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Source Reduction is to 
garbage what 
preventive medicine is 
to health. 
 

William L. Rathje 
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2005 ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ  



2014 ΔΙΑΛΟΓΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ  











Medical Waste management is not very sexy! 
 



Στην διαχείριση αποβλήτων …υπάρχουν και χειρότερα . 



…Πάντα βρίσκονται και λύσεις . 



Επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων 

2014 1960 20ΧΧ 



Σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης 

€ 



Evidence base for health care waste and infections  
 



Rutala et.al. 1992 

MDRO’s  



Σημαντικά ζητήματα στη Διαχείριση Αποβλήτων Υ.Μ. 
 Αυστηρή Νομοθεσία  

 Αντιφάσεις  
 Ερμηνεία ορισμών 

 Εκτός Υ.Μ. δύσκολη η διάκριση μεταξύ επικινδύνων και μη 
αποβλήτων (σύριγγες κλπ) 

 Ευθύνες & αρμοδιότητες  
 Logistics εντός των Υ.Μ. (παραστατικά έντυπα κλπ) 

 Κόστος εφαρμογής  
 Πολύ υψηλό, χωρίς όρια  
 Δεν «επιστρέφει» κέρδη στις Υ.Μ. 

 Ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων  
 Επιλογές επεξεργασίας αποβλήτων  

  Αποτέφρωση 
  Αποστείρωση  

 Κατηγοριοποίηση αποβλήτων 
 Δυσκολία εφαρμογής ορθού διαχωρισμού 

 Παρ’ όλες τις προσπάθειες θυμίζει την εφαρμογή της υγιεινής των 
χεριών 







85% 
 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

10% 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

5% 
ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
(Ραδιενεργά, 
τοξικά κλπ) 

20%-25% tHCW 





Ανακυκλώσιμα (ανάμικτα) 32% 

Χειροπετσέτες 18% 

Υπολείμματα τροφών 15%  
Πάνες, σερβιέτες 6% 
Γάντια μιας χρήσεως 5% 

Συνήθη αστικά απορρίμματα νοσοκομείων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ  









Waste minimization  

Ελαχιστοποίηση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση  

 Αντικατάσταση 
υλικών (Peracetic 
acid, blue wrap,Hg) 

 Υλικά με μικρότερο 
βάρος 

 Συσκευασίες υλικών 
 Κατάργηση υλικών 

μιας χρήσεως   
 Extended Producer 

Responsibility 
 Environmentally 

Preferable 
Purchasing  

 Χρήση υλικών εντός 
του χρόνου ζωής 

 Υγρά απόβλητα στο 
αποχετευτικό  

 Επαναχρησιμοποίηση 
υλικών μιας χρήσεως 
(SUDs ReUse) 

 Περιέκτες αποβλήτων 
(ReUse)  

 Συσκευασίες υλικών 
(π.χ. χαρτόκουτα)  

 Αλλαγή χρήσης υλικών 
 Ξυλεία (π.χ.παλέτες) 
 

 Πλαστικό (οροί κλπ) 
 Χαρτί, χαρτόνι 
 Μέταλλα, γυαλί 
 Μολυσματικά 

απόβλητα μετά από 
αποστείρωση 
(πλαστικό, χαρτί) 

 Επιστροφή στον 
παραγωγό (take 
back)  

 





Waste minimization  

Καταγραφή/Σχεδιασμός Εφαρμογή  

 Υπεύθυνοι – Ομάδα 
διαχείρισης αποβλήτων Green 
Team  

 Εσωτ. Κανονισμός Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

 Είδη αποβλήτων 
 Πηγές παραγωγής αποβλήτων 
 Εκτίμηση κόστους διαχείρισης 

– ωφέλειες από εφαρμογή 
ελαχιστοποίησης 

 Εναλλακτικές διαδικασίες 
διαχείρισης – ΣΕΔΑ  

 Στόχοι (εφικτοί) 

 Ευαισθητοποίηση -Εκπαίδευση - 
Εμπλοκή προσωπικού 

 Διεύρυνση της ομάδας ανά τμήμα  
 Ορισμοί επικινδύνων αποβλήτων 

χωρίς παρερμηνείες  
 Στρατηγική τοποθέτηση περιεκτών 

– σήμανση  
 Ορθός διαχωρισμός  
 Πρόγραμμα συλλογής – μεταφοράς 

– προσωρινής αποθήκευσης  
 Μέτρηση στόχων – διορθώσεις 

σφαλμάτων 
 Ποσοτικοποίηση του οφέλους 
 Επιβραβεύσεις προσωπικού  
 Διεύρυνση του προγράμματος  
 





Ευαισθητοποίηση-Εκπαίδευση του προσωπικού 





 
Inova Fairfax Hospital: Regulated Medical Waste Reduction and Minimization  

Διαχωρισμός αποβλήτων  
 



Διαχωρισμός αποβλήτων  



«Στρατηγική» τοποθέτηση περιεκτών  



Το σωστό κουτί…στη σωστή θέση  



Το σωστό κουτί…στη σωστή θέση  



Υγρά απόβλητα, «καθαρά» υλικά 



2013 



Περιέκτες 
αποβλήτων  



Δοχεία 
αιχμηρών 



Ελαχιστοποίηση αποβλήτων 





Χειρουργείο 
 ≈1/3 του προϋπολογισμού για υλικά 
 Materials In  Waste Out  
 Η μεγαλύτερη πηγή αποβλήτων αστικών και επικίνδυνων στο 

Νοσοκομείο (έως 60% του συνόλου των ΕΑΥΜ) 
 ≈ 80% αποβλήτων από συσκευασίες δημιουργούνται πριν ο 

ασθενής εισέλθει στην αίθουσα 
 ≈ 20% των αποβλήτων είναι χαρτί αποστείρωσης 
 ≈ 40% των αποβλήτων είναι υγρά από αναρρόφηση  
 Τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις (φωτισμός, 

αερισμός/κλιματισμός κλπ) 
 Υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα (Carbon Footprint) 

 



Carbon Footprint 



20% OR waste  
5% Hospital waste  
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Σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
Fluid Management Systems 



Διαμόρφωση χειρουργικών kit 
OR Kits Reformulation 

 Αφαίρεση αντικειμένων από 
χειρουργικά kit  

 Κατάργηση υλικών μιας 
χρήσεως ή αντικατάσταση τους 
με πολλαπλών χρήσεων  

 Κατάργηση/αντικατάσταση 
υλικών που συνήθως 
απορρίπτονται χωρίς να 
χρησιμοποιηθούν 

 Οικονομικό όφελος 
 Ελαχιστοποίηση αποβλήτων 
 Κόστος των kit  
 
 

Υλικά που αφαιρέθηκαν από το πακέτο της θωρακεκτομής  



 Αναδιαμόρφωση 39 Kits 
 Επικεφαλής Green Team χειρουργός 
 Ελάττωση αποβλήτων ≈ 5000 Kg 
 Οικονομικό όφελος  

  $116.215 από προμήθεια υλικών 
  $2.000 από ελαχιστοποίηση 

αποβλήτων προς διαχείριση  
 

 

Διαμόρφωση χειρουργικών kit 
OR Kits Reformulation 



Λαβή προβολέα σε kit λαπαροσκόπησης!!! 

Διαμόρφωση χειρουργικών kit 
OR Kits Reformulation 











“Single Use Device” Reprocessing 

• Arthroscopic shavers 
• Blood pressure cuffs  
• Soft tissue ablators  
• External fixation devices 
• Electrophysiology catheters 
• Scissors and staplers 
• Biopsy forceps 
• Laparoscopic scissors and forceps 
• Clamps and dissectors 
• Compression sleeves (DVT) 
• Phaco tips 
• Pneumatic tourniquet cuffs 
• Pulse oximeter sensors 
• Orthopedic drill bits and burrs 
• Tracers and Trocars 

www.amdr.org 







Commonly reprocessed medical devices 



11.300 Kg 




