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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜOΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ασφαλής διαχείριση των µολυσµατικών, νοσοκοµειακών αποβλήτων από νοσοκοµεία, 
ιατρεία, κλινικές, εργαστήρια και αντίστοιχους φορείς αποτελεί ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα 
διεθνώς. 

Το πρόβληµα έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της εµφάνισης νέων µολυσµατικών 
ασθενειών, οι οποίες, λόγω του ότι δεν έχουν βρεθεί ακόµη τρόποι αντιµετώπισής τους, 
µπορούν να αποφευχθούν µόνο µέσω της πρόληψης. 

Στα παραπάνω πλαίσια, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται οι 
εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των µολυσµατικών, νοσοκοµειακών αποβλήτων, όπως 
αυτές εµφανίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
που ορίζει και η εναρµοσµένη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα στον τοµέα αυτό. 

Η εργασία επικεντρώνεται στην αναλυτική παρουσίαση µιας νέας, σύγχρονης µεθόδου 
σχεδιασµού και διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων µε χρήση τεχνολογιών 
µικροκυµάτων και στα πλεονεκτήµατά της σε σχέση µε τις άλλες εναλλακτικές µεθόδους, 
όπως αποδεικνύεται και από εφαρµογές της σε νοσοκοµεία της Ελλάδας, αλλά και 
διεθνώς. 

  

MANAGEMENT AND APPLICATION OF CURRENT METHODS AND TECHNOLOGIES 
FOR TREATING OF INFECTIOUS HOSPITAL WASTE 

  

ABSTRACT 

The safe disposal of infectious hospital waste from hospitals, laboratories, clinics and 
similar institutions becomes a crucial international problem. This problem has become 
increasingly important the recent years, because of the occurance of new infectious 
diseases, for which no cure methods have been found yet, so that this problem can only be 
settled by preventive measures. 

Due to the above facts the present paper presents and analyses the alternative methods 
and ways of treating infectious hospital waste as they appear in literature and applications 
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according to the E.U. common legislation. 

A special consideration is made to the situation that exists in Greece. This work 
emphasises and analyses a new method for planning and managing hospital waste by the 
use of microwave technology and the benefits it offers in relation to other alternative 
methods used in Greece and internationally. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαχείριση των νοσοκοµειακών απορριµµάτων αποτελεί τόσο για τα ελληνικά, όσο και τα 
διεθνή δεδοµένα αντικείµενο πρόσφατων µελετών, επειδή η ελλιπής τήρηση των κανόνων 
υγιεινής είναι δυνατόν να δηµιουργήσει κινδύνους για το Περιβάλλον και την ∆ηµόσια 
Υγεία.  

Η διαχείριση των απορριµµάτων εντός των νοσηλευτικών ιδρυµάτων περιλαµβάνει [1]:  

α) Toν διαχωρισµό των απορριµµάτων στη θέση συλλογής. 

β) Την συλλογή. 

γ) Την µεταφορά των απορριµµάτων από τις θέσεις συλλογής σε χώρους 
προεπεξεργασίας τους ή και προσωρινής αποθήκευσης. 

δ) Την προεπεξεργασία ορισµένων κατηγοριών λοιµογόνων απορριµµάτων. 

ε) Την προσωρινή αποθήκευσή τους.  

στ) Την τελική διάθεσή τους.  

Κατά την διαχείριση των µολυσµατικών απορριµµάτων των νοσοκοµείων θα πρέπει να 
προσεχθούν ιδιαίτερα όλα τα παρακάτω στάδια [5]:  

- Η προφύλαξη του προσωπικού από µολύνσεις. 

- Η αποφυγή της εξάπλωσης παθογενών µικροβίων και σπόρων στο Περιβάλλον. 

- Η σωστή (σύµφωνα µε ειδικές προδιαγραφές) συλλογή και η βελτιστοποίηση του τρόπου 
συλλογής των µολυσµατικών απορριµµάτων. 

- Η σύµφωνα µε προδιαγραφές µεταφορά και τελική διάθεση των µολυσµατικών 
απορριµµάτων. 

- Το οικονοµικό κόστος της διαχείρισης. 

Στα απορρίµµατα παραµένουν µικρόβια µολυσµατικών ασθενειών, που αν έρθουν σε 
επαφή µε τον άνθρωπο, µπορεί να µεταδώσουν τη νόσο. Έτσι σύµφωνα και µε την κοινή 
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστεί κανείς ξεχωριστά από τα κοινά 
απορρίµµατα και µε ειδικούς τρόπους. 

Στο παραπάνω πλαίσιο θα πρέπει να αναλυθούν κατά περίπτωση οι εναλλακτικές µορφές 
και οι τρόποι διαχείρισης των µολυσµατικών, νοσοκοµειακών αποβλήτων, όπως αυτές 
εµφανίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
που ορίζει και η εναρµοσµένη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.  
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2. ΕΙ∆Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Τα νοσοκοµειακά απορρίµµατα που δηµιουργούνται από την λειτουργία των 
θεραπευτηρίων και άλλων µονάδων υγείας κατατάσσονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες σύµφωνα µε την κατάταξη του Γερµανικού Υπουργείου Υγείας, η οποία 
είναι σήµερα αποδεκτή από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ο.Κ. [4] 

Κατηγορία Α : 

Παρόµοια µε τα οικιακά απορρίµµατα που δηµιουργούνται από την λειτουργία 
µαγειρίων, κυλικείων, από τις διοικητικές υπηρεσίες, γραφεία, αποθήκες και από 
τον καθαρισµό των κτιρίων.  

Κατηγορία Β : 

Μολυσµατικά απορρίµµατα. Εδώ περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα που έχουν 
έλθει σε επαφή µε αίµα και άλλα βιολογικά υγρά, όπως γάζες, επίδεσµοι, σύριγγες, 
ιατρικά εργαλεία και όργανα µιας χρήσης, ρούχα, υφάσµατα, σεντόνια και άλλα 
παρόµοια είδη, όργανα και µέλη σώµατος.  

Κατηγορία Γ : 

Ειδικά απορρίµµατα που απαιτούν ειδικούς χειρισµούς για την συλλογή και 
διάθεσή τους, όπως ραδιενεργά απορρίµµατα και συσκευασίες χηµικών ουσιών 
από διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, απορρίµµατα µε τοξικές, εύφλεκτες και 
εκρηκτικές ουσίες, φάρµακα και χηµικά, αιχµηρά αντικείµενα, όπως βελόνες, 
σύριγγες, γυάλινες αµπούλες και ιατρικά εργαλεία. 

3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Συνοπτικά οι υφιστάµενοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης του προβλήµατος µε τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής [7], [8], [10]:  

1. Επιτόπια αδρανοποίηση των µολυσµατικών αποβλήτων µε την 
χρήση συσκευών-κλιβάνων κεκορεσµένου ατµού υπό πίεση σε 
ατµογεννήτριες και στην συνέχεια η διαχείρισή τους µαζί µε τα κοινά 
απορρίµµατα.  

Κυριότερo πλεονέκτηµα 

• Οι κλίβανοι ατµού χρησιµοποιούνται πάνω από 100 χρόνια στην αποστείρωση 
ιατρικών εργαλείων και υλικών. Για το λόγο αυτό τυγχάνουν εµπιστοσύνης από το 
ιατρικό προσωπικό.  

Κυριότερα µειονεκτήµατα 

• Μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος λόγω της χρήσης ειδικών ατµοδιαπερατών 
σάκκων.  

• Υψηλό κόστος ενέργειας λόγω της ατµογεννήτριας.  

• Υψηλό κόστος συντήρησης λόγω του απαιτούµενου ακροστεγούς κλιβάνου 
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συµπίεσης ατµού.  

• Σταθεροί χρόνοι αποστείρωσης ανεξάρτητα από το είδος των απορριµµάτων.  

• Μη εξασφάλιση οµοιόµορφης κατανοµής του ατµού σε όλα τα σηµεία των 
µολυσµατικών απορριµµάτων και εποµένως κίνδυνος µη αδρανοποίησης κάποιων 
σηµείων.  

• Ασχηµη µυρωδιά του ατµού.  

• Απαιτούµενος χρόνος προθέρµανσης του κλιβάνου.  

• Επειδή η τροφοδοσία γίνεται µε σακκούλες, υπάρχει κίνδυνος να µολυνθεί το 
προσωπικό από προεξέχοντα αιχµηρά και µη αντικείµενα.  

1. ∆ιαδικασία αδρανοποίησης των µολυσµατικών αποβλήτων µε την 
χρήση κλιβάνων που χρησιµοποιούν κεκορεσµένο ατµό υπό πίεση 
και µικροκύµατα και στην συνέχεια η διαχείρισή τους µαζί µε τα κοινά 
απορρίµµατα. (Τα µικροκύµατα χρησιµεύουν στην σταθεροποίηση της 
αναπτυσσόµενης θερµοκρασίας).  

Κυριότερα Μειονεκτήµατα 

Εχει όλα τα µειονεκτήµατα του 3.1 

• Εχει µικρή εφαρµογή σε νοσοκοµεία λόγω µικρής διάδοσης.  

3.3 Αδρανοποίηση από κινούµενες µονάδες που θα επισκέπτονται το νοσοκοµείο 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και στην συνέχεια διαχείρισή τους µαζί µε τα κοινά 
απορρίµµατα. 

Κυριότερα πλεονεκτήµατα 

• ∆εν χρειάζεται κόστος επένδυσης.  

• Η διαχείριση των απορριµµάτων µπορεί να οργανωθεί σαν παροχή υπηρεσιών.  

Κυριότερα µειονεκτήµατα 

• Αν χρησιµοποιείται η τεχνολογία του ατµού, δεν εξασφαλίζεται απόλυτα η 
αποτελεσµατικότητα.  

• Υπάρχει εξάρτηση από τον εργολάβο (αν χαλάσει το αυτοκίνητο, θα έχουµε 
συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων µολυσµατικών απορριµµάτων).  

• Εχει µεγαλύτερη επιβάρυνση κόστους σε σχέση µε την λύση της αυτόνοµης 
µονάδας.  

• Εχει συνεχώς αυξανόµενο κόστος.  

• Χρειάζεται µεγάλος χώρος για την προσωρινή αποθήκευση των κάδων.  
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3.4 Κλίβανοι πυρολυτικοί στο νοσοκοµείο  

Κυριότερο πλεονέκτηµα 

• Σίγουρη εξυγίανση και παράλληλα µετατροπή των απορριµµάτων σε µη 
αναγνωρίσιµη µορφή.  

Κυριότερα µειονεκτήµατα 

• Υψηλό κόστος αγοράς.  

• Υψηλό κόστος λειτουργίας (φίλτρα, καύσιµο).  

• Περιβαλλοντικός κίνδυνος λόγω αέριας ρύπανσης και φίλτρων.  

  

3.5  Συστήµατα που αδρανοποιούν τα µολυσµατικά απόβλητα µε την χρήση 
χηµικών. 

Κυριότερα πλεονεκτήµατα 

• Μετατροπή των απορριµµάτων σε µη αναγνωρίσιµη µορφή.  

• Μεγάλη µείωση όγκου.  

Κυριότερα µειονεκτήµατα  

• Μεγάλο λειτουργικό κόστος χηµικών, αναλωσίµων και φίλτρων.  

• ∆ηµιουργία τοξικών στερεών και υγρών αποβλήτων και απαίτηση για φίλτρα.  

• Υψηλό κόστος συντήρησης λόγω κινουµένων µηχανικών µερών.  

•    

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

4.1 Εξυγίανση των µολυσµατικών αποβλήτων µε την χρήση της τεχνολογίας 
µικροκυµάτων. 

Με την προτεινόµενη στο παρόν τεχνολογία το προσωπικό δεν έρχεται καθόλου σε 
επαφή µε τα µολυσµατικά απορρίµµατα [6], [2]. Τα απορρίµµατα αυτά συλλέγονται 
σε ειδικούς πλαστικούς επαναχρησιµοποιούµενους κάδους χωρητικότητας 6 - 60 lt 
στα σηµεία δηµιουργίας τους (µέσα στα χειρουργεία, µονάδες τεχνητού νεφρού, 
εργαστήρια κ.λ.π.). Μόλις γεµίσει ο κάδος, οδηγείται στο µηχάνηµα (οι κάδοι 
µπορεί να είναι τοποθετηµένοι σε τροχήλατο καροτσάκι) και τοποθετείται κλειστός 
µέσα στον θάλαµο αποστείρωσης του µηχανήµατος, όπου µε το πάτηµα ενός 
πλήκτρου αρχίζει η εξυγίανση µέσω των µικροκυµάτων. 

Το µηχάνηµα ελέγχει συνεχώς την θερµοκρασια και την υγρασία (διοχετεύοντας 
νερό) και ανάλογα µε την σύσταση των απορριµµάτων προσδιορίζει αυτόµατα και 
τον χρόνο αδρανοποίησης, έτσι ώστε να έχουµε πάντα εγγυηµένο αποτέλεσµα 
εξυγίανσης.  

Όλος ο έλεγχος της διαδικασίας δύναται να εκτυπώνεται σε θερµικό 
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ενσωµατωµένο εκτυπωτή. Επίσης οι ποσότητες των απορριµµάτων µπορούν να 
παρακολουθούνται από ενσωµατωµένη ζυγαριά και σε on - line σύνδεση µε 
υπολογιστή PC. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας εξυγίανσης βγαίνει ο πλαστικός κάδος, αφαιρείται ο 
σάκκος µε τα αδρανοποιηµένα πλέον απορρίµµατα, τα οποία στέλνονται πια στον 
κοινό κάδο απορριµµάτων, ενώ ο άδειος κάδος επιστρέφει στην θέση του. 

Ο όγκος των αδρανοποιηµένων απορριµµάτων είναι σηµαντικά µειωµένος σε 
σχέση µε τον αρχικό. Τα µηχάνηµα είναι αθόρυβο και δεν δηµιουργεί δυσοσµία 
ούτε καυσαέρια. (Βλέπε Σχήµα 1). 

  

4.2 Πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου συστήµατος  

α) Τα µηχανήµατα εξυγίανσης µολυσµατικών, νοσοκοµειακών αποβλήτων που 
χρησιµοποιούν την τεχνολογία των µικροκυµάτων έχουν χαµηλό λειτουργικό 
κόστος αφού [3]: 

· Καταναλώνουν λίγη ενέργεια 

· ∆εν χρειάζονται αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και λόγω των διαστάσεών τους 
απαιτούν µικρό χώρο για την λειτουργία τους. 

· Χρησιµοποιούν επαναχρησιµοποιήσιµους κάδους. 

· Έχουν χαµηλό κόστος συντήρησης, αφού δεν χρειάζονται ατµό για την λειτουργία 
τους και εποµένως λειτουργούν σε ατµοσφαιρική πίεση.  

· Με την χρήση του συστήµατος αυτόµατης φόρτωσης δεν χρειάζεται να 
απασχολείται προσωπικό. 

β) Εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια κατά την χρήση τους, αφού : 

· Η όλη διαδικασία αδρανοποίησης επιτυγχάνεται σε κλειστούς 
επαναχρησιµοποιήσιµους κάδους 6 - 60 lt και έτσι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να 
ανοίξουν οι σάκκοι µε το µολυσµατικό υλικό ή να έρθουν σε επαφή µε τον 
άνθρωπο σύριγγες, αίµα κλπ. 

· Εξασφαλίζεται αυτόµατη αφύγρανση και παρακολούθηση του προγράµµατος 
εξυγίανσης, συνεχής καταγραφή των παραµέτρων σε εκτυπωτή και αυτόµατη 
ρύθµισή τους ανάλογα µε την σύσταση του υλικού.  

· Υπάρχει η δυνατότητα ενσωµάτωσης ζυγαριάς για καταγραφή των ποσοτήτων 
των απορριµµάτων. 

γ) ∆εν δηµιουργείται καµιά οσµή κατά την λειτουργία του συστήµατος. 

δ) Η χρήση του είναι απλούστατη. 

ε) Ανάλογα µε τις ποσότητες των απορριµµάτων δίδεται και ο αντίστοιχος ειδικός 
τύπος µηχανήµατος. 
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4.3 Εµπειρία από την χρήση της τεχνολογίας µικροκυµάτων για την 
εξυγίανση των µολυσµατικών απορριµµάτων 

Η τεχνολογία µικροκυµάτων σαν τρόπος αδρανοποίησης νοσοκοµειακών 
απορριµµάτων εφαρµόστηκε για πρώτη φορά πειραµατικά στην Αυστρία το 1989 
από Αυστριακό κατασκευαστικό οίκο [2], [3]. Eκτοτε έγιναν πολλές εγκαταστάσεις 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Φιλιππίνες, Ινδία κ.λ.π. Τον τελευταίο 
χρόνο έγιναν πιλοτικές εγκαταστάσεις και στην Ελλάδα απ΄ όπου µπορεί κανείς να 
καταλήξει στα εξής συµπεράσµατα : 

1) Oσον αφορά τον τρόπο χρήσης των µηχανηµάτων, δεν παρατηρήθηκε καµµία 
δυσκολία στην χρήση τους. Οι χρήστες ήταν αρχικά επιφυλακτικοί, αλλά στην 
συνέχεια υποστήριξαν την εφαρµογή του συστήµατος.  

2) Παρατηρήθηκε µεγάλη εξοικονόµηση σε λειτουργικό κόστος σε σχέση µε 
προυπάρχουσες τεχνολογίες διαχείρισης. 

3) Σε σύγκριση µε τους κλιβάνους καύσης το λειτουργικό κόστος (αναλώσιµα, 
ενέργεια) µειώθηκε κατά 70%.  

4) Σε σύγκριση µε το κόστος χρήσης εξωτερικού εργολάβου µε κινητή µονάδα 
παρατηρήθηκε τεράστια εξοικονόµηση πόρων. Το κόστος της επένδυσης 
αποσβένετο σε 2 - 3.5 έτη. Στην συνέχεια το κόστος λειτουργίας του συστήµατος 
ήταν αµελητέο σε σχέση µε το κόστος του εργολάβου µε κινητή µονάδα. 

5) Παρατηρήθηκε, ότι σε αντίθεση µε τους κλιβάνους καύσης δεν υπήρξε καµµία 
περιβαλλοντική επίπτωση. 

6) Κατά την χρήση του συστήµατος παρατηρήθηκε, ότι ήταν αναγκαία η 
εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού του νοσοκοµείου σε όλα τα τµήµατα 
για το νέο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων. Κύριο πρόβληµα στην διαχείριση 
των µολυσµατικών απορριµµάτων ήταν ο µη σωστός διαχωρισµός των 
µολυσµατικών απορριµµάτων από τα οικιακά. Μετά την ενηµέρωση του 
προσωπικού παρατηρήθηκε ως και 40% µείωση της ποσότητας που τελικά 
οδηγείτο στον κλίβανο εξυγίανσης. 

5. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

Ο σηµερινός τρόπος διαχείρισης των νοσοκοµειακών απορρµµάτων στην Ελλάδα 
µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ιδιαίτερα προβληµατικός για την δηµόσια υγεία και το 
περιβάλλον. Η υπάρχουσα υποδοµή στην χώρα µας δεν δίνει την δυνατότητα 
αποτελεσµατικής διαχείρισης των νοσοκοµειακών απορριµµάτων.  

Εκτός από τα νοσοκοµεία που διαθέτουν αποτεφρωτικούς κλιβάνους, η 
αποτέφρωση (επί πληρωµή) στον πυρολυτικό κλίβανο που λειτουργεί στην 
χωµατερή Ανω Λιοσίων, δεν µπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των 
παραγοµένων µολυσµατικών απορριµµάτων, ιδίως εάν τα νοσηλευτικά ιδρύµατα 
της Αττικής αρχίσουν πραγµατικά να συλλέγουν χωριστά ολόκληρο τον όγκο των 
παραγόµενων απορριµµάτων της κατηγορίας αυτής. Επίσης δεν υπάρχουν προς 
το παρόν υπηρεσίες µεταφοράς των µολυσµατικών απορριµµάτων, µε 
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αποτέλεσµα αυτά να πρέπει να µεταφέρονται µε ευθύνη και κόστος του 
δηµιουργού τους στον κλίβανο της χωµατερής για αποτέφρωση επί πληρωµή ή σε 
κλίβανο κάποιου νοσοκοµείου για τελική διάθεση. Ετσι παρατηρείται το φαινόµενο 
της µεταφοράς µολυσµατικών απορριµµάτων από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο ή 
της προσωρινής αποθήκευσης και συσσώρευσης των µολυσµατικών σε δρόµους, 
προαύλια νοσοκοµείων και άλλους κοινόχρηστους χώρους υπό συνθήκες που 
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την δηµόσια υγεία. Επίσης µε δεδοµένες τις δυσκολίες 
διάθεσης των νοσοκοµειακών απορριµµάτων, παρατηρείται το φαινόµενο της 
αυθαίρετης µείωσης της χωριστής συλλογής των µολυσµατικών σε σάκκους µε 
κατάλληλη σήµανση, µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος των απορριµµάτων αυτών 
να καταλήγει στις χωµατερές µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα.  

Γεγονός όµως είναι, ότι λόγω εναρµόνισης της νοµοθεσίας µας µε την Ευρωπαϊκή, 
το πρόβληµα έχει νοµοθετικά τακτοποιηθεί. Στην πράξη όµως παρατηρείται 
έλλειψη στην εφαρµογή µιας στρατηγικής στον τοµέα της διαχείρισης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων. Συνηθισµένη πρακτική λόγω ουσιαστικής ανυπαρξίας 
ελέγχου, πολλά νοσηλευτικά ιδρύµατα (σχεδόν όλες οι µικρές κλινικές και τα 
περισσότερα νοσοκοµεία) να µην διαθέτουν καµµία πρόβλεψη για την διαχείριση 
των µολυσµατικών τους αποβλήτων, µε συνέπεια αυτά να καταλήγουν στον κοινό 
κάδο των απορριµµάτων µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Αυτό έχει σαν 
επακόλουθο την έκθεση σε κίνδυνο µόλυνσης από ασθένειες, όχι µόνο του 
νοσηλευτικού προσωπικού της εκάστοτε µονάδας και του προσωπικού των 
απορριµµατοφόρων, αλλά και όσων έρχονται σε επαφή µε τα µολυσµατικά 
απορρίµµατα. Π.χ. αν αυτά καταλήξουν στην χωµατερή, υπάρχει κίνδυνος 
µετάδοσης ασθενειών στους εκεί εργαζοµένους, αλλά και σε ανύποπτους πολίτες 
µέσω των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν.  

Ειδικότερα στην Αττική ύστερα από µία σχεδόν δεκαετή περίοδο προγραµµατισµού 
και προβληµατισµού, ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων πρόκειται να 
προχωρήσει στην κατασκευή ενός κεντρικού πυρολυτικού κλιβάνου καύσης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων. Ο τρόπος όµως αυτός θεωρείται πλέον παρωχηµένος 
(ίσως ήταν ο ενδεδειγµένος την προηγούµενη δεκαετία, όταν σχεδιάστηκε αρχικά), 
αφού η τάση σε όλη την Ευρώπη είναι η όσο το δυνατόν αποκεντρωµένη 
διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων και η χρήση µεθόδων αδρανοποίησης.  

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο προτεινόµενος στο παρόν τρόπος διαχείρισης των νοσοκοµειακών απορριµµάτων για 
νοσοκοµεία της Ελλάδας είναι πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδοµένα. 

Τα µολυσµατικά απορρίµµατα µετατρέπονται σε κοινά οικιακά µόνο µε την βοήθεια της 
χρήσης της τεχνολογίας "µικροκυµάτων". Τα µικροκύµατα µε την επίδρασή τους στα 
µολυσµατικά απορρίµµατα καταστρέφουν όλους τους παθογόνους µικροοργανισµούς και 
βακτηρίδια από τους οποίους υφίσταται κίνδυνο µόλυνσης ο άνθρωπος, µε αποτέλεσµα να 
µπορούν να απορριφθούν αυτά µετά την διαδικασία εξυγίανσης µέσα στον κάδο των 
κοινών απορριµµάτων, χωρίς πλέον να διατρέχει κανείς κίνδυνο µόλυνσης από την επαφή 
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του µε αυτά. 

Σηµαντικότατο πλεονέκτηµα του συστήµατος της τεχνολογίας µικροκυµάτων είναι, ότι έως 
ότου εξυγιανθούν τα απορρίµµατα, το προσωπικό του νοσοκοµείου δεν έρχεται καθόλου 
σε επαφή µε αυτά (και έτσι δεν υφίσταται κίνδυνο µόλυνσης), αφού αυτά συλλέγονται σε 
κλειστούς επαναχρησιµοποιήσιµους πλαστικούς κάδους, ενώ παράλληλα δεν 
δηµιουργείται καµµία απολύτως επίδραση στο περιβάλλον.  
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