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1. AMAÇ: Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin hizmet sürecinde ürettikleri atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü

Yönetmeliğine  uygun  olarak  toplanması,  taşınması,  geçici  depolanması  ve  bağlı  bulunulan  hastaneye

tesliminin  sağlanmasıdır.  Tıbbi  atık yönetiminin uygulama amacı;  tıbbi  atıkların hasta/  hasta yakınlarına,

sağlık personeline ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM:  Evde Sağlık Birimini kapsar.

3.SORUMLULAR: Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu ve tüm çalışanlar

4.TANIMLAR:

4.1.Tıbbi atıklar: Tıbbi atık; özel işlem görmek üzere ayrılan sağlık kuruluşu kaynaklı atıklara verilen isimdir.

4.2.Genel Atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk

yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklardır. 

4.3.Ambalaj Atıkları: Kâğıt, karton, mukavva, plastik, metal, cam vb. maddelerden oluşan atıklardır.

4.4.Enfeksiyöz  Atıklar: Enfeksiyöz  ajanların  yayılımını  önlemek  için  taşınması  ve  imhası  özel  uygulama

gerektiren atıklardır. (Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel atıklar).

Başlıca kaynakları;

-Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları

-Kültür ve stoklar

-İnfeksiyöz vücut sıvıları

-Serolojik atıklar

-Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b)

-Kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler

-Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b)

-Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)

-Karantina atıkları

-İnsan doku ve organları

-Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri

-Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

4.5.Patolojik Atıklar:

-Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya

çıkan vücut sıvıları

-Ameliyathaneler,  morg,  otopsi,  adli  tıp  gibi  yerlerden  kaynaklanan  vücut  parçaları,  organik  parçalar,

plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar)

-Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri



  

Suruç Devlet Hastanesi

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 

Doküman no: ES.PR.009 Yayın tarihi: 13.10.2020 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 2 / 4   

4.6.Kesici Delici Atıklar: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır.

-Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler

-Bistüri, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer camlar v.b.

4.7.Tehlikeli Atıklar: Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme

tabi olacak atıklardır:

-Tehlikeli kimyasallar (temizlik, dezenfeksiyon, diagnostik ve deneysel çalışmalardan sonra artan katı, sıvı ve

gaz kimyasal atıklar)

-Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

-Amalgam atıkları

-Genotoksik ve sitotoksik atıklar

-Farmasötik atıklar

-Ağır metal içeren atıklar

-Basınçlı kaplar (flakonlar, anestezik gazların depolandığı basınçlı tüpler )

4.8.Radyoaktif Atıklar: Vücut doku ve sıvılarının invitro analizleri,  vücut ve organ görüntülemesi,  tümör

lokalizasyonu veya tedavi amacıyla çeşitli araştırmalarda kullanılan katı, sıvı ve gaz atıklardır. Türkiye Atom

Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır.

5. UYGULAMA:

5.1. Tıbbi atıklar, evsel nitelikteki atıklar, geri kazanılabilen atıklar ve tehlikeli atıkların toplanmasında farklı

renkli torbalar ve uygun kaplar kullanılmalıdır.

5.2. Birimde evsel nitelikteki atıkların yönetimi bağlı bulunulan hastanenin Atık Yönetim Prosedürüne göre

yapılır. Hizmet verilen hastanın evinde ise, hasta evinin evsel atığına atılabilir.

5.3. Birimde geri kazanılabilen atıklar bağlı  bulunulan hastanenin Atık Yönetim Prosedürüne göre yapılır.

Hizmet verilen hasta evinde ise geri kazanılabilen atıklar kontamine olmamak koşuluyla araçlarda bulunan

mavi torbalarda geçici depolanmalı, gün sonunda bağlı bulunulan hastanenin atık prosedürüne göre işlem

yapılır.

5.4. Evde Sağlık Hastasına hizmet esnasında ev ortamında oluşan tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak,

bağlı bulunulan hastaneden temin edilmiş; üzerinde “Uluslararası Klinik Atıklar Amblemi” ve “Dikkat! Tıbbi

Atık” ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torbalarda toplanmalıdır. En fazla ¾ oranında doldurulmalı, ağzı

sıkıca  kapatılmalı,  gerekiyorsa  sızmaları  önleyecek  şekilde  iç  içe  iki  torba  kullanılmalıdır.  Araç  içinde

oluşturulmuş  pedallı,  ağzı  kapanıp-açılabilen  tıbbi  atık  kovalarında  geçici  olarak  depolanmalı  ve  günün

sonunda bağlı bulunulan hastanenin atık yönetim prosedürüne göre işlem yapılmalıdır. 

5.5. Kesici-delici atıkların toplanmasında plastikten yapılmış kutu veya konteynerler kullanılır. 

Delinmeye,  yırtılmaya,  kırılmaya ve patlamaya dayanıklı;  su geçirmez,  açılması  ve karıştırılması  mümkün
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olmayan;’ “Uluslararası Biyo tehlike’’amblemi ve ‘’Dikkat! Kesici ve Delici Atık Kutusu’’ ibaresi bulunmalıdır.

5.6.  Kırmızı Tıbbi Atık torbasına atılacaklar:

-Enjektörler

-İntravenöz kateterler

-Disposibl diğer malzemeler

-Foley sonda

-Nazogastrik sonda

-Trakeostomi kanülü

-İdrar torbası ve bağlantıları

-İzolasyon atıkları

-Delici-kesici aletler (koruyucu bir kapta toplandıktan sonra çöp poşetine atılmalıdır)

-Kullanılmış pansuman malzemeleri

-Kullanılmış eldiven, gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları

-Cerrahi pansuman malzemeleri

-Bildirimi zorunlu hastaların atıkları

-Kemoterapi ilaçları

-Kontamine araç ve gereçler

-İnsan patolojik atıkları

-Kan ve kan ürünleri

-Sekresyon ve çıkartılar

-Diyaliz atıkları

-Laboratuvar atıkları

5.7. Kesici-Delici Alet Kutusuna atılacaklar:

-Branül

-Bistüri

-Kontamine cam kırıkları

-Kırık ampuller

-İğne uçları

5.8. Siyah çöp poşetine atılacaklar:

-İdare binası atıkları

-Hasta, doktor, hemşire odası atıkları

-Hasta bakım üniteleri atıkları
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-Enfekte olmayan tıbbi atıklar

-Ortamda oluşan ve organik olmayan atıklar

5.9. Mavi çöp poşetine atılacaklar:

-Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri, flakon vs.)

-Tıbbi malzeme ambalajlanmasında kullanılan kağıtlar vs.

5.10. Sarı çöp poşetine ve özel tehlikeli atık kovalarına atılacaklar:

-Tehlikeli  atıklar  kapsamındaki  atıklar  (Boya,  vernik,  yapıştırcı,  kozmetik  atıklar,  laboratuar  kimyasalları,

kullanım süresi  geçmiş  ilaçlar,  floresanlar,  basınçlı  kaplar,  kartuş  ve  toner,  aküler,  piller,  hava  filtreleri,

radyoloji birimi atıkları, kemoterapotik ilaç artıkları vb. kendi sınıfına göre ayrı ayrı olmak üzere)

6.ATIK TOPLAMA İŞLEMİ TEMEL İLKELERİ

• Atıklar kesinlikle birbiriyle karıştırılmamalıdır.

• Atık  torbaları  ağzına  kadar  doldurulmamalı,  torbadan  torbaya  boşaltılmamalı,  dörtte üç  (¾)  oranında

dolmuş atık torbası hemen yenisi ile değiştirilmeli, 

• Kesici delici aletler; delinmez, sızdırmaz, ağızları kilit kapaklı özel kutulara atılarak toplanmalıdır. Bu kaplar

asla ağzına kadar doldurulmamalıdır. Enjektörler kullanıldıktan sonra iğne uçları kapatılmadan bu kutulara

atılmalıdır.

• Kesici-delici alet kutuları çalışma alanında bulundukları müddetçe dik tutulmalarına özen gösterilmelidir.

• Kesici delici alet kutuları dolduğu zaman kapakları sıkıca kapatılmalı, kırmızı renkli plastik tıbbi atık torbaları

içerisine konulup ağızları sıkıca kapatılarak geçici depolama alanına taşınmalıdır.

• Sıvı tıbbi atıklar talaş ile katılaştırılarak kırmızı poşetlere atılmalıdır.

• Araçlarda bulunan Evsel nitelikli atık ve tıbbi atık kovaları haftada bir kez ve görünür kirlilik olduğunda

temizliği  yaptırılmalıdır.  (deterjan ve su ile  temizlendikten sonra çamaşır  suyu ile dezenfekte edilmelidir

(evsel atık kovası 1/100-tıbbi atık kovası 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile).

7. TEHLİKELİ ATIKLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER

 Tehlikeli atık kapsamında olan hiçbir atık ya da kimyasal, gidere (kanalizasyona) gönderilmemelidir.

 Bu atıklara, bağlı bulunulan hastanenin Atık Yönetim Prosedürü hükümlerine göre işlem yapılır.


