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I-GENEL BİLGİLER
I.1.
I.2.

I.3.

Sağlık Kuruluşunun Adı
Adresi
Telefon Numarası

:Dr.Fatih Öğüç Fertillife Afyon Hastanesi
:Dervişpaşa Mah. A.Göbeloğlu Cad. No:10
: 444 26 34

II-İDARİ BİLGİLER
II.1.

Tıbbi Atık Sorumlusu

: Yusuf Hünerli

II.2.

Tıbbi Atık Sorumlusunun Telefon Numarası

: 0507 638 27 03

II.3

Tıbbi Atık Sorumlusunun E-posta Adresi

: Yusuf.hünerli Fertillife.com

II.4.

Sağlık Kuruluşu Yatak Sayısı

: 15

II.5.

Sağlık Kuruluşu Hasta Sayısı

II.6.

Planın Dönemi

(kişi/yıl)

:
: 2021

III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
III.1. ATIK MİNİMİZASYONU
Atıkların azaltılması atık yönetiminin en önemli hedeflerinden bir tanesidir. Azaltılan atıkların ve
geri dönüşümün doğaya ve ekonomiye faydaları düşünüldüğünde atık minimizasyonunun atık
yönetimindeki önemli yeri büyüktür. Atık minimizasyonu daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını
sağlayacak metotların ve ürünlerin kullanılmasının sağlanması ve atıkların oluştuğu yerde ayrılmasını
içeren işlemlerdir. Atıkların azaltılması aşağıdaki politikaların uygulanmasıyla sağlanabilir.
*Kaynakta Azaltma: Daha az atık veya tehlikeli atık oluşmasını sağlayacak metotların
kullanılmasının sağlanması.
*Geri dönüştürülebilir ürünler: Kullanılan ürünlerin kaynakta veya dışarıda geri dönüştürülebilir
olmasının sağlanması.
*Yeterli bir yönetim ve kontrol uygulanması: İlaçların ve kimyasalların satın alımının ve
kullanımının kontrollü olmasının sağlanması.
*Atıkların ayrıştırılması: Çevreye zararlı atık miktarlarının azaltılması için mümkün olduğunca
evsel atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanmasının sağlanması.
III.2. TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE
BİRİKTİRİLMESİ
III.2.a) Enfeksiyon yapıcı atıklar kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak; delinmeye,
patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden,
sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en
Bu dokümanın kontrollü haline adresindeki ortak ağdan ulaşılmaktadır. Basılı olan dokümanlar
“Kontrolsüz” Hükmündedir.
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az 10 kg. kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı
renkli plastik torbalar ve üzerinde “Tıbbi Atık” yazılı plastik turuncu kovalarda toplanır.
Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulur.
III.2.b) Üzerinde “Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık” ve “Uluslararası
Biyotehlike” yazılı plastik kova ile kesici ve delici tıbbi atıklar toplanmaktadır. En fazla 3/4
oranında doldurulur.
III.2.c) Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, kırılmaya ve
patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası
Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan
kırmızı renkli plastik biriktirme kapları içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, dolduktan sonra
kesinlikle açılamaz, boşaltılamaz ve geri kazanılamaz.
III.3. TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASINDA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR
III.3.a)Taşıma konteynerinin özellikleri (ebat, sayı vb):
4 adet 120 lt 4 adet konteyner mevcuttur.
III.3.b)Taşıma kap/kovalarının özellikleri (ebat, sayı vb)
Genel alanlarda 20 lt ve 40 lt ebatlarında 4 adet kova bulunmaktadır.

III.4. TIBBİ ATIK TOPLAMA EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA
PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI
III.4.a) Tıbbi atık toplama kapları servisler için tedavi odası, müdahale odası,
pansuman odası, muayene odalarında olmak üzere
adet bulunmaktadır. Laboratuvar,
röntgen, poliklinikler için tıbbi atıkların oluşacağı yerlere en yakın noktasına yerleştirilir.
III.4.b) Tıbbi atıklar çalışanları aksatmayacak şekilde serviste tıbbi atık tıbbi atık
oluşum miktarı da göz önüne alınarak saat olarak;
Sabah: 10:00 – 11:00, Öğleden sonra: 16:00 – 17:00 ve saatlerinde toplanması tercih
edilir. Fakat atık oluşumunun fazla olduğu ameliyathane, acil gibi servislerde lüzum hâlinde
ekstra durumlarda toplama işlemi gerçekleştirilebilir.
II.4.c) Kaynağında ayrıştırılan atıklar, katlarda hemşire bankolarında bulunan atık
toplama kovalarına götürülür. özel koruyucu donanımlara sahip kıyafetleri ile tıbbi atık
personeli tarafından turuncu renkli ağzı kapaklı konteynerle alınarak katlarda insan
yoğunluğunun az olduğu güzergahlar izlenerek katlarda bulunan asansör vasıtasıyla tıbbi
atık sahasına götürülür. Asansör atık toplama saatlerinde sadece bu işlem için rezerve
edilerek atık taşıma işlemi bittikten sonra asansörün içi dezenfekte edilerek temizlenir.
Bu dokümanın kontrollü haline adresindeki ortak ağdan ulaşılmaktadır. Basılı olan dokümanlar
“Kontrolsüz” Hükmündedir.
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III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA
III.5.a) Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak (Deponun tabanı ve
duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve
dezenfeksiyonu kolay konteyner malzemesi ile kaplıdır.) yapılmış bir bölümdür.
III.5.b) Geçici tıbbi atık deposu hastane binası dışında ve arkada kuruludur.
III.5.c) Deponun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda aşağıdaki teknik
özellikte depo bulunmaktadır. Tıbbi Atık Alanı 1,5 m2’dir

Depolarda yeterli aydınlatma bulunur. Depoda soğutma sistemi olarak klima / pasif
havalandırma sistemi bulunmaktadır. Deponun kapısı turuncu renkli ve üzerinde görülebilecek
şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK”
ibaresi bulunur. Kapı daima temiz ve boyanmış durumdadır. Depo kapısı dışarıya doğru açılır.
Depo kapısı kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin
girmelerine izin verilmez. Depo ve kapısı, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde tesis
edilmiştir. Deponun içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla
boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda tesis edilmiştir. Depo, sağlık
Bu dokümanın kontrollü haline adresindeki ortak ağdan ulaşılmaktadır. Basılı olan dokümanlar
“Kontrolsüz” Hükmündedir.
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kuruluşu giriş-çıkışı gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama,
hazırlama ve satış yerlerinin uzağındadır. Temizlik ve dezenfeksiyon talimatı ile takip çizelgesi
depo dışına görülebilecek şekilde asılır. Depo, tıbbi atıkların geçici depolanması dışında başka
maksatla kullanılmaz.

III.6. TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA EKİPMANLARININ VE
ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU
III.6.a) Depo, atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve
gerekirse ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen
atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile
yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar tıbbi atık torbasına konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte
depo derhal dezenfekte edilir.
III.6.b) Temizlik malzemeleri, özel giysi ve koruyucu ekipmanlar, tıbbi atık torbaları,
kapları, kovaları ve konteynerler depoya yakın yerlerde bulundurulur.
Atıkları taşıyıcı personellere aşağıdaki kıyafet ve ekipmanlar verilir.
3M Maske, Koruyucu Gözlük, Atık Taşıma Tulumu, Çizme, İğne Batmaz Eldiven ve bone temin
edilir. Personel kıyafetlerinin temizliği çamaşırhanede diğer kıyafetlerden ayrı olarak
yıkanmaktadır.
Konteyner Temizliği içinde underped, Dezenfektan ve Mop kullanılmaktadır.
III.6.c) Depoların düzenli olarak temizlikleri yapılmaktadır. Bu işlemler için
INTRAHYDROCARE Dezenfektanlar kullanılmaktadır. Atıkların alımından hemen sonra ilgili
personel tarafından temizlik kuru olarak yapılır.
III.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK
İŞLEMLER
III.7.a) Tıbbi atıkların ünite içi toplanması sırasında meydana gelebilecek
yaralanma durumunda personele ilk müdahale hastane acil servisinde yapılır,
enfeksiyon kontrol hemşiresine bilgi verilir ve hastane prosedürü uygulanır.
III.8.b) Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması ve dökülmesi sonucu, gerekli
önlemler alınarak, dökülen atıklar uygun ekipman ile toplanır. Sıvı atıklar ise uygun
emici malzeme (talaş gibi) ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli tıbbi atık
torbasına konulur. Bölüm ve kullanılan malzeme derhal dezenfekte edilir.
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III.8.c) Tıbbi atıkların ünite içi toplanması, taşınması ve geçici depolanması
sırasında meydana gelebilecek yaralanmalarda personel derhal acil servise gönderilir,
bu aşamada enfeksiyon kontrol hemşiresine, enfeksiyon kontrol hekimine bilgi verilir.
III.8. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA
GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL
III.8.a) Ad-soyad ve iletişim bilgileri
III.8.b) Görev Tanımı:
1.Tıbbi Atık Toplama Görevlisi


Atıkların toplanma işlemleri sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır;
çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Tıbbi atıkları toplama
esnasında hiçbir suretle kıyafetini ve teçhizatını çıkarmamaya özen gösterir.



Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık
taşıma araçlarına yükler, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile
temas etmemesini sağlar.



Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmeyecek ve birlikte
taşınmayacaklardır.



Atık taşıma ve toplama esnasında herhangi bir kaza olması durumda derhal
Sorumlusuna bilgi verir.



Atık depolama alanlarının enfeksiyon kontrol ekibinin talimatı doğrultusunda
temizliğini yapar.

Baş Hemşire :


Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde hareket eder. Gerekli
idari işlemlerin takibini yapar.
2. Enfeksiyon Hekimi :


Enfeksiyon Kontrol Komitesinin de bilgisi dahilinde Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi ile birlikte gerekli çalışmalarda bulunur.



Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken bütün tedbirleri alır, Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde hareket eder.

3. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi


Hastane Enfeksiyon Kontrol programlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin de bilgisi dahilinde gerekli
çalışmalarda bulunur. Ünite İçi Atık Yönetim Planının uygulanmasında
sorumludur. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde hareket ederek
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atıkların toplanması, taşınması ve depolanma sürecini enfeksiyon kontrolü
açısından izler.
4. Atık Sorumlusu


Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde hareket ederek atıkların
toplanması, taşınması ve depolanma sürecini izler, meydana gelen sorunların
çözümü için gerekli mercilerle iş birliği kurar ve rapor eder.

5. Temizlik Hizmetleri Şirketi Atık Sorumlusu


Kendisine bağlı personelin iş takibini yapar, eğitimlerini verir, ilgili kayıtları
tutar, istenildiğinde hastane yönetimine sunar, atıkların toplanması ve nakli
sırasında görülen uygunsuzlukları yönetime ve atık sorumlusuna rapor eder.
III.8.c) Tıbbi atıkları toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personel özel
koruyuculu turuncu renkli giysi, özel giysi, özel yırtılmaz ve delinmez kauçuk eldiven,
koruyucu gözlük, maske, çizme giyer. Bu Koruyucular Dış Atık ünitesinde bulunan
alanda muhafaza edilmektedir.
III.8.ç) Yetki Belgesi Tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf işlemlerinin
hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır. Bu amaçla anlaşma yapılan kurumda görev
çalışacak personelin söz konusu bu eğitimi aldığının belgelenmesi gerektiği ilgili ihale
şartnamede yazmaktadır. Hizmeti sağlayan kurum tarafından Tıbbi atık yönetiminde
görevlendirilen veya görevlendirilmesi öngörülen personelin tıbbi atık eğitimine
gönderilmektedir. Yetki Belgesi örneği planın ekinde yer alır
III.8.d) Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi plan ekinde yer
almaktadır.
III.8.e) Eğitim kayıtları Plan ekinde yer almaktadır.

III.9. TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASON/YAKMA TESİSİNE TAŞINMASI
Adı: Afyonkarahisar Miroğlu Çevre A.Ş.
Adresi: Tel: 054902533504
Lisans numarası:ATA-03-01
Geçerlilik tarihi:30.06.2024
Atıkların gönderildiği tesisin türü: Bertaraf tesisi – D9
Atık Üreticisine ait geri kazanım/bertaraf tesisi yoktur
Atıkların geri kazanımı mümkün olmadığından bertarafa gönderilmektedir.
Bu dokümanın kontrollü haline adresindeki ortak ağdan ulaşılmaktadır. Basılı olan dokümanlar
“Kontrolsüz” Hükmündedir.
6/7

TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI

Doküman No: AY.PL.01

Yayın Tarihi:13.01.2021

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

III.9.b) Firma Yetkilisi : Basri Yaşar
Adres: afyon/merkez
Tel: 05492533504
III.9.c)Tıbbi atıkların teslim periyodu
III.10. TIBBİ ATIK STERİLİZASYON/YAKMA TESİSİ
III.10.a) Tesis iletişim bilgileri;
Adı: Afyonkarahisar Miroğlu Çevre Sanayi A.Ş
Adresi: Afyonkarahisar merkez organize sanayi
Tel:05492533504
Lisans numarası:
Geçerlilik tarihi:
Atıkların gönderildiği tesisin türü: Bertaraf tesisi – D9
Atık Üreticisine ait geri kazanım/bertaraf tesisi yoktur
Atıkların geri kazanımı mümkün olmadığından bertarafa gönderilmektedir.
III.10.b) Firma Yetkilisi :
Adres: Odayeri Düzenli Depolama Alanı
Tel:05492533504
III.11. KAYIT TUTMA, RAPORLAMA VE ATIK BEYANI
III.11.a)Sağlık kuruluşumuzda bir önceki yıl oluşan tıbbi atık miktarı kg’dır.
III.11.b) Tıbbi Atık Sorumlusu:
Tıbbi Atık Sorumlusunun Telefon Numarası.
Tıbbi Atık Sorumlusunun E-posta Adresi :
III.11.c) Oluşan Tıbbi Atıklar Miroğlu çevre a.ş. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile Ünite arasında yapılmış
olan; sözleşmeye istinaden, geçici atık deposundaki “tıbbi atık” alınır. Ünite ile taşıyıcı kurum/kuruluş
arasında ulusal atık taşıma formu düzenlenir. Bu form üzerinde atığı üreten ünitenin ismi, adresi, sorumlu
kişinin ismi ve irtibat telefonu, tarih, atığın miktarı, taşıyıcı kurum/kuruluşun ismi, şoförün ismi, aracın
plakası, atıkların bertaraf edildiği tesisin adı ile ilgili bilgiler bulunur.
6 renk nüshası bulunan ulusal atık taşıma formlarından birer adet yeşil, beyaz ve pembe nüsha
hastanede kalır. Beyaz ve pembe renkli nüshalar 5 yıl süreyle saklanır. Yeşil renk olan nüshalar bir
dilekçe ekinde Afyon İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirilir.
Kayıt altına alma ve raporlamadan Atık Sorumlusu sorumludur.
Atık beyanları her yıl bir önceki yılın gönderilen toplam tıbbi atık miktarları toplamı mart ayı sonuna kadar
Online Çevre Bilgi sistemi üzerinden bildirilir.
Bu dokümanın kontrollü haline adresindeki ortak ağdan ulaşılmaktadır. Basılı olan dokümanlar
“Kontrolsüz” Hükmündedir.
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