روشهای کاهش تولید و هزینه های


ذخیره اقالم مصرفی بیش از حد نیاز و در
نتیجه مصرف بیشتر اقالم و یا تاریخ مصرف
گذشته شدن آنها

تخ ص چش
بيمارستان صی م زپشکی خاتم االنبیاء(ص)

پسماند بیمارستانی:
-1کاهش منبع :استفاده از روشها و موااد

هو



کیفیت پایین اقالم مصرفی

زائدات همتر تالید می هنند.



عدم آگاهی کارکنان از نحوه استفاده از

-2مدیریت مصرف:

اقالم و تجهیزات

تالید همتر پسماند با مدیریت بهتر مااد

مصرف بی رویه اقالم مصرفی

 -3جداسازی  :هاهش حجم پسماند پزشکی باسیل



جداساز

مناسب در نتیج هاهش در هزین ها حمل

و نقل  ،بی خطرساز


استفاده از کاغذ یک رو سفید



جایگزینی ترمومتر دیجیتالی بجاا

پسماند عفانی و...

مهمترین امر در کاهش تولید پسماند ها:

تفکیک اصولی پسماند در مبدأ تولید

ترمومتر جیوه ا


تهیه نان با کیفیات ماوا او

و

نگهدار مناسب آنها


کنترل مصرف آ

ژاول لنژر و در

نتیجه کاهش فرسودگی و افازایاش
عمر منسوجات


کاهش تولید پسماند های
بیمارستانی

فرهنگ ساز با تشویق و تنبیه موثر

5

تهیه کنندگان:
آدرس  :مشهد ،چهار راه ابوطالب
بطرف میدان فردوسی نبش قرنی 15
تلفن 7155-90415175 -1 :

طیبه سپاهی ،فرزانه علی دوست
واحد بهداشت محیط بیمارستان

EH/95/1

کد :

مرداد ماه 5931
6

اهمیت موضوع:

چهار دسته اصلی پسماندها:

ارتقای سطح کیفی زندگی ،عدم استفااده از
امکانات موجود ،برنامه ریایی ناادرسات در
بخش مدیریت پسماندهای بیمارستانی ،سبب

مهم ترین روش های کاهش
تولید پسماند:

غیر عفونی ( عاد ):
پسماندهای شبه خانگی

توزيع و مصرف اقالم و تجهيزات
متناسب با نياز بيمارستان

تولید حجم باالیی از پسماند های متنوع شده
که کنترل آن از تولید تا دفع نهایی هاییاناه
باالیی را به جامعه تحمیل می نماید و منجار
به هدررفت مواد خام و سرمایه ملی می شود.

جلوگيري از پرت اقالم مصرفی و
استفاده صحيح از آنها

عفونی:
پسماند ناشی از بیمار
عفونی و یا آلوده به خون

تهيه اقالم با کيفيت مطلوب

در بین پسماند های تولیدی در سطح جامعه،
پسماند های بیمارستانی به عنوان یاکای از
پسماند های خطرناک و آالینده های اصالای

شیمیایی -دارویی:

محیط زیست به شدت مورد توجه هستند.

داروی باقی مانده یا تاریا
گذشتاه ،ویاال داروهاای
خطرناک ،ترمومتر شکسته

وجود الگوي صحيح در خريد

اصالح الگوي ارائه خدمات

تیز و برنده :

انبار داری صحيح

سرسوزن و تیغ
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