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دانشگاه علوم پزشكي جهرم
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بيمارستان خاتم االنبياء خفر

نوبت بازنگري0 :

دفتر بهبود كيفيت
فلوچارت فرآيند تفكيك زباله هاي عفوني ،غيرعفوني ،دارويي و تيزو برنده

تفكيك زباله ها طبق دستورالعملهاي ابالغي وزارت بهداشت

زباله عفوني
زباله هاي توليد شده از پروسيجرها و

زباله دارويي و شيميايي
تقسيم زباله ها بر اساس

تقسيم زباله ها بر اساس

نوع زباله

نوع زباله

اقدامات درماني و زباله هاي آلوده به
ترشحات بيمار در صورتي كه نوك تيز و

زباله غيرعفوني

زباله تيز و برنده

برنده نباشد .به سطل زرد رنگ با نايلون زرد
رنگ ريخته مي شود.

زباله تيز و برنده شامل پوكه
زباله هاي توليد شده از مصارف خانگي

جمع آوري زباله هاي عفوني

مانند كاغذ ،باقي مانده غذا و  .....در سطل

در پايان شيفت و الصاق

آبي رنگ با نايلون مشكي ريخته مي شود.

آمپول ،نيدل و  ....بوده و در سفتي
باكس ريخته مي شود.

برچسب تاريخ و نام بخش و

جمع آوري سفتي باكس ها پس از

شيفت

تكميل سه چهارم ظرف و تكميل
تاريخ و نام بخش و شيفت

انتقال به سردخانه نگداشت

جمع آوري زباله هاي غير

زباله عفوني به وسيله همپر

عفوني در پايان شيفت و الصاق

انتقال سفتي باكسها توسط

زرد رنگ

برچسب تاريخ و نام بخش و

خدمات بخش به وسيله همپر

شيفت

زرد به سردخانه نگداري زباله

زباله هاي شيميايي و دارويي اعم از ويالها و سرم و
ستهاي سرم حاوي دارو ،داروهاي تاريخ گذشته و
باقي مانده مواد شيميايي غير راديواكتيو در سطل
قهوه اي با نايلون سفيد رنگ ريخته مي شود.

جمع آوري زباله هاي دارويي پس از تكميل
سه چهارم سطل دارويي و الصاق برچسب
تاريخ و نام بخش و شيفت
انتقال به انبار نگداشت موقت

عفوني

زباله به وسيله همپر زرد رنگ
انتقال زباله هاي دارويي به ظرف مخصوص توسط
كاربر واحد امحاء زباله

امحاء و بي خطر سازي زباله هاي

انتقال به اتاق نگداشت موقت

امحاء و بي خطر سازي

پس از تكميل سه چهارم ظرف مخصوص

عفوني توسط كاربر امحاء زباله

زباله به وسيله همپر زرد رنگ

سفتي باكسها توسط كاربر

دفع پسماند دارويي ،مابقي ظرف توسط

امحاء زباله

تحويل زباله هاي بي خطر و امحاء شده
به شهرداري جهت دفع بهداشتي

صاحب فرآيند :واحد بهداشت محيط

تهيه كنندگان :آقاي بزرگ زاده

سيمان پر و پلمب مي گردد.

