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Temiz çevre için… Sağlık için… 

Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha 
edilmezse, başta HIV-AIDS ve hepatit  
olmak üzere tehlikeli hastalıkların in-
sanlara bulaşma riskinin önüne geçi-
lemez. Birçok sağlık ve çevre sorunu 
yaratabilir. Bu durum hepimiz için sos-
yal ve ekonomik bir maliyet demektir! 

Katı atıklar doğal yaşamı    
yok eder. Binlerce canlının 
göç etmesine yol açar...

Tıbbi atıkların toplanmasından sorumlu 
olan çalışanların kişisel korunma önlemle-
rini alması büyük önem taşımaktadır.

Tıbbi atıklar günlük toplanmalı ve belirle-
nen geçici atık depolama yerine taşınma-
lıdır.

Tüm atık üretim noktalarında yeterli sayı-
da torba ve konteyner bulundurulmalıdır.
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TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

RADYOAKTİF

Genel
Sağlıklı insanların 
bulunduğu kısım-
lar, hasta olma-
yanların muayene 
edildiği bölümler, 
ilk yardım alanları, 
idari birimler, te-
mizlik hizmetleri, 
mutfaklar, ambar 
ve atölyelerden 
gelen atıklar.

Ayrıca bu tabloda 
anılanlar hariç, tıb-
bi merkezlerden 
kaynaklanan tüm 
atıklar.

Ambalaj Atıkları 

Tüm idari birimler, 
mutfak, ambar, 
atölye v.s den kay-
naklanan tekrar 
kullanılabilir, geri 
kazanılabilir atık-
lar:
 Kağıt
 Karton
 Mukavva
 Plastik
 Cam metal vb.

Bunlar tıbbi atık-
lardan ayrı olarak  
mavi renkli plastik 
torbalarda toplanır 
ve tıbbi atıklarla 
karıştırılmazlar.

Bulaşıcı (Enfeksiyöz) Atıklar
Taşınması ve imhası özel uygula-
ma gerektiren atıklar:
I. Mikrobiyolojik laboratuvar 
atıkları
 Kültür ve stoklar
 İnfeksiyöz vücut sıvıları
 Serolojik atıklar
 Diğer kontamine laboratuvar 

atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b)
II. Kan kan ürünleri ve bunlarla 
kontamine olmuş nesneler 
III. Kullanılmış ameliyat giysileri 
(kumaş, önlük ve eldiven v.b)
IV. Diyaliz atıkları (atık su ve ekip-
manlar)
V. Karantina atıkları
VI. Bakteri ve virüs içeren hava 
fi ltreleri, 
VII. Enfekte deney hayvanı leşleri, 
organ parçaları, kanı ve bunlarla 
temas eden tüm nesneler
Patolojik Atıklar
Anatomik atık dokular, organ ve 
vücut parçaları ile ameliyat, otop-
si, tıbbi müdahale sırasında orta-
ya çıkan vücut sıvıları.
 Ameliyathaneler, morg, otopsi, 

adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan 
vücut parçaları, organik parçalar, 
plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani 
patolojik atıklar)
 Biyolojik deneylerde kullanı-

lan kobay leşleri
Kesici ve Delici Alet Atıkları
Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara 
neden olabilecek atıklar. 
 Enjektör iğnesi,
 İğne içeren diğer kesiciler
 Bistüri
 Lam-lamel
 Cam pastör pipeti

kırılmış diğer cam vb.

Tehlikeli Atıklar  
Fiziksel ve kimyasal özellik-
lerinden dolayı ya da yasal 
nedenlerle özel işleme tabi 
olacak atıklardır. 

 Tehlikeli kimyasallar

 Sitotoksik ve   
 sitostatik ilaçlar

 Amalgam atıkları

 Genotoksik ve   
 sitotoksik atıklar

 Farmasötik atıklar

 Ağır metal içeren atıklar

 Basınçlı kaplar

Mevzuata göre 
toplanıp, taşınıp 
bertaraf edilirler. 
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Kesici ve delici tıbbi 
atıklar, kurallara uygun 
şekilde toplanmalı ve imha 
edilmelidir...
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Sağlık kuruluşları pek çok atık 
üretiyor...

Kan ve kan ürünleri atıklarından 
enfekte olmuş kıyafetlere, labora-
tuar atıklarına, cerrahide kullanılan 
kesici ve delici aletlerden, doku ve 
organlara kadar pek çok atık... Bu 
atıklar, hastane personeli, hastalar, 
atıkları toplayan görevliler ve halk 
için risk oluşturmaktadır. Bu atıklar, 
çevreye ve insan sağlığına zarar 
verecek şekilde doğrudan ya da 
dolaylı bir şekilde doğaya bırakıl-
mamalıdır.

Bu risk nedeniyle; tıbbi atıkların ay-
rıştırılarak toplanması, ayrı ayrı ta-
şınması, geçici depolama üniteleri-
nin oluşturulması, ilgili personelin 
eğitimi büyük önem taşımaktadır.

Tıbbi atıkların üretiminden ber-
tarafına kadar olan süreci Çevre 
Koruma Dairesi denetlemektedir. 
Ancak, kamuoyunun bilinçli ve dik-
katli oluşu da çalışmaları destekle-
yici rol oynayacaktır.

Tıbbi atıkların toplanması, taşın-
ması ve sterilizasyonundan, Sağlık 
Bakanlığı sorumlu olacaktır.

Kesici ve Delici tıbbi atıklar; diğer atık-
lardan ayrı olarak delinmeye, yırtılma-
ya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, 
su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve 
karıştırılması mümkün olmayan, üze-
rinde uluslararası “Biyotehlike” amble-
mi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIB-
Bİ ATIK” ibaresi taşıyan, plastik veya 
aynı özelliklere sahip lamine karton-
dan yapılmış kutu veya konteynerler 
içinde toplanmalıdır. 

Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ ora-
nında doldurulmalı, ağızları kapatıl-
malı ve bantlanarak kırmızı plastik 
çöp torbalarına konmalıdır. Delici 
ve kesici atık kapları dolduktan son-
ra kesinlikle sıkıştırılmamalı, ağızları 
açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri ka-
zanılmamalıdır.

Tıbbi atıkların uluslararası standart-
lara uygun şekilde imha edilmemesi, 
insanları başta HIV-AIDS ve hepatit 
olmak üzere bir çok tehlikeli hastalık 
riski ile karşı karşıya getirmektedir.

Hastalıkların bulaşma nedeni yalnızca 
hastayla yakın temas değildir. Bastı-
ğımız toprak, soluduğumuz hava da 
hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.

Tıbbi atıklar ayrıştırılarak 
toplanmalı, ayrı ayrı 
taşınmalı, geçici depolama 
üniteleri oluşturulmalıdır...

Risk almayalım, 
önlem alalım!

Kimler Risk Altında?

Zor değil; 
dikkat, özen, hijyen!

Doktorlar ve hemşireler
Hastalar
Hastane yardımcı personeli
Atık toplama ve bertaraf personeli
Halk

Tıbbi atıkların kurallara uygun şekilde toplanması ve denetlenmesinden 
sorumlu kamu kuruluşlarının yanı sıra toplumun da bilinçli ve dikkatli oluşu,  

risklerin ortadan kaldırılmasına destek olacak.

Adamızda katı atıkların çevre ve halk sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkisi giderek artıyor. 
Sorunu çözmek için AB’nin fi nanse ettiği 
bir proje başlattık. Katı Atık Yönetimi Pro-
jesi ile gerçekleştirilecek işlerin başında 
Dikmen çöp alanının rehabilitasyonu ile 
Güngör’de yeni ve çağdaş bir düzenli de-
polama tesisinin inşası geliyor.

Katı Atıkların Arıtılması

Katı Atık Yönetimi Projesinin önemli bir aya-
ğını da Tıbbi Atık Projesi oluşturuyor. 

Üretilen tıbbi atıklar, öncellikle sağlık kuru-
luşları içerisinde ayrı toplanarak özel, geçici, 
soğuk depolarda muhafaza edilecek. Daha 
sonra iki adet soğutmalı özel tıbbi atık aracı 
ile depolardan alınarak Lefkoşa Dr. Burhan 
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde inşa edi-
len sterilizasyon tesisine taşınacak. Burada 
sterilize edilerek, evsel katı atık depolama 
alanında bertaraf edilecek. 

Projeye göre, tüm hazırlıkların 2010’da 
tamamlanması ve uygulamanın 2011 
yılında başlaması hedefl eniyor. Tıbbi 
atıkların toplanmasına kamu ve özel 
hastanelerle sağlık merkezlerinden baş-
lanacak. Uygulama daha sonra tüm sağ-
lık kuruluşlarını kapsayacak.

Çalışmalarımızın tam anlamıyla başa-
rılı olabilmesi için tüm sağlık perso-
nelinin yanı sıra vatandaşlarımızın da 
dikkatli ve bilinçli olması gerekiyor.


