ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 11/07/2012

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. Πρωτ. 14506

« ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ »
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Πρόεδρος: Παρασκάκη Ειρήνη
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Αναστασία
Δουβανάς Αλέξανδρος
Τηλ. 2132009407

ΠΡΟΣ
Τις Προϊστάμενες Νοσηλευτικών
Τμημάτων,
Ειδικών Μονάδων,
και Εργαστηρίων του Νοσοκομείου

Θέμα: Σύσταση για ορθό διαχωρισμό των αποβλήτων του Νοσοκομείου
Μετά από διαρκή επιτήρηση της διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων που
διενεργήθηκε από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κατά το διάστημα
Μαΐου – Ιουνίου 2012, διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται

ορθός διαχωρισμός των

απορριμμάτων. Σας εφιστούμε την προσοχή και σας επισημαίνουμε ότι ο
λανθασμένος διαχωρισμός, οδηγεί σε αύξηση του κόστους όταν αστικά απόβλητα
τοποθετούνται σε κάδους μολυσματικών και θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία και
εκθέτει το Νοσοκομείο μας όταν μολυσματικά απόβλητα τοποθετούνται σε κάδους
κοινών απορριμμάτων.
Σας επισυνάπτουμε Ενδεικτικούς Καταλόγους Κατηγοριοποίησης Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Παρασκάκη Ειρήνη
Κοινοποίηση:
 Διοίκηση του Νοσοκομείου
 Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
 Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
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Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (Ενδεικτικοί κατάλογοι)
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Περιέκτης: Μαύρη σακούλα

Απόβλητα από την παρασκευή
φαγητών, που προέρχεται από τις
κουζίνες των Υγειονομικών
Μονάδων (ΥΜ)
Απόβλητα από δραστηριότητες
εστίασης και τα υπολείμματα των
τροφίμων που προέρχονται από τα
τμήματα νοσηλείας των ΥΜ, εκτός
από εκείνα που προέρχονται από
ασθενείς που πάσχουν από
μολυσματικές ασθένειες, για τους
οποίους ο θεράπων ιατρός έχει
διαγνώσει ότι πάσχουν από μία
ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί με
αυτά τα υπολείμματα
Γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό,
μέταλλα, υλικά συσκευασίας γενικά,
ογκώδη υλικά, καθώς και άλλα μη
επικίνδυνα
απόβλητα
που
εξομοιώνονται με τα οικιακά
Απόβλητα παραγόμενα κατά τις
εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων
χώρων
(απορροφητικά
υλικά,
υφάσματα σκουπίσματος)

Επικίνδυνα Απόβλητα
Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ)
Περιέκτης: Hospital boxκόκκινη σακούλα

Όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλον στο οποίο
υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια του αέρα, καθώς
και από περιβάλλον απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται
ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα και έχουν
μολυνθεί από:
Α) αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε
ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό να είναι ορατό
Β) κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριμένου
ασθενούς, στον οποίο έχει αναγνωριστεί κλινικά από τον
θεράποντα ιατρό μία νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά
τα απεκκρίματα
Γ) σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό,
αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο
υγρό, αμνιακό υγρό
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Βελόνες, σύριγγες, λάμες,
χειρουργικά νυστέρια

Εργαλεία για κολποσκόπηση
(Ιατρείο Εφηβική Ιατρικής)

Απόβλητα από ρουχισμό μιας Οφθαλμικές ράβδοι
χρήσεως, εκτός αν έχουν έρθει σε
επαφή με μολυσματικά βιολογικά
υγρά
Απόβλητα που προέρχονται από Σωλήνες παροχετεύσεων και
κηπουρικές
εργασίες,
που διασωληνώσεων
εκτελούνται στο περιβάλλον των ΥΜ
Ορθοπεδικοί γύψοι, βρεφικές πάνες,
σερβιέτες, εκτός αν εμπίπτουν στην
περιγραφόμενες
κατηγορία
Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς
Μολυσματικών

Επικίνδυνα Απόβλητα
Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ)
Περιέκτης: Πλαστικό κυτίο
συλλογής αιχμηρών
αντικειμένων

Καθετήρες (κύστης, φλεβών,
αρτηριών, πλευριτικών
παροχετεύσεων κ.λ.π.),
συνδέσεις
Κυκλώματα για
εξωσωματική κυκλοφορία
Σετ μετάγγισης
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Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Περιέκτης: Μαύρη σακούλα

Επικίνδυνα Απόβλητα
Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ)
Περιέκτης: Hospital boxκόκκινη σακούλα

Επικίνδυνα Απόβλητα
Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ)
Περιέκτης: Πλαστικό κυτίο
συλλογής αιχμηρών
αντικειμένων

Μολυσμένα εργαλεία από
ενδοφλέβια χορήγηση ορού
Δοχείο μιας χρήσης για λήψη
υλικού βιοψίας
Φίλτρα διύλισης
Γάντια μιας χρήσης
Υλικό μιας χρήσης:
σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί
σωλήνες, προστατευτικός
ρουχισμός και μάσκες,
γυαλιά, πανιά, σεντόνια,
μπότες, γαλότσες ή
πουκαμίσες
Ιατρικά υλικά (γάζες,
επίδεσμοι, τσιρότα,
σωληνοειδή ράμματα)
Σάκοι για μεταγγίσεις, ούρα,
παρεντερική διατροφή
Σετ για εγχύσεις
Ορθοσκόπια και
γαστροσκόπια
Σωλήνες μύτης για
βρογχοαναρρόφηση, για
οξυγονοθεραπεία κ.λ.π.
Ψήκτρες, καθετήρες για
κυτταρολογική λήψη
Ρινοσκόπια μιας χρήσεωςμητροσκόπια
Δόντια και μέρη σώματος
μικρού μεγέθους μη
αναγνωρίσιμα
Κενά δοχεία εμβολίων
ζωντανού αντιγόνου
Υπολείμματα φαγητού από
το δίσκο του ασθενούς,
εφόσον έχει μεταδοτικό
νόσημα που μεταδίδεται δια
της στοματικής οδού
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ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
(ΜΕΑ)
Περιέκτης: Hospital box (κόκκινη
σακούλα)

ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
(ΑΕΑ)
Ειδικοί κατά περίπτωση περιέκτες

Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών
δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών-βιοχημικών
εξετάσεων(πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα
μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και
έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες)

Χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
Χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο,
ακετόνη, μεθανόλη, ανόργανες χημικές ενώσεις
που περιέχουν οξέα και αλκάλια(π.χ θειικό
,υδροχλωρικό, νιτρκό, χρωμικό οξύ, υδροξείδιο
του νατρίου και διαλύματα αμμωνίας) και άλλα
οξυδωτικά (KMnO4, k2Cr207) ή
επιβραδυντές(ΝaHSO3, Na2SO3)
Διαλύτες που χρησιμοποιούνται στα
ακτινολογικά εργαστήρια

Ανατομικά απόβλητα, από παθολογοανατομικά
εργαστήρια(ιστοί ,όργανα και μέρη σώματος μη
αναγνωρίσιμα, πειραματόζωα)
Απόβλητα από παθολογικά τμήματα όπου γίνονται
χημειοθεραπείες (Χρησιμοποιημένες συσκευασίες
ορρών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς
στους οποίους εφαρμόζεται χημειοθεραπεία)
Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη
διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών
σε ανθρώπους των οποίων η συλλογή και διάθεση
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την
πρόληψη μόλυνσης.
Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή
πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα
των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε
ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη
μόλυνσης
Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων
σάκων αίματος και διατηρητέο αίμα.

Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
(κατεστραμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα
υδραργύρου), αμαλγάματα οδοντιατρικής, άλλα
βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις
κλπ
Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των
κυτταροστατικών φαρμάκων.
Χημικές ουσίες (από την περιγεννητική
φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την
πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους) που
αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες.
Χημικές ουσίες (από την περιγεννητική
φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την
πρόληψη ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα)
που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες.
Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
Απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου
επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων
Αμάλγαμα οδοντιατρικής
Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές
φαρμακευτικές ουσίες
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