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ATIK ve TIBB‹ ATIK TANIMLAMASI
Üretim ve kullan›m faaliyetleri sonucu ortaya
ç›kan, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar verecek ﬂekilde al›c› ortama (do¤rudan veya dolayl› biçimde)
verilmesi sak›ncal› olan her türlü madde “at›k”
olarak nitelendirilir. At›klar içerisinde, sa¤l›k hizmeti veren çeﬂitli kuruluﬂlar taraf›ndan üretilen,
infeksiyöz, patolojik ve kesici-delici özellik gösteren at›klar “t›bbi at›k” olarak s›n›fland›r›l›r (1).
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n at›klar› di¤er at›klardan
potansiyel infeksiyon kayna¤› olmalar›yla ayr›l›r.
Ama gerçekte, sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan oluﬂturulan her at›k infeksiyöz de¤ildir; ayr›ca bu at›klar
do¤ru bertaraf edildiklerinde asl›nda halk ve çevre aç›s›ndan infeksiyöz tehlike oluﬂturmaz. Burada
önemli olan kontamine olanlar›n bilinmesi ve ayr›m›n›n yap›lmas›d›r. Bu iﬂlem, çevrenin, bu at›klar› toplayan kiﬂilerin ve toplumun korunmas›nda
fayda sa¤layaca¤› gibi bertaraf iﬂlemlerinin giderlerini de önemli ölçüde azaltacakt›r (2,3).
TÜRLER‹NE ve OLUﬁTURULMA
M‹KTARLARINA GÖRE ATIKLARIN
SINIFLANDIRILMASI
Sa¤l›k hizmetleri sonras›nda oluﬂan zararl›
at›klar; infeksiyöz at›klar, patolojik at›klar, kesici
at›klar, farmasötik at›klar, genotoksik at›klar, kimyasal at›klar, yüksek düzeyde a¤›r metal içeren
at›klar, bas›nçl› kaplar ve radyoaktif at›klar olarak
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s›n›fland›r›labilir (4). Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)
taraf›ndan yap›lan bu s›n›fland›rma ve kategorilerin aç›klamalar› Tablo 1’de verilmiﬂtir.
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan t›bbi
at›klar›n güvenli yönetimi amac›yla yay›mlanan
“T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i”nde sa¤l›k
kuruluﬂlar›ndan kaynaklanan at›klar›n s›n›fland›r›lmas› benzer olarak ﬂu ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r (1):
1. Evsel Nitelikli At›klar
a. Genel at›klar

Devrim ‹.

2. T›bbi At›klar
c. ‹nfeksiyöz at›klar
d. Patolojik at›klar
e. Kesici-delici at›klar
3. Tehlikeli At›klar
f. Tehlikeli at›klar
4. Radyoaktif At›klar
g. Radyoaktif at›klar

b. Ambalaj at›klar›

Tablo 1. Sa¤l›k hizmetleri sonras›nda oluﬂan zararl› at›klar›n s›n›fland›r›lmas› (DSÖ)
At›k kategorisi
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‹nfeksiyöz at›klar

‹nfeksiyöz karakterde oldu¤u düﬂünülen laboratuvar kültür ve stoklar›, ameliyat ve otopsilerdeki
malzemeler, operasyon sonras› ortaya ç›kan infekte dokular, infekte hastalar›n kulland›¤›; kan ve
vücut salg›lar›yla bulaﬂm›ﬂ giysiler, yaralar›n›n pansuman›nda kullan›lan malzemeler ve hasta izolasyon sonras› ürünleri, hemodiyaliz hastalar›n›n sa¤l›k bak›m ürünleri, infekte laboratuvar hayvanlar›, infekte insan ve hayvanlarla temas› oldu¤u düﬂünülen tüm malzemeler (kültür ve stoklar,
otopsi at›klar›, hayvan cesetleri, infekte ajanlarla temas etti¤i düﬂünülen at›klar, yüksek infeksiyöz
at›klar olarak de¤erlendirilir).

Patolojik at›klar

Bu grup infeksiyöz at›klar›n alt grubu olarak da düﬂünülebilir. Vücut s›v›lar›, doku ve organlar, vücut parçalar›, insan fetusu, hayvan cesetleri (sözü edilen insan ve hayvan vücutlar› anatomik at›k
olarak da de¤erlendirilmektedir).

Kesici at›klar

Kesici-delici, doku bütünlü¤ünü bozacak her türlü malzeme, infüzyon seti, i¤ne, bistüri, b›çak, çivi, k›r›k cam parçalar› gibi infekte olmasalar da yüksek derecede tehlike oluﬂturan at›klar.

Farmasötik at›klar

Kontamine farmasötik ürünler, ilaçlar, serumlar ve bunlar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan laboratuvar malzemeleri, ﬂiﬂeler, tüpler, eldivenler, maskeler vs.

Genotoksik at›klar

Mutajenik, teratojenik, karsinojenik, yüksek derecede zararl› at›klar, onkoloji ve radyoterapi ünitelerinde s›kl›kla kullan›lan sitotoksik ilaçlar, kimyasallar ve radyoaktif materyaller ile tedavi gören
hastalar, bunlar›n at›klar›, vücut ürünleri.

Kimyasal at›klar

Dezenfeksiyon, temizlik, diagnostik ve deneysel çal›ﬂmalar sonras› ortaya ç›kan at›klard›r. Kat›, s›v› ve gaz halinde, zararl› veya zarars›z olabilir. Kimyasal at›kta zararl› ibaresini kullanabilmek için
koroziv (asidik için pH < 2, bazik için pH > 12), yan›c›, toksik, reaktif, genotoksik özelliklerinden en
az birini taﬂ›yor olmas› gerekir. Zararl› olmayan kimyasal at›klar, bu özelliklerden hiçbirini taﬂ›mayan ﬂeker, aminoasitler, organik ve inorganik tuzlard›r. Zararl› olanlar; film banyosu solüsyonlar›,
kloroform, metilen klorid, trikloroetilen, ksilen, metanol, aseton, isopropanol, toluen, etil asetat
vb. kimyasal çözücüler, formaldehid içeren, fenol bazl› dezenfektanlar ve temizleme solüsyonlar›,
çamaﬂ›rhanelerde kullan›lan perkloretilen, makine ya¤lar›, insektisitler ve rodentisitler.

Yüksek düzeyde
a¤›r metal
içeren at›klar

Pillerdeki kadmiyum, k›r›lm›ﬂ termometreler ve tansiyon aletlerinden saç›lan c›va, diﬂ hekimli¤inde
kullan›lan amalgam art›klar›, radyoloji bölümlerindeki kurﬂun levhalar, gümüﬂ içeren röntgen banyo
solüsyonlar›, arsenik vs.

Bas›nçl› kaplar

Nitröz oksit, uçucu halojene hidrokarbonlar, eter ve kloroform, oksijen, etilen oksit gibi gazlar›n
depoland›¤› bas›nçl› tüpler, taﬂ›y›c›lar.

Radyoaktif at›klar

Radyoterapi veya laboratuvar araﬂt›rmalar› sonras› ortaya ç›kan radyoaktif maddeler, kontamine
olmuﬂ paketler, cam malzemeler ve absorban ka¤›tlar, radyoterapi gören hastalar›n idrarlar›, vücut
ç›kart›lar›.
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At›k Yönetimi ve Diﬂ Hekimli¤indeki Uygulamalar›

Sa¤l›k hizmetleri sonras›nda oluﬂan at›klar›n;
%80’i halk sa¤l›¤› için tehlike oluﬂturdu¤u düﬂünülmeyen risksiz at›klar, %15’i patolojik ve infeksiyöz
at›klar, %1’i kesici-delici at›klar, %3’ü kimyasal ve
farmasötik at›klar, %1’den az bir k›sm› ise radyoaktif ya da sitotoksik at›klardan oluﬂur (4).

ATIK YÖNET‹M‹

Sa¤l›k uygulamalar› s›ras›nda oluﬂan at›k kaynaklar›, oluﬂturulma miktarlar›na göre majör ve minör olarak s›n›fland›r›labilir (Tablo 2) (4).

At›k yönetimi; at›¤›n kayna¤›nda azalt›lmas›,
özelli¤ine göre ayr›lmas›, toplanmas›, geçici depolanmas›, ara depolanmas›, geri kazan›lmas›, taﬂ›nmas›, bertaraf› ve bertaraf iﬂlemleri sonras› kontrolü gibi basamaklar› içeren bir dizi iﬂlemler bütünüdür. Bu iﬂlemin eksiksiz ve do¤ru yürüyebilmesi,
at›k üretim ve bertaraf sürecindeki taraflara birtak›m sorumluluklar yükler (5).

Tablo 2. Oluﬂturulma miktarlar›na göre at›k kaynaklar›
Majör at›k kaynaklar›

• Hastaneler
- Üniversite hastaneleri
- Genel ve özel hastaneler
- Bölge hastaneleri
• Sa¤l›k hizmeti veren di¤er kuruluﬂlar
- Acil servisler
- Sa¤l›k ocaklar› ve dispanserler
- Kad›n do¤um klinikleri
- Diyaliz merkezleri
- ‹lk yard›m merkezleri ve sa¤l›k kabinleri
- Huzurevleri
- Transfüzyon merkezleri
- Askeri sa¤l›k kuruluﬂlar›
• Laboratuvar ve araﬂt›rma merkezleri
- T›p ve biyokimya laboratuvarlar›
- Biyoteknoloji laboratuvarlar› ve enstitüleri
- T›bbi araﬂt›rma merkezleri
• Morg ve otopsi merkezleri
• Hayvan araﬂt›rma ve test laboratuvarlar›
• Kan bankalar› ve kan toplama merkezleri
• Evlerde verilen hemﬂirelik hizmetleri

Minör at›k kaynaklar›

• Küçük ölçekli sa¤l›k kuruluﬂlar›
- Muayenehaneler
- Diﬂ hekimli¤i klinikleri
- Akupunktur merkezleri
- Masaj merkezleri
• Özelleﬂmiﬂ sa¤l›k kuruluﬂlar› ve enstitüleri
- Bak›mevleri
- Psikiyatri hastaneleri
- Engelli enstitüleri
• Sa¤l›k hizmetleri içerisinde say›lmayan
intravenöz ve subkütanöz giriﬂimler
- Kulak delme, “piercing” gibi kozmetik giriﬂimler
- Yasa d›ﬂ› ilaç kullan›c›lar›
• Cenaze hizmeti veren servisler
• Ambulans hizmeti veren servisler
• Evde yap›lan tedaviler
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DSÖ’ye göre uluslararas› t›bbi at›k ilkeleri ﬂöyle belirlenmiﬂtir:
Kirleten öder: Tüm at›k üreticileri ürettikleri
at›¤›n güvenli ve çevreye zarar vermeyecek ﬂekilde bertaraf edilmesinden sorumludur.
Bak›m sorumlulu¤u: Tehlikeli maddeler ve
malzemelerle u¤raﬂan ve bu malzemelerin yönetiminden sorumlu olan kiﬂiler ahlaki olarak iﬂine
azami dikkati göstermek zorundad›r.
Tedbir alma: Sa¤l›¤›n ve güvenli¤in korunmas›
hedefine yönelik olarak; karﬂ›laﬂ›lan riskin büyüklü¤ü bilinmiyorsa, en yüksek derecede kabul edilmeli ve tedbirler ona göre al›nmal›d›r.
Uluslararas› kabuller kapsam›nda ele al›nan
ideal at›k yönetim planlamas›ndaki genel ilkeler
ﬂöyle özetlenebilir (6):
At›klar›n;
• Oluﬂumu önlenmeli veya en aza indirilmeli,
• Mümkün oldu¤u kadar yeniden kullan›ma kazand›r›lmal› ve kullan›lmal›,
• At›klar çevreye zarar› olmayan metodlarla
muamele edilmeli, son kal›nt›lar dikkatli bir ﬂekilde tasarlanm›ﬂ ve s›n›rland›r›lm›ﬂ düzenli depolama sahalar›na iletilmelidir.
T›bbi at›k üreten küçük-büyük her türlü kuruluﬂ, sorumlulu¤unun bilincinde olarak, at›k yönetimi konusunda yasal düzenlemelerde s›n›rlar› çizilmiﬂ olan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
Bu yükümlülükler ülkemiz için ﬂöyle belirlenmiﬂtir (1,7):
• Ünite içi at›k yönetim plan›n› haz›rlamak,
• Tüm at›k türlerini kayna¤›nda ayr› toplamak
ve ayr› taﬂ›mak,
• Geçici at›k deposu inﬂa etmek [daha küçük
kuruluﬂlar için konteyn›r (taﬂ›mal›k) bulundurmak],
• Personeli e¤itmek,
• At›klar›n bertaraf› ile ilgili harcamalar› karﬂ›lamak,
• Oluﬂan t›bbi at›k miktar›n› kay›t alt›na almak
ve kay›tlar› y›l sonunda valili¤e göndermek.
Zararl› kimyasal maddeler içeren ve potansiyel
infeksiyöz tehlike taﬂ›yan at›klar›n do¤ru bertaraf›,
halk ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan oldu¤u kadar bu iﬂ-
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lemler s›ras›nda görevli olan personelin potansiyel risklere karﬂ› korunmas› yönünden de oldukça
önemlidir. Bu yüzden; kiﬂisel koruyucu önlemlerin
-uluslararas› kurallara uygun olarak- al›nmas›n›n
sa¤lanmas› mutlaka gereklidir (8).
Ülkemizde ve Uluslararas› Düzeyde
At›k Yönetimi ile ‹lgili Düzenlemeler
Ülkemizde 20.05.1993 tarih ve 21586 say›l› yönetmelik ile belirlenen t›bbi at›k yönetimi kurallar› 22.07.2005 tarih ve 25883 say› ile Resmi Gazetede yay›nlanan “T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i” ile yeniden düzenlenmiﬂtir. Son olarak T.C.
Çevre ve Orman Bakanl›¤›, 05.07.2008 tarih ve
26927 say› ile “At›k Yönetimi Genel Esaslar›na ‹liﬂkin Yönetmelik” yay›nlam›ﬂ ve at›k yönetim ilkelerini birtak›m esaslara ba¤lam›ﬂt›r (1,7,9).
T›bbi at›klar için yap›lacak tüm düzenlemeler
“T›bbi At›k Yönetim Plan›” ad› alt›nda ilçe ve ilk
kademe belediyelerinin görüﬂleri al›nmak suretiyle büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan haz›rlan›r ve
uygulan›r.
Bertaraf etme terimi; t›bbi at›klar›n çevreye ve
insan sa¤l›¤›na zarar vermeyecek ﬂekilde ilgili
mevzuatlarda öngörülen her türlü önlemin al›nd›¤›
tesislerde yak›lmas› veya düzenli depolanmas› suretiyle yok edilmesini veya zarars›z hale getirilmesi iﬂlemlerini kapsayan bir terimdir (1). Yönetmeli¤e göre; t›bbi at›klar›n sterilizasyon iﬂlemine tabi
tutularak zarars›z hale getirilmesi, yak›lmas› veya
depolanmas› suretiyle bertaraf edilmesi ile bu iﬂlemlerin belgelendirilmesinden büyük ﬂehirlerde
büyükﬂehir belediyeleri, büyükﬂehir belediyesi
olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini
devretti¤i kiﬂi ve kuruluﬂlar “müteselsilen” sorumludur. Belediyeler, bertaraf iﬂlemleri ile ilgili tüm
bilgileri kay›t alt›na al›r ve y›l sonu itibariyle valili¤e bildirir.
At›klar›n nihai bertaraflar›nda, at›¤›n tipine göre; yüksek ›s›da yakma, dezenfekte etme, mikrodalga radyasyonla tahrip etme, buharla otoklavda
sterilizasyona tabii tutma, topra¤a güvenli bir ﬂekilde gömme, enkapsülasyon, inertizasyon gibi
yollardan en uygun olan seçilmelidir (10).
Sözü edilen yönetmelik kapsam›na giren bütün
faaliyetlerin, yönetmelik ve di¤er çevre mevzuat›na uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetleme
yetkisi T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›na aittir (1).
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Dünyada çevre ve insan sa¤l›¤›n› koruma ana
amac› alt›nda kurulmuﬂ, infeksiyon kontrolü konusunda yönlendirici olmakla birlikte e¤itici misyon
da yüklenmiﬂ olan çok say›da kuruluﬂ mevcuttur.
Bunlardan baz›lar›:
• “Occupational Safety & Health Administration (OSHA), http://www.osha.gov/”
• “Environmental Protection Agency (EPA),
http://www.epa.gov/”
• “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), http://www.cdc.gov/”
• “World Health Organization (WHO), http:
//www.who.int/en/”
• “Association for Professionals in Infection
Control and Epidemiology (APIC), http://www.apic/”
• “Community and Hospital Infection Control
Association (CHICA), http://www.chica.org/”
• “American Dental Association (ADA), http:
//www.ada.org/”
• “Food and Drug Administration (FDA), http:
//www.fda.gov/”
• “Infectious Diseases Society of America (IDSA), http://www.idsociety/”
• “Communicable Disease Surveillance Centre
Northern Ireland (CDSCNI), http://www.cdscni.
org.uk/”
• “Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSAP), http://www.osap.org/”
Ülkemizde ve Uluslararas› Düzeyde
At›k Yönetimi ile ‹lgili ‹lkeler
Yürürlükte olan yönetmeli¤e göre t›bbi at›k
üreticilerinin yükümlülükleri ﬂu ﬂekilde belirlenmiﬂtir (1):
• At›klar› kayna¤›nda en aza indirecek sistemi
kurmak,
• At›klar›n ayr› toplanmas›, taﬂ›nmas› ve geçici
depolanmas› ile bir kaza an›nda al›nacak tedbirleri içeren ünite içi at›k yönetim plan›n› haz›rlamak
ve uygulamak,
• T›bbi, tehlikeli ve evsel nitelikli at›klar ile
ambalaj at›klar›n› birbirleriyle kar›ﬂmadan kayna¤›nda ayr› olarak toplamak,
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• T›bbi at›klar ile kesici-delici at›klar› toplarken
teknik özellikleri yönetmelikte belirtilen torbalar›
ve kaplar› kullanmak,
• Ayr› toplanan t›bbi ve evsel nitelikli at›klar›
sadece bu iﬂ için tahsis edilmiﬂ araçlar ile ayr› taﬂ›mak,
• At›klar› geçici depolamak amac›yla geçici at›k
deposu inﬂa etmek veya taﬂ›mal›k bulundurmak,
yataks›z ünite olmas› durumunda ise at›klar›n› en
yak›ndaki geçici at›k deposuna/taﬂ›mal›¤›na götürmek veya bu at›klar› toplama arac›na vermek,
• T›bbi at›klar›n yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak e¤itmekle/e¤itimini sa¤lamak,
• T›bbi at›klar›n yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sa¤lamak,
• T›bbi at›klar›n toplanmas›, taﬂ›nmas› ve bertaraf› için gereken harcamalar› at›k bertarafç›s›na
ödemek,
• Oluﬂan t›bbi at›k miktar› ile ilgili bilgileri düzenli olarak kay›t alt›na almak, y›l sonu itibariyle
valili¤e göndermek, bu bilgileri en az üç y›l süre
ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde bakanl›¤›n incelemesine aç›k tutmak.
Ülkemizde sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan kaynaklanan
at›klar›n, ﬂu anda yürürlükte olan “T›bbi At›klar›n
Kontrolü Yönetmeli¤i” çerçevesinde üç farkl› renkte torbada ve ayr› ayr› biriktirilmesi istenilmektedir (ﬁekil 1).
Söz konusu yönetmeli¤e göre;
Evsel nitelikli at›klar; t›bbi, tehlikeli ve ambalaj at›klar›ndan ayr› olarak siyah renkli plastik torbalarda toplan›r. Ayr› toplanan evsel nitelikli at›klar, ünite içinde sadece bu iﬂ için ayr›lm›ﬂ taﬂ›ma
araçlar› ile taﬂ›narak geçici at›k deposuna veya taﬂ›mal›¤›na götürülür ve ayr› olarak geçici depolan›r
(evsel nitelikli at›klar toplanmalar› s›ras›nda t›bbi
at›klar ile kar›ﬂt›r›lmaz. Kar›ﬂt›r›lmalar› durumunda
t›bbi at›k olarak kabul edilir).
Ambalaj at›klar›; ka¤›t, karton, plastik ve metal
ambalaj at›klar› (kontamine olmamalar› ﬂart›yla)
di¤er at›klardan ayr› olarak mavi renkli plastik torbalarda toplan›r. Serum ve ilaç ﬂiﬂeleri gibi cam
ambalaj at›klar› ise yine kontamine olmamalar›
ﬂart›yla cam ambalaj kumbaralar›nda, kumbara olmamas› halinde ise di¤er ambalaj at›klar› ile bir-

173

Waste Management in Dentistry

Devrim ‹.

Mavi torba
(pozitif renk)
Geri kazan›labilir at›klar
(infeksiyöz karakter taﬂ›mayan ka¤›t,
karton, cam, metal, plastikler, pet ﬂiﬂe,
teneke kutu vb.)

Siyah torba
(nötral renk)
Evsel at›klar
(infekte olmam›ﬂ mutfak at›klar›, büro
at›klar›, bahçe at›klar›, naylon torba vb.)

K›rm›z› ve kodlu torba
(uyar› rengi)

‹nfekte at›klar

ﬁekil 1. Ülkemizde, ﬂu anda yürürlükte olan “T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i” çerçevesinde sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan kaynaklanan at›klar›n üç farkl› renkte torbada ve ayr› ayr› biriktirilmesi istenilmektedir.

likte mavi renkli plastik torbalarda toplan›r. Kullan›lm›ﬂ serum ﬂiﬂeleri ayr› toplanmadan önce, uçlar›ndaki lastik, hortum, i¤ne gibi hasta ile temas
eden kontamine olmuﬂ materyallerden ayr›l›r.
Kontamine materyaller di¤er t›bbi at›klar ile birlikte toplan›r.
T›bbi at›klar; ilgili sa¤l›k personeli taraf›ndan
oluﬂumlar› s›ras›nda kayna¤›nda di¤er at›klar ile
kar›ﬂt›r›lmadan ayr› olarak biriktirilir, hiçbir suretle
evsel at›klar, ambalaj at›klar› ve tehlikeli at›klar ile
kar›ﬂt›r›lmaz.

• S›zd›rmaz, çift taban dikiﬂli ve körüksüz,
• Çift kat kal›nl›¤› 100 µ ve en az 10 kg kald›rma
kapasiteli,
• Her iki yüzünde de, görülebilecek büyüklükte “Uluslararas› Biyotehlike Amblemi” ile “D‹KKAT
TIBB‹ ATIK” ibaresi taﬂ›r (ﬁekil 2).
• K›rm›z› renkli olmal›d›r.

T›bbi at›klar›n toplanmas›nda kullan›lan plastik torbalar;
• Y›rt›lmaya, delinmeye, patlamaya ve taﬂ›maya dayan›kl›,
• Orijinal orta yo¤unluklu polietilen hammaddeden,
ﬁekil 2. Uluslararas› biyotehlike amblemi.
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Torbalar en fazla 3/4 oran›nda doldurulur, a¤›zlar› s›k›ca ba¤lan›r ve gerekli görüldü¤ü hallerde
her bir torba yine ayn› özelliklere sahip di¤er bir
torbaya konularak kesin s›zd›rmazl›k sa¤lan›r. Bu
torbalar hiçbir ﬂekilde geri kazan›lmaz ve tekrar
kullan›lmaz. T›bbi at›k torbalar›n›n içeri¤i hiçbir
suretle s›k›ﬂt›r›lmaz, torbas›ndan ç›kar›lmaz, boﬂalt›lmaz ve baﬂka bir kaba aktar›lmaz.

hekimli¤i uygulamalar›na ait at›k yönetimi konusunda ilkeler belirlemiﬂ ve birtak›m önerilerde
bulunmuﬂlard›r (4,12-14):

T›bbi at›klar›n bas›nçl› buhar ile sterilizasyon
iﬂlemine tabi tutulmas› durumunda at›klar otoklavize edilebilir; torbalar ile otoklavlanabilir kesicidelici t›bbi at›k kaplar›na konulur. Otoklav torbalar›n›n yukar›da belirtilen teknik özelliklerin yan› s›ra 140°C’ye kadar nemli-bas›nçl› ›s›ya dayan›kl› ve
buhar geçirgenli¤ine sahip olmas› zorunludur.

• Kesici-delici özellikteki at›klar infeksiyöz karakter taﬂ›y›p taﬂ›mamalar›na bak›lmaks›z›n; taﬂ›ma ve toplama esnas›nda delinmeye, y›rt›lmaya
sebep olabilece¤inden s›zd›rmaz, d›ﬂar›dan gelen
darbelere dayan›kl› kutularda toplan›lmal›d›r. ‹¤ne, bistüri ucu, k›r›lm›ﬂ ampuller, kullan›lm›ﬂ karpüller, ortodontik bant ve tel art›klar›, k›r›lm›ﬂ el
aletleri, kesilerek ç›kar›lm›ﬂ protezler, eski protez
ve apareyler, frezler, kanal aletleri vs. gibi kesici
at›k malzemeler delinmeye ve s›zd›rmaya dirençli, renkli, numaraland›r›l›p kodlanm›ﬂ ve sterilizasyon iﬂlemine dayan›kl› taﬂ›y›c›lar içinde biriktirilmeli; kutular tam doldurulmadan, kapaklar› s›k›ca
kapat›larak ve sterilizasyon iﬂleminden geçirildikten sonra k›rm›z› at›k torbalar›na dahil edilmelidir
(Resim 1,2).

S›v› t›bbi at›klar da uygun emici maddeler ile
yo¤unlaﬂt›r›larak yukar›da belirtilen torbalara konulur.
Kesici-delici özelli¤i olan at›klar; di¤er t›bbi
at›klardan ayr› olarak delinmeye, y›rt›lmaya, k›r›lmaya ve patlamaya dayan›kl›, su geçirmez ve s›zd›rmaz, aç›lmas› ve kar›ﬂt›r›lmas› mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararas› Biyotehlike Amblemi”
ile “D‹KKAT! KES‹C‹ ve DEL‹C‹ TIBB‹ ATIK” ibaresi taﬂ›yan plastik veya ayn› özelliklere sahip lamine kartondan yap›lm›ﬂ kutu veya taﬂ›mal›klar içinde toplan›r. Bu biriktirme kaplar›, en fazla 3/4 oran›nda doldurulur, a¤›zlar› kapat›l›r ve k›rm›z› plastik torbalara konur. Kesici-delici at›k kaplar› dolduktan sonra kesinlikle s›k›ﬂt›r›lmaz, aç›lmaz, boﬂalt›lmaz ve geri kazan›lmaz.
Tehlikeli at›klar; genotoksik at›klar, farmasötik
at›klar, a¤›r metal içeren at›klar, kimyasal at›klar ve
bas›nçl› kaplar di¤er at›klardan ayr› olarak toplan›r. Bu at›klar›n bertaraf› “Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i”ne ve “At›k Yönetimi Genel Esaslar›na ‹liﬂkin Yönetmeli¤e” göre yap›l›r (7,11).
Ünitelerde oluﬂan röntgen banyo sular›, yönetmelik hükümleri do¤rultusunda geri kazan›l›r veya
bertaraf edilir. Tehlikeli at›klar kesinlikle kanalizasyon sistemine boﬂalt›lmaz, do¤rudan havaya verilmez, düﬂük s›cakl›klarda yak›lmaz, evsel at›klarla
kar›ﬂt›r›lmaz ve depolanarak bertaraf edilmez.
D‹ﬁ HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMALARINDA
ATIK YÖNET‹M‹
Uluslararas› düzeyde, infeksiyon kontrolü ile ilgili çeﬂitli örgütler, kuruluﬂlar ve üniversiteler diﬂ
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• ‹nsana ait her türlü doku ve kan ürünü, enjektör, bistüri, karpül, delici-bat›c›-kesici tek kullan›ml›k malzeme ayr› toplan›lmal›, bu toplama iﬂleminin yap›ld›¤› kaplar›n üzerinde mutlaka t›bbi
at›k uyar›s› bulunmal›d›r (Resim 1,2).

• ‹nfeksiyöz özelli¤i yüksek olan her türlü t›bbi
at›k otoklavda sterilizasyon iﬂlemine tabi tutulduktan sonra t›bbi at›k poﬂetlerine konulmal›d›r.
• Enjektör kullan›m› sonras›nda uçlar kapat›lmaya çal›ﬂ›lmamal› ve kutulara bu ﬂekilde at›lmal›d›r (Resim 3).
• Kimyasal at›klar, “Persistent Bioaccumulative
Toxic Substances (PBTs)” kapsam›nda de¤erlendirilen c›va gibi maddeler, amalgam art›klar›, banyo
solüsyonlar› genel kanalizasyon ﬂebekesine verilmemeli, mümkünse yerel ﬂebekeler oluﬂturulmal›d›r (4,12-14).
Diﬂ Hekimli¤i At›k Yönetiminde C›va
Diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda s›k kullan›lan
bir madde olarak amalgam, ihtiva etti¤i c›va nedeniyle, diﬂ hekimli¤i at›k yönetiminde önemli bir
yere sahiptir.
Kimyasal sembolü “Hg” olan c›van›n Latince
kökeni “Hydrargyrum = Hydro + argyrum” dan gelir ki “likit gümüﬂ” olarak da an›l›r. Metallerin tüm
özelliklerini göstermesine ra¤men oda s›cakl›¤›nda s›v› olabilmesi sebebiyle diﬂ hekimli¤inde
amalgam dolgularda rahatl›kla kullan›l›r. Çok yo-
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Resim 1. ﬁ›r›nga, bistüri, karpül, delici-bat›c›-kesici her türlü tek kullan›ml›k malzeme di¤er at›klardan ayr› toplan›lmal›.

Resim 2. ‹¤ne, bistüri ucu, k›r›lm›ﬂ ampuller, kullan›lm›ﬂ karpüller, ortodontik bant ve tel art›klar›, k›r›lm›ﬂ el aletleri, kesilerek ç›kar›lm›ﬂ protezler, eski protez ve apareyler, frezler, kanal aletleri gibi delici-bat›c›-kesici özellik gösteren malzemeler; delinmeye
ve s›zd›rmaya dirençli, renkli, numaraland›r›l›p kodlanm›ﬂ plastik ya da karton taﬂ›y›c›lar içinde biriktirilmelidir.

¤un bir element olmas›na ra¤men uçucu özelliktedir. Buharlaﬂarak atmosfere kar›ﬂ›r ve ya¤mur arac›l›¤›yla tekrar yeryüzüne döndü¤ünde göller ve
denizlerde, la¤›mlar taraf›ndan beslenen di¤er c›va çökeltilerine kat›l›r (15).
Do¤ada bulunan c›van›n %80’i insan aktiviteleri sonucu oluﬂur (kat› at›klar›n, fosillerin yanmas›,
madenlerin iﬂlenmesi, eritilmesi, kullan›lan gübreler, termometreler, fungusid ilaçlar, piller ve diﬂ
dolgular›). Kanalizasyon ﬂebekelerindeki c›van›n
önemli bir kayna¤› diﬂ hekimli¤i muayenehaneleridir. Diﬂ hekimli¤i uygulamalar› sonras›nda oluﬂturulan ve genel ﬂebekeye verilen amalgam art›klar› su borular›nda bakteriler taraf›ndan metil c›va
formuna dönüﬂtürülür (16).
C›va do¤ada özellikle metalik ve inorganik
formda bulunmaktad›r. Organik formu ise daha çok

176

metil c›va ﬂeklindedir. Bu form c›van›n do¤ada kal›c› olan formudur. Metil c›va biyolojik prosesler
sonucu mikroorganizmalarla oluﬂmakta ve çeﬂitli
yollarla canl›larda, özellikle hedef organlar olan
beyin ve böbreklerde birikerek yüksek toksisite
göstermektedir. Bu etkilerinden dolay› c›va, birçok ülkede PBTs kapsam›nda de¤erlendirilmekte
ve çeﬂitli programlar geliﬂtirilerek do¤adaki varl›klar› azalt›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r (15-17).
At›k yönetimi ile ilgili mesafe katetmiﬂ ülkelerin ço¤unda diﬂ hekimli¤inde c›van›n kullan›m› ve
geri dönüﬂümü ile ilgili düzenlemeler getirilmiﬂtir.
Örne¤in; 2003 y›l›nda ç›kan bir yasa ile New York’ta
kapsül olmayan, element halindeki c›van›n kullan›m› yasaklanm›ﬂt›r. Diﬂ hekimleri için; hangi formu olursa olsun c›van›n, amalgam art›klar›n›n, boﬂ
kapsüllerin, amalgam dolgusu olan çekilmiﬂ diﬂle-
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Resim 3. Enjektör kullan›m› sonras›nda uçlar kapat›lmaya çal›ﬂ›lmamal›, kutulara aç›k olarak at›lmal›d›r.

rin saklan›lmas›, di¤er t›bbi at›klarla kar›ﬂt›r›lmamas› ve geri dönüﬂüm için ilgili merkezlere gönderilmesi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (17,18).
Birçok Avrupa ülkesinde çok uzun süredir diﬂ
ünitelerine tak›lmak üzere farkl› amalgam kolektörleri geliﬂtirilmiﬂ ve bu tür amalgam filtrelerinin
%95-99 oran›nda etkili oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. ‹sviçre, Danimarka, Almanya, ‹sveç gibi baz› ülkelerde
de bu ﬂekildeki kolektörlü üniteler yasal olarak zorunlu hale getirilmiﬂtir (19,20).
Ülkemizde, at›klar›n oluﬂumlar›ndan bertaraflar›na kadar çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeden yönetimlerinin sa¤lanmas›na yönelik genel
esaslar›n belirlenmesi amac›yla, 05.07.2008 tarih
ve 26927 say›l› “At›k Yönetimi Genel Esaslar›na
‹liﬂkin Yönetmelik” yürürlü¤e girmiﬂtir. Amalgam
at›klar› bu yönetmelik kapsam›nda “insan ve hayvan sa¤l›¤› ve/veya bu konulardaki araﬂt›rmalardan
kaynaklanan at›klar” baﬂl›¤› alt›nda “diﬂ tedavisinden kaynaklanan amalgam at›klar›” ad›yla yer bulmuﬂtur. ‹htiva etti¤i c›va göz önünde bulundurularak da “tehlikeli kabul edilen at›klar” s›n›f›nda de¤erlendirilmiﬂtir (7).
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Diﬂ hekimli¤i uygulamalar› sonras›nda ortaya
ç›kan amalgam parçac›klar› genel gidere verilmemeli, biriktirilmesi esnas›nda metalik olmayan bir
kap içinde sodyum tiyosülfat çözeltisinde bekletilmeli (röntgen banyo tesbit solüsyonundan yararlan›labilir) ve mutlaka yeniden de¤erlendirilmelidir. Kreﬂuar filtreleri ve lavabo filtreleri parçac›k geçiﬂine izin vermez ﬂekilde, amalgam parçac›klar›n› tutacak kolektörlerden faydalan›larak yeniden dizayn edilmelidir. Biriktirilen maddeler, bu
iﬂlem için sertifikasyon sürecini tamamlam›ﬂ ve lisans alm›ﬂ at›k iﬂleme ve ayr›ﬂt›rma merkezlerine
ulaﬂt›r›lmal›d›r (19,20).
Röntgen banyo solüsyonlar›; sodyum tiyosülfat, sodyum sülfit, sodyum karbonat, potasyum
sülfit, potasyum alum, potasyum bromür, metol,
fenidon, hidrokinon, gluteraldehid, asetik asit gibi
kimyasallarla birlikte %1’den az miktarda da gümüﬂ içerir. Bu solüsyonlar›n da genel kanalizasyon
ﬂebekesine verilmeyip yeniden kazan›m tesislerine ulaﬂt›r›lmas› gereklidir (1,7,11).
At›k yönetiminin baﬂar›s› tüm sa¤l›k personelinin, kurum çal›ﬂanlar›n›n, at›klar›n taﬂ›nmas› ve
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yok edilmesi iﬂiyle görevli personelin iﬂ birli¤ine
ba¤l›d›r. Bu iﬂ birli¤i için de sözü geçen kiﬂilerin
bilinçlendirilmesi ve e¤itilmesi son derece önemlidir (5).
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