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جناب آقای دکتر عباسعلی کریمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

جناب آقای دکتر علیرضا زالی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

موضوع: در خصوص تعرفه پسماندهای پزشکی 

با سالم و احترام

        به پیوست نامه های شماره  ۶۱۷/۴۴۷۵۶۷ مورخ ۹۹/۵/۱۴  و شماره ۶۱۷/۶۴۲۳۲ مورخ ۹۹/۲/۷ سازمان 

مدیریت پسماند شهرداری تهران به عنوان بیمارستان های شهر تهران در خصوص افزایش تعرفه و مدیریت 

اجرایی یکسان برای انواع پسماند عفونی و غیر عفونی  همچنین اخذ تعرفه عفونی برای کلیه پسماندها(عادی و 

عفونی)  ارسال  می گردد.  

با توجه به استناد سازمان مذکور به نامه های شماره ۳۰۰/۴۵۰۲ مورخ ۹۸/۱۲/۱۹  وزارت متبوع و شماره 

۹۸/۳۶۰/۵۲۸۴۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ سازمان حفاظت محیط زیست  به استحضار می رساند در نامه های فوق اعالم 

شده پسماندهای تولیدی  ناشی از ارائه مراقبت های پزشکی  به بیماران مشکوک و قطعی کووید۱۹ عفونی تلقی 

شده و همانند روش روتین پسماندهای عفونی  (وطبق "ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی 

و پسماندهای وابسته" ) مدیریت می شوند" بنابراین پس از بی خطر سازی  نیز همانند پسماند عادی مدیریت می 

گردند  و بدیهی است که سایر پسماندهای تولیدی در بیمارستان  همانند شرایط عادی مطابق با ضوابط مذکور 

طبقه بندی می شوند . ضمن انکه پسماندهای عادی بیمارستان ها نیز حتی در بیمارستان هایی که بیماران کووید 

۱۹ را پذیرش می نمایند، پسماند عادی محسوب شده و مشمول تعرفه پسماند عادی می گردد . 

با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری تهران فرآیند خاصی در مورد انواع پسماند های  پزشکی جمع آوری 

شده انجام نمی دهد هیچ دلیلی برای  اقزایش تعرفه  و نیز اخذ تعرفه پسماند عفونی برای کلیه پسماندهای 

بیمارستانی وجود ندارد ومستندات علمی وقانونی این اقدام را تایید نمی کند .

  با عنایت به لزوم همکاری کلیه دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از هر گونه معضل غیر قابل کنترل جهت 

پیشگیری از گستردگی هرچه بیشتر بیماری کووید ۱۹  ، اعالم تعرفه جدید از یک طرف و اخذ تعرفه پسماند 
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عفونی برای کلیه پسماندهای بیمارستانی( عفونی ، عادی ،  بی خطر شده )  از طرف دیگر معضلی به مشکالت 

مالی بیمارستانها اضافه نموده و هزینه بسیار گزافی را به مراکز مذکور تحمیل نموده است. 

 لذا خواهشمند است دستور فرمایید  در اسرع وقت  اقدام مقتضی در سطح شهر تهران جهت رفع پرداخت اضافی 

توسط بیمارستان ها که بر خالف  مستندات علمی وقانونی است بعمل آورده و از نتیجه این معاونت را مطلع 

نمایند .


