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Οριςμόσ
 Διαχείριςη των ιατρικών αποβλήτων: όλεσ οι διεργαςίεσ
από τον κατάλλθλο διαχωριςμό και ςυλλογι των
αποβλιτων μζχρι τθ μεταφορά τουσ ςτουσ χϊρουσ
επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςισ τουσ
 Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ μιασ ορκισ πολιτικήσ
ςυνολικήσ διαχείριςησ των αποβλήτων είναι αναγκαίοσ
και απαραίτθτοσ για όλεσ τισ νοςθλευτικζσ μονάδεσ

Οφζλθ από τθν ορκι διαχείριςθ των
Επικίνδυνων Αποβλιτων Τγειονομικϊν
Μονάδων (ΕΑΤΜ)
 Διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και τθσ ευρφτερθσ
δθμόςιασ υγείασ
 Προςταςία του περιβάλλοντοσ
 Εξοικονόμθςθ χρθμάτων και άλλων πόρων από τθν
εφαρμογι
μεκόδων
ανακφκλωςθσ
και
επαναχρθςιμοποίθςθσ, αποφυγι ςπατάλθσ ενζργειασ
 Αποφυγι επιβολισ προςτίμων και άλλων κυρϊςεων,
αποφυγι αντιδικιϊν με τρίτουσ
 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του ιδρφματοσ προσ τθν κοινωνία
 Βελτίωςθ τθσ ςυνζπειασ του ιδρφματοσ ςτισ προδιαγραφζσ
και ςτουσ ςτόχουσ λειτουργίασ του, διευκόλυνςθ ςτθ
Διοίκθςθ του ιδρφματοσ, αςφαλζςτερθ και οικονομικότερθ
εςωτερικι λειτουργία

Διαχωριςμόσ των αποβλιτων

Σο πλζον ςθμαντικό βιμα και απαραίτθτθ προχπόκεςθ
για μια ορκολογικι διαχείριςθ των νοςοκομειακϊν
αποβλιτων είναι ο διαχωριςμόσ τουσ ςτθν πθγι
παραγωγισ ςε ομάδεσ διαφορετικοφ χαρακτιρα
ανάλογα με:
 τα υγειονομικά χαρακτθριςτικά τουσ
 τθν προζλευςι τουσ
 τθν μζκοδο επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςισ τουσ

Διαχωριςμόσ των αποβλιτων
 Ο διαχωριςμόσ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων ςε
ομάδεσ είναι απαραίτθτο να γίνεται κατά τρόπο ςαφή,
ευνόητο και ευχερή, ϊςτε να γίνεται αντιλθπτόσ από
το προςωπικό διαχείριςθσ των αποβλιτων και να
διευκολφνεται θ ςυλλογι και θ μεταφορά τουσ

 Είναι ςαφζσ ότι θ μείωςθ του όγκου των αποβλιτων,
που επιτυγχάνεται μζςω του ςωςτοφ διαχωριςμοφ,
ςυνεπάγεται και μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ

Προβλιματα ςτο διαχωριςμό των
αποβλιτων
 Ανεπαρκισ διαχωριςμόσ των Αςτικϊν τερεϊν
Αποβλιτων (ΑΑ) από τα Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ
Μολυςματικά (ΕΑΑΜ) και τα Μικτά Επικίνδυνα
Απόβλθτα (ΜΕΑ) των υγειονομικϊν μονάδων
 Πλθμμελισ διαχωριςμόσ μεταξφ εφφλεκτων, τοξικϊν
και άλλων ουςιϊν και υλικϊν που απαιτοφν ειδικι
διάκεςθ (Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα, ΑΕΑ)

Προβλιματα που ςχετίηονται με τθν
ελλιπι εκπαίδευςθ
 Ιατρονοςθλευτικό προςωπικό
 Παραϊατρικό προςωπικό
 Εργαηόμενοι ςτθν κακαριότθτα
 Αποκλειςτικζσ
 Φοιτθτζσ

Προβλιματα που ςχετίηονται με τον
εξοπλιςμό
 Ζλλειψθ μιασ ι περιςςότερων κατθγοριϊν κατάλλθλων
περιεκτϊν με ειδικι ςιμανςθ ςτθν πθγι παραγωγισ
 Γεμάτοι περιζκτεσ
 Χαλαςμζνοσ ποδοκίνθτοσ μθχανιςμόσ – δυςκολία ςτο
άνοιγμα του περιζκτθ
 Ζλλειψθ ειδικισ ςιμανςθσ – επεξιγθςθσ

Προβλιματα που ςχετίηονται με τθν
ελλιπι ενθμζρωςθ
 Απουςία ενθμζρωςθσ ςε επιςκζπτεσ – ςυνοδοφσ
 Ζλλειψθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων, αφιςϊν

Προβλιματα λανκαςμζνθσ
νοοτροπίασ - κουλτοφρασ
 «Δεν γίνεται ανακφκλωςθ ςτο ςπίτι, άρα…»
 Η εκπαίδευςθ για τθν Διαχείριςθ των αποβλιτων δεν
περιλαμβάνεται ςτα προγράμματα ςπουδϊν των
ςχολϊν επαγγελμάτων υγείασ, με εξαίρεςθ τθ ςχολι
Δθμοςίων Εποπτϊν Τγείασ
 Οδοντιατρεία – Ιδιωτικά ιατρεία

Κίνδυνοι

Κίνδυνοι

 Σραυματιςμόσ ιατρικοφ – νοςθλευτικοφ προςωπικοφ,
προςωπικοφ κακαριότθτασ νοςοκομείου, διμου,
ρακοςυλλζκτεσ κλπ. Σα αιχμθρά αντικείμενα και
ειδικότερα οι ςφριγγεσ που απορρίπτονται εκτόσ των
αδιάτρθτων κυτίων κεωρικθκαν το 2000 υπεφκυνεσ
για τθν πρόκλθςθ του 32% των κρουςμάτων HΒV, του
40% των κρουςμάτων HCV και του 5% των κρουςμάτων
HIV που παρατθρικθκαν ςε παγκόςμιο επίπεδο (WHO
2004)
 Ζξι παιδιά εκδιλωςαν ανεμευλογιά μετά από τυχαία
ζκκεςθ ςε λθγμζνα εμβόλια κατά το παιχνίδι ςε
χωματερι ςτο Βλαδιβοςτόκ το 2000 (WHO 2004)

Κίνδυνοι
 Οικονομικι ηθμία

Αςτικά
Στερεά
Απόβλητα
0,48 €

Επικίνδυνα
Απόβλητα
Αμιγώσ
Μολυςματικά
1,243 €

Μικτά
και Άλλα
Επικίνδυνα
Απόβλητα
2€

Κίνδυνοι
 Οικολογικι καταςτροφι
Τποβάκμιςθ υδροφόρου ορίηοντα, μόλυνςθ πόςιμου
φδατοσ από τθν ανεξζλεγκτθ απόρριψθ αποβλιτων
Μόλυνςθ του εδάφουσ από μθ-βιοδιαςπϊμενεσ ουςίεσ
Μόλυνςθ του αζρα από διοξίνεσ και φουράνια που
παράγονται κατά τθν αποτζφρωςθ
Σοξικότθτα βαρζων μετάλλων (υδράργυροσ, μόλυβδοσ,
κάδμιο)
Ραδιενεργά απόβλθτα – Η ανεξζλεγκτθ απόρριψθ μπορεί
να επθρεάςει το πόςιμο ι το αρδευτικό νερό, τουσ
υδρόβιουσ οργανιςμοφσ, να προκαλζςει ςωματικζσ και
γενετικζσ βλάβεσ

Προτάςεισ - υνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ
 Η Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (ΕΝΛ) ςε ςυνεργαςία με
τον Τπεφκυνο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Τγειονομικισ Μονάδασ
(ΤΔΑΤΜ), τουσ Διευκυντζσ των τμθμάτων, τθ Διεφκυνςθ τθσ
Νοςθλευτικισ Τπθρεςίασ και το Διοικθτικό Διευκυντι είναι
υπεφκυνθ για τον προγραμματιςμό των εκπαιδευτικϊν
ςεμιναρίων που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των επικίνδυνων
ιατρικϊν αποβλιτων
 Σα εκπαιδευτικά ςεμινάρια απευκφνονται ςτο ςφνολο του
προςωπικοφ, με ζμφαςθ ςτουσ εργαηόμενουσ που παράγουν και
χειρίηονται επικίνδυνα απόβλθτα (ιατρικό, νοςθλευτικό,
διοικθτικό και τεχνικό προςωπικό)

 Για τθν επίτευξθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ όλου του προςωπικοφ θ
εκπαίδευςθ κα πρζπει να γίνεται ανά κλάδο, τομζα και
κατθγορία, από εκπαιδευτζσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ανά
κατθγορία αποβλιτων

Προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ Ι
 Ενθμζρωςθ για το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο ςτα κζματα
διαχείριςθσ των νοςοκομειακϊν αποβλιτων
 Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τουσ προβλεπόμενουσ από τον
εςωτερικό κανονιςμό ρόλουσ και υπευκυνότθτεσ κάκε κατθγορίασ
εργαηομζνων
 Οδθγίεσ εφαρμογισ των πρακτικϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων,
π.χ. επεξιγθςθ τθσ χρωματικισ κωδικοποίθςθσ των ςάκων, των
ςυμβόλων και των προφυλάξεων που πρζπει να ακολουκθκοφν
κατά τον χειριςμό όλων των κατθγοριϊν αποβλιτων
 Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ελαχιςτοποίθςθσ των
αποβλιτων

Προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ΙΙ
 Πλθροφόρθςθ για τθ ςθμαςία του ςωςτοφ διαχωριςμοφ των
διαφόρων κατθγοριϊν αποβλιτων ςτθν πθγι παραγωγισ
 Πλθροφόρθςθ για τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ
των νοςοκομειακϊν αποβλιτων / επιπτϊςεισ ςτθν υγεία
 Πλθροφόρθςθ για τισ διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων και το
ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ
 Οδθγίεσ για τθ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (φόρμασ, γαντιϊν,
μάςκασ κλπ.) και για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ κατά τθ
διαχείριςθ των αποβλιτων
 Πλθροφόρθςθ για τθν επιδθμιολογία, τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ και
προφφλαξθσ των HIV, HBV, HCV

Προτάςεισ - υςτάςεισ

 ε όλουσ τουσ χϊρουσ, όπου παράγονται
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων, πρζπει να
τοποκετοφνται οι κατάλλθλοι περιζκτεσ
 Προκειμζνου να γίνεται ςωςτά ο διαχωριςμόσ και να
μθν καταλιγουν τα απόβλθτα ςε διαφορετικι γραμμι
επεξεργαςίασ να είναι διακζςιμοι ταυτόχρονα όλοι οι
τφποι αναγκαίων περιεκτϊν (μαφροσ ςάκοσ, κίτρινοσ ι
κόκκινοσ ςάκοσ ι Hospital Box και κουτί αιχμθρϊν)

Προτάςεισ - υςτάςεισ

 Οι περιζκτεσ να απομακρφνονται, όταν είναι γεμάτοι
κατά τα τρία τζταρτα (3/4)
 Η ςυλλογι των αποβλιτων να γίνεται όςο το δυνατό
πλθςιζςτερα ςτον τόπο παραγωγισ τουσ (π.χ. εντόσ
χειρουργείου, εντόσ των δωματίων των αςκενϊν
κ.λ.π.)
 Σα απόβλθτα να περιςυλλζγονται με ςυχνότθτα
ανάλογθ με το φόρτο εργαςίασ των Σμθμάτων που τα
παράγουν

Προτάςεισ - υςτάςεισ

 Οι περιζκτεσ των αποβλιτων να τοποκετοφνται ςε
κζςεισ με εφκολθ πρόςβαςθ και να ζχουν ποδοκίνθτο
μθχανιςμό

 Οι περιζκτεσ να παραμζνουν ςυνεχϊσ κλειςτοί
 Να μθν επιτρζπεται θ μεταφορά του περιεχομζνου
από ζναν κάδο ςε άλλο λόγω υψθλοφ κινδφνου
μόλυνςθσ και οχλιςεων

Ο Τπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Τγειονομικισ
Μονάδασ (ΤΔΑΤΜ) κα πρζπει ςυςτθματικά να ελζγχει
και να παρακολουκεί, δθμιουργϊντασ το ανάλογο
αρχείο, ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ:
 Σθ μθνιαία παραγωγι ανά τμιμα τθσ ΤΜ
 Σισ εφαρμοηόμενεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ
 Οικονομικά ςτοιχεία που αφοροφν τθ διαχείριςθ των αποβλιτων
 Σο κόςτοσ προμικειασ των αποκθκευτικϊν μζςων και το κόςτοσ
ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των
αποβλιτων
 Σο κόςτοσ εφαρμογισ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
 Σα ςυμβάντα που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τον τραυματιςμό του
προςωπικοφ ι παρατθριςεισ από αυτό που αφοροφν αςτοχίεσ
του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Σα ςυμβάντα αυτά
κα πρζπει να αναφζρονται και ςτθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν
Λοιμϊξεων

Ενεργοποίθςθ του ρόλου του Τπευκφνου
Διαχείριςθσ Αποβλιτων Τγειονομικισ Μονάδασ
του Σμιματοσ (ΣΤΔΑΤΜ)
 Η εφαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ΕΑΤΜ ςτο τμιμα του
 Ο ζλεγχοσ αντικατάςταςθσ των πλθρωμζνων ςάκων, δοχείων ι
άλλων αποκθκευτικϊν μζςων
 Η επιτιρθςθ και εποπτεία του προςωπικοφ που είναι
επιφορτιςμζνο με τθ χωριςτι ςυλλογι και μεταφορά των
αποβλιτων
 Η μεταφορά των παραγόμενων αποβλιτων ςτουσ χϊρουσ
αποκικευςθσ
 Η ςυμπλιρωςθ και αποςτολι των αντίςτοιχων εντφπων που
αφοροφν τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτον ΤΔΑΤΜ
 Η διατιρθςθ αρχείου ςχετικά με τθν ποςότθτα των παραγόμενων
ΕΑΤΜ από τθ λειτουργία του τμιματοσ τουσ

Άλλεσ ενζργειεσ

 Ειδικό ενθμερωτικό φυλλάδιο ςε όλουσ τουσ χϊρουσ
του Νοςοκομείου για τουσ επιςκζπτεσ – ςυνοδοφσ, για
να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά με τουσ κινδφνουσ του
ακατάλλθλου διαχωριςμοφ αποβλιτων
 Αφίςεσ με τθν κατθγοριοποίθςθ των αποβλιτων ςε
όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ
 Πλθροφοριακό υλικό ςχετικό με τισ ορκζσ πρακτικζσ
διαχωριςμοφ των αποβλιτων ςτθν ιςτοςελίδα του
Νοςοκομείου

Σι ιςχφει ςτο ΓΝΑ Λαϊκό
Κατηγορίες
Αποβλήτων
(Kg)

2015

2014

Αζηικά Σηερεά
Απόβληηα

476.570

728.000

2013

2012

2011

912.000

1.092.000 1.092.000

Ανακύκλωζη
Συζκευαζιών

75.000

80.000

Επικίνδυνα
(ΕΑΑΜ,
Αποζηείρωζη)

178.608

252.347

175.075

176.924

169.708

Επικίνδυνα
(ΜΕΑ και ΑΕΑ,
Αποηέθρωζη)

64.287

73.757

32.296

24.541

10.204

Σι ιςχφει ςτο ΓΝΑ Λαϊκό
 Σο ΓΝΑ «Λαϊκό» ζχει εκπονιςει και εφαρμόηει
Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων και θ
Ομάδα Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΟΔΑ) επεξεργάηεται
τθν επικαιροποίθςι του ςφμφωνα με τθν τελευταία
ΚΤΑ 146163/2012.
 τον Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων
περιγράφονται επακριβϊσ τα κακικοντα και οι
ευκφνεσ του προςωπικοφ, υγειονομικοφ και μθ, ςε ότι
αφορά τθν διαχείριςθ των παραγομζνων αποβλιτων.
Για τθν ορκι εφαρμογι του κανονιςμοφ αυτοφ
υπεφκυνθ είναι θ Ομάδα Διαχείριςθσ Αποβλιτων
(ΟΔΑ).

Σι ιςχφει ςτο ΓΝΑ Λαϊκό

Βαςικοί ςκοποί τθσ ΟΔΑ είναι:
 Η εκπαίδευςθ και θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ κατά
κατθγορίεσ του ςυνόλου των εργαηομζνων του
νοςοκομείου
 Η επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ ενόσ αποδοτικοφ
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ νοςοκομειακϊν αποβλιτων
και θ ςυνεχισ προςπάκεια για τθ βελτίωςι του
 Η επικαιροποίθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ
Διαχείριςθσ Αποβλιτων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
περιβαλλοντικι νομοκεςία

Σι ιςχφει ςτο ΓΝΑ Λαϊκό
Η ΟΔΑ του ΓΝΑ «Λαϊκό» ζχει καταφζρει να πραγματοποιιςει:
 Ζκδοςθ φυλλαδίων για ενθμζρωςθ του κοινοφ, των φοιτθτϊν και των
εκπαιδευομζνων ςχετικά με τθν κατθγοριοποίθςθ και τθ διαχείριςθ
των παραγομζνων αποβλιτων
 Επιμζλεια τθσ δθμιουργίασ ζγχρωμων πλαςτικοποιθμζνων
φυλλαδίων, τα οποία ζχουν αναρτθκεί ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ,
ςυλλογισ και προςωρινισ αποκικευςθσ των αποβλιτων τθσ
υγειονομικισ μονάδασ και τα οποία περιγράφουν τον ακριβι τρόπο
τθσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ τουσ
 Ενθμζρωςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ του νοςοκομείου ςχετικά
με τον τρόπο διαχείριςθσ των παραγόμενων αποβλιτων, με επιτόπου
επιςκζψεισ ςε όλεσ τισ κλινικζσ και τα τμιματα του νοςοκομείου,
κακϊσ και με εκπαιδευτικά προγράμματα ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα

Οδθγόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΓΝΑ Λαϊκό

Ενθμερωτικι αφίςα διαχείριςθσ ΑΤΜ ΓΝΑ Λαϊκό

Περιζκτεσ ςτθ πθγι παραγωγισ με τθν
ενθμερωτικι αφίςα

Περιζκτθσ ςτθ πθγι παραγωγισ με τθν
ενθμερωτικι αφίςα

Σι ιςχφει ςτο ΓΝΑ Λαϊκό
Η ΟΔΑ του ΓΝΑ «Λαϊκό» ζχει καταφζρει να πραγματοποιιςει:
 Ανάρτθςθ υλικοφ που αφορά τθ διαχείριςθ των ΕΑΤΜ ςτθν
ιςτοςελίδα του νοςοκομείου www.laiko.gr
 Επικοινωνία και αποςτολι δεδομζνων και ςτοιχείων μζςω e-mail,
ςε όςουσ εμπλζκονται με τθ διαχείριςθ των ΕΑΤΜ
 υςτθματικι καταγραφι των αναγκϊν τθσ υγειονομικισ μονάδασ
ςε ειδικοφσ τροχιλατουσ περιζκτεσ, μζςα ατομικισ προςταςίασ
κλπ, διαςφαλίηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν επάρκειά τουσ
 Επιτιρθςθ του ςωςτοφ διαχωριςμοφ των αποβλιτων ςτθν πθγι
παραγωγισ τουσ, ανάλογα με τθν κατθγορία τθν οποία ανικουν,
με αποτζλεςμα τθ μείωςθ των θμεριςιων παραγόμενων
ποςοτιτων μολυςματικϊν αποβλιτων (ΕΑΑΜ) που το 2015
ανζρχονταν ςε 490 Kg από 680Kg περίπου το 2014 και των μικτϊν
και άλλων επικινδφνων αποβλιτων (ΜΕΑ και ΑΕΑ) που το 2015
ανζρχονταν ςε 175Kg από 200Kg περίπου το 2014

Η διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων ςτο νοςοκομείο
αποτελεί ζνα τεράςτιο αρχιτεκτονικό, οργανωτικό,
οικονομικό και μείηονοσ ςθμαςίασ υγειονομικό
πρόβλθμα
Για το ςφνολο του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτα
νοςοκομεία αποτελεί παράλλθλα νομικό αλλά και θκικό
ηιτθμα

Η διαχείριςθ των αποβλιτων μιασ κοινωνίασ
αποτελεί δείγμα πολιτιςμοφ και ωσ τζτοιο
πρζπει να αντιμετωπίηεται

ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

