دستورالعمل تفكيك و جمع آوري پسمانذهاي داروئي بخش ها و انبار دارو
تؼشیف پسمبوذ داسيیی:
 پسمبوذَبي داسيئی خطشوبن مبوىذ :داسيَبي ثيًُشی (ایضيفلًسان -تيًپىتبل – پشيپفل) ،يیبل َبي يیضي په ،آوتی ثيًتيه
َب ،ياوسه َب،ظشيف تحت فشبس(اسپشي سبلجًتبمل – ثىلًمتبصين -آتشيوت -سشيفلً -سشيتبیذ -ليذيوبئيه)  ،مًادمخذس
يداسيَبي شيمی دسمبوی(،دس طًستی وٍ دس ثخش داسيي خطشوبن استفبدٌ ومی شًد ایه مًسد طذق ومی وىذ).
 داسيَبي تبسیخ گزشتٍ
 دس َىگبم تًليذ پسمبوذَبي داسيئی  ،تفىيه ي جذاسبصي آوُب اص سبیش پسمبوذَب ثمىظًس حفظ محيط صیست ي امحبء ي
ثيخطشسبصي الضامی ميجبشذ .

تفىيه پسمبوذ داسيیی طجك مًاصیه ثُذاشتی الضامی است:
 يیبل یب پًوٍ َبي مًاد مخذس ثظًست مجضا ثٍ داسيخبوٍ تحًیل دادٌ شًوذ
 پسمبوذَبي داسيیی وٍ تؼشیف آوُب دس ثبال آمذٌ است ثبیذ دسين ظشيف لًٌُ اي سوگ ي ثب وبیلًوُبي لًٌُ اي سوگ داساي ليجل
مشخظبت جمغ آيسي گشدوذ .
 دفغ پسمبوذَبي داسيیی دسين ظشيف پسمبوذَبي ػبدي ي ػفًوی ي سبیش ممىًع ميجبشذ .
 دس خظًص داسيَبي ثٍ شىل مبیغ لجل اص دفغ دسين وبیلًن لًٌُ اي سوگ ،اص ثستٍ ثًدن دسة آن ي ػذم وشتی مبیغ اطميىبن
حبطل شًد  .ثبص ثًدن دسة ظشيف ي جبسي شذن مبیغ می تًاوذ مخبطشٌ آميض ثبشذ ي حتی دس تشويت ثب سبیش مًاد ایجبد
مخبطشٌ ومبیذ .
 اص پشت وشدن ي ثب شذت اوذاخته يیبل َبي شيشٍ اي وٍ حبيي ممذاسي داسي می ثبشىذ دسين سطل مخظًص خًدداسي شًد
صیشا مًجت شىسته يیبل ي پخش شذن داسي دس سطل می شًد.
 محل استمشاس سطل َبي صثبلٍ داسيئی ثبیذ دس ثخش مشخض ي ثب اتيىت ثش سيي دیًاس وظت شًد تب اص جبثجبئی آن خًدداسي
شًد.
 سيي ثشچست صثبلٍ محل پسمبوذ داسيئی ػالمت صدٌ شًد ي ثشچست سيي ويسٍ دس حبل خشيج اص ثخش وظت گشدد.
 تفىيه طحيح پسمبوذَبي ػبدي  ،ػفًوی  ،وًن تيض ي ثشوذٌ  ،داسيیی  ،شيميبیی ي پبتًلًطیه دس ثخشُب ي ياحذَبي مختلف
ثيمبسستبن الضامی است.
 پس اص پششذن  3/4ويسٍ َبي صثبلٍ داسيئی  ،آوُب سا جمغ آيسي ومًدٌ ي ثٍ مسئًل جبیگبٌ صثبلٍ تحًیل دَيذ ي اص سَب وشدن
ایه وًع پسمبوذَب دس جبیگبٌ صثبلٍ ي اوذاخته داخل گبسیُبي ثيشين جبیگبٌ ثٍ شذت خًدداسي ومبئيذ.
 محل وگُذاسي پسمبوذَبي داسيئی جمغ آيسي شذٌ اص ثخشُب دس لسمتی اص جبیگبٌ صثبلٍ دس وظش گشفتٍ شذٌ وٍ ثبیذ حتمب
تحًیل مسئًل جبیگبٌ دادٌ شًد تب اص دستشس افشاد ػبدي ثذيس ثبشىذ.
 داسيَبي تبسیخ مظشف گزشتٍ اوجبسَبي داسيیی ثخش ويض دسين وبیلًن لًٌُ اي سوگ داساي َمشاٌ ثب ليجل مشخظبت جمغ
آيسي شذٌ ي ثٍ اطالع داسيخبوٍ سسيذٌ تب مستىذات آن ويض دس آن ياحذ تىميل گشدد ي سپس ثٍ جبیگبٌ صثبلٍ تحًیل دادٌ
شًد
 داسيَبي تبسیخ گزشتٍ داسيخبوٍ ويض پس اص جمغ آيسي ثب َمبَىگی ياحذ ثُذاشت محيط ثٍ جبیگبٌ صثبلٍ تحًیل دادٌ شًد.
 مسؤليت وظبست ثش اجشاي طحيح دستًسالؼمل ثٍ ػُذٌ سشپشستبسان ي مسئًليه محتشم ياحذَب ميجبشذ.

دس طًست يجًد َش گًوٍ اثُبم یب سئًالی ثب ياحذ ثُذاشت محيط ثيمبسستبن( داخلی  ) 353تمبس حبطل فشمبئيذ.
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