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  1 مبحث
  

دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی ویژه 
  در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
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  بیمارستانها  -بخش اول

قانون مدیریت پسماندها مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و  7باستناد ماده  -الف 
شهرداري، دهیاري و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده روستاها و حریم آنها به عهده 

مدیریت اجرایی پسماندهاي صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده و در صورت تبدیل آن به . بخشداریها می باشد
  .پسماند عادي بر عهده شهرداري ها، دهیاریها و بخشداریها می باشد

مدیریت هاي اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوري، باستناد تبصره ماده فوق 
  .دنواگذار نمای) اشخاص حقیقی و حقوقی ( جداسازي و دفع آن را به بخش خصوصی 

طبق مفاد ماده فوق مدیریت بیمارستان ملزم است یکی از دو روش زیر را براي مدیریت اجرایی پسماند  - ب 
  :ن بکار گیردپزشکی ویژه بیمارستا

قانون مدیریت پسماندها عملیات اجرایی مدیریت  7مدیریت اجرایی بیمارستان می تواند مطابق ماده  .1
  .اجرایی پسماند پزشکی ویژه را راساً انجام دهد

قانون مدیریت پسماندها تمام یا  7مدیریت اجرایی پسماند پزشکی ویژه می تواند به استناد تبصره ماده  .2
واگذار ) اشخاص حقیقی و حقوقی ( اجرایی پسماند پزشکی ویژه را به بخش خصوصی بخشی از عملیات 

  .نماید
مدیریت بیمارستان و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجراي مدیریت اجرایی پسماند پزشکی ویژه ملزم به  -پ 

مصوبه شماره  "ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی و پسماندهاي وابسته "رعایت کلیه مفاد 
   ) قانون مدیریت پسماندها 11موضوع ماده (  هیئت محترم دولت 8/2/1387ك مورخ  38459ت / 15871
 .می باشند

طبق مندرجات ماده فوق الذکر پس از تبدیل پسماند هاي پزشکی ویژه به پسماند عادي سازوکار مدیریت  - ت 
  .بخشداریها می باشد آن همانند پسماند شهري بعهده شهرداري ها، دهیاریها و

مانند (بی خطرسازي پسماندهاي عفونی و تیز و برنده توسط مراکز عمده تولیدکننده پسماند پزشکی ویژه  -ث 
و در شهرهاي متوسط و بزرگ باید در محل تولید انجام شود تا مخاطرات ناشی از حمل و نقل و ) بیمارستانها

کوچک و روستاها و مراکز کوچک، پسماندها می توانند در در شهرهاي . هزینه هاي مربوطه به حداقل برسد
  .سایت مرکزي بی خطر گردند
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 مراکز بهداشتی درمانی – بخش دوم

ها، درمانگاهها و سایر مراکز مشابه ضمن  درخصوص مدیریت پسماندهاي پزشکی ویژه تولیدي در مطب- الف 
وروشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی و رعایت دستورالعملهاي مرکز سالمت محیط وکار و ضوابط 

  :رعایت نکات زیر الزامی است) قانون مدیریت پسماندها  11موضوع مادة( پسماندهاي وابسته 

کلیه مراکز تولید کننده پسماند پزشکی موظفند در مبدا تولید پسماندهاي عادي و پسماندهاي ویژه  .1
 . ر تفکیک و بسته بندي نمایندخود را با رعایت موارد زیر جمع آوري، از یکدیگ

پسماند عفونی، تیز و برنده، شیمیایی و که عبارتند از  پسماندهاي پزشکیو جمع آوري  تفکیک .2
 .بطور جداگانه الزامی است عاديو دارویی 

کلیه پسماندهایی که روش امحاي آنها یکسان می باشند نیاز به جداسازي و تفکیک از یکدیگر   .3
  .ندارند

اکیداً ممنوع است این تولیدي در خارج از محوطۀ مراکز فوق  پزشکی ویژهاندهاي قراردادن پسم .4
س براي افراد محفوظ و غیر قابل دستر تا قبل از بی خطر سازي در یک محل مناسب ،پسماندها باید 

 .سودجو نگهداري شوند

 یواقع در محل سیستم حفاظتی مجهز به سطلهايها را می توان در پسمانداین  واحد هاي کوچکدر  .5
سطل زباله غیر قابل چندان زیاد نیست در  ویژهکه حجم پسماندهاي  مانند مطبهاو در مراکزي  امن

 .نگهداري نمودحمل زباله  مخصوصکیسه هاي قابل شستشو درنشت، مقاوم 

  .جابه جایی و حمل و نقل پسماندهاي تفکیک شده ویژه با پسماندهاي عادي ممنوع است .6
  

در مراکز فوق می توان طبق ) بی خطر(براي تبدیل پسماندهاي عفونی و تیز و برنده به پسماندهاي عادي  -ب 
 11موضوع مادة (ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی و پسماندهاي وابسته   65مفاد ماده 

 : از روشهاي زیر استفاده نمود) قانون مدیریت پسماندها 

در داخل هر مرکز یا (در مبدأ تولید آنها استفاده از  و رسوز با حجم مناسبدستگاههاي غی  نصب .1
  ....)مطب و 

  )در ساختمان پزشکان(بصورت مرکزي  آنهااستفاده از  و دستگاههاي غیرسوز با حجم مناسب نصب  .2
به نزدیکترین بیمارستان یا نزدیکترین محل مجهز به  عقد قرارداد و تحویل پسماند پزشکی ویژه .3

  غیرسوزبی خطر ساز تم سیس
خطرساز غیرسوز باید  از محل تولید تا محل استقرار دستگاه بی بدیهی است حمل و نقل پسماند پزشکی ویژه
  . با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی و ایمنی صورت گیرد
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طبق مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی ویژه و انجام کار بصورت متمرکز  و یا غیر متمرکز  .4
موضوع  بط واگذاري مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقیضوا مندرجات

به اشخاص حقیقی یا آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها  "3"ماده  "6"بند  "ت"ردیف 
  .حقوقی واگذار گردد

از محل تولید تا دفع نهایی باید با رعایت ضوابط  حمل و نقل پسماند پزشکی ویژه» 4«درصورت انتخاب گزینه 
بهداشتی و ایمنی انجام و کلیۀ مراحل مدیریت اجرایی با نظارت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ذیربط 

  . وزارت بهداشت می باشند دستورالعملهاي مربوطههمچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت . صورت پذیرد

مناسب، زمین  در صورت وجودزیرزمینی پایین است  هاي و خشک و مناطقی که سطح آب در مناطق کویري
  .مجاز می باشدضوابط بهداشتی رعایت با دفن پسماندها 

میتوانند ازروش دفن بهداشتی نیز براي  در صورتیکه حجم پسماند عفونی کم باشددر مناطق روستائی  .5
  :تفاده نمودامحاء پسماندهاي عفونی با رعایت ضوابط زیر اس

  ضوابط و معیارهاي دفن بهداشتی

 1.محل دفن توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می گردد -1- 5

محل دفن باید از محل مسکونی دور باشد و در جایی واقع شود که مطمئن باشیم آبهاي سطحی و  -2- 5
 .منطقه نباید در معرض سیل یا فرسایش باشد. یا زیرزمینی آلوده نمیشوند 

گیري از نشت آالینده به آبهاي زیر زمینی سایت دفن باید نسبتاً غیرقابل نفوذ باشد به منظور جلو -3- 5
 .و چاههاي کم عمق نزدیک سایت نباشد

 .عملیات دفن باید تحت نظارت کامل و دقیق صورت گیرد -4- 5

متر با  5/0متر عمق حفر شود نصف آن با پسماند پر شود سپس  2یک چاله یا ترانشه با حداقل  -5- 5
 .ح با خاك پر شودآهک و تا سط

اگر ترانشه در طول روز پر نشد، قبل از پرشدن کامل یک ترانشه ، پس از ریختن پسماند یک الیه  -6- 5
 .سانتیمتري خاك باید براي پوشش پسماند اضافه شود 10

باید مطمئن شد که حیوانات دسترسی به سایت دفن ندارند حصارکشی با سیمهاي آهنی گالوانیزه  -7- 5
 .می باشد یا نصب حفاظ، مناسب

 .مسئول سایت دفن باید اطالعات همۀ ترانشه هاي دفن را نگهداري کند -8- 5

در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی مربوط به مدیریت اجرایی پسماندهاي  - پ 
حقوقی پزشکی ویژه به اشخاص و یا محیط زیست ، مسئولیت آن به عهده تولیدکنندگان و اشخاص حقیقی و 

  .مسئول عملیات فوق با توجه به قصور آنان می باشد

                                                        
  آیین نامه اجرایی آن 23قانون مدیریت پسماندها و ماده  12مادهبر اساس  1
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  2 مبحث

  مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی ویژهضوابط واگذاري 

   به اشخاص حقیقی و حقوقی

  
  )آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها  "3"ماده  " 6 "بند  "ت"موضوع ردیف ( 
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و بمنظور جلب مشارکت بخش آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها  3ماده  6بند  2طبق ردیف ت
بهداشتی و مراکز رایی پسماندهاي مدیریت اجنحوه واگذاري  بارهدر  خدماتارتقاء کیفیت خصوصی و 

به اشخاص حقیقی و  پزشکی، ضوابط مربوط به چگونگی واگذاري مدیریت اجرایی پسماندهاي درمانی
  .باشدمی  زیربه شرح حقوقی 

  تعاریف -1فصل 

  :در معانی مشروح مربوط به کار می روند عبارات و اصطالحات زیر  -1ماده 

شوراي  محترم مجلس -  20/2/1383مصوب  - قانون مدیریت پسماندها :  قانون مدیریت پسماندها - الف
  اسالمی 

  هیات محترم وزیران -  5/5/1384مصوب  - آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها :  آیین نامه - ب

  سازمان حفاظت محیط زیست : سازمان  - پ

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :   وزارت بهداشت - ت 

بیمارستانها، آزمایشگاههاي تشخیص طبی، آزمایشگاههاي تحقیقاتی علوم :  مراکز بهداشتی درمانی - ث
 ، مطبها، مراکزتسهیالت زایمانی ، مراکز جراحی محدودانتقال خونپزشکی، درمانگاهها، کلینیکها، پایگاههاي 

  مشابه و موسسات و سایر مراکز

  علوم پزشکی  دانشکده/دانشگاه سالمت/معاونت بهداشتی:  سالمت/معاونت بهداشتی - ج

  .نماید اقداماتی که ویژگی خطرناك بودن پسماند پزشکی را رفع:  بی خطرسازي  - چ

که داراي ماهیت حقوقی بوده و داراي مجوز از مراجع ذیربط  اي شرکت یا موسسه:  موسسه/شرکت - ح
  .باشد

به کلیه پسماندهاي عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، : ویژه پسماندهاي پزشکی - خ
از خواص یکی حداقل بودن  به دلیل باالکه درمانی، آزمایشگاههاي تشخیص طبی، و سایر مراکز مشابه 

 به مراقبت ویژه خطرناك از قبیل سمیت، بیماري زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن که
  . گفته می شودنیاز دارند  )مدیریت خاص(

                                                        
اشخاص حقیقی و چگونگی واگذاري مدیریت اجرایی پسماندها به  :آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها 3ماده  6ردیف ت بند  2

 حقوقی متقاضی سرمایه گذاري در امور مدیریت پسماندها
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... ونگهداري موقت  ،آوري  ، جمع تفکیک" دستورالعمل  جدیدترین منظور : دستورالعمل تفکیک - د
  .وزارت بهداشت می باشد ،" پسماندهاي پزشکی

  شرایط اخذ مجوز  -2فصل 

ي پزشکی ویژه باید مدیریت اجرایی پسماندهادر باره انجام فعالیتهاي مرتبط با موسسه /شرکت -2ماده 
مجوز  داشته ) دانشکده مربوطه/سالمت دانشگاه/معاونت بهداشتی(قبل از هرگونه فعالیت، از وزارت بهداشت 

  .باشد

موسسه پس از بررسی و تایید موارد ذکر شده توسط کارشناس مسئول /صدور پروانه شرکتمجوز  -3ماده 
  .به امضاي معاونت بهداشتی صادر خواهد شد ،بهداشت محیط

  :پسماندها باید داراي ویژگی هاي زیر باشند اجرایی متقاضی انجام مدیریتموسسه /شرکت -4ماده 

  )طبق مقررات جاري کشور . (باید به ثبت رسیده باشدموسسه /شرکت - 1-4

  .قید شده باشد "انجام مدیریت اجرایی پسماندها"موسسه باید /شرکتدر موضوع فعالیتهاي  - 2-4

  :باشد ویژگی هاي زیر پسماندها با اجرایی انجام مدیریت جهت ناظر فنیداراي یک نفر  - 3-4

  .تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران  - 4- 1-3

  .اسالم و یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشوراعتقاد به   - 4 - 2-3

  .دارا بودن حسن شهرت - 4- 3-3

  .عدم اعتیاد به مواد مخدر - 4 - 4-3

 پیشینه کیفري  نداشتن سوء  - 4- 5-3

  . براي آقایان پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم کارتداشتن  - 4 - 6-3

با . ( مرتبط سال سابقه کار و حداقل دو  بهداشت محیط در رشته کارشناسی مدركدارا بودن حداقل  - 4 - 7-3
  )تایید معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه

  . از آموزشگاههاي اصناف اخذ گواهینامه دوره ویژه آموزشی مدیریت اجرایی پسماند - 4 - 8-3

  .مجوز صادره قابل واگذاري و انتقال به غیر نمی باشد -5ماده 

است بر انجام کلیه عملیات مدیریت اجرایی پسماندها نظارت داشته و امور  موظفناظر فنی   – 6ماده 
  .مربوطه را هدایت کند
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موسسه /شرکت نظارت فنیو یا  باشدشرکت نباید در مراکز و موسسات دولتی شاغل  ناظر فنی – 7ماده 
  .دیگري را بر عهده داشته باشد

   شرایط فعالیت -3فصل

 به معاونت بهداشتی مربوطه را برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهاي ویژهموسسه موظف است /شرکت – 8ماده 
  . اخذ نماید و تاییدیه ارائه

"  و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی و پسماندهاي وابسته ضوابط" کلیه رعایت -9ماده 

قانون  11ماده موضوع  )محترم دولت تئهی 1387 /8/2مورخ  ك38459ت/15871مصوبه شماره (
  .الزامی می باشدمدیریت پسماندها 

، دفتر کار و سرویس بهداشتی شامل موسسه / حداقل شرایط مورد نیاز مکان و فضاي شرکت -10ماده 
  .دستشویی و توالت مطابق شرایط بهداشتی می باشد

مکان و تجهیزات شرکت بسته به نوع و وسعت فعالیت با نظر معاونت  ،سایر شرایط نیروي انسانی -1تبصره 
  .بهداشتی تعیین می گردد

باید با تایید معاونت ... موسسه و /شرکت یا نشانی ناظر فنیتغییر در هرگونه تغییر مانند  – 11ماده 
  .بهداشتی مربوطه باشد

 دستورالعمل" بایستی کلیه ضوابط مندرج دربه منظور تامین سالمت، ایمنی و بهداشت کارگران  - 12ماده 
تامین و موسسه /شرکتتوسط  " قانون مدیریت پسماندها 5سالمت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 

   .رعایت شده باشد

آموزشهاي الزم را در زمینه موارد و موازین بهداشتی مرتبط با  مکلف استموسسه /شرکت  – 13ماده 
مطابق دستورالعملهاي مرکز سالمت محیط و کار و با هماهنگی معاونت  ي پزشکیپسماندها اجرایی مدیریت
  .دنبه کارکنان ذیربط خود ارائه نمای سالمت/بهداشتی

در چهارچوب دستورالعملهاي مرکز سالمت محیط و کار وزارت مکلف است موسسه /شرکت – 14ماده 
  .بهداشت  فعالیت نماید
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  تمدید پروانه -4فصل 

سال خواهد بود و پس از بررسی عملکرد بر اساس ضوابط  3اعتبار مجوز صادره از تاریخ صدور به مدت  - 15ماده 
  .اعالم شده توسط معاونت بهداشتی قابل تمدید خواهد بود

  نظارت -5فصل 

) محیطبهداشت (نظارت بر انجام کلیه مراحل مدیریت اجرایی پسماندها بر عهده معاونت بهداشتی  -16ماده 
  .خواهد بود

بازرسین بهداشت محیط معاونت بهداشتی مجازند در چهارچوب وظایف قانونی به بازرسی فعالیت   – 17ماده 
  .بپردازندموسسه /شرکت

  حدود و اختیارات -6فصل 

 4ماده  4- 2و  4-1شخص حقیقی می تواند با رعایت کلیه مواد این ضوابط به استثناي بند  – 18ماده 
  .فعالیت نماید

 4- 2و  4- 1به استثناي بند . ( کلیه مفاد این ضوابط براي اشخاص حقیقی نیز جاري می باشد - 1تبصره 
  )4ماده 

  .مجوز دریافت نماید 2ق ماده مطاب پسماندها باید اجرایی انجام مدیریتفرد حقیقی براي  - 2تبصره 

  .را دارا باشد ناظر فنیشخص حقیقی باید کلیه شرایط  - 3تبصره 

  .تخت خوابی فعالیت نماید 100فقط می تواند در یک بیمارستان حداکثر  هر فرد حقیقی - 4تبصره 

  تخلفات -7فصل 

 ناظر فنیبر عهده  هرگونه عواقب ناشی از سوء مدیریت اجرایی پسماندهامسئولیت  -19ماده 
  .می باشد و پیگرد قانونی داردموسسه /شرکت

به غیر از مواد مندرج در ماده ( در صورت عدم رعایت هر یک از مواد و تبصره هاي این ضوابط – 20ماده 
چنانچه دو بار تخلف نماید اخطار کتبی و درج در  در طول مدت اعتبار مجوز، موسسه/شرکتتوسط  )21

  .لغو خواهد شد مجوز صادره مرحله سومپرونده و در 
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  .صدور اخطاریه و لغو مجوز توسط معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه انجام خواهد شد - 1 تبصره

  :موارد زیر بدون اخطار قبلی منجر به لغو پروانه خواهد شد - 21ماده 

  عدم تفکیک پسماند پزشکی ویژه از پسماند عادي -1

  عدم بی خطرسازي -2

  بازیافت پسماند پزشکی ویژه -3

  افراد حقیقی در زمره مراکز بهداشتی درمانی نمی باشند/شرکتها /این قبیل موسسات -22ماده

  

 6 ماده و 22فصل و  7بخش و مبحث دوم شامل  2مبحث که مبحث اول شامل  2این ضوابط در 
  .رسید به تصویب  1387//      در تاریخ تبصره

  

  دکتر لنکرانی                                                                                           

  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  

  


