வியாழன், ஆகஸ்ட் 3, 2017

உயிர்

மருத்துவ

கழிவு

மமலாண்மம

குறித்த

ஒருநாள்

கருத்தரங்கம்: சென்மையில் ஆகஸ்ட் 13-ம் மததி நடக்கிறது
டுவின்டெக் அகாெமி வணிக மமலாண்மம தீர்வு மமயம் உயிர் மருத்துவ கழிவு
மமலாண்மம குறித்த ஒருநாள் கருத்தரங்மக டென்மையில் ஆகஸ்ட் 13-ம் மததி
நெத்துகிறது.
இதுகுறித்து

டுவின்டெக்

அகாெமி

டவளியிட்ெ

டெய்திக்குறிப்பில்,

''மருத்துவமமைகளில் இருந்து ஆபத்தாை மருத்துவக் கழிவுகள் அதிக அளவில்
டவளிமயறுகின்றை.

இது

டபாதுமக்களுக்கும்

நிர்வாகத்திைருக்கும்

மிகப்

டபரிய

மருத்துவத்துமற

அச்சுறுத்தலாகும்.

ொர்ந்த

மருத்துவமமைகள்

டவளிமயற்றும் கழிவுகளிைால் மருத்துவத்துமற பணியாளர்களும், சுற்றுப்புறமும்,
தாவரங்களும்

விலங்கிைங்களும்

இந்நிமலயில்

மருத்துவக்

மமலாண்மமப்

பயிற்ெி

வழங்கப்படுகிறது.

அதிக

கழிவுகமள
டுவின்டெக்

மமலும்,

பாதிப்புகளுக்கு

உயிர்

நிர்வகிக்க
அகாெமி

மருத்துவக்

உள்ளாகின்றை.

வெதியாக
நெத்தும்

கழிவுகளிைால்

மருத்துவ

கருத்தரங்கில்
ஏற்படும்

நச்ெின்

தீவிரத்மதக் குமறப்பது குறித்த பயனுள்ள தகவல்கமளயும் கருத்தரங்கில் டபற
முடியும்.
அரசு

மற்றும்,

தைியார்

நிறுவைங்கமளச்

ொர்ந்த

மருத்துவமமை
மருத்துவர்கள்

மற்றும்

மற்றும்

மருத்துவ

மருத்துவ

ஆராய்ச்ெி

பணியாளர்களுக்கு

இந்த கருத்தரங்கப் பயிற்ெி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்தப் பயிற்ெியில்
கலந்துடகாள்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவ பல்கமலக் கழகத்தின்
CME 15 அங்கீ காரப் புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

டென்மை சூமளமமடு பகுதியில் டநல்ென் மாணிக்கம் ொமலயில்
உள்ள

இந்திய

பயிற்ெி

மற்றும்

வளர்ச்ெி

கழகத்தில்

ஆகஸ்ட் 13-ம் மததி கருத்தரங்கம் நமெடபற உள்ளது.
மமலும்

விவரங்களுக்கு:

டுவின்டெக்

அகாெமி,

அ.மகாலிங்கம்,

டெல்மபெி:

mahali@chennaitwintech.com

97104

இமணயதளம்:

என்று டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

(ஐஎஸ்டிடி)

நிர்வாக

85295,

மின்

இயக்குநர்,
அஞ்ெல்:

www.chennaitwintech.com

http://tamil.thehindu.com/tamilnadu/article19414574.ece
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Chennai
25.07.2017
Workshop on Bio
Medical
Waste
Management: A
workshop on bio
medical
waste
management will
be conducted in
the
city
next
month.
Organized by the
TwinTech
Academy,
the
workshop
will
touch on
the
topic
of
bio
medical
waste
and
how

healthcare
institutions
manage it.

Neighbourhood times – December mail – 24th July 2017

TwinTech Academy
Business Management Solutions Pvt Ltd (Regd)

www.chennaitwintech.com

One Day Workshop on
Bio-Medical Waste Management
13th August 2017 | 08:30 AM to 05:00 PM
Venue :

Indian Society for Training & Development (ISTD)
Chateau D´Ampa, IVth Floor, No. 37, Nelson Manickam Road,
Chennai 600029, Tamil Nadu (Land Mark : Behind Skywalk)
This workshop therefore acquires critical importance in the health delivery as a
whole. The objective of this workshop is to provide an opportunity for learning and
implementation of the desired practices to manage Biomedical Waste. It further
aims to provide useful tips on toxic waste minimization.
Topics to be covered:
 Biomedical Waste Management in India – Current Scenario
 Changes in Biomedical waste management rules in 2016 compared to Biomedical
waste management rules 2013
 Importance of Segregation of Biomedical Waste.
 Treatment and Disposal Technology.
 Occupational and Public health risks of Hazardous Health Care Wastes.
 Transportation of Biomedical Waste.
 Responsibilities of Biomedical waste generation units.
Targeted Participants: This workshop will be useful for the executives from Healthcare
Institutions, Executives, Head of Departments, Medical and Paramedical staff from Private
and Government hospitals, Occupational healthcare centers, Clinical & Referral
laboratories and Students of Healthcare Management & Allied Healthcare Programs and
any stream of healthcare members can participate this workshop.

For details and Registrations
Mr A.Mahalingam, Organizing Secretary:
Mobile No: 97104 85295
Mail : mahali@mahali.in / web : www.chennaitwintech.com

