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ABSTRACT 
      The Hospital and the Institute for Radiation and Nuclear Medicine is one of the 
specialized hospitals within Baghdad city, with 165 beds and up to 213 staff work, 
located in an abundance of health centers area and transportation links. The current study 
concentrated on the most important means that followed by the hospital administration in 
the solid medical waste disposal  that generated within the various facilities of the health 
center, by design information form for this purpose, included 28 questions about the 
manage and handling of solid waste inside the hospital. It also contained the information 
that was provided to us by the administrative department at the hospital. Through study, 
which found a weakness in separating, labeling and documentation in the solid medical 
waste system, hazardous solid waste volume reached 10.6%, while the domestic solid 
waste amount  89.44%, depending on cleaners and unskilled workers in the collection, 
sorting, transport and treatment of hazardous medical waste with lack of a dedicated staff 
to manage this process , burning temperature does not reach more than 550 degrees, 
causing gases  emission have serious problem on health and the environment. 
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  مستشفى ومعھد االشعاع والطب النووي في النفایات الصلبة ادارة

 
  :الخالصة

 تعد مستشفى ومعھد االشعاع والطب النووي واحدة من المستشفیات التخصصیة في العاصمة بغداد    
في منطقة تمتاز بوفرة المراكز الصحیة وخطوط  ، تقع213ر وكادر عمل یصل الى یسر 165بسعة 
سلطت الدراسة الحالیة الضوء على اھم االجراءات المتبعة من قبل ادارة المستشفى في التخلص من . النقل

اعداد استمارة لھذا خالل  ، منالصحيلھذا المركز المتولدة داخل المرافق المختلفة  الصلبة المخلفات الطبیة
 ضال عنف. التعامل معھاوتشفى لمخلفاتھا الصلبة ال عن كیفیة ادارة المسسؤا 28احتوت  الغرض

وجد من خالل الدراسة التي اجریت . المعلومات التي تم تزویدنا بھا من قبل القسم االداري بالمستشفى
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ضعف في نظام الفرز والتعلیم والتوثیق للمخلفات الطبیة الصلبة، حجم المخلفات الصلبة الخطرة وصل 
االعتماد على عمال الخدمة  ,%89.44في حین شكلت المخلفات الصلبة االعتیادیة مانسبتھ % 10.6الى 

غیر المھرة في جمع وفرز ونقل ومعالجة النفایات الطبیة الخطرة دون وجود كادر متخصص لعمال وا
انبعاث درجة مئویة مما یؤدي الى  550، درجة حرارة الحرق ال تصل الى اكثر من الداء ھذه المھام

  .غازات ذات خطورة واضحة على الصحة والبیئة
  

   :المقدمة
من ھي تلك النفایات المتولدة في المنشات والمراكز التي تقدم الرعایة الصحیة،  الطبیةالنفایات     

تقسم . ومصانع االدویة والمراكز البحثیة والعیادات البیطریة والتمریض في المنازلمراكز مختبرات 
 المتولدةالنفایات البلدیة كالخطرة  ھما نفایات الرعایة الصحیة غیرالنفایات الطبیة الى قسمین اساسیین 

ر من النفایات، داخل المرفق الصحي من المطابخ واالقسام االداریة وعملیات التنظیف وتشكل النسبة االكب
نفایات طبیة خطرة وھي الناتجة من مصادر ملوثة او محتملة التلوث بالعوامل المعدیة او المواد الكیمیاویة 

تشكل خطرا على الفرد والمجتمع لكنھا  ،او المشعة وتشكل النسبة االقل من اجمالي نفایات الرعایة الصحیة
  .حسب مراجع منظمة الصحة العالمیة الىا، وتصنف والبیئة عند جمعھا وخزنھا ونقلھا او التخلص منھ

ائل الجسمیة وھي االنسجة التي تحتوي على االنسجة واالعضاء البشریة والس :البقایا البشریة والحیوانیة
  . [1,2]المختلفة كالدم والبالزما وجثث حیوانات التجارب

بالبكتریا والفایروسات والفطریات وھي النفایات التي تنقل العدوى نتیجة تلوثھا  :النفایات المعدیة 
  .والطفیلیات

ھي تلك النفایات الحاویة على مواد كیمیاویة صلبة وسائلة وغازیة من نشاطات  :النفایات الكیمیاویة 
  .والعالجیة ومعقمات ومطھرات مختبرات التشخیصیةال
المقصات والمناشیر والزجاج وھي تلك النفایات الحاویة على المحاقن والمشارط واالبر و :النفایات الحادة 

  . المكسور وغیرھا ممن تسبب القطع والوخز
المستحضرات الصیدالنیة وتحضیر  النفایات المتبقیة من عملیات التشخیص و :النفایات الصیدالنیة

  . واالدویة التالفة والمنتھیة الصالحیة
التي تحتوي على نویدات ذات نشاط الصلبة والسائلة والغازیة و ھي تلك المواد بصورتھا :النفایات المشعة

  . اشعاعي مستخدمة في التشخیص والعالج
  .ات التعقیم والعالجخاسطوانات الغاز الفارغة وبخا : اسطوانات الغاز المضغوط

یدالنیة شدیدة الخطورة التي لھا القدرة على قتل او منع وتشمل المواد الص :المركبات المسممة للجینات 
الخالیا  او مكونات الجینات وتستخدم في عالج السرطان او في نقل االعضاء، كما تشمل  انقسام

  .  االفرازات الجسمیة المختلفة للمرضى المتعالجین بھذه المواد ولوازم تحضیرھا
مرحلة الى مجموعة المراحل التي تمر بھا النفایات الطبیة من مصدر تولدھا : ادارة النفایات الطبیة

  :ھا بشكل امن وسلیم وتشمل التخلص من
ویجب ان تتم ھذه العملیة عند مصدر التولد باستخدام اكیاس وحاویات ذات الوان مختلفة للتمییز : الفرز

بین النفایات االعتیادیة والنفایات الخطرة اما النفایات الحادة فتوضع في حاویات معدنیة او بالستیكیة 
  .محكمة الغلق یصعب ثقبھا

بھا مراحل جمع النفایات من مصاادر انتاجھا الى نقاط التجمیع المؤقتة من قبل عمال مدربین یقصد : الجمع
على ھذه العملیة ومزودین بمعدات الوقایة الالزمة لحمایتھم وان تكون الحاویات واالكیاس مزودة 

ات مع مراعاة بمعلومات كنوع النفایات، وزنھا مصدر تولدھا، وموقعة من رئیس القسم المنتج لھذه المخلف
  .بالقسم ووحدة الجمع تثبیت كافة المعلومات في سجالت خاصة
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بعض المؤسسات الصحیة الكبیرة التي تحتوي على اقسام كثیرة ومتباعدة یصعب نقل : الخزن المؤقت
النفایات الطبیة بشكل یومي لذلك یجب ان تكون ھناك اماكن خزن مؤقتة عبارة عن غرف توضع فیھا 

  .ت الطبیة لغرض التخلص النھائيحاویات النفایا
تنقل النفایات الطبیة في حاویات خاصة غیر منفذة للمواد السائلة تختلف عن تلك المستخدمة  :نقل النفایات

في نقل المخلفات البلدیة، ویجب ان یكون السائقین مدربین على نقل ھذا النوع من المخلفات، ویتم 
  . استحصال تصریح من الجھة المولدة للنفایات لنقلھا

لص من النفایات الطبیة منھا الحرق، والتقطیع والتعقیم بالبخار، ھناك طرق عدیدة للتخ :التخلص منھا
  .plasma gasificationالمعاملة بدرجات حرارة عالیة كما في تقنیة 

  :    اھداف البحث 
 . مستشفى ومعھد االشعاع والطب النووي ومعدالت التولد في  المتولدةالطبیة  اھم النفایات تحدید .1
من خالل ة في معالجة النفایات الطبیة الخطرة في ھذا المرفق الصحي التعرف على االلیات المتبع .2

من والصحیح من ھذه التخلص اآلالمتبعة في كیفیة الصحیحة التعرف على االجراءات العملیة 
 .النفایات 

 .منة والصحیحة في ادارة النفایات الطبیة الخطرة لھذه المستشفىاقتراح االلیات والسبل اآل   .3
 

  :طرائق العمل
  :استحصال الموافقات

تم استحصال كافة الموافقات االصولیة الالزمة النجاز البحث من دائرة البحث والتطویر في وزارة  
 .الصحة

  
  :اعداد االستمارة

سؤاال عن كیفیة ادارة  59مات والبیانات الضروریة للبحث اعدت استمارة من ولغرض جمع المعل 
ملین في ھذه المجال، تم ملؤھا من قبل الكادر االداري والفني في االمستشفى لمخلفاتھا الصلبة وعدد الع

  .المستشفى
  :الزیارات المیدانیة

 مجموعة من الزیاراتنظمت خاللھا ) 2010/تموز -2010/اذار(اشھر  5استغرق العمل المیداني   
لمتولدة وكمیاتھا الى موقع المستشفى للتعرف على اھم النفایات ابمعدل زیارة واحدة اسبوعیا  میدانیة ال

   .لتخلص منھا، وایجاد افضل الطرق الكفیلة بمعالجة ھذا النوع من المخلفاتاووطرق جمعھا ونقلھا 
من قبل فریق بحثي یعمل  تم تزویدنا بالقراءات: مستوى انبعاث الغازات واالبخرة من محرقة المستشفى

 Gasmetلدى وزارة العلوم والتكنولوجیا، سجلت القراءات باستخدام جھاز تحلیل الھواء المحمول 
DX4040, USA) (air analyzer.  

  
  :النتائج والمناقشة 

  ومعھد االشعاع والطب النووي في مستشقى  المتولدة انواع النفایات الطبیة الخطرة 
الى االصناف الموضحة ومعھد االشعاع والطب النووي  النفایات الطبیة المنتجة في داخل مستشفى تقسم
 وتعتمد كمیاتھا ومعدالت تولدھا على السعة السریریة للمستشفى وعدد الكادر العامل فیھا )1( الجدولفي 

 150.5ت لشھر اذار بلغتكمیة متولدة كان یبین معدالت التولد لالشھر االربعة، یالحظ ان اعلى) 2(جدول 
كغم، یالحظ ان نسبة النفایات  108.5وبلغت قابلھا شھر حزیران حیث سجل ادنى نسبة تولد  كغم
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اما النفایات % 9.3في حین كانت نسبة النفایات الطبیة الخطرة المتولدة % 89.44االعتیادیة المتولدة كانت 
  . [3,4]ذه النتائج توافق مع كل من دراسة ھ .)1(وكما مبین في الشكل  %1.3المعدیة فكانت نسبتھا 

  
  

  في مستشفى ومعھد االشعاع والطب النووياالعتیادیة والخطرة المتولدة انواع النفایات  :)1(جدول
 نفایات معدیة النفایات الخطرة النفایات االعتیادیة

والزجاج االدوات الحادة كالمشارط واالبر   المذیبات والكواشف  بقایا الطعام
 المھشم

االدویة والمحالیل المنتھیة   الزجاج
  اللقاحات  الصالحیة

محالیل تظھیر االفالم   المعادن
  النفایات المرضیة شعاعیةاال

الورق، الخشب، والورق 
 الدم البالزما، المصل، كریات(  الدم ومشتقاتھ  االدویة ذات السمیة الخلویة  المقوى

  )الحمراء

الحیوانات المستخدمة في التجارب بقایا   الفورمالدھاید  البالستك
  البحثیة

  االنسجة وسوائل الجسم  محالیل وغازات التخدیر المطاط
   الكحوالت  بقایا االقمشة واالنسجة
   الزئبق جثث الحیوانات غیر المصابة

    البطاریات والمصابیح 

   
  معدل تولد النفایات في معھد ومستشفى االشعاع والطب النووي): 2(جدول

  

  الشھر
النفایات 
  االعتیادیة

  )یوم/كغم(
النفایات الخطرة  

  )یوم/كغم(
النفایات 
المعدیة 

  )یوم/كغم(
  النفایات الكلیة

  )یوم/كغم(
عدد 

 المرضى 
  الراقدین

معدل تولد النفایات 
  )یوم/مریض/كغم(

  2.78  54  150.5 0.5  15  135  اذار

  3.27  43  140.7  1.7  17  122  نیسان

  3.07  44  132.1  2.1  12  118  ایار

  3.4  32  108.5  2.5  8  98  حزیران

  2.6  47  122.6  1.6  9  112  تموز

      654.4  8.4  61  585  المجموع

  2.9  44  130.8  1.68  12.2  117  المعدل
النسب 

        1.3  9.3  89.44  % الوزنیة
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  النسب الوزنیة النواع النفایات المتولدة في مستشفى ومعھد االشعاع والطب النووي

النفایات الطبیة لحین  یالحظ عدم وجود اماكن خزن مؤقت نظامیة توضع فیھا
كما ان نوع وعدد الحاویات المستخدمة غیر مالئم لھذه العملیة، مع مالحظة ضعف 

  .التوثیق عند المصدر المنتج لھذا النوع من النفایات وعند وحدة المعالجة

  وعدد الحاویاتى اماكن الخزن المؤقت في المستشفى

  كال  نعم
  ü   
  ü   
ü     
ü     
  ü   
  ü   
  ü   

    حاویة 112
    حاویة 35

نفایات خطرة 
9.30
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النسب الوزنیة النواع النفایات المتولدة في مستشفى ومعھد االشعاع والطب النووي): 1(شكل
  

یالحظ عدم وجود اماكن خزن مؤقت نظامیة توضع فیھا) 3(الجدول من 
كما ان نوع وعدد الحاویات المستخدمة غیر مالئم لھذه العملیة، مع مالحظة ضعف ) حرقھا(معالجتھا

التوثیق عند المصدر المنتج لھذا النوع من النفایات وعند وحدة المعالجة
  

اماكن الخزن المؤقت في المستشفى اسئلة حول): 3(جدول
  

  السؤال  ت
  ھل یوجد اماكن خزن مؤقتة داخل المستشفى  1
  ھل توجد حاویات للخزن المؤقت  2
  ھل یوجد حاویات مناسبة لنقل النفایات الطبیة  3
  ھل یوجد فرز عند المصدر  4
  كافيالفرز والجمع  حاویات  ھل عدد  5
  ھل حاویات الفرز مالئمة لھذه العملیة  6
  ھل یوجد توثیق لحجم النفایات المتولدة عند المصدر  7
  عدد حاویات الفرز  8
  عدد حاویات الجمع  9
  

نفایات    
اعتیادیة

89.40%
   

نفایات خطرة  
30%

1.30%  
نفایات معدیة

ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ
                                                                                                        

  

من 
معالجتھا

التوثیق عند المصدر المنتج لھذا النوع من النفایات وعند وحدة المعالجة

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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نالحظ ان الكادر العامل في عملیات الفرز والجمع والنقل والخزن والمعالجة من العمال ) 4(من الجدول 
كما ان العدد  المھرة والذین یفتقرون الى التدریب والتعامل العلمي السلیم مع ھذا النوع من النفایاتغیر 

  .غیر كافي لھذه العملیة
  اسئلة حول كادر العمل المكلف بجمع ومعالجة النفایات الطبیة): 4(جدول 

  
  كال  نعم  السؤال  ت
   ü    ھل كادر العمل كافي لعملیة الجمع والمعالجة  1
   ü    جمیع كادر العمل مدرب على عملیات الجمع والمعالجةھل   2
    بدلة عمل فقط  ھل یرتدي كادر العمل المالبس الواقیة الضروریة لھذه المھمة  3
    احیانا  ھل یخضع كادر العمل الى دورات تدریبیة في مجال المعالجة  4

ھل كادر العمل مزود بعربات نقل مخصصة لنقل النفایات الطبیة   5
   ü    االقسام الى اماكن الخزن المؤقتةمن 

ھل یوجد قسم او وحدة  داخل المستشفى متخصصة بعملیات   6
   ü    الفرز والجمع والنقل والتوثیق

    5  عدد كادر العمل الدائمین  7
    3  عدد العمال المؤقتین  8

  
   :محرقة المستشفى الناتجة من مستوى االنبعاثات

المحارق على نوع وكمیة المواد الداخلة في المحرقة ومن المالحظ یعتمد حجم ونوع الغازات المنبعثة من 
ف درجة مئویة في حین ان الحرارة الالزمة التال 550ان درجة حرارة االحتراق ال تصل الى اكثر من 

یبین نتائج فحص االنبعاثات الغازیة  )5(درجة مئویة الجدول  1200المركبات یجب ان تصل الى  بعض
ان اغلب المركبات المنبعثة ھي ضمن المحدد العالمي ) 5(ویالحظ في الجدول  .من محرقة المستشفى

لمنظمة الصحة العالمي عدا المركبات الدقیقة العالقة واول اوكسید الكاربون وذلك لعدم كفاءة االحتراق في 
لرماد غرف المحرقة وان االحتراق یتم بصورة غیر تامة والدلیل ظھور بعض االجزاء غیر المحترقة مع ا

 .المستخرج من المحرقة
  

  المؤشرات الكیمیائیة للغازات المنبعثة من محرقة المستشفى): 5(جدول
  

 WHO المحدد  التركیز  المادة  ت
  3م/ ملجرام 34  3م/ ملجرام 47  الدقائق العالقة الكلیة  1

  3م/ ملجرام 50  3م/ ملجرام 53  اول اوكسید الكاربون  2

  3م/ ملجرام 150  3م/ ملجرام 54  ثاني اوكسید الكبریت  3

  3م/ ملجرام 100  3م/ ملجرام 40  كلورید الھیدروجین  4

  3م/ ملجرام 400  3م/ ملجرام 87  اكاسید النتروجین  5

  جزء بالملیون 8  جزء بالملیون  3  المركبات العضویة  6

  3م/ ملجرام 5  3م/ ملجرام 0,56  فلورید الھیدروجین  7

  3م/ نانوجرام 125  3م/ ملجرام 45  الدایوكسین  8

  3م/ ملجرام 0,16  3م/ ملجرام 0,07  الكادمیوم  9

  3م/ ملجرام 1,2  3م/ ملجرام 0,09  الرصاص  10
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 :االستنتاجات
وسط محافظة  ان المستشفى الذي شملتھ الدراسة ھو مستشفى ومعھد الطب واالشعاع النووي الذي یقع 

في منطقة تتوفر فیھا خطوط النقل بصورة جیدة محاطة بمجموعة من المؤسسات الصحیة بغداد 
حیط بالمستشفى بأنھ نشاط سكاني وبعیدة نوعا ما عن ییمتاز النشاط الذي , االخرى حكومیةمؤسسات الالو

عوادم  اھم الملوثات التي یمكن ان تتأثر بھا بیئة المستشفى ھي, االنشطة الصناعیة والتجاریة االخرى
السیارات نتیجة وفرة خطوط النقل باعتبارھا منطقة خدمیة تتكدس فیھا المراكز الصحیة والخدمیة االخرى 

من ان مستشفى الطب النووي .یئة المحیطة بھا ومن المتوقع ان تؤثر المستشفى ومخلفاتھا المختلفة في الب
از بتقدیم الخدمات العالجیة في مدینة بغداد تمت ذات التمویل الحكومي المستشفیات المتخصصة

تقع .عموم العراقل بل لیس لمدینة بغداد وحدھا والتشخیصیة لمرضى السرطان ومرضى الغدة الدرقیة
المستشفى في ثالث طوابق بدون توفر موقف خاص لسیارات المستشفى والمنتسبین وخالیة من المساحات 

من مصاعد كھربائیة  )المعاقیین( لخاصةذوي االحتیاجات ال الخضراء كما انھا تحتوي على الخدمات
وعند مراقبة المستشفى نجد ان الخدمات الطبیة .رضىوغیرھا من التسھیالت االخرى لھذه الفئة من الم

المقدمة واالمكانات المتاحة ال تلبي كافة احتیاجات المرضى وانھا التغطي العدد المتزاید من الوافدین لتلقي 
فتقر الى توافر الوحدات البحثیة التي قد تطور عمل المستشفى من جھة وتخدم كما انھا ت .الخدمة العالجیة

ركزت الدراسة بصورة اساسیة على كیفیة تعامل .،من جھة اخرى نظام االدارة البیئیة داخل المستشفى
ومن خالل االستمارة التي تم ملؤھا من قبل الكادر ، االعتیادیة والخطرة الصلبة المستشفى مع مخلفاتھا

المیدانیة المتكررة الزیارات االداري والذي جمع معلوماتھا من االقسام المختلفة للمستشفى ومن خالل 
  :مع منتسبي المستشفى باقسامھا المختلفة وجد  اللقاءاتو

ومعالجة المخلفات  المستشفى ال تحتوي على مركز متخصص او وحدة لمتابعة جمع ونقل وخزن .1
 .الخطرة والسامة وتدوین كافة المعلومات المتعلقة بھذا الخصوص

عدم وجود سجالت لتثبیت اوزان وكمیات النفایات المتخلفة من كل قسم ونوع ھذه المخلفات ومدى  .2
 .او اشخاص مسؤولین عن جمع وتسلیم ھذه المخلفات لعمال الجمع والنقل خطورتھا

تشفى ضعیف وال یعتمد على االسس واالسالیب المتبعة من قبل الجھات ان نظام الفرز في المس .3
عبوات المحالیل و (ویقتصر على وضع النفایات الخطرة والمنظمات المعتمدة بھذا الخصوص 

في اكیاس ذات لون اصفر ) عینات الدم من المرضى ,القطن والشاش الملوث بالدم ,الدواء الفارغة
فتوضع في حاویات من الورق المقوى ذات فتحة باتجاه واحد تجمع من اما المواد الحادة والمشارط 

 .اقسام المستشفى المختلفة
في نقل وخزن وفرز المخلفات الطبیة بعضھا عن البعض  )عمال خدمة( متخصص غیر كادر  .4

) تستخدم الغراض اخرى( االخر ویكون النقل الى المحرقة في عربات غیر مخصصة لھذا العمل
 ).رف تخزین نظامیةغ( وال یوجد اماكن مخصصة للخزن المؤقت

 .)واحذیةكفوف وكمامات (واقیة مالبس عمال الخدمة  ءارتدا عدم  .5
المطاعم والمطبخ وبقایا االكل للمرضى فتجمع في اكیاس من البولي اثلین اسود اللون وتنقل مخلفات  .6

 .الى حاویات خاصة لتصریفھا عبر منافذ الخدمة البلدیة بصورة دوریة
الدولة (المحالیل واالدویة منتھیة الصالحیة والتالفة فتعزل في اماكن مخصصة لتعاد الى المصدر .7

 .اء معالجتھا  بدون تكلف عن) المصنعة
 

 :التوصیات
تبني المؤسسات الصحیة نظام اداري بیئي یبدأ منذ المراحل االولى النشاءه وتشغیلھ یتمثل بترشید  .1

استھالك الطاقة والمیاه والغذاء والتخلص اآلمن والصحي من النفایات الطبیة ویفضل ان تكون بعیدة 
اطق نالنقل والمواصالت وبعیدة عن المعن المناطق المزدحمة والضوضاء الناتج  عن حركة 

االجھزة الحدیثة لكافة االقسام والمراكز والمختبرات  و الصناعیة والمعامل ، ومجھزة بالمعدات
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وتبلیط  الطرق والشوارع المؤدیة الى االھتمام بتشجیر حول وداخل المستشفیات و. الطبیة والعلمیة
ب بعدد یالئم اعداد المرضى والزائرین والعنایة وتزویدھا بمصادر میاه صالحة للشر المستشفیات 

التامة بنظافة المستشفى بصورة دائمة ومكافحة القوارض والحیوانات السائبة والحشرات النھا 
 .مصادر جیدة النتقال العدوى الى االنسان

المنتجة  تطبیق االنظمة والقوانین البیئیة المتعلقة بالنفایات الطبیة الخطرةالمؤسسات الصحیة ب الزام .2
بناء وانشاء المدافن الصحیة لدفن تلك  لمعالجة النھائیة لتلك النفایاتفي المستشفیات وكذلك طرق ا

 .[5,6]آمنة  للبیئة والصحة العامة  قالنفایات المعالجة بطر
ومعالجة النفایات الطبیة الخطرة والسامة الدارة  )وحدة معالجة المخلفات( انشاء وحدة متخصصة .3

المستشفى مكونة من كادر متخصص ذو خبرة في ھذا المجال، تقوم بالتنسیق مع االقسام داخل 
المختلفة داخل المستشفى في ادارة نفایاتھا الخطرة من حیث الجمع والفرز والنقل والتوثیق فضال 
عن تقدیم العون والمشورة العلمیة والتقنیة واجراء البحوث العلمیة في مجال االدارة البیئیة في 

 العاملة في المجال الصحيتنظیم الدورات التدریبیة لتطویر وتوعیة الكوادر  و القطاع الصحي
 . بخطورة المخلفات الطبیة

عن للنفایات الطبیة الخطرة والمعالجة  والنقل والتوثیق والجمع في عملیات الفرزاتباع نظام خاص  .4
  . [7,8]لكل نوع منھا) Code Number(ارقام مفاتیح طریق تصنیفھا في

على اساس الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة في حاویات خاصة ذات مواصفات جیدة النفایات یتم فرز  .5
وتوثیقھا في استمارات بعدة نسخ موقعة ومختومة من قبل مسؤول القسم المنتج لھذه النفایات ومن 

 .[9] )وحدة معالجة المخلفات(الجھة المسؤولة عن الخزن المؤقت لھا 
ذات مواصفات , ة تجمیع مؤقتة داخل المستشفى لحین نقلھا الى اماكن المعالجة النھائیة توفیر نقط .6

قیاسیة معتمدة ومحكمة الغلق والیتم الدخول والخروج منھا اال من قبل الكوادر المتخصصة 
 والمدربة في ھذا المجال 

ألكیاس والحاویات یجب تحدید مسار عربات نقل المخلفات الطبیة داخل المرفق بحیث یعرف مكان ا .7
 للخطر وتقل دائرة انتشار التلوث داخل المرفق شخاص العاملین وبطریقة ال تعرض حیاة اال

[9,10].  
الخزن المؤقتة الى نقطة التجمیع المركزیة في وحدة غرفة عملیة نقل النفایات الخطرة من ان تكون  .8

محكمة الغلق ات مخصصة لنقل ھذا النوع من النفایات بحیث تكون بواسطة مركب المعالجة النھائیة
مخاطر الن ذلك یقلل من  بین السائق والنفایات تماس وجد ی ومنفصلة عن السائق تماما اي ال

یجب أن یكون تصمیم عربات نقل القمامة داخل  .المنقولة بھذه النفایاتبعض االمراض العدوى ب
یجب أن تكون المادة ، وتلك المخلفات من ل لحدوث تسرب للسوائلالمرفق بطریقة ال یكون بھا مجا

، وان ال تحتوي المحالیل والمواد الكیماویة ومواد التنظیف من للتاكل مقاومةالمصنوعة منھا العربة 
 . [9,11] على حافات حادة قد تمزق االكیاس عند نقلھا

االصابات باالمراض الناتجة من التعامل مع ھكذا نوع تزوید كوادر العمل بالمالبس الواقیة للحد من  .9
 .من النفایات

زج الكوادر العاملة بھذا المجال في دورات تدریبیة مكثفة وتخصصیة لخلق كوادر قادرة على  .10
التعامل مع مستوى خطورة ھذه المواد من جھة وتالفي الحاالت الطارئة والكوارث من جھة اخرى 

. 
لمعدات الحدیثة والتدرب علیھا النھا توفر الوقت االتقنیات واالجھزة ومحاولة االطالع واقتناء  .11

في مصاف المستشفیات العالمیة التي تطبق انظمة الجودة المؤسسة الصحیة والجھد والكادر وتجعل 
 .في االدارة البیئة في تقدیم الخدمات العالجیة
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للوقایة من االصابة ببعض  اخضاع الكوادر العاملة في ھذا المجال الى الفحص الطبي الدوري .12
مع المخلفات ذات السمیة الخلویة  االمراض السرطانیة والوراثیة نتیجة التعامل لفترات طویلة 

 .من المخلفات الخطرةوغیرھا 
للنفایات الخطرة داخل فرن في درجات ) عملیات الحرق ( عملیات المعالجة النھائیة ان تكون  .13

لضمان تفكك المركبات الكیمیائیة السامة، كما ویجب  یةدرجة مؤ)  1000( تقل عن  حراریة ال
معرفة نوع المعالجة لكل نوع من المخلفات فالبعض ال یتم معالجتھا بالحرق كعبوات الغازات 
والمذیبات والمعادن الثقیلة وغیرھا من المركبات ذات الخصوصیة والتي قد تنتج مركبات اكثر 

  .[12]ان تنتج الدایوكسین  سمیة عند حرقھا كالبولیمرات التي یمكن
 من خالل اجراء عملیات تقییم البیئة الداخلیة بطریقة متكررة، للعمل على تالفي كل مصادر التلوث .14

  .تحقیق كفاءة نظم منع العدوى المتبعة في االقسام المختلفة بالمستشفى بما یحقق اقل اقامة سریریة 
القضاء على مصادر التلوث البیئي الداخلي والخارجي من خالل عمل التقییم البیئي للمستشفى  .15

 .سریریة تحقیق كفاءة نظم منع العدوى المتبعة في االقسام المختلفة بالمستشفى بما یحقق اقل اقامةل
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