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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 ومعهد االشعاع والطب النووي فً النفاٌات الصلبة ادارة
 

 الخالصة:
 تعد مستشفى ومعهد االشعاع والطب النووي واحدة من المستشفٌات التخصصٌة فً العاصمة بغداد    

، تمع فً منطمة تمتاز بوفرة المراكز الصحٌة وخطوط 352ٌصل الى ر وكادر عمل ٌسر 561بسعة 
النمل. سلطت الدراسة الحالٌة الضوء على اهم االجراءات المتبعة من لبل ادارة المستشفى فً التخلص من 

اعداد استمارة لهذا خالل  ، منالصحًلهذا المركز المتولدة داخل المرافك المختلفة  الصلبة المخلفات الطبٌة
 ضال عنف. التعامل معهاوتشفى لمخلفاتها الصلبة سؤاال عن كٌفٌة ادارة المس 38احتوت  غرضال
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وجد من خالل الدراسة التً اجرٌت المعلومات التً تم تزوٌدنا بها من لبل المسم االداري بالمستشفى. 
الخطرة وصل ضعف فً نظام الفرز والتعلٌم والتوثٌك للمخلفات الطبٌة الصلبة، حجم المخلفات الصلبة 

االعتماد على عمال الخدمة  ,%89.44% فً حٌن شكلت المخلفات الصلبة االعتٌادٌة مانسبته 51.6الى 
غٌر المهرة فً جمع وفرز ونمل ومعالجة النفاٌات الطبٌة الخطرة دون وجود كادر متخصص لعمال وا

مما ٌؤدي الى انبعاث  درجة مئوٌة 111، درجة حرارة الحرق ال تصل الى اكثر من الداء هذه المهام
 غازات ذات خطورة واضحة على الصحة والبٌئة.

 

  :المقدمة
من هً تلن النفاٌات المتولدة فً المنشات والمراكز التً تمدم الرعاٌة الصحٌة،  الطبٌةالنفاٌات     

ومصانع االدوٌة والمراكز البحثٌة والعٌادات البٌطرٌة والتمرٌض فً المنازل. تمسم مراكز مختبرات 
 المتولدةالنفاٌات البلدٌة كالخطرة  هما نفاٌات الرعاٌة الصحٌة غٌرالنفاٌات الطبٌة الى لسمٌن اساسٌٌن 

ر من النفاٌات، داخل المرفك الصحً من المطابخ وااللسام االدارٌة وعملٌات التنظٌف وتشكل النسبة االكب
نفاٌات طبٌة خطرة وهً الناتجة من مصادر ملوثة او محتملة التلوث بالعوامل المعدٌة او المواد الكٌمٌاوٌة 

تشكل خطرا على الفرد والمجتمع لكنها  ،او المشعة وتشكل النسبة االلل من اجمالً نفاٌات الرعاٌة الصحٌة
 حسب مراجع منظمة الصحة العالمٌة الى.ا، وتصنف والبٌئة عند جمعها وخزنها ونملها او التخلص منه

ائل الجسمٌة وهً االنسجة التً تحتوي على االنسجة واالعضاء البشرٌة والس :البماٌا البشرٌة والحٌوانٌة

 . [1,2]المختلفة كالدم والبالزما وجثث حٌوانات التجارب

بالبكترٌا والفاٌروسات والفطرٌات وهً النفاٌات التً تنمل العدوى نتٌجة تلوثها  :النفاٌات المعدٌة 
 .والطفٌلٌات

هً تلن النفاٌات الحاوٌة على مواد كٌمٌاوٌة صلبة وسائلة وغازٌة من نشاطات  :النفاٌات الكٌمٌاوٌة 
 .والعالجٌة ومعممات ومطهرات مختبرات التشخٌصٌةال
وهً تلن النفاٌات الحاوٌة على المحالن والمشارط واالبر والممصات والمناشٌر والزجاج  :النفاٌات الحادة 

 المكسور وغٌرها ممن تسبب المطع والوخز. 
المستحضرات الصٌدالنٌة وتحضٌر  النفاٌات المتبمٌة من عملٌات التشخٌص و :النفاٌات الصٌدالنٌة

 واالدوٌة التالفة والمنتهٌة الصالحٌة. 
الصلبة والسائلة والغازٌة والتً تحتوي على نوٌدات ذات نشاط  هً تلن المواد بصورتها :المشعةالنفاٌات 

 اشعاعً مستخدمة فً التشخٌص والعالج. 
 .ات التعمٌم والعالجخاسطوانات الغاز الفارغة وبخا : اسطوانات الغاز المضغوط

طورة التً لها المدرة على لتل او منع ٌدالنٌة شدٌدة الخوتشمل المواد الص :المركبات المسممة للجٌنات 
الخالٌا  او مكونات الجٌنات وتستخدم فً عالج السرطان او فً نمل االعضاء، كما تشمل  انمسام

 االفرازات الجسمٌة المختلفة للمرضى المتعالجٌن بهذه المواد ولوازم تحضٌرها.  
مرحلة الى الطبٌة من مصدر تولدها  ادارة النفاٌات الطبٌة: مجموعة المراحل التً تمر بها النفاٌات

 :التخلص منها بشكل امن وسلٌم وتشمل 
الفرز: وٌجب ان تتم هذه العملٌة عند مصدر التولد باستخدام اكٌاس وحاوٌات ذات الوان مختلفة للتمٌٌز 

بالستٌكٌة بٌن النفاٌات االعتٌادٌة والنفاٌات الخطرة اما النفاٌات الحادة فتوضع فً حاوٌات معدنٌة او 
 محكمة الغلك ٌصعب ثمبها.

الجمع: ٌمصد بها مراحل جمع النفاٌات من مصاادر انتاجها الى نماط التجمٌع المؤلتة من لبل عمال مدربٌن 
على هذه العملٌة ومزودٌن بمعدات الولاٌة الالزمة لحماٌتهم وان تكون الحاوٌات واالكٌاس مزودة 

ولدها، ومولعة من رئٌس المسم المنتج لهذه المخلفات مع مراعاة بمعلومات كنوع النفاٌات، وزنها مصدر ت
 .بالمسم ووحدة الجمع تثبٌت كافة المعلومات فً سجالت خاصة
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الخزن المؤلت: بعض المؤسسات الصحٌة الكبٌرة التً تحتوي على السام كثٌرة ومتباعدة ٌصعب نمل 
زن مؤلتة عبارة عن غرف توضع فٌها النفاٌات الطبٌة بشكل ٌومً لذلن ٌجب ان تكون هنان اماكن خ

 حاوٌات النفاٌات الطبٌة لغرض التخلص النهائً.
تنمل النفاٌات الطبٌة فً حاوٌات خاصة غٌر منفذة للمواد السائلة تختلف عن تلن المستخدمة  نمل النفاٌات:

ت، وٌتم فً نمل المخلفات البلدٌة، وٌجب ان ٌكون السائمٌن مدربٌن على نمل هذا النوع من المخلفا
 استحصال تصرٌح من الجهة المولدة للنفاٌات لنملها. 

هنان طرق عدٌدة للتخلص من النفاٌات الطبٌة منها الحرق، والتمطٌع والتعمٌم بالبخار،  التخلص منها:

 .plasma gasificationالمعاملة بدرجات حرارة عالٌة كما فً تمنٌة 

 اهداف البحث :    
 مستشفى ومعهد االشعاع والطب النووي.  ومعدالت التولد فً  المتولدةالطبٌة  اهم النفاٌات تحدٌد .5

من خالل التعرف على االلٌات المتبعة فً معالجة النفاٌات الطبٌة الخطرة فً هذا المرفك الصحً  .3
من والصحٌح من هذه التخلص اآلالمتبعة فً كٌفٌة الصحٌحة التعرف على االجراءات العملٌة 

 النفاٌات .

 منة والصحٌحة فً ادارة النفاٌات الطبٌة الخطرة لهذه المستشفى.لٌات والسبل اآلالتراح اال  .2
 

 طرائق العمل:
 استحصال الموافقات:

تم استحصال كافة الموافمات االصولٌة الالزمة النجاز البحث من دائرة البحث والتطوٌر فً وزارة  
 .الصحة

 
 اعداد االستمارة:

سؤاال عن كٌفٌة ادارة  19الضرورٌة للبحث اعدت استمارة من مات والبٌانات ولغرض جمع المعل 
ملٌن فً هذه المجال، تم ملؤها من لبل الكادر االداري والفنً فً االمستشفى لمخلفاتها الصلبة وعدد الع

 المستشفى.
 الزٌارات المٌدانٌة:

 الزٌارات مجموعة من( نظمت خاللها 3151تموز/ -3151اشهر )اذار/ 1استغرق العمل المٌدانً   
الى مولع المستشفى للتعرف على اهم النفاٌات المتولدة وكمٌاتها بمعدل زٌارة واحدة اسبوعٌا  مٌدانٌة ال

  .لتخلص منها، واٌجاد افضل الطرق الكفٌلة بمعالجة هذا النوع من المخلفاتاووطرق جمعها ونملها 
من لبل فرٌك بحثً ٌعمل  بالمراءات تم تزوٌدنامستوى انبعاث الغازات واالبخرة من محرلة المستشفى: 

 Gasmetلدى وزارة العلوم والتكنولوجٌا، سجلت المراءات باستخدام جهاز تحلٌل الهواء المحمول 

DX4040, USA) )air analyzer. 
 

 النتائج والمناقشة :
 ومعهد االشعاع والطب النووي فً مستشمى  المتولدة انواع النفاٌات الطبٌة الخطرة 

الى االصناف الموضحة ومعهد االشعاع والطب النووي  النفاٌات الطبٌة المنتجة فً داخل مستشفى تمسم
 وتعتمد كمٌاتها ومعدالت تولدها على السعة السرٌرٌة للمستشفى وعدد الكادر العامل فٌها (5) الجدولفً 

 51151كمٌة متولدة كانت لشهر اذار بلغت ( ٌبٌن معدالت التولد لالشهر االربعة، ٌالحظ ان اعلى3جدول )
كغم، ٌالحظ ان نسبة النفاٌات  51851وبلغت لابلها شهر حزٌران حٌث سجل ادنى نسبة تولد  كغم
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اما النفاٌات % 9.?% فً حٌن كانت نسبة النفاٌات الطبٌة الخطرة المتولدة ::.?<االعتٌادٌة المتولدة كانت 

 . [3,4]ذه النتائج توافك مع كل من دراسة ه .(3ن فً الشكل )وكما مبٌ %3.9المعدٌة فكانت نسبتها 

 
 

 فً مستشفى ومعهد االشعاع والطب النووياالعتٌادٌة والخطرة المتولدة انواع النفاٌات  :(1)جدول
 نفاٌات معدٌة النفاٌات الخطرة النفاٌات االعتٌادٌة

 المذٌبات والكواشف بماٌا الطعام
والزجاج االدوات الحادة كالمشارط واالبر 

 المهشم

 الزجاج
االدوٌة والمحالٌل المنتهٌة 

 الصالحٌة
 اللماحات

 المعادن
محالٌل تظهٌر االفالم 

 شعاعٌةاال
 النفاٌات المرضٌة

الورق، الخشب، والورق 
 المموى

 االدوٌة ذات السمٌة الخلوٌة
 الدم ) البالزما، المصل، كرٌات الدم ومشتماته

 (الحمراء

 الفورمالدهاٌد البالستن
بماٌا الحٌوانات المستخدمة فً التجارب 

 البحثٌة

 االنسجة وسوائل الجسم محالٌل وغازات التخدٌر المطاط

  الكحوالت بماٌا االلمشة واالنسجة
  الزئبك جثث الحٌوانات غٌر المصابة

  البطارٌات والمصابٌح 

  
 معهد ومستشفى االشعاع والطب النوويمعدل تولد النفاٌات فً (: 2جدول)

 

 الشهر
النفاٌات 
 االعتٌادٌة

 (كغم/ٌوم)

النفاٌات الخطرة  
 (كغم/ٌوم)

النفاٌات 
المعدٌة 

 (كغم/ٌوم)

 النفاٌات الكلٌة
 (كغم/ٌوم)

عدد 
 المرضى 
 الراقدٌن

معدل تولد النفاٌات 
 (كغم/مرٌض/ٌوم)

 <=.8 :; ;.5;3 ;.5 ;3 ;39 اذار

 =9.8 9: =.3:5 =.3 =3 388 نٌسان

 =9.5 :: 398.3 8.3 38 <33 اٌار

 :.9 98 ;.<35 ;.8 < <? حزٌران

 >.8 =: >.388 >.3 ? 338 تموز

   :.:;> :.< 3> ;<; المجموع

 ?.8 :: <.395 <>.3 38.8 =33 المعدل

النسب 
 % الوزنٌة

>?.:: ?.9 3.9    
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 مستشفى ومعهد االشعاع والطب النووي (: النسب الوزنٌة النواع النفاٌات المتولدة ف1ًشكل)

 
النفاٌات الطبٌة لحٌن  ( ٌالحظ عدم وجود اماكن خزن مؤلت نظامٌة توضع فٌها2من الجدول )

حرلها( كما ان نوع وعدد الحاوٌات المستخدمة غٌر مالئم لهذه العملٌة، مع مالحظة ضعف معالجتها)
 وعند وحدة المعالجة.التوثٌك عند المصدر المنتج لهذا النوع من النفاٌات 

 
 وعدد الحاوٌاتى اسئلة حول اماكن الخزن المؤقت فً المستشفى(: 3جدول)

 

 كال نعم السؤال ت

    هل ٌوجد اماكن خزن مؤلتة داخل المستشفى 5
    هل توجد حاوٌات للخزن المؤلت 3

    هل ٌوجد حاوٌات مناسبة لنمل النفاٌات الطبٌة 2
    هل ٌوجد فرز عند المصدر 4
    كافًالفرز والجمع  حاوٌات  هل عدد 1
    هل حاوٌات الفرز مالئمة لهذه العملٌة 6

    هل ٌوجد توثٌك لحجم النفاٌات المتولدة عند المصدر 7
  حاوٌة 553 عدد حاوٌات الفرز 8

  حاوٌة 21 عدد حاوٌات الجمع 9

 
 

 نفايات    
 اعتيادية

89.40% 

    

نفايات خطرة  
9.30% 

1.30%   

 نفايات معدية
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والنمل والخزن والمعالجة من العمال ( نالحظ ان الكادر العامل فً عملٌات الفرز والجمع 4من الجدول )
كما ان العدد  غٌر المهرة والذٌن ٌفتمرون الى التدرٌب والتعامل العلمً السلٌم مع هذا النوع من النفاٌات

 غٌر كافً لهذه العملٌة.
 (: اسئلة حول كادر العمل المكلف بجمع ومعالجة النفاٌات الطبٌة4جدول )

 

 كال نعم السؤال ت
    العمل كافً لعملٌة الجمع والمعالجةهل كادر  5

    هل جمٌع كادر العمل مدرب على عملٌات الجمع والمعالجة 3
  بدلة عمل فمط هل ٌرتدي كادر العمل المالبس الوالٌة الضرورٌة لهذه المهمة 2
  احٌانا هل ٌخضع كادر العمل الى دورات تدرٌبٌة فً مجال المعالجة 4

1 
بعربات نمل مخصصة لنمل النفاٌات الطبٌة هل كادر العمل مزود 

 من االلسام الى اماكن الخزن المؤلتة
   

6 
هل ٌوجد لسم او وحدة  داخل المستشفى متخصصة بعملٌات 

 الفرز والجمع والنمل والتوثٌك
   

  1 عدد كادر العمل الدائمٌن 7
  2 عدد العمال المؤلتٌن 8

 
  المستشفى:محرقة  الناتجة من مستوى االنبعاثات

ٌعتمد حجم ونوع الغازات المنبعثة من المحارق على نوع وكمٌة المواد الداخلة فً المحرلة ومن المالحظ 
ف درجة مئوٌة فً حٌن ان الحرارة الالزمة التال 111ان درجة حرارة االحتراق ال تصل الى اكثر من 

ٌبٌن نتائج فحص االنبعاثات الغازٌة  (1)درجة مئوٌة الجدول  5311المركبات ٌجب ان تصل الى  بعض
ان اغلب المركبات المنبعثة هً ضمن المحدد العالمً ( 1)وٌالحظ فً الجدول  .من محرلة المستشفى

لمنظمة الصحة العالمً عدا المركبات الدلٌمة العالمة واول اوكسٌد الكاربون وذلن لعدم كفاءة االحتراق فً 
غٌر تامة والدلٌل ظهور بعض االجزاء غٌر المحترلة مع الرماد  غرف المحرلة وان االحتراق ٌتم بصورة

 المستخرج من المحرلة.

 
 (: المؤشرات الكٌمٌائٌة للغازات المنبعثة من محرقة المستشفى5جدول)

 
 WHO المحدد التركٌز المادة ت
 9ملجرام/ م :9 9ملجرام/ م =: الدلائك العالمة الكلٌة 3

 9ملجرام/ م 5; 9ملجرام/ م 9; اول اوكسٌد الكاربون 8

 9ملجرام/ م 5;3 9ملجرام/ م :; ثانً اوكسٌد الكبرٌت 9

 9ملجرام/ م 355 9ملجرام/ م 5: كلورٌد الهٌدروجٌن :

 9ملجرام/ م 55: 9ملجرام/ م =< اكاسٌد النتروجٌن ;

 جزء بالملٌون < جزء بالملٌون  9 المركبات العضوٌة >

 9ملجرام/ م ; 9ملجرام/ م >;55 فلورٌد الهٌدروجٌن =

 9نانوجرام/ م ;38 9ملجرام/ م ;: الداٌوكسٌن <

 9ملجرام/ م >553 9ملجرام/ م =555 الكادمٌوم ?

 9ملجرام/ م 358 9ملجرام/ م ?555 الرصاص 35
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 االستنتاجات:

وسط محافظة  ان المستشفى الذي شملته الدراسة هو مستشفى ومعهد الطب واالشعاع النووي الذي ٌمع 
فً منطمة تتوفر فٌها خطوط النمل بصورة جٌدة محاطة بمجموعة من المؤسسات الصحٌة بغداد 

حٌط بالمستشفى بأنه نشاط سكانً وبعٌدة نوعا ما عن ٌ, ٌمتاز النشاط الذي االخرى حكومٌةمؤسسات الالو
بٌئة المستشفى هً عوادم  االنشطة الصناعٌة والتجارٌة االخرى, اهم الملوثات التً ٌمكن ان تتأثر بها

السٌارات نتٌجة وفرة خطوط النمل باعتبارها منطمة خدمٌة تتكدس فٌها المراكز الصحٌة والخدمٌة االخرى 
من ٌئة المحٌطة بها .ان مستشفى الطب النووي ومن المتولع ان تؤثر المستشفى ومخلفاتها المختلفة فً الب

ً مدٌنة بغداد تمتاز بتمدٌم الخدمات العالجٌة ف ذات التموٌل الحكومً المستشفٌات المتخصصة
عموم العراق.تمع ل بل لٌس لمدٌنة بغداد وحدها والتشخٌصٌة لمرضى السرطان ومرضى الغدة الدرلٌة

المستشفى فً ثالث طوابك بدون توفر مولف خاص لسٌارات المستشفى والمنتسبٌن وخالٌة من المساحات 
من مصاعد كهربائٌة  )المعالٌٌن( ذوي االحتٌاجات الخاصةل الخضراء كما انها تحتوي على الخدمات

.وعند مرالبة المستشفى نجد ان الخدمات الطبٌة رضىوغٌرها من التسهٌالت االخرى لهذه الفئة من الم
الممدمة واالمكانات المتاحة ال تلبً كافة احتٌاجات المرضى وانها التغطً العدد المتزاٌد من الوافدٌن لتلمً 

كما انها تفتمر الى توافر الوحدات البحثٌة التً لد تطور عمل المستشفى من جهة وتخدم  العالجٌة.الخدمة 
ركزت الدراسة بصورة اساسٌة على كٌفٌة تعامل .،من جهة اخرى نظام االدارة البٌئٌة داخل المستشفى

لؤها من لبل الكادر ومن خالل االستمارة التً تم م، االعتٌادٌة والخطرة الصلبة المستشفى مع مخلفاتها
المٌدانٌة المتكررة الزٌارات االداري والذي جمع معلوماتها من االلسام المختلفة للمستشفى ومن خالل 

 مع منتسبً المستشفى بالسامها المختلفة وجد : اللماءاتو
المستشفى ال تحتوي على مركز متخصص او وحدة لمتابعة جمع ونمل وخزن ومعالجة المخلفات  .5

 والسامة وتدوٌن كافة المعلومات المتعلمة بهذا الخصوص.الخطرة 

عدم وجود سجالت لتثبٌت اوزان وكمٌات النفاٌات المتخلفة من كل لسم ونوع هذه المخلفات ومدى  .3
 .او اشخاص مسؤولٌن عن جمع وتسلٌم هذه المخلفات لعمال الجمع والنمل خطورتها

السس واالسالٌب المتبعة من لبل الجهات ان نظام الفرز فً المستشفى ضعٌف وال ٌعتمد على ا .2
عبوات المحالٌل و وٌمتصر على وضع النفاٌات الخطرة )والمنظمات المعتمدة بهذا الخصوص 

عٌنات الدم من المرضى( فً اكٌاس ذات لون اصفر  ,المطن والشاش الملوث بالدم الدواء الفارغة,
المموى ذات فتحة باتجاه واحد تجمع من اما المواد الحادة والمشارط فتوضع فً حاوٌات من الورق 

 .السام المستشفى المختلفة

فً نمل وخزن وفرز المخلفات الطبٌة بعضها عن البعض  عمال خدمة() متخصص غٌر كادر  .4
االخر وٌكون النمل الى المحرلة فً عربات غٌر مخصصة لهذا العمل) تستخدم الغراض اخرى( 

 تخزٌن نظامٌة(. رفغوال ٌوجد اماكن مخصصة للخزن المؤلت) 

 .(واحذٌة)كفوف وكمامات والٌة مالبس عمال الخدمة  ءارتدا عدم  .1

مخلفات المطاعم والمطبخ وبماٌا االكل للمرضى فتجمع فً اكٌاس من البولً اثلٌن اسود اللون وتنمل  .6
 الى حاوٌات خاصة لتصرٌفها عبر منافذ الخدمة البلدٌة بصورة دورٌة.

الصالحٌة والتالفة فتعزل فً اماكن مخصصة لتعاد الى المصدر)الدولة المحالٌل واالدوٌة منتهٌة  .7
 المصنعة( بدون تكلف عناء معالجتها  .

 

 التوصٌات:

تبنً المؤسسات الصحٌة نظام اداري بٌئً ٌبدأ منذ المراحل االولى النشاءه وتشغٌله ٌتمثل بترشٌد  .5
النفاٌات الطبٌة وٌفضل ان تكون بعٌدة استهالن الطالة والمٌاه والغذاء والتخلص اآلمن والصحً من 

اطك نعن المناطك المزدحمة والضوضاء الناتج  عن حركة النمل والمواصالت وبعٌدة عن الم
االجهزة الحدٌثة لكافة االلسام والمراكز والمختبرات  و الصناعٌة والمعامل ، ومجهزة بالمعدات
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وتبلٌط  الطرق والشوارع المؤدٌة الى االهتمام بتشجٌر حول وداخل المستشفٌات الطبٌة والعلمٌة. و
وتزوٌدها بمصادر مٌاه صالحة للشرب بعدد ٌالئم اعداد المرضى والزائرٌن والعناٌة  المستشفٌات 

التامة بنظافة المستشفى بصورة دائمة ومكافحة الموارض والحٌوانات السائبة والحشرات النها 
 النتمال العدوى الى االنسان.مصادر جٌدة 

تطبٌك االنظمة والموانٌن البٌئٌة المتعلمة بالنفاٌات الطبٌة الخطرة المنتجة المؤسسات الصحٌة ب الزام .3
بناء وانشاء المدافن الصحٌة لدفن تلن  لمعالجة النهائٌة لتلن النفاٌاتفً المستشفٌات وكذلن طرق ا

 .[5,6]حة العامة آمنة  للبٌئة والص قالنفاٌات المعالجة بطر

ومعالجة النفاٌات الطبٌة الخطرة والسامة الدارة  )وحدة معالجة المخلفات( انشاء وحدة متخصصة .2
داخل المستشفى مكونة من كادر متخصص ذو خبرة فً هذا المجال، تموم بالتنسٌك مع االلسام 

لنمل والتوثٌك فضال المختلفة داخل المستشفى فً ادارة نفاٌاتها الخطرة من حٌث الجمع والفرز وا
عن تمدٌم العون والمشورة العلمٌة والتمنٌة واجراء البحوث العلمٌة فً مجال االدارة البٌئٌة فً 

 العاملة فً المجال الصحًتنظٌم الدورات التدرٌبٌة لتطوٌر وتوعٌة الكوادر  و المطاع الصحً
 . بخطورة المخلفات الطبٌة

عن للنفاٌات الطبٌة الخطرة والمعالجة  والنمل والتوثٌك والجمع فً عملٌات الفرزاتباع نظام خاص  .4
 . [7,8]لكل نوع منها( Code Number)ارلام مفاتٌح طرٌك تصنٌفها فً

على اساس الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة فً حاوٌات خاصة ذات مواصفات جٌدة النفاٌات ٌتم فرز  .1
ؤول المسم المنتج لهذه النفاٌات ومن وتوثٌمها فً استمارات بعدة نسخ مولعة ومختومة من لبل مس

 .[9] (وحدة معالجة المخلفات)الجهة المسؤولة عن الخزن المؤلت لها 

توفٌر نمطة تجمٌع مؤلتة داخل المستشفى لحٌن نملها الى اماكن المعالجة النهائٌة , ذات مواصفات  .6
لٌاسٌة معتمدة ومحكمة الغلك والٌتم الدخول والخروج منها اال من لبل الكوادر المتخصصة 

 والمدربة فً هذا المجال 

رف مكان األكٌاس والحاوٌات ٌجب تحدٌد مسار عربات نمل المخلفات الطبٌة داخل المرفك بحٌث ٌع .7
 للخطر وتمل دائرة انتشار التلوث داخل المرفك شخاص العاملٌن وبطرٌمة ال تعرض حٌاة اال

[9,10]. 
الخزن المؤلتة الى نمطة التجمٌع المركزٌة فً وحدة غرفة عملٌة نمل النفاٌات الخطرة من ان تكون  .8

محكمة الغلك وع من النفاٌات بحٌث تكون ات مخصصة لنمل هذا النبواسطة مركب المعالجة النهائٌة
مخاطر الن ذلن ٌملل من  بٌن السائك والنفاٌات تماس وجد ٌ ومنفصلة عن السائك تماما اي ال

ٌجب أن ٌكون تصمٌم عربات نمل الممامة داخل  .المنمولة بهذه النفاٌاتبعض االمراض العدوى ب
ٌجب أن تكون المادة ، وتلن المخلفات من المرفك بطرٌمة ال ٌكون بها مجال لحدوث تسرب للسوائل

، وان ال تحتوي المحالٌل والمواد الكٌماوٌة ومواد التنظٌف من للتاكل مماومةالمصنوعة منها العربة 
 . [9,11] على حافات حادة لد تمزق االكٌاس عند نملها

من التعامل مع هكذا نوع تزوٌد كوادر العمل بالمالبس الوالٌة للحد من االصابات باالمراض الناتجة  .9
 من النفاٌات.

زج الكوادر العاملة بهذا المجال فً دورات تدرٌبٌة مكثفة وتخصصٌة لخلك كوادر لادرة على  .51
التعامل مع مستوى خطورة هذه المواد من جهة وتالفً الحاالت الطارئة والكوارث من جهة اخرى 

. 

الحدٌثة والتدرب علٌها النها توفر الولت لمعدات امحاولة االطالع والتناء التمنٌات واالجهزة و .55
فً مصاف المستشفٌات العالمٌة التً تطبك انظمة الجودة المؤسسة الصحٌة والجهد والكادر وتجعل 

 فً االدارة البٌئة فً تمدٌم الخدمات العالجٌة.
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اخضاع الكوادر العاملة فً هذا المجال الى الفحص الطبً الدوري للولاٌة من االصابة ببعض  .53
مع المخلفات ذات السمٌة الخلوٌة  االمراض السرطانٌة والوراثٌة نتٌجة التعامل لفترات طوٌلة 

 من المخلفات الخطرة.وغٌرها 

الخطرة داخل فرن فً درجات عملٌات المعالجة النهائٌة ) عملٌات الحرق ( للنفاٌات ان تكون  .52
لضمان تفكن المركبات الكٌمٌائٌة السامة، كما وٌجب  ( درجة مؤٌة 5111تمل عن )  حرارٌة ال

معرفة نوع المعالجة لكل نوع من المخلفات فالبعض ال ٌتم معالجتها بالحرق كعبوات الغازات 
ً لد تنتج مركبات اكثر والمذٌبات والمعادن الثمٌلة وغٌرها من المركبات ذات الخصوصٌة والت

 .[12]سمٌة عند حرلها كالبولٌمرات التً ٌمكن ان تنتج الداٌوكسٌن 
 من خالل اجراء عملٌات تمٌٌم البٌئة الداخلٌة بطرٌمة متكررة، للعمل على تالفً كل مصادر التلوث .54

 ة سرٌرٌة .تحمٌك كفاءة نظم منع العدوى المتبعة فً االلسام المختلفة بالمستشفى بما ٌحمك الل الام
المضاء على مصادر التلوث البٌئً الداخلً والخارجً من خالل عمل التمٌٌم البٌئً للمستشفى  .51

 .سرٌرٌة تحمٌك كفاءة نظم منع العدوى المتبعة فً االلسام المختلفة بالمستشفى بما ٌحمك الل الامةل
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