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Εισαγωγή
H παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας για την βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας
από τις Υγειονομικές Μονάδες.
Βασικός μας στόχος είναι να διευκολύνουμε τις Υγειονομικές Μονάδες με την
κατασκευή ενός εύχρηστου και πρακτικού οδηγού που κωδικοποιεί την ισχύουσα
νομοθεσία και τις διεθνείς καλές πρακτικές, προκειμένου να υπάρχει συντονισμένη
και ενιαία διαχείριση του ζητήματος. Παράλληλα να διευκολύνονται οι διοικήσεις
και οι επαγγελματίες υγείας στη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στην κινητοποίηση
και στη συντονισμένη δράση όλου του προσωπικού, προκειμένου να περιοριστούν
οι δυσμενείς επιπτώσεις από τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στο
περιβάλλον, στη Δημόσια Υγεία, καθώς και στην υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων.
Μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι μέσα από την ενημέρωση και τις κοινές
πρακτικές, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων στις Υγειονομικές μας Μονάδες με παράλληλη
μείωση του οικονομικού κόστους και στη βελτίωση της Ποιότητας συνολικά.

Κριτήρια, προϋποθέσεις και στόχοι της εφαρμογής Εσωτερικού
Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας
Στον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής
Μονάδας προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των ιατρικών
αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την αρχική διαλογή μέχρι
την τελική επεξεργασία και την ασφαλή διάθεση τους και αποτελεί το κλειδί για τη
μείωση των κινδύνων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση όπως επίσης και για τον
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Οι
βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων που παρουσιάζονται στο
Τεύχος αυτό, στηρίζονται σε κανόνες και θεσμικά πλαίσια που επιβάλλουν: α) οι
οδηγίες/συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, β) οι Οδηγίες/Κανονισμοί
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) η ελληνική νομοθεσία, δ) οι δυνατότητες της χώρας
από πλευράς υποδομών και ε) η εμπειρία των περιβαλλοντικά προηγμένων χωρών.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός (ΕΚΔΑΥΜ) περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή
όλων των σταδίων της διαχείρισης των αποβλήτων, δηλαδή του διαχωρισμού, της
συλλογής, της μεταφοράς, της προσωρινής αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της
τελικής διάθεσής τους καθώς και των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση. Είναι
σημαντικό να επικαιροποιείται ή να αναθεωρείται ανάλογα με τις τεχνολογικές,
νομοθετικές και άλλες εξελίξεις. Ο Κανονισμός βοηθάει στην αξιολόγηση και
βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του εμπλεκόμενου προσωπικού.
1

Για την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων
είναι απαραίτητο να υπάρξει ουσιαστική δέσμευση της διοίκησης, η οποία και θα
διαθέσει τους απαιτούμενους ανθρώπινους και άλλους πόρους. Η πολιτική που θα
εφαρμοστεί πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία
και να γίνει γνωστή και κατανοητή από το σύνολο των εργαζομένων. Η επιτυχία της
εφαρμογής εξαρτάται από δράσεις όπως είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων, η
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού, ο έλεγχος, η τεκμηρίωση και η
τυποποίηση των διαδικασιών, η πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης.
Η κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού και η θεώρησή του από την αρμόδια
Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) είναι υποχρεωτική μόνο για τις Υγειονομικές
Μονάδες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ, ΠΠΔ).
Παρόλο που το πρότυπο αυτό Σχέδιο λαμβάνει υπόψη του τη δομή ενός
Νοσοκομείου η κάθε Υγειονομική Μονάδα, δημόσια ή ιδιωτική, μπορεί να το
προσαρμόσει στα δεδομένα της.
Αναθεώρηση/επικαιροποίηση του ΕΚΔΑΥΜ προβλέπεται είτε μετά από
πρόταση του Υπεύθυνου Διαχείρισης στην Επιτροπή Διαχείρισης των αποβλήτων
της Υγειονομικής Μονάδας και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, είτε μετά από
απόφαση της Επιτροπής και λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μια φορά στα 3 χρόνια και
οπωσδήποτε όταν υφίσταται τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:


Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου.



Ανεπιτυχής αρχικός σχεδιασμός που αποδεδειγμένα οδήγησε σε
προβληματική διαχείριση των ΑΥΜ.



Ανεπαρκής τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος.



Διαπίστωση αύξησης ατυχημάτων ή τραυματισμών ή αύξησης του
κινδύνου εμφάνισης ατυχημάτων κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου
Κανονισμού.



Ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων,
αναντίστοιχο με τον προϋπολογισμό της ΥΜ.



Διαπίστωση ύπαρξης λαθών στον Κανονισμό.



Σε κάθε άλλη περίπτωση που η Επιτροπή Διαχείρισης ΑΥΜ το κρίνει
απαραίτητο.

Μέχρι την κατάρτιση του νέου Κανονισμού τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες
του υφιστάμενου, πλην των περιπτώσεων όπου κρίνεται επικίνδυνο για την
ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.
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