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««ΔιαχείρισηΔιαχείριση καικαι σήμανσησήμανση τωντων
ΕπικινδύνωνΕπικινδύνων ΙατρικώνΙατρικών--ΜολυσματικώνΜολυσματικών

ΑποβλήτωνΑποβλήτων»»

ΤιΤι είναιείναι τατα ιατρικάιατρικά καικαι νοσοκομειακάνοσοκομειακά
απόβλητααπόβλητα;;

ΩςΩς ΙατρικάΙατρικά ΑπόβληταΑπόβλητα ((ΙΙ..ΑΑ.) .) νοούνταινοούνται τατα
απορρίμματααπορρίμματα στιςστις ΥγειονομικέςΥγειονομικές ΜονάδεςΜονάδες ((ΥΥ..ΜΜ.) .) 
καικαι στιςστις μονάδεςμονάδες παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών υγείαςυγείας όπωςόπως: : 
δημόσιαδημόσια καικαι ιδιωτικάιδιωτικά θεραπευτήριαθεραπευτήρια, , γενικάγενικά / / 
πανεπιστημιακάπανεπιστημιακά / / περιφερειακάπεριφερειακά //στρατιωτικάστρατιωτικά
νοσοκομείανοσοκομεία, , μαιευτικέςμαιευτικές κλινικέςκλινικές, , κέντρακέντρα υγείαςυγείας, , 
κέντρακέντρα αιμοδοσίαςαιμοδοσίας, , διαγνωστικάδιαγνωστικά καικαι ερευνητικάερευνητικά
εργαστήριαεργαστήρια, , κτηνιατρικέςκτηνιατρικές κλινικέςκλινικές κτλκτλ..
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ΔιαχωρισμόςΔιαχωρισμός ΑποβλήτωνΑποβλήτων (1)(1)

ΠαθολογικάΠαθολογικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΜολυσματικάΜολυσματικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΦαρμακευτικάΦαρμακευτικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΓενοτοξικάΓενοτοξικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΧημικάΧημικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΑπόβληταΑπόβλητα μεμε υψηλήυψηλή περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε βαρέαβαρέα
μέταλλαμέταλλα όπωςόπως μπαταρίεςμπαταρίες, , σπασμένασπασμένα θερμόμετραθερμόμετρα

ΔιαχωρισμόςΔιαχωρισμός ΑποβλήτωνΑποβλήτων (2)(2)

ΡαδιενεργάΡαδιενεργά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΠεριέκτεςΠεριέκτες αερίωναερίων υπόυπό πίεσηπίεση όπωςόπως συσκευασίεςσυσκευασίες
αεροζόλαεροζόλ καικαι σπρέισπρέι
ΑιχμηράΑιχμηρά όπωςόπως βελόνεςβελόνες, , νυστέριανυστέρια, , λεπίδεςλεπίδες, , 
σπασμένοσπασμένο γυαλίγυαλί
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ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων

ΠαθολογικάΠαθολογικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΜολυσματικάΜολυσματικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΦαρμακευτικάΦαρμακευτικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΓενοτοξικάΓενοτοξικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΧημικάΧημικά ΑπόβληταΑπόβλητα
ΑπόβληταΑπόβλητα μεμε υψηλήυψηλή περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα
ΠεριέκτεςΠεριέκτες αερίωναερίων υπόυπό πίεσηπίεση
ΑιχμηράΑιχμηρά

ΠιοΠιο συγκεκριμένασυγκεκριμένα οιοι κατηγορίεςκατηγορίες είναιείναι: : 
(1)(1)

1) 1) ΙατρικάΙατρικά ΑπόβληταΑπόβλητα ΑστικούΑστικού ΧαρακτήραΧαρακτήρα ((ΙΑΙΑ--
ΑΧΑΧ): ): απόβλητααπόβλητα πουπου μοιάζουνμοιάζουν μεμε οικιακάοικιακά

2) 2) ΕπικίνδυναΕπικίνδυνα ΙατρικάΙατρικά ΑπόβληταΑπόβλητα ((ΕΙΑΕΙΑ)    )    αα) ) αμιγώςαμιγώς
μολυσματικούμολυσματικού χαρακτήραχαρακτήρα ((ΕΙΑΕΙΑ--ΜΧΜΧ) ) απόβλητααπόβλητα
πουπου έχουνέχουν έρθειέρθει σεσε επαφήεπαφή μεμε αίμααίμα, , εγκρίσειςεγκρίσεις κτλκτλ
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ΠιοΠιο συγκεκριμένασυγκεκριμένα οιοι κατηγορίεςκατηγορίες είναιείναι: : 
(2)(2)

ββ) ) ΑπόβληταΑπόβλητα πουπου έχουνέχουν ταυτόχροναταυτόχρονα μολυσματικόμολυσματικό καικαι
τοξικότοξικό χαρακτήραχαρακτήρα ((ΕΙΑΕΙΑ--ΜΤΧΜΤΧ): ): απόβλητααπόβλητα πουπου
προέρχονταιπροέρχονται απόαπό παθολογονοανατομικάπαθολογονοανατομικά εργαστήριαεργαστήρια, , απόαπό
τμήματατμήματα πουπου γίνονταιγίνονται χημιοθεραπίεςχημιοθεραπίες κκ..αα
γγ) ) απόλυτααπόλυτα ΑμιγώςΑμιγώς ΤοξικούΤοξικού ΧαρακτήραΧαρακτήρα ((ΕΙΑΕΙΑ--ΤΧΤΧ): ): 
απόβλητααπόβλητα πουπου περιέχουνπεριέχουν υδράργυρουδράργυρο ήή άλλαάλλα βαρέαβαρέα
μέταλλαμέταλλα
ΓΓ) ) ΆλλαΆλλα ΙατρικάΙατρικά ΑπόβληταΑπόβλητα ((ΑΙΑΑΙΑ): ): μπαταρίεςμπαταρίες, , 
ραδιενεργάραδιενεργά κκ..αα..

ΑπόΑπό πούπού προέρχονταιπροέρχονται τατα ιατρικάιατρικά
απόβλητααπόβλητα;;

ΠηγέςΠηγές ΠαραγωγήςΠαραγωγής ΙΙ..ΑΑ. . είναιείναι οιοι ΥγειονομικέςΥγειονομικές
ΜονάδεςΜονάδες όπωςόπως: : ΔημόσιαΔημόσια ΘεραπευτήριαΘεραπευτήρια, , 
ΔημοτικοίΔημοτικοί ΥγειονομικοίΥγειονομικοί ΣταθμοίΣταθμοί, , ΣτρατιωτικάΣτρατιωτικά
ΝοσοκομείαΝοσοκομεία, , ΚέντραΚέντρα ΥγείαςΥγείας, , ΚέντραΚέντρα
ΑιμοδοσίαςΑιμοδοσίας, , ΔιαγνωστικάΔιαγνωστικά καικαι ΕρευνητικάΕρευνητικά
ΕργαστήριαΕργαστήρια, , ΜικροβιολογικάΜικροβιολογικά ΕργαστήριαΕργαστήρια
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ΣτάδιαΣτάδια ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΙατρικώνΙατρικών
ΑποβλήτωνΑποβλήτων

ΔιαχωρισμόςΔιαχωρισμός & & συλλογήσυλλογή
ΕνδονοσοκομειακήΕνδονοσοκομειακή ΜεταφοράΜεταφορά
ΠροσωρινήΠροσωρινή αποθήκευσηαποθήκευση
ΕξωνοσοκομειακήΕξωνοσοκομειακή μεταφοράμεταφορά
ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία
ΤελικήΤελική διάθεσηδιάθεση

ΣυλλογήΣυλλογή ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων (1)(1)

ΤαΤα ΑστικούΑστικού τύπουτύπου ΙατρικάΙατρικά ΑπόβληταΑπόβλητα ((ΙΑΙΑ--ΑΧΑΧ) ) 
συλλέγοντασυλλέγοντα σεσε κοινούςκοινούς πλαστικούςπλαστικούς σάκουςσάκους
ΤαΤα αμιγώςαμιγώς μολυσματικάμολυσματικά απόβλητααπόβλητα συλλέγοντασυλλέγοντα σεσε
σάκουςσάκους κατάλληλουκατάλληλου πάχουςπάχους, , πουπου δενδεν σκίζονταισκίζονται
εύκολαεύκολα καικαι φέρουνφέρουν τοτο σήμασήμα ««ΕπικίνδυναΕπικίνδυνα ΙατρικάΙατρικά
ΑπόβληταΑπόβλητα»» καικαι τοτο σήμασήμα βιολογικούβιολογικού κινδύνουκινδύνου
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ΣυλλογήΣυλλογή ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων (2)(2)

ΤαΤα μολυσματικούμολυσματικού καικαι τοξικούτοξικού χαρακτήραχαρακτήρα
απορρίμματααπορρίμματα συλλέγονταισυλλέγονται σεσε ανθεκτικούςανθεκτικούς σάκουςσάκους πουπου
φέρουνφέρουν τοτο σήμασήμα ««ΕπικίνδυναΕπικίνδυνα ΙατρικάΙατρικά ΑπόβληταΑπόβλητα»» καικαι
ετικέταετικέτα μεμε τηντην ημερομηνίαημερομηνία προέλευσηςπροέλευσης τουςτους..
ΤαΤα αιχμηράαιχμηρά αντικείμενααντικείμενα συλλέγονταισυλλέγονται σεσε αδιάτρητααδιάτρητα, , 
ανθεκτικάανθεκτικά δοχείαδοχεία μεμε καπάκικαπάκι, , καικαι ειδικήειδική σήμανσησήμανση πουπου
πληροφορείπληροφορεί γιαγια τοτο περιεχόμενοπεριεχόμενο τουςτους, , τηντην ημερομηνίαημερομηνία καικαι
τηντην προέλευσηπροέλευση τουςτους..

ΣυλλογήΣυλλογή ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων (3)(3)

ΓιαΓια τηντην διαχείρισηδιαχείριση τωντων ραδιενεργώνραδιενεργών αποβλήτωναποβλήτων, , 
αρμόδιααρμόδια είναιείναι ηη ΕλληνικήΕλληνική ΕπιτροπήΕπιτροπή ΑτομικήςΑτομικής ΕνέργειαςΕνέργειας
((ΕΕΑΕΕΕΑΕ, , wwwwww..eeaeeeae..grgr) .) .
ΟιΟι χρησιμοποιημένεςχρησιμοποιημένες μπαταρίεςμπαταρίες συλλέγονταισυλλέγονται σεσε ειδικόειδικό
κάδοκάδο, , οο οποίοςοποίος φέρειφέρει σήμανσησήμανση μεμε τοντον όροόρο
««ΧρησιμοποιημένεςΧρησιμοποιημένες ΜπαταρίεςΜπαταρίες»». . ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τηντην
ισχύουσαισχύουσα ΕλληνικήΕλληνική ΝομοθεσίαΝομοθεσία απαγορεύεταιαπαγορεύεται ηη συλλογήσυλλογή
τωντων χρησιμοποιημένωνχρησιμοποιημένων μπαταριώνμπαταριών απόαπό κοινούκοινού μεμε τατα
οικιακάοικιακά απόβλητααπόβλητα..
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ΣυλλογήΣυλλογή ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων (4)(4)

ΤαΤα έλαιαέλαια εκροήςεκροής απόαπό αντλίεςαντλίες κενούκενού, , καθώςκαθώς καικαι
τατα έλαιαέλαια μηχανώνμηχανών συλλέγονταισυλλέγονται σεσε ανθεκτικάανθεκτικά
δοχείαδοχεία μεμε σήμανσησήμανση, , γιατίγιατί απαιτούναπαιτούν ειδικήειδική
μεταχείρισημεταχείριση..
ΤαΤα απόβλητααπόβλητα μεμε υψηλήυψηλή περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε βαρέαβαρέα
μέταλλαμέταλλα ((ππ..χχ. . υδράργυρουδράργυρο) ) συλλέγονταισυλλέγονται ξεχωριστάξεχωριστά
σεσε ανθεκτικάανθεκτικά καικαι στεγανάστεγανά δοχείαδοχεία μεμε σήμανσησήμανση, , πουπου
νανα πληροφορείπληροφορεί γιαγια τοτο περιεχόμενοπεριεχόμενο τουτου..

ΣυλλογήΣυλλογή ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων (5)(5)

ΦιάλεςΦιάλες υπόυπό πίεσηπίεση μπορούνμπορούν νανα συλλέγονταισυλλέγονται μαζίμαζί μεμε τατα
αστικούαστικού τύπουτύπου απόβλητααπόβλητα, , μεμε τηντην προϋπόθεσηπροϋπόθεση ότιότι είναιείναι
τελείωςτελείως άδειεςάδειες καικαι ότιότι τατα απόβλητααπόβλητα δενδεν προορίζονταιπροορίζονται γιαγια
αποτέφρωσηαποτέφρωση..
ΠοσότητεςΠοσότητες επικίνδυνωνεπικίνδυνων χημικώνχημικών αποβλήτωναποβλήτων
συλλέγονταισυλλέγονται σεσε ειδικούςειδικούς καικαι στεγανούςστεγανούς περιέκτεςπεριέκτες γιατίγιατί
απαιτούναπαιτούν ειδικήειδική μεταχείρισημεταχείριση. . ΗΗ ταυτότηταταυτότητα τωντων ουσιώνουσιών
αναγράφεταιαναγράφεται πάνταπάντα ευδιάκριτηευδιάκριτη έξωέξω απόαπό τοντον περιέκτηπεριέκτη. . 
ΕπικίνδυναΕπικίνδυνα χημικάχημικά απόβλητααπόβλητα διαφορετικώνδιαφορετικών τύπωντύπων δενδεν
πρέπειπρέπει ποτέποτέ νανα αναμιγνύονταιαναμιγνύονται..
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ΣυλλογήΣυλλογή ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων (6)(6)

ΟιΟι άχρηστεςάχρηστες ήή ληγμένεςληγμένες ΦαρμακευτικέςΦαρμακευτικές ΟυσίεςΟυσίες
επιστρέφονταιεπιστρέφονται στοστο φαρμακείοφαρμακείο, , μεμε δελτίοδελτίο επιστροφήςεπιστροφής, , γιαγια
απόσυρσηαπόσυρση καικαι τοποθετούνταιτοποθετούνται σεσε ειδικόειδικό περιέκτηπεριέκτη..
ΛηγμέναΛηγμένα ήή κατεστραμμένακατεστραμμένα κυτταροτοξικάκυτταροτοξικά φάρμακαφάρμακα
συλλέγονταισυλλέγονται σεσε ανθεκτικάανθεκτικά στεγανάστεγανά δοχείαδοχεία, , σταστα οποίοποί
αναγράφεταιαναγράφεται οο τίτλοςτίτλος ««ΕπικίνδυναΕπικίνδυνα ΙατρικάΙατρικά ΑπόβληταΑπόβλητα»», , 
φέρνουνφέρνουν τοτο αναγνωριστικόαναγνωριστικό σήμασήμα τωντων επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών, , 
τηντην ημερομηνίαημερομηνία καικαι τηντην προέλευσηπροέλευση τουςτους..

ΣτάδιαΣτάδια μεταφοράςμεταφοράς καικαι επεξεργασίαςεπεξεργασίας

ΕνδονοσοκομειακήΕνδονοσοκομειακή ΜεταφοράΜεταφορά

ΠροσωρινήΠροσωρινή ΑποθήκευσηΑποθήκευση

ΕξωνοσοκομειακήΕξωνοσοκομειακή ΜεταφοράΜεταφορά

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία

ΤελικήΤελική ΔιάθεσηΔιάθεση
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ΜΕΘΟΔΟΙΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΗΗ αποτέφρωσηαποτέφρωση καικαι ηη αποστείρωσηαποστείρωση είναιείναι οιοι πιοπιο
διαδεδομένεςδιαδεδομένες μέθοδοιμέθοδοι καικαι παρακάτωπαρακάτω
παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται οιοι συνηθισμένεςσυνηθισμένες μέθοδοιμέθοδοι
αντιμετώπισηςαντιμετώπισης τουτου προβλήματοςπροβλήματος τωντων
μολυσματικώνμολυσματικών ιατρικώνιατρικών αποβλήτωναποβλήτων..

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

ΚυριότεραΚυριότερα πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα: : 

ΚαταστρέφονταιΚαταστρέφονται πλήρωςπλήρως οιοι επικίνδυνεςεπικίνδυνες ουσίεςουσίες τωντων
απορριμμάτωναπορριμμάτων
ΠεριορίζεταιΠεριορίζεται ηη ποσότηταποσότητα τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων
ΚυριότεραΚυριότερα μειονεκτήματαμειονεκτήματα::

ΗΗ καύσηκαύση μπορείμπορεί νανα ελευθερώσειελευθερώσει μεγάλεςμεγάλες ποσότητεςποσότητες
επικίνδυνωνεπικίνδυνων ατμοσφαιρικώνατμοσφαιρικών ρύπωνρύπων όπωςόπως διοξίνεςδιοξίνες καικαι
φουράνιαφουράνια καθώςκαθώς καικαι μεταλλικάμεταλλικά σωματίδιασωματίδια, , στηνστην
περίπτωσηπερίπτωση πουπου οο αποτεφρωτήραςαποτεφρωτήρας δενδεν λειτουργείλειτουργεί σωστάσωστά..
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ΠυρόλυσηΠυρόλυση

ΚύριαΚύρια πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα
ΣίγουρηΣίγουρη εξυγίανσηεξυγίανση καικαι παράλληλαπαράλληλα μετατροπήμετατροπή τωντων
απορριμμάτωναπορριμμάτων σεσε μημη αναγνωρίσιμηαναγνωρίσιμη μορφήμορφή
ΚύριαΚύρια μειονεκτήματαμειονεκτήματα
ΥψηλόΥψηλό κόστοςκόστος αγοράςαγοράς
ΥψηλόΥψηλό κόστοςκόστος λειτουργίαςλειτουργίας
ΠεριβαλλοντικόςΠεριβαλλοντικός κίνδυνοςκίνδυνος λόγωλόγω αέριαςαέριας ρύπανσηςρύπανσης
καικαι διάθεσηςδιάθεσης τωντων φίλτρωνφίλτρων

ΑποστείρωσηΑποστείρωση

ΚυριότεραΚυριότερα πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα
ΔιαδικασίαΔιαδικασία τεχνολογικάτεχνολογικά απλήαπλή
ΚυριότεραΚυριότερα μειονεκτήματαμειονεκτήματα
ΚόστοςΚόστος ατμογεννήτριαςατμογεννήτριας καικαι ειδικώνειδικών ατμοδιαπερατώνατμοδιαπερατών σάκωνσάκων
ΥψηλόΥψηλό κόστοςκόστος γιαγια τοντον τεμαχισμότεμαχισμό τωντων αποβλήτωναποβλήτων, , λόγωλόγω απαίτησηςαπαίτησης
ιδιαίτερηςιδιαίτερης διάταξηςδιάταξης τεμαχισμούτεμαχισμού
ΑπαίτησηΑπαίτηση μεγάλουμεγάλου αριθμούαριθμού προσωπικούπροσωπικού γιαγια τηντην ασφαλήασφαλή
λειτουργίαλειτουργία τηςτης αποστείρωσηςαποστείρωσης σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα πρότυπαπρότυπα τουτου ΕΛΟΤΕΛΟΤ
μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα αύξησηςαύξησης τουτου κόστουςκόστους λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης μονάδαςμονάδας. . 
ΔιαφορετικάΔιαφορετικά έχουμεέχουμε έλλειψηέλλειψη αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας τηςτης
αποστείρωσηςαποστείρωσης καικαι αποτυχίααποτυχία τηςτης μονάδαςμονάδας
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ΑπολύμανσηΑπολύμανση μεμε μικροκύματαμικροκύματα

ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια υγιεινήυγιεινή καικαι φιλικήφιλική προςπρος τοτο περιβάλλονπεριβάλλον
διαχείρισηδιαχείριση τωντων ιατρικώνιατρικών αποβλήτωναποβλήτων χωρίςχωρίς εκπομπέςεκπομπές
καυσαερίωνκαυσαερίων, , υγρώνυγρών καικαι αέριωναέριων ρύπωνρύπων
ΈχουνΈχουν χαμηλόχαμηλό λειτουργικόλειτουργικό κόστοςκόστος σεσε σχέσησχέση μεμε τιςτις
μεθόδουςμεθόδους αποτέφρωσηςαποτέφρωσης μεμε θερμότηταθερμότητα εφόσονεφόσον
καταναλώνουνεκαταναλώνουνε λίγηλίγη ενέργειαενέργεια
ΈχουνΈχουν χαμηλόχαμηλό κόστοςκόστος συντήρησηςσυντήρησης εφόσονεφόσον δενδεν
χρειάζονταιχρειάζονται ατμόατμό γιαγια τηντην λειτουργίαλειτουργία τουςτους καικαι λειτουργούνλειτουργούν
σεσε ατμοσφαιρικήατμοσφαιρική πίεσηπίεση

ΧημικήΧημική ΑπολύμανσηΑπολύμανση

ΚυριότεραΚυριότερα πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα

ΜετατροπήΜετατροπή τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων σεσε μημη αναγνωρίσιμηαναγνωρίσιμη
μορφήμορφή
ΜεγάληΜεγάλη μείωσημείωση όγκουόγκου
ΚυριότεραΚυριότερα μειονεκτήματαμειονεκτήματα

ΜεγάλοΜεγάλο λειτουργικόλειτουργικό κόστοςκόστος χημικώνχημικών, , αναλώσιμωναναλώσιμων καικαι
φίλτρωνφίλτρων. . ΔημιουργίαΔημιουργία τοξικώντοξικών στερεώνστερεών καικαι υγρώνυγρών
αποβλήτωναποβλήτων καικαι απαίτησηαπαίτηση γιαγια φίλτραφίλτρα. . ΥψηλόΥψηλό κόστοςκόστος
συντήρησηςσυντήρησης λόγωλόγω κινούμενωνκινούμενων μηχανικώνμηχανικών μερώνμερών
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ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια κατάκατά τηντην
διαχείρισηδιαχείριση ιατρικώνιατρικών αποβλήτωναποβλήτων

ΣτουςΣτους στόχουςστόχους τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης ανήκειανήκει ηη
κατανόησηκατανόηση::
αα) ) τωντων ενδεχόμενωνενδεχόμενων κινδύνωνκινδύνων πουπου εμπεριέχονταιεμπεριέχονται
στηνστην διαχείρισηδιαχείριση τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων
ββ) ) τηςτης σημασίαςσημασίας τουτου εμβολιασμούεμβολιασμού κατάκατά τηςτης
ΗπατίτιδαςΗπατίτιδας ΒΒ καικαι
γγ) ) τηςτης σημασίαςσημασίας τηςτης χρήσηςχρήσης τωντων μέσωνμέσων γιαγια τηντην
προσωπικήπροσωπική προστασίαπροστασία

ΠροστασίαΠροστασία εργαζομένωνεργαζομένων

ΚράνηΚράνη μεμε ήή χωρίςχωρίς προσωπίδαπροσωπίδα ((ανάλογαανάλογα μεμε τηντην
εργασίαεργασία))
ΜάσκεςΜάσκες προσώπουπροσώπου ((ανάλογαανάλογα μεμε τηντην εργασίαεργασία))
ΓυαλιάΓυαλιά ((ανάλογαανάλογα μεμε τηντην εργασίαεργασία))
ΦόρμαΦόρμα προστασίαςπροστασίας ((υποχρεωτικάυποχρεωτικά))
ΒιομηχανικέςΒιομηχανικές ποδιέςποδιές
ΠοδονάριαΠοδονάρια ήή μπότεςμπότες ((υποχρεωτικάυποχρεωτικά))
ΓάντιαΓάντια ((ιατρικόιατρικό ήή νοσηλευτικόνοσηλευτικό προσωπικόπροσωπικό) ) ήή χοντράχοντρά
γάντιαγάντια γιαγια εργάτεςεργάτες απορριμμάτωναπορριμμάτων
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ΠεριεχόμενοΠεριεχόμενο εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών
προγραμμάτωνπρογραμμάτων

ΕνημέρωσηΕνημέρωση γιαγια τατα θέματαθέματα διαχείρισηςδιαχείρισης ιατρικώνιατρικών αποβλήτωναποβλήτων
ΠληροφόρησηΠληροφόρηση γιαγια τουςτους προβλεπόμενουςπροβλεπόμενους ρόλουςρόλους κάθεκάθε κατηγορίαςκατηγορίας
εργαζομένωνεργαζομένων
ΟδηγίεςΟδηγίες εφαρμογήςεφαρμογής τωντων πρακτικώνπρακτικών διαχείρισηςδιαχείρισης τωντων αποβλήτωναποβλήτων
ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες ελαχιστοποίησηςελαχιστοποίησης τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων
ΣημασίαΣημασία τουτου σωστούσωστού διαχωρισμούδιαχωρισμού τωντων διαφόρωνδιαφόρων αποβλήτωναποβλήτων
ΚινδύνουςΚινδύνους πουπου γιαγια τηντην διαχείρισηδιαχείριση τωντων ιατρικώνιατρικών αποβλήτωναποβλήτων
ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες αντιμετώπισηςαντιμετώπισης ατυχημάτωνατυχημάτων
ΟδηγίεςΟδηγίες γιαγια τηντην χρήσηχρήση μέσωνμέσων ατομικήςατομικής προστασίαςπροστασίας
ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία, , τρόποιτρόποι μετάδοσηςμετάδοσης καικαι προφύλαξηςπροφύλαξης τωντων ιώνιών. . ΜέτραΜέτρα
προστασίαςπροστασίας καικαι ασφάλειαςασφάλειας τουτου προσωπικούπροσωπικού κατάκατά τηντην διαχείρισηδιαχείριση
ΕΙΑΕΙΑ

ΣχέδιοΣχέδιο ΈκτακτηςΈκτακτης ανάγκηςανάγκης

ΓιαΓια τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση έκτακτωνέκτακτων αναγκώναναγκών
αρμόδιοςαρμόδιος είναιείναι οο ΥπεύθυνοςΥπεύθυνος ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΙατρικώνΙατρικών
ΑποβλήτωνΑποβλήτων καικαι συνεργάζεταισυνεργάζεται μεμε τοτο συνεργείοσυνεργείο
ΑπολύμανσηςΑπολύμανσης..
ΤοΤο ΣχέδιοΣχέδιο ΈκτακτηςΈκτακτης ΑνάγκηςΑνάγκης ενεργοποιείταιενεργοποιείται
ότανόταν συμβείσυμβεί διασκορπισμόςδιασκορπισμός στερεώνστερεών, , υγρώνυγρών
μολυσματικώνμολυσματικών ήή άλλωνάλλων επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών ήή//καικαι
τραυματισμόςτραυματισμός..
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ΓιαΓια τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση τέτοιωντέτοιων
περιστατικώνπεριστατικών::

ΕίναιΕίναι διαθέσιμοδιαθέσιμο καικαι ακολουθείταιακολουθείται τοτο σχέδιοσχέδιο έκτακτηςέκτακτης
ανάγκηςανάγκης καικαι οο εσωτερικόςεσωτερικός κανονισμόςκανονισμός
ΕίναιΕίναι διαθέσιμοςδιαθέσιμος οο απαραίτητοςαπαραίτητος εξοπλισμόςεξοπλισμός ώστεώστε νανα
εφαρμοστούνεφαρμοστούν γρήγοραγρήγορα καικαι μεμε ασφάλειαασφάλεια τατα αναγκαίααναγκαία
μέτραμέτρα
ΚαθαρίζονταιΚαθαρίζονται καικαι απομένονταιαπομένονται οιοι περιοχέςπεριοχές πουπου
μολύνθηκανμολύνθηκαν
ΠεριορίζεταιΠεριορίζεται ηη έκθεσηέκθεση τωντων εργαζομένωνεργαζομένων κατάκατά τηντην
διάρκειαδιάρκεια καθαρισμούκαθαρισμού
ΠεριορίζονταιΠεριορίζονται οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις στουςστους ασθενείςασθενείς, , στοστο
προσωπικόπροσωπικό τηςτης ΥγειονομικήςΥγειονομικής ΜονάδαςΜονάδας καικαι στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον

ΔιασκορπισμόςΔιασκορπισμός επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών (1)(1)

ΑπομονώνουμεΑπομονώνουμε τηντην προσβεβλημένηπροσβεβλημένη περιοχήπεριοχή
ΠαρέχουμεΠαρέχουμε πρώτεςπρώτες βοήθειεςβοήθειες καικαι ιατρικήιατρική περίθαλψηπερίθαλψη αναν υπάρχουνυπάρχουν
τραυματισμένατραυματισμένα άτομαάτομα
ΠλένουμεΠλένουμε καικαι απολυμαίνουμεαπολυμαίνουμε τατα μάτιαμάτια καικαι τοτο δέρμαδέρμα τωντων ατόμωνατόμων
πουπου εκτέθηκανεκτέθηκαν. . ΠροσδιορίζουμεΠροσδιορίζουμε τηντην φύσηφύση καικαι τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
τωντων διασκορπισμένωνδιασκορπισμένων ουσιώνουσιών
ΕιδοποιούμεΕιδοποιούμε τοντον ΥπεύθυνοΥπεύθυνο ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΙατρικώνΙατρικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων, , οο
οποίοςοποίος θαθα πραγματοποιήσειπραγματοποιήσει τιςτις απαιτούμενεςαπαιτούμενες διαδικασίεςδιαδικασίες
ΑποκρίνουμεΑποκρίνουμε όλαόλα τατα άτομαάτομα τατα οποίαοποία δενδεν εμπλέκονταιεμπλέκονται στηνστην
διαδικασίαδιαδικασία καθαρισμούκαθαρισμού
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ΔιασκορπισμόςΔιασκορπισμός επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών (2)(2)

ΠαρέχουμεΠαρέχουμε τατα απαραίτητααπαραίτητα μέσαμέσα ατομικήςατομικής προστασίαςπροστασίας
σταστα άτομαάτομα πουπου πραγματοποιούνπραγματοποιούν τιςτις εργασίεςεργασίες
καθαρισμούκαθαρισμού
ΕξουδετερώνουμεΕξουδετερώνουμε ήή απολυμαίνουμεαπολυμαίνουμε τοτο
διασκορπισμέναδιασκορπισμένα επικίνδυνοεπικίνδυνο υλικόυλικό εάνεάν δενδεν ενδείκνυταιενδείκνυται
ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση βιολογικώνβιολογικών υλικώνυλικών, , ηη απολύμανσηαπολύμανση τωντων
επιφανειώνεπιφανειών μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει μεμε διάλυμαδιάλυμα 5% 5% 
ΥποχλωριόδουςΥποχλωριόδους ΝατρίουΝατρίου ήή μεμε άλλαάλλα κοινάκοινά
απολυμαντικάαπολυμαντικά χώρουχώρου
ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση τοξικώντοξικών υλικώνυλικών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ηη
χρήσηχρήση απολυμαντικώναπολυμαντικών ήή άλλωνάλλων χημικώνχημικών ουσιώνουσιών γιαγια τηντην
εξουδετέρωσηεξουδετέρωση τουςτους

ΤραυματισμόςΤραυματισμός καικαι έκθεσηέκθεση σεσε επικίνδυνηεπικίνδυνη
ουσίαουσία

ΆμεσηΆμεση παροχήπαροχή πρώτωνπρώτων βοηθειώνβοηθειών
ΆμεσηΆμεση αναφοράαναφορά τουτου συμβάντοςσυμβάντος στονστον ΥπεύθυνοΥπεύθυνο ΝοσοκομειακώνΝοσοκομειακών
ΛοιμώξεωνΛοιμώξεων
ΕξέτασηΕξέταση τουτου αντικειμένουαντικειμένου πουπου προκάλεσεπροκάλεσε τοτο ατύχημαατύχημα γιαγια
ενδεχομένηενδεχομένη πρόκλησηπρόκληση μόλυνσηςμόλυνσης
ΕπιπρόσθετηΕπιπρόσθετη ιατρικήιατρική φροντίδαφροντίδα καικαι παρακολούθησηπαρακολούθηση απόαπό τοντον ιατρόιατρό
εργασίαςεργασίας
ΕξετάσειςΕξετάσεις αίματοςαίματος ήή άλλουάλλου είδουςείδους αναν θεωρείταιθεωρείται απαραίτητοαπαραίτητο
ΚαταγραφήΚαταγραφή τουτου συμβάντοςσυμβάντος
ΔιερεύνησηΔιερεύνηση τωντων συμβάντωνσυμβάντων καικαι λήψηλήψη μέτρωνμέτρων γιαγια τηντην αποφυγήαποφυγή
παρόμοιωνπαρόμοιων περιστατικώνπεριστατικών στοστο μέλλονμέλλον
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ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ πολύπολύ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ


