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Ειςαγωγή:
Tα κλινικά εργαςτιρια είναι εργαςιακοί χϊροι με αυξθμζνθ
επικινδυνότθτα για τθν αςφάλεια και τθν καλι υγεία των
εργαηομζνων τουσ. Ζνα βαςικό μζτρο πρόλθψθσ είναι θ
εφαρμογι ορκϊν τρόπων διαχωριςμοφ και χειριςμοφ των
παραγόμενων εργαςτθριακϊν αποβλι-των.

κοπόσ:
τθν παροφςα εργαςία γίνεται περιγραφι των τρόπων
διαχωριςμοφ και διαχείριςθσ των αποβλιτων που παράγονται
ςτο Αιματολογικό εργαςτιριο και αναφζρονται ςχετικοί δείκτεσ.

Μζθοδοσ:
Ζγινε χριςθ ςτοιχείων από τον εςωτερικό κανονιςμό που
αφορά τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, αλλά και δεδομζνων από
τα ζντυπα καταγραφϊν του εργαςτθρίου. Επίςθσ, ελιφκθςαν
πλθροφορίεσ από τα MSDS υλικϊν και αντιδραςτθρίων και τθν
κείμενθ Νομοκεςία.

Παράγονται:
~15Kgr Αμιγϊσ Μολυςματικά
Επικίνδυνα Απόβλθτα *ΕΑΑΜ+
/μινα (ι ~180Kgr/ζτοσ) και
~270Kgr Επικίνδυνα Απόβλθτα
Μικτά *ΜΕΑ+ /μινα
(ι ~3.240Kgr/ζτοσ).

Αποτελζςματα:
Από τθ ςυνολικι παραγωγι αποβλιτων τθσ υγειονομικισ μονάδασ το
~73% κιλϊν και ~69% κυτίων ζχει προζλευςθ τα Εργαςτιρια, τα
Χειρουργεία, τθ ΜΣΝ και τθ ΜΕΘ. Από αυτζσ τισ ποςότθτεσ ςτα
Εργαςτιρια παράγεται το ~44,5% κιλϊν και ~46,5% κυτίων.

Ο μθνιαίοσ μζςοσ όροσ εξετάςεων ςτο αιματολογικό εργαςτιριο είναι,
γενικζσ αίματοσ:7.000, εξετάςεισ πθκτικότθτασ:3.100, Σ.Κ.Ε.:570 και
αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ:1.100.
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Αποτελζςματα:
Σα ΕΑΑΜ απορρίπτονται εντόσ κυτίων κίτρινου
χρϊματοσ και καταλιγουν προσ αποςτείρωςθ. Σα
ΜΕΑ απορρίπτονται εντόσ κυτίων κόκκινου χρϊματοσ
και καταλιγουν προσ αποτζφρωςθ. Παράγονται
μθνιαία, ΕΑΑΜ:~10 κυτία (ι ~120 κυτία/ζτοσ) και
ΜΕΑ:~53 κυτία (ι ~636 κυτία/ζτοσ). Σο μζςο βάροσ
των κυτίων είναι ΕΑΑΜ:1,5Kgr και ΜΕΑ:5,1Kgr, όταν
είναι ~2,7Kgr και ~3,1Kgr αντίςτοιχα το μζςο βάροσ
ςτο νοςοκομείο.

το αιματολογικό εργαςτιριο παράγονται
~550Lt/μινα υγρά απόβλθτα (ι ~6,600 Lt/ζτοσ).
Ανάλογα των ιδιοτιτων τουσ (ςε κατάλλθλουσ
περιζκτεσ για υγρά) απορρίπτονται εντόσ κυτίων
κόκκινου χρϊματοσ και καταλιγουν προσ
αποτζφρωςθ, ι μζςω ξεχωριςτοφ ςυςτιματοσ
αποχζτευςθσ καταλιγουν ςε ειδικι δεξαμενι
αδρανοποίθςθσ όπου τελικά διατίκενται ςτθν
αποχζτευςθ.

υμπεράςματα:
Όπωσ και άλλοι χϊροι τθσ υγειονομικισ μονάδασ, και τα εργαςτιρια
αποτελοφν ςθμαντικι πθγι επικίνδυνων αποβλιτων.
Διαπιςτϊνεται ότι ςτο αιματολογικό εργαςτιριο εφαρμόηονται πρακτικζσ
ορκισ διαχείριςθσ για τα απόβλθτα που παράγονται με ςτόχο να
προςτατευκεί το Περιβάλλον και θ Δθμόςια Τγείασ.
Καταγράφονται δεδομζνα και τθροφνται ςχετικά ςτατιςτικά αρχεία, με τα
οποία μποροφν να διαπιςτωκοφν αλλαγζσ και αποκλίςεισ, αλλά και να
δρομολογθκοφν πολιτικζσ ορκολογικισ διαχείριςθσ.


