
Modulis 5: Visaptveroša aptauja 
 

Visiem dalībniekiem 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas un 

Pasaules Vides Fonda globālais projekts «Labas 

veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses 

veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī 

dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos» 
 



Mērķis 

• Apspriest ar studentiem veselības aprūpes 
atkritumu apsaimniekošanas aspektus pēc 
zemāk norādītajām tēmām 



Atkritumu šķirošana 

• Patreizējā atkritumu šķirošanas prakse 
• Atkritumu tvertņu izvietošana 
• Atkritumu tvertņu skaits un izmēri 

palātās/nodaļās 
• Atkritumu daudzums  
• Atkritumu tvertnes, kas pārpildītas vai aizpilda 

3/4 no tilpuma utmldz. 
• Atkritumu tvertņu tīrīšana/ vispārējais stāvoklis 
• Atkritumu savākšana pie gultas 
• Ieteikumi uzlabojumiem 



Atkritumu savākšana un 
transportēšana 

• Savākšanas veids 

• Transportēšanas veids 

• Transportēšanas maršruts 

• Savākšanas laiks 

• Atkritumu savākšanas ratiņi – ratiņu skaits, 
ratiņu veids 

• Citi ieteikumi 



Aso priekšmetu apsaimniekošana 

• Izmantoto injekciju skaits 

• Metāla un stikla asie atkritumi 

• Savākšanas veids 

• Sabojāšana un dezinfekcija 

• Savākšanas biežums 

• Ievainojumi ar šļirču adatām 

• Citi ieteikumi 



Infekciju kontrole 

• Pašreizējā infekciju kontroles prakse 
• Jebkādas pastāvošās procedūras 
• Jebkādi uzraudzības pasākumi 
• Izplatītās infekcijas 
• Roku higiēna 
• Dezinfekcijas un sterilizācijas prakse 
• Informācija par infekciju kontroles komisiju 
• Infekciju kontroles protokoli 
• Infekciju rādītājs pirms un pēc veselības aprūpes atkritumu 

apsaimniekošanas ieviešanas veselības aprūpes iestādē 
• Citi ieteikumi 



Darba drošība 

• Personīgās aizsargierīces – ārsti, medmāsas, 
feldšeri, atkritumu apsaimniekotāji 

• Ziņošana par negadījumiem 

• Vakcinācijas 

• Pacientu drošības jautājumi 

• Citi ieteikumi 

 

 

 



Apmācība un izpratne 

• Veikto apmācību skaits par veselības aprūpes 
atkritumu apsaimniekošanu 

• Pieejamie izpratni veicinošie materiāli 

• Apmācību biežums 

• Citi ieteikumi, kā uzlabot apmācības un 
izpratni 



Saimnieciskie jautājumi 

• Atkrituma tvertņu, patēriņa maisu pieejamība 
• Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) 
• Adatu iznīcinātājs/ grieznis  
• Adatu griežņa uzturēšana  
• Šķirošanas radītie ierobežojumi 
• Citi ieteikumi, lai uzlabotu saimniecisko praksi 
• Dzīvsudraba noplūdes savākšana 
• Šķidruma noplūdes savākšana 
• Citi ieteikumi 

 



Uzraudzība un ziņošana 

• Esošais ziņošanas formāts par atkritumu 
apsaimniekošanu 

• Ziņošanas sistēma par atkritumu 
apsaimniekošanu un infekciju kontroli 

• Galveno darbinieku lomas un atbildība 

• Sistēmas uzraudzība 

• Citi ieteikumi uzraudzības un ziņošanas 
uzlabošanai 

 

 



Uzglabāšana un iznīcināšana 

• Atkritumu uzglabāšanas teritorijā 

• Atrašanās vieta 

• Apkārtne 

• Piekļuve  

• Tīrīšanas un dezinfekcijas aprīkojums 

• Vispārēja tīrība 

• Uzglabāšanas teritorijas apraksts 

• Citi ieteikumi uzglabāšanas teritorijas uzlabošanai 

 

 

 



Dzīvsudraba savākšana 

• Kādi pasākumi tiek veikti attiecībā uz 
dzīvsudraba savākšanu veselības aprūpes 
iestādē 

• Dzīvsudraba noplūdes savākšanas komplektu 
pieejamība 

• Jebkuras veselības aprūpes iestādē savāktās 
un uzglabātās noplūdes 

• Pagaidu uzglabāšanas iekārta savāktajam 
dzīvsudrabam 

• Galīgās iznīcināšanas metode, ja tāda ir. 



Šķidro atkritumu savākšana 

• Dažādi šķidro atkritumu avoti veselības 
aprūpes iestādē 

• Jebkura pagaidu šķidruma 
dezinfekcija/pirmapstrāde 

• Izmantotā dezinfekcijas līdzekļa procentuālā 
daļa un veids 

• Galīgā šķidrumu apstrāde un iznīcināšana 

• Citi ieteikumi uzlabojumu veikšanai 



Slimnīcas veselības aprūpes atkritumu 
apsaimniekošanas procedūras 

• Akreditācija/ sertifikācijas 

• Dažādu veselības aprūpes profesionāļu loma 
atkritumu apsaimniekošanā 

• Atkritumu apsaimniekošanas politika, ja tāda 
ir 

• Mācību programmas un mācību protokoli 

• Citi ieteikumi 


