از اتوكالو خارج شده ،شكسته و
انكوبه نماييد .باسيلوس موجود در اين ويال حتما" بايد رشد كند و رنگ محيط كشت را زرد نمايد  .اگر تغيير رنگ در اين
ويال از بنفش به زرد ايجاد شود ،نتايج ساير ويال ها قابل اعتماد است  .اگر اين ويال تغيير رنگ ندهد ،نشان دهنده از بين
رفتن خودبخودي باسيلوس است.

پارامترهاي مورد آناليز :ويال گذاري اسپور باكتريايي)باسيلوس استئاروترموفيلوس( ،تست بوويديك ،تست پايش نفوذ بخار،
كشت پسماند)جهت اتوكالوهاي خرد كن دار(

 -2-7-1معیارها و ضوابط روش سترون سازی با هیدرو كالو:
سترون سازي در اين سيستم بر اساس چرخش و تماس غيرمستقيم بخار با پسماند است.
روتاتور و تيغه هاي خردكن قوي ،پسماند را مخلوط و به قطعات ريز خرد مي كنند و با اين كار سبب اطمينان از نفوذ بخار در
پسماند مي شوند .بخار فضاي بين ديواره دوجداره مجراي اتوكالو را پر مي كند ،داخل مجرا را گرم مي كند و گرما را به
پسماند مرطوب انتقال مي دهد .اين كار باعث مي شود رطوبت پسماند به بخار تبديل شود .پسماند به مدت  14 -70دقيقه و
دماي  121درجه سانتي گراد و فشار  Psi 14استريل مي شود لوله تهويه باز مي شود و فشار مجرا خنثي مي شود ،اما بخار
همچنان گرم مي شود و مخلوط كردن پسماند ادامه پيدا مي كند تا رطوبت پسماند تبخير گردد و پسماند خشك شود.
آزمايش صحت فرايند ،تست اسپور
الف -هيدروكالو بايد به طور كامل و مداوم انديكاتور بيولوژيكي ( )Bacillus stearothermophilusرا در ماكزيمم
ظرفيت طراحي شده بكشد.
ب -انديكاتور بيولوژيكي اسپور  1×101اسپور در ميلي ليتر است.
روش آزمون:
در خصوص هيدرو كالوها ي خرد كن دار مي بايست انديكاتور بيولوژيكي در مكاني كه از قبل در ديواره دستگاه تعبيه
شده و بيانگر شرايط واقعي دستگاه است قرار داده مي شود و بعد از اجراي برنامه سترون سازي ويال انديكاتور بيولوژيك را
بيرون آورده و طي مدت  2ساعت كپسول شيشه اي داخل آن شكسته تا محيط كشت و انديكاتور pHداخل كپسول شيشه
اي با كاغذ آغشته به اسپور باسيلوس در تماس قرار گيرد ،سپس ويال را به مدت  22-25در دماي  41درجه سانتي گراد
انكوبه نماييد و تغيير رنگ را در آن را بررسي كنيد .تغيير رنگ محيط كشت نشانگر تغيير  PHمحيط كشت در نتيجه رشد
باكتريايي بوده ونشاندهنده عملكرد نا مناسب دستگاه است و عدم تغيير رنگ ،نشان دهنده از بين رفتن باسيلوس و صحت
عملكرد دستگاه است.
جهت انجام تست تاييدي ،از پسماند نيز نمونه برداري شده و در آزمايشگاه كشت پسماند انجام مي گردد عدم رشد كلوني بر
روي محيط كشت صحت عملكرد دستگاه را نشان مي دهد.
كنترل مثبت :براي بررسي زنده بودن اسپور انديكاتور بيولوژيكي از كنترل مثبت استفاده كنيد .
پارامترهاي مورد سنجش :ويال گذاري اسپور باكتريايي(باسيلوس استئاروترموفيلوس) ،كشت پسماند

 -1-1-1الزامات عملیاتی:
 تست هاي ميكروبيولوژيكي بايد بيانگر شرايط واقعي دستگاه سترون ساز و با ظرفيت كامل انجام گيرد.
 پسماند استفاده شده در دستگاه سترون ساز بايستي معرف پسماند عفوني باشد يعني از پسماند عفوني در اين پروسه استفاده
شود.در خصوص بار گذاري پسماند هاي تيز و برنده در دستگاه هاي سترون ساز نيز فقط جهت سترون نمودن و ميكروب
زدايي مي باشد.
 تاريخ انقضاء اسپورهاي تجاري با يستي چك شود و از تاريخ آن نگذشته باشد.
 نمونه در حين انتقال به آزمايشگاه براي تست و در زمان نگهداري جهت آزمايش بايستي در دماي  1تا  5درجه سانتي گراد
نگهداري شوند همچنين آناليز در طول  25ساعت از دريافت نمونه انجام گيرد.
 راهبري دستگاه ها شامل نظارت بصري ،ثبت و نگهداري داده و اطالعاي مانند تاريخ /زمان و مدت بارگذاري  ،درجه
حرارت و فشار بايستي مورد توجه باشد.
 دستگاه بايد حداقل سالي يكبار كاليبره شود و مستندات آن موجود باشد.
 مستندات بايد حداقل به مدت يكسال نگهداري شوند.
 هر گونه نقص در سيستم كه در كارايي دستگاه تاثير گذار باشد فورا بر طرف گردد.
 اگر نتايج تاييد نگردد هي باري اجازه خروج ندارد تا زمان برطرف شدن اشكال ايجاد شده در دستگاه ،بار در سايت
نگهداري مي شوند تا تست بعدي انجام گردد و نتايج تست كاهش 1 Log 10اسپورها را نشان دهد .پسماندها فقط تا زمان
تاييد تست موفق اجازه خروج براي دفع را دارند.

پیوست ها -10-1جدول طبقه بندي پسماندهاي پزشكي ويژه
 -10-2جدول دستورالعمل تفكيك زباله هاي بيمارستاني
 -10-7جدول نمونه اي از فرم آمار حجم و وزن زباله هاي بيمارستاني بصورت روزانه
 -10-5عالئم مشخصه پسماندها

پیوست -32 -3جدول طبقه بندی پسماندهای پزشکی ویژه

پیوست  -32 -2جدول دستورالعمل تفکیک زباله های بیمارستانی
نوع پسماند

رنگ كيسه
(در محل توليد)

رنگ سطل
(درمحل نگهداري

شرح و مثال

برچسب

جهت امحاء)
پسماندهاي مظنون به داشتن عوامل زنده بيماري زا مانند

عفوني

عفوني

زرد

زرد

تيز و برنده

Safety box
زرد با درب قرمز

زرد

شيميايي دارويي

سفيد يا قهوه اي

سفيد يا قهوه اي

شيميايي دارويي

عادي

مشكي

مشكي يا آبي

عادي

-

محيط هاي كشت و نگهدارنده ميكروبي آزمايشگاه

-

پسماندهاي ناشي از جداسازي بيماران عفوني مانند بافتها و سواب آلوده

-

مواد و تجهيزاتي كه با فرد مبتال به بيماري عفوني تماس داشته اند

-

ترشحات  ،مواد دفع شده از اين بيماران

وسايل تيز و برنده مانند - :سوزن تزريق

تيز و برنده -
داراي خطر زيستي

-

ستهاي انفوزيون

-

تيغه چاقو

-

چاقو

-

تيغ

-

شيشه هاي برنده

-

داروهاي تاريخ گذشته ،مصرف نشده كه براي انسان و محيط مضر مي باشد

-

بطريها و قوطي هاي داراي باقي مانده داروهاي خطرناك

-

معرفهاي آزمايشگاهي

-

داروي ثبوت و ظهور فيلم

-

مواد ضدعفوني كننده و گندزداي تاريخ گذشته كه در صورت آزاد شدن براي
انسان و محيط مضر مي باشد

-

حالل ها

-

پسماند هاي ژئو توكسيك شيمي درماني

-

مواد شيميايي با خصوصيات سمي براي ژن ها

پسماند با كاركرد خانگي ،آشپزخانه و آبدار خانه ،اداري ،باغباني ،كاور و نايلون و جعبه هاي عادي

ایام هفته

تاریخ

 /kgوزن

تعداد

حجم

تعداد

 /kgوزن

تعداد

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنجشنبه
جمعه

پیوست  -32 –4عالئم مشخصه پسماندها

 /kgوزن

تعداد

شده خروجی

و دارویی

تخت

مصوب

عفونی(زرد)

بی خطر سازی

فعال

كیسه های

ظروف ایمن
)(Safety bax

كیسه های

پسماند شیمیایی

تعداد
شیفت كاری

پیوست  -32- 1جدول نمونه ای از فرم آمار حجم و وزن زباله های بیمارستانی بصورت روزانه

تعداد دوره
كاری دستگاه
بی خطر ساز

