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:التلوث

الطبيعية، مما يمحق الضرر بها، ويسبب االضطراب البيئة ى هو إدخال المموثات إل
.وهذه المموثات إما أن تكون مواد دخيمة عمى البيئة، أو مواد طبيعيةالنظام البيئي ،في

المقدمة

وهناك بعض التعريفات األكثر تفصياًل ودقة، مثل تعريف هولستر و بورتوز المذان 
عرفا التموث تعريفًا شاماًل من خالل تعريف المموث، فالمموث هو مادة أو أثر، 
يؤدي إلى تغير في معدل نمو األنواع في البيئة، يتعارض مع سمسمة الطعام، 

.بإدخال سموم فيها أو يتعارض مع الصحة، أو الراحة، أو مع قيم المجتمع



:ويمكن تمخيص ىذه األضرار عمى النحو التالي

 ،أضرار تمحق األذى بصحة اإلنسان من خالل تموث اليواء، والتربة
.والغذاء، بمواد كيميائية وأخرى مشعة

أضرار تضر بالمحاصيل الزراعية، والنباتات، والمياه، والتربة، والحيوانات.
 ،أضرارتؤثر عمى النواحي الجمالية لمبيئة، مثل الدخان، والغبار، والضوضاء

.والفضالت، والقمامة
 ، األضرار التي ال يظير أثرىا إال عمى المدى البعيد وىي ذات أثر تراكمي

.مثل المواد المشعة والضوضاء

:أنواع المموثات
إشعاعي تموث               بيولوجيتموث                  تموث كيميائي

  
تموث ضوئي                 تموث حراري               تموث ضوضائي

تموث بصري                               



نفايات الرعاية الصحية

الدراسة مشكلة تدبٌر نفاٌات الرعاٌة الصحٌة، والتعامل معها، فً هذه نتناول 

باعتبار هذه المشكلة جزء من مشكلة التلوث البٌئً . للتخلص من أخطارها الحتمٌة

.  بشكل عام، كونها تندرج فً إطار التلوث الكٌمٌائً، والتلوث البٌولوجً بشكل خاص

الناتجة عن مؤسسات الرعاٌة ( الصلبة والسائلة)النفاٌات هً  : النفاٌات الطبٌة
.الصحٌة، والمؤسسات البحثٌة والمختبرات

تشمل أنشطة الرعاٌة الصحٌة اإلنسانٌة  التشخٌص ، و المعالجة  ، والوقاٌة من 
.المرافقة/األمراض ، والتخفٌف من اإلعاقات ، و األبحاث المساندة



من األسالٌب الخاطئة فً التعامل مع إدارة مخلفات الرعاٌة الصحٌة:

.التدرٌب غٌر المالئم على اإلدارة السلٌمة للمخلفات1.

.غٌاب نظم إدارة المخلفات، والتخلص منها2.

.نقص الموارد المالٌة، والبشرٌة3.

انخفاض مستوى األولوٌة المعطاة للموضوع، هً أشٌع المشكالت ذات الصلة 4.
.بمخلفات الرعاٌة الصحٌة



:أنواع نفاٌات الرعاٌة الصحٌة الخطرة

.األخرىالمخلفات الملوثة بالدم وسوائل الجسم  :الناقلة للعدوىالمخلفات 1.

األنسجة، أو األعضاء، أو السوائل البشرٌة،  :الباثولوجٌةلمخلفات ا2.

.وأجزاء الجسم، والذبائح الحٌوانٌة الملوثة



المحاقن، واإلبر، والمشارط، والشفرات، التي  :الحادةالمعدات 3.
.ُتستعمل مرة واحدة، وغيرىا

البطاريات، : )مثلذات محتوى عالي من المعادن الثقيمة، المخمفات 4.
(.موازين الحرارة المكسورة، أجيزة قياس الضغط



:  مواد كيماوية تم التخمص منيا مثلعمى المخمفات المحتوية :المواد الكيميائية5.
الكواشف المخبرية، مظيرات األفالم، المعقمات المنتيية الصالحية، أو التي لم يعد )

(.ليا حاجة، المذيبات

.اسطوانات الغاز، خراطيش :المضغوطةالعبوات 6.



العقاقير، والمقاحات المنتيية الصالحية، وغير  :الدوائيةالمستحضرات 7.
.المستعممة، والمموثة

النفايات البالغة الخطورة، أو المطّفرة،  :السامة لمجيناتلمخمفات ا8.
أو الماسخة، أو المسرطنة، مثل العقاقير الساّمة لمخاليا، 

.والُمستخدمة لعالج السرطان



مثل المنتجات الممّوثة بالنويدات المشعة، بما  :المشعةالمخمفات 9.
في ذلك المواد التشخيصية المشعة، أو المواد التي ُتستخدم في العالج 

.اإلشعاعي

المخمفات التي ال تشكل أي  :غير الخطرة أو العامةالمخمفات 10.
.خطر بيولوجي، أو كيميائي، أو إشعاعي، أو مادي خاص

، صور (غطاء فم لمعمميات)مثل ماسك : أخرىمخمفات 11.
غطاء )، شانات (لمبس باالقدام لمعمميات)شعاعية، كفوف، شوزات 

.، غطاء شفرات(لمسرير



: وفق ىذه المصطمحات المستخدمة في المشافي

               

كفوفصور شعاعية( غطاء فم للعملٌات)ماسك    



غطاء شفراتشاناتشوز



:مصادر نفايات الرعاية الصحية

 لمصادر الرئيسة:

المستشفيات.
المستوصفات /العيادات.
 المختبرات.
 المراكز البحثية.
 مراكز األبحاث البيطرية.
 بنوك الدم.
 مراكز رعاية المسنين.
 مستودعات الجثث.
 مراكز التشريح.

 المصادر الثانوية:

 عيادات األطباء.
 عيادات األسنان.
 الرعاية الصحية المنزلية.
 مراكز رعاية المسنين.
 مراكز الوخز باإلبر.
 المصحات النفسية.
صالونات التجميل، والوشم.
خدمات الدفن، والجنائز.
 الخاصةذوي االحتياجات معاىد.



المشاركون فً تدبٌر نفاٌات الرعاٌة الصحٌة:

.راسموا السٌاسة •
.وزارة الصحة •
.وزارة البٌئة •
.السلطات المحلٌة •
.ا تدبٌر النفاٌات ومدٌر•
.جامعو النفاٌات •
.موظفو المعالجة، والتخلص•
.عمال النظافة •
.إدارة مؤسسة الرعاٌة الصحٌة•
.الجهاز الطبً •
.جهاز التمرٌض •
.الجهاز المساعد •
.الفنًالجهاز والجهاز المخبري، •



.الممرضات، المساعدون/األطباء والممرضون•
.الفريق الطبي المساند•
.المرضى في مؤسسات الرعاية الصحية أو الرعاية المنزلية•
.عمال الصيانة في المستشفى •
عمال الغسيل،  :العاممون في المين المساندة في مؤسسات الرعاية الصحية، مثل•

.عمال النظافة، وناقمي النفايات
، (كما في مكبات النفايات أو المرمدات)في مرافق التخمص من النفايات، لعمال ا•

.بيابما في ذلك القطي النفايات والعابثين 
.  في مؤسسات الرعاية الصحيةلزوار ا•

الفئات الرئيسة المعرضة لمخطر:



 الخطرةالمخاطر الصحية العامة لنفايات الرعاية الصحية :

قد تكون مضّرة، . تحتوي مخمفات الرعاية الصحية عمى كائنات مجيرية
ويمكنيا نقل العدوى إلى المرضى في المستشفيات، والعاممين الصحيين، 

يمكن أن تنتقل من خالل التماس المباشر بين إفرازات حيث . وعامة الناس
.المرضى، أو السوائل الناتجة من جسم اإلنسان، والمحتواة مع النفايات

 كما ويمكن انتشار الجراثيم عن طريق القوارض، والحشرات التي تتالمس
ىناك احتمالية النتشار العدوى و مع النفايات المخزنة بطريقة غير آمنة، 

التنفسية عندما تتعرض أجسام المرضى أو السطوح القريبة منيا لتموث 
 .النفايات

 أيضًا المخاطر الصحية ذات الصمة بالمخمفات والمنتجات الثانوية ما يميتشمل:
  

.الحروق الناجمة عن التعرض لألشعة 1.

.الناجمة عن وخز األدوات الحادةاإلصابات 2.



 متالزمة العوز المناعي المكتسب.(AIDS) 
 التياب الكبد.(B) (C)
 العدوى المعوية.
العدوى التنفسية.
 انتان الدم.
 االلتيابات الجمدية.
 تأثير المواد المشعة.
التسمم  .

 الناتجة عن التعرض لنفايات الرعاية الصحيةاألمراض:

خطورة المواد الكيميائية:

قد تحتوي المواد الكيميائية عمى عناصر سمية، أو عمى مواد قابمة لالشتعال، 
.واالنفجار، أو حساسة لمصدمات، ومواد أخرى قابمة لمتفاعل

المخاطر التي تحمميا المواد الكيماوية قد توجد كميات ضئيمة منيا في النفايات 
الناتجة عن الرعاية الصحية بعد استخداميا، أو عند االستغناء عنيا، ويمكن أن 

.  تسبب التسمم، الجروح، أو الحروق



 عادة التدوير وفرز نفايات الرعاية التقميل من إنتاج النفايات وا 
:الصحية

حيث يسيم . البحث عن احتمالية التقميل من كمية النفاياتيجب •
ىذا البحث في التقميل من الجيود المبذولة الحقًا في عمميات 

.  التداول والمعالجة والتخمص

إن السياسات التي تأخذ االعتبارات البيئية بالحسبان، تسيم في •
خفض إنتاجية النفايات، وغالبًا ما تسيم أيضا في خفض تكاليف 

.  الشراء والتكاليف المتعمقة بتدبير النفايات
:ومن السياسات والممارسات المشجعة عمى تقميل النفايات•

 النفاياتالتقميل من إنتاج :

التقميل من استخدام المواد األولية المساىمة بنشر ىذه 1.
.النفايات

جراءات التحكم عمى مستوى 2. .المستشفىإدارة وا 

.الصيدالنيةإدارة مستودعات الكيماويات والمنتجات 3.

.االستخدامإعادة 4.



إعادة التدوير:

إذا . عادة ما تكون المستشفيات ذات إنتاجية مرتفعة لمنفايات•
توفرت في األسواق فرص إعادة التدوير البد من اتخاذ األجراء 

.  المناسب لممساىمة في ذلك

:  يمكن إعادة تدوير مواد التغميف مثل•

نالورق والكرتو
الزجاج
األوعية المعدنية
مواد التغميف البالستيكية
 ،يولى فرز المواد القابمة لمتدوير االىتمام الخاص

مع األخذ بعين االعتبار الفرص المتاحة في 
.  األسواق



فرز النفايات:

تنفذ حسب المتطمبات الخاصة لخيارات المعالجة والتخمص من قبل منتج 
فقط من % 10-25النفايات واعتمادًا عمى الحقيقة التي تنص عمى أن 

نفايات الرعاية الصحية تعتبر نفايات خطرة، والبقية نفايات منزلية، فإن 
تكاليف المعالجة والتخمص يمكن أن تخفض بشكل كبير إذا تم فصل النفايات 

. الخطرة عن النفايات العادية

االستمرار و  يجب مراعاة تجانس طريقة الفرز عمى مستوى القطر،كما 
.بطريقة الفرز ذاتيا من نقطة اإلنتاج، وحتى مرحمة التخمص



األلوان الموصى بيا لمحاويات:

لمنفايات الكيميائية : أزرق .لمنفايات العامة: األسود
والصيدالنية

.لمنفايات المعدية: األصفر 



:  البد من اإلشارة إلى المالحظات التالٌة فٌما ٌتعلق بفرز النفاٌات

 ،ٌجب (. مثل نفاٌات المطبخ، الشبٌهة بالنفاٌات المنزلٌة)النفاٌات العامة
.  التخلص منها عن طرٌق البلدٌة

وٌتم التخلص منها  ،النفاٌات شدٌدة العدوى، ٌجب أن تجمع بشكل منفصل
.مباشرة  

 النفاٌات الحادة، ٌجب جمعها فً حاوٌات صلبة، بحٌث ال ٌمكن لتلك النفاٌات
.  وٌتم تعقٌمها مباشرة بواسطة المعقم ا،بهإحداث ضررا  

 الكمٌات القلٌلة من النفاٌات الكٌماوٌة والصٌدالنٌة، ٌمكن أن تجمع مع النفاٌات
.المعدٌة

 النفاٌات المحتوٌة على عناصر ثقٌلة بشكل عال، ٌجب جمعها بشكل منفصل
(.  مثل البطارٌات، والموازٌن الزئبقٌة)

 النفاٌات ذات المستوى المخفض من المواد المشعة، ٌمكن جمعها فً أكٌاس
.  أو حاوٌات صفراء إذا كانت متجهة للترمٌد



 طرق الفرز و األلوان الموصى بيا لنفايات الرعاية الصحية:

كٌس النفاٌات العام الحقن /حاوٌات حاوٌات النفاٌات 

شدٌدة الخطورة

حاوٌات النفاٌات 

الخطرة

التصنٌف

كيس بالستيكي او 

حاوية 

صندوق مانع 

للتسرب أو برميل 

حاوية أو كيس 

بالستيكي على 

حامل

حاوية أو كيس 

بالستيكي على 

حامل

نوع الوعاء

أسود أصفر مكتوب 

(مواد حادة)عليها 

أصفر مكتوب 

شديد )عليه 

(العدوى

أصفر اللون

ال توجد متطلبات 

خاصة 

غير قابل للخرق و 

للتسرب

مقاوم للتسرب 

  مناسب للتعقيم

(موصدة)

للتسرب مقاوم الخصائص



الوقاية من نفايات الرعاية الصحية:



اليدف من معالجة نفايات الرعاية الصحية والتخمص منيا:

.تحويل النفايات إلى مخمفات غير ضارة عن طريق المعالجة1.

 .ليااحتواء أو السيطرة عمى النفايات لتفادي التعرض 2.

 .أو السيطرة عمى النفايات لمنع انتشارىا وتشتتيا في البيئةاحتواء 3.

.األنظمة أو القوانين السائدة1.

.النفايات المنتجة من كل نوعيةكميات 2.

.توفر الكوادر المؤىمة3.

.التقنيات المتاحة في السوق4.

.البدائل المتاحة لمتخمص النيائي5.

.المساحات في حرم المستشفىتوفر 6.

.  التكاليف7.

معايير اختيار البدائل المعالجة والتخمص من نفايات الرعاية الصحية:



طرق المعالجة والتخلص من نفاٌات الرعاٌة الصحٌة:

:الترميد1.
ييدف إلى تحويل المواد العضوية والقابمة لالحتراق إلى مواد غير عضوية 

وتخفيض كبير في حجم ووزن النفايات وينبعث ( رماد)وغير قابمة لالحتراق 
.عنيا نواتج غازية

لمزاياا:
.كفاءة تعقيم جيدة •
.خفض عال لموزن والحجم •
عالية لمعالجة النفايات الكيماوية والصيدالنية، وخصوصًا في حالة كفاءة •

.في حال استخدام مرمد الحل الحراري% 95استخدام المرمد الدوار، حوالي 
العيوب:
.كفاءة محدودة لمحرق بدرجات حرارة منخفضة•
.انبعاث غازات سامة لميواء عند عدم توفر األجيزة الضابطة •
.عمى درجة الحرارة في المرمدات الحقميةافظة حصعوبة الم •
.كمفة المرمدات عالية الحرارةارتفاع  •



مرمد بيمولمرمد ذو غرفة واحدة



: الكيماويالتعقيم . 2
 .والنفاياتعمى المعالجة من خالل التالمس السطحي بين المطهرات يقوم 

يستخدم  ، والصحيةالتعقيم الكيميائي بشكل روتيني في العناية يستخدم 
مؤخرًا في تعقيم نفايات الرعاية الصحية، حيث يتم تعقيمها بإضافة المواد 

.النفاياتالتي تخمد أو تقتل الجراثيم الموجودة في 

ميزات وعيوب التعقيم الكيماوي:

تتطمب تقطيع النفايات.
قد تؤدي إلى إدخال مواد كيماوية شديدة لمبيئة.
 األسطح فقطتطيير.
يجب عدم تطيير األنسجة البشرية.
تتطمب متطمبات تخمص خاصة لتفادي تموث البيئة. 



:)أوتوكميف البخار)المعالجة الحرارية الرطبة أنظمة . 3
والميزة األساسية ليذا أنظمة المعالجة الحرارية الرطبة في أحجاميا،تتفاوت 

النظام مقارنة مع الترميد أنيا ال تؤدي إلى انبعاث غازات االحتراق في اليواء 
. ويعتمد ىذا األسموب عمى تعريض النفايات إلى البخار تحت الضغط

الصفات:

استثمار منخفض وكمفة تشغيل منخفضة •
.لجياز بسيط

.مصادقة لمبيئة•
.غير مالئم لألنسجة أو الجثث•
.  بحاجة إلى فنيين ومشغمين مدربين•



:التغذية المولبيةتقنية . 4
ىذه الطريقة تستخدم حاليا في الكثير  :النظام الحراري الجاف المستمر

.  ولكن ال يسمح باستخداميا لمعالجة النفايات الممرضة. من المستشفيات
تدور النفايات حول ثم  ممم 25تقطع النفايات أوال إلى جزيئات بمقاس 

ويدور الزيت في المحور الرئيسي بدرجة حرارة ، األسطوانة الساخنة 
، ويتم دقيقة  20النفايات في الجياز بحيث تمكث  م 140–011

وتجدر اإلشارة ، % 30ووزنًا % 80تخفيض النفايات حجمًا باستخدامو 
.  يجب معالجة الغازات والمياه المنبعثةإلى أنو 



    Microwave:بالموجات المكروية التشعيع . 5
ترطيبيا لمتسخين المتجانس من ثم و  يقوم عمى تقطيع النفايات 

تسخينيا بسرعة بواسطة الموجات القصيرة وتتطمب فحص 
. تجميع النفايات لمطمرو  جرثومي دوري



(:الكبسمة)الَمْحفظة . 6

هذه الطرٌقة رخٌصة التكالٌف وآمنة •

ومناسبة للمنشآت التً ال تستطٌع 

إٌجاد طرق بدٌلة لمعالجة النفاٌات 
.والكٌمٌائٌةالحادة، والصٌدالنٌة 

ال ٌنصح باستخدام المحفظة •

للنفاٌات الممرضة غٌر ( الكبسلة)
.الحادة

المٌزات األساسٌة للمحفظة •

أنها تمنع وبشكل فَعال ( الكبسلة)

خطر عبث العابثٌن، والوصول إلى 

النفاٌات المطمورة، وتقلٌل حركة 
. المواد الساَمة



:التخميد/التيميد. 7
تتكون ىذه الطريقة من خمط االسمنت مع النفايات ومواد أخرى بعد طحنيا، ثم 
تخزينيا أو طمرىا بعد أن تجّف، لمتخمص منيا، وال بد من تفادي خطر انتقال 
المواد السامة المحتواة في النفايات ووصوليا إلى المياه الجوفية، وتعد ىذه 
الطريقة مناسبة بشكل خاص لمنفايات الصيدالنية والرماد الناتج عن عمميات 

.الترميد والمحتوي عمى نسبة عالية من المواد المعدنية

(:الدفن)في األرض الطمر . 8
يجب عدم طمر نفايات الرعاية الصحية دون معالجة مسبقة، ويمكن 

المجوء إلى ذلك كآخر الحمول المتاحة لعدم توفر غيره في الوقت الراىن، 
فطمر النفايات أفضل من تركيا متراكمة في أماكن يمكن لمعامة الوصول 

الييا



:ىناك قواعد يجب اتباعيا

.ال ينصح بيا لمنفايات الخطرة غير المعالجة1.

.عدم طرح النفايات في المكبات المفتوحة2.

.ممارسة نوع من الرقابة اإلدارية3.

بقاء النفايات ضمن4. .الموقع تصميم خاص لمنع تسرب الراشح إلى المسطحات المائية وا 

  .السريع لمنفايات في الموقع لعزليا ومنع تالمسيا مع الحيوان أو اإلنسانالطمر 5.



:في المطامر البمديةالطمر . 9
والبد من الحد من حرية ، يخصص جزء من المطمر لطمرىا

طمر النفايات بسرعة لتفادي وصول اإلنسان و الوصول لمموقع 
.ياإليلحيوانات اأو 

(:المؤسسات)داخل حرم المستشفىالطمر . 10
  الرعايةفي المنشآت التي تستخدم الحد األدنى لتدبير نفايات 

.النائية، وبالتحديد في المناطق الصحية

فالدفن اآلمن لمنفايات داخل حرم المستشفى قد يكون الحل الوحيد 
.والمتاحالموثوق بو 



:وحيث ال يمكن تفادي ذلك فال بد من قواعد أساسية تضعيا إدارة المستشفى

.أن تكون حرية الوصول لمموقع مقيدة ومراقبة1.

.أن يكون الموقع مبطن بمواد قميمة الرشح2.

.بَد من طمر النفايات الخطرة الناجمة عن الرعاية الصحية فقطال 3.

.يجب تفادي تموث المياه الجوفية 4.



ىذا و بعد جولة عمى عدة مشافي في محافظة دمشق وريفيا حيث رفضت تمك 
المشافي إعطاءنا المعمومات الموثقة و الرسمية بشأن كيفية تدبير النفايات 

:لكننا حصمنا عمى ما يمي

صرح بعض عاممي النظافة لدييا بأنيم يتخمصون من النفايات  Xمشفى 1.
.العامة و الطبية في الحاويات القريبة من المشفى 

في ريف دمشق وضح عامموىا بانيم ينقمون مخمفات المشفى   Zمشفى2.
و التي ىي اكبر من مشفاىم حيث يتم تدبيرىا  Yالطبية إلى المشفى 

.ىناك
ة موجودة ضمن حرم دتقوم بتدبير النفايات الطبية بواسطة مرم Wمشفى 3.

.المشفى 
وحسب موقع وكالة سانا لألخبار حصمنا عمى معمومة تفيد بأن مديريتي 4.

صحة طرطوس و الالذقية تنسقان لجمع المخمفات الطبية و ترحيميا 
كم عن مدينة الالذقية حيث يوجود جياز اوتوكميف  9لمنطقة تبعد 

مخصص لتمك النفايات لكنيم يواجيون مشكمة بتأمين وسائط نقل من 
المناطق البعيدة في المحافظتين إلى مكان المعالجة

تحفظت بعض المشافي عن إعطائنا أية معمومة عن تدابير النفايات أو 5.
.التخمص منيا 



:التوصيات و الخطوات في سبيل تحسين إدارة  مخمفات الرعاية الصحية 

 العاممين في القطاع الصحي بخطورة التعامل مع النفايات الطبية، توعية
والمبادرة بتوفير األجيزة والمعدات واألدوات والناقالت التي تحقق ألولئك 

.التخمص اآلمن من تمك النفايات
 توعية المجتمع بأسره عن طريق الندوات والمحاضرات والمنشورات

بخطورة التعامل مع مخمفات التطبيب المنزلي وما ينتج عن ذلك من إبر 
وحقن وأدوية ومضادات حيوية، والتحذير من تصريف ىذه النفايات في 

.المكبات العامة 
 إلزام المشافي الصحية الحكومية بقبول ما يصل إلييا من أفراد المجتمع

من نفايات طبية ناتجة عن التطبيب في المنازل، لتقوم بدورىا بالتخمص 
.منيا بالطريقة اآلمنة

 مراقبة المنشآت الصحية الحكومية ومتابعتيا والتفتيش عمييا بشكل دوري
ومفاجئ لمتحقق من مدى التزاميا بالتخمص من نفايات الرعاية الصحية 

.الخطرة



 الضرب بيد من حديد عمى كل منشأة صحية ال تمتزم النظام في التخمص
يقاع أقصى العقوبات عمييا، وفي المقابل  من نفايات الرعاية الصحية، وا 
تكريم المنشآت المبادرة لتنفيذ مشاريع الدولة بيذا الخصوص تشجيعًا ليا 

.  وتحفيزًا لغيرىا

 الخيارات اإلدارية المأمونة، والصديقة لمبيئة، من أجل حماية الناس انتقاء
من األخطار عند جمع المخمفات، أو مناولتيا، أو تخزينيا، أو نقميا، أو 

.منيامعالجتيا، أو التخّمص 



شكراً لحسن استماعكم


