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Τοξικά και μεικτοφ χαρακτήρα  επικίνδυνα νοςοκομειακά απόβλητα

• Παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων τοξικών και μεικτών αποβλήτων

• θμερινι διαχείριςθ:  καφςθ ι απομάκρυνςθ για περαιτζρω    

διαχείριςθ ςε ευρωπαικζσ μονάδεσ

• Μεγάλο κόςτοσ διαχείριςθσ



Ποςότητεσ παραγόμενων τοξικών και μεικτών 
νοςοκομειακών αποβλήτων

• Μζςη ποςότητα  ιατρικών αποβλήτων που διατζκθκαν για αποτζφρωςθ 
από 40 νοςοκομεία τθσ Αττικισ και από γενικά νοςοκομεία τθσ κεντρικισ 
Μακεδονίασ το 2007 ιταν αντίςτοιχα  270gr και 260-290 gr ανά κλίνη και 
ημζρα

• Κόςτοσ αποτζφρωςθσ (AΠΟΣΕΦΡΩΣΗΡΑ AE) 1700 EU ανά τόνο 

Waste Management & Research, 2007



Ποςότητεσ παραγομζνων τοξικών και μεικτοφ χαρακτήρα νοςοκομειακών αποβλήτων 
ςτο Γενικό Νοςοκομείο  «Λαικό»                         και κόςτοσ διαχείριςησ (ΕΣΔΚΝΑ)

Ετοσ             Βάροσ (kg)          Κόςτοσ

2016             66.920 127. 150 EU (1.9 EU/kg)



Ποςότητεσ  παραγόμενων τοξικών επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων   Ιατρικήσ 
Σχολήσ και κόςτοσ διαχείριςησ το 2016

Ποςότητεσ 5.340  kg

Δαπάνη       15.200 EU (2,85/kg)

Απομάκρυνςη από ιδιωτική εταιρεία και περαιτζρω διαχείριςη ςε ευρωπαική 
μονάδα



Διεθνείσ  προτάςεισ  για  περιςτολή  δαπανών διαχείριςησ τοξικών 
νοςοκομειακών  αποβλήτων

• Παραγγελία τησ μικρότερησ απαιτοφμενησ ποςότητασ χθμικϊν υλικϊν

• Κοινζσ παραγγελίεσ με άλλα εργαςτιρια και αλλθλοδιάκεςθ του περιςςεφματοσ 
των χθμικϊν υλικϊν

• Κατάλογοσ καταγραφισ και κατανάλωςθσ των χθμικϊν 

• Αντικατάςταςη  τοξικών ουςιών από μη τοξικζσ

• Περιςτολή των εργαςτηριακών δραςτηριοτήτων εφόςον είναι εφικτό



Επιπλζον προτάςεισ  για περιςτολή δαπανών τοξικών ιατρικών αποβλήτων

• Αδρανοποίηςη τοξικϊν ουςιϊν  με ουςίεσ μικροτζρου κόςτουσ  

αυτοφ τθσ κακιερωμζνθσ διαχείριςθσ

• Ανακφκλωςη  διαλυμάτων



Διαδικαςτικζσ προτάςεισ για περιςτολή δαπανών τοξικών/μεικτών 
ιατρικών αποβλήτων

• Διαμόρφωςθ δικτφου ενημζρωςησ των αρμοδίων δημοςίων υπηρεςιών ςχετικά                           

με τα διεκνι πρότυπα διαχείριςθσ ιατρικϊν αποβλιτων (νζεσ μζθοδοι, μη τοξικζσ   

χημικζσ ουςίεσ και διαλφματα, παράγοντεσ αδρανοποίηςησ ή εξουδετζρωςησ)

• Επιτελικόσ ςχεδιαςμόσ διαχείριςησ και κεντρική ενημζρωςη όλων των ιατρικϊν      

μονάδων παραγωγισ τοξικϊν αποβλιτων για τισ αναπροςαρμογζσ που οφείλουν    

να υλοποιιςουν

• Στενή ςυνεργαςία με φορείσ  εντεταλμζνουσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ

κακϊσ και με Πανεπιςτθμιακά Σμιματα, όπωσ Χθμείασ και Χθμικϊν Μθχανικϊν



How to Properly Dispose of Waste Materials
Generated at Michigan State University

The enclosed procedures are necessary to comply with rules from the 
regulatory agencies governing hazardous materials. The U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) and the Michigan Department of Environmental 
Quality (DEQ) regulate disposal of chemical wastes in a cradle-to-grave 
fashion. The Nuclear Regulatory Commission (NRC) regulates the disposal of 
radioactive material. The U.S. Department of Transportation (DOT) governs 
transportation, labeling and packaging of hazardous substances while the 
Michigan Department of Public Health (MDPH) serves to ensure the safety 
and health of employees who handle such materials. The Michigan Medical 
Waste Regulatory Act governs medical waste as part of biohazardous waste.

Call the Office of Radiation, Chemical and Biological Safety (355-0153) for 
questions about radioactive, chemical, and biohazardous waste disposal 



Τι ζχει γίνει μζχρι ςήμερα 

Αντικατάςταςθ τθσ ξυλόλησ (καρκινογόνοσ διαλφτθσ) και του οινοπνεφματοσ από 

υποκατάςτατα διαλφματα, τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ ερεκιςτικά

Αδρανοποίθςθ  φορμόλθσ (μονιμοποιθτικό) μζςω de-toxifier κατά τθν περίοδο 

απουςίασ άλλθσ   επιλογισ (μζχρι 2009 )

Μειονεκτήματα                                                                                                               

• Σα υποκατάςτατα χριηουν και αυτά διαχείριςθσ

• Σα χθμικά εξουδετζρωςθσ τθσ φορμόλθσ ζχουν υψθλότερο κόςτοσ από το 

κόςτοσ  διαχείριςθσ μζςω  καφςθσ



Ανακφκλωςη τοξικών διαλυμάτων και διαλυτών μζςω  ανακυκλωτών

• Ευρεία εφαρμογι ςε  νοςοκομειακά και πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια ςτθν Ευρϊπθ  
και Β. Αμερικι

• Δεκαετήσ εμπειρία

• Αναγνϊριςθ τθσ ανακφκλωςθσ των τοξικϊν ωσ “green initiative”

• Ανακφλωςη: ξυλόλθσ,  υποκατάςτατων ξυλόλθσ,  αλκοόλθσ,  φορμόλθσ,  ακετόνθσ,  κ.α

• Εξοικονόμθςθ ςθμαντικοφ ποςοφ χρθμάτων από τθ μείωςθ των προμθκειϊν και τθν 
παράλλθλθ μείωςθ  του όγκου των προσ διαχείριςθ τοξικϊν αποβλιτων

Hawkes J, Kumar MS, Tuffts University      

Recycling Histopathology Solvents. J of Plastination, 2014



Typical Recoveries and Purities of Solvents and Formalin

Recycled Materials      Typical Recovery Typical Purity  

Xylene >95%                               >99% 
(including xylenes substitutes) 

Alcohols   90-95%                            >99%* 

Formalin 80-90%                            >99%**  

Purities and concentrations are different: *   The maximum concentration of ethanol is 95% due 
to the presence of the alcohol/water azeotrope. ** Recovered formalin concentration generally  
is ca. 10-12%.

Laboratory Budget Reduction Through Hazardous Waste Minimization
Gerald W. Camiener, PhD CBG Biotech, Columbus, OH



Typical Solvent and Waste Disposal Cost Savings for a 300-500 Bed 
Facility*

Cost before implementing a recycling program

Cost of xylene    $ 2,567                                Xylene disposal    $ 7,86                                           

Cost of alcohol   $12,218                              Alcohol disposal   $16,31                                             

Annual costs  $38,958

Savings seen with implementing a recycling program

Xylene savings 95%:   $  2,439               Disposal savings 95%:  $ 7,468                   

Alcohol savings 90%:  $10,996             Disposal savings 90%:  $14,680               

Annual savings  $35,584

*Average weekly usage is calculated at 10 gallons of xylene and 20 gallons of alcohol

Laboratory Budget Reduction Through Hazardous Waste Minimization

Gerald W. Camiener, PhD CBG Biotech, Columbus, OH



Μεικτοφ χαρακτήρα  απόβλητα 
(μολυςματικόσ και τοξικόσ παράγοντασ)

α) Ανκρϊπινα όργανα, ιςτοί, πειραματόηωα 

β) Τπολείμματα κυτταροςτατικϊν φαρμάκων από αςκενείσ που 

υποβάλλονται ςε χθμειοκεραπεία  

γ) Σημερινή διαχείριςη: καφςη



Προτάςεισ περιςτολήσ δαπανών διαχείριςησ  μεικτοφ  

χαρακτήρα  αποβλήτων

Διαχωριςμόσ φορμόλθσ και μονιμοποιθμζνων ιςτϊν και οργάνων και εν 
ςυνεχεία εξουδετζρωςθ και αποςτείρωςθ φορμόλθσ με χαμθλοφ κόςτουσ  
εξουδετερωτικά



Προτάςεισ περιςτολήσ δαπανών διαχείριςησ μεικτοφ  χαρακτήρα  αποβλήτων
(υπολείμματα κυτταροςτατικών  φαρμάκων από αςθενείσ  που υποβάλλονται             ςε 
χημειοθεραπεία )  

Μετά τθ χοριγθςθ τθσ χθμειοκεραπευτικισ ουςίασ ζκπλυςη τησ ςυςκευήσ με 
φυςιολογικό ορό και ολική χορήγηςη του διαλφματοσ ςτον αςθενή.                           
τθ ςυνζχεια διαχείριςθ τθσ ςυςκευισ ωσ μολυςματικό προιόν

Προυποθζςεισ

1) Εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ τθσ πλιρουσ απομάκρυνςθσ τθσ χθμειοκεραπευτικισ

ουςίασ από τισ ςυςκευζσ  

2)  Προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ



Συμπεράςματα

• Εφαρμογι  ανακφκλωςθσ μζςω ανακυκλωτϊν

• Αναηιτθςθ εξουδετερωτικϊν ουςιϊν χαμθλοφ κόςτουσ και νζων μθ τοξικϊν 
χθμικϊν ουςιϊν

• Κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και ενθμζρωςθ


