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راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهيه دستگاههای غير سوز 
  بی خطر ساز پسماند پزشکی

  

با توجه به بررسی های انجام شده توسط مرکز سالمت محيط و کار و اداره کل تجهيزات 
خطر ساز پسماند پزشکی و لزوم اجرای پزشکی در خصوص دستگاههای غير سوز بی 

کميسيون امور زیر بنایی صنعت و محيط  ٨/١٢/٨٧ک  مورخ  ١۵٨٧١/٣٨۴۵٩مفاد مصوبه 
زیست  راهنما و دستور العمل انتخاب  و نحوه تهيه دستگاههای غير سوز بی خطر ساز 

  :پسماند پزشکی به شرح زیر ابالغ می گردد

تيز و برنده، دستگاههای غير سوز بی  جهت بی خطر سازی پسماند های عفونی  .١
به تجارب سال  خطر ساز پسماند با مکانيسم های مختلف وجود دارد که با توجه

های اخير ،استفاده از دستگاههای غير سوز بی خطر ساز با مکانيزم بخار،حرارتی 
 .مرطوب و خشک مناسب تر می باشد

 
ساز ،درج مفاد ماده ای جهت عقد قرار داد خرید دستگاههای غير سوز بی خطر  .٢

 .پيوست در قرار دادها ضروری است
  
   
انتخاب ظرفيت  دستگاه مورد نظر بر اساس ميزان پسماند های توليدی صورت می  .٣

 :گيرد و محاسبه ميزان پسماند بر اساس فرمول زیر انجام می شود

k = در روزکيلو گرم  ١.٢به ازای هر تخت ) عفونی و تيز وبرنده(ميزان توليد پسماند*  

C = ١٢) =بر حسب ليتر(ضریب تبدیل وزن پسماند به حجم  

N =تعداد تخت مصوب  

V =بر حسب ليتر در روز دحجم پسمان  

                                                                                                     

                                                     V=K*C*N )حجم پسماند بر حسب ليتر در روز(  

  

تعداد )= بر حسب ساعت(شيفت کاری) /  بر حسب ساعت(زمان هر سيکل             
 سيکل در روز                                       
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توجه به زمان سيکل بی   و با) ساعت٨(ظرفيت دستگاه باید در یک شيفت کاری    .۴
 .پسماند  توليدی روزانه انتخاب می گرددخطر سازی و حجم 

                                  
       تعداد سيکل* زمان هر سيکل>_ )ساعت ٨(یک شيفت کاری  

تخت مصوب به روش زیر  ٢٨٠حجم  دستگاه بی خطر ساز برای یک بيمارستان با : مثال
 :محاسبه می گردد

                 V=K*C*N)حجم پسماند بر حسب ليتر در روز( 

                 28*12*١.٢= حجم پسماند بر حسب ليتر در روز

                 4032= حجم پسماند بر حسب ليتر در روز

دقيقه برای  ١٠دقيقه باشد با احتساب زمان  ٢٠صورتيکه هر سيکل کاری  دستگاه در
دقيقه زمان تلف شده بين دو سيکل ،کل مدت زمان  ١٠دقيقه برای تخليه،و  ۵،بارگيری 

  .اشددقيقه می ب ۴۵سيکل را 

تعداد سيکل در )= بر حسب ساعت(شيفت کاری )/ بر حسب ساعت( زمان هر سيکل
                 زرو

بر (زمان هر سيکل = ۴۵/۶٠.=٧۵                                                                  
  )حسب ساعت

                                                                     
            شيفت کاری بر حسب ساعت  =٨

 1.67=75./8=تعداد سيکل در روز 

 

  تعداد سيکل/حجم پسماند =ظرفيت دستگاه 

   400=4032/10.67=)بر حسب ليتر(دستگاه ظرفيت      

تخت داشته باشد مي تواند بيش از يك دستگاه  ٢٥٠در صورتي آه بيمارستان بيش از . ٥
بي خطر ساز انتخاب نمايد آه در اين صورت ظرفيت محاسبه شده بين تعداد دستگاه ها 

  .تقسيم مي شود

نظارت بر مديريت هر بيمارستان الزم است يك آارشناس بهداشت محيط جهت . ٦
پسماند داشته باشد و گزارش عملكرد ماهيانه دستگاه آه شامل وزن آل پسماندهاي 
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بي خطر شده و ميزان آارآرد دستگاه و آيفيت خروجي باشد تهيه و ارائه گردد و در پايان 
  .هر سال گزارش ساليانه به معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه ارسال شود

عملكرد و  بي خطر ساز از نظر نظارت بر آزمونهاي ايمني، مسئوليت فني دستگاه. ٧
  .آاليبراسيون بر عهده مسئول واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان مي باشد

استفاده از سيستم غير سوز بي خطرساز سيار براي بيمارستان در صورت تأييد . ٨
  .دستگاه از طرف اداره آل تجهيزات پزشكي بال مانع است

بديهي است در شرايط يكسان دستگاه هاي غيرسوز بي خطر ساز توليد داخل . ٩
  .ط به دارا بودن پروانه ساخت معتبر از اداره آل تجهيزات پزشكي ارجح مي باشندرومش

با توجه به شرايط متفاوت منطقه و شرايط خاص بيمارستانها از نظر مديريت . ١٠
تيمي   خطر ساز، دستگاه غير سوز بي پسماندهاي پزشكي الزم است قبل از انتخاب

هداشت محيط بهداشت محيط دانشگاه و آارشناس بمسئول  متشكل از آارشناس
بيمارستان هاي ذينفع از نحوه عملكرد دستگاههاي غير سوز بي خطر ساز نصب شده و 

بيمارستان بازديد و نتيجه بازديدها را در انتخاب دستگاه  ٣در حال بهره برداري حد اقل 
  .ورد توجه قرار دهندم

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و « ٧٠طبق ماده . ١١
آميسيون امور  ٨/٢/٨٧ك مورخ  ٣٨٤٥٩ت / ١٥٨٧١مصوبه شماره » پسماندهاي وابسته 

نصب هر گونه زباله سوز اعم از متمرآز و غير متمرآز در «زيربنايي صنعت و محيط زيست
مارستاهايي آه از سيستم زباله سوز استفاده آنند ارزشيابي و بي» شهرها ممنوع است

  .نخواهند شد

با توجه به اين آه دستگاههاي غير سوز بي خطر ساز پسماند پزشكي داراي مجوز، . ١٢
داراي حداقل شرايط عمومي قابل قبول مي باشند قبل از انتخاب و خريد آنها هر مرآز  

آلودگي هوا و آب را به طور آامل رأسا بررسي نمايد درماني بايد نقش و تأثير تجهيزات بر 
 .تا دستگاهي با حداقل آلودگي انتخاب شود

 

جهت درج در قرادادهای خرید ) راهنما و دستور العمل ٢موضوع بند (مفاد پيشنهادی
  دستگاه های غير سوز بيخطر ساز پسماند پزشکی

اه های بی خطر ساز گرفته دستگ) سازنده یا(معتبری از فروشندهباید ضمانت نامه . ١
  .شود تا اطمينان حاصل شود که سيستم، استاندارد ها و الزامات ملی را تامين می کند

هزینه نصب تجهيزات به طور کامل و تاسيسات جانبی احتمالی مورد نياز باید همراه . ٢
رایه هزینه تجهيزات در قراردادهای خرید لحاظ گردد و فروشنده می بایست موارد فوق را ا
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به عنوان مثال مشاهده شده است که بعضی موارد پس از خرید دستگاه .( نماید
فروشنده تهيه بعضی از اقالم و تجهيزات جانبی پر هزینه مانند کمپرسر هوا، دیگ بخار و 

  .سيستم کنترل بو را به بيمارستان تحميل می کنند

ائه شود تا در تجزیه و تحليل هزینه های بهره برداری و نگهداری باید توسط فروشنده ار. ٣
  .های اقتصادی بهترین گزینه بی خطر سازی مورد استناد و استفاده قرار گيرد

ید تجهيزات بی خطر سازی اطمينان حاصل شود که سيستم مورد نظر از رباید قبل از خ. ٤
نظر انرژی، کنترل کننده ها، صافی ها، موتورها و سایر اقالم با سایر بخشهای مراکز 

  .مانی سازگار هستند و از این نظر هزینه جدیدی بر بيمارستان تحميل نخواهد شددر

  .فيت خروجی آنها بيمه شده باشديالویت با خرید دستگاه هایی است که ک. ٥

  .را ارائه نماید PM(Preventive Maintenance)فروشنده موظف است برنامه . ٦

فين روظيفه ط. دقيق ارایه شود و اجرای سيستم به طور بندی نصب  برنامه زمان. ٧
اخذ ضمانت نامه الزم در . فروشنده و خریدار در این برنامه به طور کامل مشخص شود

  .زمينه رعایت زمان بندی از فروشنده ضروری است

دستگاه های غير سوز بی خطر ساز مورد استفاده باید آشکار سازها یا شاخص هایی . ٨
ساز داشته باشند و برنامه آزمایش های دوره ای برای نمایش عملکرد سيستم بی خطر 

  .ارایه شود) توسط فروشنده(بررسی عملکرد دستگاه 

) مانند نوارهای حساس به حرارت یا موارد مشابه دیگر(استفاده از شاخصهای شيميایی -
که سترون می شوند، ضروری است تا نشان دهد شرایط ) سيکل(برای هر دوره کاری 
  .یجاد شده استکامل سترون سازی ا

رموفيلوس حداقل ماهی یکبار ضروری ز شاخص بيولوژیک باسيلوس استئاروتاستفاده ا -
  .است تا از صحت عمليات سترون سازی اطمينان حاصل شود

هزینه خرید و نصب باید %  ١٥-١٠عالوه بر ضمانت های ذکر شده در بندهای فوق . ٩
ول رضایت کارفرما به فروشنده مسترد نگهداری شود و پس از حص) کارفرما(توسط خریدار

  .شود

  

 

  


