
 

 

1.0 AMAÇ 
Hastanede oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanması ,taşınması, geçic i 
depolanması tıbbi atık işleme tesisine teslim edilmesi ve bertaraf edilmesi süreçlerinin kontrol altına alınmasıdır.  

2.0 KAPSAM 
Fethiye Devlet Hastanesi. 
 

3.0 KISALTMALAR 
FDH: Fethiye Devlet Hastanesi. 
 

4.0 SORUMLULAR 
Başhekim,İMHM ve Yardımcısı , SBHM ve Yardımcısı, Tüm birimleri, Hastane çalışanlarını ve Temizlik personeli  
 

5.0 TANIMLAR 
Atık: İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş yaşadığımız 
ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denmektedir. 
 

Evsel Atık: Ünitelerden kaynaklanan, başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine 
olmamış atıklardır. 
 

Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere 
her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, plesenta, fetüs ve diğer patolojik materyal: Bu tür materyal ile bula şmış 
eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar eküvyon vb. atıklar: Bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri; enfeksiyöz 
ajanların laboratuvar kültürleri ve kültür stokları.  
 

Tehlikeli Atık: Sağlık hizmeti verilen alanlardan kaynaklanan, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar  ile ağır metal içeren 
atıklar ve  basınçlı kaplarıdır. 
 

Tıbbi Atık: Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan 
atıkların genel adıdır. 
 

6.0 FAALĠYET AKIġI 
Tüm atıklar için servislerin tedavi odalarında atık tabloları bulunmakta ve tablolarda atık içerikleri belirtilmektedir. 
 

ATIK MĠNĠMĠZASYONU 
Evsel Atıkların oluĢumunun ve miktarının azaltılması amacıyla yapılan çalıĢmalar (Siyah Çöp PoĢetine Atılacaklar)  
 Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde evsel atıkların niteliği belirtilmiştir. Bu atıklar: Enfekte 

olmamış mutfak atığı, idari birimlerin atıklar ı, bahçe atığı, büro atıkları, kullanılmış kâğıt havlu, kontamine olmamış alçı 
gibi maddelerden oluşmuş atıklardır.  

 Bütün birimlerde kolay ulaşılabilen alanlara evsel atık çöpü konulmuştur.  
 

Ambalaj Atıklarının oluĢumu ve ayrıĢtırılması amacıyla yapılan çalıĢmalar (Mavi Çöp PoĢetine Atılacaklar) 
 Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde ambalaj atıklarının niteliği belirtilmiştir. Bu atıklar: Geri 

kazanılabilen her türlü atık (Kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam atıklar,  serum şişeleri seti ayrıldıktan sonra ). 
 Bütün birimlerde kolay ulaşılabilen alanlara ambalaj atık çöpü konulmuştur.  

 

Tıbbi Atıkların oluĢumunun ve miktarının azaltılması amacıyla yapılan çalıĢmalar (Kırmızı Çöp PoĢetine 

Atılacaklar) 
 Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde tıbbi atıklar ve kesici- delici atıklar tanımlanmıştır. Bu 

atıklar:  
 Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları, kan ve bunlarla temas eden tüm atıklar, plasenta, insan patolojik atıkları, 
 Biyolojik deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas etmiş tüm eşyalar,  
 Kan ve vücut sıvısı bulaşmış tüm atıklar, 
 Kullanılmış tek kullanımlık ameliyat giysileri(eldivenler, boneler, maske, önlükler) 
 İzole edilmiş hastaların her türlü atıkları, 
 Bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri, 
 Diyaliz atıkları (Atık su ve ekipmanlar) 
 Kültür ve stokları, 
 Kontamine laboratuvar atıkları, 
 Dışkı kapları, sonda setleri ve dışkı bulaşmış eşyalar, 
 Tek kullanımlık malzemeler, drenaj tüpleri, entübasyon setleri, pipetler, sonda  
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 Kullanılmış sargılar, bandajlar, bantlar, her türlü pansuman atıkları. 
 sıkıştırılmaz, açılmaz boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.  
Tıbbi atık torbaları ve kesici delici Kesici-Delici Atıklar  

Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek tüm atıklar: 
 Enjektör iğnesi 
 İğne içeren diğer kesiciler  
 Bisturi 
 Lam-lamel 
 Cam pastör pipeti  
 Kırılmış ampuller  
 Kırılmış diğer cam vb  
 Testere, bıçak vb 
 Tıbbi atıklar kaynağında, diğer atıklarla karıştırılmadan biriktirilir. 
 Toplama ekipmanı kaynağa en yakın noktada bulunur. Bu atıklar kesinlikle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli 

atıklarla karıştırılmaz. Kesici delici alet kutusuna atılır.  
 

Tehlikeli Atıkların OluĢumunun Ve Miktarının Azaltılması Amacıyla Yapılan ÇalıĢmalar  

 Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde tehlikeli atıklar tanımlanmıştır. Bu atıklar:  
 Tehlikeli kimyasallar,  
 Genotoksik atıklar  
 Farmasotik atıklar 
 Ağır metal içeren atıklar  
 Basınçlı kaplar 
 Yukarda bahsi geçen atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır.  
 Tehlikeli atıklar kanalizasyon sistemine boşaltılamaz, yakılamaz, evsel atıklarla karıştırılamaz. 
 

Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Ve Biriktirilmesi 
Evsel Nitelikli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve 

Özellikleri: 
 Evsel nitelikli atıklar kaynağında ve diğer atıklardan ayr ı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar.  
 Toplanan atıklar ilgili servis personeli tarafından sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, bu iş için ayrılmış taşıma 

araçları ile toplanarak evsel atık konteynırına götürülür ve burada geçici olarak depolanır.  
 Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıkla karıştırılmaz, karıştırılmaları durumunda tıbbi atık kabul 

edilirler.  
 

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: 
 Ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar.  
 Ambalaj atıkları toplanmaları sırasında tıbbi atıkla karıştırılmaz, karıştırılmaları durumunda tıbbi atık kabul edilirler.  
 

Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: 
 Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya karşı dayanıklı polietilen hammaddeden yapılmış, 

sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz, çift kat kalınlığı 100 mikron olan ve en az 10 kg kaldırma kapasiteli, üzerinde 
her iki yüzünden görülebilecek büyüklükte “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DĠKKAT TIBBĠ ATIK” uyarısı 
taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.  

 

 Bu plastik torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli durumlarda aynı özellikte başka bir 
torba içine konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar kesinlikle tekrar kullanılamaz.  

 Tıbbi atık içeriği kesinlikle torbasından çıkartılamaz, boşaltılamaz, başka bir kaba aktarılamaz. 
 Sıvı tıbbi atıklar uygun emici maddelerle yoğunlaştırılarak yukarda belirtilen torbalara konur.  
 Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya 

dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” 
amblemi ile “DĠKKAT KESĠCĠ VE DELĠCĠ TIBBĠ ATIK” uyarısı taşıyan plastik kaplara konur.  

 Kaplar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır, kırmızı plastik torbalara konur . Kesici-delici atık kapları 
doldurulduktan sonra kesinlikle atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilir. tik veya aynı 
özellikte lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynırlar içinde toplanır.  

 

Tehlikeli Atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: 
Tehlikeli atıklar sarı renkli poşetlerde toplanır ve geçici atık deposunda tehlikeli atık bölümünde muhafaza edilir.  
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Tehlikeli Atıklar 

 Miadı dolan, ambalajı bozulan veya kullanım dışı olan ilaç, aşı ve serumlar, 

 İçinde ilaç olan ve yarım kalmış serumlar, 

 Amalgam atıkları, 

 Civa içeren tıbbi cihazlar, 

 Sprey kutuları, 

 Mutfak bitkisel yağları, 

 Yapıştırıcı ve boya kapları, 

 Formaldehit, gluteraldehit, (gluteraldehit nötrleştirici kullandıktan sonra kanalizasyon sistemine boşaltılabilir.) 

 Kemoterapi ilaçları, İlaçlarla teması olan serum seti, 

 Flakonlar  

 Etilen oksit gaz kartuşu, 

 Floresan ampüller, 

 Etil alkol, Ksilen, 

 Kartuş, 

 Solvent kapları. 

 KBRN ünitesi atıkları.  

 El dezenfektanları ve betadin (ambalajları üzerindeki atık amblemlerine göre ayrıştırılarak, geri dönüşüm işareti var ise 

bitince geri dönüşüme atılır.) 
TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, BU AMAÇLA KULLANILACAK TOPLAMA 

EKĠPMANLARI VE ÖZELLĠKLERĠ  

Tehlikeli Atık Envanteri 
 

Kimyasal Sıvı Atıklar: Laboratuar tetkikleri sonucu ortaya çıkan sıvılar (Aynı zamanda tıbbi atıktır), röntgen banyo suları, 
bulaşık ve çamaşır yıkaması sonucu ortaya çıkan deterjan ve/veya çamaşır sulu sular. 
 

Farmositik Ajanlar: Miadı dolan, ambalajı bozulan veya herhangi bir nedenle kullanım dışı kalan aşı, serum ve ilaçlar . 
 

Sitotoksik ve Genotoksik Ajanlar: Kemoterapide kullanılan ilaçlar, bu ilaçları muhafaza eden ve direk ilaçla temasta olan 
ampul, kap, flakon benzeri muhafazalar, ilaçlar ile kontamine olmuş serum seti ve temizlik gereçleri.  
 

Kimyasal Etkilere Sahip Katı Atıklar: Piller, civa içeren tıbbi cihaz ve alet kalıntıları, kartuşlar, yapıştırıcı ve boya kapları, 
solvent kapları, boya ve solvent ile kontamine ve geri dönüşü gerektirmeyen temizlik gereçleri.  

Patoloji atıkları: (doku ve uzuv) „dikkat patolojik tıbbi atık‟ amblemi yapıştırılan ağzı kapaklı atık kutularına 
koyulur. Tehlikeli atık deposuna taşınır.  
Basınçlı Kaplar: Spey kutuları 
Mutfak Bitkisel Yağları 
Pataloji Laboratuvarı Atıkları: Etil alkol, ksilen, formaldehit. 

  ATIKLARIN TAġINMASI, TAġIMADA KULLANILACAK EKĠPMAN VE ARAÇLAR 

Evsel Atıkların TaĢınması, TaĢıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar: 
Evsel atıkların taşınması amacıyla evsel atık konteynırları taşıma araçları kullanılır. Her birim kendi temizlik görevlileriy le 
evsel atıkları taşır.  

Ambalaj Atıklarının TaĢınması, TaĢıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar: 
Ambalaj atıkları her birimin kendi temizlik görevlileri tarafından bu iş için ayrılmış konteynırlarla taşınır.  

Tıbbi Atıkların TaĢınması, TaĢıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar: 
 Tıbbi atık torbaları tekerlekli, kapaklı, keskin kenarları olmayan, turuncu renkli, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” 

amblemi ile “DĠKKAT TIBBĠ ATIK “uyarısı taşıyan araçlarla toplanır ve taşınır.  
 Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir. Atık torbaları asla  

elde taşınmaz.  
 Kesici delici alet kutuları ¾ oranında dolduğu zaman dökülmeyecek, sıkıştırılmayacak ve boşaltılmayacak şekilde ağzı 

sıkıca kapatılarak, Kırmızı Tıbbi Atık poşetlerine koyulur  
 Tıbbi atık torbaları diğer atıklarla birlikte toplanamaz ve taşınamaz.  

Atık Toplama Ve Biriktirme Ekipmanlarının Bulunduğu Yerler, Toplama Programı Ve TaĢıma Güzergâhı  
Evsel Nitelikli Atık Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık TaĢıma Araçlarının Ġzleyeceği 

Güzergâh:  
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     Evsel atıklar biriktirme kapları servislerde tedavi odaları, ofis ve gerekli yerlerde bulunur. Gün içinde sabah ve akşam iki kez 

olmak üzere ilgili servis personeli tarafından bu iş için ayrılmış taşıma araçlarıyla toplanarak evsel atık konteynırına 
götürülür ve burada geçici olarak depolanır.  

Ambalaj Atığı Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık TaĢıma Araçlarının Ġzleyeceğ i 

Güzergâh: 
Ambalaj atıkları biriktirme kapları her birimin kendi içinde belirlenmiş noktalarda bulunmaktadır. Gün içinde sabah ve 
akşam iki kez olmak üzere ilgili servis personeli tarafından bu iş için ayrılmış taşıma araçlarıyla toplanarak ambalaj atık 
konteynırına götürülür ve burada geçici olarak depolanır. 

Tıbbi Atık Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık TaĢıma Araçlarının Ġzleyeceği 

Güzergâh: 
Tıbbi Atık biriktirme kapları ve Kesici Delici Alet kutuları servislerde gerekli yerlerde bulunur.  
Bu atıklar trafiğin en az olduğu saatlerde bu iş için eğitilmiş personel tarafından günde iki kez, saat 09.00 ve saat 13:00’da 
(gerektiğinde saatler beklenmeden) toplanmaktadır. Tıbbi Atığın fazla çıktığı ünitelerde ( Ameliyathane, Doğumhane, Yoğun 
Bakım vb) ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda tıbbi atıklar günde üç kez toplanabilmektedir. Atık toplama güzergâhı ilk olarak 
Radyoloji Biriminden başlayarak sırayla Laboratuvar, Yoğun Bakımlar, Doğum Salonu, İkinci seferde Ameliyathanenin 
Tıbbi Atıkları, Üçüncü seferde 2. Kat Genel Cerrahi, Ortopedi, Göğüs Hastalıkları, Dahiliye, 1. Kat Beyin Cerrahi, Üroloji, 
Yeni Doğan Yoğun Bakım, Çocuk Servisi, Kadın Doğum, Palyatif bakım ünitesi, Acil Servis ve Kemoterapi Ünitesi, 3. 
Seferde ise Diyaliz Ünitesinin Tıbbi Atıkları toplanarak depoya götürülür. Fizik tedavi ünitesinin Salı ve Cuma günleri Tıbbı 
Atıkları toplanmaktadır. Polikliniklerin tıbbi atıklarını toplamak için 15:00-23:00 vardiyasından bir görevli tıbbi atık 
kıyafetlerini giyerek poliklinik hizmetlerinin bitiminden sonra atıklar toplanır.Tıbbi Atık taşıma için, Tıbbi Atık taşıma 
asansörü kullanılır. Tıbbi Atık taşıma personeli,  atıkları aldığı çöp poşetinin üzerine servis adı ve tarihi yazar. Tıbbi atık 
deposunda her servisin çöpünü tarttıktan sonra “Tıbbi Atık Günlük İzlem Ve Takip Formu”na işler. 

Tehlikeli Atık Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık TaĢıma Araçlarının Ġzleyeceği 

Güzergâh: 
 KBRN ünitesinde bulunan Tehlikeli Atıklar alınarak geçici olarak Tehlikeli Atık Deposunda depolanır. İl Sağlık 

Müdürlüğü‟nün anlaştığı firmaya teslim edilir. KBRN ünitesi atık su Fethiye Belediyesi tarafından bertaraf edilir.  
 Kemoterapi atıkları tehlikeli atık kovalarında (kovaların üzerinde Tehlikeli Atık ibaresi bulunmaktadır) sarı renkli 

poşetlerde toplanmakta ve torbalar dolduğunda Tehlikeli Atık Tanımlı konteynır ile özel görevli kişilerce taşınarak 
Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanında toplanmaktadır. 

 Piller Fethiye Belediyesinden temin edilen Pil Atık Kutularında toplanmakta ve kaplar dolduğunda, Tehlikeli Atık 

yazısı bulunana sarı renkli poşetlerde toplanmakta ve Tehlikeli Atık Tanımlı konteynır ile özel görevli kişilerce taşınarak 
Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanında toplanmaktadır. 
Civa içeren tıbbi cihaz ve alet kalıntıları, kartuşlar, yapıştırıcı ve boya kapları, solvent kapları, boya ve solvent ile 
kontamine ve geri dönüşü gerektirmeyen temizlik gereçleri üretildikleri bir imde tehlikeli atık kovalarında (kovaların 
üzerinde Tehlikeli Atık ibaresi bulunmaktadır) sarı renkli poşetlerde toplanmakta ve torbalar dolduğunda Tehlikeli Atık 

Tanımlı konteynır ile özel görevli kişilerce taşınarak Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanında toplanmaktadır. 
Hastanenin atık suları Fethiye Belediyesi tarafından atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır.  

 Farmasotik ajanlar hastanemizde miad kontrolleri sık ve özenle yapıldığından dolayı miadı yaklaşan ilaçlar eczanemiz 
tarafından son kullanma tarihine üç (3) ay kala firmalar aracılığıyla takas edilmektedir.  

 Riskli ilaçlar ile son kullanma tarihine üç ay kalan ilaçların üzerleri uyarı bantları ile belirlenmiştir. Bu nedenle 
hastanemizde çok az farmasotik atık üretilmektedir. Her hangi bir nedenle miadı dolan farmasotik ajanlar hastanemiz 
eczanesinde toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.  

 Mutfak atık bitkisel yağlar ilgili yönetmelik çerçevesinde anlaşma yapılan atık yağ toplama firması tarafından verilmiş 
olan bidonlarda biriktirilir. İlgili firmaya periyodik aralıklarla hastanemiz mutfağından teslim edilir.  

 Patoloji laboratuvarında tehlikeli atık listesinde bulunan maddeler üretildikleri birimde tehlikeli atık kovalarında ( 
kovaların üzerinde Tehlikeli Atık ibaresi bulunmaktadır) sarı renkli poşetlerde toplanmakta ve torbalar dolduğunda 
Tehlikeli Atık Tanımlı konteynır ile özel görevli kişilerce taşınarak Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanında 
toplanmaktadır. 

 Tüm tehlikeli atıklar (mutfak yağ atıkları ve röntgen banyo suları hariç) ilgili yönetmelik (Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği) hükümleri gereği kati bertaraf tesisleri ile temasa geçilerek teslim edilir.  

 Tehlikeli atıkların toplanması için tıbbi atık güzergahının aynısı kullanılarak her gün saat 10:30 da tehlikeli atık taşıma 
konteynırı ile toplanıp tehlikeli atık deposuna götürülmektedir.  

Geçici Depolama Sistemleri 

Evsel Atık Geçici Atık Deposunun Yeri Ve Özellikleri  
Evsel atıklar için, morg ve mahkum koğuşu koridorundan geçilerek hastane bahçesinde kurulan geçici atık deposunun siyah 
amblemli evsel atık bölümünde depolanmaktadır. Her gün Fethiye Belediyesi tarafından teslim alınmaktadır. 
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Geri DönüĢüm Atıklarının Geçici Atık Deposunun Yeri Ve Özellikleri 
Geri dönüşüm atıkları için, morg ve mahkum koğuşu koridorundan geçilerek hastane bahçesinde kurulan geçici atık 
deposunun mavi amblemli geri dönüşüm atık bölümünde depolanmaktadır.  
Haftada iki gün Fethiye Belediyesi tarafından teslim alınmaktadır.  
 

Tıbbi Atık Geçici Atık Deposunun Yeri Ve Özellikleri  
Tıbbi atıklar için morg ve mahkum koğuşu koridorundan geçilerek hastane bahçesinde kurulan geçici atık deposunun kırmızı 
amblemli tıbbi atık bölümünde depolanmaktadır. Hasta girişinden uzakta, kapısı kırmızı renkte, dışa açılan ve kilitlenebilen, 
silinebilir özellikte ve havalandırması olan, hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda geçici atık deposu olarak 
kullanılacak bir ünite oluşturulmuştur. Üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
siyah harfler ile yazılmıştır “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmaktadır.  
Valilik tarafından anlaşılan özel şirket görevlileri tarafından haftada üç gün (pazartesi, çarşamba, cuma) gelen tıbbi atık 
aracıyla alınarak bertarafı sağlanmaktadır.  
 

Tehlikeli Atık Geçici Atık Deposunun Yeri Ve Özellikleri 
Tehlikeli atıklar için morg ve mahkum koğuşu koridorundan geçilerek hastane bahçesinde kurulan geçici atık deposunun 
turuncu amblemli tehlikeli atık bölümünde depolanmaktadır, hasta girişinden uzakta, kapısı turuncu renkte, kilitlenebilen, 
EWC kodlama yöntemine göre ayrıştırması yapılarak, en az iki aylık atığı alabilecek boyutlarda geçici atık deposu olarak 
kullanılacak bir ünite oluşturulmuştur. Kapının üst tarafında görülebilecek şekilde Tehlikeli Atık yazılmıştır.  
 

TOPLAMA EKĠPMANLARININ TEMĠZLĠĞĠ VE DEZENFEKSĠYONU  
Atık taşıma araçları her gün akşamüstü yüzey dezenfektanı ile silinmektedir.  
Dezenfeksiyon amacıyla yüzey dezenfektanı veya 4 litre suya 3 klor tablet (1000 ppm) ile hazırlanmış su kullanılmaktadır. 
Personellere atık deposu ve konteynırların temizliği konusunda eğitim verilmektedir.   
 

KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEM VE ĠġLEMLER 

Tıbbi Atıkların Toplanması, TaĢınması Ve Geçici Depolanması Sırasında OluĢabilecek Yaralanmalarda Alınacak 

Önlemler ġunlardır:  
 Tıbbi atık taşımakla görevlendirilen personele Tıbbi Atık yönetmeliğine uygun eldiven, çizme, gözlük ve kıyafetler temin 

edilmiştir.  
 Herhangi bir yaralanma durumunda personel yaralı bölgeyi bol sabunlu suyla yıkayacak, kurulayacak ve bölgeye  
     povidon iyot uygulayacaktır. 
 Tıbbi atık personeli bu tür durumlarda mutlaka enfeksiyon kontrol komitesine bilgi verecek ve tıbbi kontrol altına 

alınacaktır.  
 Tıbbi atık personeli yılda bir rutin mikrobiyolojik ve serolojik testlerden geçirilmektedir.  

 

Tıbbi Atıkların Toplanması, TaĢınması Ve Geçici Depolanması Sırasında OluĢabilecek Dökülme Ve Yayılmalarda 

Alınacak Önlemler Ve Yapılacak ĠĢlemler ġunlardır: 
 Bölgede sıvı varsa bunlar kağıt havlu veya moplarla emdirilir.  
 Tıbbi atıkların herhangi bir nedenle dökülmesi durumunda bölgeye hasta, hasta yakınları ve personelin girmesi engellenir.  
 Bölge 1 litre suya 7 klor tablet (10000 ppm) ile hazırlanmış su dezenfekte edilir.  
Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar,  
durumunda kullanılan kesici/delici alet yaralanması formu düzenlenecektir.  
 

SORUMLU PERSONEL 
Evsel Nitelikli Atıklarla Ambalaj Atıklarının Toplanması Ve TaĢınmasından Sorumlu Personel Ve Görev Tanımları:  
Her ünitenin temizlik personeli evsel ve ambalaj atıklarının toplanmasından ve atılmasından sorumludur.  
 

Tıbbi Atıkların Toplanması Ve TaĢınmasından Sorumlu Personel, Görev Tanımları Ve ÇalıĢma Sırasında 

Kullanılacak Özel Kıyafetler:  
Hastanemizde tıbbi atık için bir asil, bir yedek olmak üzere iki personel görevlendirilmiştir. Tıbbi atık görevlileri Tıbbi A tık 
Yönetmeliğine uygun olarak Turuncu renkte özel kıyafet, eldiven, çizme ve gözlük kullanmaktadır. 
Atıkların toplanması, taşınması ile ilgili personele eğitim verilmektedir.  
 

Kayıt Tutma Ve Raporlama 
 Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması: Valilik tarafından anlaşılan özel şirket, görevlendirilmiş 

olan donanımlı araçla hastanemizden tıbbi atıkları almaktadır. Bu atıklar tartılarak, fiş karşılığı verilmektedir.  
 Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel:  İdari ve Mali Hizmetler Müdürünün görevlendirdiği personel 

tarafından kayıtları tutulmaktadır. 
 

Geçici Atık Deposu Temizliği 
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Geçici depolama alanı tıbbi atıklar içindir. Depo kapıları dışarıya doğru açılmaktadır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin 
kapısı kırmızı renge boyalı, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah 
harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık”  ibaresi bulunmaktadır. Depo alanına depo görevlilerinden başka kimse 
girmemelidir.  
Atıklar,  48 saatten fazla geçici depolama alanında bekletilemezler.  Kırmızı tıbbi atık torbaları, tahrip olmaması veya 
içindekilerin dağılmaması için fırlatılmamalı ve atılmamalıdır. Tıbbi atık deposu, anlaşılan özel şirket tarafından atıklar 
alındıktan sonra temizlenmelidir. Bu alan 4 litre suya 3 klor tablet (1000 ppm) ile hazırlanmış su ile paspaslanmalıdır. Bu 
temizleme sırasında zemin kesinlikle sulu bırakılmamalı, gerekirse kalan su talaş ile yoğunlaştırılarak kırmızı tıbbi atık 
poşetine atılmalıdır. Tıbbi atık deposu için kullanılan paspas ve arabası, sadece tıbbi atık deposunun temizliğinde 
kullanılmalı ve temiz, kuru bir şekilde bir sonraki temizlik için hazır halde bulundurulmalıdır.  
Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise 
uygun emici malzeme (talaş) ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulmalı ve kullanılan 
ekipman ile birlikte bölme derhal 1 litre suya 7 klor tablet (10000 ppm) ile hazırlanmış su ile paspaslanarak dezenfekte 
edilmeli ve kuru bir şekilde talaşlanarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Kullanılan ekipman ise temizlik işleminden 
hemen sonra 1 litre suya 7 klor tablet (10000 ppm) ile hazırlanmış su ile dezenfekte edilerek temiz ve kuru bir şekilde 
saklanmalıdır.  
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