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 شكر وامتنان
  

 للبنك الدولي لتقديمه المساعدةوالتقدير كر بالش صحة البيئة ألنشطةي قليمالمرآز اإليتقدم 
 على  والسيد أحمد مصطفىاالن روتمان والدعم المالي، ويخص بالشكر السيد التقنية
عبد الكريم سيد مستشار البيئي الوالشكر آذلك لل.  هذه الوثيقةعداد في التنسيق إلماجهوده

لدآتور ماضي الجغبير والسيد  لهذه الوثيقة، وااالصل اإلنجليزيجبارين لجهوده في ترجمة 
ويشكر المرآز آذلك الدآتور قاسم ساره . راقي الزغندي لجهودهما في تدقيق مسودتها
  .خراج هذه الوثيقةإوالسيد مازن ملكاوي لجهودهما في تحرير و

  
  :  لهذه الوثيقةنجليزيصل اإلاأل إعدادسماؤهم على مساهماتهم في اويشكر المرآز التالية 

  
، منظمة  صحة البيئةألنشطةي قليممدير المرآز اإل  د ذوالفقار علي خانالدآتور محم

  الصحة العالمية
مستشار سابق في مكتب منظمة الصحة العالمية     راش بروكالدآتورالمؤلف 

   اوروباقليمإل
، منظمة الصحة  صحة البيئةألنشطةي قليمالمرآز اإل   يد راقي الزغنديالمؤلف الس

  العالمية
  المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية  رتيهالسيد ييفز شا

مستشار سابق في مكتب منظمة الصحة العالمية   االنسة ساره جايتون
  للمساعدات اإلنسانية في آوسوفو

  البنك الدولي  السيد االن روتمان
  البنك الدولي  يد ديفيد هانراهانالس

  البنك الدولي  ن موروالندزاليالسيدة آات
ي لشرق المتوسط، منظمة الصحة قليمكتب اإلالم  السيدة جين نيكلسون

  العالمية
 صحة البيئة، منظمة الصحة ألنشطةي قليمالمرآز اإل  السيد مازن ملكاوي

 العالمية
  

  
  
  





  مقدمة
  

 في تحسين الرعاية الصحية جزءًا من مجموع برامج التطوير الوطنية، ستثماريعتبر اال
 بالنسبة ستثمارإن أهداف مثل هذا اال. والتي غالبًا ما تحظى بدعم من مختلف المؤسسات

غير  لديهم فرص وقدرات أآبر من األصحاء فالسكان .للتنمية الوطنية بشكل عام بسيطة
 عبئًا أقل على األصحاءالسكان آما يشكل .  بلدهماقتصادلمساهمة في دعم في ا األصحاء
 استثمارلصحة هو  في استثمارإن اال. التي تعاني أصًال من قلة الدعم الصحية األنظمة

 أحد المكونات الدائمة لبرامج األمراضمكلف، لذا يجب أن تكون الوقاية والحد من مسببات 
 الرعاية نفاياتلقد أصبح خطر العدوى الناتجة عن التعامل غير السليم مع . ستثماراال

  .لموضوعهذا اغفال إيتم فغالبًا ما ولغاية اآلن . الصحية واضحًا للجميع، ويمكن الوقاية منه
  

إن تحديد  .في العديد من مرافق الرعاية الصحة في العالم نفايات الرعاية الصحية إدارةتساء 
 التي يحتاج مدارء يةساسدعم التحسينات في النظام هي المهارات األمن ثم المسببات و

  .تطويرهاإلى الرعاية الصحية 
  

 رعاية الصحية أنه ال يجوز النظمةأعدد متزايد من ظهرت التحسينات الحديثة في أولقد 
 ستوى حاليًاالمتدنية المنفايات الرعاية الصحية  إدارةداء أإن تحسين . خطر العدوىتجاهل 

ليس باألمر الصعب إذا توفرت الرغبة عند المسؤولين العامين ومدراء الرعاية الصحية 
الرعاية ات نفاي إدارة اعتبارومن المناسب، أو حتى من المفضل . والموظفين والمجتمعات

وقد تم اعتماد هذا . مكافحة العدوى في مؤسسات الرعاية الصحيةبرامج ل إمتدادًاالصحية 
  .وثيقةال هالنهج في هذ

  
 الرعاية الصحية، نفايات إدارة اللبس حول موضوع إزالةو الوثيقة ه هإن الهدف العام لهذ

من  نسبيًا ًا متواضعاًًستو ماستخداموب تقريبًا وضاعاأل التحسينات ممكنة في آل  أنثباتإو
نية في مرافق تق لتزويد المدراء والكوادر الوثيقةال هوقد تم تصميم هذ. ستثمارالجهد واال

 الرعاية نفايات الضعيفة لدارة اإللتصدي لمشكلةلالرعاية الصحية بالمعلومات الالزمة 
  . من برامج عملهم اليوميةالصحية آجزٍء

  
 توفير معلومات تمهيدية سهلة القراءة للمدراء والمستشارين -1 : هدفان محددانوثيقة الهذهل

 تزويد الكوادر الفنية في مثل هذه المؤسسات بدليل -2؛ في مؤسسات الرعاية الصحية
  .مرجعي

  
جابات ضمن المحاور إ يقدم نصائح عملية ومعياريًا نموذجًا وثيقةال هويتبع آل جزء من هذ

  :التالية
 إلجابتها يةأساس أسئلة •
  لتذآرهايةأساساط نق •
 يةأساسمبادئ  •
 دنىاألنهج الحد  •
 التعزيزات المطلوبة •
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الدول التي لمساعدة ذوي العالقة بمشاريع الرعاية الصحية في  وثيقة الههذولقد تم تصميم 
منظمة الصحة العالمية  إقليم وافريقيا وشمال وسطاأللشرق  البنك الدولي لإقليمتنتمي  الى 

 الرعاية الصحية نفايات إدارة نشطةدمج ألتشجيع  عدة ميدق، فهوبشكل أ .لشرق المتوسط
لرعاية الصحية في في مجال االجديدة  والترويج ستثمار االبرامجمن ي أساسجزء آ
شارة خالل طرح المواضيع المختلفة إلى المراجع التي يمكن الرجوع وقد تمت اإل .قليماإل

آما تم تغطية العديد من .  بذلكإليها للحصول على مزيد من المعلومات، لمن يرغب
أنظر الى  (أخرى في منشورات ربآأ بعمق خرىالرعاية الصحية األنفايات مواضيع 

   : مثللكترونيةالمراجع والمواقع اإلقائمة 
(www.healthcarewaste.org, www.who.int, www.worldbank.org)  
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א.1 א

  إلجابتها يةأساس أسئلة 1-1
.  الرعاية الصحيةنفاياتب التي تنتجها مؤسسات الرعاية الصحية نفايات جميع الُتعرَّف
 وحده خرىالمكونات األغيرها من الجزء الملوث بالسوائل البشرية والكيماويات أو يشكل 

 احتماليةمن ) ]1 [%10 عادة حوالي ،نفاياتمن وزن ال% 25 أقل بكثير من عمومًا(
 تسمىالنفايات وهذه النسبة من . خرىحدوث العدوى أو الجروح أو التأثيرات الصحية األ

رعاية صحية خطرة، ويجب أن تسعى مؤسسات الرعاية الصحية إلى فصل نفايات 
 وزن  مجملمن% 10 أقل من لتشكل، ياتالنفاالرعاية الصحية الخطرة عن بقية نفايات 

عادة ( خطر العدوى، وقد تشكل نسبة قليلة منها نفاياتوتسبب معظم هذه ال. النفاياتتلك 
  .شعاعيًا أو فيزيائيًااخطرًا آيميائيًا أو %) 1أقل من 

  
 رعاية صحية ال تزيد نفايات، %)90 – 75 (نفايات النسبة المتبقية من الاعتبارويمكن 

 نفاياتختالطها مع الا، بشرط الحيلولة دون  العاديةعن خطورة النفايات البلديةخطورتها 
 التي قد نفاياتوفي حالة دمجها أو اختالطها مع مكونات ال. بقائها معزولة عنهااالخطرة و

مما يزيد . تسبب العدوى، فإنها تصبح ملوثة أيضًا دون أن يكون هناك أي مبرر لذلك
  . التي تحتاج إلى تداول وتخلص خاصاتنفايبالتالي من آميات ال

  
  : التاليةسئلة األ علىجابةاإلعلى مدير الرعاية الصحية أن يكون قادرًا على 

  
 الرعاية الصحية الخطرة والعادية التي تنتج في آل منطقة أو قسم نفاياتما هو حجم  •

 التي تنتج بشكل نفايات الأآياسويمكن معرفة ذلك من خالل عد سالل أو طبي؟ 
، آياسيومي ولمدة أسبوع، ومن ثم ضرب هذا الرقم بمتوسط وزن هذه السالل أو األ

وفي حال عدم توفر فصل . أخرىوهذه الطريقة هي طريقة مفيدة إذا لم تتوفر بيانات 
% 25 – 10 الرعاية الصحية الخطرة بين نفايات، فإنه يمكن تقدير نسبة نفاياتللجيد 

  %.10ن يكون الهدف جعل هذه النسبة أقل من ، ويجب أنفاياتمن الحجم الكلي لل
 الطبية قسامإبدأ بقائمة األرعاية صحية؟ نفايات ما هو عدد المواقع الطبية التي تنتج  •

 .ومناطق تواجد المرضى والخدمات المساندة مثل المختبرات
فليس جميع  الرعاية الصحية في آل موقع من هذه المواقع؟ نفاياتما هي مكونات  •

 آثرالمناطق التي تحتوي على المرضى األحدد ، نفاياتتج نفس أنواع الالمواقع تن
 نفايات التي تنتج آميات آبيرة من  الكوادر الطبيةمواقعو لعدوى المستشفياتعرضة 

 .الرعاية الصحية
يمكن أن  الرعاية الصحية أن تتغير في المستقبل المنظور؟ نفاياتهل يمكن لكمية  •

لكوادر الطبية عادة رؤى وتوقعات لإلحتياجات يكون لدى المدراء ومسؤولي ا
 .المستقبلية

ليس من السهل ها؟ إنتاج التي يتم  الخطرة الرعاية الصحية السائلةنفاياتما هو حجم  •
 مسح لبعض المواقع إجراءمعرفة الكمية بالتحديد، إال أنه يمكن تقدير ذلك من خالل 

 . الطبيةقسامأو األ
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   لتذآرهايةأساس نقاط 1-2
 الناتجة عن مؤسسات الرعاية نفاياته خصائص الاعتبار المدير بعد ذلك أن يضع في على

حيث سيساهم ذلك في تسهيل فهم التغيرات العملية والمستمرة التي يمكن . الصحية
  :وفي ما يلي النقاط الواجب تذآرها .إجراؤها

ينتجها أنه الذي  إال بعد أن يقرر الشخص نفايات  على أنها أي مادةاعتبارال يمكن  •
 قابلة أداة أو مصدرًاها اعتبار وقبل ذلك فإنه ينظر إليها بيجب التخلص منها،

 .ستخداملال
 الرعاية الصحية غير ملوثة بالجراثيم والكيميائيات، ويمكن نفاياتتعتبر معظم  •

 في نفاياتالوتشكل هذه .  العادية البلدية الصلبةنفاياتالتعامل معها مثلها مثل ال
ويستثنى من ذلك أن .  الرعاية الصحيةنفاياتمن الحجم الكلي ل%) 80(ة الغالب نسب
مثل ( التي تنتج عن المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة العدوى نفاياتجميع ال

وعادًة ما ) } االلتهاب التنفسي الحادمتالزمة{سارس وال، تبفويدالوحمى الكوليرا، 
 . خطرةنفاياتامل معها على أنها  التع - إحتياطيإجراءآ-ويجب . معزولةتبقى 

المحتوية على جراثيم  البشرية  واألنسجة الملوثة بالسوائلنفاياتتعتبر جميع ال •
 . إحداث العدوىمكانيةيًا إلأساس، مصدرًا ممرضة للبشر

 الحادة التي قد تسبب العدوى أحد أبرز دواتواألالقادرة على العدوى  نفاياتتعتبر ال •
 التي يجب إتخاذ إحتياطات أمان عند التعامل معها، وذلك اياتنفالمكونات الشائعة لل

 . مكافحة العدوىاتإجراءلتحسين 
 الرعاية الصحية نفاياتلة منذات الخطورة الكا خرىتشكل المكونات األ •

آالكيميائيات مثل الزئبق الموجود في موازين الحرارة، والمواد الصيدالنية مثل (
 االشعاعية نفاياتوال، االدوية أو المواد الملوثة بهذه  التي تسبب تسمم الخاليااالدوية

وهي فقط ذات  ،نفاياتللآمية ضئيلة من المجموع الكلي )  المضغوطةاالسطواناتو
، فإنه نفاياتورغم قلة آمية هذه ال. التعليميةة أو يقليماإل المؤسسات الكبيرة في هميةا

، أو  للعاملين أو العامةصاباتإ لتجنب تسببها بأي أذى أو منفصليجب إدارتها بشكل 
 .تسببها بأي تأثير سلبي على البيئة

وتؤخذ بقايا التشريح هذه في دول . خرى األنفاياتيجب عدم طرح بقايا التشريح مع ال •
 ليتم دفنها في المقابر وفقًا افريقيا وشرق االوسطالمتوسط والشرق  شرق اقاليم

 .للطقوس الدينية المتبعة

   مبادئ عامة1-3
 نفايات للتعامل مع  أمنًاآثراألبدأ الضمني الذي يجب فهمه قبل تنفيذ الممارسات الم

  .وقدرتها على التسبب بالعدوى مكوناتها وآمياتها  أيالرعاية الصحية، هو فهم المشكلة

   الرعاية الصحيةنفاياتمكونات )  أ
 -1 ).1مأخوذة من المرحع رقم : ( الرعاية الصحية من مكونين عاميننفاياتتتكون 

 ؛ والصحف؛لطعام وبقايا ا؛مثل مواد التغليف  الصلبة البلديةنفاياتال أو العامة نفاياتال
  : السبعة التاليةنواعوتشمل االالخطرة لرعاية الصحية ا نفايات -2. والعبوات الزجاجية

 الخطرة التي يمكن تحديدها نفاياتالنواع ا أآثر الحادة المستعملة وهي دواتاأل •
  . والمباضع والشفراتالمحاقناإلبر و:  مثل-:يهاوالتعرف عل
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لرعاية ا نفاياتآبر من وتشكل الجزء اال: ها بحدوث العدوى المحتمل تسببنفاياتال •
ات وأنابيب التغذية  والقفازاتالماسحات واللفاف: مثلة عليها، ومن اال الخطرةالصحية

 .قناطيرالالوريدية و
يجب التعامل معها على أنها و ، التشريح بقايابما فيها المريضة االعضاء نفايات •

 البشرية على أنها االعضاء بقايا وفي آثير من الدول ال تعامل ،قادرة على العدوى
 .، حيث يتم دفنهانفايات

 المحتوية على المعادن الثقيلة نفايات الكيميائية وتشتمل على النفاياتالنفايات أو ال •
 استخدام المعالجة الكيميائية أو استخدامعند ها بكميات قليلة إال إنتاجوعادة ما يكون 

 منالزئبق و ،مطور األشعة السينية، مثل السترجاع الفضةالمحاليل الكيميائية 
 نفاياتالوعادة ال تشكل . اآلفاتمواد التعقيم الكيميائية ومبيدات وموازين الحرارة، 

 . الصغيرةمؤسسات الرعاية الصحيةالكيميائية مشكلة في المنشآت أو 
 وفي الغالب ال تشكل هذه –مستخدمة الغير  االدويةوتتكون من  : الصيدالنيةنفاياتال •

 االدويةوأحيانًا قد تسبب . االدويةفي التزويد ب مشكلة في حالة وجود عجز نفاياتال
التي تأتي على شكل مساعدات غير موجهة مشكلة محلية تتمثل في تجمع أدوية غير 

 من قبل المستشفيات التعليمية والتخصصية سامة للخاليا النفاياتالوُتنَتج . مناسبة
 .التي تعالج مرضى السرطان

 الطب النووي، حيث تستخدم أقسامها فقط من قبل إنتاجويتم :  المشعةنفاياتال •
 والمؤسسات  الكبرىبحثية في المستشفياتوألغراض لمعالجة السرطان وتشخيصه، 

 وطنية مشددة للسيطرة على هذه اتراءإجوعادة ما تكون هناك تعليمات و. البحثية
 ذات نصف المواد المشعةوفي العادة تترك .  بشكل جيد يتم فهمها وتطبيقهانفاياتال

مع العلم أن هناك .  الموقع الطبيمنالعمر القصير للتحلل بشكل طبيعي قبل إخراجها 
 . ذات نصف عمر طويلمواد مشعةأماآن قليلة جدًا تنتج 

قد تسبب خطر انفجار  ضبوبسطوانات الغاز مثل عبوات ال المضغوطة وإوعيةاأل •
 ويكون الضغط المتبقي في اإلسطوانة غير ،سطوانةاإل صمام  أو تآآلصدأعند 
 .معلوم

   العدوىاحتمالية)  ب
 الرعاية الصحية نفايات لإلنسان في الممرضةقد تتواجد العديد من الجراثيم أو العوامل 

 ،السلمونيله وأجناس  في الدمC و B الكبد التهاباإليدز ويروس ڤالعنقودية، و: مثال. ]3[
 انتقالوال تزال طرق . ذلك المكورات العقدية في الصديدوالشيغيلة في البراز والقيء، وآ

  . إلى المريض أو عامل الرعاية الصحية غير مؤآدةنفايات من المصادر العدوى
  
 دوات فقط والناتجة عن األ العدوى واضحة في الجروح الثاقبةانتقالتكون طريقة و

 العدوى إن لم تكن عن نتقال فإن الطرق المحتملة النفاياتوبالنسبة لبقية مواد ال. الحادة
 موضوعة  فإن طرق العدوى المحتملة قد تكون هوائية إذا آانت،طريق التماس المباشر

). ابمثل الذب (ناقالت المرضأو عن طريق ) الضبوبمثل األبواغ أو  (في مكان مفتوح
  : الرعاية الصحية يتطلبنفاياتوعليه فإن العزل أو الفصل الجيد ل

)  قوية تستخدم لمرة واحدةأآياسأو صناديق أو  مثل سالل (أوعيةفي  نفاياتوضع ال •
 .وذلك للحيلولة دون التماس المباشر

 . مغطاة للحيلولة دون تعرضها للهواء الطلقنفايات الحاوية للوعيةاأل إبقاء •
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مفصولة  أوعية التي قد تتسبب بحدوث العدوى في نفايات الحادة والتدواوضع األ •
 وبعيدًا عن المرضى، آأن يتم وضعها خلف مكاتب أو محطات في آل موقع طبي

 المواد الحادة  أو عبواتأوعيةالممرضين أو في غرف المعالجة، آما يجب تأشير 
 .وتمييزها

و العبوات التي تحتوي على مثل  أوعيةاأل خاص بإشارات نظام آود ألوان أو إيجاد •
 الخطرة، نفايات العامة للرعاية الصحية والنفايات بهدف التمييز بين ال،نفاياتهذه ال

 ).أنظر الجزء الخامس(
  

 اتأو ما يعرف بعدوى المستشفي(ومن المفيد مالحظة أن المسبب األآبر للعدوى الثانوية 
 من قبل الكادر الطبي، االيدية بنظافة هو عدم العناي) أو العدوى المكتسبة في المستشفى

وسيساهم التطوير والتحسين في .  الطبيةدواتوآذلك عدم أو سوء التعقيم لألسطح واأل
 الرعاية الصحية في المؤسسات أو منشآت الرعاية الصحية في تحسين نفايات إدارة
 المتعلقة  مكافحة العدوى والسيطرة عليها، إال أنه ليس بديًال عن التحسيناتاتإجراء

أنظر ( والمعدات االيدي ذات العالقة بمكافحة العدوى، خاصًة نظافة خرىبالجوانب األ
  ).الجزء الثامن

  

  تقدير الكميات)  ـج
 التالية والتي قد تكون متوفرة لدى مؤسسات الرعاية الصحية في تقدير البياناتقد تساعد 

  ):] 4[مأخوذة من ( الرعاية الصحية نفايات إنتاجآمية 
 . الطبيةقسامعدد وأنواع المواقع أو األ •
 . في آل قسماالسرةعدد  •
 عدد حاالت الدخول والخروج من المستشفى •
 )في بعض المواقع يصعب تأآيده(الكادر عدد  •
 ).يصعب الحصول عليها في بعض المواقع(الموازنة  •
  

ك تقدير حجم  مفيدة جدًا في تقدير عدد السالل المطلوبة للتخزين، وآذلالبياناتوتعتبر هذه 
 النقل والمعالجة ةأنظمويجب أن تكون . مرافق التخلص سواء في الموقع الطبي أو خارجه

 التخلص، آما يجب أن تكون مواقع نفايات اليومي للنتاجآبيرة بشكل يكفي للتعامل مع اإل
  . ستة شهور على األقلإنتاج للتخلص منآبيرة بشكل يكفي 

  
 الرعاية الصحية لبعض المؤسسات نفاياتية إنتاج حول  النموذجيةالبياناتوفي حال توفر 

 المشابهة والتي ال تتوفر خرى، فإنه يمكن تطبيقها على المؤسسات األالدولةالصحية في 
 اليومي نتاجوعادة ما يتم التعبير عن اإل.  التي تنتجهانفاياتلديها تقديرات عن آمية ال

 المدخلة إلى المستشفى، أما بالنسبة للحاالت  للحاالت،اليوم/ سرير ُمْشغل/  بـ آغمنفاياتلل
. اليوم/موعد/لمستشفى فإنه يتم التعبير عن ذلك بـ آغمل المعالجة في العيادات الخارجية

 الكلي نتاج يمكن تقدير اإلنفاياتالية آل مريض من إنتاجوهكذا فإنه بناءًا على تقدير 
وعادة . ية الكلية للمؤسسة الطبيةاجنت في آل قسم أو منطقة طبية وآذلك تقدير اإلنفاياتلل

 الجراحة أقسام في عيادات أو القادرة على العدوى نفاياتلل أآبر آميات إنتاجما يتم 
  . وحجرات العزل والمختبرات الطبية وغرف الطوارئوالنسائية
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 الرعاية نفاياتعن آميات الدولة وفي حالة عدم توفر معلومات نموذجية في نفس 
، نفايات الأوعية أو أآياس الطرق لتقدير ذلك يتمثل بمعرفة عدد الصحية، فإن أسرع

إن برامج .  في هذه المؤسسةنفاياتية الإنتاجومعرفة متوسط وزن آل منها وبالتالي تقدير 
 إعادةجهد ألخذ عينات ممثلة ومزيد من ال دقة، إال أن ذلك يحتاج لآثرالتوزين هي األ

  .آافية للخروج بتقدير دقيقجمع قياسات ل مختلفة أيامالتوزين في 
  

 الرعاية نفايات العام لنتاج الصعبة فإنه يمكن تطبيق العوامل التالية لإلوضاعاألوفي 
  :]1[إعتمادًا على البيانات المأخوذة من ) عامة وخطرة(الصحية 

  يوم/مريض/ آغم0.1: عيادات الرعاية الصحية األولية •
  يوم/سرير/ آغم1: مستشفى القطاع الصغير •
  يوم/سرير/ آغم2: تشفيات العامةالمس •
  يوم/سرير/ آغم4: المستشفيات التعليمية الرئيسية أو تلك التي من المستوى الثالث •
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א.2 א אאא א
א א

  إلجابتها يةأساس أسئلة 2-1
 وضاعاأل واالمكانياتا آانت من الممكن أن يتخذ جميع مدراء الرعاية الصحية مهم

 الرعاية الصحية، خاصة خطر العدوى نفايات للحد من مخاطر اتجراءبعض اإلالمحلية 
 أو حول البنايات وعلى األجنحة الطبية في نفايات جراء تراآم الالعامةوالقذارة 
 تنفاياس ه بضرورة التعامل مع وضع قائم يتمثل بتراآم أو تكّدوعندما نواَج .االرضيات

 المصادر أو استخدام نهج عملي يمكن سلوآه يتمثل بافضلالرعاية الصحية، فإن 
 بعيدًا عن منطقة تواجد المرضى بشكل نفايات المحلية المتوفرة لنقل هذه الاالمكانيات
دراك للخطر والحاجة للقيادة فإن مدير الرعاية الصحية يجب  ومن منطلق اال.سريع وآمن

 :أن يحدد ما يلي
  
 نفايات الحالية للدارة جاهزة لتوفير قيادة في المواقع التي تكون فيها اإلارةدهل اإل •

 غير مقبولة؟
  . بدون إرادة قيادة المؤسسةالكادر وحدهال يمكن تحقيق الكثير من قبل 

  وما هي محتوياتها؟نفاياتأين تنتج ال •
 .ةالل عمل جولة حول المواقع الطبيمن خبمهمة مباشرة عادًة يمكن معرفة ذلك 

  فيها بالقرب من المرضى؟نفاياتما هي المواقع التي يتم تجميع ال •
 .ية واإلستفسار من آادر التمريضمن خالل مراقبة المواقع الطب

حاويات،  أو أآياس أو سالل( الالزمة للتخزين والتداول ما هي المواد والمستلزمات •
  من مناطق تواجد المرضى؟نفاياتالمتوفرة لنقل ال) إلخ

 .ث إلى المهندسين والكادر المساندك من خالل المعرفة الشخصية والتحدويتم ذل
 ضمان نظافة منطقة تواجد المرضى؟ماهو الكادر الواجب توفيره ل •

كادر ال الطبي األعلى أو لقدرات الكادرويتم ذلك من خالل المعرفة الشخصية 
 .إذا آانت المؤسسة آبيرة بشكل آاف قسام ومن خالل مدراء األيالتمريض

خارج للتخلص منها  من الموقع الطبي إلى مكان آمن نفاياتهل يتم حاليًا نقل أية  •
 الموقع؟

 نفاياتناقلي الويتم ذلك من خالل التحدث إلى الممرضين والكادر المساند أو 
 .المحليين أو عمال البلدية

ها يمكن في) أو بعض المواقع المجاورة لها(هل يوجد موقع بعيد ضمن المنشأة الطبية  •
  المسببة للعدوى؟نفاياتوبشكل آمن دفن ال

 .مساند والمهندسينويتم ذلك من المعرفة الشخصية والتحدث إلى الكادر ال

  لتذآرهايةأساس نقاط 2-2
 : فإنه من المهم تذآر النقاط التاليةنفايات الدارةعند مراجعة الوضع الراهن إل
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حية والتأثيرات السلبية الناجمة  الرعاية الصنفايات للتعامل مع الرديئةالممارسات  •
 .، هي مشاآل يمكن تجنبهاعنها

ضعف أو  الرعاية الصحية مؤشرًا على نفايات لالرديئة دارةيعتبر عامة الناس أن اإل •
 . مستوى الرعاية الصحيةرداءة

، والتي قد تسبب الجراثيم الممرضة الرعاية الصحية على العديد من نفاياتتحتوي  •
 الكيميائيات والمواد  من إلى العديداضافةمكتسبة من المستشفى، ما يعرف بالعدوى ال

 ).1صورة رقم  (صاباتواإل والتي يمكن أن تسبب األذى الصيدالنية
 . الرعاية الصحية إلى المرضى غير معروفةنفاياتإن نسبة العدوى المنتقلة من  •
 الرعاية نفايات من األمراض مسببات نتقالالمحتملة السبل أو الطرق السد يمكن  •

 .الصحية بسهولة
  
  
  
  
  
  

  
  

ات مكافحة إجراء اآلمنة لنفايات الرعاية الصحية، ودارةاإل: 1صورة رقم 
العدوى التابعة لها تحول دون حدوث عدوى ثانوية في منشآت الرعاية 

  .الصحية
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  مبادئ عامة2-3

  العدوىمخاطر مكافحة  2-3-1
.  العدوىخطورةلضبط  مكمًالجزءًا مهمًا و الرعاية الصحية نفايات اآلمنة لدارةتعتبر اإل

شخص  أو مشكلة موضوع جوهري وليست مهمة سطحيةويجب النظر إليها على أنها 
، وإال فما جدوى أو فائدة أن يتم معالجة الناس من أمراضهم التي يعانون منها أصًال آخر

 الرعاية فاياتنوبينما نجد أن .  بعدوى ثانويةصابةلإل عالية احتماليةفي حين يواجهون 
الصحية ليست هي المصدر المحتمل الوحيد إلحداث العدوى، إال أنها واحدة من أسهل 

ويعتبر  . منظمةنقل وتخلصجمع وتخزين وعمليات المصادر التي يمكن تجنبها من خالل 
تحسين الوضع السائد وذلك من خالل و  إحداث التغيير فييساسمدير المؤسسة الرآن األ

 عمل شئ ما بهذا الخصوص بدًال ألفراد مهمين في الكادر قادرين على التفويض الفعال
  .من الالشئ

  
 إدارة موضوع ون يأخذنر الذيا الكبين للمسؤوليجابياإل التأثير ال يمكن التقليل من أهمية

 في توجهات وسلوآيات الممرضين مهمًا ًافلقد تم مالحظة تغير.  بشكل جدَّينفاياتال
 في الرديئةدما ُيظهر المدراء الحزم في رغبتهم بتغيير الممارسات والموظفين اآلخرين عن

آما أن لهذه التوجهات لدى المدراء تأثيرات تحفيزية عند الكادر . نفاياتالتعامل مع ال
  .الطبي في المستوى المتدني أو المتوسط خاصة بين الفنيين والممرضين

  

   خطة العمل2-3-2
من وضع  الرعاية الصحية نفاياتى التصدي لمشكلة لحاجة إل إدراك المدير لال بد بعد
 ولكي تكون .بعد تشخيص الوضع القائموال ينغي أن يستغرق ذلك وقتًا طويًال  .خطة عمل

  :أن تشتمل على العناصر الهامة التاليةينبغي هذه الخطة عملية ف
  
 .تحديد المشكلة والمخاطر المترتبة على ترآها بدون حل •
 .لمحسوسة الواجب عملها باستمرار على األمور ااالتفاق •
 الالزمة االشياءالمتوفرة لعمل ) مهما آانت قليلة( والمصادر االمكانيات على االتفاق •

 .لتحسين الوضع
 .من يقوم بماذا ومتى: تحديد المسؤوليات •
 . التقدم والنجاحوتقدير مستوىوضع آلية لكيفية المراقبة  •
 إدارةخطة  تنفيذ واإلشراف علىة  للسيطرة على النوعياتإجراءوضع آليات أو  •

 والتحقق  ووضع نظام لمواصلة اإلنجازات، ومراقبة التطوير الرعاية الصحيةنفايات
 .ن وتحديد الثغرات واإلحتياجاتالتحس من

  
منظمة الصحة العالمية  والموقع اإللكتروني لـ}2{ولمزيد من المعلومات، أنظر 

org.healthcarewaste.www.  
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  دنىاألنهج الحد  2-4
في حين أنه ليس من الضروري في المؤسسات والمعاهد الصغيرة أن تكون خطة العمل 

غير مكتوبة بسيطة  يمكن اإلآتفاء بخطة عمل أدنى مكتوبة، فإنه آحد نفاياتالخاصة بال
شترط أن تكون هذه الخطة قد  الرعاية الصحية، إال انه ينفاياتخاصة بالتعامل مع 

تبلورت من خالل نقاش مع آافة األشخاص ذوي العالقة ضمن المؤسسة الطبية، وأنه تم 
أما .  عليها، وفي هذه الحالة يعتبر تنفيذ ما اتفق عليه أمانة مهنية يجب تأديتهااالتفاق

آمالحظة في   عليهااالتفاقلخطة التي تم ابالنسبة لبعض المرافق األآبر فإنه يمكن وصف 
 اتجراءاإلمثل ( عليه االتفاقشتمل على ما تم مناقشته وت، بحيث صفحة أو صفحتين

  شمولية فهي ضروريةآثرأما الخطط األ) انجازهاالمطلوبة ومن سيقوم بها وآيف سيتم 
  .للمؤسسات الكبيرة

  
 للحيلولة ، والبدء بنظام جديد الحالية المتراآمةنفايات الإزالةويجب أن تهتم خطة العمل ب

 في حالة تعيين أآثروتنفذ الخطط بفاعلية  . حدوث هذه المشكلة في المستقبل عودةدون
عادة ما يقوم مدير عالي الرتبة باإلشراف و. أحد األشخاص ليكون مسؤوًال عن تنفيذها

مدعومًا من قبل طبيب أو ممرض المباشر على ذلك في المؤسسات الطبية الصغيرة، 
في المؤسسات الطبية األآبر فإنه غالبًا ما يفوض المدير العام هذه في حين أنه . مرموق

 متابعة  تقع المسؤولية النهائية على عاتق المدير العام فيوعلى آل حال. المهمة لغيره
ويوجد نموذجان شائعان لتفويض هذه المهمة  .التحسين واإلحتفاظ بسجل خاص بذلك

  :هما) نفايات الإدارةمهمة (
  

ن هذه كوَّ، وعادة ما ُت بلجنة مكافحة العدوىنفايات الإدارةتحسين ل هو إناطة والخيار األو
 إدارة وعادة ما يكون الشخص المسؤول عن نظام .نفايات الدارةإل لجنة مصغَّرةاللجنة 

 شخص عمل في المستشفى لعدة سنوات  أي،أقدمية ذا ممرضًا ، أوأقدمية طبيبًا ذا نفاياتال
وإذا آانت المؤسسة قد َعّينت أصًال ضابطًا لمكافحة العدوى، . كادربقية الويحظى باحترام 

  . فإن اختيار هذا الشخص يجب أن يكون منطقيًا
   
إذا ) أو مدير الخدمات( في المستشفى، بمهندس هذه المسؤولية إناطة هوالخيار الثاني و

 دارة إل هذه المناصب أو المسميات اإلدارية، حيث يجب تشكيل لجنة مستقلة مثلوجدت
ويكمن الخطر في مثل هذه الترتيبات في .  المختلفةقسام تضم مسؤولين ممثلين لألنفاياتال

إليها أو بدًال من النظر منزلي،  مهمة تدبير هااعتبار الرعاية الصحية على نفايات إدارة
 في أذهان يدخلهاإن ربطها مع مكافحة العدوى . ها جزءًا مهمًا من مكافحة العدوىاعتبار

  . المجموعات التي يصعب التأثير عليها مثل معظم األطباء تلككادر الطبي، خاصةال
  

النتشار عدوى ثانوية فإنه من غير المناسب اإلنشغال وهدر جدية في حالة وجود مشكلة 
 مؤسسة الرعاية أقسام وجمع المعلومات في جميع نفاياتالوقت في تقدير آميات ال

 هو خرى األ مكافحة العدوىاتإجراء آجزء من نفايات للافضل إدارةب البدءإن . الصحية
  .أمر بالغ األهمية

  
أنظر ( الرعاية الصحية نفايات محدودة، فإنه يجب البدء بفصل االمكانياتوعندما تكون 
 عرضة للعدوى أآثرفي المواقع الطبية التي يكون المرضى فيها ) الجزء الخامس



             ية                                       إدارة أفضل لنفايات الرعاية الصح 18

أماآن ، والعمليات ما بعد  الجراحةأقسام اقع وموالولدان األمومة وأقسامالثانوية، مثل 
يفترض في  العزل أو الحجر الصحي، حيث وأجنحة. العالج المشتمل على آبت المناعة

  . ملوثة بجراثيم شديدة العدوىها أن تكوننفايات
 
) 2صورة رقم ( المختبرات الطبية نفايات شديدة العدوى مثل نفاياتيجب تعقيم الو
 جهاز التعقيم استخداميفضل ب( شديدة العدوى األمراضبين ب المرضى المصانفاياتو

أما السوائل البشرية  . الخطرةلرعاية الصحيةا نفاياتقبل وضعها مع ) بالبخار المضغوط
 معقم استخدامب( ،المشتبه باحتوائها على جراثيم شديدة العدوى فيجب تعقيمها مباشرة

  ).هيبوآلوريد الصوديوم مثًال
  
 البالستيكية القوية والفارغة آتلك المحتوية على منظفات وعيةاأل تخداماس إعادةعتبر وت

 أمنًا من رميها في العبوات أآثر يه المستعملة الحادة دواتاألومواد التعقيم، لغايات جمع 
  .معديةرعاية صحية  نفاياتالمحتوية على 

  

  
  

ة  المخبرينفايات زراعة الجراثيم والأطباقيجب عدم خلط : 2صورة رقم 
أن يتم ضمها وتعقيمها قبل منفصلة ويجب جمعها .  العامةنفايات مع الخرىاأل

  . الخطرةلرعاية الصحيةا نفاياتإلى 

   التعزيزات المطلوبة2-5
 تنظيمًا أآثر فإنه يمكن البدء بنهج ةيإدار مؤسسة الرعاية الصحية أزمة تسيطر على ما لم 
 تنظيمًا وتخطيطًا آثرعناصر هذا النهج األو.  الرعاية الصحيةنفايات لافضل إدارةب للبدء
  :هي
 .نفايات الإنتاجحصل على تقدير مفيد لكمية ا •
 . المراد تقديمهنفايات الإدارةصف نظام  •
، وتوفير عربات نفايات لفصل ال جديدةأوعية أو شراء يجادتخذ الترتيبات الالزمة إلا •

 .لها ضمن الموقع ونقنفاياتلجمعها واتخاذ ترتيبات للتخزين المحلي لهذه ال
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 .ريادي أو موقعينفي موقع مبدئيًا  نفايات فصل الاتإجراءنظم آادرًا طبيًا للبدء في  •
في حال عدم ( الخطرة ضمن الموقع الطبي نفايات للتخلص من الطريقة منطقيةوجد ا •

 ).توفر موقع مخصص لذلك خارج الموقع الطبي
 .لكادربقية اتعلم من المشاآل مبكرًا وانقل الفائدة إلى  •
 .خرىنتقل لتطبيق هذا النهج ضمن جميع المواقع الطبية األا •
 . الفضالتإنتاج السجالت مثل معدالت لحفظ نظامًا بسيطًا دخلا •
 . النظاماستخدامب اإلستمرارمدرب على الجديد كادر ال أنتأآد من  •
اإلنجازات المتحققة :  معلومات حوللتعطي بسيطة لضبط النوعية اتإجراءوجد ا •

والوقائع والحوادث ذات  نفايات الإنتاج معدالت وفحص ،نفاياتعة حرآة الومتاب
 .قسام والتأآد من مسؤولية وأهلية مراقبي أو مشرفي األ،نفايات بالتعامل مع الالعالقة

 الكبد التهابمرض  ضد التلقيحلكادر الطبي قد حصلوا على تأآد من أن العاملين وا •
 الوقائية التي تعقب اتجراءة بأهمية اإل والكزاز، وأنهم على درايBالوبائي 
 .التعرض
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אאא.3
  

  إلجابتها يةأساس أسئلة 3-1
 فرصة لجعل النظام افضل الرعاية الصحية نفايات إدارةيعطي التقديم المنظم لنظام 
ويجب أن . ستخدم من قبل جميع أفراد الكادر أو الموظفينويالجديد يعمل بطريقة مستدامة 

وهناك .  يعمل النظام الجديدجعلكل شخص في المؤسسة الطبية مسؤوليته في ل ونيك
  . رئيسية للقيام بهاأدوارأشخاص محددون لديهم 

  
  : التاليةسئلةعلى مدير الرعاية الصحية أن يكون قادرًا على إجابة األ

  
 ، ما هي النشاطات الضرورية لجعل النظامنفاياتال دارة الخطة المبدئية إلما هي •

  الجديد يعمل بفاعلية؟
لديه مهارات طبية أو تنظيمية أو فنية ضرورية تساعد في البدء بنظام الكوادر أي  •

  ؟نفاياتجديد لل
  إشرافية خاصة؟أدوارمن يجب أن تناط بهم مسؤوليات و •
  الطبية الجاهزة والراغبة بتجريب النظام الجديد؟المواقعما هي  •
 التي يجب وضعها على آاهل الكادر ارآةالمترتبة على المشما هي المسؤوليات  •

 الطبي؟
مدربين ومزودين ( والكادر الهندسي جاهزين /عمال التدبير المنزلي/ عمال النقلهل  •

  الرعاية الصحية والتخلص منها؟نفاياتللتعامل مع )  مناسبةبمعدات
  

   لتذآرهايةأساس نقاط 3-2
 بطريقة تظهر عالقة  الجديدية الرعاية الصحنفايات إدارة نظام إدخاليجب أن يوضَّح 

والنهج الشائع هو جعل هذا النظام إمتدادًا . ذلك النظام بعمل الكادر الطبي والكادر المساند
  : لتذآرهايةأساسوفيما يلي نقاط  .نظافة المستشفىو المتبعة لمكافحة العدوى اتجراءلإل
وهو واجب ،  تأثير مهني قوي على معظم الكادر الطبيمكافحة العدوىإن إلدامة  •

 .له تأثيرات مباشرة على صحتهم وسالمتهمو الكادر المساند مفهوم من قبل
 . الرعاية الصحية هي مسؤولية جميع الكوادر العاملةنفاياتإن التعامل اآلمن مع  •
بطريقة تم فصلها أن يعتبر مسؤوًال عن التأآد من  نفاياتًا من الآل شخص ينتج صنف •

 .آمنة لحظة تولدها
 نفاياتفي آل منطقة أو قسم طبي مسؤولية تأمين تخزين آمن لر الممرضين تناط بكبي •

 المملوءة، والتأآد من نقلها بشكل منتظم لمعالجتها والتخلص وعيةاألالقسم وتأشير 
 .منها

 الرعاية الصحية وآذلك المعالجة نفاياتيجب أن يكون المسؤول عن المناولة اآلمنة ل •
 .اليةالالحقة والتخلص مديرًا برتبة ع
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 وتخزينها نفايات الأوعية لنقل منظومة واضحةيجب أن يعمل الكادر المساند ضمن  •
 . قبل المعالجة والتخلصعزولةفي مناطق مرآزية م

  

   مبادئ عامة3-3

   مكافحة العدوىأدوار 3-3-1
 أي  أو الواجبات من خالل لجنة مكافحة العدوى أودواراأل المؤسسة تحديد دارةيمكن إل

نه أسلوب إ. أصًال في مؤسسة الرعاية الصحيةلة لها في حال وجودها مماثمجموعة 
 المستشفى من إشراك إدارة الطريقة األسهل لتمكين إال أنه" دنىألا –األعلى  "دارةاإل

  . الرعاية الصحيةنفايات لتنفيذ خطة العمل الخاصة بمهمين ومتحفزينأشخاص 
  

و ممرضة مسؤولة للقيام بالتعاون مع  طبيبًا متحفزًا أ أو تنسبوعلى اللجنة أن تعزز
 والتخزين المحلي لها في آل نفايات لفصل الطريقة عمليةالكوادر العاملة معهم بوضع 

ويجب أن يقوم عضو اللجنة المسمى، مثل ممرض مسؤول أو ضابط مكافحة . قسم طبي
  .افحة العدوى الرعاية الصحية بالنيابة عن لجنة مكنفايات إدارةالعدوى بمراقبة تنفيذ نظام 

  :يجب أن تضم لجنة مكافحة العدوى في عضويتها على األقل
 .مدير المستشفى •
 ).أحيانًا طبيب مختص أو ممرض مسؤول(ضابط مكافحة العدوى  •
 الرعاية الصحية، إذا آان مختلف عن ضابط نفايات إدارةالشخص المسؤول عن  •

 .مكافحة العدوى
رات والجراحة واألمومة والباطنية  المختب خدمات الطبية، خاصةقسامرؤساء األ •

 .والصيدلة واألشعة
 .رئيسة أو مسؤول الممرضين •
 . الهندسة والتدبير المنزليأقسامرؤساء  •
  

  نفايات الإدارة لجنة 3-3-2
 الرعاية الصحية نفايات دارة عند استحداث نظام منظََّم إلنفايات الدارةيمكن تشكيل لجنة إل

  ).2، 1(الكبيرة خاصة في مؤسسات الرعاية الصحية 
  

 لضابط أو مسؤول اضافةويجب أن تضم هذه اللجنة العديد من أعضاء مكافحة العدوى 
 المتحفزين من ذوي الرتب العالية والخبرة الجيدة عضاءاألويمكن تكليف أحد . مالي

يكون مسؤوًال أمام مديره األعلى عن و، نفايات الإدارةآضابط أو مسؤول عن لجنة 
  . الرعاية الصحيةنفايات إدارة ومراقبة نظامة العمليات اليومي
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   قسام تحفيز العاملين من خالل التنافس بين األ3-3-3
 بين العديد من الموظفين حتى بعد اتخاذ القرار من قبل مدير  أو تكاسليتولد عادة ضجر

 الرعاية الصحية، وذلك إلعتقادهم بأنه ال نفايات دارةالمستشفى بتطوير نظام جديد إل
 إلتزام عند بعض الكادر الطبي خلقمكن عمل شئ، وفي هذه المرحلة من المهم ي

 أو إثنين ًا واحد الجديد وإلحداث التأثير يجب اختياروالتمريضي على األقل لتجريب النهج
وغالبًا ما يوجد بعض . هاإدخاللعرض التغييرات التي تم  الطبية قساممن المرافق أو األ

هدة نتائج سريعة على مرضاهم، ولديهم الرغبة بتجريب آل األشخاص ذوي الميول لمشا
وإذا نجح األسلوب الجديد . هموتشجيع هؤالء الشجعان ما هو جديد، لذا فإنه يجب تحديد

. هم ومواقعهم، فإن إنتشاره ونقله ضمن مؤسسة الرعاية الصحية سيكون سريعًاأقسامفي 
 يقوم الكادر الطبي الملتزم باألسلوب  عندماوفي العادة يكون من األسهل الترويج للتغيير

 بالتعبير بالكلمات عن تجربتهم وإنجازهم، في  بنشر التطبيق الجديد بالحديث عنهالجديد
  .حدثت عمليًا على أرض الواقعقد التغيرات  أن فائدة حين يرى اآلخرون

  
 سامأق الطبية الخاصة باألمومة وقسام ومن المالحظ أن الكادر الطبي العامل في األ

وتفرز هذه . ًا آبيرًا في تبني أي تحسينات متعلقة بالنظافةاهتمام  يميلون إلى إظهارولدانال
مثالية للبدء بتنفيذ الممارسات الجديدة الخاصة بالنظام الجديد بداية المرافق أو تظهر 

  .نفايات الدارةإل
  

   المسؤولية الفردية3-3-4
 الرعاية نفايات النظام الجديد لاستخدامويجب أن يكون جميع العاملين مسؤولين عن فهم 
 نفايات أن يقرر فيما إذا آانت تلك النفاياتالصحية، وعلى الشخص الذي ينتج أصناف ال

بوضع هذه  في جميع األوقات مواد خطرة أو ال، ويجب أن تتوفر لديه المعرفة واإللتزام
  . بالوعاء الصحيحنفاياتال
  

  دنىاألنهج الحد  3-4
 الممكن في المؤسسات الصغيرة للرعاية الصحية والمواقع النائية قد ال يكون من

 أو تعيين ضابط نفايات الإدارةمكافحة العدوى أو ل لجنة تعيينالمناطق متدنية الدخل و
وفي هذه الحالة  . الرعاية الصحيةنفايات إدارة تحسينات في مجال دخالإل نفايات الدارةإل

 أولوية عالية، وأن اذ) أآثرأو (ف قسمًا طبيًا واحدًا ، فإن على المدير أن يستهدأدنىآحد 
 تحسينات في إجراء ونفاياتيتعاون مع الطبيب أو رئيس الممرضين المعني للبدء بفصل ال

عدد األشخاص الالزم من تقليل ال المباشر التدخلومن شأن هذا . مستوى النظافة العامة
 مشكلة لمواجهةحدودة وترآيزها  األمثل لإلمكانيات المستخدامتنظيمهم وتحقيق اال

  . رئيسية
  

 التي تم فصلها أن تبقى  الرعاية الصحية العامة والخطرةنفايات أنومن المهم التأآد من 
التخلص منها بشكل منفصل، وإال فإن الكادر الطبي سيفقد الثقة أن يتم  مختلفة وأوعيةفي 

لعامة خالل عمليات المناولة  انفايات خلطها مع الإعادة إذا تم نفاياتفي جدوى فصل ال
 فإنه يجب مصدرها الخطرة للرعاية الصحية في نفاياتفعندما يتم فصل ال. والتخلص
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 وحتى المعالجة والتخلص  في الموقعإبقاؤها مفصولة خالل مرحلة المناولة والتخزين
  ). 5أنظر الجزء رقم (النهائي 

  

   التعزيزات المطلوبة3-5
 إدارةنظام  لتحسين يتم فيها التخطيط ألسلوب منظملتي في مؤسسات الرعاية الصحية ا

 والعربات، آياسمثل الحاويات واأل( الالزمة لذلك االمكانيات وتتوفر فيها ،نفاياتال
عات الفرعية سواء مع المجمو( لجنة مكافحة العدوى استخدامفإن ) ومستلزمات التخلص

يجب تعيين وتحديد  .نهج مثاليلقيادة عملية التغيير هو ) دونها أو نفايات الدارةإل
 )1: (المسؤوليات والصالحيات الفردية التالية

، نفايات الإدارة/ يعيَّن أعضاء لجان مكافحة العدوى: مدير مؤسسة الرعاية الصحية •
،  الرعاية الصحيةنفاياتط الخاصة ب الخطويقر، نفايات الدارةويعّين ضابطًا إل

 . الجديد الالزمة لدعم النظاماالمكانياتويخصص 
ول تمريض أو ضابط أحيانًا يكون طبيب مختص أو مسؤ (نفايات الإدارةضابط  •

 نفايات إدارةهو الشخص الذي يقود عملية تنفيذ وإدامة نظام ) مكافحة العدوى
الرعاية الصحية، ويقدم التقارير إلى مدير مؤسسة الرعاية الصحية، وينسق مع 

تقديم ، آما يتأآد من ائي األشعةوأخصضابط مكافحة العدوى ومسؤول الصيدلة 
 في جميع مراحلتأآد من اتباع الممارسات الجيدة يلكادر الطبي ول التدريب الصحيح
 من وجود الترتيبات الالزمة ويتأآدحل المشاآل ويسهل ، نفاياتنظام التعامل مع ال

 .نفاياتق بأية حوادث ذات عالقة باليحقللتعامل مع الطورائ، و
التأآد من أن جميع األطباء والممرضين : طبية والتدبير المنزلي القسامرؤساء األ •

على وعي ودراية ) ، عمال نظافة والكادر المساعد)عمال النقل(والعمال اآلخرين 
 وتشجيع الممارسات الجيدة  في الموقع وتخزينهانفايات الجديدة لفصل الساليبباأل

 . اإللتزام عند الجميعوفرض
ويعتبر مسؤوًال عن تدريب الممرضين الجدد : رئيس أو رئيسة التمريض •

 . الرعاية الصحيةنفاياتوالمساعدين الطبيين على الممارسات الجيدة لمناولة 
مناولة ب  آخر يقوممساندآادر مسؤول عن اإلشراف وتدريب : رئيس قسم الهندسة •

المواقع الطبية، وتشغيل وإدامة عمليات بعيدًا عن  الرعاية الصحية ونقلها نفايات
التخزين بشكل منفصل في الموقع وآذلك إدامة مرافق المعالجة والتخلص، والتأآد 

 ).نفايات الأآياسمثل  (المستهلكةمن توفر المستلزمات 
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א.4 אאא א،
  

  إلجابتها يةأساس أسئلة 4-1
طار قانوني وطني  الرعاية الصحية إلى إنفايات دارة إلمستداميجب أن يرتكز إنشاء نظام 

 الرعاية الصحية، ويضع التعليمات الخاصة بها نفايات إدارةينظم العناصر المختلفة لنظام 
وعند إنشاء هذا ). الخ... مؤسسات الرعاية الصحية، السلطات المحلية، مرافق التخلص(

  الرعاية الصحية يجب أن ُتدعَّم بتشريعاتنفايات دارةالنظام فإن السياسه الوطنية إل
وفي غياب اإلطار القانوني، فقد يتخذ مدراء مؤسسات الرعاية . وتوجيهات تنظم تطبيقها

 الرعاية الصحية، من خالل تبني قواعد نفايات إدارة ةأنظمالصحية مبادرات لتحسين 
ويمكن أن يكون .  القائمةوضاعاألوتعليمات داخلية تشجع الممارسات الجيدة وتتمشى مع 

  . العدوى المستشفوية والتعرض المهني في المستشفياتذلك خطوة مهمة للحد من
  

  :  التاليةسئلةيجب على المدير أن يكون قادرًا على إجابة األ
 الرعاية الصحية على المستوى نفايات إدارةهل يوجد قوانين وتشريعات تنظم  •

  أو الوطني؟يقليماإلالمحلي أو 
ن جزءًا من التشريعات  الرعاية الصحية في بعض البلدانفايات إدارةقد تكون 
 . الخطرة أو مكافحة العدوىنفاياتالمتعلقة بال

 ودليل أو إرشادات فنية قد نفايات الإدارةهل يوجد وثائق سياسيه وطنية متعلقة ب •
  الرعاية الصحية؟نفايات إدارة ةأنظمتساعد المدراء في تحسين 

حية وتنسجم مع  الرعاية الصنفايات إدارة المتعلقة بساليبوقد تتالءم هذه األ
  .التنظيمات والتعليمات الوطنية الخاصة بمكافحة العدوى

 
 الفنية أو اإلطار القانوني، اإلرشاداتوقد يسأل المدراء في غياب مجموعة األدلة أو 

 مؤسسات الرعاية ىحد، فيما إذا نجحت إقليم في نفس اإلزمالءهم المحليين أو الذين
وإذا آانت اإلجابة بالنفي فإن المدير قد . شاداتالصحية في تطوير قواعد داخلية أو إر

وعلى آل حال فيجب على المدراء أن .  الدوليةاإلرشاداتيفضل الرجوع إلى المعايير و
  .المحليةهم أوضاعهذه المعايير على ترجمة يكونوا منطقيين في 

 
ن يحدد فيما  بها، فعلى المدير أ الفنية معموًالاإلرشاداتوإذا آانت التشريعات أو األدلة و

ة أو يقليماإل الوطنية أو  أو المنظمات من المؤسساتاضافيةإذا آان بحاجة لمساعدة 
 . الرعاية الصحيةنفايات إدارةالدولية للمضي قدمًا في تنفيذ وتعزيز خطة 
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   لتذآرهايةأساس نقاط 4-2
يًا سأسايعتبر وجود إطار عمل لسياسة وطنية مزودة بتعليمات فنية وتشريعات عنصرًا 

وعلى آل حال فيجب أن تأخذ .  الرعاية الصحيةنفايات إدارةاستدامة نظام ولنجاح 
  مجاًال والتعليمات الفنيةاإلرشادات ضمن  وأن تتركعتبارالسياسة الوطنية بعين اال

، وفي هذه المرحلة االجتماعيةية وقتصاد المحلية والظروف اال في القدراتختالفاتالل
 لم تصل بعد افريقيا وشمال وسطاألشرق  الإقليم شرق المتوسط وقليمإفإن العديد من بلدان 

مرنة، تأخذ بالحسبان اإلختالف أو آلية إلى إطار عمل لسياسة وطنية آاملة ذات ميكانيكية 
 وعليه فقد تقدم المبادرات الجيدة من قبل مدراء مؤسسات الرعاية ،في الظروف المحلية

 حلوًال مرنة وأمثلة جيدة يمكن لمؤسسات يقليماإلالصحية على المستوى المحلي أو 
  .خرى من قبل المؤسسات الصحية األ اإلقتداء بهاخرىالرعاية الصحية األ

  
  :من المهم تذآر ما يليو
 نفايات إدارةال يحتاج المدير إلى قانون أو تعليمات مسبقة لكي يبادر إلى تحسين  •

 .الرعاية الصحية في مؤسسة الرعاية الصحية
 في قليم تساعد اإلستفادة والتعلم من الممارسات الجيدة لآلخرين في اإليمكن أن •

 . الرعاية الصحية في المؤسسةنفايات إدارةتحسين نظام 
 والمتطلبات العامة نفاياتأحيانًا، ترآز القوانين بشكل محدود على تعريف أنواع ال •

 ترآز على  المعالجة والتخلص، والأساليبذات العالقة بحماية البيئة من خالل 
 وتوفير الحماية الصحية واألمان لكل من نفاياتالخطوات التفصيلية لمناولة ال

 .المرضى والعاملين في مؤسسة الرعاية الصحية
 من افضلإن البدء بتطوير ووضع قواعد بسيطة وملموسة على المستوى المحلي  •

 .اإلنتظار لحين صدور تعليمات وطنية في نهاية المطاف
 الرعاية الصحية لديهم، آما نفايات إدارة ةأنظمادل الخبرة مع اآلخرين ن تبقد ُيحسَّ •

تطوير ووضع إطار عمل وطني لز وُيؤثر على صناع القرار للمضي قدمًا أنه ُيحفَّ
 .مرن، يشتمل على تعليمات مرنة وإرشادات فنية تأخذ بالحسبان الظروف المحلية

  

   مبادئ عامة4-3

   المحليةاتجراء اإل4-3-1
 في حالة غياب وعدم وجود نفايات الدارة لتنظيم ووضع نظام جديد إلأبسط الطرقل تتمث

 مكافحة العدوى مع بعضهم البعض، نية في اجتماع الكادر الطبي وآادرالتعليمات الوط
 أو خطوات وآليات عمل التباعها من قبل جميع الموظفين، وفي الغالب أساليبووضع 

ومن الشائع أن تقوم بذلك . الفنية اإلرشاداتير وادًا على المعاييتم وضع ذلك إعتم
المعدة محليًا على ويجب أن ترآز آليات العمل . آبرمؤسسات الرعاية الصحية األ

فوائد قليلة ويترتب . الجوانب العملية التي يجب على الموظفين القيام بها وآيفية القيام بها
 قراءتها من قبل الموظفين  وثيقة طويلة تسهب في التفصيالت دون أن يتمإعدادعلى 

 فاعلية هي تلك الُمعبر عنها بلغة سهلة وموضحة اإلرشادات أنواع أآثرإن . المشغولين
  .بالصور وموضوعة في بوستر أو ورقة بوجه واحد أو وجهين
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   الفنيةاإلرشادات المعايير و4-3-2
 درجة عالية من إرشادات فنية وبيئية وأخالقية في حالة وجودويتم غالبًا تطوير معايير 

ها من قبل وآاالت حكومية فنية مثل سلطة الصحة العامة إعداد ويمكن ، المهنيهتماماال
 فإنه يمكن القيام بذلك من قبل مؤسسات وبدًال من ذلك. أو الجهة التي تنسق الجهود البيئية

مثل ( الخاص هتماماالأو جهات غير حكومية مثل النقابات المهنية أو المجموعات ذات 
 اإلرشاداتو المعايير النموذجية استخدامات المحلية مويمكن للمنظ). المجموعة البيئية

المعدة من قبل الوآاالت الدولية آمنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة البيئي 
وللمعايير قدرة هائلة في التأثير على السلوك، خاصة إذا تعمم الفشل في . آنقطة بداية
ولملء . ن هذا الفشل سيقود إلى خسارة مهنية أو شخصية بين المسؤولين، إذ أمجاراتها

الفراغ فإن بعض المنظمات ستطور معاييرها الخاصة والتي تستخدم في العادة آقاعدة 
  .لمعايير وطنية

  
الخ، وعلى سبيل ... وتصمم المعايير لحماية المستهلكين أو الموظفين أو المرضى أو البيئة

 وعيةاأل، مواصفات نفايات الأآياسة المواد المستخدمة في صناعة قوة ومتان: المثال
 العظمى للملوثات المنبعثة من مرافق معالجة ات الحادة، الترآيزدواتالمستخدمة لأل

وعادة .  الرعاية الصحية قبل التخلص منهانفايات، أو أطول فترة زمنية لتخزين نفاياتال
وقد يشكل التمشي مع المعايير . ةالجيد الحالية ة العمليالتطبيقاتعن  ما تنبثق المعايير

واإللتزام بها قوة للضغط الخارجي على المدراء والكادر الطبي عندما يتم تقديم تقرير إلى 
السلطات المرآزية أو ُينشر للعامة حول مدى اإلنصياع أو اإللتزام بهذه المعايير أو 

  .عدمه
  

   التشريعات الوطنية4-3-3
 الرعاية نفايات إدارة ةأنظمًا عامًا لتحسين أساسيعات الوطنية يجب أن تقدم التشر

الصحية، من خالل توضيحها الصريح لما ُيعتبر ممارسة جيدة ومقبولة في مجال صناعة 
وعادًة ما تضمن التشريعات السيطرة واإللتزام بما هو مسموح به . الرعاية الصحية

وفي الواقع فإن . ممارسات المقبولةوتفرض حظرًا على األمور واألعمال الخارجة عن ال
المناسبة لدى ) التمويل والمواد والمعرفة (االمكانياتالقانون يبقى غير فاعل إذا لم تتوفر 

  .أو إذا تم تنفيذ أحكامه وعقوباته بطريقة ضعيفة. القطاع الصحي لتطبيقه
  

ة الصحية في  الرعاينفايات للقانون الوطني الذي يغطي موضوع يةساسوتتمثل الفائدة األ
  : أنه يضع ويشكَّل قاعدة وطنية موحدة لتطوير الممارسات الجيدة من خالل تقديم

 .نفاياتتعريف ألنواع ال •
 .نفاياتتحديد اإللتزامات المترتبة على منتجي ال •
 .متطلبات اإلحتفاظ بالسجالت وتقديم تقارير للوآاالت المنسقة •
 .سلطة لنظام المراقبة •
لنزاعات والخالفات وفرض عقوبات على المسيئين محاآم مخوَّلة بتسوية ا •

 ).المخالفين(
 ومعالجتها والتخلص نفاياتوضع آليات للسماح أو منع بعض ممارسات مناولة ال •

 .منها
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تضع بعض و. ]10[، ]9[، ] 8[ في نفاياتمثلة آنماذج لقوانين لليمكن الرجوع إلى أ

 الرعاية الصحية غير نفايات ةأنظمجعل  وهذا ي،الدول أو تسن تشريعًا مبدئيًا مفصًال جدًا
وتحتاج الحكومة . مرنة وغير قابلة للتجديد وقبول التطورات التي تساعد في تحسين األداء

 إلى أن القانون ضافةباال.  التطورات الجديدةعتبارإلى وقت لتغيير القانون ليأخد بعين اال
على األجندة نسبيًا دنية  الرعاية الصحية يحظى بأولوية متنفاياتالذي يغطي موضوع 

  .السياسية لذا فإن مراجعته قد تأخذ عدة سنوات
  

 الجيدة دارةويتمثل البديل لذلك في سن تشريع مبدئي يحدد بشكل عام مفاهيم ومبادئ اإل
وتوضع التفصيالت .  ويعرف ذلك بإطار عمل أو تشريع تمكين، الرعاية الصحيةنفاياتل

  .تشريع ثانوي آتعليمات الوزارة أو ما دونها والمعايير ضمن ساليبالوصفية لأل
  

   مبادئ قانونية4-3-4
  :نفاياتمن الشائع تبني خمسة مبادئ توجيهية في القوانين المتعلقة بال

  

 :"الملوث يدفع" مبدأ 
 هو المسؤول من الناحية القانونية والمالية عن التخلص اآلمن نفاياتويعني أن منتج ال

 ال يسبب نفايات مسؤولية التأآد من أن التخلص من التقع. اياتنفوالرفيق بالبيئة لهذه ال
  ).مثل مؤسسات الرعاية الصحية (نفايات آل منتج للعلىتدميرًا بيئيًا 

  

 "اإلحترازية" مبدأ 
 خطيرة،  آبيرة أوومنطقية هذا المبدأ أنه إذا آان ُيشتبه بأن تكون نتيجة الخطر المحتمل

وهذا . فإنه يجب أن نفترض بأن درجة الخطورة عاليةلكنها قد ال تكون معروفة بدقة، 
 معيار جيد لجمع استخدام الرعاية الصحية إلى تشغيل ونفاياتيؤدي إلى إجبار منتجي 

 والتخلص منها، وآذلك تدريب العاملين وتأهيلهم في مجال الصحة والسالمة نفاياتال
  .وتزويدهم بمالبس الوقاية الالزمة

  

 " الرعايةبووج" مبدأ 
 نفاياتيتعامل مع يدير أو ) والمؤسسات المستخدمة له أو لهم(ينص على أن أي شخص و

، هو المسؤول من الناحية األخالقية عن نفايات أو المعدات ذات العالقة بالالرعاية الصحية
  . ما دامت تحت مسؤوليتهنفايات الجيد بهذه الهتماماال
  

 "القرب" مبدأ 
 نفاياتبما فيها ( الخطرة والتخلص منها نفاياتعالجة الالفلسفة وراء هذا المبدأ هو أن م

ها، وذلك للحد من إنتاجيجب أن تتم بأقرب موقع مناسب لموقع ) الرعاية الصحية
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لية المعالجة والتخلص في وهذا ال يعني بالضرورة أن تتم عم.  الناس عامةالمخاطر على
ي أو إقليم موقع محلي او لرعاية الصحية، وإنما يمكن عملها في مرفق أوا آل مؤسسات
وآإمتداد لهذا المبدأ يتوقع من آل دولة أن تتخذ الترتيبات المناسبة . وطني مشترك

  .ها بأسلوب وطريقة مقبولة داخل وضمن حدودها الوطنيةنفاياتللتخلص من 
  

 ")يعرف آذلك بالسيطرة من المهد إلى اللحد(الموافقة المسبقة " مبدأ 
هوم أنه يجب أن يتم ترخيص جميع الجهات المشارآة في تخزين ويقوم هذا المبدأ على مف

 ،) الرعاية الصحيةنفاياتبما فيها ( الخطرة نفاياتونقل ومعالجة والتخلص من ال
يضاف إلى ذلك أنه يسمح فقط . نفاياتوالتعامل مع مسماه من الوتسجيلها الستقبال 

 وال يجوز نقل عامل معها، والتنفاياتقبال هذه الللمنظمات والمواقع المرخصة باست
ها دون إخطار وإعالم إنتاجإلى موقع )  الرعاية الصحيةنفاياتبما فيها ( الخطرة نفاياتال

مثًال المشارآين في عمليات النقل والمعالجة ومشغلي عمليات (آافة الجهات المشارآة 
 ت خاصةوقد ُتتخذ ترتيبا.  لمغادرة الموقعنفاياتبجاهزية هذه ال) التخلص والمنظمين

 الخطرة من أحد نفاياتلنقل ال) سمأحيانًا تعرف بـ تذآرة مو ( الخطرةنفاياتلحرآة ال
  .ها بشكل منتظمإنتاجمواقع 

  

  األنظمة 4-3-5
 بحيث تصف الممارسات اآلمنة والمقبولة لكل جانب األنظمةيجب وضع مجموعة من 

مناولة والنقل والمعالجة  والعزل والتخزين والنفاياتتقليل ال: نفايات الإدارةن نظام م
 تغييرات في النظام عند جراء مرنة بما يكفي إلاألنظمةويجب أن تكون هذه . والتخلص
 طرقر أو في حالة تغيُّجديدة  معالجة تقنيات مناولة أو أساليبمعدات أو : توفر مثًال

يع  المتطلبات القانونية المبينة في التشراألنظمةهذه تصف ويجب أن . مكافحة العدوى
  . أيضًانفايات الإدارةالمبدئي وأن تحدد مسؤوليات جميع المشارآين ب



             ية                                       إدارة أفضل لنفايات الرعاية الصح 29

   دنىاألالحد نهج  4-4
  

عدم وجود إطار عمل قانوني وطني عائقًا أمام اتخاذ زمام المبادرة يجب أن ال يقف 
 نجاح المواقع الريادية على الحكومة  غالبًايؤثرو.  الرعاية الصحيةنفايات إدارةلتحسين 
  .ة في تبني التحسينات ووضعها في قانون أو تعليمات تلزم اآلخرين باتباعهاالمرآزي

  
 المحلية أو يةساساأل اتجراء أو اإلساليبيجب وضع مجموعة من آليات العمل أو األ

 نفاياتتخزين ال: تبين آذلك ترتيباتو بالسالل الثالث، نفاياتتصف نظام فصل الالداخلية 
تحدد ما الذي يتوجب على آل وا والتخلص منها، وجمعها ومعالجته) 3صورة رقم (

  ).3، 2يوجد دليل مفيد في المراجع أرقام ( .شخص القيام به ولماذا
  

 الرعاية الصحية وبمبادرة محلية، فإنه سيتم نفايات دارةعندما يتم وضع نظام جيد إل
  . المشرعين القرناء واألصدقاءمعرفته بسرعة واحترامه من قبل

  

  
 

قد تشكل منطقة التخزين المرآزية في مؤسسات الرعاية الصحية مواقع : 3صورة رقم 
مالم تكن ) أنظر إلى القط الذي في الصورة(لتكاثر وترعرع نواقل العديد من األمراض 

يجب أن تفرض مناطق تخزين مرآزة منفصلة للنفايات . مصممة ومصانة بشكل مناسب
  .  ألساليب محلية وقواعد وتعليمات وطنيةالخطرة للرعاية الصحية والنفايات العامة وفقًا

   التعزيزات المطلوبة4-5
 الرعاية الصحية لتعزيز إلتزام مدراء نفايات وتعليمات وطنية تعنى بنظمةأيجب تبني 

والهدف . نفايات تلك الإدارةالرعاية الصحية في تطوير القواعد والممارسات المتعلقة ب
هو ضمان اإللتزام بالممارسات الصحيحة في جميع األسمى لمثل هذه التشريعات الوطنية 

  .مؤسسات الرعاية الصحية
  



             ية                                       إدارة أفضل لنفايات الرعاية الصح 30

 ضافية إلزامًا والتي قد تشتمل على الميزات االآثرهناك بعض التعليمات التنظيمية األ
 :وإحتياطات السالمة التالية

  
 . الرعاية الصحيةنفايات إدارةزيادة عدد المعايير اإللزامية القابلة للتطبيق في مجال  •
 .خرى نظام مراقبة وسيطرة لتعزيز اإللتزام بالمعايير والمتطلبات القانونية األإيجاد •
 واإللتزامات المهنية والمؤهالت الرسمية لجميع العاملين خرىتحديد المسؤوليات األ •

 . الرعاية الصحية وعلى جميع المستوياتنفايات إدارةفي مجال 
 دارةة متدنية من موازنتها إلالطلب من مؤسسات الرعاية الصحية تخصيص نسب •

 . الرعاية الصحيةنفايات
  

 ،]12 [،] 11[ تعقيدًا في المراجع رقم أآثريمكن الرجوع إلى أمثلة توضيحية ألدلة فنية 
]13[.  
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אא.5 א א א א
  
  إلجابتها يةأساس أسئلة 5-1

 الرعاية الصحية نفايات دارة نظام جديد إلإعدادد يجب أن يكون واضحًا لدى المدير عن
 الطبية التي سيتم تطبيق هذا النظام فيها قسامالترتيبات الواجب إتخاذها في القسم أو األ

أوًال، في حين سيقوم اآلخرون بمراقبة النتائج المتحققة في مجال الممارسات الطبية 
التالي على نجاح أو فشل النظام والنظافة وتحسين مستوى مكافحة العدوى، وسيحكمون ب

  : التاليةسئلة على إجابة األوبشكل عام يحتاج مدير المستشفى ألن يكون قادرًا .الجديد
نها في  وتخزينفاياتمن هو المسؤول عن تنظيم الممارسات الجديدة في مجال فصل ال •

 المرافق الطبية المختارة؟
عاية الصحية وهي  الرنفاياتكونات لُيقترح أن يبدأ النظام بالترآيز على أآبر ثالث م

 المحتمل تسببها بالعدوى والنفايات الحادة، ومن ثم التوسع النفايات العامة وتلك
  ).  1أنظر الجزء رقم (،  الخطرةلرعاية الصحيةا نفاياتالتدريجي ليشمل 

ي المشروع على الطبي األول في تبن) قسامأو األ(القسم ) أو مدراء(هل وافق مدير  •
 ؟لنظام الجديددعم ا

الكادر يجب أن يطلب من آل مدير قسم طبي أن يظهر المهارات القيادية ويحفز 
 . بطيئين في تغيير ممارساتهما عنده، خاصًة األطباء الذين غالبًا ما يكونوالطبي

 ؟لمحلية والعملية التي تم اتخاذها بشكل عامما هي الترتيبات ا •
والصناديق الخاصة  آياساأل بوضوح،ا عليهالسالل الجديدة المؤشر  توفير: مثل
 بشكل واضح، بوسترات نفايات الأوعيةالحادة، تأشير المواقع الخاصة ب دواتباأل

 أوعية لجمع عمال النقل، تعليمات للكادر الطبي، الترتيبات المتخذة مع معلوماتية
 .، ترتيبات مراقبة مكافحة العدوىنفاياتال

 متى سيبدأ تطبيق النظام الجديد؟ •
 .ينًا للبدء بتطبيق النظام الجديدمن المفيد معنويًا للموظفين أن يحدد المدير تاريخًا مع

والتي سيتم تطبيقها في  المتعلقة بالنظافة ومكافحة العدوى خرى األاتجراءما هي اإل •
 نفس الوقت؟

أماآن  والتعقيم السطحي بما في ذلك الحمامات االيديمثل تحسين مستوى نظافة 
 . وتعقيم المعداتالبياضاتغسيل ، االستحمام

 الرعاية الصحية في المرافق أو نفاياتمتى سيبدأ إتخاذ قرار بتطبيق النظام الجديد ل •
  أو منشآت الرعاية الصحية األآبر؟ في مؤسساتخرى الطبية األقساماأل

ي تم تطبيق النظام فيها  من شهر، واستخدم موظفي المرافق الطبية التأآثرال تجعلها 
 . التي سيطبق فيها النظامخرىموظفي المرافق األب لتدري
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   لتذآرهايةأساس نقاط 5-2
 العامة للرعاية الصحية نفايات فصل اليقوم على للكادرمن السهل نسبيًا تقديم نظام جديد 

  : الواجب تذآرهايةساسوفيما يلي النقاط األ.  الخطرة في المرافق الطبيةنفاياتعن ال
 . بانتظاممواقع المرضى من نفاياتل اإزالةعلى االقل، يجب  •
 أوعيةها ووضعها في إنتاج منذ لحظة نفاياتبداية هي أنه يجب فصل النقطة ال •

 .مختلفة
 الرعاية الصحية في تطبيق نظام السالل نفايات ل أمنًاآثراأل دارة نظام اإلأساسيتمثل  •

تسببها  لتلك المحتمل أخرى العامة ونفايات خاصة بالأوعية  تخصيصالثالث، أي
 . الحادةدواتبإحداث العدوى وأخيرة لتلك الخاصة باأل

 شديدة العدوى التي تحتوي على جراثيم وميكروبات خطيرة نفاياتيجب أن تعالج ال •
ا  المختبرات معالجة مبدئية، وذلك من خالل تطهيرها بوضعهنفاياتوآذلك جميع 

 .ية الصحية الخطرة الرعانفايات قبل خلطها مع بجهاز التعقيم بالبخار المضغوط
 االشعاعية الكيميائية ونفاياتمثل ال( الخطرة خرىعادًة ما تكون آميات المواد األ •

 نفاياتالموجودة ضمن )  المضغوطة القديمةوعيةاأل واالسطواناتوالصيدالنية و
 نفاياتالرعاية الصحية لمعظم مؤسسات الرعاية الصحية قليلة، إذا ما قورنت بال

علمًا أنها يمكن أيضًا أن تتسبب بأذى إذا لم .  العامةنفاياتلعدوى والالمحتمل تسببها با
 فصل أساليبديد ُطرق وويجب أن يتم تح. ُتفصل ويتم التخلص منها بشكل مناسب

 .نفايات التي تنتج القسامالتخلص منها في تلك األ ونفاياتال
  

   مبادئ عامة5-3

   الخطوات البسيطة األولى5-3-1
 الرعاية نفايات المتبعة لتحقيق تغيير دائم في طريقة التعامل مع يبسالتتمثل إحدى األ

 وعرضها على شكل سلسلة من ساليبالصحية في المرافق الطبية في تقديم تلك األ
 الرعاية الصحية إلى مكونات ثالث نفاياتإن تبني خطوات لفصل . الخطوات البسيطة

، والتخزين )ات قد تسبب العدوى، مكونمستهلكة حادة أدواتنفايات عامة غير خطرة، (
 ونقلها بانتظام من المرافق الطبية، آل ذلك سوف يقلل من نفاياتاآلمن والسليم لهذه ال

  .خطر العدوى المستشفوية والعدوى المهنية ويحّسن المعايير أو المستويات العامة للنظافة
  

ما وضعتها منظمة  الرعاية الصحية آنفايات إدارةوفي ما يلي الخطوات األولى لتحسين 
  ):3(الصحة العالمية 

  .ة الطبيالمواقع نظام السالل الثالث الى إدخال •
 نفايات اللون األسود للاستخدام مثل – نفايات الخاصة بالوعيةإتباع آود ألوان لأل •

 المحتمل تسببها نفايات الخاصة بالآياسالعامة للرعاية الصحية، اللون األصفر لأل
 .المستهلكة الحادة دواتبالعدوى، والحاويات لأل

 . مغلقةنفايات المحتوية على الوعيةاألإبقاء أغطية  –  العدوىنقلالحد من مسارب  •
 لتقليل نفاياتالسوداء والصفراء الخاصة بال وعيةاألتخصيص مواقع مختلفة لكل من  •

 .نفايات الخطأ في فصل الاحتمالية
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قلل  .وذلك للحد من اإلنسكاب من ثالثة أرباعه، آثر ألنفاياتيجب عدم تعبئة آيس ال •
 . المستخدمة في الوقت الواحدوعيةاألعدد 

بينًا عليها التاريخ والقسم الطبي، م  وضع ملصقة– الممتلئة وعيةاأل اغالقإحكام  •
 .نفايات فصل الفي خطاءوذلك للتمكن من متابعة اال

 .نفاياتال آل صنف من أصناف أوعيةوضع برنامج ثابت لجمع  •
مثل غرفة التدبير المنزلي أو تخصيص غرفة (لية للتخزين المؤقت تحديد أماآن مح •

 . لترًا240 سالل ملونة بعجالت سعتها استخدامأو ) نفاياتلتخزين ال
 على القادرة العامة وتلك نفايات الالمخصصة لنقل العربات والكارات بينالتمييز  •

 .التسبب بالعدوى
، وذلك في  على التسبب بالعدوىالقادرة نفاياتتخصيص نقاط للتخزين المرآزي لل •

فبدون توفير وسائل التبريد، . وآذلك األمر بالنسبة للتخلص. موقع المعالجة وخارجه
 48وأن ال تزيد عن ) في الفصل الحار( ساعة 24يجب أن ال تزيد مدة التخزين عن 

 ).في الفصل البارد(ساعة 
مختبرات وأجنحة العزل  شديدة العدوى الناتجة عن النفاياتالمعالجة المبدئية لل •

يفضل . ( الرعاية الصحية الخطرةنفاياتالمرضى قبل أن يتم خلطها مع والصحي 
مثل قيئ وبراز مرضى (سوائل الجسم )  أجهزة التعقييم بالبخار المضغوطاستخدام
 . هيبوآلوريد الصوديوم مثًالاستخدام بًا بسيط يجب أن تعقم تعقيمًا)الكوليرا

 .الكادرتدريب  •
  

   استدامة المصادر5-3-2
 نفايات إدارة الالزمة لتطوير نظام خرى والمواد األنفايات الأوعيةيجب أن يعتمد اختيار 
وإال .  المحليةاالمكانيات استمرارية توفيرها وتزويدها من إمكانيةالرعاية الصحية على 
 مكانيةإ عدم احتمالية الرعاية الصحية سيبدأ وهناك خوف من نفاياتفإن النظام الجديد ل

 أو إنقطاع ومناولتها، وفي حالة نفايات الخاصة بفصل الوعيةالتوفير المنتظم والدائم لأل
إمدادات المواد المستهلكة في أي مرحلة فإن ذلك يهدد شك في إستمرارية توفير 

  .نفايات الإدارةإستمرارية التحسينات الخاصة ب
  

 لجمع مستهلكةة سوداء قوية  بالستيكيأآياس استخدامتوصي منظمة الصحة العالمية ب
 الصفراء، آياسحداث العدوى فتستخدم األ القابلة إلنفايات العامة، أما بالنسبة للنفاياتال

 السوداء نفايات الأآياسويجب أن تكون .  الحادةنفايات للالمقواةفي حين تستخدم الحاويات 
 نفاياتب إلقاء ال وختمها فإن يجآياسوالصفراء مقاومة للتسرب، وعند امتالء هذه األ

 أوعيةويجب أن تكون .  البشري بهاتصال االإمكانية الحادة بمعزل عن دواتالمعدية واأل
  .وعربات التخزين المؤقت الخاصة بالنقل داخل المرفق ملونة بلون واحد

  
 المعدنية وعيةاأل استخدام إعادة، فإنه يمكن المستهلكة المعدة آياسوإذا لم تتوفر األ

 ذوات األغطية على أن يتم غسلها وتعقيمها بانتظام، ويفضل أن يتم ذلك البالستيكيةو
ويجب تلوين آل وعاء باألسود أو األصفر أو تأشيره للتمييز فيما إذا آان . بشكل يومي
  . العامة أو الخطرةنفاياتيستخدم لل
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ث  الحادة عن المرضى والعاملين وذلك للحيلولة دون حدونفاياتمن المهم جدًا عزل الو
وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإنه . عدوى ثانوية من خالل الوخز أو الجرح

يوجد ( الحادة في حاويات بالستيكية أو آرتونية مقواه صفراء اللون نفاياتيجب وضع ال
 إعادة فإنه يمكن وإذا لم يكن باالمكان توفير هذه الحاويات محليًا). عليها الصق واضح

، إال ) المياه المقطرةأوعيةمثل عبوات المنظفات و(ستيكية الصلبة  البالوعيةاأل استخدام
  .   حادةأدواتأنه يجب وضع ملصقة على هذه العبوات مبينًا عليها أنها تحتوي على 

  

   الرعاية الصحيةنفايات لخرى المكونات األ5-3-3
جمع  أن يتم ،وشرق المتوسط افريقيا وشرق االوسط الشرق اقاليممن الشائع في دول 

وقد يطلب أقارب المرضى في .  دفنهاومن ثم البشرية والمشيمة بشكل منفصل االعضاء
)  البشرية ولكن ليس المشيماتاالعضاءمثل (بعض البلدان البقايا المريضة للمريض 

 ولفها االشياءيجب تعقيم هذه و ،ليقوموا بالتخلص منها وفقا لطقوسهم أو عاداتهم المحلية
  .ا لألقارببشكل جيد قبل تسليمه

  
 منتهية الصالحية لصيدالني مؤسسة الرعاية الصحية، والذي تتوفر االدوية إعادةويجب 

في المرافق الطبية المتخصصة و. لديه الخبرة لتخزينها لحين معالجتها والتخلص منها
 نفاياتلعالج مرضى السرطان، يجب جمع الدم فيها المرآبات السامة للخاليا التي يستخ

ى هذه المرآبات وتخزينها بشكل منفصل من قبل ضابط السالمة المسؤول المحتوية عل
مواد شديدة السمية وتتطلب آونها عن المواد السامة للجينات أو من قبل الصيدالني، 

وينصح بأن يتم التخزين اآلمن للمواد الصيدالنية . مناولة ومعالجة وتخلص منفصل
  .) اللون البنيمثل( آود ألوان مختلف استخدامب
  

 دون للحيلولةإدارتها و الكيميائية في مكان آمن وجيد التهوية، نفاياتويجب تخزين ال
وفي حال حدوث تسرب للزئبق مثالًً ). مثل اإلنفجار والتآآل(حدوث تفاعالت آيميائية 

يجب أن يتم جمع المواد المتسربة بعناية والتخلص منها فجراء انكسار موازين الحرارة 
 الرعاية الصحية نفاياتن الصيدالني هو المسؤول عن تخزين قد يكوو .بشكل آمن
 بالرغم من أنه في المعاهد البحثية والمؤسسات الكبيرة قد يكون مسؤول ،الكيميائية

  .المختبر هو األنسب لهذه المهمة
  
 الطب أقسام في غالق وغير محكمة االغالق محكمة االاالشعاعية المصادر إنتاجيتم و

ذات نصف  (غالقمحكمة االتعاد المصادر و  على التوالي،االشعاعيةوالمعالجة النووي 
وتخزن .  األصليالمصدر آأحد شروط العقد الخاص مع المزودينالى ) العمر الطويل

  أضعافشرلمدة ع) عادة عمر قصير نصف ذات (غالقمحكمة االالمواد المشعة غير 
 ضئيلة مماثلة لما هو نصف العمر لتمكين المستوى اإلشعاعي من التحلل لمستويات

وفي .  عادة في المجارياالشعاعيةويتم التخلص من المحاليل المتحللة . موجود في البيئة
 رعاية صحية آيميائية بعد نفايات آيميائية فإنه يجب معالجتها آنفاياتحالة احتوائها على 
 نفاياتشاش آ والالمحاقنويجب أن تعامل المواد المتحللة الموجودة في . التحلل اإلشعاعي

 الصدئة والمتآآلة االسطواناتسهل للتعامل مع والطريقة األ .رعاية صحية خطرة
آتلك المستخدمة ألغراض التدفئة والطبخ أو (والمحطمة والتي ال تزال تحت الضغط 

ومن . ها وتفكيكهاستخدامهي التعاقد مع موزعي الغازات ألخذها ثانية ال) ألسباب طبية
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 وذلك ألنه قد  التابع للبلديةنفايات في موقع طرح الاالسطوانات غير المقبول دفن هذه
  .شتعالإذا آان قابًال لالسطوانة وبالتالي اشتعاله وانفجاره يتسرب الغاز من اال

  

  دنىاألالحد نهج  4.5

   نظام السالل الثالث1.4.5
في حالة عدم وجود مكافحة منظمة للعدوى، فإن تحسينات سريعة يمكن إجراؤها في 

 الحادة المستعملة دوات العامة واألنفايات الالطبي من خالل السيطرة علىالقسم ظهر م
 لتواجد موقع األول في آل جراءويتمثل اإل.  المحتمل تسببها بإحداث عدوىنفاياتوال

ه واإلحتفاظ به معزوًال لحين التخلص إنتاج لحظة نفاياتالمرضى بفصل آل نوع من ال
 العامة للرعاية نفاياتال (نفايات الحجم األآبر من ال منويسمح ذلك للتخلص. النهائي
المحتمل تسببها و نفايات من الاألقلحجم الالتعامل مع ومن خالل البلدية، ) الصحية

  . أمنًا وسالمةأآثربالعدوى والتخلص منها بأسلوب 
  

 الرعاية الصحية العامة وتلك المحتمل تسببها بحدوث العدوى، نفايات نظام فصل يعرف
، ولفصل )4صورة رقم ( منفصلة بنظام السالل الثالث أوعيةفي ثالثة  الحادة نفاياتوال

 من مرة والتي إما أن آثر التي تستخدم ألوعيةاأل استخدام يمكن على األقل نفاياتهذه ال
بوجود وذلك لفصل النفايات فيها ) أو تم دهنها بألوان مختلفة(تكون صنعت بألوان مختلفة 

 والخيار اآلخر يكون.  البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدةآياسأل اأو عدم وجود

  

  

  
  

األآياس الصفراء للنفايات المحتمل تسببها : ة السالل الثالثأنظم: 4صورة رقم 
بعدوى واألآياس السوداء للنفايات العامة، واألوعية التي يمكن إعادة استخدامها 
والمقاومة للتسرب واالنثقاب لألدوات الحادة المستعملة، حيث ُيكتب على هذه 

  ".نفايات أو أدوات حادة " و " ال تمألها فوق الخط " التالية األوعية العبارات 
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توضع على األوعية واألآياس البالستيكية لتمييز استخدامها  إشاراتعالمات و استخدامب
 ،رباع سعتها، وذلك لتجنب اإلندالقابمعدل ثالثة ويجب ملئها  .لصنف محدد من النفايات

ب تغطيتها للحيلولة دون الوصول العرضي للناس اليها، وللحيلولة آذلك دون آما يج
 بإنتظام من مرافق نفاياتال وأآياس أوعيةويجب إخراج .  إليهااألمراضوصول نواقل 

 المحتمل نفايات العامة في مواقع مرآزية منفصلة عن النفاياتتخزين الوتواجد المرضى، 
 طرق تخلص ذلك  أن يتبعيجبو، المستعملةدة  الحادواتتسببها بحدوث عدوى واأل

  .نفاياتاللهذه منفصلة 
  

 نقل النفايات من منطقة تواجد المرضى بشكل فوري، فإنه يجب إمكانيةوفي حالة عدم 
إذ : تخصيص مكانين للتخزين المحلي للنفايات سواء داخل المرفق الطبي أو بالقرب منه

على النفايات العامة وآخر للنفايات  المحتوية وعيةيجب تخصيص مكان لتخزين األ
 بشكل وعيةويجب تأشير هذه األ. المحتمل تسببها بعدوى وللنفايات الحادة المستعملة

ويجب جمع . ها واالحتفاظ بها في مكان بعيد عن عبث المرضى أو الزواراغالقواضح و
الستمرار  للتخزين المحلي، وذلك لينالنفايات بأوقات مختلفة في آال المكانين المخصص

دية من  في آل ورأدنى النفايات مرة واحدة آحد إزالةويجب . في ابقاء النفايات معزولة
 من مرة فإنه آثر للنفايات ألأوعية السالل آاستخداموفي حال  .آل نقطة لتخزين النفايات

  .يفضل غسلها وتعقيمها قبل إعادتها إلى المرفق الطبي

    سالمة العامل5-4-2
 بقفازات ونظارات واقية وأفرهوالت، وذلك للحد من خطر النقلعمال يجب تزويد 

 الخطرة من موقع التخزين نفاياتم بالعدوى أو الجروح من جراء مناولة ونقل الاصابته
  .المؤقت إلى مناطق التخزين المرآزية

  

   التعزيزات المطلوبة5-5
 لمكافحة طبق ممارسات جيدةفي المرفق الطبي الذي يعمل بشكل جيد بمعنى أنه ُي

، أهمها نفايات في مجال فصل  الأدنىالعدوى، فإن هناك عدة تحسينات يمكن عملها آحد 
 نفايات التي تستخدم لمرة واحدة والملونة حسب الكود والقوية لجمع الآياس األاستخدام

 دواتلأل صلبة أوعية استخدامالعامة والمحتمل تسببها بحدوث عدوى، في حين يتم 
  : نظام آود األلوان التالياستخدامظمة الصحة العالمية بوتوصي من. الحادة

 آياسآذلك ُتعّرف بالعامية بنفايات األ( العامة للرعاية الصحية نفاياتاألسود لل •
  ).السوداء

آذلك تعرف بالعامية ( الرعاية الصحية المحتمل تسببها بالعدوى نفاياتاألصفر ل •
 ). الصفراءآياسبنفايات األ

 التي تستخدم لمرة واحدة، حيث وعيةاأللبة المقاومة للتسريب و الصوعيةاألصفر لأل •
 الصلبة المبتكرة وعيةاأل استخدامويمكن . المستعملة الحادة دواتأنها تناسب األ

)Improvised (وآمثال على ذلك فإنه يمكن .إال أنه يجب تأشيرها بوضوح 
. الّديال ومحاليل لمقطرةالتعقيم والمياه ا أو العبوات الفارغة لمواد وعيةاأل استخدام

لواح ا من  قوية مصنعة خصيصًاأوعية استخدام  يفضلمكانياتاإلوفي حالة توفر 
  . بالستيكية صفراءأوعية المشمع أو الكرتون
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ويجب وضع أآياس النفايات العامة وأآياس النفايات المحتمل تسببها بالعدوى وسط أوعية 
 البالستيكية وعيةاأل وعند امتالء ،)شرةمؤ(مزودة بمدوس يتم وضعها في أماآن معلمة 

 التاريخ واسم القسم الطبيوتثبيت بمعدل ثالثة أرباع سعتها، فإنه يجب ربطها وتأشيرها 
 أآياس فإنه يجب وضع والكادر عن المرضى نفاياتوللمحافظة على عزل ال. عليها

 المثالي الوضعيكون و. المغلقة في أماآن منفصلة مخصصة للتخزين المحلي نفاياتال
بحيث تستخدم ) 5أو ماشابهه صورة رقم ( لترًا 240 بعجالت تتسع لـ  حاوياتاستخدامب

 المحتمل نفاياتالحاويات الصفراء للو العامة نفايات السوداء المزودة بعجالت للالحاويات
  .تسببها بالعدوى

 
 مرة أو مرتين تنفايا الإزالة؛ بحيث يتم لبرنامج منتظم وفقًا نفايات الإزالةتم تيجب أن و

 تحسين آخر إن أمكن من إجراءويمكن .  في آل ورديةمن آل موقع للتخزين المحلي
واحد : فصل الممرات حول مؤسسة الرعاية الصحيةل  بالترتيبالناحية اللوجستية

 المتسخة وللبياضات نفايات وممر آخر للالمستعملة والمواد الطبية غير والكادرللمرضى 
 . ويسمى هذا أيضًا بنظام المعابر المتسخة والنظيفة،المستعملةوالمواد 

 

  
  

 لترًا وتستخدم للتخزين 240حاوية مزودة بعجالت وتتسع لـ لمثال : 5صورة رقم 
  . صفراءأآياس الموضوعة في نفاياتللالمحلي 
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א.6 א א

  إلجابتها يةأساس أسئلة 6-1
انتظام من المرافق الطبية إنجازًا وإزالتها بالصحية  الرعاية نفايات فصل اتإجراءتعد 

 النهاية لعملية تتكون مقدمة تشكل اتجراءوعلى آل حال فهذه اإل. يًاأساسإداريًا ولوجستيًا 
 التحسين في مجال النظافة ومكافحة العدوى، فيجب اتإجراءوإلستكمال . من مرحلتين
مؤقتًا ومعالجتها والتخلص لطبية، لتخزينها  المفصولة بعيدًا عن المرافق انفاياتنقل هذه ال
 بمزيد نفاياتللهذه اقد يسبب التخزين غير اآلمن وغير المسيطر عليه و.  آمنمنها بشكل

  . العدوى وتأثيرات صحية عكسية على الذين يلمسونها بالصدفة أو بطريقة عفويةمن
  

، نفاياتمن من الوعلى مدير الرعاية الصحية أن يعرف الخيارات المتوفرة للتخلص اآل
  : التاليةسئلةأن يكون قادرًا على إجابة األو
  
  الخطرة المفصولة؟نفايات والتخلص من الإزالةمن المسؤول عن  •
  ؟ المختارما هي أهمية وما الهدف من إختيار أسلوب المعالجة والتخلص •

 ي للمعالجة والتخلص هو حماية الصحة العامة من خاللساسإن الهدف المبدئي واأل
 وناقالت الرعاية الصحية عن الناس ومراعي الحيوانات نفايات عزل تالف أوإ

 إنتشار العوامل أهمية قصوى للحيلولة دونحماية الصحة العامة لإن . األمراض
 .المسببة لألمراض والجراثيم بين أفراد المجتمع

 ترتيبات العملية المراد تطبيقها؟ما هي ال •
؟ وهل يمكن توفير وتخصيص هذه اضافية وهل سنحتاج إلى أموال أو إمكانيات

 .في المستقبل القريب؟ ضافية االاالمكانيات
هل يمكن لمؤسسة الرعاية الصحية أن تشترك مع غيرها من مؤسسات الرعاية  •

 ؟نفايات المعالجة والتخلص من الء في تحمل عبخرىالصحية األ
ها تحتاج إلى ، لكنأآثرية اقتصاد المعالجة والتخلص المرآزية اتإجراءتعتبر 

 من الثقة واإللتزام بالعمل المشترك بين مؤسسات الرعاية الصحية �مستوى عال
 .ويجب تشجيع ذلك آلما آان ذلك عمليًا

 ا رغبت منظمات خارجية باالشتراك؟ ماذا إذ •
زاد التعقيد  هذه المنظمات، فكلما زاد عددها،  مندنىاألحاول اإلبقاء على الحد 

 واالتحادات المؤسسات المحترفة عتبار بعين االاألخذظمات  المنوتحتاج. والتأخير
 .والوآاالت والدوائر الحكومية والبلديات والجهات المانحة

 الرعاية الصحية عند البدء بفرز نفايات لتخلص منمعمول به ل نظام يوجدهل  •
 ة؟ الطبيقسام في المرافق واألنفاياتال

زة  المفرونفايات عندما يعاد خلط الحماس العاملينمن الصعب المحافظة على تحفيز 
 . التخزين المؤقت والمعالجة والتخلص النهائيخالل عملية

هل يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات الجمع الجيد أو النقل أو المعالجة أو التخلص  •
 ؟ بأسعار معقولة الخطرة للرعاية الصحيةنفاياتمن ال
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اية، لتحديد فيما إذا آان بإمكانهم بعنينظر في قدرات مقاولي القطاع الخاص يجب أن 
 أمنًا وسالمة من تلك التي يمكن تحقيقها من قبل مؤسسة الرعاية أآثرتقديم خدمة 
 .ا وبأسعار يمكن تلبيتها وتوفيرهاالصحية نفسه

 نفاياتالهل تستطيع مؤسسة الرعاية الصحية أن تدفع للبلدية تكاليف خدمات جمع  •
 الصلبة والتخلص منها؟

 نفاياتال النفايات الصلبة في البلدية األنسب لجمع والتخلص من إدارةظام قد يكون ن
 ال تتوفر لدى البلدية القدرة على فرز وجمع إال أنه قد. لرعاية الصحيةالعامة ل

 . الخطرةلرعاية الصحيةا نفاياتومعالجة والتخلص من 
  

   لتذآرهايةأساس نقاط 6-2
ت المعالجة والتخلص أصعب من مشكلة فرز إن البدء بنظام آمن ويمكن فيه تحمل نفقا

 واضحة التعقيد األنظمةوهذا شيء ال يمكن تجاهله نظرًا ألن .  في المرفق الطبينفاياتال
ه النقاط اعتباروعلى المدير أن يضع في . وعرضه لعدم اإلستمراريمكن أن تكون مكلفة 

  :التالية
 للصحة العامة افضل هي  الرعاية الصحيةنفاياتحتى المعالجة والتخلص البسيط ل •

  .من عدم عمل شيء
حيث أن .  بطمرهاهو الرعاية الصحية نفايات للمعالجة والتخلص من دنىاألالحد  •

تحطيم و لهالناس ا تعرض للحيلولة دون نفاياتالهذه  تكمن في عزل يةساسالنقطة األ
 .العوامل المسببة للعدوى من خالل التحلل الطبيعي

 ويجنب ، الرعاية الصحية الخطرة أسهل للسيطرةنفاياتع لإن الدفن اآلمن في الموق •
 والتخلص منها بشكل آمن نفاياتالحاجة إلى التنسيق أو اإلعتماد على اآلخرين لنقل ال

ويفضل هذا غالبًا في المناطق ذات الدخل المتدني أو في . في المرافق الخارجية
 الطارئة أو وضاعاألل  وخالالنائيةمؤسسات الرعاية الصحية الصغيرة في المواقع 

 . األزمات
 الرعاية الصحية إلى نفاياتيمكن أن يؤدي تعزيز وتفعيل المعالجة والتخلص من  •

.  فاعلية وبأسلوب مفيد بيئيًاأآثرتدمير العوامل المسببة لألمراض والجراثيم بطريقة 
 نفاياتويالئم هذا بشكل خاص المناطق المأهولة بكثافة حيث يكون فيها حجم 

حساسية من الناحية الحيثما تكون هناك آذلك عاية الصحية الخطرة آبيرًا، والر
 نفاياتمعالجة هذه الوفي حالة تولي منظمة متخصصة .  في أعلى مستوياتهايةالبيئ

 للترآيز على تطوير الممارسات الخاصة دارةفإن هذا يعطي مزيدًا من الوقت لإل
 .سسةبالنظافة واإلصحاح ومكافحة العدوى ضمن المؤ

معقدة، ويمكن أن تكون واقعية فقط إذا آان  وأعادة ما تكون التعزيزات مكلفة  •
 .باإلمكان توفيرها وإدامتها وصيانتها محليًا
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  مبادئ عامة6-3
عادًة ما يخصص مدراء مؤسسات الرعاية الصحية وقتًا قليًال للتفكير بالمواضيع الهندسية 

 . الرعاية الصحية ضمن هذا التصنيفاياتنفوتقع المعالجة والتخلص من . وتبعاتها
 الرعاية نفاياتفيما يتعلق باألنواع الرئيسية الثالث لويجب حل ومعالجة الخطوات التالية 

النقل المنفصل : ) الحادة المستعملةدواتالعامة والمحتمل تسببها بالعدوى واأل(الصحية 
 سواء في  تعقيدًاآثرواأل ةلتخزين المرآزي المؤقت وآذلك المعالجة البسيطإلى نقاط ا

  . والتخلص منهاخارجه وأالموقع 
  

  النقل في الموقع)  أ
  : النقاط التاليةعتبارعلى المدير أن يأخذ باال

 الرعاية الصحية المفروزة إلى نقاط تخزين مرآزية نفايات بنقل عمال النقليقوم  •
  .منفصلة

هوالت، لتقليل خطر بقفازات واقية ونظارات واقية وأفرعمال النقل يجب تزويد  •
  .نفايات بسبب نقل الصابةاإلالعدوى و

 أخرى الرعاية الصحية، ونفاياتواحدة ل:  نقاط تخزين مرآزية منفصلةاستخدام •
وعادًة ما .  الحادة المستعملةدوات الرعاية الصحية التي قد تسبب عدوى ولألنفاياتل

 خرىب العدوى، واأل قد تسبنفايات المغلقة والتي تحتوي على وعيةاأليتم تخزين 
 حادة مستخدمة في نفس نقطة التخزين المرآزي، حيث أدواتالتي تحتوي على 

  .تكون طريقة التخلص المختارة لكل منهما واحدة
فإذا تم خطًأ .  من الحمل اليدوي أقل خطرًاحيث أنه  النقالةحاوياتبالالنقل إعتماد  •

الكيس بعناية ونتأت منه فإنها مل ح ولم ُي،آياسوضع إبرة حقنة أو شفرة في أحد األ
 وآذلك األمر إذا تم وضعه على ، أحد العاملين بجرح وعدوىإصابةقد تسبب 

  .والمس أرجل الماره عند سيرهماألرض 
 حاويات مغطاة آتلك ذات العجلتين والمكونة استخدام فضلحيثما آان ممكنًا، من اال •

  شيوعًاآثراأل فهي ،لتسربا و لترًا مقاومة لإلنثقاب240من حاويات بالستيكية سعة 
 الحاويات أو العربات استخداموإذا لم يتوفر هذا النوع، فإنه يمكن . ستخداماالفي 

  .المحمولة المكشوفة من األعلى
 الرعاية الصحية نفايات المحتوية على آياسيجب أن يكون التخزين المرآزي لأل •

 إذا – من ذلك فضلاالو.  في مكان آمنالمستعملة الحادة دوات األأوعيةوآذلك 
ومزودة بأربعة والتسرب  سالل آبيرة مغطاة ومقاومة لإلنثقاب استخدام -توفرت 
  .عجالت

مرفق من مرافق الرعاية يجب توفير مكانين منفصلين للتخزين المرآزي في آل  •
 . عامةنفاياتنفايات أو ) 2، و  رعاية صحية خطرةنفايات) 1: الصحية

 

  الموقعالمعالجة والتخلص في )  ب
  : التاليةيةساس األ األمورعتبارعلى المدير أن يأخذ باال

 الرعاية الصحية المحتمل نفاياتوالمستعملة  الحادة دواتي لألساسيتم التخلص األ •
تسببها بعدوى، من خالل دفنها بحفرة يتم حفرها في األراضي التابعة لمؤسسة 
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 وبهذه الطريقة يتم عزل  بالتراب،نفاياتالرعاية الصحية، ومن ثم تغطية هذه ال
إال أن مخاطر . أخرى بسرعة والتخلص منها دون اإلعتماد على مؤسسة نفاياتال

 مع  تسببها بتلويث المياه الجوفية وانبعاث الغازاتاحتماليةهذه الطريقة تكمن في 
  .وجود خطر نابشي النفايات

مثل (ائية يالكيم التطهير بالمواد استخداميجب  للمعالجة قبل التخلص يةأساسآخطوة  •
 ومن المعلوم أن أسلوب الحرق المفتوح على األرض .) الحادة المستعملةدواتاأل
ه سابقًا إال أن هذا األسلوب غير مقبول بيئيًا ويجب التوقف استخدام آان يتم نفاياتلل

  . هاستخدامعن 
 في السنوات األخيرة أصبحت تكنولوجيا الحرق الوسيطة متوفرة لخدمة البلدان ذات •

مثل ( الدخل المتدني والمناطق غير المتحضرة وهي عبارة عن وحدة حرق بحجرتين
De Montfort ( أآثر درجة مئوية أو 800وهو نظام حراق بدرجة حرارة 

 آمية معتدلة من استخدام الحادة، بدوات بما فيها األنفايات، يقوم بتحطيم ال]7,14[
، وهذه التكنولوجيا  إضافيوقود استخدامدون لوقود لتعزيز ودعم اإلحتراق، أو ا

ها لجعل عملية اإلحتراق خاضعة للسيطرة تنتج القليل استخدامليست مكلفة ويمكن 
هذا مع مالحظة أنها ال تسيطر على الملوثات غير المرئية مثل . من األدخنة المرئية

ذا  هاستخداموقد يكون . المعادن الثقيلة الطيارة أو الغازات المحتوية على هالوجينات
الحل ممكنًا وذا جدوى إذا رأت السلطات البيئية أن هذه التكنولوجيا تتالئم مع 

 .الظروف المحلية وإذا لم يكن هناك اعتراضات وشكاوى من المجاورين
تستخدم مؤسسات الرعاية الصحية في الدول عالية الدخل وبعض الدول متوسطة  •

 متطورة ةأنظم فريقياا وشمال االوسطالمتوسط والشرق  شرق قاليمأالدخل في 
اقات ذات الحجرتين بدرجات حرارة عالية، التعقيم الحّر:  مثلنفاياتلمعالجة ال

 الرعاية الصحية المنتجة نفاياتالحراري الرطب، تكنولوجيا الميكروويف لمعالجة 
 فاعلية في تحطيم آثر هي األاألنظمةوهذه ). لمعالجتها في نفس الموقع(في الموقع 

بة لألمراض، إال أن تكلفة إقامتها وتشغيلها أعلى من تلك المعتمدة على العوامل المسب
ومن أجل تخفيض .  للمعالجة في الموقع والتي ذآرت سابقًايةساسالتكنولوجيات األ
 يوصى بها عمومًا لمجموعة من مؤسسات الرعاية الصحية األنظمةالتكلفة فإن هذه 

 ).4.3.6انظر جزء (ة يقليماإلالمحلية أو 
 

  النقل خارج الموقع  )ج
  : التاليةيةساسه النقاط األاعتبارعلى المدير أن يضع في 

موقع مؤسسة الرعاية (إذا آانت عمليات المعالجة والتخلص ستتم خارج الموقع  •
وإذا آان موقع التخلص والمعالجة . نفاياتفإن هناك حاجة لنظام نقل لهذه ال) الصحية

 .ومقطورة أو شاحنة صغيرة) تراآتور( جراره استخدامقريبًا فإنه قد يكفي 
نظارات و ، بقفازات واقيةنفاياتاليجب تزويد عمال النقل الذين يقومون بتحميل  •

 .م بجروح وعدوىاصابتهواقية، وأفرهوالت وذلك للحد من 
يجب تخصيص منطقتين منفصلتين للتخزين المرآزي في آل مرفق رعاية صحية  •

 أو النفايات نفاياتمنطقة لل) 2؛ لصحية الخطرة الرعاية انفاياتمنطقة ل) 1 :أولية
 .العامة
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 الرعاية الصحية العامة والخطرة إلى خارج الموقع بواسطة نفاياتيجب أن يتم نقل  •
تستخدم نفس اآلليات المستخدمة من قبل : لنقل النفايات العامة -1 :آليتين منفصلتين

تستخدم : الرعاية الصحية الخطرة نفاياتلنقل  -2؛ و البلدية لجمع النفايات في البلدية
  .آليات مخصصة لهذه الغاية

 المحتمل تسببها بالعدوى، نفايات الحادة والدوات شاحنة أآبر لنقل األاستخدامقد يلزم  •
 ويمكن لهذه الشاحنة أن تمر أآثرآم أو  2إذا آان موقع المعالجة والتخلص يبعد مثًال 

ويجب أن يتم .  الخطرة أيضًاهانفايات لنقل أخرىعلى مؤسسات رعاية صحية 
، آما أن أرضية نفايات الأآياسالتصميم الداخلي للشاحنة بحيث يحد من تشقق وتلف 

  . للحيلولة دون تسرب السوائل)غير منفذة( مصمتهالشاحنة يجب أن تكون 

   خارج الموقعوالتخلصالمعالجة )   د
  : التاليةيةساس األه النقاطاعتبارعلى المدير أن يضع في 

إتباع المعالجة المرآزية خارج الموقع، عادة ي الدول متوسطة وعالية الدخل يفضل ف •
 .خاصة إذا آانت هذه الدول تطبق تعليمات متشددة في السيطرة على التلوث البيئي

إن إشتراك مؤسسات الرعاية الصحية في مرافق المعالجة المرآزية للتخلص من  •
 المحتمل نفايات مسيطرًا عليه للتخلص من ال ويحقق أداًء فعاًال، يقلل الكلفةنفاياتال

وآذلك أيضًا العوامل المرضية والمواد ( الحادة المستعملة دواتتسببها بعدوى واأل
 ). الصيدالنية

 1200حوالي ( الحراقات عالية الحرارة نفايات المتطورة لمعالجة الاألنظمةتشمل  •
 التعقيم ةأنظمتشبه (لرطب  التعقيم الحراري اةأنظمذات الحجرتين، ) درجة مئوية

. ، تكنولوجيا الميكرويف وأجهزة التعقيم بالبخار المضغوط)بالبخار المضغوط
 أآثر واألجهزة األنظمةتحطيم العوامل المرضية والجراثيم بواسطة هذه ويكون 

شموًال وفعالية، إال أنها تحتاج إلمكانيات وتكاليف عالية لتشغيلها، لذلك يوصى 
 حيث أن ذلك ، في مرافق أو مواقع مرآزية للمعالجةاألنظمةجهزة و هذه األاستخدامب

 .هاستخدامية القتصاديقلل من الكلفة اال
 نفايات(تتطلب جميع عمليات المعالجة المتقدمة أن يتم التخلص النهائي للمتبقيات  •

من خالل الطمر، ويتم هذا عادة في مواقع التخلص التابعة للبلدية حيث تعالج ) الحرق
 . العامة الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحيةنفاياتلامصير بنفس فايات البلدية الن

  
 الرعاية الصحية الخطرة، فإنها تحتاج إلى معالجة نفايات  منأخرى أنواع إنتاجأما إذا تم 

 ).3.3.5انظر جزء (وتخلص منفصل 

  دنىاأل الحدنهج  6-4

   المعالجة والتخلص في الموقع6-4-1
لذي يمكن عمله في مؤسسة الرعاية الصحية التي لم يسبق لها التخلص من  ادنىاأل الحد 

 نفايات هو التخلص من ، بشكل منتظم وفي وقت األزمات وحاالت الطوارئنفاياتال
وفي . الرعاية الصحية المحتمل تسببها بالعدوى بوضعها في حفرة ضمن موقع المؤسسة

 ويجب أن ،امة هو أمر في غاية األهمية لحماية الصحة العنفاياتهذه الحالة فإن عزل ال
إذا آان سبب  نفاياتال) وضع جير(وقد يكون من الحكمة تجيير .  شديداهتماميحظى ب
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وإذا توفرت مادة اإلسمنت وأمكن شراؤها فإنه من . األزمة وجود أمراض شديدة العدوى
 بمادة إسمنتية اتغليفه الصيدالنية أو نفايات الحادة المستعملة والدواتالممكن تغليف األ

 نفاياتوقد يكون هذا األسلوب مفيدًا في التخلص من المحاليل السائلة لل. ودفنها بحفرة
 الحادة المستعملة في دواتوفي العديد من األماآن يضع الكادر الطبي األ. الكيميائية

محلول معقم هيبوآلوريد الصوديوم قبل أن يتم التخلص منها، سواء بالدفن أو الحرق أو 
 صابةاإل العدوى الناتجة عن احتمالية من جراء، حيث يقلل هذا اإل باإلسمنتلتغليفا

 المادة المعقمة خالل فتحة اإلبرة ال ُيعول عليه وغير إال أن نفادبالجروح أثناء المناولة، 
  .ها مواد قد تسبب حدوث العدوى حتى بعد تعقيمهااعتبارأآيد، لذا يجب اإلستمرار في 

  
 استخدام الحرق المفتوح، والذي يتم من خالل الغمس بالوقود أو يجب عدم تشجيعو

وذلك ألن الحرق المفتوح .  الطارئة فقطوضاعاأله في استخدامالوقود، وأن يقتصر 
وآذلك .  وينتج عنه حجم آبير من الملوثات السامة� يعتبر إحتراقًا غير آامالنفاياتلل

القليلة من الكيميائيات والمواد الصيدالنية األمر فإنه ال يجوز تشجيع التخلص من الكميات 
  .من خالل طرحها في المجاري

  

   المعالجة والتخلص خارج الموقع6-4-2
 نفاياتفي حالة وجود مكان قريب ومسيطر عليه لطمر النفايات البلدية، فإنه يمكن طمر 

الرعاية الصحية المحتمل تسببها بالعدوى فيه، بحيث يتم الطمر بشكل يومي وتحت 
ويجب منع .  ذلك خيارًا عمليًااعتبار و، بمتريننفايات البلدية المتحللة جزئيًاال مستوى

ومن غير .  الحفر أو النبش تحت عمق مترينإعادةعمال النظافة أو نباشي النفايات من 
 الحادة المستعملة دواتطمر األسبب أن يالمرجح علميًا في منطقة الطمر المسيطر عليها 

). 6انظر صورة رقم (مشاآل للصحة العامة أو مشاآل تلويث  بالعدوى والمحتمل تسببها
 هذا الخيار في األماآن التي تم فيها إقامة أماآن طمر شبه مسيطر عليها استخدامويمكن 

  ].6[والتي ال يوجد فيها خطر من عبث الناس والحيوانات إلنه خيار قليل الكلفة 
  

 
  

  .عليه  موقع طمر شبه مسيطر6صورة رقم 
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   التعزيزات المطلوبة6-5
  
   المعالجة والتخلص في الموقع6-5-1

 للكائنات الممرضة افضل تحطيم نفايات تطورًا للآثرتضمن خيارات المعالجة األ
، آما أنها تحد من التلوث المحتمل للمياه  الخطرةلرعاية الصحيةا نفاياتالموجودة في 

 المعالجة أساليبت الناتجة عن معظم الجوفية أو الهواء إلى مستويات أقل من المستويا
  . التي تم مناقشتها سابقايةساسوالتخلص األ

  
 تنظيمًا، فإنه من الشائع أآثر عندما تستطيع مؤسسات الرعاية الصحية أن تنتهج نهجًاو

نموذج ماآنات ( جيد ل حراقات أحادية أو ثنائية الحجرة مبنية بشكاستخدامآخطوة أولى 
). ة من خالل الوآاالت المانحة على شكل مجموعة أو طقم متوفرDe Montfortطوب 

  . ومع الطقم تعليمات مفصلة عن ترآيب وتشغيل هذه التقنية البسيطة والفعالة
  

مثل أجهزة (وبدال من ذلك يمكن ترآيب وحدات صغيرة لتقنيات المعالجة المتطورة 
ويمكن إختيار .  في مرافق الرعاية الصحية)الميكروويفوالتعقيم بالبخار المضغوط 

 متجاورة في مؤسسة الرعاية الصحية، أقساموحدات أصغر لخدمة أحد أو عدة مرافق أو 
 جدوى من حيث أآثر مرفقًا أو موقعًا إقيلميًا مرآزيًا سيكون استخداموعلى آل حال فإن 

  .التكلفة
  

   المعالجة والتخلص خارج الموقع6-5-2
 المنتجة من عدة نفاياتتعالج آميات وأحجام ال التي األنظمة نجاحًا هي األنظمة أآثرإن 

 مرآزية عامة نظمةأ المعززة تكون األنظمةوعليه فإن . مؤسسات للرعاية الصحية
ون للمعالجة  وُمشغلنفايات، ويعمل فيها عمال لنقل النفاياتيشترك فيها عدد من منتجي ال

 على من تكاليف نهج تكون أاألنظمةوحتمًا فإن تكاليف هذه . ن للتخلصوأخيرًا مشغلو
، إال أنه في األماآن التي تطبق فيها معايير لحماية البيئة أو في األماآن التي دنىاألالحد 
 تقنيات التخلص استخدام ال يسمح باالجتماعيةموافقة التوقعات أو   فيها مالئمةيجب

  ].5،1[البدائية 
  

  : آما يلياألعلىالدخل  المستخدمة في المرافق المرآزية في الدول ذات األنظمةوتكون 
 )7صورة رقم (ري ذات حرارة عالية الحرق في حجرة مزدوجة للتحلل الحرا .1

وتتوفر . نفاياتوهذا يحقق فعالية جيدة في التعقيم وتقليل آبير في حجم ووزن ال
وينتج الحرق خليطًا من . سية المطلوبة بكثرة في معظم الدولدمهارات الحرق الهن

 من الوقود لدعم اإلحتراق اضافيةلكميات وي تحتاج لتنظيف الغازات المحترقة والت
  . آثيرًاستثماروتتباين هنا تكلفة اال. بدرجة حرارة عالية
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 .حّراق يتكون من حجرة مزدوجة للتحليل الحراري ذو حرارة عالية: 7صورة رقم 
 

 
  

  ).Shredder(نظام تعقيم بواسط البخار مع ماآنة تقطيع : 8صورة رقم 
 

 قيم بواسطة الميكروويفالتع .2
يجب تقطيع النفايات أوًال وترطيبها قبل أن يتم تسخينها بواسطة مولدات 

. ويتم تحطيم الكائنات الممرضة بواسطة التوصيل واإلشعاع الحراري. الميكروويف
وحيث أنها ليست عملية إحتراق فإن الغازات المنتجة تكون أقل، هذا إلى جانب أن 

إال أنه ال يوجد تخفيف في الوزن، ويحتاج النظام . يق المسبقحجمها يقل بسبب التمز
  .إلى آادر مدرب وبعض اإلعتماد على االمكانيات الدولية في مجال قطع الغيار

  
 )8صورة رقم (التعقيم بواسطة البخار ويشمل التعقيم بالبخار المضغوط  .3

 البخار استخدامب يجب تقطيع النفايات أوًال وبعد ذلك ترطيبها، ويتبع ذلك التسخين 
 والبخار الحراريالكائنات الممرضة بواسطة التوصيل عالي الضغط وتتحطم 
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 النفايات يقلل  بخارويتم توليد حجم آبير من البخار، إال أن عودة تكثيف. المضغوط
وفي هذه الحالة ال يوجد تخفيف للوزن إال . من قدرة الغازات المنبعثة على التلويث

ى ويحتاج هذا األسلوب إل.  للحجم بسبب تمزيق النفاياتأنه يوجد بعض التخفيض
نظمة البخار عالي الضغط وهذه المهارات متوفرة آادر مدرب لديه مهارات بصيانة أ

  .في معظم البلدان
  

  :جافالحراري التعقيم ال .4
وبما أنه ال يتم . ها إلى الحجرة التي تشبه فرن الطبخإدخال قبل نفاياتيجب تقطيع ال

المسببة ويتم تحطيم الجراثيم .  فإن حجم الغازات التي تنتج تكون قليلةتنفاياحرق ال
وفي هذه الحالة يقل حجم ووزن .  بواسطة التوصيل واإلشعاع الحراريللمرض

 إلى نفاياتويحتاج هذا األسلوب الفني لمعالجة ال.  نتيجة لتبخر المياه منهانفاياتال
  .آادر مدرب
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אא.7

  إلجابتها يةأساس ئلةأس 7-1
 ليتفهموا فوائد النظام والكادر المساعد آافة أعضاء الكادر الطبي يتم تدريبيجب أن 
 تحميل شخص ما دارةوال يمكن لإل . ويعرفوا المسؤوليات التي ستناط بهم،نفاياتالجديد لل

  .  آيف ينفذ مهمته بالمستوى المطلوبلهضعف األداء، إذا لم يوضح مسؤولية 
  

 التالية من أولئك المسؤولين عن إنشاء نظام سئلةاألعن جابة اإل لمعرفةج المدير ويحتا
  .نفاياتجديد لل

 من المسؤول عن الكادر التدريبي؟ •
 نفايات الإدارةيجب قيادة العملية التدريبية من قبل ضابط مكافحة العدوى، أو ضابط 

  .براألآإذا وجد هذا المنصب الوظيفي في مؤسسات الرعاية الصحية 
 ؟به للكادر الطبي والكادر المساندما هو التدريب الموصى  •

أنظر أو إبحث في المناهج التدريبية المتوفرة وطنيًا أو من خالل منظمة الصحة 
ها استخدامهل من السهل فهم تلك المناهج و. خرىالعالمية والمؤسسات الدولية األ

م الطبية لتجنب اإلرباك لمجموعات الصغيرة في مناطقهل تقديمهامباشرة؟ هل يمكن 
 .؟اإلعتياديةفي الواجبات الطبية 

هل يوجد إحتياجات تدريبية متخصصة لتحسين وتطوير مخرجات المعالجة  •
  الجديد؟نفاياتنظام الفي والتخلص 

فهناك حاجة إلى  من المعالجة والتخلص في الموقع دنىاأل الحد استخدامإذا آان سيتم 
 خيارات المعالجة استخدامما إذا آان سيتم أ. تدريب على مستوى متوسط فقط

 شمولية للمهندسين أآثر تعقيدا فستكون هناك حاجة لتدريب آثروالتخلص األ
 .والفنيين

  التي ستلزم للتدريب؟االمكانياتما هي المصادر و •
 متى سيبدأ التدريب؟ •
  

   لتذآرهايةأساس نقاط 7-2
 الجديد نفاياتالكادر المساند لنظام اليعتبر التدريب ضروريًا لزيادة تقبل الكادر الطبي و

  : التاليةيةساسوحسن تنفيذه من قبلهم، وهنا يجب تذآر النقاط األ
  .نفايات الإدارةيجب تدريب آل موظف ليتمكن من القيام بواجباته في مجال  •
، )مثل األطباء أوالممرضين أوالكادر المساند(تحديد المجموعات المستهدفة  •

ويجب أن  . البرامج التدريبية التي تالئم وظائفهماستخدامووتدريبهم بشكل منفصل، 
 ) 10، 9صورة رقم  (يكون التدريب لكل مجموعة مستهدفة قصيرًا وبسيطًا 

ات معالجة النفايات إجراء شمولية للمعنيين بأآثرإبدأ بأسرع ما يمكن بتدريب  •
ين الفنيين وتحتاج عملية تنمية القدرات الضرورية وبناء الثقة ب. والتخلص منها

والمهندسين لتطوير وتشغيل افضل لمعدات المعالجة والتخلص من النفايات إلى 
  .وقت

 .يجب أن ال يكون هناك عذر ألي خطأ، بعد أن يتم القيام بالتدريب •
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   الممرضينتدريب الممرضين ومسؤولي: 9صورة رقم 
  
  
  

  
  

  .الصحية الرعاية نفايات مع المتعاملين تدريب: 10رقم  صورة
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   مبادئ عامة7-3

   تفعيل التدريب1- 7-3
 فاعلية من خالل توضيح ما الذي يجب أن أآثر نفايات الإدارةيهدف التدريب لجعل خطة 

، نفاياتيقوم به العاملون في المؤسسة، وبيان المسؤوليات الشخصية عند التعامل مع ال
والسالمة  وتعزيز أهداف مكافحة العدوى المتمثلة في النظافة وسالمة المرضى

  .الشخصية
  

 من  لجعلهم يكتشفون قدراتهم الشخصيةالكادرالعمل مع  أسلوب للتدريب هو افضلإن 
ويجب أن ال يكون التدريب من خالل . نفايات وفوائد النظام الجديد للخالل التطبيق العملي

  . وال تعطي الحلول المناسبةمحاضرات نظرية بطريقة تخيلية غير عملية
  

  البرامج التدريبية الالزمة لرفع مستوى التثقيف والوعي محتويات 7-3-2
من الشائع أن تقوم لجنة مكافحة العدوى بتفويض أحد األشخاص لتحديد المواد التدريبية 

المراجع رقم . (، وتلك الالزمة لرفع الوعي عند المرضى والزوارالكادرالتي يحتاج إليها 
  :يحدد البرنامج التدريبي ما يليويجب أن ).  تقدم دليًال مفيدًا حول ذلك5، 1
 ،ممرضين، الطباءاأل ،مدراءال: مثل(الفئات المستهدف تدريبها في المواقع الطبية  •

  .).فنيينالمهندسين أو ال ، الكادر المساعد، عمال النقل،عمال التدبير المنزلي
محتويات دورة تدريبية عملية لمدة ساعة تعقد في مكان العمل لكل مجموعة  •

 .توزيع مالحظات مفيدة وعرض فيديو توضيحي إن أمكنتتضمن  مستهدفة،
 . تعقد للمشرفين في آل مجموعة،يوم أو يومينل ، أطولمساق تدريبيمحتويات  •
 .مدة البرنامج التدريبي وعدد الدورات التي ستعقد •
 . في المستقبلإنعاشيةترتيبات تدريب آادر جديد وعقد دورات  •
بوسترات والتعليمات التي سيتم توزيعها في  والشاراتسخ من الملصقات واإلُن •

 .مؤسسة الرعاية الصحية
مثل توزيع مطويات ونشرات (ترتيبات تعليم ورفع الوعي عند المرضى والزوار  •

حول ) إعالنية، وبوسترات ومناقشة هذه المواد اإلرشادية مع المرضى والزوار
رسات اآلمنة التي  والمماالتي تحققت الرعاية الصحية، والتحسينات نفاياتخطر 

دورهم في الحد من العدوى الثانوية ، يمكنهم القيام بها للوقاية من تعرضهم ألخطارها
 .في مؤسسات الرعاية الصحية
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  دنىاألالحد نهج  7-4
 الطارئة وفي وضاعاألمن التبذير أن يتم تنظيم نشاطات تدريبية في وقت األزمات و

تم تحضيرها مسبقًا، والشيء  وأواد تدريبية جاهزة  ماستخدام ب،النائيةالمواقع الصغيرة أو 
النموذجي في مثل هذه الظروف أن يقوم األطباء والممرضون في المواقع الطبية بأنفسهم 

وعندما يتم تطبيق ذلك فسيتم .  نظام جديد، بمساعدة من مسؤول مكافحة العدوىإيجادب
  .ويمكنهم تقديم التدريب لهم، خرىعرض عملهم آمثال يحتذى بالنسبة للكوادر الطبية األ

  
 دنىاألأنه يجب أن يشمل المستوى ) 1في المرجع رقم (قترحت منظمة الصحة العالمية او

  : الرعاية الصحية والمتعاملين معها ما يلينفاياتلتدريب جميع العاملين المنتجين ل
  .حية الرعاية الصنفايات ومناولة وتخزين وعيةاأل استخدام وفصلها ونفاياتتحديد ال •
 نفايات المحتوية على وعيةاأل القفازات الواقية والمراييل عند التعامل مع ارتداء •

 .الرعاية الصحية
 .تشغيل معدات أو مرافق المعالجة والتخلص الموجودة في الموقع •
 . الطوارئ والحماية من المخاطر الكيميائيةاتإجراءحتياطات السالمة وا •
 . الحادةدواتمع األالمخاطر المهنية المتعلقة بالتعامل  •
  

   التعزيزات المطلوبة7-5
 ، على برنامج أو حزمة تدريبيةنفايات الدارةيجب أن يشتمل التقديم المنظم لنظام جديد إل

ويجب أن تكون ترتيبات . يتم الترآيز فيها على العالقة بين مكافحة العدوى والنظافة
 عليها مع مدير مؤسسة الرعاية اقاالتف ومناقشتها ونفايات الإدارةالتدريب جزءًا من خطة 

 نظام استخدام إنشاء وإلىوحيثما أمكن يجب أن يقود التدريب المشارآين . الصحية
ويجب تدريب جميع .  بدًال من اإلعتماد على المختصين من الخارج، الجديدنفاياتال

  .نفايات الإدارةالموظفين الجدد في مجال 
  

ي الذي ساسة الصحية آجزء من التدريب األ الرعاينفايات إدارة موضوع إدراجويجب 
 هذا الموضوع ضمن المناهج إدخاليتلقاه الممرضون في مدرسة التمريض، آما يجب 

  .التدريبية لألطباء



             ية                                       إدارة أفضل لنفايات الرعاية الصح 51

א.8 א א(א
א )א

  إلجابتها يةأساس أسئلة 8-1
 الرعاية الصحية في مؤسسات الرعاية نفايات اآلمنة لرةدايجب أن تتضمن خطط عمل اإل

على متطلبات الحد من مخاطر العدوى الثانوية ) 2 أنظر جزء رقم – أدنىآحد (الصحية 
آما يجب أن يحدد برنامج مكافحة .  بالجروح للمرضى والعاملين والزوارصابةاإلو

النظافة في تلك  تحسين مستوى السالمة المهنية واتإجراء ،هاتإجراءالعدوى و
  .المؤسسات

  
 المجموعات تعرضًا لتلك أآثر نفاياتيعتبر الكادر الطبي والعاملون في مجال مناولة الو

وقد تبين من خالل . المخاطر ألنهم يتعرضون خالل عملهم اليومي للدم والسوائل البشرية
قص  بمرض نصابةاإل وجود عدد من حاالت المكتسبة في المستشفياتلعدوى لمسوحات 

ويعتمد خطر العدوى على مدى إنتشار ). C  وB( الكبد الوبائي التهابالمناعة المكتسبة و
 نفاياتويمكن الحد من التعرض ل. المرض في سوائل الجسم ونوع وتكرار التعرض

 استخدام العمل اآلمن، واتإجراءالرعاية الصحية من خالل التدريب على ممارسات و
 التطعيم الكادر بما في ذلكويجب إدامة مراقبة صحة . معدات ومالبس الوقاية الشخصية

  الحادةدوات بوخز اإلبر والجروح الناتجة عن األصابةاإل عند مثًالوالوقاية بعد التعرض 
وعلى المدير أن يكون قادرًا على إجابة  . المسوحات الطبيةإجراء هنا من المهم جدًا

  : التاليةسئلةاأل
 نفايات بالعدوى من خالل التعرض لصابةاإل تماليةاحب على وعي ومعرفة الكادرهل  •

 الرعاية الصحية؟
  .عينة مقطعية من الكادر سؤال فيمكن معرفة ذلك من خالل إذا لم يكن هذا معلومًا

 ألهمية اإللتزام الكوادر الجديدةمن المسؤول عن التدريب والتأآد من فهم  •
 تعرض المهني؟ من الللتقليل اآلمنة والجيدة اتجراءبالممارسات واإل

الكوادر العاملة في مجال خاصة األطباء الجدد والممرضين والمساعدين الطبيين و
 .النظافة

  على األقل؟B  الكبد الوبائيالتهاب، ضد الكادرهل جرى تطعيم جميع  •
 .آلخرين بواسطة الدم وسوائل الجسم لانتقاًال واألسهل  إنتشارًاآثروهي العدوى األ

؟ نفاياتالمتوفرة للكادر الطبي وأولئك الذين يتعاملون مع الما هي مالبس الحماية  •
 الوقائية التي يجب اإللتزام بها من خالل اتجراء الحماية أو اإلاتإجراءيجب تحديد 

 الممارسات الحالية للتعامل الكادر نتيجة تقييم سريع للمخاطر التي يتعرض لها إجراء
 . الرعاية الصحيةنفاياتمع 

 لجروح الناتجة عن وخز اإلبر؟ المنع اآلن ما الذي يتم عمله •
 .للعاملين في مجال الرعاية الصحية العدوى نتقال األسباب شيوعًا الأآثروهي 

مثل القيء والدم (ما الذي يتم عمله اآلن لتنظيف سوائل الجسم البشري المندلقة  •
 بسرعة؟) والبول والبراز
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   لتذآرهايةأساس نقاط 8-2
العاملين في مجال مناولة و الكادر إصابةلحالية للحد من خطر عند مراجعة الترتيبات ا

 الرعاية الصحية، فإنه يجب تذآر النقاط نفايات المعدية ذات العالقة باألمراضالمخلفات ب
  :الرئيسية التالية

 المعدية وذلك عن األمراض نتقالالطعام هي الوسائل الرئيسية الوالماء و الهواء •
 أن  أو التماس الجسدي أو التماس المباشر، علمًاراضاألمطريق البلع أو نواقل 

 . العدوىنتقال الطرق شيوعًا الأآثرالتماس المباشر هو 
 عن -1 :تنتقل العدوى للمرضى عن طريق التماس من خالل ثالثة مصادر رئيسية •

عدات الملوثة التي تستخدم للمرضى؛ و من خالل الم -2طريق أيدي الكادر الطبي؛ 
 .سطح والغرف رديئة التنظيفمن خالل األ -3

من خالل ( العدوى نتقال وجروح الوخز باإلبر المصدر الرئيسي الإصاباتتعتبر   •
 .نفاياتإلى الكادر الطبي والعاملين بمناولة ال) التماس

 مرفقًا للرعاية  وتسعين�ثمانأظهرت البيانات من خالل دراسة تمت مؤخرًا في  •
 الجلدية صاباتمن اإل% 36، أن }16{سط  شرق المتوإقليمالصحية في أحد دول 

 . آلتا اليديناستخدام تغطية اإلبر بإعادةآانت بسبب 
 مليون 3 مليون عامل في المجال الصحي في العالم، يوجد حوالي 35من بين  •

: للجراثيم الممرضة التي تتكاثر في الدم) تعرضًا جلديًا (شخص معرضين سنويًا
، 70000 يصاب منهم فعليًا حوالي Bبد الوبائي مليونين منهم يتعرضون لفيروس الك

. 15000 يصاب منهم فعليًا حوالي C مليون يتعرضون لفيروس الكبد الوبائي 0.9
، يصاب منهم فعليًا )HIV( المناعة المكتسبة  يتعرضون لفيروس نقص170000و

  ).15مرجع  (500حوالي 
طبية اآلمنة الواجب التأآد من أن جميع الكادر على معرفة جيدة بالممارسات ال •

إتباعها عند معالجة المرضى والمخاطر ذات العالقة بالتعامل مع نفايات الرعاية 
 .الصحية

 تغطية اإلبر، إعادة الوخز باإلبر مباشرًة بممارسات سلبية مثل إصاباتتتعلق معظم  •
بشكل مناسب )  الحادة المستعملةدواتواأل(والفشل في التخلص من اإلبر المستعملة 

إن .  الحادة، التي يجب أن تكون مقاومة لإلنثقابدوات أو حاويات األأوعيةفي 
 مهم لمكافحة العدوى في إجراء الحادة هو دوات المهنية بسبب األصابةاإلالوقاية من 

 .مؤسسة الرعاية الصحية
 . خطيرة بالعدوى فهذا يعني وجود خطأ معين ال يمكن تجاهلهإصاباتعند حدوث  •

   مبادئ عامة8-3

   سالمة الكادر الطبي والعمال8-3-1
الجسم  الرعاية الصحية للعديد من سوائل نفاياتيتعرض الكادر الطبي والمتعاملون مع 

مدى إنتشار المرض   بالعدوى علىصابةاإلويعتمد خطر . من خالل عملهم اليومي
ويحدث التعرض المهني .  العدوى للعاملين وتكرار التعرضنتقالووجود سبل محتملة ال

الجراثيم  من خالل نفايات شيوعًا بالنسبة للكادر الطبي والعاملين في مناولة الآثرألا
، وآذلك مرض نقص C و B الكبد التهاب بصابةاإل والجراثيم في الدم مثل الممرضة

  .]16[المناعة المكتسبة من خالل وخز اإلبر 
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  : ]1[ السالمة لحماية العاملين على ثالثة مواضيع  اتإجراءوترآز 

 الحادة المستعملة وتجنب دوات واألنفاياتتدريب العاملين على آيفية تداول ال •
  . ما بعد التعرضاتإجراءالحوادث و

 .توفير مالبس ومعدات حماية •
 . مسح طبي دوريإجراءلمعالجة بعد التعرض وا للتطعيم واتإجراء ونظمةأوضع  •
  

صحية إحتواء ومن الضروري لتجنب خطر إنتشار العدوى في مؤسسة الرعاية ال
 أو اتجراءتم وصف اإل . عن ذلكبالغاإلوتنظيف أي تسرب لمواد معدية بسرعة ودقة و

 العامة للسيطرة الفعالة على التسرب واإلندالق في العديد من المنشورات ساليباأل
  .] 15، 13، 12، 1 مرجع [المعتمدة والموثوقة 

  الواقيةمالبس ال 8-3-2
الواجب توفيرها على أنواع المخاطر التي يتعرض لها  الواقيةمالبس التعتمد نوعية 

وبشكل طبيعي يجب أن يتوفر للكادر الطبي األقنعة والقفازات والمراييل لحمايتهم . الكادر
 تعرضًا لخطر آثر األنفاياتويعتبر عمال ال. من خطر اللمس المباشر لسوائل الجسد

توصي منظمة  و).12 ورقم 11صورة رقم  (نفايات بالجروح من خالل مواد الصابةاإل
  : الرعاية الصحيةنفاياتلعمال  بمعدات الحماية الشخصية التالية) 1 (الصحة العالمية

مطابقة  (أفرهوالت ومراييل صناعية معيارية: توصي المنظمة بشدة بتوفير •
  .و أحذية قوية/ وواقيات للساق أو، ونظارات)للمواصفات

 غير المحتواه أو عند العمل نفايات للوتنصح المنظمة في حالة وجود خطر التعرض •
  .نظارات سالمة وأقنعة وجه وخوذ:  بتوفيرنفايات معدات معالجة الاستخدامأو 

   الجروح الناتجة عن وخز اإلبر8-3-3
 آلتا استخدام ب اإلبر تغطيةإعادةلجروح وخز اإلبر عند  األسباب شيوعًا أآثرتتمثل 
 الحادة والذي ينتج عنه بروز أو نفاذ دواتن لأل، وآذلك في حالة التخلص غير اآلماليدين
ولتجنب هذه األسباب فإنه يجب أن يكون . نفايات الأآياس الحادة من خالل دواتهذه األ

 وآذلك المشارط من خالل وضعها بوعاء خاص ،براالالقيام بالتخلص الفوري للُحقن و
الممارسات المخبرية تطبق  وفي بعض التدخالت الطبية و.جباريًاا الحادة أمرًا دواتباأل

عادة اغالق لى أسلوب استخدام اليد الواحدة إلعملية اغالق األبر، لذلك يجب التدريب ع
  ).13صورة رقم (األبر في آل الدورات التدريبية 

  
 وذلك ، بجروح وخز اإلبرصابةاإل لجنة مكافحة العدوى عن جميع حاالت إبالغيجب و

لتي تعقب التعرض، وأخذ عينات دم وإعالم وحدة  المساعدة الطبية ااتإجراءلترتيب 
همية يجب التحقيق في وبنفس اال . بالمرضصابةلإل احتمالية التقصي حتى ال تبقى هناك

 مرة صابةاإل والسلوآيات لتجنب ساليب بوخز اإلبرة، والعمل على تغيير األصابةاإلسبب 
العاملين من خالل تعديل  عن الفوضى وعدم الترتيب يساعد في حماية بالغاإلإن . أخرى

  . مستقبليةإصابات حدوث احتمالية والسلوآيات للمساعدة في الحد من ساليبوتغيير األ



             ية                                       إدارة أفضل لنفايات الرعاية الصح 54

    
  

مالبس حماية للعامل المسؤول عن : 11صورة رقم 
تعبئة أآياس النفايات في المكان المخصص في 

  .الحرَّاق

  
 مالبس حماية للحد من خطر: 12صورة رقم 

بالجروح بالنسبة للمعنيين بحمل العدوى واإلصابة 
 ومناولة النفايات

  

  
  

ويوصى بهذا األسلوب خاصة . التدريب على أسلوب استخدام يد واحدة إلعادة اغالق اإلبر: 12صورة رقم 
تحطم آريات الدم / بقصد تجنب انحالل الدم. (ألطباء األسنان وفنيي المختبرات العاملين في مختبرات الدم

  ). فنيي المختبرات أن يزيلوا اإلبر بعد أن يتم نزع أغطيتهاالحمراء فإن على
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 عن الحادث معاقبة العامل أو العمال المتأثرين، ألن هذا بالغاإلويجب أن ال يترتب على 
هم اهتمام مستقبًال، وبالتالي وقف صابات عن اإلبالغاإلسيؤدي إلى عدم تشجيعهم على 

ويجب .  الطبي الذي يجب أن يحصلوا عليه هتماماالوحقهم بالحصول على العناية أو 
لصحية حادثًا، ويجب على المدراء  الرعاية انفايات جميع الحوادث ذات العالقة باعتبار

 دقيقة وصحيحة استجابة عن حدوث أية حوادث، وذلك لضمان بالغاإلعلى الكادر تشجيع 
  .أخرى الطرق المناسبة للوقاية من حدوثها مرة إيجادو

  اليديا نظافة 8-3-4
 أو قريبة من التماس مع المرضى، وهذه اتصالآثيرًا ما تكون أيدي الكوادر الطبية على 

ها انتقال من أآثر العدوى، وتنتقل العدوى من هذه الطريق نتقالحدى الطرق الواضحة الا
 سواء االيديونادرًا ما يكون إتنقال العدوى بواسطة .  أو الهواءاألمراضبواسطة نواقل 

 انتقاًال مباشرًا، بل إن معظمه يكون انتقاًال الطبي للمرضى أو من مريض آلخر من الكادر
، وبعد ذلك يلمسها دوات أو األاالشياءغير مباشر، فالشخص المصاب يلوث أسطح 

المكتسبة من عدوى ال باصابته العدوى إليه وانتقالمريض آخر، مما يؤدي إلى 
 الجسموالكلي لألنسجة الملوثة أو سوائل ومن غير الممكن التجنب الكامل . المستشفيات

لذا فإنه يجب على مؤسسات الرعاية الصحية فرض . واإلفراغات أو اإلفرازات الملوثة
 بالمحافظة على مستوى الكادر الطبي وغير الطبيسياسة داخلية، تقوم على قيام جميع 

ير خدمات ولتحقيق ذلك يحتاج الموظفون لتوف.  من النظافة الشخصية والتنظيف�عال
إن تحقيق روتين جيد متعلق بالنظافة . الغسيل قبل وخالل وبعد إنتهاء عملهم اليومي

  . يعتبر تطورًا جيدًا في مجال رعاية المرضىااليديالشخصية خاصة 
  

من % 90 من أآثر إزالة على  بشكل منتظم وشامل بالماء والصابونااليدي غسيل ويعمل
 بشكل روتيني عقب اللمس جراءجب القيام بهذا اإل وي،االيديالجراثيم الموجودة على 
 الصابون المضاد للميكروبات استخدام بااليديويحقق غسيل . المباشر ألي مريض

  .ه أو ترآه على الجلد لعدة دقائقاستخدامتخلصًا أعلى من الميكروبات بشرط 
  

   نظافة المعدات8-3-5
 التي االشياء اعتباروآذلك . وثة التي المست المرضى أنها ملاالشياء جميع اعتباريجب 

 التي لمسها المريض على أنها تسبب خرى األاالشياء أو المالبس أو دواتتالمس األ
  . العاريةااليديالعدوى، ويجب عدم لمسها ب

  
، أما إذا نفاياتوإذا آان هذا الشئ أو األداة مما يستعمل لمرة واحدة فإنه يجب طرحه آ

، ويمكن تحقيق ذلك األمراض مسببات انتقالالوقاية من ه فإنه يجب استخدامآان سيعاد 
لمزيد من المعلومات في هذا . (بحدود مختلفة من خالل التنظيف أو التطهير أو التعقيم

  ]).1[المجال انظر 

   نظافة البنايات8-3-6
 عمًال أو االرضيات التنظيف والتعقيم الشامل والدقيق للبنايات والغرف واعتبارال يجوز 

 التهوية والمساحات أو ةأنظمحيث تعتبر أسطح المباني و. ثانوية للتدبير المنزليوظيفة 
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الفراغات التي ال يتم الوصول إليها آثيرًا مستودعات للجراثيم ومسببات لألمراض مالم 
  .تتم المحافظة على نظافتها بإستمرار

  
يف المناطق  تنظاتإجراء وأساليب مع ضابط مكافحة العدوى على االتفاقيجب أن يتم و

 الطوارئ وغرف العمليات والمختبرات أقسامذات الخطورة العالية مثل غرف العزل و
، وآذلك مناطق التخزين المحلي والمرآزي )أماآن اإلحتفاظ بالجثث(الطبية والمشارح 

تدريب عمال النظافة واإلشراف عليهم أهمية خاصة في مجال مكافحة لإن . نفاياتلل
 المناطق عالية الخطورة ملوثة آون أمنًا في افتراض آثرقة األوتتمثل الطري. العدوى

  . وشامًالًا دقيقًابالكائنات المعدية وتتطلب تنظيف
 
أو قسم طبي تزويد آل منطقة وتوفير و بالمراحيض والحمامات، هتمامااليجب و

، ويجب على األقل غسل المراحيض والحمامات مرة في االيديبمستلزمات غسل 
ويجب عدم قبول .  من ذلك، إذا آانت تستخدم من قبل عدد آبير من الناسآثرأاألسبوع أو 

 .أن تكون مرافق الحمامات في مؤسسات الرعاية الصحية غير آافية أو غير صحية
نشاء وصيانة والتنظيف المنتظم لخزانات المراحيض أو الحفرة الخارجية اعطاء اويجب 

 .خطر إنتشار العدوى المراحيض أولوية خاصة للسيطرة على ةنظمأل
  

  دنىاألالحد نهج  8-4
 اتإجراء، ألنها تمثل ًا مثاليًا السالمة التي تم وضعها يعتبر أمراتإجراءإن تنفيذ جميع 

وتوصي منظمة . االمكانياتعلى المدراء القيام بها رغم محدودية الموارد ووبديهية، 
تباعها لحماية اي يجب حتياطات العامة البسيطة التمجموعة من االfالصحة العالمية 
  : حتياطات هيوهذه اال] 15[ن في الرعاية الصحية المرضى والعاملي

 . بعد أي لمس مباشر للمرضىااليديغسل  •
 الحادة في آل منطقة أو قسم يتواجد فيه مرضى بشكل دوات يتم جمع األهالتأآد من أن •

 ).مع وجود لواصق واضحة( مضادة للتسرب واإلنثقاب أوعيةآمن في 
 . وأجزاء الجلد الممزقة واألغشية المخاطيةللمس سوائل الجسم قفازات تداءار •
 مريول ومئزرة بالستيكية للوقاية من الدم أو ارتداء قناع وواقية للعيون وارتداء •

 . سوائل الجسم التي قد تتناثر
 . تغطية جميع الجروح القطعية والسحجية بضمادات غير منفذة للمياه •
 .جسم المندلقة أو المراقة بعناية وبدقة وبسرعةغسل الدم أو سوائل ال •
 . الرعاية الصحية والتخلص منهانفايات دارةنظام آمن إل) استحداث ووضع(تباع ا •
، في المناطق ذات الدخل  الكبد الوبائيالتهاب لقاحفين بينصح بتطعيم جميع الموظ •

 .المتدني ومراآز الرعاية الصحية في المناطق الريفية
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  ت المطلوبة التعزيزا8-5
آبر للعاملين في ا الكثير من أجل توفير حماية إجراءحتياطات العامة فإنه يمكن  لالاضافة

 بسيطة اتإجراء بتلخيص [15]وقد قامت منظمة الصحة العالمية . مجال الرعاية الصحية
  . في هذا المجال، آما هو مبين أدناهاضافية

 B  الكبد الوبائيالتهاب ضد مرض يعتبر التطعيم الروتيني لعمال الرعاية الصحيةو
.  انتشارًا بين الفيروسات التي تتكاثر بالدمآثر فهو الفيروس األ،طريقة فعالة لحمايتهم

).  دوالر للجرعة0.5أقل من ( فّعال وقليل الكلفة لقاح الكبد بكثرة وهو التهاب لقاحويتوفر 
  :ل فاعل الوقاية والحماية بشكاتإجراءوفيما يلي خطوات بسيطة ُتحسن 

 .في وقت مبكر من بداية خدمتهمتطعيم عمال الرعاية الصحية  •
 . أشهر6، 1، 0 برنامج الجرعات الثالث استخدام •
 .عمل إختبار بعد التطعيم إن أمكن •
  

 يعطي حماية مدى الحياة، فإنه من غير الضروري لقاح إذا آان ال أنهمالحظةويجب 
إذا و .قبل التطعيم فحص مصل راءإجإعطاء جرعات مدعمة، وآذلك من غير الضروري 

. ، فإنه يجب تطعيم جميع العاملين ضد هذا المرضآان مرض السل مرضًا مستوطنًا
  . ضد مرض الكزازنفاياتويجب تطعيم العمال المعنيين بمناولة ال

  
  :يجب توفير معدات الحماية الشخصية للجميع

 .تزويد آل موقع طبي بمعدات وقاية شخصية آافية •
 المعدات ذات النوعية الرديئة استخدام في إختيار معدات الوقاية، وعدم درالكاإشراك  •

 .أو غير المريحة
 . الصحيح للمعداتستخدامتدريب الموظفين على اال •
 معدات الوقاية الشخصية لتشجيع استخداميجب على مسؤول أو رئيس الكادر الطبي  •

 .هااستخدامالغير على 
، ستخداماللمعدات وآذلك مراقبة مالئمتها ل ااستخداممراقبة التزام الموظفين ب •

 .يهدر الموارد مناسب للقفازاتال غير ستخدامفاال
 .التخلص اآلمن من معدات الوقاية الشخصية المستهلكة •
  
وفي حالة التعرض المهني .  بوخز اإلبرصابةاإل العدوى من خالل انتقاليجب الحد من و

  :تمثل في فعالة لذلك تاستجابةلذلك فإنه يجب القيام ب
 الوقائي جراء واإلبالغاإلسعاف األولي الالزم وآلية اإل: وضع إرشادات تتضمن •

 .الواجب إتباعه بعد التعرض وفحوصات المتابعة
 .  على جميع العامليناإلرشاداتتوزيع  •
 .التأآد من توفر معلومات أو إرشادات ما بعد التعرض بين أيدي جميع العاملين •
 وآذلك ،وجود المعلومات المتعلقة بما بعد التعرضالتأآد من تعليم وتدريب و •

 .ت لدى جميع العاملينتصاال ووسائل االاتإجراء
 .توفير الدعم والمشورة للمعرضين •
 . الوقائية التي تعقب التعرض، آلما أمكناتجراءتوفير اإل •
  .اتجراء عنها وذلك بهدف تحسين اإلبالغاإلتحليل حاالت التعرض التي تم  •
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