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Περίληψη 
 
Βασικό αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση των κυριότερων µεθόδων 
διαχείρισης των νοσοκοµειακών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα γενικότερα και στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας ειδικότερα. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας 
χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια προκειµένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασµός της διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος στοχεύει κυρίως στην 
ασφαλή διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων ειδικότερα και του περιβάλλοντος εν γένει 
σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης. Ο υπόψη σχεδιασµός χρησιµεύει 
µεταξύ άλλων και στη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων από τις οποίες θα προκύψουν και οι 
µελλοντικές ανάγκες σε νέες εγκαταστάσεις διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων στη 
Θεσσαλία. 
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Abstract 
 
It is the objective of this study to evaluate the medical solid waste management practices in Greece 
and more specifically in Thessaly Region. The main conclusions of this study were used as a basis 
in order to carry out the planning for medical waste management in Thessaly Region, aiming at safe 
management of medical wastes according to the basic principles of sustainable development. 
Moreover, the corresponding planning helps to formulate specific suggestions in order to make it 
easier for the state to anticipate the needs for the future investments in the area of medical waste 
management in Thessaly Region.     
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το πρόβληµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζονται 
ως ειδικά εξαιτίας της επικινδυνότητάς τους έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στην 
κατηγορία των ειδικών ή επικίνδυνων απορριµµάτων εντάσσονται και τα νοσοκοµειακά 
απορρίµµατα, για τα οποία εµφανίζεται αυξηµένο ενδιαφέρον όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε 
πολλές χώρες του εξωτερικού. Ο λόγος για τον οποίο εµφανίζεται τέτοιο ενδιαφέρον γύρω από το 
συγκεκριµένο είδος αποβλήτων συνίσταται στο γεγονός ότι τέτοιου είδους απόβλητα αποτελούν 
στις περισσότερες των περιπτώσεων φορείς παθογόνων µικροοργανισµών µε αποτέλεσµα η µη 
ασφαλής διάθεσή τους να εγείρει σηµαντικότατους κινδύνους όχι µόνο για το περιβάλλον αλλά και 
για τη δηµόσια υγεία. Εποµένως θα πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα προκειµένου να περιοριστούν 
στο ελάχιστο οι όποιες συνέπειες µπορεί να προκύπτουν από µια µη ασφαλή διαχείριση τέτοιου 
είδους αποβλήτων. 

Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που χρησιµοποιείται συχνότερα µε στόχο τη 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής ποιότητας και την ασφαλή διαχείριση του περιβάλλοντος εν γένει 
είναι ο σχεδιασµός. Ο σχεδιασµός ορίζεται ως µια διαδικασία προσδιορισµού της κατάλληλης 
µελλοντικής δράσης, µέσα από µια σειρά επιλογών [1]. Είναι απαραίτητο να συνδυάζει 
οπωσδήποτε στο πλαίσιό του µια αντίληψη στόχων, ενώ η βασική κατευθυντήρια γραµµή που τον 
διέπει θα πρέπει να προσανατολίζεται σε προβλήµατα εξασφάλισης των απαραίτητων µέσων για 
την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Ο σχεδιασµός αποτελεί ένα από τα κυριότερα µέσα 
έκφρασης των προβληµατισµών και των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας και γι’ αυτό κρίνεται 
ως απαραίτητο µέσο προκειµένου να διατυπωθούν και εν συνεχεία να υλοποιηθούν πολιτικές που 
θα προαγάγουν την ασφαλή διαχείριση του περιβάλλοντος υπό τις αρχές της βιώσιµης ή αειφόρου 
ανάπτυξης. 

Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν την ανάγκη για ασφαλή διαχείριση του περιβάλλοντος και υπό 
την καθοδήγηση των βασικών αρχών του σχεδιασµού, θα επιχειρηθεί στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας να υλοποιηθεί ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός της διαχείρισης των νοσοκοµειακών 
αποβλήτων, ειδικότερα των στερεών µολυσµατικών, σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη έρευνα θα χρησιµοποιηθούν για τη 
διατύπωση προτάσεων ασφαλούς διαχείρισης. Οι συγκεκριµένες προτάσεις µπορούν, µεταξύ 
άλλων, να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια ως βάση για τον προσδιορισµό των απαιτούµενων 
επενδύσεων σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 
νοσοκοµειακών απορριµµάτων. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι το πρόβληµα της διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων δεν έχει προσεγγιστεί µέχρι σήµερα µέσα από έναν ολοκληρωµένο 
σχεδιασµό που να αφορά όλο τον Ελλαδικό χώρο. Αν και έγινε µια προσπάθεια να επιλυθεί το 
πρόβληµα νοµοθετικά µετά από µια απόφαση που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2003, ωστόσο 
παραµένει σηµαντική παράλειψη το γεγονός ότι δεν έγινε µια ολοκληρωµένη προσπάθεια για 
επίτευξη σχεδιασµού που να συνδυάζει στο πλαίσιό του όχι µόνο τις νοµικές αλλά κυρίως τις 
τεχνικές λεπτοµέρειες. Από την άλλη πλευρά, έχουν εντοπιστεί διάσπαρτες µελέτες και 
δηµοσιεύσεις [2, 3, 4, 5, 6] που αφορούν κυρίως τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην 
περιοχή της Θεσσαλίας όµως, όπως και στις περισσότερες από τις υπόλοιπες περιφέρειες, δεν 
αναφέρεται κάποια µελέτη σχετικά µε έρευνα για τη διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων.  
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2. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Τα νοσοκοµειακά απόβλητα που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία των διαφόρων µονάδων 
υγείας κατατάσσονται σε γενικές γραµµές στις εξής βασικές κατηγορίες [7, 2, 3]: Α) Παρόµοια µε 
τα οικιακά απορρίµµατα (commercial waste) που δηµιουργούνται από τη λειτουργία των 
µαγειρείων, κυλικείων, από τα γραφεία, τις αποθήκες, κλπ. Η διαχείριση των απορριµµάτων αυτής 
της κατηγορίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα για το λόγο ότι µπορούν να διατεθούν µαζί 
µε τα αστικά απορρίµµατα και να ακολουθήσουν την ίδια µέθοδο διαχείρισης µε αυτά. Β) 
Μολυσµατικά (λοιµογόνα) απορρίµµατα (infectious waste, regulated medical waste), δηλαδή 
απορρίµµατα που έχουν έρθει σε επαφή µε αίµα και άλλα βιολογικά υγρά, όπως χρησιµοποιηµένες 
γάζες, επίδεσµοι, υφάσµατα, σεντόνια και άλλα παρόµοια είδη, όργανα και µέλη σώµατος. Στην 
κατηγορία αυτή θα µπορούσαν να ενταχθούν και τα αιχµηρά αντικείµενα που περιλαµβάνουν 
βελόνες, σύριγγες, κλπ. Η διαχείριση αυτής της κατηγορίας των απορριµµάτων είναι ακριβώς αυτή 
που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής διότι συνιστά σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για τη δηµόσια 
υγεία. Θα πρέπει να αναφερθεί χαρακτηριστικά ότι µόνο τα αιχµηρά αντικείµενα και ειδικότερα οι 
σύριγγες που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα θεωρήθηκαν το 2000 υπεύθυνες για την πρόκληση του 
32% των κρουσµάτων ηπατίτιδας Β και του 40% των κρουσµάτων ηπατίτιδας C που 
παρατηρήθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο [8]. Τα µολυσµατικά απόβλητα αποτελούν µόλις το 10 – 
15% της συνολικής ποσότητας των στερεών αποβλήτων που παράγονται εντός των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων [9, 10]. Γ) Ειδικά - επικίνδυνα απορρίµµατα που απαιτούν ειδικούς χειρισµούς για τη 
συλλογή και διάθεσή τους, όπως ραδιενεργά απορρίµµατα, απορρίµµατα µε τοξικές ουσίες, 
φάρµακα και επικίνδυνα χηµικά, κλπ. Τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται στο νοµαρχιακό 
σχεδιασµό διαχείρισης στερεών αποβλήτων και να ακολουθούν την προβλεπόµενη πορεία 
διαχείρισης µαζί µε τα άλλα επικίνδυνα απόβλητα που προέρχονται συνήθως από τη βιοµηχανία. 
 Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται εντός των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σηµαντικότερο βήµα αποτελεί ο σωστός διαχωρισµός 
των ανωτέρω κατηγοριών αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους. Είναι σαφές ότι η µείωση του 
όγκου των απορριµµάτων που επιτυγχάνεται µέσω του σωστού διαχωρισµού συνεπάγεται και 
µείωση του κόστους διαχείρισης και επεξεργασίας [11]. Ο διαχωρισµός γίνεται συνήθως σε δοχεία 
ή κάδους διαφορετικού χρωµατισµού και σηµασµένων ανάλογα µε το είδος του αποβλήτου 
(µολυσµατικά, επικίνδυνα, οικιακού τύπου, κλπ.) (βλ. Εικόνα 1, 2). Τα αιχµηρά θα πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε ειδικά αδιάτρητα δοχεία που κλείνουν µε ασφάλεια (βλ. Εικόνα 3). 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
   
 

Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων, διεθνώς δύο 
κύριες µέθοδοι επεξεργασίας χρησιµοποιούνται. Αυτές είναι η αποτέφρωση και η αποστείρωση µε 
τις όποιες παραλλαγές τους. Και οι δύο µέθοδοι εµφανίζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η 
αποτέφρωση για παράδειγµα συνιστάται για όλα τα είδη των νοσοκοµειακών απορριµµάτων. 
Ωστόσο βασικό πρόβληµα αποτελούν τα απαέρια της καύσης τα οποία συνήθως είναι πλούσια σε 
διοξίνες και φουράνια, ουσίες εξαιρετικά τοξικές για την ανθρώπινη υγεία. Το πρόβληµα 
αντιµετωπίζεται µόνο µε την εγκατάσταση κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, η οποία 

Εικόνα 1: Παράδειγµα έγχρωµης 
κωδικοποίησης των σάκων συλλογής 
νοσοκοµειακών αποβλήτων 

Εικόνα 3: ∆οχείο για τη συλλογή 
αιχµηρών 

Εικόνα 2: ∆ιεθνές σήµα 
µολυσµατικών ουσιών 
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όµως εµφανίζεται ιδιαίτερα δαπανηρή. Από την άλλη πλευρά, η αποστείρωση ως µέθοδος δεν 
εµφανίζει ιδιαίτερα µεγάλο κόστος, τόσο κατασκευαστικό όσο και λειτουργικό. Ωστόσο δεν 
θεωρείται κατάλληλη µέθοδος επεξεργασίας για όλα τα είδη των απορριµµάτων, όπως παθολογικά 
απόβλητα, ογκώδη αντικείµενα, πτώµατα ζώων, φαρµακευτικά και χηµικά απόβλητα. Σε ό,τι 
αφορά τα συγκεκριµένα απόβλητα, είναι προτιµότερη η επεξεργασία τους µε τη µέθοδο της 
αποτέφρωσης ή του ενταφιασµού [11]. Επίσης ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα όλων σχεδόν των 
µεθόδων αποστείρωσης συνίσταται στη µη δραστική µείωση του όγκου των αποβλήτων. Τελευταία 
εκφράζονται και κάποιες επιφυλάξεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου σε ό,τι 
αφορά την επιτυχή επεξεργασία αποβλήτων, όπως οι σύριγγες και τα αιχµηρά, τα οποία δεν 
επιτρέπουν την εύκολη διείσδυση του αποστειρωτικού µέσου στο εσωτερικό τους. Τα απόβλητα 
που οδηγούνται προς αποστείρωση θα πρέπει να υφίστανται τεµαχισµό πριν την επεξεργασία τους. 
 
 
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΣ 
 
Σε ό,τι αφορά την υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων διεθνώς, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι οι ΗΠΑ εµφανίζονται σήµερα πρωτοπόρες στην εφαρµογή τεχνολογίας 
επεξεργασίας νοσοκοµειακών αποβλήτων, ιδιαίτερα µετά το 1997. Εκείνη τη χρονιά έκλεισαν 
περισσότεροι από 5.000 αποτεφρωτήρες νοσοκοµειακών αποβλήτων µετά από τους αυστηρούς 
κανονισµούς που έθεσε η αµερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος (U.S. EPA) σχετικά µε τη 
λειτουργία νέων και ήδη υπαρχόντων αποτεφρωτήρων [12].   

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 τέθηκαν ακόµη αυστηρότερα όρια από αυτά της US ΕΡΑ 
του 1997, που αφορούσαν τις εκποµπές των αποτεφρωτήρων νοσοκοµειακών αποβλήτων. Το όριο 
εκποµπών διοξινών και φουρανίων φθάνει στα 0,1 ng TEQ/m3, όπου TEQ, Toxicity Equivalence, 
Ισοδύναµο Τοξικότητας [8]. Το αποτέλεσµα ήταν να κλείσουν πολλοί αποτεφρωτήρες. Ωστόσο ο 
ρυθµός παύσης της λειτουργίας των παλαιών αποτεφρωτήρων και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών 
υπήρξε πολύ µικρότερος στην ΕΕ από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ µε αποτέλεσµα η αποτέφρωση να 
αποτελεί ακόµη και σήµερα τη βασικότερη µέθοδο επεξεργασίας των νοσοκοµειακών αποβλήτων 
στην Ευρώπη. Σε ορισµένες χώρες τα τελευταία χρόνια άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως νέες 
τεχνολογίες στην επεξεργασία των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Τέτοιες χώρες είναι η Πορτογαλία, 
η Σλοβενία, η Γαλλία και η Ιρλανδία. Η κατάσταση είναι αρκετά χειρότερη στις περισσότερες από 
τις νέες χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ. Για παράδειγµα στην Τσεχία και την Πολωνία η 
συγκέντρωση διοξίνης που προέρχεται από εκποµπές των αποτεφρωτήρων νοσηλευτικών µονάδων 
βρίσκεται αρκετά πάνω από το όριο των 0,1 ng TEQ/m3 στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων [12]. Εκτός όµως από την αποτέφρωση, η µέθοδος της απευθείας διάθεσης στο 
περιβάλλον αποτελούσε, όχι µόνο στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες του πρώην ανατολικού 
µπλοκ, αλλά και στις αναπτυγµένες χώρες της ∆ύσης µέθοδο διαχείρισης των νοσοκοµειακών 
αποβλήτων την προηγούµενη δεκαετία. Αξιόλογα είναι τα συµπεράσµατα µιας έρευνας στη Μ. 
Βρετανία, σύµφωνα µε την οποία υπήρξαν αξιόλογα ευρήµατα νοσοκοµειακών αποβλήτων στις 
παραλίες της χώρας. Την περίοδο 1988 – 1991 στη Μ. Βρετανία αναφέρθηκαν 958 περιπτώσεις 
ηπατίτιδας Β που προκλήθηκαν µετά από επαφή µε χρησιµοποιηµένη σύριγγα. Το 16% των 
περιπτώσεων είχε µολυνθεί στο δρόµο, το 12% µετά από επαφή µε απορρίµµατα, το 6% σε ένα 
πάρκο και το 4% στην παραλία [13].  

Τέλος στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, η διαχείριση 
των νοσοκοµειακών αποβλήτων είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και οι περισσότερες νοσηλευτικές 
µονάδες ακροβατούν µεταξύ της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους στο περιβάλλον και της µη 
ελεγχόµενης καύσης σε ανοικτό χώρο [14, 15, 16]. Στην Καµπάλα της Ουγκάντας, για παράδειγµα, 
το 51% των ιδιωτικών κλινικών χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ανεξέλεγκτης καύσης σε ανοικτό 
χώρο, το 20% καταφεύγει στη µέθοδο της ταφής χωρίς προηγούµενη επεξεργασία και το υπόλοιπο 
29% διαθέτει τα απορρίµµατά του ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον [16]. 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Στην Ελλάδα, ο αριθµός των κλινών στα νοσηλευτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά) φθάνει τις 
57.000 (στοιχεία 1999), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10% κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας. Η αύξηση του αριθµού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων λοιπόν και η 
παράλληλη αύξηση των αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε ασθενή (λόγω της υιοθέτησης, εντός 
των νοσοκοµείων, προϊόντων µιας χρήσης) έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα στην συνολική αύξηση 
των παραγόµενων νοσοκοµειακών αποβλήτων στη χώρα ετησίως. Η ετήσια παραγόµενη ποσότητα, 
στην ελληνική επικράτεια, προσδιορίζεται σε 14.000 τόνους, εκ των οποίων το 14% παράγεται 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το 53% στην περιοχή της Αττικής [7].   

Η ηµερήσια ποσότητα παραγωγής νοσοκοµειακών αποβλήτων ανά περιοχή της Ελλάδας 
παρουσιάζεται στο διάγραµµα της Εικόνας 4. Η µέση ηµερήσια ποσότητα νοσοκοµειακών 
απορριµµάτων που παράγεται στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας λαµβάνεται ίση µε 2 kg / 
κλίνη, εκ των οποίων τα 0,3 kg / κλίνη αντιστοιχούν στα µολυσµατικά και τα υπόλοιπα 1,7 kg / 
κλίνη στα οικιακού τύπου απορρίµµατα [6]. 
 
 
 

     
   
  

        
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Η επεξεργασία των νοσοκοµειακών αποβλήτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εφαρµογή 
ειδικών τεχνικών διαχείρισης, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα µόλυνσης και ατυχηµάτων. Από 
στατιστική έρευνα του 1998, φαίνεται ότι µόνο το 37% των νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας 
διαθέτει κλιβάνους αποτέφρωσης νοσοκοµειακών αποβλήτων, ενώ τα απόβλητα του 63% των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων καταλήγουν στις χωµατερές χωρίς να υποβληθούν σε επεξεργασία και 
χωρίς να λαµβάνεται κανένα µέτρο προστασίας. Στις περιπτώσεις ύπαρξης αποτεφρωτήρα, 
παρουσιάζονται προβλήµατα, καθώς οι περισσότεροι κλίβανοι είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν 
διαθέτουν αντιρρυπαντική τεχνολογία [6]. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που, για παράδειγµα, κατά 
τη συλλογή των απορριµµάτων παρατηρείται το φαινόµενο της ανάµειξης απορριµµάτων οικιακού 
τύπου µε µολυσµατικά. Επίσης ελάχιστα είναι τα νοσοκοµεία που διαθέτουν κατάλληλο χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης των µολυσµατικών απορριµµάτων. 

Η Αττική, εξαιτίας κυρίως του µητροπολιτικού χαρακτήρα της, αντιµετωπίζει και το 
µεγαλύτερο πρόβληµα σχετικά µε τη διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Πρόσφατα 
δηµιουργήθηκε στην περιοχή των Άνω Λιοσίων Αττικής µονάδα αποτέφρωσης νοσοκοµειακών 
αποβλήτων δυναµικότητας 30 τόνων / ηµέρα. Η µονάδα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα συνεχούς 
παρακολούθησης της εκποµπής αέριων ρύπων από τις καπνοδόχους, ενώ έχει κατάλληλο 
αντιρρυπαντικό εξοπλισµό για τη δέσµευση των ρύπων. Ωστόσο είναι γεγονός ότι δεν µεταφέρουν 
όλα τα νοσοκοµεία της Αττικής εκεί τα απορρίµµατά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η µονάδα 
δέχεται καθηµερινά µόλις 3 τόνους αποβλήτων, τη στιγµή που η χωρητικότητά της αγγίζει τους 30 
τόνους, µε  αποτέλεσµα το λειτουργικό της κόστος να µην καλύπτεται, µια και θα απαιτούνταν κατ’ 
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ελάχιστο 13 τόνοι ηµερησίως προκειµένου να συµβεί κάτι τέτοιο [4]. Έτσι παρατηρείται το 
φαινόµενο µεγάλα νοσοκοµεία της Αττικής να διαχειρίζονται µόνα τους τα απόβλητα είτε σε 
πεπαλαιωµένους αποτεφρωτήρες, είτε διαθέτοντάς τα απευθείας σε χώρους ταφής ή ανεξέλεγκτες 
χωµατερές. 

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη. Σύµφωνα µε 
στοιχεία σχετικής έρευνας, µέχρι πριν από λίγα χρόνια (τέλη δεκαετίας ΄90) το 65% των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων επεξεργάζονταν τα µολυσµατικά απόβλητα πριν την τελική τους διάθεση. 
Από αυτά, το 58% χρησιµοποιούσε τη µέθοδο της αποτέφρωσης, το 24% τη µέθοδο της πυρόλυσης 
και το 18% τη µέθοδο της αποστείρωσης. Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα από το 2002 και µετά, 
άρχισε να εφαρµόζεται στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης επεξεργασία 
των µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων µε τη µέθοδο της αποστείρωσης διαµέσου κινητής 
µονάδας [6].  
 
 
5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαµβάνει το κεντρικό – ανατολικό τµήµα του ηπειρωτικού κορµού 
της Ελλάδος και αποτελείται από τους Νοµούς Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας και Τρικάλων. Ο 
πληθυσµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται σε 754.393 κατοίκους για το 2001. 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (1999), στη Θεσσαλία λειτουργούν 36 νοσηλευτικές 
µονάδες, εκ των οποίων 5 νοσοκοµεία συνολικής δυναµικότητας 1.706 κλινών και 31 ιδιωτικές 
κλινικές δυναµικότητας 1.573 κλινών. Επίσης λειτουργούν 17 κέντρα υγείας συνολικής 
δυναµικότητας 108 κλινών [17]. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη 
έρευνα της ΕΣΥΕ δεν περιλαµβάνονται τα στρατιωτικά θεραπευτήρια, οπότε εάν ληφθεί υπόψη και 
το στρατιωτικό νοσοκοµείο της Λάρισας, τότε ο συνολικός αριθµός των νοσοκοµείων της 
Περιφέρειας ανέρχεται σε 6. Ο συνολικός αριθµός ιατρών και οδοντιάτρων στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας ανέρχεται σε 1997 άτοµα (στοιχεία 2000). Εάν ο αριθµός αυτός συγκριθεί µε το 
συνολικό πληθυσµό της Περιφέρειας, προκύπτει ότι αντιστοιχούν 2,6 ιατροί / 1000 κατοίκους [18]. 
 Η έρευνα σχετικά µε τις µεθόδους διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων 
περιορίστηκε µόνο στα 4 Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στο 
Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο της Λάρισας. Ωστόσο µέσα από την έρευνα αυτή 
προέκυψε ότι η πλειονότητα των υπολοίπων υποδοµών υγείας στην Περιφέρεια, από τα ιδιωτικά 
ιατρεία µέχρι και τις κλινικές, δεν εφαρµόζουν καµία µέθοδο επεξεργασίας των µολυσµατικών τους 
αποβλήτων µε αποτέλεσµα αυτά να καταλήγουν στον ίδιο κάδο απορριµµάτων µε τα οικιακά 
απόβλητα και να ακολουθούν κατ’ επέκταση την ίδια µέθοδο διαχείρισης µε αυτά (απευθείας 
διάθεση σε ανεξέλεγκτες χωµατερές ή υγειονοµική ταφή). Το γεγονός αυτό ενισχύεται ακόµη 
περισσότερο από την πληροφορία ότι κάθε νοσοκοµείο, από αυτά που θα εξεταστούν στη συνέχεια, 
διαχειρίζεται µόνο τα απόβλητα που παράγει, ενώ δεν δέχεται απόβλητα από άλλες εξωτερικές 
πηγές. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν ορισµένα κέντρα υγείας τα οποία συνήθως συνάπτουν 
συµβάσεις µε ορισµένες ιδιωτικές εταιρείες για επεξεργασία των αποβλήτων τους µέσω κινητής 
µονάδας αποστείρωσης.  

Η ανάλυση της διαχείρισης των αποβλήτων που ακολουθεί στη συνέχεια περιορίζεται µόνο 
στα µολυσµατικά στερεά απόβλητα των νοσοκοµείων. Σε ό,τι αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, 
όπου αυτά παράγονται, είναι πολύ πιθανό ότι αναµιγνύονται µε τα µολυσµατικού τύπου απόβλητα 
και ακολουθούν την ίδια µέθοδο διαχείρισης µε αυτά. 
 
5.1 Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Λάρισας 
Το Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο της Λάρισας λειτουργεί από το 1998. Σχεδιάστηκε 
να λειτουργεί µε δυναµικότητα 700 κλινών, όµως η πραγµατική δυναµικότητα του νοσοκοµείου 
αυτή τη στιγµή ανέρχεται στις 645 κλίνες περίπου. Λαµβάνοντας υπόψη τη συγκεκριµένη τιµή, 
καθώς και τις τιµές/κλίνη που δίνει η ελληνική βιβλιογραφία [6], προκύπτει ότι στο νοσοκοµείο 
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παράγονται 1290 kg απορριµµάτων την ηµέρα, εκ των οποίων 193,5 kg µολυσµατικών και 1096,5 
kg οικιακού τύπου. 
 Η µέθοδος επεξεργασίας των µολυσµατικών απορριµµάτων που εφαρµόζεται στο 
Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο της Λάρισας είναι αυτή της αποτέφρωσης. Τα 
απορρίµµατα που παράγονται υφίστανται διαχωρισµό στην πηγή παραγωγής τους, τα µεν 
µολυσµατικά τοποθετούνται σε κόκκινες πλαστικές σακούλες που σφραγίζονται, τα δε οικιακού 
τύπου σε µαύρες. Στη συνέχεια τα µολυσµατικά συγκεντρώνονται προσωρινά σε ειδικό χώρο του 
νοσοκοµείου, από τον οποίο µεταφέρονται στον κλίβανο αποτέφρωσης µέσα σε τροχήλατους 
µεταλλικούς κάδους. Πρόκειται για πυρολυτικό διβάθµιο κλίβανο, θερµοκρασίας µέχρι 1.100°C. 
Στους διβάθµιους πυρολυτικούς κλιβάνους ο πρώτος ή βασικός θάλαµος χρησιµεύει για την καύση 
των αποβλήτων και ο δεύτερος ή δευτερεύων για την καύση των απαερίων που παράγονται στον 
πρώτο. Η συντήρηση της µονάδας αποτέφρωσης είναι ετήσια και το καύσιµο λειτουργίας είναι το 
πετρέλαιο. Αξίζει να τονιστεί ότι δεν γίνεται έλεγχος των εκποµπών, ούτε συστηµατικές µετρήσεις, 
έτσι όπως επιβάλλεται από τη νοµοθεσία. Επίσης δεν έχει εγκατασταθεί κανένα σύστηµα 
κατακράτησης των αέριων εκποµπών (π.χ. υφασµάτινα φίλτρα, ηλεκτροστατικοί διαχωριστές, 
κλπ.). 
 Το µεγαλύτερο πρόβληµα που µας αναφέρθηκε από το συγκεκριµένο νοσοκοµείο σχετίζεται 
µε το µη σωστό διαχωρισµό των µολυσµατικών αποβλήτων από τα µη στη θέση παραγωγής τους 
µε αποτέλεσµα να οδηγείται προς αποτέφρωση αρκετά µεγαλύτερος όγκος αποβλήτων από αυτόν 
που θα έπρεπε. Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγούµαστε εάν συγκρίνουµε κιόλας την τιµή των 900 kg 
µολυσµατικών αποβλήτων που οδηγούνται καθηµερινά στον κλίβανο µε τα 193,5 kg 
µολυσµατικών που θα έπρεπε να παράγονται ηµερησίως σύµφωνα µε τις τιµές / κλίνη που δίνει η 
βιβλιογραφία για τα ελληνικά δεδοµένα.  
 
5.2 Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία Θεσσαλίας 
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν 4 Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία, ένα σε κάθε νοµό. Η 
δυναµικότητα των Νοµαρχιακών Νοσοκοµείων Λάρισας και Μαγνησίας αγγίζει τις 300 κλίνες 
περίπου έκαστο, άρα παράγονται περίπου 600 kg αποβλήτων την ηµέρα, εκ των οποίων 90 kg 
µολυσµατικών και 510 kg οικιακού τύπου σε καθένα από τα παραπάνω νοσοκοµεία. Αντίθετα η 
δυναµικότητα του νοσοκοµείου της Καρδίτσας ανέρχεται στις 240 κλίνες και του Νοσοκοµείου 
Τρικάλων στις 221 κλίνες, µε αποτέλεσµα στη µεν Καρδίτσα να παράγονται ηµερησίως 72 kg 
µολυσµατικών και 408 kg οικιακού τύπου απορριµµάτων, στα δε Τρίκαλα 66,3 kg µολυσµατικών 
και 375,7 kg οικιακού τύπου απορριµµάτων σύµφωνα µε τις τιµές/κλίνη της ελληνικής 
βιβλιογραφίας. 

Τα νοσοκοµεία αυτά διαχειρίζονται τα µολυσµατικά τους απόβλητα, χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο της αποστείρωσης µε ατµό. Την επεξεργασία αυτών έχουν αναλάβει ιδιωτικές εταιρείες και 
στα 4 νοσοκοµεία. Τα απορρίµµατα που παράγονται υφίστανται διαχωρισµό στην πηγή παραγωγής 
τους, τα µεν µολυσµατικά τοποθετούνται σε κόκκινες πλαστικές σακούλες, τα δε οικιακού τύπου 
σε µαύρες. Στη συνέχεια τα µολυσµατικά συγκεντρώνονται προσωρινά σε ειδικό χώρο του 
νοσοκοµείου, από τον οποίο µεταφέρονται, µέσα σε τροχήλατους µεταλλικούς κάδους, σε ψυκτικό 
θάλαµο ο οποίος συµβάλλει στη συντήρηση των αποβλήτων, έως ότου να οδηγηθούν προς 
επεξεργασία. Η κινητή µονάδα αποστείρωσης συνήθως έρχεται µια φορά την εβδοµάδα σε κάθε 
νοσοκοµείο, ενώ ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε νοσοκοµείου και τις έκτακτες περιπτώσεις 
µπορεί να έρθει και περισσότερες. Χρησιµοποιείται η µέθοδος του ατµού σε θερµοκρασία συνήθως 
134°C και πίεση πάνω από 2 Bar.  

Τα παθολογικά απόβλητα (όργανα και µέλη ανθρώπινου σώµατος) των οποίων είναι 
αδύνατη η αποστείρωση, στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας οδηγούνται προς ταφή ή αποτέφρωση. 
Στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο της Καρδίτσας για παράδειγµα τα οδηγούν σε ταφή. 

Ωστόσο και στην περίπτωση των Νοµαρχιακών Νοσοκοµείων, όπως και στο 
Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο της Λάρισας, το κυριότερο πρόβληµα που µας 
αναφέρθηκε από όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκοµεία είναι ο µη σωστός διαχωρισµός των αποβλήτων 
στη θέση παραγωγής τους, µε αποτέλεσµα να οδηγείται προς αποστείρωση πολύ µεγαλύτερος 
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όγκος αποβλήτων από αυτόν που θα έπρεπε. Ως παράδειγµα θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο 
Νοσοκοµείο της Καρδίτσας µας αναφέρθηκε ότι παράγονται κατά µέσο όρο 150 – 200 kg 
µολυσµατικών απορριµµάτων την ηµέρα, τιµή αρκετά µεγαλύτερη από αυτή των 72 kg που 
προκύπτει σύµφωνα µε τις τιµές / κλίνη που δίνει η βιβλιογραφία για τα ελληνικά δεδοµένα. Η 
κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει εξαιτίας της µη σωστής εκπαίδευσης του προσωπικού.   

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η επεξεργασία των µολυσµατικών αποβλήτων σε 
κινητές µονάδες αποστείρωσης εφαρµόζεται εδώ και 1,5 – 2 χρόνια στα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία 
της Θεσσαλίας. Μέχρι το 2002, αυτού του είδους τα απόβλητα είτε καίγονταν σε πεπαλαιωµένους 
κλιβάνους, είτε ακόµη χειρότερα διετίθεντο απευθείας στο περιβάλλον χωρίς καµία προηγούµενη 
επεξεργασία. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια βασική σύνοψη της υπάρχουσας κατάστασης 
διαχείρισης των µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων, όπως αυτή διαµορφώνεται σήµερα στα 
Νοµαρχιακά και στο Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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Πίνακας 1: Εφαρµοζόµενες µέθοδοι επεξεργασίας µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων στη Θεσσαλία 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο 

Λάρισας 
Καθηµερινή αποτέφρωση σε διβάθµιο πυρολυτικό 

κλίβανο θερµοκρασίας µέχρι 1100°C. 
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Λάρισας Αποστείρωση µε τη µέθοδο του ατµού σε κινητή 

µονάδα που επισκέπτεται το νοσοκοµείο 1 φορά 
την εβδοµάδα. 

Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Μαγνησίας Αποστείρωση µε τη µέθοδο του ατµού σε κινητή 
µονάδα που επισκέπτεται το νοσοκοµείο 1 φορά 

την εβδοµάδα. 
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Τρικάλων Αποστείρωση µε τη µέθοδο του ατµού σε κινητή 

µονάδα που επισκέπτεται το νοσοκοµείο 1 φορά 
την εβδοµάδα. 

Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Καρδίτσας Αποστείρωση µε τη µέθοδο του ατµού σε κινητή 
µονάδα που επισκέπτεται το νοσοκοµείο 1 φορά 

την εβδοµάδα. 
 
  
 
 
 
 

Εικόνα 5: Μέση ηµερήσια ποσότητα µολυσµατικών και οικιακού τύπου στερεών αποβλήτων (σε 
kg) που παράγονται στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τις τιµές / κλίνη που δίνει η 
ελληνική βιβλιογραφία 
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6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 
Η διατύπωση συγκεκριµένων στόχων και η προσπάθεια επίτευξής τους διαµέσου της διαδικασίας 
ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού αποτελεί ένα κρίσιµο σηµείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο η επιτυχής έκβαση ενός περιφερειακού ή 
τοπικού σχεδιασµού εξαρτάται κατά κύριο λόγο τόσο από τον σωστό εθνικό σχεδιασµό, όσο και 
από τις διεθνείς εξελίξεις και κατευθύνσεις σχετικά µε το αντικείµενο του σχεδιασµού. Άλλωστε το 
περιεχόµενο ενός επιπέδου σχεδιασµού είναι αυτό που καθορίζει και το πλαίσιο στο οποίο θα 
κινηθούν οι στόχοι του σχεδιασµού σε κατώτερο επίπεδο, προχωρώντας από ανώτερο προς 
κατώτερο επίπεδο (διεθνές, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό). Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν στη συνέχεια 
γίνεται αρχικά λόγος για κάποιες γενικές κατευθύνσεις σχεδιασµού που θα πρέπει να εφαρµοστούν 
σε διεθνές επίπεδο αλλά και για εθνικό σχεδιασµό διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων στην 
Ελλάδα, πριν προχωρήσουµε σε προτάσεις περιφερειακού σχεδιασµού για τη Θεσσαλία. 
 Σε διεθνές επίπεδο, οι έρευνες που έχουν γίνει µέχρι στιγµής στον τοµέα της διαχείρισης 
των αποβλήτων έχουν καταλήξει σε σηµαντικά συµπεράσµατα, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως βάση για τη διατύπωση στόχων και στον τοµέα της διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων. Τα ανωτέρω συµπεράσµατα, τα οποία αποτελούν ένα πλαίσιο στόχων 
σε σχέση µε τη διαχείριση γενικά των αποβλήτων, είναι σε γενικές γραµµές τα εξής: 

 Ελαχιστοποίηση της παραγόµενης ποσότητας των αποβλήτων διαµέσου της πρόληψης 
παραγωγής. 

 Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. 
 Μείωση του κόστους διαχείρισης. 
 ∆ιάθεση των τελικών υπολειµµάτων µε τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό, ανάλογα και µε τις 

µεθόδους που εφαρµόζει η κάθε χώρα για τη διάθεση των αποβλήτων της.  
Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο λοιπόν θεωρούµε ότι µέτρα όπως η προώθηση της χρήσης 

ανακυκλώσιµων πλαστικών υλικών και η απαγόρευση της χρήσης πλαστικού τύπου PVC στην 
κατασκευή ιατρικών οργάνων θα συµβάλουν τα µέγιστα στην προσπάθεια για επιτυχή διαχείριση 
των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η καύση πλαστικού και 
κυρίως PVC είναι αυτή στην οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η παραγωγή διοξινών και 
φουρανίων. Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί η επαναχρησιµοποίηση ιατρικών οργάνων και η χρήση 
υποκατάστατων υλικών για ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες. Μια τέτοια ουσία είναι ο 
υδράργυρος, ο οποίος µέχρι σήµερα χρησιµοποιείται στην κατασκευή ιατρικών διαγνωστικών 
οργάνων, η χρήση των οποίων µπορεί να αντικατασταθεί πλέον από τη χρήση ψηφιακής και 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Πάνω από όλα όµως, έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρµογή 
µεθόδων διαχείρισης, οι οποίες εµφανίζουν συγχρόνως τόσο οικονοµική όσο και περιβαλλοντική 
βιωσιµότητα. Προκειµένου όµως να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνουν έρευνες σε 
παγκόσµιο επίπεδο για να διαπιστωθούν οι ακριβείς επιδράσεις των υπολειµµάτων που προκύπτουν 
από κάθε µέθοδο επεξεργασίας των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Κλασικό παράδειγµα τέτοιων 
υπολειµµάτων αποτελούν οι διοξίνες και τα φουράνια, των οποίων η δράση στον ανθρώπινο 
οργανισµό θα έπρεπε να διερευνηθεί διεξοδικότερα. Τέλος σηµαντικές κρίνονται οι έρευνες 
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου της αποστείρωσης στην εξυγίανση όλων των 
ειδών µολυσµατικών αποβλήτων και ιδιαίτερα των αιχµηρών (π.χ. σύριγγες). Στην ίδια 
κατεύθυνση, ίσως θα έπρεπε να δοθεί έµφαση και στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας αποστείρωσης, 
η οποία θα επιτρέπει την επιτυχή επεξεργασία και των παθολογικών, κυτταροτοξικών και 
υπολοίπων ειδών νοσοκοµειακών αποβλήτων των οποίων η επεξεργασία σήµερα µε µία από τις 
γνωστές µεθόδους αποστείρωσης είναι πολύ δύσκολη έως ανέφικτη. 

Σε εθνικό επίπεδο, καταρχήν θα πρέπει να καταρτιστεί ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων που προέρχονται από όλα τα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας. 
Προκειµένου να συµβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει τα αρµόδια υπουργεία, σε συνεργασία µε 
οποιαδήποτε υπηρεσία θα µπορούσε δυνητικά να βοηθήσει (π.χ. Ε.Σ.Υ.Ε.), να προχωρήσουν στην 
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καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τον τοµέα της υγείας και ειδικότερα της 
διαχείρισης των νοσοκοµειακών απορριµµάτων, µολυσµατικών και µη. Η καταγραφή αυτή πέρα 
από τη µέθοδο επεξεργασίας, οφείλει να περιλαµβάνει και την καταγραφή των ειδών αποβλήτων, 
που παράγει µια νοσηλευτική µονάδα, της εφαρµοζόµενης µεθόδου διαχωρισµού (π.χ. 
χρωµατισµός δοχείων ή σακούλας), µεταφοράς και αποθήκευσης, καθώς και της εξειδίκευσης του 
νοσηλευτικού προσωπικού που αναµιγνύεται στην όλη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. 
Μέσα από τη συγκεκριµένη καταγραφή θα προκύψει µια σηµαντική βάση δεδοµένων, η οποία θα 
πρέπει να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από 
την ανωτέρω καταγραφή θα βοηθήσουν σηµαντικά στη διατύπωση τεχνικών κυρίως 
προδιαγραφών, µια και το νοµοθετικό ζήτηµα στην Ελλάδα έχει προς το παρόν τακτοποιηθεί. Οι 
προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να εφαρµόζονται από κάθε νοσηλευτική µονάδα, ενώ ο έλεγχος της 
εφαρµογής αυτών θα πρέπει να είναι συχνός και ουσιαστικός. 

Βασική προτεραιότητα στον καθορισµό των ανωτέρω προδιαγραφών θα πρέπει να αποτελεί 
ο σωστός διαχωρισµός των νοσοκοµειακών αποβλήτων στη θέση παραγωγής τους, µια και αυτός 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή θα συµβάλει η 
σωστή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, µέσα από ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης τα 
οποία οφείλουν να τα διοργανώνουν και να τα χρηµατοδοτούν τα αρµόδια υπουργεία. 

Πέρα όµως από τη διατύπωση των βασικών τεχνικών προδιαγραφών, ο εθνικός σχεδιασµός 
οφείλει να προχωρήσει περαιτέρω στην οργάνωση του χωροταξικού σχεδιασµού διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων ή αλλιώς της χωρικής κατανοµής των µονάδων επεξεργασίας των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων. Μέσα από µια ανάλυση που να συσχετίζει τις ωφέλειες µε τα κόστη 
(cost – benefit analysis), θα πρέπει να αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί κεντρικός σχεδιασµός σε 
µονάδες που θα υποδέχονται τα απόβλητα µιας δεδοµένης χωρικής ενότητας ή αποκεντρωµένος 
σχεδιασµός, δηλαδή κάθε νοσηλευτική µονάδα να διαχειρίζεται µόνη της τα απόβλητα είτε στο 
χώρο της είτε µεταφέροντάς τα σε µια άλλη κοντινή παρόµοια νοσηλευτική µονάδα. Σε γενικές 
γραµµές τα πλεονεκτήµατα της αποκεντρωµένης µεθόδου σχετίζονται µε την ευκολία µετακίνησης 
και την εξάλειψη του κινδύνου διαφυγής µολυσµατικών αποβλήτων κατά τη µεταφορά τους στην 
κεντρική µονάδα επεξεργασίας, ενώ τα µειονεκτήµατα µε το µεγαλύτερο οικονοµικό κόστος σε 
περίπτωση ύπαρξης πολλών κοντινών νοσοκοµείων, την απαίτηση ύπαρξης περισσότερων 
εξειδικευµένων ατόµων και τη δυσκολία ελέγχου και παρακολούθησης (monitoring) της απόδοσης 
των µεθόδων επεξεργασίας. Από την άλλη πλευρά τα µειονεκτήµατα της αποκεντρωµένης µεθόδου 
αποτελούν σίγουρα πλεονεκτήµατα της κεντρικής µονάδας και όχι µόνο, µια και η µέθοδος 
επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή µπορεί να είναι πιο αποδοτική και πολλά µικρά νοσοκοµεία 
µπορεί να διευκολύνονται εξαιτίας της µη ύπαρξης προσωπικού και δυνατότητας µετρήσεων σε 
αυτά. Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να δοθούν από τα αρµόδια όργανα της κυβέρνησης και 
οικονοµικά κίνητρα προς τα νοσοκοµεία τα οποία αδυνατούν οικονοµικά να εφαρµόσουν την 
ενδεδειγµένη µέθοδο επεξεργασίας των αποβλήτων τους.  

Κλείνοντας σχετικά µε την αναγκαιότητα κατάρτισης και εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου 
σχεδιασµού διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
αυτό το σχέδιο οφείλει να υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις, διαµέσου ενδιάµεσων 
ελέγχων σχετικά µε την επιτυχή εφαρµογή του στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας ή όχι. Επίσης 
οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές οφείλουν να υπόκεινται σε συνεχείς αναθεωρήσεις ανάλογα 
µε την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τοµέα της διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων, 
µολυσµατικών και µη. 

Σε ό,τι αφορά τα νοσοκοµεία και τις κλινικές της Θεσσαλίας, θα πρέπει καταρχήν κάθε 
µονάδα να καταρτίσει ένα λεπτοµερές σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων (Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης), οι ειδικότερες προδιαγραφές του οποίου θα πρέπει να συνάδουν µε 
τη γενική φιλοσοφία του εθνικού σχεδίου. Βασικός άξονας του ανωτέρω σχεδίου, πέρα από τον 
καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει να είναι τόσο ο καθορισµός αρµοδιοτήτων, όσο 
και η συνάρθρωση των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων. Οι αρµοδιότητες αυτές θα αφορούν όλη τη 
διαδικασία διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων, από το διαχωρισµό στην πηγή παραγωγής 
τους µέχρι και την τελική διάθεση, ενώ ο αρµόδιος για κάθε διαδικασία οφείλει να πραγµατοποιεί 
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ελέγχους σχετικά µε την επιτυχή διεξαγωγή αυτής και να ενηµερώνει ανάλογα και τους υπόλοιπους 
υπευθύνους. 

Επίσης κάθε νοσηλευτική µονάδα πέρα από το σχέδιο διαχείρισης οφείλει να προχωρήσει 
και σε µια ανάλυση της οικονοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος διαχείρισης και επεξεργασίας 
των µολυσµατικών αποβλήτων που χρησιµοποιεί. Η διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής από κάθε 
νοσηλευτική µονάδα κρίνεται απαραίτητη, µια και η κατασκευή κεντρικής µονάδας επεξεργασίας 
όλων των µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων στη Θεσσαλία κρίθηκε ασύµφορη.  

Στη Θεσσαλία, εκτός όµως από τα µεγάλα νοσοκοµεία και τις κλινικές, ο σωστός 
διαχωρισµός των αποβλήτων και η επιτυχής επεξεργασία τους πριν αυτά οδηγηθούν προς διάθεση 
στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί ένα θέµα µείζονος σηµασίας και για τα κέντρα υγείας και τα 
ιδιωτικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα που λειτουργούν στην Περιφέρεια. Τα κέντρα υγείας 
οφείλουν να αναπτύξουν κι αυτά ένα σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων τους αλλά και να 
εφαρµόσουν ανάλογες µεθόδους µε τα νοσοκοµεία της περιοχής τους για την επιλογή του 
βέλτιστου σεναρίου διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων τους (ανάλυση οικονοµικής 
βιωσιµότητας). Τα ιδιωτικά ιατρεία θα πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην επίτευξη σωστού 
διαχωρισµού των αποβλήτων τους σε ειδικές σακούλες και κάδους διαφορετικού χρωµατισµού. Τα 
µολυσµατικά απόβλητα στη συνέχεια θα πρέπει να οδηγούνται στη µονάδα ενός νοσοκοµείου ή 
µιας κλινικής προς επεξεργασία. Για τη διευκόλυνση της συγκεκριµένης διαδικασίας, θα ήταν 
αναγκαίο να δηµιουργηθεί, µε ευθύνη της κεντρικής διοίκησης, ένας ειδικός φορέας ανά νοµό ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή όλων των µολυσµατικών αποβλήτων που προέρχονται 
από ιδιωτικά ιατρεία και τη µεταφορά τους στη µονάδα επεξεργασίας του εκάστοτε νοσοκοµείου ή 
της κλινικής. Τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται τόσο στα νοσοκοµεία, όσο και στις 
κλινικές, τα ιδιωτικά ιατρεία και τα διαγνωστικά κέντρα της Θεσσαλίας θα πρέπει να 
αποστέλλονται σε κάποιο ειδικό οργανισµό του εσωτερικού ή ακόµη και του εξωτερικού για 
επεξεργασία. Τέτοιος ειδικός φορέας στην Ελλάδα θα µπορούσε να είναι ο «∆ηµόκριτος».  

Σηµαντικό βήµα για την επίτευξη όλων των παραπάνω αποτελεί και στη Θεσσαλία η σωστή 
εκπαίδευση των ιατρών, ιδιωτών και µη και του νοσηλευτικού προσωπικού για τη σηµασία του 
σωστού διαχωρισµού των νοσοκοµειακών αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους. Η διοργάνωση 
κατάλληλων σεµιναρίων, καθώς και η πληροφόρηση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε 
το θέµα αυτό αποτελούν κρίσιµα σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την 
επιτυχή έκβαση της όλης προσπάθειας διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και όχι µόνο. 
 
 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Λαµβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη, προκύπτει ότι οι ανάγκες για µελλοντικές επενδύσεις στο 
χώρο της επεξεργασίας των νοσοκοµειακών αποβλήτων στη Θεσσαλία είναι σίγουρα πολλές. Οι 
περισσότερες από αυτές θα προκύψουν µετά από µια ενδελεχή ανάλυση όλων των αναγκών του 
εκάστοτε νοσοκοµείου, σε σχέση βέβαια και µε τις δυνατότητες του κάθε ιδρύµατος. Η ανάλυση 
της οικονοµικής βιωσιµότητας που αναφέρθηκε παραπάνω οφείλει να γίνει µε την υιοθέτηση ενός 
συνθετικού µοντέλου αξιολόγησης το οποίο διαµέσου µιας ολιστικής αντίληψης θα ενσωµατώνει 
πέρα από τα καθαρά οικονοµικά κριτήρια, τα οποία εκφράζονται απ’ ευθείας µε χρηµατικούς 
όρους, και τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα εκφράζονται 
έµµεσα µε χρηµατικούς όρους. Το ανωτέρω µοντέλο µπορεί να στηρίζεται σε µια ανάλυση κόστους 
– οφέλους (cost – benefit analysis) ή ακόµη και σε µια πολυκριτηριακή ανάλυση που οδηγεί στην 
επιλογή του καταλληλότερου εναλλακτικού σεναρίου διαχείρισης και επεξεργασίας των 
µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων διαµέσου του συσχετισµού των εκάστοτε οικονοµικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων. 
 Επίσης επενδύσεις για τη δηµιουργία φορέων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά 
επικίνδυνων και µολυσµατικών αποβλήτων από τα ιδιωτικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα στις 
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εκάστοτε µονάδες επεξεργασίας κρίνονται ως ιδιαίτερα σηµαντικές, µια και σήµερα όλα τα 
µολυσµατικά απόβλητα από τέτοιες υποδοµές υγείας καταλήγουν στον κοινό κάδο απορριµµάτων. 
 Πάνω από όλα όµως θεωρούµε ότι θα πρέπει να γίνουν υποδοµές και να υπάρξει η 
αναγκαία υποστήριξη προκειµένου να ενηµερωθεί και να εκπαιδευτεί όλο το νοσηλευτικό και 
ιατρικό δυναµικό της Περιφέρειας σχετικά µε τη σηµασία της επιτυχούς διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων. Άλλωστε η κατανόηση της συµβολής της επιτυχούς διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων στη σύγχρονη εποχή αποτελεί ένα θέµα µείζονος σηµασίας, στο οποίο 
θα πρέπει να επιδειχθεί η ανάλογη προσοχή, ενόψει των µεγάλων αλλαγών που συντελούνται τα 
τελευταία χρόνια σε σχέση τόσο µε τη διαχείριση της περιβαλλοντικής ποιότητας όσο και µε την 
επιτυχή πρόληψη πολλών ασθενειών, νέων ή και παλαιών, οι οποίες απειλούν όλο και περισσότερο 
τη δηµόσια υγεία. 
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