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The Reality of Liquid Medical Waste Management in Damascus Hospitals

ABSTRACT Large quantities of hazardous medical waste are deposited into hospitals wastewaters and these 
substances could negatively impact public health if not handled properly. The authorities in the Syrian Arab 
Republic have realized the seriousness of the problem and have issued a number of laws, guidelines and 
standard specifications relating to this issue since 2004. This study offers a detailed review of these documents 
and  compares them with related World Health Organization publications. A questionnaire was designed based 
on the national guide for safe management of healthcare waste in order to investigate the reality of liquid medical 
waste management in a sample of hospitals in Damascus. The questionnaire was subsequently distributed and 
collected during April and May 2015. The study found that there are a number of negative points in these guidelines 
as well as several weaknesses in their implementation. The study calls for intensifying efforts to strengthen 
guidelines; monitoring the possible health problems that could arise due to weak implementation;and proposes  
a number of suggestions to improve the management of medical liquid waste in hospitals.  

اخلالصــة: تعــاين مطروحــات املستشــفيات مــن وجــود كميــات كبــرة مــن النفايــات الطبيــة اخلطــرة التــي تؤثــر ســلبيًا يف الصحــة العامــة إذا 
ــة املوضــوع وخطورتــه فأصــدرت منــذ العــام 2004  مل يتــم التعامــل معهــا بالشــكل الصحيــح. انتبهــت اجلهــات الرســمية يف ســورية إىل أمهي
عــدد مــن القوانــن واألدلــة الوطنيــة واملواصفــات القياســية املتعلقــة هبــذا األمــر والتــي متــت مناقشــتها يف هــذه الدراســة ومــن ثــم مقارنتهــا 
مــع منشــورات منظمــة الصحــة العامليــة ذات الصلــة. تبــع ذلــك تصميــم اســتبيان مــن 16 ســؤال باالعتــاد عــى الدليــل الوطنــي لــإدارة اآلمنــة 
لنفايــات الرعايــة الصحيــة. اســتخدم االســتبيان يف التقــي عــن واقــع إدارة النفايــات الطبيــة الســائلة يف عــدد مــن مستشــفيات مدينــة دمشــق 
وذلــك خــال شــهري نيســان وأيــار 2015. خلصــت الدراســة إىل أنــه عــى الرغــم مــن اجلهــود الكثــرة املبذولــة مــا تــزال الوثائــق الرســمية 
تعــاين مــن بعــض الســلبيات كــا يوجــد ضعــف شــديد يف تطبيقهــا عــى أرض الواقــع. حتــّذر الدراســة مــن عــدم حتقــق الفائــدة املرجــوة مــن 
ــن  ــدد م ــم ع ــم تقدي ــة ت ــايل. يف النهاي ــت احل ــا يف الوق ــدم تطبيقه ــج ع ــة نتائ ــا ومراقب ــرورة تفعيله ــويص ب ــة وت ــراءات احلكومي ــك اإلج تل

املقرتحــات التــي يمكــن بتطبيقهــا حتســن إدارة القضايــا املتعلقــة بالنفايــات الطبيــة الســائلة يف املستشــفيات.  

Réalité de la gestion des déchets médicaux liquides dans les hôpitaux de Damas 

RÉSUMÉ D’importantes quantités de déchets médicaux dangereux sont déversées dans les eaux usées des 
hôpitaux. Ces substances pourraient impacter négativement la santé publique si elles ne sont pas traitées 
correctement. Les autorités de la République arabe syrienne ont pris conscience de la gravité de ce sujet, et ont 
par conséquent formulé un certain nombre de lois, de lignes directrices et de normes standard sur cette question 
depuis  2004. La présente étude a d’abord procédé à un examen détaillé de ces documents, puis les a comparés 
avec les publications de l’OMS sur le sujet. Un questionnaire a été conçu sur la base du guide national sur la 
gestion sans risque des déchets des activités de soins de santé dans le but d’enquêter sur la réalité de la gestion 
des déchets médicaux liquides dans un échantillon d’hôpitaux à Damas. Ce questionnaire a ensuite été distribué 
et collecté entre avril et mai 2015. L’étude a révélé que les lignes directrices contenaient certains points négatifs 
et qu’il existait un certain nombre de failles dans leur mise en œuvre. L’étude appelle à intensifier les efforts 
pour renforcer ces lignes directrices ainsi qu’à procéder à un suivi des éventuels problèmes sanitaires découlant 
de la faible capacité de mise en œuvre de celles-ci. Enfin, un certain nombre de suggestions ont été faites afin 
d’améliorer la gestion des déchets médicaux liquides dans les hôpitaux. 
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املقدمة 

ختتلــف مطروحــات املستشــفيات اختافــًا كبرًا 
عــن املطروحــات العامــة بســبب اإلحتــال 
ــائلة  ــات الس ــن املخلف ــدد م ــد ع ــر لتواج الكب

ــل ]1، 2، 3، 4[: ــا مث ــرة فيه اخلط

أقسام . 1 عن  الناجتة  املمرضة  امليكروبات 
تتصف  والتي  واملعدية  السارية  األمراض 
عدد  مقاومة  عى  وقدرهتا  العايل،  برتكيزها 
كبر من املضادات احليوية، وتسببها بالعديد 

من األمراض كالفروسات املعوية وغرها. 

كالفورمالدهيد . 2 املختلفة  الكيميائية  السوائل 
التي  العضوية  وغر  العضوية  واملذيبات 
يف  عديدة  أقسام  يف  كبرة  بكميات  تستخدم 
املستشفيات مثل املخابر الرسيرية، والصيانة، 

والتعقيم املركزي.

والرصاص . 3 والفضة  كالزئبق  الثقيلة  املعادن 
الناتج عن خدمات األسنان، أقسام التصوير 
املخابر  املساعدة،   الفنية  األقسام  باألشعة، 

الرسيرية  وغرها.

أقسام . 4 عن  الناجتة  املشعة  السائلة  املخلفات 
عى  كبر  خطر  ذات  وهي  األورام  عاج 

الصحة العامة والبيئة. 

املضادات . 5 عى  احلاوية  الصيدالنية  املخلفات 
والتي  األورام  لعاج  سامة  وأدوية  احليوية 
أكثر  املستشفيات  يف  الرصف  مياه  جتعل 
مع  مقارنًة  أمثال   10 –2 بحوايل  خطورًة 

املطروحات العامة.

بّينــت الدراســات املختصــة وجــود معامــل 
اآلمــن  غــر  التخلــص  بــن  عــال  ارتبــاط 
الصحيــة  الرعايــة  منشــآت  ملطروحــات 
وانتشــار األوبئــة )مثــل انتشــار مــرض اهليضــة 
امللوثــات  حتتــوي  قــد  كــا  الكولــرا(.   –
ــآت  ــات منش ــودة يف مطروح ــة املوج الكيميائي
ــايل  ــامة، وبالت ــواد س ــى م ــة ع ــة الصحي الرعاي
حمطــات  يف  اجلراثيــم  فعاليــة  تؤثرعــى  قــد 

ــة  ــة وفعالي ــودة التنقي ــن ج ــل م ــة، وتقل املعاجل
.]1[ املحطــات 

الــرصف  معاجلــة  حمطــات  لذلــك،  وفقــًا 
الصحــي العــام غــر قــادرة عــى القضــاء عــى 
امللوثــات الطبيــة اخلطــرة الناجتــة عــن املنشــآت 
الصحيــة إال إذا ُصممــت خصيصــًا للقيــام هبــذه 
املهمــة؛ ويف حــال تصميمهــا لتقــوم بذلــك فــإن 
تكاليــف تصميمهــا وصيانتهــا والقيــام باملراقبــة 
ــا  ــا أهن ــة ك ــتكون مرتفع ــا س ــة ألداءه الدوري
ــل  ــا رضورة التعام ــن فيه ــن العامل ــب م تتطل
بحــذر مــع امليــاه العادمــة املــراد معاجلتهــا 
العــايل  الرتكيــز  ختفيــف  مــن  الرغــم  عــى 
ــال  ــزج. ويف ح ــا بامل ــودة فيه ــات املوج للملوث
ــاء  ــة يف القض ــر فعال ــات غ ــذه املحط ــت ه كان
ــبب يف  ــك سيتس ــإن ذل ــات ف ــك امللوث ــى تل ع
ــرصف  ــاه ال ــتخدام مي ــد اس ــراض عن ــل األم نق
ــد ترصيفهــا إىل  املعاجلــة ألغــراض الــري أو عن

ــة. ــطحية أو اجلوفي ــة الس ــواض املائي األح

املركــزي  املكتــب  أجــرى   2008 عــام  يف 
ــة  ــوحات بيئي ــدة مس ــورية ع ــاء يف س لإحص
ــة؛  ــة والطبي ــة والبلدي ــات املنزلي تضمنــت النفاي
وصــدرت نتائــج تلــك املســوحات عــام 2009. 
ــا  ــوح في ــذه املس ــج ه ــدول )1( نتائ ــن اجل يب
يف  الصحيــة  املنشــآت  بمطروحــات  يتعلــق 

مدينــة دمشــق ]5[. 

يبــن اجلــدول )1( أن معظــم املنشــآت الصحيــة 
املستشــفيات،  فيهــا  بــا  دمشــق،  مدينــة  يف 
تتخلــص مــن امليــاه العادمــة الناجتــة عنهــا عــر 
ترصيفهــا يف شــبكة الــرصف الصحــي دون 

ــا.   ــة هل ــة معاجل ــام بأي القي

التنويــه إىل أن عــددًا مــن  بــد هنــا مــن  ال 
قــد فرضــت  الســورية  احلكوميــة  القوانــن 
عقوبــات وغرامــات عــى مالكــي املنشــآت 
ــة  ــم بمعاجل ــدم قيامه ــد ع ــا عن ــة ومديرهي الطبي
النفايــات الطبيــة الســائلة الناجتــة عــن منشــآهتم 
قبــل طرحهــا يف شــبكة الــرصف الصحــي، مثــل 
ــة  ــدات اإلداري ــة الوح ــة ومجالي ــون النظاف قان

البيئــة  وقانــون   ]6[  2004 لعــام   49 رقــم 
الســوري رقــم 50 لعــام 2002 ]7[، واألحــدث 
هــو قانــون البيئــة الســوري رقــم 12 لعــام 2012 

.]8[

عــى الرغــم مــن االنتبــاه احلكومــي هلــذه 
ــام  ــع أي اهت ــق م ــك مل يرتاف ــكلة إال أن ذل املش
هلــا؛  احللــول  وإجيــاد  لدراســتها  أكاديمــي 
ــة  ــى أي ــول ع ــن احلص ــن م ــل مل نتمك وبالفع
دراســات حمكمــة تتنــاول هــذه املشــكلة يف 
مطروحــات  موضــوع  أن  حــن  يف  ســورية. 
املستشــفيات قــد القــى االهتــام مــن دول 
اجلــوار الســوري مثــل األردن ]9[، ولبنــان ]10، 

 .]20-12  ،3[ والعــراق  11[؛ 

مــن هنــا أتــت فكــرة هــذه الدراســة التــي 
هتــدف إىل: )1( مراجعــة الوثائــق احلكوميــة 
ــإدارة  ــا ب ــق منه ــا يتعل ــص م ــمية وتلخي الرس
ــن  ــفيات م ــائلة يف املستش ــة الس ــات الطبي النفاي
ــا  ــف فيه ــوة والضع ــاط الق ــح نق ــل توضي أج
مــن جهــة وتصميــم اســتبيان يســتند إىل بنودهــا 
ــق  ــتوى حتق ــم مس ــرى، )2( تقيي ــة أخ ــن جه م
اإلرشــادات والتوجيهــات الرســمية فيــا يتعلــق 
بــإدارة النفايــات الطبيــة الســائلة يف املستشــفيات 
ضمــن عينــة الدراســة وتبيــان مــا هــو موجــود 
ــي  ــدار الوع ــد مق ــع، )3( حتدي ــى أرض الواق ع
ــفيات  ــذه املستش ــن يف ه ــد العامل ــي عن الصح
فيــا يتعلــق بالتعامــل مــع النفايــات الطبيــة 

ــائلة. الس

الطرق

اعتمــدت هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي 
التحليــي باســتخدام األســلوب اإلحصائــي 
وبدقــة حتليــل التغــر احلاصــل يف القيــم املطلقــة 
ــدأت  ــة، فب ــألة املدروس ــة للمس ــب املئوي والنس
بمراجعــة الوثائــق الرســمية املتعلقــة بــإدارة 
املستشــفيات  يف  الســائلة  الطبيــة  النفايــات 
يف ســورية، وباالعتــاد عــى تلــك الوثائــق 

اجلدول 1 نتائج املسوح احلكومية للمياه العادمة يف املنشآت الصحية يف مدينة دمشق للعام 2008 ]5[
 عدد املنشآت التي تعالج املياه

العادمة قبل التخلص منها
مركز صحي عدد املنشآت حسب طريقة التخلص من املياه العادمة مستشفى

 حفرة جماري
امتصاصية

حفرة مياه جماري  شبكة الرصف
الصحي

جمموع خاص عام جمموع خاص عام

1 0 1 108 63 6 57 46 32 14
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ــد  ــؤال بقص ــن 16 س ــتارة م ــم اس ــم تصمي ت
العمليــة.  البيانــات  مجــع  يف  اســتخدامها 
ــية  ــب أساس ــة جوان ــتارة مخس ــت االس تضمن
ــات  ــن إدارة النفاي ــؤولة ع ــة املس ــي )1( اجله ه
ــد الدراســة،  ــة الســائلة يف املستشــفيات قي الطبي
ــا،  ــي فيه ــرصف الصح ــة ال ــق معاجل )2( طرائ
)3( املراقبــة الدوريــة للــرصف الصحــي الناتــج 
عنهــا، )4( توعيــة العاملــن يف املستشــفيات 
و)5(  الصحــي،  الــرصف  مســائل  حــول 
تطبيــق إجــراءات احلــد االدنــى لــإدارة اآلمنــة 

ــائلة.  ــة الس ــات الطبي للنفاي

شــملت الدراســة امليدانيــة عرشيــن مستشــفَا يف 
مدينــة دمشــق )10 حكوميــة و 10 خاصــة( وتــم 
ــار 2015.  ــان وأي ــهري نيس ــال ش ــا خ تنفيذه
ــفيات  ــة مستش ــارة مخس ــت زي ــه مت ــا أن ــن هن نب
أخــرى ولكنهــا رفضــت املشــاركة يف الدراســة 
ــبب  ــد بس ــفى واح ــتارة مستش ــض اس ــم رف وت
تناقــض اإلجابــات الــواردة فيهــا. يوضــح 
ــات  ــة للنفاي ــام املنتج ــبة األقس ــدول )2( نس اجل

ــة.  ــة الدراس ــائلة يف عين ــة الس الطبي

ُاعتمــد أســلوب املقابــات الشــخصية مــن 
ــم  ــتارة، وت ــئلة االس ــى أس ــة ع ــل اإلجاب أج
ــارش  ــكل مب ــار بش ــات االستفس ــال املقاب خ
عــا إذا كانــت اإلجــراءات املنفــذة هــي بســبب 
األزمــة التــي تعيشــها ســورية أم أهنــا إجــراءات 
روتينيــة، وتــم التأكيــد مــن اجلميــع عــى أن آليــة 
التعامــل مــع النفايــات الســائلة يف املستشــفيات 

ــل األزمــة.  ــذ فــرتة مــا قب معتمــدة من

النتائج واملناقشة 

املتعلقــة  الرســمية  الوثائــق  مراجعــة  أوالً- 
بــإدارة النفايــات الطبيــة الســائلة يف املستشــفيات

اجلهــات احلكوميــة يف ســورية  صــدر عــن 
عــدد مــن األدلــة الوطنيــة اإلرشــادية لتوضيــح 
الطبيــة  النفايــات  مــع  التعامــل  إجــراءات 
الســائلة يف املنشــآت الصحيــة ورضورة معاجلــه 
الــرصف  يف  طرحهــا  قبــل  النفايــات  هــذه 
الفقــرة  هــذه  العــام. وســنقوم يف  الصحــي 
ــر  ــع معاي ــا م ــة ومقارنته ــذه األدل ــة ه بمناقش
ــم  ــل املعل ــا دلي ــة ومه ــة العاملي ــة الصح منظم
حــول تدبــر نفايــات أنشــطة الرعايــة الصحيــة 
اإلرشــادي  والكتيــب   2003 عــام  الصــادر 
ــة  ــطة الرعاي ــات أنش ــة لنفاي ــول اإلدارة اآلمن ح

 .]4 ،1[ 2006 الصحيــة الصــادر عــام 

 تشمل هذه الوثائق الرسمية عى:

رقــم . 1 الســورية  القياســية  املواصفــة 
عــن   2008 عــام  الصــادرة   2580

العربيــة  واملقاييــس  املواصفــات  هيئــة 
الصناعــة  لــوزارة  التابعــة  الســورية 
حــول "املخلفــات الســائلة الناجتــة عــن 
ــبكة  ــة إىل ش ــة املنتهي ــاطات االقتصادي النش

.]21[ العامــة"  الــرصف 

الرنامــج الوطنــي إلدارة النفايــات املشــعة . 2
يف ســورية الصــادر عــن هيئــة الطاقــة 

الذريــة عــام 2009 ]22[. 

ــات . 3 ــة لنفاي ــإدارة اآلمن ــي ل ــل الوطن الدلي
وزارة  عــن  الصــادر  الصحيــة  الرعايــة 

الصحــة عــام 2010 ]2[.

النظــام الوطنــي إلدارة نفايــات الرعايــة . 4
الدولــة  وزارة  عــن  الصــادر  الصحيــة 
.]23[  2010 عــام  الســورية  البيئــة  لشــؤون 

ــم 3603 . 5 ــورية رق ــية الس ــة القياس املواصف
الصــادرة عــام 2011 عــن هيئــة املواصفــات 
التابعــة  الســورية  العربيــة  واملقاييــس 

لــوزارة الصناعــة واملتعلقــة باملخلفــات 
الســائلة املعاجلــة الناجتــة عــن املنشــآت 

.]24[ الصحيــة 

رقــم . 6 املواصفــة القياســية الســورية 
هيئــة  2008 عــن  الصــادرة عــام   2752

ــورية  ــة الس ــس العربي ــات واملقايي املواصف
التابعــة لــوزارة الصناعــة حــول "ميــاه 
ألغــراض  املعاجلــة  الصحــي  الــرصف 

.]25[ األوىل"  املراجعــة  الــري. 

هيئــة املواصفــات واملقاييــس العربيــة . 7
"مــرشوع تعميــم   .)2013( الســورية 
مواصفــة ع ت م: 2013 املخلفــات الســائلة 
املســموح بطرحهــا إىل البيئــة املائيــة"، وزارة 

الســورية ]26[. الصناعــة 

تضمنت هذه الوثائق حتديد: 

 )1( احلــدود املقبولــة مــن العنــارص يف ميــاه 
الــرصف قبــل طرحهــا إىل شــبكة الــرصف 
العامــة، واملــواد واملخلفــات غــر املســموح 
ــة ]4، 24[. ــرصف العام ــبكة ال ــا إىل ش بإلقائه

ــي  ــد أعظم ــهر كح ــان )كل ش ــرتة االعتي )2( ف
الطــوارئ واألوبئــة(  مراعــاة حــاالت  مــع 

واجلهــة املســؤولة عــن تنفيــذه ]21، 24[. 

ــائلة  ــات الس ــن النفاي ــص م ــات التخل )3( آلي
املشــعة وعمليــة االعتيــان املتعلقــة هبــا واحلــدود 
املــراد  النفايــات  إلشــعاع  هبــا  املســموح 

ترصيفهــا  إىل البيئــة مبــارشة ]22[.

لتخليــص  املعاجلــة  مــن  األدنــى  احلــد   )4(
ــن  ــى م ــد األع ــن احل ــفى م ــات املستش مطروح
ــه قبــل رصف  ــام ب ــذي جيــب القي ــات وال امللوث
هــذه املطروحــات إىل شــبكة الــرصف الصحــي 
العامــة عنــد عــدم وجــود حمطــة معاجلــة خاصــة 

ــفى ]2[. باملستش

اجلدول 2 نسبة تواجد عدد من األقسام املنتجة للنفايات الطبية السائلة يف عينة الدراسة
عدد املستشفيات احلاوية عىل القسم من عينة الدراسةنسبة تواجده يف العينة املدروسةالقسم

20 )جميع المستشفيات(100٪قسم تعقيم مركزي

9519٪قسم أشعة تشخيي

9519٪خمر دمويات

408٪خمر ترشيح مريض

9018٪صيدلية

459٪وحدة غسل كى

7515٪خمابر رسيرية

306٪قسم عاج كيميائي

204٪مرشحة

153٪قسم طب نووي
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)5( إجــراءات احلــد األدنــى مــن متطلبــات 
األمــان الواجــب تطبيقهــا مــن قبــل مؤسســات 
الرعايــة الصحيــة غــر القــادرة عــى القيــام بأيــة 

ــرصف ]2[. ــاه ال ــة ملي معاجل

ــة  ــية اخلاص ــة والقياس ــرتاطات العام )6( االش
بميــاه الــرصف الصحــي املعاجلــة املســتخدمة يف 
الزراعــة وكذلــك آليــة مراقبــة النوعيــة والتقييــم 
ملحطــة معاجلــة امليــاه العادمــة مــع رضورة فتــح 
ســجات رســمية لتوثيــق النتائــج املخريــة 
ــد  ــة عن ــة احلكومي ــات الرقابي ــا للجه وإبرازه

ــا ]25، 26[. طلبه

)7( املهــام املكلفــة هبــا الــوزارات املعنيــة بأمــور 
إدارة نفايــات الرعايــة الصحيــة. يبــن اجلــدول 
)3( تــوّزع املهــام بــن الــوزارات املختلفــة ]23[.

نستخلص مما سبق:

السائلة . 1 الصحية  الرعاية  نفايات  إدارة  تعد 
ومسامهات  تدخات  حتتاج  معقدة  مسألة 
وتبقى  املعنية؛  اجلهات  من  عدد  ِقبل  من 
املستشفيات هي احللقة األهم يف هذه العملية 
السائلة  امللوثات  معاجلة  األفضل  من  حيث 
من  يمكن  ما  أقرب  املستشفيات  عن  الناجتة 

مصدر توليدها.

الرسمية . 2 اجلهات  قبل  من  اهتام  يوجد 
النفايات  معاجلة  بمسألة  املعنية  السورية 
الطبية السائلة، فقد اتفق اجلميع عى رضورة 
معاجلة تلك النفايات الناجتة عن املستشفيات 
العام،   الصحي  الرصف  يف  إلقاءها  قبل 
باإلضافة إىل رفع مستوى أداء إدارة النفايات 
السائلة يف املستشفيات إىل أعى درجة ممكنة 
واإلجراءات  املعاير  تطبيق  خال  من 
املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية املختلفة. 

مل تتضمن الوثائق الرسمية حتديد آلية معاجلة . 3
النفايات الطبية السائلة الواجب إتباعها من 

وفقًا حلجمها وطبيعة  الصحية  املنشآت  قبل 
متنح  أال  املفرتض  من  والذي  مطروحاهتا، 
أية منشأة صحية ترخيص البناء إذا مل توضح 
منذ  وذلك  مطروحاهتا  معاجلة  ستتم  كيف 
املراحل األولية للتصميم وصواًل إىل التشييد 

والتشغيل. 

إىل . 4 الرسمية  الوثائق  من  أي  إشارة  عدم 
املنشآت  يف  متخصصة  جلنة  وجود  رضورة 
األنظمة  بإدارة  هتتم  واملستشفيات  الصحية 
البيئية فيها ومنها النفايات الطبية السائلة وما 
فيها  توافرها  الواجب  االختصاصات  هي 
وال كيفية ربطها باجلهات الرسمية من حيث 
رفع تقارير األداء وغرها من األمور الرقابية 

الرورية. 

لإدارة . 5 الوطني  الدليل  بنود  مقارنة  عند 
اآلمنة لنفايات الرعاية الطبية يف سورية ]2[ 
اإلرشادي  الكتيب  الواردة يف  التعليات  مع 
الرعاية  أنشطة  لنفايات  اآلمنة  اإلدارة  حول 
العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادر  الصحية 
تطابق  الدراسة  وجدت   ،]4[  2006 عام 
 )1 ( حيث  جوانب  عدة  من  بينها  تام 
اخلارجة  الفضات  مياه  ترصيف  رشوط 
شبكات  إىل  الصحية  الرعاية  منشآت  من 
املجاري البلدية، )2( معاجلة مياه الفضات 
يف املوقع، )3( معاجلة احلمأة يف املوقع، )4( 
املوقع.  يف  للسامة  األدنى  احلد  متطلبات 
جديدة  فقرة  الوطني  الدليل  أضاف  ولكن، 
النفايات  إدارة  "نظام احلد األدنى يف  بعنوان 
السائلة اخلطرة" ُذكرت فيها الرشوط السبعة 
التالية الواجب مراعاهتا عند عدم توفر طرق 
آمنة للتعامل مع الفضات السائلة اخلطرة يف 
املؤسسات الصحية )وقد تم يف هذه الدراسة 
البنود  هذه  حتقيق  مدى  عن  االستفسار 
يف  وذلك  املدروسة  املستشفيات  يف  السبعة 

الفقرة "سادسًا" التالية( ]2[: 

مجــع مفــرزات مــرىض أجنحــة العــزل ••
املصابــن بأمــراض معديــة بعبــوات 
مناســبة إلجــراء التطهــر الكيميائــي هلا 

أو ملعاجلتهــا حراريًا )األتــوكاف(.

الكيميائيــة •• املــواد  ترصيــف  عــدم 
واملــواد الصيدالنيــة واخلطــرة إىل نظــام 

الــرصف الصحــي.

ــة •• ــائلة املخري ــات الس ــع الفض جتمي
ــل  ــرة مث ــات خط ــى مركب ــة ع املحتوي
امللونــات والفورمالــن بشــكل مســتقل 
ــهيل  ــا لتس ــة إليه ــادة ماص ــة م وإضاف
عمليــة النقــل وبعــد ذلــك إمــا أن 
ختضــع  أو  خامــدة  مــادة  إىل  حتــّول 

للكبســلة.

ختفيــف الســوائل املطهــرة املعتمــدة ••
عــى الكلوريــن إىل نســبة أقــل مــن 
إلقاؤهــا يف حفــرة  ثــم  0.5% ومــن 

امتصاصيــة وال تلقــى أبــدًا يف حــوض 
الرتســيب.

ــة •• ــدة ثاث ــد مل ــار ألدهي ــن الغلوت ختزي
أيــام بعــد االســتخدام ثــم ختفيفــه 
مرتــن باملــاء ومــن ثــم يلقــى ببــطء يف 
حفــرة امتصاصيــة بعيــدًا عــن حــوض 

ــيب. الرتس

ــن •• ــة ع ــم النامج ــوائل اجلس ــة س معاجل
أجهــزة شــفط املفــرزات بعــد جتميعهــا 
ــوكاف  ــرارة )أت ــتقل باحل ــكل مس بش
ــر  ــرات غ ــة املطه ــص( أو بإضاف خمص
ــن 12  ــل ع ــاس ال تق ــدة مت ــة ومل املخفف
ســاعة ثــم يمكــن إلقائهــا بعــد ذلــك يف 

ــيب. ــواض الرتس أح

طمــر أكيــاس الــدم التالفــة يف املطامــر ••
عــدم  حــال  ويف  املراقبــة؛  النظاميــة 

اجلدول 3 توزع املهام بني الوزارات وفقًا للنظام الوطني إلدارة نفايات الرعاية الصحية يف سورية ]23[.
املهام املكلفة هباالوزارة

عمليات اجلمع والنقل واملعاجلة وكذلك مراقبة عمليات الفرز عند نقطة التجميع النهائية للنفايات يف منشآت الرعاية وزارة اإلدارة املحلية
الصحية

إدارة نفايات الرعاية الصحية ضمن املنشآت الصحية التابعة هلا وكذلك داخل منشآت القطاعات العام واخلاص وزارة الصحة
واملشرتك املوّلدة للنفايات التي تصنف بأهنا نفايات رعاية صحية. باإلضافة إىل املراقبة من الناحية الصحية لكافة مراحل 

إدارة النفايات الطبية
املراقبة والتفتيش البيئي عى عمليات إدارة نفايات الرعاية الصحية يف مجيع مراحلها وحتديد األرضار البيئية النامجة عن وزارة الدولة لشؤون البيئة

إدارهتا يف أي مرحلة من مراحلها باإلضافة إىل املسامهة يف رفع الوعي وتدريب الكوادر العاملة يف جمال إدارة نفايات 
الرعاية الصحية وعى متاس معها يف مجيع املراحل
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يمكــن  املطامــر  هــذه  مثــل  توفــر 
ــن 1100  ــل ع ــرارة ال تق ــا بح ترميده
درجــة مئويــة أو تعقيمهــا باألتــوكاف 
إذا وجــد فيــه برناجمــًا خاصــًا هلــذا 
الغــرض. أمــا إذا تعــذرت كل هــذه 
اخليــارات فيمكــن دفنهــا يف حفــرة 
املــرىض  عــن  ومعزولــة  مغلقــة 
والــكادر العامــل )جيــب أن يؤخــذ 
باالعتبــار موقــع احلفــر وإمكانيــات 
ــة  ــن الرتب ــة م ــة املحيط ــب للبيئ الترسي
فتحهــا  أبــدًا  جيــوز  وال  وامليــاه(، 
وتفريغهــا يف أحــواض الرتســيب أو 
ــن  ــًا م ــي خوف ــرصف الصح ــبكة ال ش

انتشــار العــدوى. 

ــورية . 6 ــية الس ــات القياس ــت املواصف وضع
ــة  ــية اخلاص ــة والقياس ــرتاطات العام االش
بميــاه الــرصف الصحــي املعاجلــة 
املســتخدمة يف الزراعــة بــا فيهــا تلــك 
26[. يف   ،25[ املستشــفيات  الناجتــة عــن 
الســوري  الوطنــي  الدليــل  أكــد  حــن 
أنــه يف حــال عــدم معاجلــة مطروحــات 
املستشــفيات يمنــع اســتخدام ميــاه جمــاري 
املستشــفيات للزراعــة منعــًا مطلقــًا 
ترصيفهــا إىل جمــاري  يمنــع  وكذلــك 
ــع ــذا املن ــق ه ــة ]2[. ويتواف ــاه الطبيعي  املي

ــة  ــة العاملي ــة الصح ــورات منظم ــع منش م
.]4،1[

ثانيــًا- اجلهــة التــي قامــت باإلجابــة عــىل أســئلة 
االســتامرة يف عينــة الدراســة 

تــّم حتديــد هــذه اجلهــة مــن قبــل إدارة كل 
مستشــفى والتــي اختلــف املوقــع الوظيفــي 
تــم  أنــه  هلــا مــن مستشــفى آلخــر، علــًا 
ــم  ــع االســتارات عــى أن تت ــد توزي ــد عن التأكي
اإلجابــة عليهــا مــن قبــل اجلهــة املســؤولة 
ــفى.  ــائلة يف املستش ــة الس ــات الطبي ــن النفاي ع
ــدم  ــي ع ــا ه ــام هن ــرة باالهت ــة اجلدي املاحظ
املستشــفيات  أغلــب  عنــد  وعــي  وجــود 
ــل  ــة تفعي ــة( بأمهي ــن العين ــة )90% م املدروس
ــة  ــة العام ــة والصح ــات البيئ ــان منظوم دور جل
ومكافحــة التلــوث والعــدوى فيهــا وأن تكــون 
املتعلقــة  األمــور  إدارة  عــن  املســؤولة  هــي 
بالنفايــات الطبيــة الســائلة. ففــي 40% مــن 
ــة  ــد أن اجله ــة نج ــفيات املدروس ــة املستش عين
ــر  ــائلة غ ــة الس ــات الطبي ــن النفاي ــؤولة ع املس
خبــرة هبــذا األمــر مثــل متعهــد التنظيــف، 

ــا يف ٪50  ــض. بين ــة، إدارة التمري ــم الصيان قس
ــة  ــة بمعاجل ــة مكلف ــد أي جه ــة مل نج ــن العين م
القضايــا املتعلقــة بالنفايــات الطبيــة الســائلة 
وتــم اإلجابــة عــى االســتارات فيهــا مــن 
قبــل جهــات خمتلفــة مثــل مديــر التخطيــط 
واإلحصــاء، رئيــس شــعبة التجهيــزات الطبيــة، 

رئيــس املكتــب اهلنــديس.

ــة  ــة الدراس ــن عين ــة م ــبة املتبقي ــبة للنس بالنس
)10%، اثنتــن مــن املستشــفيات(، فنجــد أن 
ــائلة  ــة الس ــات الطبي ــن النفاي ــا ع ــؤول فيه املس
هــو قســم مكافحــة العــدوى يف املستشــفى 
النفايــات  بــإدارة  متخصصــة  وجلنــة  األول، 
الطبيــة الســائلة  يف املستشــفى الثــاين وهــي 
تتبــع مبــارشة إلدارة املستشــفى والتــي بدورهــا 
تتصــل بــوزارة الصحــة وببلديــة مدينــة دمشــق.

ثالثًا- طرائق معاجلة الرصف الصحي 

العينــة  يف  املستشــفيات  مجيــع  يف  توجــد  ال 
الــرصف  ملعاجلــة  حمليــة  حمطــة  املدروســة 
هــذه  مــن   %85 و  عنهــا،  الناتــج  الصحــي 
مطروحاهتــا  بترصيــف  تقــوم  املستشــفيات 
ــة  ــي العام ــرصف الصح ــبكة ال ــارشة يف ش مب
املتبقيــة  النســبة  بينــا  معاجلــة.  أيــة  دون 
األوىل  فتقــوم  )3 مستشــفيات(،  العينــة  مــن 
الــرصف  شــبكة  إىل  مطروحاهتــا  بترصيــف 
الصحــي ولكــن مــع ضــخ الكلــور معهــا؛ 
ــن  ــف م ــام مؤل ــاين نظ ــفى الث ــد املستش ويعتم
ثــاث بــرك دون أن يتبــع ذلــك ترشــيح رمــي، 
ــرة  ــرك كب ــث ب ــفى الثال ــتخدم املستش ــا يس بين
ــم  ــه مل يت ــة أن ــع ماحظ ــة. م ــة تنقي ــا حمط يتبعه
ذكــر مــدة املكــوث يف الــرك يف املستشــفين 

الثــاين والثالــث.

مطروحــات  مــع  الكلــور  لضــخ  بالنســبة 
املستشــفى، فهــذا اإلجــراء غــر منصــوص عليه 
يف أي مــن الدليــل الوطنــي أو منشــورات منظمة 
الصحــة العامليــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى فهــو ال يرتافــق مــع إجــراء فحوصــات 
ــايل  ــات وبالت ــوث يف املطروح ــبة التل ــة نس ملعرف
إضافتهــا  الواجــب  اآلمنــة  الكلــور  نســبة 
للمطروحــات لذلــك ُيعــد إجــراء غــر ســليم. 

بــا أن أغلــب املستشــفيات تعتمــد بشــكل 
كي عــى حمطــة املعاجلــة املركزيــة، لــذا مــن 
املستشــفيات  هــذه  متتلــك  أن  الــروري 
ــا.  ــة هل ــة التابع ــن املحط ــة ع ــات دقيق معلوم
ســعت الدراســة إىل التحقــق مــن امتــاك عينــة 
الدراســة لتلــك املعلومــات وذلــك عــن طريــق 

ــي:  ــئلة ه ــن األس ــدد م ــتارة لع ــن االس تضم
ــة  ــي العام ــرصف الصح ــبكة ال ــل ش ــل تتص ه
التابعــة هلــا املستشــفى بمحطــة معاجلــة مركزيــة 
أم ال، ومــا هــي طبيعــة املعاجلــة إن وجــدت 
ــة ملدروســة  ومــا هــي فعاليتهــا. وتبــن أّن العين
ــرصف  ــبكة ال ــن ش ــات ع ــة معلوم ــك أي ال متتل

ــا. ــة معه ــة املوصول ــي العام الصح

رابعــًا- املراقبــة الدوريــة للــرصف الصحــي 
ــج  النات

ــفى  ــات املستش ــة ملطروح ــة الدوري ــد املراقب تع
ككل أو لــكل قســم منــه مــن املتطلبــات املهمــة 
ــات،  ــذه املطروح ــمية ه ــة س ــة )1( درج ملعرف
)2( قابليتهــا لاشــتعال وقدرهتــا عــى التســبب 
ــي، )3(  ــرصف الصح ــبكة ال ــب ش ــآكل أنابي بت
ــل  ــف عم ــا توق ــة ألهن ــادات احليوي ــز املض تركي
ــة... ــات املركزي ــة يف املحط ــة البيولوجي املعاجل

الخ. 

أيضــًا، جيــب حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن القيام 
بتلــك املراقبــة بحيــث حتتفــظ هــذه اجلهــة 
بســجات نظاميــة دقيقــة وعلميــة عــن أداء 
ــدول  ــن اجل ــم. يب ــة والتقوي ــفى للمقارن املستش
ــفيات  ــا املستش ــوم هب ــي تق ــراءات الت )4( اإلج
ــا.  ــؤولة عنه ــة املس ــا واجله ــة مطروحاهت ملراقب

يبــن اجلــدول )4( أن 70% مــن العينــة ال تقــوم 
ــا مل  ــا، بين ــي لدهي ــرصف الصح ــة لل ــة مراقب بأي
يكــن لــدى إحــدى املستشــفيات أيــة معلومــات 
عــن هــذا األمــر. توجــد اختافــات بــن النســبة 
املتبقيــة )25%( مــن حيــث نوعيــة الفحوصــات 
ــة  ــك اجله ــة وكذل ــة املراقب ــال عملي ــذة خ امُلنف
جهــة  وجــود  عــدم  إىل  باإلضافــة  املنفــذة. 
ــة  ــذه املراقب ــن ه ــًا ع ــؤولة فعلي ــة مس حكومي
وهــذا خمالــف للوثائــق الرســمية املذكــورة 

ــاه.  أع

املستشــفيات  يف  العاملــني  توعيــة  خامســًا- 
الصحــي  الــرصف  مســائل  حــول 

هبــدف حتديــد مســتوى وعــي هــؤالء العاملــن 
ــة الســائلة  ــة التعامــل مــع النفايــات الطبي بكيفي
ــتفرس  ــة. يس ــة الدراس ــؤالن لعين ــه س ــم توجي ت
املستشــفى  أعــدت  إذا  عــّا  األول  الســؤال 
قائمــة باملــواد اخلطــرة التــي تنتهــي إىل الــرصف 
ــتخدامها، ويف  ــل اس ــب تقلي ــي والواج الصح
ــا هبــا. مل تتطلــب  ــا تزويدن حــال وجودهــا طلبن
ــخصية  ــات ش ــراء مقاب ــة إج ــداف الدراس أه
مــع العاملــن يف املستشــفيات وإنــا تــم تضمــن 
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ــن  ــد ضم ــذا البن ــا يف ه ــتفرس عنه ــئلة املس األس
ــص  ــؤول املخت ــى املس ــة ع ــتارات املوزع االس
يف كل مستشــفى مــن املستشــفيات العرشيــن 
ــل  ــن أج ــئلة م ــن األس ــة ع ــو باإلجاب ــوم ه ليق
ــت  ــة وكان ــات املطلوب ــى املعلوم ــول ع احلص
ــات  ــص اإلجاب ــم تلخي ــة. ت ــة تام ــبة اإلجاب نس
ــؤال  ــذا الس ــى ه ــفيات ع ــن املستش ــة م املقدم

ــا يــي: ب

ال توجــد أيــة قائمــة باملــواد اخلطــرة املنتهيــة إىل 
الــرصف الصحــي يف 65% مــن عينــة الدراســة، 
ــم".  ــة بـــ "ال أعل ــن العين ــاب 15% م ــا أج بين
فقــط )20%( أجابــت بنعــم وتوزعــت إجاباهتــا 
كالتــايل:5% حــددت القائمــة باملــواد املشــعة 
ــددت  ــئ(، 5% ح ــض )دم، قي ــرزات املري ومف
ــواد  ــة، امل ــف خمري ــول، كواش ــة بالفورم القائم
املخرشــة، دم، 5% مل تذكــر أي مــواد، بينــا الـ ٪5 
ــا  ــول بأهن ــادة الفورم ــددت م ــد ح ــرة فق األخ

ــا. ــدة لدهي ــرة الوحي ــادة اخلط امل

تقــوم  "هــل  فهــو  الثــاين  الســؤال  أمــا 
ــات  ــا بآلي ــن لدهي ــة العامل ــفيات بتوعي املستش
الســائلة  الطبيــة  النفايــات  مــع  التعامــل 
ــايل: ٪80  ــة كالت ــت اإلجاب ــا". وكان وخطورهت
ــا،  ــت ب ــم، 15% أجاب ــت بنع ــة أجاب ــن العين م

بينــا 5% أجابــت بــا أعلــم.  

نســتنتج مــن اإلجابــات عــى هذيــن الســؤالن 
توعيــة  يمكــن  كيــف  إذ  تناقــض  وجــود 
ــات  ــع النفاي ــل م ــات التعام ــن آلي ــن ع العامل
الطبيــة الســائلة إذا مل تتوفــر يف املستشــفيات 
قائمــة باملــواد اخلطــرة الواجــب التعامــل معهــا 

ــذر.  بح

االدنــى  احلــد  إجــراءات  تطبيــق  سادســًا- 
الســائلة  الطبيــة  للنفايــات  اآلمنــة  لــإدارة 

الوطنــي الدليــل  يف  عليهــا  املنصــوص 

أداء  مســتوى  عــن  الدراســة  اســتفرست 
املستشــفيات فيــا يتعلــق بتطبيــق إجــراءات 
احلــد األدنــى لــإدارة اآلمنــة للنفايــات الطبيــة 
الســائلة املنصــوص عليهــا يف الدليــل الوطنــي، 
الســبعة  الــرشوط  هــي  اإلجــراءات  هــذه 
الواجــب مراعاهتــا عنــد عــدم توفــر طــرق 
آمنــة للتعامــل مــع الفضــات الســائلة اخلطــرة 
ــا يف  ــم ذكره ــي ت ــة والت ــات الصحي يف املؤسس
الفقــرة )أوالً( الســابقة. يبــن الشــكل )1( نســب 

ــراءات.  ــك اإلج ــق تل حتق

بلغــت أعــى نســبة حتقــق 85.7% وهــي إلحــدى 
ــة  ــي ال توجــد فيهــا جهــة معني املستشــفيات الت
ــاء  ــوم بإلق ــي تق ــائلة وه ــة الس ــات الطبي بالنفاي
مطروحاهتــا مبــارشة يف الــرصف الصحــي العــام 
ــفيات  ــة مستش ــد ثاث ــة.  توج ــة معاجل دون أي

ــراءات الـــ  ــق اإلج ــب حتق ــا نس ــاوزت فيه جت
ــفى  ــي: )1( املستش ــفيات ه ــذه املستش 70% وه

التــي توجــد فيهــا جلنــة متخصصــة بــإدارة 
املستشــفى   )2( الســائلة،  الطبيــة  النفايــات 
ــرك، )3(  ــي تســتخدم نظــام مؤلــف مــن 3 ب الت
إحــدى املستشــفيات التــي ال توجــد فيهــا جهــة 
معنيــة بالنفايــات الطبيــة الســائلة وتقــوم بإلقــاء 
مطروحاهتــا مبــارشة يف الــرصف الصحــي العــام 
دون أيــة معاجلــة. بلغــت نســبة التحقــق ٪57 يف 
ــا  ــرة تليه ــرك كب ــتخدم ب ــي تس ــفى الت املستش

ــة.  ــة تنقي حمط

تطبيــق  نســبة  انخفــاض   )1( الشــكل  يبــن 
إجــراءات احلــد األدنــى لــإدارة اآلمنــة يف 
ــذه  ــع ه ــوم مجي ــة؛ وتق ــة الدراس ــن عين 75% م

املستشــفيات بإلقــاء مطروحاهتــا مبــارشة يف 
أيــة  إجــراء  دون  العــام  الصحــي  الــرصف 

ــا. ــة هل معاجل

اجلدول 4 اإلجراءات التي تقوم هبا املستشفيات ملراقبة مطروحاهتا واجلهة املسؤولة عنها
النسبة من العينة عدد املستشفيات من العينة اإلجراء املتبع واجلهة املسؤولة عنه

٪70 14 ال يوجد
٪5 1  ال أعلم
٪5 1 اختبار سمية واملسؤول عنها "جلنة إدارة النفايات".
٪5 1 إجراء تنظيف دوري حلفرة الرصف واملسؤول عنها "قسم الصيانة".
٪5 1 اختبار ترسب، انسداد وتآكل لانابيب واملسؤول عنها "القسم اهلنديس".
٪5 1 اختبارات سمية، أوبئة و تآكل وذلك من خال عقد مع خمر خارجي.
٪5 1 اختبار انسداد مع تنظيف ومتديد باملاء يقوم هبا خمتص.

شكل 1 نسبة حتقق إجراءات احلد األدنى لإدراة اآلمنة للنفايات الطبية السائلة املنصوص عليها يف الدليل الوطني.
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اخلامتة والتوصيات

املستشــفيات  مطروحــات  خلطــورة  نظــرًا 
اهتمــت اجلهــات الرســمية يف ســورية هبــذا 
األمــر وقامــت بإصــدار عــدد مــن األدلــة 
التــي  القياســية  واملواصفــات  والقوانــن 
هتــدف بمجملهــا إىل تنظيــم إدارة النفايــات 
ــدر  ــا ق ــن أخطاره ــل م ــائلة والتقلي ــة الس الطبي
ــرة  ــود الكث ــن اجله ــم م ــى الرغ ــكان. ع اإلم
املبذولــة يف هــذا املجــال مــا تــزال تلــك الوثائــق 
تعــاين مــن بعــض الســلبيات كــا يوجــد ضعــف 
شــديد يف تطبيقهــا عــى أرض الواقــع. لــذا 
ــة  ــح أمهي ــروري توضي ــن ال ــه م ــا أن وجدن
ــن  ــة ع ــائلة الناجت ــة الس ــات الطبي ــة النفاي معاجل
املستشــفيات وكيفيــة القيــام بذلــك وإلــزام 

بالتطبيــق.  املستشــفيات 

ــى  الحظــت الدراســة أن إجــراءات احلــد األدن
لــإدارة اآلمنــة لنفايــات الرعايــة الطبية الســائلة 
ــدم  ــع ع ــفيات م ــب املستش ــة يف أغل ــر مطبق غ
ــا أو  ــة ملطروحاهت ــة حملي ــات معاجل ــود حمط وج
حتــى اســتخدام نظــام الــرك ممــا ينــذر بوجــود 
ــع.  ــة للمجتم ــة العام ــى الصح ــي ع ــر بيئ خط
ــات  ــت حمط ــر إذا كان ــذا اخلط ــة ه ــزداد أمهي ت

ــن  ــاين م ــة تع ــي العام ــرصف الصح ــة ال معاجل
ــة  ــبب األزم ــة بس ــص يف الفعالي ــكات ونق مش
ــة  ــة حرك ــورية نتيج ــا س ــر هب ــي مت ــة الت احلالي
ــاه  ــة باجت ــي الضخمــة احلاصل النــزوح الداخ
ــن  ــدد م ــروج ع ــة، وخ ــن جه ــق م ــة دمش مدين
ــن  ــل م ــن العم ــة ع ــة املركزي ــات املعاجل حمط
ناحيــة أخــرى. هــذا األمــر مل يتــم التقــي عنــه 

ــًا.  ــته الحق ــل دراس ــة ونأم ــذه الدراس يف ه

عــى الرغــم مــن التأكيــد احلكومي عــى رضورة 
مراقبــة مطروحــات املستشــفيات بشــكل دوري 
إال أّن هــذا األمــر غــر مطبــق فعليــًا. خلصــت 
ــة  ــن األدل ــرة ب ــوة كب ــود فج ــة إىل وج الدراس
واإلجــراءات الرســمية الواجــب تطبيقهــا وبــن 
مــا هــو مطبــق عــى أرض الواقــع ممــا يــدل عــى 
عــدم االســتفادة مــن اجلهــود الرســمية املبذولــة 

يف هــذا املجــال. 

تويص هذه الدراسة با يي: 

ــات  ــإدارة النفاي ــة ب ــة متخصص ــكيل جلن )أ( تش
ــفى. ــائلة يف كل مستش ــة الس الطبي

)ب( إنشــاء قاعــدة بيانــات للمــواد املســتخدمة 
ــات  يف خمتلــف أقســام املستشــفى املنتجــة للنفاي
ــراءات  ــد إج ــم حتدي ــن ث ــائلة، وم ــة الس الطبي
عمــل دقيقــة تقلــل مــا أمكــن مــن إنتــاج 

وترفــع  ناحيــة  مــن  ســائلة  طبيــة  نفايــات 
مســتوى الوعــي واحلــذر عنــد العاملــن حســب 

ــا. ــل معه ــات التعام ــواد وآلي ــة امل طبيع

الطبيــة  النفايــات  بمعاجلــة  االهتــام  )ج( 
لتصميــم  األوىل  املراحــل  منــذ  الســائلة 

. ملستشــفى ا

ــة  ــة املختلف ــات احلكومي ــل دور اجله )د(  تفعي
ــم  ــة، وأن يت ــة الوطني ــه األدل وفقــًا ملــا تــويص ب
ــل  ــذة وحتمي ــة الناف ــن واألنظم ــق القوان تطبي
ــات  ــن عملي ــا ع ــة، فض ــؤوليات القانوني املس

ــة. ــد واملراقب الرص

ــة،  ــة وطني ــن وأدل ــر قوان ــا ال تتوف )هـــ( عندم
جيــب االعتــاد عــى القواعــد واملعايــر الدوليــة 
ــة. ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم ــادئ التوجيهي واملب

)و( توســيع النظــام الوطنــي إلدارة نفايــات 
ــث  ــاؤه بحي ــورية وإغن ــة يف س ــة الصحي الرعاي

ــائلة.   ــة الس ــة الطبي ــات الرعاي ــمل نفاي يش

)ز( إجــراء، يف دراســة مســتقلة، حتاليــل خمريــة 
والصيدالنيــة  الكيميائيــة  املكونــات  لبعــض 
الناجتــة عــن أقســام معينــة يف املستشــفى لتســليط 
ــن  ــوث م ــتوى التل ــن ومس ــى تكوي ــوء ع الض

ــا. ــادرة عنه ــي الص ــرصف الصح ــاه ال مي
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