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Εισαγωγικό σηµείωµα
Η διαµόρφωση των αντικειµενικών στόχων και ο σχεδιασµός για την
επίτευξή τους αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους της βελτίωσης της
διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Η σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων
Ιατρικών Αποβλήτων αποσκοπεί στον προσδιορισµό της στρατηγικής για την
εφαρµογή συγκεκριµένων ενεργειών, µέτρων, όρων και περιορισµών κατά τη
συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των ιατρικών
αποβλήτων, µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος.
Πρόσφατα εκδόθηκε στη χώρα µας η υπ. αριθµ. Η.Π. 37591/2031
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1419/τ. Β΄/1-10-2003), «Μέτρα και όροι
για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες», µε την
οποία καθορίζεται το πλαίσιο διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Για τη
διευκόλυνση της προσαρµογής των Υγειονοµικών Μονάδων στα δεδοµένα της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, συντάχθηκε από το Τµήµα Βελτίωσης και
Ελέγχου Ποιότητας του Β΄ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, το Σχέδιο
Εσωτερικού Κανονισµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων,
το οποίο εκτός των ενεργειών, µέτρων, όρων και περιορισµών κατά τη
διαχείριση των αποβλήτων, συµπεριλαµβάνει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης,
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα
µε την εποπτεία και τήρηση των εν λόγω µέτρων, όρων και περιορισµών.
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Ακρωνύµια
HBV → Hepatitis B Virus
HCV → Hepatitis C Virus
HIV → Human Immunodeficiency Virus
ΑΙΑ → Άλλα Ιατρικά Απόβλητα
ΕΕΑΕ → Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
ΕΙΑ → Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα
ΕΙΑ-ΜΤΧ → Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού και Τοξικού
Χαρακτήρα
ΕΙΑ-ΜΧ → Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσµατικού Χαρακτήρα
ΕΙΑ-ΤΧ → Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τοξικού Χαρακτήρα
ΕΚ → Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ΕΝΛ → Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων
ΙΑ → Ιατρικά Απόβλητα
ΙΑ-ΑΧ → Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα
ΚΥΑ → Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υ∆ΙΑ → Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων
ΥΠΕΧΩ∆Ε → Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων
ΦΕΚ → Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης
ΧΥΤΑ → Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
ΧΥΤΕΑ → Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Απορριµµάτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Προσδιορισµός υπευθύνων για την εποπτεία και
τήρηση των µέτρων, όρων, περιορισµών στη διαχείριση των
ιατρικών αποβλήτων
Ανάθεση καθηκόντων
Στο πλαίσιο της επαρκούς οργάνωσης της Υγειονοµικής Μονάδας για τη
διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, µε την υπ’ αρ.
………………………………………….. (αρ. πρωτ./ηµεροµηνία) πράξη, ορίζεται Επιτροπή,
έργο της οποίας είναι η κατάρτιση και η εφαρµογή Εσωτερικού Κανονισµού
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και αποτελείται από τα εξής
µέλη:
Μέλη Επιτροπής ∆ιαχείρισης
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Ονοµατεπώνυµο

Υπεύθυνος Υγειονοµικής Μονάδας

Με την υπ’ αρ. …………………………………………….. (αρ. πρωτ./ηµεροµηνία) πράξη,
ορίζεται επίσης Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ), ο
οποίος θα έχει την επίβλεψη της κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισµού
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων από την Επιτροπή και την
καθηµερινή παρακολούθηση για την εφαρµογή του. Ορίζεται επίσης
αναπληρωµατικός του Υ∆ΙΑ. Η εµπειρία και εξειδίκευση στο θέµα της
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διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων αποτελεί επιπλέον προσόν στην επιλογή
του Υ∆ΙΑ.
Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών
Αποβλήτων

Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα:

Ειδικότητα:

Αναπληρωµατικός

Κατανοµή αρµοδιοτήτων
Ο Υπεύθυνος της Υγειονοµικής Μονάδας
Ο Υπεύθυνος της Υγειονοµικής Μονάδας είναι επιφορτισµένος µε τα
παρακάτω καθήκοντα:
 Τη σύσταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών
Αποβλήτων.
 Τον ορισµό του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ).
 Τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, όπως
αυτή ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία.
 Την επικαιροποίηση/αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού
∆ιαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων της Υγειονοµικής
Μονάδας, όποτε αυτό απαιτείται.
 Την επαρκή διάθεση οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων για την
εφαρµογή του Κανονισµού.
 Την εξασφάλιση της τήρησης αρχείων στα διάφορα στάδια της
διαχείρισης των απορριµµάτων, ώστε να παρακολουθούνται οι
διαδικασίες.
 Την άµεση αντικατάσταση των ατόµων που συµµετέχουν στην
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, σε
περίπτωση αποχώρησής τους.
 Τη διασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού και τον
προσδιορισµό των υπευθύνων για την πραγµατοποίηση σεµιναρίων
εκπαίδευσης.
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Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ)
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων αναφέρεται πάντοτε στην
ανώτερη αρχή της υγειονοµικής µονάδας (π.χ. Γενικό ∆ιευθυντή).
Όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων:
 Καταγράφει τις ανάγκες της υγειονοµικής µονάδας σε ειδικά
τροχήλατα, περιέκτες, σακούλες, µέσα ατοµικής προστασίας κ.λ.π. και
συνεργάζεται µε το Τµήµα Προµηθειών για τη διασφάλιση της
επάρκειάς τους.
 Επιβλέπει το διαχωρισµό των ιατρικών αποβλήτων, στα σηµεία
συλλογής, από το προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται στους κανόνες.
 Ελέγχει τη µεταφορά των ιατρικών αποβλήτων στους χώρους
προσωρινής αποθήκευσης, ώστε αυτή να γίνεται µε τα κατάλληλα µέσα,
στα κατάλληλα χρονικά διαστήµατα.
 Επιβλέπει την καταλληλότητα των οχηµάτων µεταφοράς και των
υποδοχέων.
 Ελέγχει το πρόγραµµα απολύµανσης του χρησιµοποιούµενου
εξοπλισµού.
 ∆ιασφαλίζει τη σωστή χρήση των χώρων αποθήκευσης των ιατρικών
αποβλήτων και τη µη πρόσβασή τους από αναρµόδιους.
 Φροντίζει για τη σωστή και προσεκτική µεταφορά των αποβλήτων προς
και από τους χώρους προσωρινής φύλαξης.
 ∆ιασφαλίζει ότι τα απόβλητα δεν παραµένουν σε χώρους εκτός αυτών
της προσωρινής αποθήκευσης (κλιµακοστάσια, αύλειοι χώροι).
 ∆ιασφαλίζει ότι τα απόβλητα δεν παραµένουν περισσότερο από τον
επιτρεπτό χρόνο στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και ότι η
επεξεργασία τους και η τελική διάθεσή τους γίνεται µε την
απαιτούµενη συχνότητα.
 Συνεργάζεται µε το προσωπικό ώστε να γνωρίζει τις ευθύνες του για
το διαχωρισµό των αποβλήτων.
 Παρακολουθεί τις εξελίξεις της νοµοθεσίας και της τεχνολογίας περί
Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ).
 Τηρεί τα προβλεπόµενα από την ΚΥΑ συνοδευτικά έντυπα των ΕΙΑ για
τα διάφορα στάδια διαχείρισής τους και τα αρχεία του συστήµατος
διαχείρισης (παραστατικά, αναφορές κ.α.).
 Εισηγείται την αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού όταν αυτό
απαιτείται.
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Όσον αφορά στην αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών:
 ∆ιασφαλίζει ότι υπάρχουν διαθέσιµα µέσα ατοµικής προστασίας και
γραπτές οδηγίες αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, ότι σε κάθε
περίπτωση βρίσκονται στη θέση τους, και ότι το προσωπικό γνωρίζει
το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 ∆ιερευνά και καταγράφει κάθε περιστατικό που σχετίζεται µε τη
διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων (ατυχήµατα, αστοχίες του
συστήµατος κ.α.).

Οι αρµοδιότητες των υπολοίπων µελών της Επιτροπής, ορίζονται από τον
Υπεύθυνο της Υγειονοµικής Μονάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Κατηγορίες απορριµµάτων που παράγονται στην
Υγειονοµική Μονάδα
Ως Ιατρικά Απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στις
Υγειονοµικές Μονάδες, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του
Παραρτήµατος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης
Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες κατηγορίες:
Α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ)
Β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ)
Β1) αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)
Β2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα
χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ)

µολυσµατικό

και

τοξικό

Β3) απόβλητα αµιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ)
Γ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ)
Στο ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003, που περιλαµβάνει την Η.Π. 37591/2031
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες», στο Παράρτηµα 1, παρουσιάζονται
ενδεικτικοί κατάλογοι µε τα είδη αποβλήτων που ανήκουν σε καθεµιά από τις
παραπάνω κατηγορίες.
Περιληπτικά, ανά κατηγορία περιλαµβάνονται:
ΙΑ-ΑΧ: απόβλητα που προσοµοιάζουν µε οικιακά π.χ. από την παρασκευή
φαγητών στις κουζίνες των υγειονοµικών µονάδων, από τις δραστηριότητες
εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, µέταλλα, υλικά συσκευασίας, και
άλλα µη επικίνδυνα υλικά.
ΕΙΑ-ΜΧ: απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή µε αίµα, εκκρίσεις ή άλλα
βιολογικά υγρά και µπορούν να µεταδώσουν λοιµώδη νοσήµατα.
ΕΙΑ-ΜΤΧ: απόβλητα που προέρχονται από Παθολογοανατοµικά Εργαστήρια,
από Τµήµατα όπου γίνονται χηµειοθεραπείες, ιστοί, όργανα, µέρη σώµατος,
πειραµατόζωα κ.λ.π.
ΕΙΑ-ΤΧ: απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα µέταλλα, αµίαντο,
κυτταροστατικά και άλλα φάρµακα, χλωροφόρµιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο,
ακετόνη, µεθανόλη, ανόργανες χηµικές ενώσεις που περιέχουν οξέα και
αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωµικό οξύ, υδροξείδιο του
νατρίου και διάλυµα αµµωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) ή
επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3), αµαλγάµατα οδοντιατρικής, οργανικές
χηµικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα (φαινόλες),
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κατεστραµµένα θερµόµετρα, πιεσόµετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από
αντλίες κενού, εξαντληµένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα, διαλύτες που
χρησιµοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α.
ΑΙΑ: ραδιενεργά, µπαταρίες, συσκευασίες µε αέρια υπό πίεση κ.α.
Οι εκτιµώµενες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων που παράγει η
Υγειονοµική Μονάδα εµφανίζονται στον πίνακα 1 ενώ οι ποσότητες
επικίνδυνων αποβλήτων σε σχέση µε τα Τµήµατα από τα οποία προέρχονται
εµφανίζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 1.

Κατηγορίες
αποβλήτων

Εκτιµώµενες ποσότητες στερεών
αποβλήτων που παράγονται στην
υγειονοµική µονάδα

Εκτιµώµενες
ποσότητες υγρών
αποβλήτων που
παράγονται στην
υγειονοµική µονάδα

…………………..…..………. Lt/ηµέρα
(να εκτιµηθεί µε βάση τη χωρητιΑστικού χαρακτήρα κότητα του/των container ή των
κάδων αποθήκευσης, ανάλογα µε
τις φορές που γεµίζουν την ηµέρα)

Αµιγώς
µολυσµατικά

……………..……..………..…. Kg/ηµέρα
και
………….…..…….….…………. Lt/ηµέρα
(να εκτιµηθεί µε βάση τον αριθµό
των σάκων που παράγονται επί τη
χωρητικότητα κάθε σάκου)

Ταυτόχρονα τοξικά
και µολυσµατικά
Αµιγώς τοξικά
* Εκτιµήστε τις ζητούµενες ποσότητες και όγκους των αποβλήτων, που παράγονται
συνολικά στην Υγειονοµική Μονάδα και µε τη βοήθεια του πίνακα 2 που ακολουθεί.
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Πίνακας 2.

Πηγές

Αµιγώς
µολυσµατικά

Ταυτόχρονα
τοξικά και
µολυσµατικά

Αµιγώς
τοξικά

Ραδιενεργά

* Μετά από προσεκτική παρακολούθηση, για διάστηµα µιας εβδοµάδας, µε τη χρήση

ζυγαριάς, των ποσοτήτων των αποβλήτων, που παράγονται στις υπηρεσίες της
Υγειονοµικής Μονάδας, σηµειώστε σε κάθε κουτί το µέσο όρο των παραγόµενων
ποσοτήτων σε kg/ηµέρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ∆ιαχωρισµός, συλλογή, µεταφορά και
προσωρινή αποθήκευση των ιατρικών αποβλήτων εντός της
Υγειονοµικής Μονάδας
Υπάρχουν αναρτηµένες οδηγίες ………………………………………………………………………
(σηµειώστε που), στην υγειονοµική µονάδα, για την ενδονοσοκοµειακή
διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, για να υπενθυµίζουν στο προσωπικό τις
σωστές διαδικασίες.
Βασικές αρχές που ακολουθεί υγειονοµική µονάδα κατά τη διαχείριση των
ιατρικών αποβλήτων:
•

Τα διαχωρισµένα ιατρικά απόβλητα τοποθετούνται σε περιέκτες
κατάλληλου χρώµατος, µε σήµανση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµα
και ακολουθούν τη σωστή γραµµή διαχείρισης.

•

Κατάλληλοι υποδοχείς τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, όπου
παράγονται συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων.

•

Οι υποδοχείς αποµακρύνονται, όταν είναι γεµάτοι κατά τα δύο τρίτα.

•

Η συλλογή των απορριµµάτων γίνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον
τόπο παραγωγής τους (π.χ. εντός χειρουργείου, εντός των δωµατίων των
ασθενών κ.λ.π.).

•

Τα απορρίµµατα περισυλλέγονται µε συχνότητα ανάλογη µε το φόρτο
εργασίας των Τµηµάτων που τα παράγουν.

•

Οι κάδοι των απορριµµάτων τοποθετούνται σε θέσεις µε εύκολη
πρόσβαση και έχουν ποδοκίνητο µηχανισµό.

•

Οι κάδοι παραµένουν συνεχώς κλειστοί.

•

∆εν επιτρέπεται η µεταφορά του περιεχοµένου από έναν κάδο σε άλλο
λόγω υψηλού κινδύνου µόλυνσης και οχλήσεων.

•

Όλοι οι κάδοι πλένονται µε απολυµαντικό στο τέλος της ηµέρας.

•

Τα καρότσια συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων των Τµηµάτων
κυκλοφορούν κλεισµένα, έχουν τους σάκους δεµένους και καλά
τοποθετηµένους στο εσωτερικό τους, δε φορτώνονται σε µεγάλο ύψος,
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πλένονται καθηµερινά µε ειδικό
απολυµαντικό.

•

Τα τροχήλατα, που µεταφέρουν
χρησιµοποιούνται για άλλες εργασίες.

µολυσµατικά

απορρίµµατα,

δε

Αποφεύγεται µε κάθε τρόπο η δηµιουργία σκόνης, σταγονιδίων και η άµεση
επαφή των χεριών µε τα απορρίµµατα.
CopyrightΤµήµα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
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•

Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός για την απολύµανση του χώρου και των
χεριών του προσωπικού (συστήνεται το πλύσιµο των χεριών µετά από
κάθε επαφή µε απορρίµµατα).

•

Η µεταφορά των απορριµµάτων δε γίνεται από κοινού µε τη µεταφορά
τροφών ή ιµατισµού (π.χ. µε τον ίδιο ανελκυστήρα).

•

Ο µεταφορέας ενηµερώνεται επακριβώς
επικινδυνότητα του φορτίου που µεταφέρει.

•

Απαγορεύεται η χρήση αγωγών απόρριψης (απλών ή υπό κενό)
απορριµµάτων.

για

το

είδος

και

την

∆ιαχωρισµός ιατρικών αποβλήτων
Σηµαντικό στοιχείο περιορισµού της ποσότητας των ιατρικών αποβλήτων
είναι η ελαχιστοποίηση στην πηγή παραγωγής τους. Επιβάλλεται ο
διαχωρισµός τους σε κατηγορίες, λόγω του ότι τα µολυσµατικά και τα ειδικά
απόβλητα (τοξικά, µολυσµατικά και ταυτόχρονα τοξικά, ραδιενεργά κ.α.)
απαιτούν ιδιαίτερη µεταχείριση. Ο λανθασµένος διαχωρισµός, στην
περίπτωση που µη επικίνδυνα αστικά απόβλητα καταλήγουν σε επεξεργασία
µαζί µε τα επικίνδυνα, έχει σαν αποτέλεσµα να πολλαπλασιάζεται το κόστος
διαχείρισής τους και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Στην αντίθετη
περίπτωση, που επικίνδυνα απόβλητα καταλήγουν στους κάδους των
οικιακών, εκτός από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος (εξαιτίας τοξικών
και άλλων ρύπων), υφίσταται άµεσος κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία π.χ. τα
µολυσµατικά απορρίµµατα που περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς και
βακτηρίδια, θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό της εκάστοτε υγειονοµικής
µονάδας, των απορριµµατοφόρων, του χώρου τελικής διάθεσης, στον οποίο
θα καταλήξουν, αλλά και τους ανύποπτους πολίτες, µέσω των αδέσποτων
ζώων που κυκλοφορούν.
Τα απόβλητα διαχωρίζονται στον τόπο παραγωγής τους, ανάλογα µε τον
ενδεικνυόµενο τρόπο διαχείρισής τους, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες
για ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτησή τους.

Συλλογή ιατρικών αποβλήτων
•

Τα αστικού τύπου ιατρικά απόβλητα (ΙΑ-ΑΧ) συλλέγονται σε κοινούς
πλαστικούς σάκους και ακολουθούν τη γραµµή διαχείρισης των οικιακών
αποβλήτων.

•

Τα αµιγώς µολυσµατικά απόβλητα συλλέγονται σε σάκους κατάλληλου
πάχους, που δε σχίζονται εύκολα και φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο
αναγνωριστικό σήµα «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του
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βιολογικού κινδύνου. Στους σάκους υπάρχει ετικέτα µε την ηµεροµηνία
και προέλευση των µολυσµατικών αποβλήτων.

Πλαστικός σάκος µολυσµατικών απορριµµάτων µε το αναγνωριστικό σήµα

•

Τα µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα απορρίµµατα συλλέγονται σε
ανθεκτικούς σάκους, που φέρουν το σήµα «Επικίνδυνα Ιατρικά
Απόβλητα» και ετικέτα µε την ηµεροµηνία και την προέλευση τους.

•

Τα αιχµηρά αντικείµενα συλλέγονται σε αδιάτρητα, ανθεκτικά δοχεία, µε
καπάκι και ειδική σήµανση που πληροφορεί για το περιεχόµενό τους
(«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήµα του βιολογικού κινδύνου),
την ηµεροµηνία και την προέλευσή τους.

Κουτί για τη συλλογή αιχµηρών αντικειµένων

•

Για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (κατεργασία, χειρισµό,
αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή, µεταφορά και απόρριψή τους),
αρµόδια αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η
Υγειονοµική Μονάδα εφαρµόζει τη νοµοθεσία
για την προστασία
ανθρώπων, αγαθών και περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις των
ιοντιζουσών ακτινοβολιών, που περιλαµβάνεται στο ΦΕΚ 216/Τ. Β΄/6-32001 «Κανονισµός Ακτινοπροστασίας».

•

Οι χρησιµοποιηµένες µπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό κάδο, ο οποίος
φέρει σήµανση µε τον όρο «Χρησιµοποιηµένες Μπαταρίες». Σύµφωνα µε
την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (19817/1702, ΦΕΚ 963/τ.Β΄/1-82000), απαγορεύεται η συλλογή των χρησιµοποιηµένων µπαταριών
(ηλεκτρικών στηλών) από κοινού µε τα οικιακά απόβλητα.
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•

Τα έλαια εκροής από αντλίες κενού, καθώς και τα έλαια µηχανών
συλλέγονται σε ανθεκτικά δοχεία µε σήµανση, γιατί απαιτούν ειδική
µεταχείριση.

Ντουλάπες αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών

•

Τα απόβλητα µε υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα (π.χ. κάδµιο ή
υδράργυρο) συλλέγονται ξεχωριστά σε ανθεκτικά και στεγανά δοχεία µε
σήµανση, που να πληροφορεί για το περιεχόµενό τους.

•

Φιάλες υπό πίεση µπορούν να συλλέγονται µαζί µε τα αστικού τύπου
απόβλητα, µε την προϋπόθεση ότι είναι τελείως άδειες και ότι τα
απόβλητα δεν προορίζονται για αποτέφρωση.

•

Ποσότητες επικίνδυνων χηµικών αποβλήτων (π.χ. που περιέχουν
αλογόνα) συλλέγονται σε ειδικούς, στεγανούς περιέκτες γιατί απαιτούν
ειδική µεταχείριση. Η ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται πάντα
ευδιάκριτα έξω από τον περιέκτη. Επικίνδυνα χηµικά απόβλητα
διαφορετικών τύπων δεν πρέπει ποτέ να αναµειγνύονται.

•

Οι άχρηστες ή ληγµένες φαρµακευτικές ουσίες επιστρέφονται στο
φαρµακείο, µε δελτίο επιστροφής, για απόσυρση και τοποθετούνται σε
ειδικό περιέκτη.

•

Ληγµένα ή κατεστραµµένα κυτταροτοξικά φάρµακα συλλέγονται σε
ανθεκτικά, στεγανά δοχεία, στα οποία αναγράφεται ο τίτλος «Επικίνδυνα
Ιατρικά Απόβλητα», φέρουν το αναγνωριστικό σήµα των επικίνδυνων
ουσιών, την ηµεροµηνία και την προέλευσή τους.

∆ιεθνή αναγνωριστικά σήµατα επικίνδυνων, µολυσµατικών και ραδιενεργών ουσιών
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Η Υγειονοµική Μονάδα διαθέτει ανάλογα µε το είδος της επεξεργασίας των
αποβλήτων τον ακόλουθο εξοπλισµό συλλογής τους:
Πίνακας 3.
Κατηγορία αποβλήτων
ανάλογα µε το είδος
επεξεργασίας τους

Είδος περιέκτη

Χρώµα και σήµανση
περιέκτη

Αστικού τύπου

Προς αποστείρωση,
αµιγώς µολυσµατικού
χαρακτήρα

Προς αποτέφρωση,
αµιγώς µολυσµατικού
χαρακτήρα

Προς αποτέφρωση,
ταυτόχρονα
µολυσµατικού και
τοξικού χαρακτήρα

Αιχµηρά αντικείµενα

Τοξικού χαρακτήρα

Κυτταροτοξικά
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Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των ιατρικών αποβλήτων
Η µεταφορά των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων γίνεται µε
…………………………………. τροχήλατα (σηµειώστε τον αριθµό των τροχηλάτων), τα
οποία είναι ανθεκτικά στις κρούσεις και στις καταπονήσεις που προκαλούνται
κατά τη µετακίνηση και µεταφορά τους. Τα τροχήλατα έχουν χρώµα ανάλογο
µε το είδος των αποβλήτων και την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να
υποβληθούν τα απόβλητα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό.
Τα τροχήλατα καθαρίζονται και απολυµαίνονται τουλάχιστον µια φορά
ηµερησίως.
Η µεταφορά των απορριµµάτων γίνεται χωριστά από τη µεταφορά
καθαρών υλικών και ασθενών.
Η µεταφορά µεµονωµένων σάκων µε τα χέρια δεν είναι επιτρεπτή, όπως
και η φύλαξη γεµάτων σάκων στους διαδρόµους και τα κλιµακοστάσια.

Τροχήλατοι κάδοι µεταφοράς κλειστών σάκων απορριµµάτων

Τα αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα (EIA-ΜΧ), φυλάσσονται σε ψυκτικό
θάλαµο, που βρίσκεται …………………………………………………………………… (σηµειώστε τη
θέση του στην υγειονοµική µονάδα), για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο
των 5 ηµερών σε θερµοκρασία υποχρεωτικά µικρότερη ή ίση µε 5ο C (για
ποσότητες µικρότερες των 500 λίτρων η προσωρινή αποθήκευση µπορεί να
γίνει µέχρι 30 ηµέρες σε θερµοκρασία µικρότερη ή ίση µε 0ο C).
Τα τοξικά µε ταυτόχρονα µολυσµατικό χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ ΜΤΧ),
φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαµο, που βρίσκεται ………………………………………………
(σηµειώστε τη θέση του στην υγειονοµική µονάδα), για χρονικό διάστηµα και
θερµοκρασία όπως καθορίζονται παραπάνω για τα ΕΙΑ-ΜΧ.
Στην εξωτερική επιφάνεια των χώρων προσωρινής αποθήκευσης των
ΕΙΑ-ΜΧ και ΕΙΑ-ΜΤΧ, υπάρχει ευκρινής σήµανση µε τον όρο «Επικίνδυνα
CopyrightΤµήµα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
Β΄ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

16

Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και
επικίνδυνου.
Κάθε φορά, που ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των παραπάνω
κατηγοριών αποβλήτων, αδειάζει, καθαρίζεται και απολυµαίνεται σχολαστικά.
Τα ΕΙΑ αµιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) αποθηκεύονται προσωρινά
εντός της Υγειονοµικής Μονάδας, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
δύο ετών. Κατά την αποθήκευση τους θα πρέπει να πληρούνται όσα
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ
19396/1546/1997). Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των τοξικών
αποβλήτων είναι ……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................
(σηµειώστε το είδος του περιέκτη), φέρει ειδική σήµανση µε το διεθνές
σύµβολο του επικίνδυνου υλικού και βρίσκεται ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(σηµειώστε τη θέση του στην Υγειονοµική Μονάδα).
Μέσα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, τα ΕΙΑ είναι τοποθετηµένα
και σε δεύτερο υποδοχέα του ιδίου χρώµατος µε τον αρχικό υποδοχέα,
πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαφυγές υγρών.
Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) φυλάσσονται σε
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(σηµειώστε το χώρο προσωρινής αποθήκευσης), που βρίσκεται
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(σηµειώστε τη θέση στην υγειονοµική µονάδα).
Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης δεν είναι κοντά σε χώρους
αποθήκευσης ή προετοιµασίας τροφίµων.
Στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης υπάρχει παροχή νερού,
συστήµατα καθαριότητας, σύνδεση µε την αποχέτευση της Υγειονοµικής
Μονάδας, πυροσβεστήρας, προστατευτική ενδυµασία, σάκοι απορριµµάτων.
Κάθε φορά που παραλαµβάνονται ΕΙΑ για προσωρινή αποθήκευση, ο
Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων τηρεί το έντυπο που ακολουθεί
ώστε να παρακολουθείται η ροή των επικίνδυνων αποβλήτων στην
Υγειονοµική Μονάδα.
Συνηµµένα υποβάλλονται κατόψεις των ορόφων της υγειονοµικής µονάδας
µε σηµειωµένους τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης των διαφόρων
κατηγοριών αποβλήτων και µε τις διαδροµές που ακολουθούν τα απόβλητα
κατά την αποµάκρυνσή τους από τα σηµεία συλλογής τους (διάγραµµα ροής).
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΥΞΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΕΙΑ
(ΚΛΙΝΙΚΗ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
κ.λ.π.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΩΡΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΙΑ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΣΑΚΟΙ

ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΣΑΚΟΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων της
Υγειονοµικής Μονάδας
Σύµφωνα µε την Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ, εργασίες αποτέφρωσης µπορούν
να εφαρµοστούν στα ΕΙΑ-ΜΧ, ΕΙΑ-ΜΤΧ και ΕΙΑ-ΤΧ, ενώ εργασίες
αποστείρωσης µπορούν να εφαρµοστούν στα ΕΙΑ-ΜΧ.
Όσον αφορά στην επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων στην
Υγειονοµική Μονάδα ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Τα ΕΙΑ-ΜΧ επεξεργάζονται µε τη µέθοδο ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Τα ΕΙΑ-ΜΤΧ επεξεργάζονται µε τη µέθοδο ………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(π.χ. αποστείρωση, αποτέφρωση, εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων κ.α.)

•

Τα ληγµένα ή άχρηστα φάρµακα επιστρέφονται στο φαρµακείο,
τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη και επιστρέφονται στις φαρµακευτικές
εταιρίες, οι οποίες τα είχαν προµηθεύσει, µετά από αίτηµα του Υπεύθυνου
του Φαρµακείου. Γενικά τα φάρµακα και ιδιαίτερα τα κυτταροτοξικά
εµπίπτουν στην υπ. αριθµ. 19396/97/ΦΕΚ 604Β/97.

•

Οι χρησιµοποιηµένες ή εξαντληµένες µπαταρίες συλλέγονται σε ειδικό
κάδο συλλογής και παραδίδονται σε εγκεκριµένη µονάδα ανακύκλωσης ή
τελικής διάθεσης.

•

Τα χρησιµοποιηµένα έλαια µηχανών, όπως και τα επικίνδυνα χηµικά και
τοξικά απόβλητα, αποθηκεύονται προσωρινά σε ξεχωριστά, στεγανά
δοχεία και παραδίδονται σε ειδικές εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων, που διαθέτουν εκτός από την Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων και ειδική Άδεια ∆ιαχείρισης από τη ∆/νση Προστασίας
Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ή το
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Τα επικίνδυνου χαρακτήρα απόβλητα οδηγούνται από το χώρο
προσωρινής αποθήκευσής τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους, µε
ειδικό µέσο µεταφοράς. Κατά τη µεταφορά τους προς επεξεργασία
συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης (βλ. Παράρτηµα Πρότυπου
Κανονισµού Εσωτερικής ∆ιαχείρισης ΕΙΑ). Το έντυπο αυτό τυπώνεται
πολλαπλώς, ώστε, ένα διατηρεί ο υπεύθυνος της προσωρινής αποθήκευσης
των ΕΙΑ, ένα ο υπεύθυνος της εγκατάστασης που επεξεργάζεται τα ΕΙΑ και
από ένα κοινοποιεί η Υγειονοµική Μονάδα στις αρµόδιες Υπηρεσίες
Περιβάλλοντος και Υγείας της οικίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, αν
η µέθοδος επεξεργασίας είναι η αποστείρωση, ένα έντυπο έγγραφο
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αναγνώρισης διατηρείται και από το φορέα υποδοχής για την τελική διάθεση
των επεξεργασµένων ΕΙΑ.
Αν χρειαστεί συλλογή και µεταφορά των ΕΙΑ εκτός Υγειονοµικής
Μονάδας, τα ΕΙΑ συνοδεύονται από έντυπο έγγραφο αναγνώρισης (βλ.
Παράρτηµα Πρότυπου Κανονισµού Εσωτερικής ∆ιαχείρισης ΕΙΑ), το οποίο
τυπώνεται εις τετραπλούν, ώστε, ένα διατηρεί η Υγειονοµική Μονάδα που
παρήγαγε τα ΕΙΑ, ένα ο µεταφορέας, ένα η εγκατάσταση που υποδέχεται τα
ΕΙΑ και ένα κοινοποιεί η Υγειονοµική Μονάδα στην αρµόδια υπηρεσία
Περιβάλλοντος της οικίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα
οδηγηθούν τα ΙΑ για διάθεση και επεξεργασία.
Οι ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων
αποτέφρωσης και αποστείρωσης αναλύονται στα Παραρτήµατα 2 και 3 της
Η.Π. 37591/2031 ΚΥΑ.
Όταν, ως µέθοδος επεξεργασίας, εφαρµόζεται η αποστείρωση, γίνεται
έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της, µε τη χρήση βιολογικών δεικτών
(τουλάχιστον 1 για κάθε 200 λίτρα ωφέλιµου όγκου του θαλάµου
αποστείρωσης), υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ιατρικών
Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ) της Υγειονοµικής Μονάδας.
Ο Υ∆ΙΑ διατηρεί όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σωστή
επεξεργασία των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (στοιχεία αναλύσεων και
µετρήσεων των διενεργούµενων ελέγχων, της επεξεργασίας, στοιχεία
λειτουργίας της εγκατάστασης αν διαθέτει τέτοια η Υγειονοµική Μονάδα,
έντυπα αναγνώρισης των ΕΙΑ, παραστατικά παράδοσης σε εταιρείες κ.λ.π.).
Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών και των
επικίνδυνων αποβλήτων, τα υπολείµµατα καύσης των επεξεργασµένων ΕΙΑ
µε αποτέφρωση διατίθενται σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ, ανάλογα µε την
επικινδυνότητά τους, ενώ τα αποστειρωµένα ΕΙΑ-ΜΧ που προσοµοιάζουν µε
τα οικιακά, διατίθενται σε ΧΥΤΑ.
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Πίνακας 5.
Ιατρικά
Απόβλητα

Μέθοδος
Επεξεργασίας

Φορέας
επεξεργασίας

Συχνότητα
Φορέας
επεξεργασίας παραλαβής

Συχνότητα
παραλαβής

Τελική
διάθεση σε

Αστικού
χαρακτήρα
(ΙΑ-ΑΧ)
Αµιγώς
Μολυσµατικού
χαρακτήρα
(ΕΙΑ-ΜΧ)
Ταυτόχρονα
Μολυσµατικού
και Τοξικού
χαρακτήρα
(ΕΙΑ-ΜΤΧ)
Αµιγώς
τοξικού
χαρακτήρα
(ΕΙΑ-ΤΧ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μέτρα υγιεινής
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

και

ασφάλειας

κατά

τη

Η σωστή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων προϋποθέτει την εφαρµογή
προγραµµάτων
κατάλληλης
και
συστηµατικής
εκπαίδευσης
στους
εργαζόµενους, την προµήθεια εξοπλισµού για την προστασία τους και την
εφαρµογή προγράµµατος ασφάλειας της εργασίας, που περιλαµβάνει τον
εµβολιασµό, την προφύλαξη από την έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες και
την ιατρική παρακολούθηση.
Οι ειδικότητες που διατρέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι καθαριστές,
οι συντηρητές µηχανηµάτων, οι χειριστές µονάδων επεξεργασίας και όλοι όσοι
ενέχονται στο χειρισµό απορριµµάτων και στη διάθεσή τους, µέσα και έξω
από την Υγειονοµική Μονάδα.

Εκπαίδευση για την ασφάλεια κατά τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
Στους στόχους της εκπαίδευσης ανήκει η κατανόηση: α) των ενδεχόµενων
κινδύνων που εµπεριέχονται στη διαχείριση των απορριµµάτων β) της
σηµασίας του εµβολιασµού κατά της Ηπατίτιδας Β και γ) της σηµασίας της
χρήσης µέσων για την προσωπική προστασία.

Προστασία εργαζοµένων
Η παραγωγή, ο διαχωρισµός, η διακίνηση, η επεξεργασία και η διάθεση
των ιατρικών αποβλήτων συνεπάγεται το χειρισµό δυνητικώς επικίνδυνων
υλικών. Οι εργαζόµενοι, που συµµετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες, πρέπει να
βεβαιωθούν ότι όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί και εκτιµηθεί,
ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της έκθεσης σε
επικίνδυνες ουσίες ή τουλάχιστον την έκθεση σε ασφαλή όρια.
 Προστατευτικός εξοπλισµός
Το είδος των µέσων ατοµικής προστασίας, που χρησιµοποιείται από τους
εργαζόµενους, εξαρτάται από το βαθµό έκθεσής τους στους κινδύνους που
σχετίζονται µε τη διαχείριση νοσοκοµειακών απορριµµάτων. Η Υγειονοµική
Μονάδα διαθέτει τα ακόλουθα για όσους χειρίζονται απορρίµµατα:
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Πίνακας 6.
Είδος προστατευτικού εξοπλισµού
Κράνη µε ή χωρίς προσωπίδα (ανάλογα µε την
εργασία)
Μάσκες προσώπου (ανάλογα µε την εργασία)
Γυαλιά (ανάλογα µε την εργασία)
Φόρµα προστασίας (υποχρεωτική)
Βιοµηχανικές ποδιές
Ποδονάρια ή µπότες (υποχρεωτικά)
Γάντια (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) ή
χοντρά γάντια για εργάτες απορριµµάτων

Αριθµός

Οι µπότες και τα χοντρά γάντια προσφέρουν προστασία στους εργάτες
που µεταφέρουν απορρίµµατα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν
τραυµατισµό, π.χ. αιχµηρά, που µπορεί λόγω κακού διαχωρισµού να βρεθούν
σε πλαστικούς σάκους ή να διαπεράσουν ακατάλληλους περιέκτες. Τα
ποδονάρια βοηθούν στην προστασία των ποδιών κατά τον χειρισµό των
σάκων.

Χοντρά γάντια
Μάσκα
Μπλούζα µε
µακριά µανίκια

Πλαστική ποδιά

Παντελόνι

Μπότες

Συνιστώµενη ένδυση για τη µεταφορά νοσοκοµειακών απορριµµάτων

 Ατοµική Υγιεινή
Για να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής τόσο στους χώρους της
προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων όσο και στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε σαπούνι και ζεστό νερό (αν
είναι δυνατό ποδοκίνητοι). Το πλύσιµο των χεριών είναι απαραίτητο κάθε
φορά που κάποιος έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα.
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Η Υγειονοµική Μονάδα …………………………………. συστήµατα καθαριότητας,
κοντά στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης και ……………………………………………..
στο χώρο όπου γίνεται η επεξεργασία (συµπληρώστε αν διαθέτει ή όχι).
 Ανοσοποίηση
Προτείνεται η ανοσοποίηση για τον ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου,
καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις προσβολής επαγγελµατιών υγείας
που ασχολούνται µε το χειρισµό µολυσµατικών απορριµµάτων.

Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων

•

•
•
•
•

Περιληπτικά επισηµαίνονται:
Ο προσεκτικός διαχωρισµός απορριµµάτων και η τοποθέτησή τους σε
διαφορετικούς περιέκτες και σάκους µε σήµανση, ώστε να είναι απόλυτα
διακριτός ο κίνδυνος που προκύπτει από την κάθε κατηγορία.
Η προσεκτική συσκευασία, η οποία προστατεύει τους εργαζόµενους από
την επαφή τους µε τα απορρίµµατα και τις διαρροές.
Η σωστή σήµανση, η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση του είδους του
απορρίµµατος και της πηγής προέλευσης.
Η σωστή µεταφορά που ελαττώνει την πιθανότητα να εκτεθεί το
εµπλεκόµενο προσωπικό σε κίνδυνο.
Η προσεκτική αποθήκευση, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στο
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µόνο και αποτρέπει την είσοδο εντόµων και
τρωκτικών, που είναι δυνατό να µεταφέρουν τη µόλυνση σε γειτονικές
περιοχές.

Ειδικές προφυλάξεις για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων από επικίνδυνες
ουσίες
Ο εργαζόµενος που καλείται να καθαρίσει επικίνδυνα υλικά, που έχουν
διασκορπιστεί ως αποτέλεσµα ατυχήµατος, φοράει γάντια, µάσκα, γυαλιά και
ειδική φόρµα. Αν η ουσία είναι πτητική και ιδιαίτερα επικίνδυνη (π.χ. τοξική),
φοράει επιπλέον αναπνευστήρα. Αν χυθεί µολυσµατικό υλικό στο δάπεδο, ο
χώρος καθαρίζεται µε απολυµαντικά. Είναι σηµαντικό να ανακτήσουµε τον
υδράργυρο, αν έχει συµβεί διαρροή του σε κάποιο ατύχηµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Εκπαίδευση του προσωπικού
Στόχος
Το προσωπικό της Υγειονοµικής Μονάδας εκπαιδεύεται σε θέµατα
διαχείρισης, υγιεινής, ασφάλειας αλλά και περιβαλλοντικά θέµατα, που
σχετίζονται µε τα Ιατρικά Απόβλητα. Η εκπαίδευση αποσκοπεί, εκτός των
άλλων, στο να οριοθετήσει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες του
προσωπικού µέσα στο συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης των αποβλήτων. Το
πρόγραµµα εκπαίδευσης εφαρµόζεται για τους νέους, αλλά και τους
παλαιότερους υπαλλήλους και αναπροσαρµόζεται κάθε φορά που υπάρχουν
νέα δεδοµένα στη διαχείριση των απορριµµάτων (π.χ. εµφάνιση νέων
τεχνολογιών, πρόσληψη νέου προσωπικού κ.α.).

Προσωπικό προς εκπαίδευση
Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια απευθύνονται στο σύνολο του προσωπικού, µε
έµφαση στους εργαζόµενους που παράγουν και χειρίζονται επικίνδυνα
απορρίµµατα:
Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται σε οµάδες που περιλαµβάνουν άτοµα από
όλες τις κατηγορίες προσωπικού, ώστε να γνωρίζει ο ένας τις αρµοδιότητες
του άλλου.

Περιεχόµενο εκπαιδευτικών προγραµµάτων / εκπαιδευτικές διαδικασίες
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού περιλαµβάνουν:
• Ενηµέρωση για το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα διαχείρισης
των ιατρικών αποβλήτων.
• Πληροφόρηση σχετικά µε τους προβλεπόµενους από τον Εσωτερικό
Κανονισµό ρόλους και υπευθυνότητες κάθε κατηγορίας εργαζοµένων.
• Οδηγίες εφαρµογής των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων π.χ.
επεξήγηση της έγχρωµης κωδικοποίησης των σάκων, των συµβόλων και
των προφυλάξεων που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον χειρισµό των
µολυσµατικών και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.α.
• ∆ιαδικασίες ελαχιστοποίησης των απορριµµάτων.
• Σηµασία του σωστού διαχωρισµού των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων.
• Κινδύνους που σχετίζονται µε τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων /
επιπτώσεις στην υγεία.
• ∆ιαδικασίες αντιµετώπισης ατυχηµάτων, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
• Οδηγίες για τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (φόρµας, γαντιών,
µάσκας κ.λ.π.)
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• Επιδηµιολογία, τρόποι µετάδοσης και προφύλαξης των HIV, HBV, HCV.
Μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού κατά τη διαχείριση των
ΕΙΑ.
Η εκπαίδευση υλοποιείται τόσο µέσω σεµιναρίων και διαλέξεων, όσο και
µέσω πρακτικών εφαρµογών και ασκήσεων, ανάλογα µε την περίπτωση και
από ανθρώπους που έχουν εµπειρία στους κινδύνους και στις πρακτικές
διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων.
Τα µαθήµατα επαναλαµβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε
να αλλάξει η νοοτροπία του προσωπικού όσον αφορά στην αναγκαιότητα της
σωστής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, να ενηµερώνεται το νέο
προσωπικό, να αναπροσαρµόζεται η γνώση στα νέα δεδοµένα.
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Πίνακας 7.

Θεµατικές ενότητες

Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

Εκπαιδευτή

εκπαιδευτή

Ηµεροµηνίες
διεξαγωγής και
διάρκεια
προγράµµατος

Αριθµός και
ειδικότητες
εκπαιδευόµενων

* Συµπληρώστε το αρχείο µε τα περιεχόµενα, τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των µαθηµάτων κ.λ.π. στοιχεία. Αναθεώρηση του περιεχοµένου θα λαµβάνει
χώρα όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
Βασικές αρχές
Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών αρµόδιος είναι ο Υπεύθυνος
∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, ο οποίος έχει το συντονισµό του συνόλου
των ενεργειών, ενηµερώνει τους ανωτέρους, και συνεργάζεται µε το
συνεργείο απολύµανσης.
Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ενεργοποιείται, όταν συµβεί διασκορπισµός
στερεών, υγρών µολυσµατικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών ή/και
τραυµατισµός.
Για την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών:
• Είναι διαθέσιµο και ακολουθείται το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και ο
Εσωτερικός Κανονισµός.
• Είναι διαθέσιµος ο απαραίτητος εξοπλισµός ώστε να µπορούν να
εφαρµοστούν γρήγορα και µε ασφάλεια τα αναγκαία µέτρα (προστατευτικός
ρουχισµός, µέσα συλλογής κ.λ.π.).
• Καθαρίζονται και απολυµαίνονται (αν χρειάζεται) οι περιοχές που
µολύνθηκαν.
• Περιορίζεται όσο το δυνατό η έκθεση των εργαζοµένων κατά τη διαδικασία
καθαρισµού.
• Περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις στους ασθενείς, στο
προσωπικό της Υγειονοµικής Μονάδας, και στο περιβάλλον.
• Εκπαιδεύεται διαρκώς το προσωπικό στην αντιµετώπιση έκτακτης
ανάγκης.

∆ιασκορπισµός επικίνδυνων ουσιών
Στοιχειώδη βήµατα αντιµετώπισης περιστατικού µε διασκορπισµένα
επικίνδυνα υλικά είναι τα εξής:
1. Αποµονώνουµε την προσβεβληµένη περιοχή.
2. Παρέχουµε πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη αν υπάρχουν
τραυµατισµένα άτοµα.
3. Πλένουµε και απολυµαίνουµε τα µάτια και το δέρµα των ατόµων που
εκτέθηκαν. Αν τα µάτια έχουν προσβληθεί από κάποια διαβρωτική, χηµική
ουσία ολόκληρο το πρόσωπο ξεπλένεται µε άφθονο, καθαρό νερό στο
νιπτήρα, µε τα µάτια να ανοιγοκλείνουν διαρκώς επί 10-30 λεπτά της
ώρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε τυχόν ανοικτές πληγές στο
σώµα.
4. Προσδιορίζουµε τη φύση και τα χαρακτηριστικά των διασκορπισµένων
ουσιών.
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5. Ειδοποιούµε τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων, ο οποίος
θα συντονίσει τις απαιτούµενες εργασίες.
6. Αποµακρύνουµε όλα τα άτοµα τα οποία δεν εµπλέκονται στις εργασίες
καθαρισµού.
7. Παρέχουµε τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας στα άτοµα που
πραγµατοποιούν τις εργασίες καθαρισµού.
8. Εξουδετερώνουµε ή απολυµαίνουµε το διασκορπισµένο επικίνδυνο υλικό,
εάν αυτό ενδείκνυται.
9. Σε περίπτωση βιολογικών υλικών, η απολύµανση των επιφανειών µπορεί
να γίνει µε διάλυµα 5% Υποχλωριώδους νατρίου (αδιάλυτη οικιακή
χλωρίνη) ή µε διάλυµα 1000 ppm διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου
(NaDCC) ή µε άλλα κοινά απολυµαντικά χώρου. Μπορούµε να ζητήσουµε
οδηγίες από την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (Ε.Ν.Λ.) ενός
Νοσοκοµείου.
10. Σε περίπτωση τοξικών υλικών (κυτταροστατικά κ.α.) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η
χρήση απολυµαντικών ή άλλων χηµικών ουσιών για την εξουδετέρωση
τους. Απευθυνόµαστε στην Ε.Ν.Λ. κάποιου Νοσοκοµείου, η οποία θα
δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.
11. Περισυλλέγουµε όλα τα διασκορπισµένα υλικά. Τα αιχµηρά αντικείµενα
δεν πρέπει να περισυλλέγονται µε τα χέρια. Πρέπει να χρησιµοποιείται
ειδικός εξοπλισµός π.χ. λαβίδες, φτυάρια κ.α.
12. Καθαρίζουµε και απολυµαίνουµε την περιοχή, σκουπίζοντάς τη µε
απορροφητικά υφάσµατα. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο η µία πλευρά
του υφάσµατος (ή άλλου απορροφητικού υλικού), ώστε να µην εξαπλωθεί η
µόλυνση. Η απολύµανση πρέπει να γίνεται από το λιγότερο προς το
περισσότερο µολυσµένο τµήµα, µε τακτικές αλλαγές των απορροφητικών
υλικών. Σε περίπτωση χυµένων υγρών, πρέπει να χρησιµοποιούνται
στεγνά πανιά, ενώ σε περίπτωση διασκορπισµένων στερεών υλικών, πανιά
εµβαπτισµένα σε υδατικό διάλυµα (όξινο, βασικό ή ουδέτερο ανάλογα µε
την περίπτωση).
13. Τα επικίνδυνα υλικά και τα υλικά µιας χρήσεως, που χρησιµοποιήθηκαν
για τον καθαρισµό, πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς
απορριµµάτων για την ειδική διαχείρισή τους.
14. Ξεπλένουµε µε νερό
απορροφητικά πανιά.

την

περιοχή

και

την

περνάµε

µε

στεγνά

15. Απολυµαίνουµε όσα εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν για τον καθαρισµό.
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16. Αφαιρούµε τον προστατευτικό ρουχισµό και τον απολυµαίνουµε.
17. Σε περίπτωση έκθεσης ατόµου σε επικίνδυνη ουσία κατά την επιχείρηση
καθαρισµού καταφεύγουµε στην παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Πίνακας 8.
Ενέργεια

Απαραίτητα εργαλεία ή υλικά

Χειρισµός της διασκορπισµένης
ουσίας

Προστατευτικός εξοπλισµός

Περιορισµός της διασκορπισµένης
ουσίας

Απορροφητικά υλικά (π.χ. πετσέτες,
πανιά, χαρτί κ.α.)
Για µολυσµατική ουσία: απολυµαντικό
(χλωρίνη)

Εξουδετέρωση ή απολύµανση της
ουσίας (εάν είναι απαραίτητο)

Για οξέα: ανθρακικό νάτριο,
ανθρακικό ασβέστιο ή βάση
Για βάσεις: σκόνη κιτρικού οξέος ή
άλλο οξύ
Για κυτταροτοξικά υλικά: ειδικές
χηµικές ουσίες αποδόµησης
Για υγρά: απορροφητικό χαρτί,
πριονίδια, προσροφητικός πηλός

Συλλογή της διασκορπισµένης
ουσίας

Για στερεά: λαβίδες, σκούπες, γάζες,
φτυάρι
Υδράργυρος: σφουγγάρι υδραργύρου,
αντλία κενού

Συσκευασία των αποβλήτων

Πλαστικές σακούλες (κόκκινη, κίτρινη η
µαύρη, ανάλογα µε την περίσταση),
περιέκτες αιχµηρών κ.α.
Για µολυσµατικά υλικά: απολυµαντικά

Απολύµανση της περιοχής

Για επικίνδυνες τοξικές ουσίες:
κατάλληλος διαλύτης ή νερό

Τραυµατισµός και έκθεση σε επικίνδυνη ουσία
Στοιχειώδη βήµατα
επικίνδυνη ουσία:

αντιµετώπισης

τραυµατισµού

και

έκθεσης

σε

1) Άµεση παροχή πρώτων βοηθειών, όπως καθαρισµός των πληγών και του
δέρµατος, και ξέπλυµα των µατιών µε καθαρό νερό (όπως περιγράφηκε
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

στην προηγούµενη ενότητα). Σε περίπτωση τραυµατισµού από αιχµηρό
αντικείµενο, πρέπει να βοηθηθεί η αιµορραγία της πληγής και η περιοχή
πρέπει να καθαριστεί κατόπιν µε καθαρό τρεχούµενο νερό.
Άµεση αναφορά του συµβάντος στον Υ∆ΙΑ.
Εξέταση του αντικειµένου που προκάλεσε το ατύχηµα για ενδεχόµενη
πρόκληση µόλυνσης.
Επιπρόσθετη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση από τον ιατρό εργασίας
ή στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ενός Νοσοκοµείου.
Εξετάσεις αίµατος ή άλλου είδους αν θεωρούνται απαραίτητες.
Καταγραφή του συµβάντος.
∆ιερεύνηση του συµβάντος και λήψη µέτρων για την αποφυγή παρόµοιων
περιστατικών στο µέλλον.

Αναφορά ατυχηµάτων και περιστατικών
Το προσωπικό γνωρίζει την ενδεδειγµένη διαδικασία για την τεκµηριωµένη
αναφορά ατυχήµατος ή περιστατικού, που σχετίζεται µε διασκορπισµό,
διαρροή, λανθασµένο διαχωρισµό, αιχµηρά αντικείµενα κ.α. Η αναφορά
ατυχήµατος γίνεται εγγράφως προς τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ιατρικών
Αποβλήτων (Υ∆ΙΑ).
Ο Υ∆ΙΑ διερευνάει τα αίτια του ατυχήµατος, κρατάει αρχεία µε τις
έρευνες και τα µέτρα που λήφθηκαν και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να
αποφευχθεί η επανάληψη παρόµοιου συµβάντος.
Σε περίπτωση ατυχήµατος συµπληρώνεται το έντυπο που ακολουθεί.
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Φύση του συµβάντος

Τόπος συµβάντος

Χρόνος συµβάντος

Άµεσα εµπλεκόµενο προσωπικό

Ενέργειες για την αντιµετώπιση του
συµβάντος

Πληροφορίες και παρατηρήσεις που
σχετίζονται µε το συµβάν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΑ
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Πίνακας 2.

Πηγές

Αµιγώς
µολυσµατικά

Ταυτόχρονα
τοξικά και
µολυσµατικά

Αµιγώς
τοξικά

……. Kg/ηµέρα

…… Kg/ηµέρα

Ραδιενεργά

Εργαστήρια
Παθολογοανατοµικό
Ακτινολογικό
Ραδιοϊσοτόπων

……. Kg/ηµέρα
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Πίνακας 3.
Κατηγορία αποβλήτων
ανάλογα µε το είδος
επεξεργασίας τους

Τύπος περιέκτη

Αστικού τύπου

Πλαστικές
σακούλες

Χρώµα και σήµανση
περιέκτη
Χρώµα: Μαύρο
Χωρίς σήµανση
Χρώµα: Κίτρινο

Προς αποστείρωση,
αµιγώς µολυσµατικού
χαρακτήρα

Πλαστικές,
ανθεκτικές,
στεγανές σακούλες
κατάλληλες για
αποστείρωση

Σήµανση: «Επικίνδυνα
Ιατρικά Απόβλητα», το
σήµα του βιολογικού
κινδύνου, ετικέτα µε την
ηµεροµηνία και την προέλευση των αποβλήτων

Προς αποτέφρωση,
αµιγώς µολυσµατικού
χαρακτήρα
*Σακούλες όχι από
PVC

κ.λ.π.
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Πίνακας 5.
Ιατρικά
Απόβλητα

Μέθοδος
Επεξεργασίας

Αστικού
χαρακτήρα

π.χ. καµία

Αµιγώς
Μολυσµατικού
χαρακτήρα
(ΕΙΑ-ΜΧ)

Φορέας
Συχνότητα
Φορέας
επεξεργασίας επεξεργασίας παραλαβής

------------

Αποστείρωση σε κινητή
µονάδα µε ατµό,
Ιδιωτική
(ελάχιστη θερµοκρασία
εταιρεία
121ο C και πίεση άνω
«………………»
των 1,5 Bar για > από
30 λεπτά της ώρας)

-----------

Συχνότητα
παραλαβής

Τελική
διάθεση σε

∆ήµος
1 φορά
Θεσσαλονίκης ηµερησίως

ΧΥΤΑ
Ταγαράδων

3 φορές
εβδοµαδιαίως
3 φορές
∆ήµος
µαζί µε τα
εβδοµαδιαίως Θεσσαλονίκης
αστικού τύπου
απορρίµµατα

ΧΥΤΑ
Ταγαράδων

κ.λ.π.
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