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مقدمه ای بر چاپ اول
کاهش مشکالت بهداشتی و حذف پتانسیل خطر بیماری ها  در روند خدمات مراقبت های بهداشتی1 به منظور 
با هدف حفظ و ارتقا س���المت انس���ان، به ناچار مواد زایدی تولید می شود که به سالمتی آسیب می رسانند. مواد 
زاید تولیدی در روند فعالیت های مراقبت های بهداش���تی در مقایس���ه با دیگر مواد زاید، توانایی بالقوه بیشتری 
گردد اعمال روش های ایمن و معتبر برای مدیریت آن  که ماده زایدی تولید  برای عفونت و آسیب دارند. هر جا 

ضرورت می یابد.
که مدیریت نامناس���ب و نادرس���ت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی عواقب جدی بر س���المت عمومی و  از آنجا 
اثرات قابل مالحظه ای بر محیط زیس���ت دارد، لذا مدیریت مناس���ب مواد زاید مراقبت های بهداشتی جز حیاتی 

حفاظت از بهداشت محیط تلقی می گردد. 
اقدام���ات الزم در اج���رای برنامه ه���ای مدیریت موثر مواد زاید مراقبت های بهداش���تی اع���م از کوتاه و بلند مدت 
نیازمن���د مش���ارکت چند بخش���ی و روابط متقابل بین آنها در همه س���طوح جامعه اس���ت. اقدام���ات مدیریتی به 
گردد. اتخاذ سیاست های ملی و  صورت منطقه ای بایس���تی با سیاست های مرتبط در سطح جهانی هماهنگ 
گاهی عمومی در زمره اجزا اصلی مدیریت موفق مواد زاید  ایجاد چارچوبی قانونمند، آموزش پرسنل و افزایش آ

مراقبت های بهداشتی است.
گاهی عمومی در خصوص این مسائل به منظور تشویق به مشارکت جامعه برای ارائه و اجرای سیاست ها  ارتقا آ
و برنامه ها ضروری است. از این رو مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید در یک چارچوب سیستماتیک 

و چند منظوره و به صورت یکپارچه به عنوان جزئی از خدمات جامع مراقبت های بهداشتی ارائه شود. 
برای نیل به این هدف، س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO(، با مش���ارکت مرکز اروپایی این س���ازمان در زمینه 
کارگروهی بین المللی را ایجاد نمود، تا مشکالت  محیط زیس���ت و بهداشت در نانس���ی2 فرانسه در س���ال 1995، 
مربوط به مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی را در کشورهای در حال توسعه بررسی و رهنمودهایی عملی 
تهیه و ارائه نمایند. این گروه را نمایندگان بخش خصوصی که در زمینه مدیریت مواد زاید فعالیت می نمایند با 

تنی چند از اعضای جامعه تشکیل می دهند.
که جامع و در عین حال مختصر، مفید و »کاربر پس���ند۳«  کارگروه مذکور اس���ت  کتاب راهنما، حاصل تالش  ای���ن 
که بر مدیریت عملی مواد زاید ناشی از مراقبت های بهداشتی در بعد منطقه ای تمرکز دارد. در ضمن  می باشد؛ 
حاوی رهنمودهایی برای مدیران مسئول ملی و منطقه ای است. چاپ نخست این کتاب حاوی مشاوره های 
که قباًل بعد منطقه ای آن در  مربوط به مدیریت مواد زاید ناشی از مراقبت های بهداشتی در سطح جهانی است 

1.  Health-care service
2. Nancy
3. User-friendly
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مناطق مختلف ارائه شده است.
کید نموده و آمادگی کمک به  کلی سازمان جهانی بهداشت )WHO( بر اجرای گسترده این رهنمودها تا به طور 
کتاب راهنما با هدف پاسخ عملی نسبت به نیازهای ارتقا  کاربران در تطبیق آنها با شرایط ملی را دارا است. این 
مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، به ویژه در کش���ورهای در حال توس���عه تهیه گردیده است. در جهت 
برآورد این نیازها تالش های مس���تمری صورت گرفته اس���ت و انتظارات بازخورد آن درجه استقبال از این کتاب 

راهنما و در نهایت تشویق دست اندرکاران را موجب خواهد شد.

کت���اب راهنما را به آدرس زیر ارس���ال  لطف���ًا نظ���رات و پیش���نهادات تجربی اس���تفاده از رهنموده���ای این 
فرمایید:

-CH،27 اداره بهداش���ت عمومی، عوامل محیطی و اجتماعی موثر بر س���المت، س���ازمان جهانی بهداشت، ژنو
1211، سوئیس.

Department of Public Health, Environmental and Social Determinants of Health, World Health Organization, 
Geneva 27, CH-1211, Switzerland.
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1. International Solid Waste Association
2. Global Alliance for Vaccines and Immunization
3. French Ministry of Social Affairs and Health
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نس���خه مرهون تالش هم���کار ارجمندCarib Nelson )2007-1956(، در ارائ���ه راهکارهای عملی در گزینه های 

مدیریت مناسب مواد زاید مراقبت های بهداشتی است.





29

مقدمه مترجمین
ارائه خدمات و مراقبت های بهداش���تی درمانی در بیمارس���تان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها، زایشگاه ها، مطب 
پزشکان و دندان پزشکان، رادیولوژی ها، پزشکی هسته ای، واحدهای سیار، آزمایشگاه های تشخیص طبی 
و ... در شرایط عادی و اضطراری مستلزم تولید ضایعاتی است که تحت عنوان مواد زاید مراقبت های بهداشتی 

ح می گردد. مطر
با پیشرفت علوم و فناوری های مرتبط با علوم پزشکی و ارتقا تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در بخش های 
کیفیت و کمیت انواع مواد زاید مراقبت های بهداشتی نیز تغییر و بعضًا افزایش یافته است.  بهداش���تی درمانی، 
ک���ه به منظور حفاظت از س���المتی کارکنان تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی درمانی،  از ای���ن رو ض���رورت دارد 
بیم���اران، جامعه و محیط زیس���ت دفع مواد زای���د حاصل نیز همگام با این تغییرات به طور صحیح، مناس���ب و 

قابل اعتماد مدیریت شود.
مدیریت مواد زاید جامد حاصل از تسهیالت مراقبت های بهداشتی از تولید تا دفع نهایی را در بر می گیرد. در این 

کتاب تمام مراحل مدیریتی به تفصیل بیان شده است.
از چاپ نخس���ت این مجموعه )به زبان انگلیس���ی( در راهنمای اس���تانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان های 
ایران در بخش مدیریت پسماند که یکی از گرایش های رشته مهندسی بهداشت محیط است و در بیمارستان ها 
توس���ط کارش���ناس بهداشت محیط مدیریت می گردد، استفاده شده اس���ت. چاپ دوم کتاب به مراتب جامع تر 
بوده و به روز رسانی نیز شده است. از این رو با هماهنگی و مجوز سازمان جهانی بهداشت )WHO( )به شماره 
خ 15 مه 2017 و تاییدیه وزارت بهداش���ت، درمان و آموزش پزش���کی به ش���مارهی 704/1750  TR/080/17 مور
کمک به ارتقا سطوح خدمات مرتبط و استفاده  خ 21 بهمن 1۳95 مبنی بر تکراری نبودن ترجمه( با هدف  مور

گیرد. گردید تا در دسترس فارسی زبانان قرار  از مفاد آن در ارتقا و حفظ سالمتی جامعه به زبان فارسی ترجمه 
کارشناسان بهداشت محیط، محیط زیست و شهرداری های  کتاب برای اساتید، دانشجویان،  امید اس���ت این 
کش���ور مفی���د ب���وده و همچ���ون چ���اپ اول آن در بازنگ���ری و تدوی���ن راهنم���ای اس���تانداردهای اعتبار بخش���ی 
بیمارس���تان های ایران توسط وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل استفاده باشد. مطمئنًا در 
که قابل اغماض نیست برای  که درخواست می گردد بخشی  کاستی هایی مشاهده خواهد شد  انجام این مهم 

گردد. گوشزد  اصالح و یا رعایت در چاپ های بعدی 
دکتر محمد ملکوتیان، مهندس فریبا میرزائی نیا



30
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

کلمات اختصاری عالئم و 
ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome
AOX Absorbable Organic Iodinated Compounds
ATSDR United States Agency for Toxic Substances and Diseases Registry
BAT Best Available Techniques
BEP Best Environmental Practice
Blue Book Shortened title for this handbook, Safe management of wastes from health-care activities
CAT Cost-analysis tool
CDC Centers for Disease Control and Prevention
CFU Colony Forming Unit
ClO2 Chlorine dioxide
DEHP Diethylhexyl phthalate
DNA Deoxyribonucleic acid
ECAT Expanded cost-analysis tool
EMS Environmental Management System
EPP Environmentally Preferable Purchasing
GEF Global Environment Facility
HBV Hepatitis B virus
HCl Hydrochloric acid
HCV Hepatitis C virus
HEPA High-efficiency particulate air
HIV Human Immunodeficiency Virus
H2SO4 Sulfuric acid
IARC International Agency for Research on Cancer
IGNOU Indira Gandhi National Open University
ILO International Labour Organization
ISO International Organization for Standardization
ISWA International Solid Waste Association
MBR Membrane Biological Reactors
NaOCl Sodium hypochlorite
NGO Nongovernmental Organization
NHS National Health Service
PEP Post-Exposure prophylaxis
PET Polyethylene terephthalate )also known as PETE(
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POP Persistent Organic Pollutants
PPE Personal Protective Equipment
PVC Polyvinyl chloride
STAATT State and Territorial Association on Alternate Treatment Technologies
TB Tuberculosis
UN United Nations
UNDP United Nations Development Programme
UNECE United Nations Economic Commission for Europe
UNICEF United Nations Children’s Fund
UV Ultraviolet
WHO World Health Organization





فصل اول
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مقدمه
کت���اب راهنمای س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( در خص���وص مدیریت ایم���ن، پایدار و  ای���ن اث���ر چاپ دوم 
مناس���ب مواد زاید مراقبت های بهداش���تی است که به نام »کتاب آبی«1 نام گذاری شده است. کتاب آبی نسخه 
گس���ترده ای دارد و به تطابق با  کاربرد  کز مراقبت های بهداش���تی و آژانس ه���ای دولتی  که در مرا جامعی اس���ت 
دس���تورالعمل های ملی کمک می نماید. هم چنین این کتاب از مدیران و مس���ئوالن متعهد پزشکی برای بهبود 
کارگ���ران بخش مواد زاید  کادر پزش���کی و  و ارائ���ه اطالع���ات عملی در مورد تکنیک های مدیریت مواد زاید برای 
حمایت می نماید. چاپ اول این کتاب در سال 1999 در یک زمان تاثیر گذار و مناسب منتشر شد. تمایل عموم 
کش���ورهای نو ظهور و در حال توس���عه جهت ارتقا خدمات بهداش���تی رو به افزایش اس���ت، از این رو اقدامات  در 
گروه ه���ا و جوامع عالقمند را به  ضعیف در زمینه مدیریت مواد زاید ناش���ی از تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی 
چالش کش���یده اس���ت. در کشورهای بیشتر توسعه یافته نگرانی های تازه ای در خصوص مصرف منابع و اثرات 

آن بر تغییرات جهانی آب و هوا و محیط زیست وجود دارد. 
در بس���یاری از کشورها، درک خسارات بالقوه ناش���ی از مواد زاید مراقبت های بهداشتی برای دولت ها، پزشکان 
کارکنان بالینی در قبال مواد زاید تولیدی حاصل  و جامعه مدنی برجس���ته تر می ش���ود. انتظار می رود مدیران و 
از فعالیت مراقبت های پزش���کی و اقدامات مربوطه مسئولیت پذیرتر باشند. در حال حاضر، مدیریت غیر علمی 
و نامطل���وب در دفع مواد زاید در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی ب���ه عنوان منبع عفونت ب���ا درک عمومی از 

استانداردهای ضعیف مراقبت های بهداشتی مترادف است. 
از زمان انتش���ار چاپ اول نس���خه »کتاب آبی« بیش از 10 سال می گذرد. در طی این مدت مداخالت و هم چنین 
نیازه���ای تولیدکنندگان مواد زاید مراقبت های بهداش���تی افزایش یافته و روش های جدید نیز در دس���ترس قرار 
گرفته اس���ت. از این رو، س���ازمان جهانی بهداشت  )WHO( به روز رس���انی متن اصلی را ضروری تشخیص داده 
گس���ترش و به روز رس���انی اطالعات عملی و علمی در »کتاب  و در مورد آن اقدام نموده اس���ت. هدف چاپ دوم 
آبی« اصلی است. سازمان جهانی بهداشتWHO( 2( در ژوئن 2007، کارگاهی را در ژنو با حضور متخصصان ۳1 
کش���ور جهان برگزار نمود. متخصصان »کتاب آبی« را فصل به فصل بررس���ی و افزودن مباحث جدیدی به آن را 
که نیازهای فعلی تسهیالت مراقبت های بهداشتی نیز در آن اعمال  پیش���نهاد نمودند، تا اطمینان حاصل شود 
ش���ده اس���ت. در طی 4 سال بعد از این تاریخ، نویسندگانی از سراسر دنیا هر یک از فصول این کتاب را داوطلبانه 
بررسی نمودند و قبل از ویرایش نهایی پیش نویس های آنها را به طور گسترده مورد تجدید نظر و به روز رسانی 

قرار دادند.
گیری،  گونه سو  که به عنوان یک منبع اطالعاتی عاری از هر  »کتاب آبی« جدید به ترتیبی طراحی ش���ده اس���ت 
دس���تورالعمل های الزم در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی را پوش���ش می دهد. هدف ویرایشگران بر 

1.  The Blue Book
2.  The World Health Organization )WHO(
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کتاب، آن را با آخرین اطالعات و دستاوردهای علمی مرتبط  که با حفظ چارچوب نسخه اصلی  این بوده است 
تکمیل و هماهنگ نمایند.

گس���ترش یافته است. در ابتدا این نسخه بر آن است تا کسانی  بر این اس���اس مخاطبان این چاپ »کتاب آبی« 
که به طور مس���تقیم در روند مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی دخیل هستند هدف قرار گیرند. کارکنان 
کنت���رل عفونت و  کمکی بهداش���تی، مس���ئولین  بالینی، مس���ئولین تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی،کارکنان 
کارگران مرتبط با مواد زاید در این زمره قرار دارند. از آنجا که در حال حاضر دامنه گسترده ای از افراد و سازمان ها 
از جمله قانون گذاران، سیاست گذاران، سازمان های توسعه، گروه های داوطلب، سازمان های محیط زیست، 
متخصصین بهداش���ت محیط، مش���اوران، محققان و دانشجویان عالقه زیادی نس���بت به مدیریت ایمن مواد 
زاید مراقبت های بهداشتی نشان می دهند، »کتاب آبی« جدید به ترتیبی تکمیل شده است که پاسخ گوی نیاز 

آنان نیز باشد.
در فصول 2 و ۳ کتاب انواع مختلف مواد زاید تولیدی ناش���ی از تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی، مشخصات 
و خطراتی که برای بیماران، کارکنان بالینی و محیط زیس���ت عمومی دارند توضیح داده ش���ده اس���ت. فصول 4 
و 5 اص���ول نظارت���ی الزم ب���ه منظور ارتقا روش های منطق���ه ای یا ملی برای به عهده گرفت���ن مدیریت مواد زاید 
گیران توانمندی الزم برای اعمال این اصول را در مناطق مختلف  مراقبت های بهداشتی معرفی می نمایند تا فرا
تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی کسب نموده و گس���ترش دهند. روش ها و فناوری های خاص برای کاهش 
مواد زاید، تفکیک و تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی در فصول 6، 7 و 8 توصیف شده است. این فصول 
ویژگی ه���ای اصلی هر فناوری و بهره برداری و مش���خصات زیس���ت محیطی مورد نیاز را معرف���ی نموده و مزایا و 

معایب بالقوه هر سیستم را مشخص می نماید. 
با انعکاس نگرانی ها در مورد مشکالت مدیریت فاضالب ناشی از مراقبت های بهداشتی، فصل 9 راهنمایی های 
که به شبکه مرکزی  گزینه های تصفیه فاضالب برای مکان هایی  جدید در خصوص منابع مختلف فاضالب و 
جمع آوری فاضالب متصل نیستند ارائه می دهد. فصول دیگر موضوعات مربوط به اقتصاد )فصل 10(، ایمنی 
گاهی عمومی )فصل 1۳( را در  کارکنان و آ کنترل عفونت و بهداشت )فصل 12( و آموزش  حرفه ای )فصل 11(، 

بر می گیرند.
گنجانده ش���ده اس���ت، دو فصل جدید  گس���ترده تری از اطالعات در این نس���خه از »کتاب آبی«  از این رو دامنه 
کلی مس���ائل  ب���ا عن���وان مدیریت م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی در ش���رایط اضطراری )فصل 14( و بررس���ی 
پاندمی ه���ای در حال ظه���ور، مقاومت دارویی پاتوژن ها، تغییر اقلیم و پیش���رفت های فناوری در تکنیک های 
پزش���کی نیز به آن اضافه ش���ده است تا در آینده به سیستم های مواد زاید مراقبت های بهداشتی بر حسب مورد 

گیرد )فصل 15(. اضافه و مورد استفاده قرار 
پاالیش دیگری که انجام شد بازنویسی فصول مختلف است تا هماهنگی الزم بین آنها حفظ گردد. هر فصل در 
ح داده  ابتدا با فهرستی از سواالت اصلی که باید پاسخ داده شوند آغاز و سپس مفاهیم و تکنیک های مربوطه شر
که بایستی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی وجود داشته  ش���ده است. در این مباحث حداقل سطح فعالیت 
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باش���د مش���خص شده و در انتها با ذکر خالصه ای از روش های ارتقا سطوح پایان می پذیرد. در نهایت، فهرستی 
کلیدی برای استفاده خوانندگان ارائه شده است.  از نکات 

این نسخه تجدید نظر شده »کتاب آبی« به عنوان منبع معتبر و مفیدی برای دهه آینده خواهد بود. از آنجا که 
مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی همواره تحت تاثیر شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار 
خواهد گرفت لذا در آینده نیز بازنگری با این نسخه متوقف نخواهد شد. سازمان جهانی بهداشت )WHO( هم 

چنان به توسعه و بهبود دستورالعمل های خود ادامه داده و از بازخوردها استقبال می نماید.
ویراستاران





فصل دوم
تعریف و توصیف مواد زاید مراقبت های بهداشتی
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

مواد زاید مراقبت های بهداشتی در قوانین و آیین نامه های ملی چگونه تعریف می شود؟	 
چه قسمت هایی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی، مواد زاید مراقبت های بهداشتی را تولید نمایند؟	 
آیا مواد زاید تولیدی از تسهیالت مراقبت های بهداشتی ارزیابی و بررسی می شود؟	 
ترکیب، کمیت و مشخصات مواد زاید مراقبت های بهداشتی تولید شده چگونه است؟	 

2-1 تعاریف و تقسیم بندی عمومی
کز  اصطالح مواد زاید مراقبت های بهداشتی1 شامل همه مواد زاید تولیدی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی2، مرا
تحقیقاتی و آزمایشگاه های وابسته به فعالیت های پزشکی می باشد. عالوه بر موارد مذکور، این تعریف موارد مشابه 
کنده از جمله مواد زاید تولید شده در دوران مراقبت از بیمار در منازل )برای  به مواد زاید ناشی از منابع کوچک و پرا

مثال دیالیز در خانه۳، خود تزریقی انسولین4، مراقبت های دوره نقاهت یا بهبودی( را نیز شامل می شود.
90-75 % م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی مش���ابه مواد زاید خانگی اس���ت و معمواًل »بی خط���ر5« یا »مواد زاید 
کثر م���وارد از بخش ه���ای اداری،  معمول���ی مراقبت ه���ای بهداش���تی« نامیده می ش���ود. این ن���وع مواد زای���د در ا
آش���پزخانه، خدمات نظافت و خدمات تاسیس���ات و نگهداری ساختمان تولید می ش���ود )شکل 1-2(. 10-25 % 
گون برای محیط زیست و  گونا ک6« اس���ت و با مخاطرات  باقی مانده مواد زاید مراقبت های بهداش���تی »خطرنا

گردد(. سالمت انسان همراه هستند )به فصل ۳ مراجعه 
ک مراقبت های بهداشتی( %10  عفونی )مواد زاید خطرنا

کتیو )مواد  شیمیایی/ رادیوا
ک مراقبت های  زاید خطرنا

بهداشتی( %5

معمولی )مواد زاید بی خطر 
مراقبت های بهداشتی( %85

شکل  2-1. انواع ترکیب مواد زاید تسهیالت مراقبت های بهداشتی
ک مراقبت های بهداشتی در جدول 2-1 به طور خالصه ذکر شده است. طبقه بندی مواد زاید خطرنا

1.  Health-care Waste.
2. Health-care Facility
3. Home Dialysis
4.  Self-administration of Insulin
5. Non-hazardous
6. Hazardous
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جدول  2-1. طبقه بندی مواد زاید مراقبت های بهداشتی1
تعریف و مثالطبقه بندی مواد زاید

ک مراقبت های بهداشتی1 مواد زاید خطرنا

مواد زاید تیز و برنده2
وسایل تیز استفاده شده یا استفاده نشده )مثال: سوزن تزریق زیر جلدی، سوزن تزریق داخل وریدی۳ 
)IV( یا دیگر س���وزن ها4؛ س���رنگ به همراه س���وزن )س���وزن به س���رنگ متصل و جدا نش���دنی اس���ت(؛ 

ست های عفونی؛ چاقوی جراحی5؛ پیپت ها، چاقوها، تیغ ها؛ شیشه های شکسته(

مواد زاید عفونی6

م���واد زایدی که مظنون به آغش���ته ب���ودن به پاتوژن ها7 هس���تند و آنهایی که خطر انتق���ال بیماری را 
به همراه دارند )به بخش 2-1-2 مراجعه ش���ود( )مثال: مواد زاید آغش���ته به خون و س���ایر ترشحات؛ 
ع و دیگر موادی که  محیط های کشت آزمایشگاهی و استوک های میکروبیولوژی؛ مواد زاید مثل مدفو

که در بخش ایزوله8 است( در تماس با بیمار عفونی مبتال به بیماری به شدت عفونی 

بافت ها، اندام ها یا ترشحات انسانی؛ اعضای بدن؛ جنین؛ فرآورده های خونی استفاده نشدهمواد زاید پاتولوژی9 )تشریحی(

و  داروی���ی10  زای���د  م���واد 
سایتوتوکسیک11

که دیگر مصرف نمی شوند؛ اقالم آلوده شده توسط داروها. گذشته و داروهایی  داروهای تاریخ 
مواد زاید سایتوتوکسیک، مواد زاید ژنوتوکسیک12 )سمی برای ژن ها( محسوب می شوند )مثال: مواد 
کار می روند و مواد شیمیایی  که اغلب برای درمان س���رطان به  زاید آلوده به داروهای سایتوتوکس���یک 

سمی برای ژن ها(

مواد زاید شیمیایی1۳
گندزدای تاریخ  مواد زاید حاوی مواد ش���یمیایی )مثال: معرف های آزمایشگاهی؛ ظهور عکس14؛ مواد 
که استفاده نمی شوند؛ حالل ها؛ مواد زاید حاوی مقادیر زیاد فلزات سنگین از جمله  گذش���ته یا آنهایی 

باتری ها، ترمومترهای شکسته و فشارسنج دستگاه اندازه گیری فشار خون(

کتیو15 مواد زاید رادیوا
کتیو )مثال: مایعات استفاده نشده پرتو درمانی16 یا تحقیقات آزمایشگاهی؛  مواد زاید حاوی مواد رادیوا
شیش���ه ها و بسته های آلوده یا کاغذهای جاذب؛ ادرار و مدفوع بیماران تحت درمان یا تحت آزمایش 

با رادیونوکلوییدها؛ منابع نشت دار(
م���واد زاید بی خط���ر یا معمولی 

مراقبت های بهداشتی17
کتیو یا خطرات فیزیکی را ندارد. که هیچ یک از مواد بیولوژیکی، شیمیایی، رادیوا مواد زایدی 

1. Hazardous Health-care Waste
2.  Sharps Waste
3.  Intra Venous )IV(
4.  Needle
5.  Scalpels
6.  Infectious Waste
7.  Pathogen
8.  Isolation Ward
9.  Pathological Waste
10.  Pharmaceutical Waste
11.  Cytotoxic Waste
12.  Genotoxic Waste
13.  Chemical Waste

کار می روند. امروزه پرینترهایی برای چاپ  که در رادیولوژی برای ظهور و یا ثبوت عکس به  14. توضیح مترجمین: مواد شیمیایی هستند 
عکس های رادیولوژی ساخته شده و دیگر نیازی به استفاده از مواد شیمیایی برای ظهور و ثبوت عکس نیست. بنابراین از تولید مواد زاید 

کاسته شده است. شیمیایی مرتبط با آن 
15.  Radioactive Waste
16.  Radiotherapy
17.  General Health-care Waste
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2-1-1 مواد زاید تیز و برنده
وس���ایل تیز و برنده می توانند باعث جراحت، بریدگی و یا س���وراخ شدگی ش���وند که شامل سوزن ها، سوزن های 
تزریق زیر جلدی، چاقوهای جراحی و تیغ ها، چاقوها، ست های عفونی، اره ها، شیشه ها و پیپت های شکسته 
ک1 مراقبت های بهداشتی  می باش���ند. چه عفونی باش���ند و چه نباش���ند معمواًل به عنوان مواد زاید خیلی خطرنا

گرفته می شوند. مورد توجه قرار می گیرند و دارای پتانسیل عفونی در نظر 

2-1-2 مواد زاید عفونی
چ ها(  کتری ها، ویروس ها، انگل ها، قار مواد زاید عفونی موادی هستند که مشکوک به آلودگی با پاتوژن ها )با

که در میزبان مستعد باعث بیماری شوند، می باشند. این طبقه بندی شامل: کافی یا مقداری  با غلظت 
مواد زاید آلوده به خون و یا ترشحات دیگر	 
محیط های کشت و استوک های عوامل عفونی حاصل از فعالیت های آزمایشگاهی	 
مواد زاید بیماران عفونی در بخش های ایزوله	 

مواد زاید آلوده به خون یا ترش���حات دیگر؛ ش���امل خون، فرآورده های خونی و ترش���حات دیگر بدن؛ البسه، 
گان ها، پارچه ها  کار می رود، دس���تکش ها، ماس���ک ها،  که برای تمیز نم���ودن زخم به  پانس���مان، پنبه های���ی 
ک���ه در تماس با خون اف���راد تحت همودیالیز2  و دیگ���ر م���واد آل���وده به خون و ترش���حات دیگر بدن و مواد زایدی 
)مثل تجهیزات دیالیز مانند تیوپ ها و فیلترها، حوله های اس���تفاده شده، گان ها، پیش بندها و دستکش ها و 

پوشش های آزمایشگاهی( هستند، می باشد.

کش���ت و اس���توک های عوامل عفون���ی حاص���ل از فعالیت ه���ای آزمایش���گاهی؛ محیط های  محیط ه���ای 
کالبد ش���کافی، الشه حیوانات  کش���ت آزمایش���گاهی در زمره مواد زاید خیلی عفونی۳ هس���تند. مواد زاید ناش���ی از 
که تلقیح ش���ده یا در تماس با عوامل خیلی عفونی )بر اس���اس راهنمای ایمنی  آزمایش���گاهی، دیگر مواد زایدی 
زیستی آزمایشگاه سازمان جهانی بهداشتWHO( 4, 2004( یا تقسیم بندی های بین المللی یا ملی پاتوژن ها، 
که  از نظر خطرات آنها5( بوده اند، مواد زاید خیلی عفونی محسوب می شوند. ابزارهای یکبار مصرف یا مواردی 

گرفته می شوند. در تماس با انسان یا حیوان خیلی عفونی بوده اند نیز به عنوان مواد زاید عفونی در نظر 

مواد زاید بیماران عفونی در بخش های ایزوله؛ مواد زاید ناشی از بیماران عفونی در بخش های ایزوله شامل 
مدفوع، البس���ه و پوش���ش  زخم های جراحی و لباس های لکه دار ش���ده با خون و ترش���حات می باشد. مواد زاید 
بیماران غیر عفونی و آنهایی که آلوده به خون و ترش���حات نیس���تند، غیر عفونی محس���وب می شوند. بر اساس 
کارشناس بهداشت محیط باید تعیین نماید که چه مواد زایدی از بخش های  کنترل عفونت یا  قانون، پرس���تار 
غیر ایزوله در گروه مواد زاید عفونی قرار می گیرند. آنها باید قاعده زنجیره عفونت )فصل ۳( را برای ارزیابی خطر 

1. Highly Hazardous
2. Haemodialysis
3. Highly Infectious
4. World Health Organization’s ]WHO[ Laboratory biosafety manual
5. International or national risk-based classification of pathogens



44
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

گیرند. کار  انتقال بیماری در مراحل جمع آوری، جابجایی، حمل و نقل، بی خطر سازی و دفع مواد زاید به 

2-1-3 مواد زاید پاتولوژیکی یا آسیب شناختی
گانه  گروه پس���ماند عفونی مورد توجه قرار می گیرد، اما اغلب به طور جدا مواد زاید پاتولوژیکی به عنوان یک زیر 
تقس���یم بندی می شوند، زیرا روش های جابجایی، تصفیه و دفع آن متفاوت از پسماند عفونی است. مواد زاید 
پاتولوژیکی ش���امل بافت ها، اندام ها، اعضای بدن، خون و ترش���حات بدن و دیگر مواد زاید ناش���ی از جراحی و 
کالبد ش���کافی بر روی بیماران عفونی، جنین انس���ان و الشه حیوانات عفونی می باش���د. در برخی موارد اعضای 
قابل تش���خیص بدن انس���ان و حیوانات را مواد زاید آناتومیک یا تش���ریحی1 می نامند. م���واد زاید پاتولوژیک نیز 
ممکن اس���ت ش���امل اعضای س���الم بدن که در طول روند درمان حذف ش���ده اند یا در تحقیقات پزش���کی تولید 

شده  اند، نیز باشد.

2-1-4 مواد زاید دارویی، مواد زاید ژنوتوکسیک
کسن ها  گذشته، استفاده نشده، دور ریختنی، داروهای تجویز شده، وا مواد زاید دارویی شامل داروهای تاریخ 
و س���رم هایی که نیازی به آنها نیس���ت، می باشد. مواد زاید دارویی باید بر اساس ماهیت شیمیایی و بیولوژیکی 
که در طول جابجایی به شدت آلوده شده اند  گروه مواد زاید شامل مواردی  به دقت دفع شوند. هم چنین این 
مانند بطری ها، ویال ها2 و جعبه های حاوی باقی مانده داروها، دستکش ها، ماسک ها و لوله ها نیز می باشند.
ک هس���تند و ممکن اس���ت خواص موت���اژن۳ )جهش ژنتیک���ی(، تراتوژن4  م���واد زاید ژنوتوکس���یک خیلی خطرنا
)ناهنجاری زایی( یا کارسینوژن5 )سرطان زایی( داشته باشند. دفع مواد زاید ژنوتوکسیک مشکالت ایمنی جدی 
را در داخل بیمارس���تان و بعد از دفع به بار می آورند و باید توجه ویژه ای به آنها داش���ت. مواد زاید ژنوتوکس���یک 
ح داده شده اس���ت(، استفراغ، ادرار یا مدفوع بیماران  ممکن اس���ت شامل داروهای سایتوتوکسیک )در ذیل شر

کتیو باشند. تحت درمان با داروهای سایتوتوکسیک، مواد شیمیایی یا رادیوا
در اصطالح، ژنوتوکس���یک موادی هس���تند که برای دئوکس���ی ریبونوکلئیک اسید6 س���می است؛ سایتوتوکسیک 
شامل موادی است که برای سلول ها سمی می باشد؛ سایتواستاتیک7 به موادی که منجر به توقف رشد و تکثیر 
سلول می شوند، اتالق می گردند؛ آنتی نئوپالستیک8 )داروی ضدسرطان( به معنی توقف رشد ناهنجار بافت ها 

است؛ و شیمی درمانی9 مفهوم استفاده از علم شیمی در درمان بیماری ها مانند درمان سرطان را دارد.
کشتن یا متوقف نمودن  ماده اصلی داروهای سایتوتوکس���یک )ش���یمی درمانی یا آنتی نئوپالس���تیک( توانایی 
رش���د س���لول های زنده معین را دارند و برای شیمی درمانی سرطان اس���تفاده می شود. این داروها نقش مهمی 

1. Anatomical waste
2. Vial
3. Mutagenic
4. Teratogenic
5. Carcinogenic
6. Deoxyribonucleic acid )DNA(
7. Cytostatic
8. Antineoplastic
9. Chemotherapeutic
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کاربرد وس���یع تری نیز پی���دا نموده اند و به عنوان س���رکوب  را در درم���ان ان���واع س���رطان ها ب���ازی می نمایند اما 
کار می روند. داروهای  کننده سیس���تم ایمنی در اعضای پیوندی و درمان انواع بیماری های سیستم ایمنی به 
کز ویژه از جمله تومور شناس���ی1 و واحدهای پرتو درمانی استفاده می شوند و نقش  سایتوتوکس���یک اغلب در مرا
ج از بیمارستان در  اصلی آنها درمان س���رطان اس���ت. داروهای سایتوتوکس���یک هم در بیمارس���تان ها و هم خار

کلینیک ها استفاده می گردند.

داروهای سایتوتوکسیک به صورت زیر طبقه بندی می گردند:
که منجر به از دست رفتن 	   )DNA( عوامل آلکیلی: آلکیلی شدن نوکلئوتیدهای دئوکسی ریبونوکلئیک اسید

کدهای ذخیره ژنتیک می شوند؛
ضد متابولیسم: مانع سنتز زیستی اسیدهای نوکلئیک در سلول ها می شود؛	 
بازدارنده های میتوزی2: از تکثیر سلول جلوگیری می نمایند.	 

منابع تولید مواد زاید سایتوتوکسیک شامل موارد زیر می باشد:
گازها، ویال ها، بسته بندی های آنها؛	  مواد آلوده از آماده سازی داروها: از جمله سرنگ ها، سوزن ها، 
داروهای تاریخ گذشته، باقی مانده محلول ها، داروهای برگشته از بخش ها؛	 
ع و اس���تفراغ بیماران، ممکن اس���ت محتوی مقداری داروهای سایتوتوکس���یک دارای پتانسیل 	  ادرار، مدفو

خطر باش���د، ژنوتوکس���یک ها باید حداقل 48 ساعت و گاهی بیشتر از یک هفته بعد از توزیع دارو مورد توجه 
قرار بگیرند.

کتیو(  در بیمارس���تان های تخصصی آنکولوژی، مواد زاید ژنوتوکس���یک )محتوی مواد سایتوتوکس���یک یا رادیوا
کل مواد زاید مراقبت های بهداشتی را تشکیل دهند. ممکن است یک درصد 

1. Oncology
2. Mitotic inhibitors 
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کادر 1-2  که در مراقبت های بهداش���تی اس���تفاده می گردند در  کتیو،  مواد ژنوتوکس���یک رایج، به جز مواد رادیوا
فهرست شده است:1

کادر  2-1 محصوالت رایج ژنوتوکسیک مصرفی در مراقبت های بهداشتی الف
طبقه بندی از نظر سرطان زایی

شیمیایی: 
بنزن	 

داروهای سایتوتوکسیک و دیگر داروها:
	 azathioprine, chlorambucil, chlornaphazine, ciclosporin, cyclophosphamide, melphalan, semustine, 

tamoxifen, thiotepa, treosulfan
طبقه بندی از نظر احتمال سرطان زایی

داروهای سایتوتوکسیک و دیگر داروها:
	 azacitidine, bleomycin, carmustine, chloramphenicol, chlorozotocin, cisplatin, dacarbazine, daunorubicin, 

dihydroxymethylfuratrizine )e.g. Panfuran S- no longer in use(, doxorubicin, lomustine, methylthiouracil, 
metronidazole, mitomycin, nafenopin, niridazole, oxazepam, phenacetin, phenobarbital, phenytoin, 
procarbazine hydrochloride, progesterone, sarcolysin, streptozocin, trichlormethine

)IARC( 1 الف. طبقه بندی توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان

2-1-5 مواد زاید شیمیایی
م���واد زای���د ش���یمیایی به صورت جام���د، مایع و گازه���ای دور ریختنی هس���تند. مواد ش���یمیایی در مراقبت های 
بهداش���تی در کارهای تش���خیصی و آزمایشگاهی تا تمیزکاری و گندزدایی استفاده می شوند. مواد زاید شیمیایی 
ک تلقی می شود.  گر حداقل یکی از خواص زیر را داش���ته باشد خطرنا مورد اس���تفاده در مراقبت های بهداش���تی ا

جزئیات بیشتر خطرات آنها در فصل ۳ ارائه شده است:
سمی )مضر(	 
 	)pH<12 و بازها با pH>2 خورنده )اسیدها با
قابل اشتعال	 
کنش با آب، حساس به تکان دادن(	  کنش پذیر )قابل انفجار، قابلیت وا وا
کسید کننده	  ا

مواد زاید ش���یمیایی بی خطر عبارتند از مواد ش���یمیایی که هیچ یک از خواص باال را نداش���ته باشند، برای مثال 
که در تزریق مایعات بسیار استفاده می شود. قندها، اسیدهای آمینه و نمک های آلی و غیر آلی 

کز مراقبت های بهداشتی و بیمارستان ها استفاده می شود و اغلب  که در مرا ک رایج  انواع مواد شیمیایی خطرنا

1. International Agency for Research on Cancer )IARC(
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گراف های بعدی توضیح داده خواهد شد. در مواد زاید ناشی از آنها یافت می شود در پارا
فرمالدئید1 از نمونه های ش���اخص مواد زاید ش���یمیایی در بیمارس���تان ها اس���ت. فرمالدئید ب���رای تمیز نمودن و 
گندزدای���ی تجهی���زات )برای مثال در تجهیزات همودیالیز و جراحی(؛ حفاظ���ت از نمونه ها؛ گندزدایی مواد زاید 

کار می رود. عفونی مایع؛ در پاتولوژی؛ اتوپسی؛ دیالیز؛ مومیایی نمودن به 
کزی که فیلم ه���ای عکس برداری به طور مس���تمر  محلول ه���ای ظه���ور و ثب���وت عکس های رادیول���وژی در مرا
استفاده می گردد. معمواًل ثابت کننده )محلول ثبوت عکس( حاوی 10-5 درصد هیدروکوئینان2 )ترکیب متبلور 
س���فید رنگ با فرمول ش���یمیایی C6H6O2(، 15 درصد هیدروکس���ید پتاس���یم و کمتر از یک درصد نقره می باشد. 
گلوتارآلدئید۳ می باش���د. اس���ید اس���تیک در هر دو  کننده )محلول ظه���ور عکس( حاوی تقریبًا 45 درصد  ظاه���ر 

محلول ظهور و ثبوت وجود دارد.
م���واد زاید ح���اوی حالل ها در بخش های مختلف بیمارس���تان از جمله بخش های پاتولوژی و آزمایش���گاه های 
بافت شناس���ی و واحده���ای مهندس���ی و تاسیس���ات تولی���د می ش���ود. حالل ه���ا ش���امل ترکیب���ات هال���وژن دار و 
غیرهالوژن دار هس���تند. مواد زاید شیمیایی آلی تولیدی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی شامل محلول های 
ک کنن���ده، روغن پمپ خ���ال و روغن موتور، حش���ره کش ها، جونده کش ها و مواد زاید ش���یمیایی  گندزدای���ی و پا

کننده می باشند. کسید و احیا  غیرآلی شامل اسیدها و قلیاها، عوامل ا
ک و بسیار سمی هستند. جیوه یک مثال ماده  مواد زاید حاوی فلزات س���نگین، زیر گروه مواد ش���یمیایی خطرنا
بسیار سمی رایج در تسهیالت مراقبت های بهداشتی است. به طور معمول مواد زاید حاوی جیوه توسط ریخته 
شدن4و5 از تجهیزات پزشکی شکسته تولید می شود، اما در بسیاری از کشورها با جایگزینی ابزارهای بدون جیوه، 
کاهش است )برای مثال استفاده از دماسنج های دیجیتالی، فشارسنج های خشک(. در هر  حجم آن در حال 
کند، باید اقدام به بازیافت آن نمود. هم چنین باقی مانده مواد دندان پزش���کی  که قطرات جیوه نش���ت  زمان 
کادمیوم از دور انداختن باتری ها تولید می ش���ود. برای  حاوی جیوه زیادی اس���ت. به طور عمده زایدات حاوی 

حفاظت در مقابل اشعه X در بخش های تشخیصی از پنل های چوب فشرده حاوی سرب استفاده می شود.
انواع بسیاری از گازهای مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی اغلب در سیلندرهای تحت فشار و قوطی اسپری 
نگهداری می شوند. بسیاری از آنها مجددًا قابل استفاده هستند و برخی دیگر وقتی خالی می شوند امکان شارژ 
مجدد آنها وجود ندارد و دیگر اس���تفاده نمی گردند )حتی ممکن است مقداری از مواد در آنها باقی مانده باشد(. 
انواع معینی از قوطی ها به ویژه قوطی های اس���پری )ائروس���ل( یکبار مصرف هس���تند که بعد از استفاده نیازمند 
دفع می باشند. ظروف تحت فشار چه بدون استفاده و چه در حال استفاده، همیشه باید با احتیاط حمل شوند. 

1. Formaldehyde
2. Hydroquinone
3. Glutaraldehyde.
4. Spillage
گردیده است.  کتاب به صورت ریخته شدن مواد ترجمه  کار می رود. در این  کلمه spillage برای هر نوع ماده ای به  5.  توضیح مترجمین: 
که ممکن است هنگام  برای مثال ریخته شدن مواد اسیدی، ریخته شدن مواد قلیایی، ریخته شدن مواد شیمیایی، ریخته شدن مواد زاید 
خ دهد و یا هنگام دور انداختن زباله به دلیل خطای دید بیرون از سطل زباله دور انداخته شود. ریخته  کیسه زباله با جنس نامرغوب ر تعویض 

شدن مواد ممکن است روی زمین یا هر سطح دیگری از جمله میز آزمایشگاه، تخت بیمار و ... باشد.
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گردند، ممکن است منفجر شوند. گر سوزانده و یا به طور اتفاقی سوراخ  این ظروف ا
که در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی یافت می ش���ود را  جدول 2-2 طبقه بندی عمده مواد زاید ش���یمیایی 

نشان می دهد.
جدول  2-2. مواد زاید شیمیایی ناشی از فعالیت های بهداشتی

مثالمواد زاید شیمیایی

کلرو اتیلنحالل های هالوژن دار کلرید، پرکلرو اتیلن، مبردها، تری  کلروفرم، متیلن 

گزیلنحالل های فاقد هالوژن استن، استونیتریل، اتانول، اتیل استات، فرمالدئید، ایزوپروپانول، متانول، تولوئن، 

گندزداهای هالوژن دار
کننده(،  کس���ین، محلول های ید دار، یدوفر، هیپوکلریت س���دیم )سفید  کلرور دی ا کلس���یم،  هیپوکلریت 

فرمالدئید، گلوتارآلدئید، ارتوفتالدئید

فرمالدئید، گلوتارآلدئید، ارتوفتالدئیدآلدئیدها

اتانول، ایزوپروپانول، فنول هاالکل ها

کسی استیک اسید، آمین های چهارتاییسایر گندزداها کسید هیدروژن، پرا پرا

کروم، سرب، جیوه، نقرهفلزات کادمیوم،  آرسنیک، 

استیک، کرومیک، هیدروکلریک، نیتریک، سولفوریکاسیدها

هیدروکسید آمونیوم، هیدروکسید پتاسیم، هیدروکسید سدیمقلیاها

کسید کننده ها کرومات پتاسیم، پرمنگنات پتاسیما کسید هیدروژن، دی  کننده، پرا سفید 

بی سولفیت سدیم، سولفیت سدیماحیا کننده ها

کش، زایدات روغنمتفرقه کساید، علف هرزکش، رنگ ها، آفت  گازهای بی هوشی، آزبست، اتیلن ا

کتیو 2-1-6 مواد زاید رادیوا
کتیو، مواد آلوده به رادیونوکلوییدها هستند. آنها در نتیجه روش های آنالیز آزمایشگاهی بافت ها  مواد زاید رادیوا
گون و روش های  گونا و مایع���ات بدن، عکس  برداری اندام های داخلی بدن و تعیی���ن محل تومور و تحقیقات 

درمان تولید می شوند.
ک���ه در مراقبت های بهداش���تی اس���تفاده می ش���وند به دو دس���ته منابع باز1 و منابع بس���ته2  رادیونوکلوییدهای���ی 
کار می روند و منابع بدون نشت  تقسیم می شوند. منابع قابل نشت )باز( معمواًل مایعات هستند که مستقیمًا به 
کتیو را در بر می گیرند یا در تجهیزات نش���کن و غیر قابل نفوذ از جمله  )بس���ته( تجهیزاتی هس���تند که مواد رادیوا

کپسوله شده اند. سنجاق ها۳، »بذرها4« یا سوزن ها 
کتیو مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی اغلب رادیونوکلوییدهای با نیمه عمر5 کوتاه هستند  مواد زاید رادیوا
)یعنی نیمی از مقدار ماده رادیونوکلویید در س���اعت ها یا روزهای کمی، تنزل می یابد(؛ بنابراین مواد زاید نس���بتًا 

1. Unsealed )or Open( Source
2. Sealed Source
3. Pin
4. Seed
5. Half-life
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کتیویته  خود را از دست می دهند. در برخی از روش های درمانی ویژه، از رادیونوکلوییدهای با  به سرعت رادیوا
نیمه عمر باال استفاده می شود؛ معمواًل آنها در اشکال اشیا کوچک هستند که روی بدن یا درون بدن بیمار جای 
گذاری می ش���وند و بعد از استریل نمودن برای بیماران دیگر استفاده می گردند. منابع بدون نشت ممکن است 
کتیویته نسبتًا باالیی داشته باشند ولی با حجم  کم در مراقبت های بهداشتی و آزمایشگاه های تحقیقاتی  رادیوا
بزرگ تولید می ش���ود. به طور کلی منابع بدون نش���ت به تولید کننده برگردانده می ش���وند و نباید در جریان مواد 

گردند. زاید1 وارد 
که شامل رادیونوکلوییدها و تجهیزات  مواد زاید تولید شده در مراقبت های بهداشتی و فعالیت های تحقیقاتی 

نگهداری و ذخیره می باشد به صورت زیر دسته بندی می شوند:
منابع بدون نشت	 
ژنراتور رادیونوکلویید	 
کاغذ جاذب، سواب، ظروف شیشه ای، سرنگ ها، ویال ها(	  مواد زاید جامد سطح پایین )برای مثال 
که برای تش���خیص یا درمان 	  کتیو و محلول های رادیونوکلویید  باقی مانده ناش���ی از حمل و نقل مواد رادیوا

کار رفته اند به 
مایعات غیر قابل انحالل در آب، از جمله مایعات حاجب	 
که در سنجش ایمنی پرتو استفاده شده اند	  باقی مانده موادی 
کتیو	  مواد زاید ناشی از ریخته شدن مواد رادیوا
مدفوع بیماران درمان شده یا در حال آزمایش با رادیونوکلوییدهای قابل نشت	 
که از ماشین های شست و شو حاصل می شود(	  مواد زاید مایع سطح پایین )برای مثال موادی 
گازها و خروجی ها از انبارها و بخارات از قفسه ها	 

2-1-7 مواد زاید معمولی بی خطر
کتیو در  ک یا رادیوا که با عوامل عفونی، مواد شیمیایی خطرنا مواد زاید معمولی یا بی خطر مواد زایدی هس���تند 
ک محسوب نمی شود. نسبت قابل مالحظه ای )حدود 85 %( از  تماس نبوده اند و مواد زاید تیز و برنده خطرنا
کل مواد زاید تسهیالت مراقبت های بهداشتی، مواد زاید بی خطر است و معمواًل خواصی مشابه مواد زاید شهری 
کاغذ، مقوا و پالستیک است و در زمان  کل مواد زاید بی خطر تولید شده در بیمارستان ها  دارد. بیش از نیمی از 

کارکنان شامل باقی مانده غذاها، فلزات، شیشه، پارچه، پالستیک و چوب می باشد. استراحت 
کش���ورها، انجمن ها یا مراجع قانونی، مشوق بازیافت مواد هس���تند. در گذشته کل یا بیشتر مواد  در بس���یاری از 
زاید بی خطر و ش���هری در محل تلنبار زباله2 یا لندفیل۳ دفع یا در زباله س���وزهای ش���هری س���وزانده می ش���دند. 
که بیشتر مواد زاید بی خطر تسهیالت  گاهی بیش���تر از اثرات زیس���ت محیطی مواد زاید و شناخت این  کنون با آ ا
کمپوست هس���تند، اهداف مدیریت مواد زاید معمولی تغییر  مراقبت های بهداش���تی دارای پتانس���یل بازیابی یا 
1. Waste Stream
2. Dumps
3. Landfill
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نموده است )فصل 6 را مطالعه نمایید(.
کادر 2-2 مثال هایی از مواد قابل بازیافت رایج در تسهیالت مراقبت های بهداشتی فهرست شده است. در 

کادر  2-2. مواد رایج قابل بازیافت در تسهیالت مراقبت های بهداشتی
جعبه های مقوایی چین دار

روزنامه ها و مجله ها
پلی اتیلن تری فتاالتPET( 1 یا PETE( )برای مثال بطری های پالستیکی آب، بطری های نوشیدنی ها(

بسته بندی های پلی استایرن2
چوب )برای مثال پالت های حمل و نقل(

کاغذهای رنگی( کاغذهای پرینت،  کاغذهای سفید اداری،  کاغذ )برای مثال 
فلزات )برای مثال ظروف و قوطی های آلومینیومی آشامیدنی ها و قوطی های قلعی مواد غذایی، ظروف فلزی 

دیگر(
پل���ی اتیل���ن با دانس���یته باالHDPE( ۳( )برای مثال ظروف پالس���تیکی ش���یر، ظ���روف مواد غذای���ی، بطری های 

پالستیکی برای محلول های نمکی یا سیاالت استریل(
شیشه های شفاف و رنگی

نخاله های ساختمانی )نخاله های ساخت و ساز(

عالوه بر این، کاالهای با دوام از جمله مبلمان استفاده شده، تختخواب، فرش، پرده و لوازم آشپزی، تجهیزات 
کارتریج پرینتر و تیونر فتوکپی دارای پتانس���یل استفاده مجدد هستند. گل ها، پسماند مواد غذایی از  کامپیوتر، 
سرویس دهی آشپزخانه و ضایعات گیاهان از نگهداری فضای سبز مثال  هایی از مواد زاید قابل کمپوست است.

2-2 منابع مواد زاید مراقبت های بهداشتی
تسهیالت مراقبت های بهداشتی مختلف بر اساس مقدار تولید مواد زاید می توانند منبع بزرگ4 یا منبع کوچک5 

کادر 2-۳ فهرست شده است. مواد زاید مراقبت های بهداشتی محسوب شوند. منابع بزرگ در 

1. Polyethylene Terephethalate )PET or PETE(
2. Polystyrene
3. High Density PE )HDPE(
4. Major Source
5. Minor Source
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کادر  2-3 منابع بزرگ مواد زاید مراقبت های بهداشتی
بیمارستان ها

بیمارستان های آموزشی
بیمارستان های عمومی

بیمارستان های ناحیه ای
سایر تسهیالت مراقبت های بهداشتی

خدمات مراقبت های اورژانس پزشکی )فوریت های پزشکی(
کز مراقبت های بهداشتی و توزیع دارو مرا

کلینیک
کلینیک های سرپایی

کز دیالیز مرا
کز و موسسات مراقبت های بهداشتی طوالنی مدت مرا

کز انتقال مرا
خدمات پزشکی نظامی

کلینیک زندان بیمارستان ها و 
کز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مرتبط مرا

آزمایشگاه های پزشکی و زیست پزشکی
موسسات و آزمایشگاه های بیوتکنولوژی

کز تحقیقاتی پزشکی مرا
کالبد شکافی و سردخانه کز  مرا

کز تحقیقات حیوانی مرا
بانک خون و خدمات جمع آوری خون

خانه های سالمندان

که کمیت و ترکیب آنها  کنده و کوچک، برخی از مواد زاید مراقبت های بهداش���تی را تولی���د می نمایند  مناب���ع پرا
بسیار متغیر است. این منابع معمواًل تعدادی ویژگی مشترک دارند:

کتیو و سایتوتوکسیک تولید می نمایند.	  نسبتًا مواد زاید رادیوا
اعضای بدن انسان به طور معمول تولید نمی شوند.	 
مواد زاید تیز و برنده از سوزن های زیر جلدی تشکیل شده اند.	 

در کادر 2-4 برخی منابع کوچک مواد زاید مراقبت های بهداشتی آمده است. باید مقدار مواد زاید درمان های خانگی 
و مراقبت های طوالنی مدت مشخص شود زیرا در بسیاری از کشورها به طور چشمگیر در حال افزایش است.
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کادر  2-4 منابع کوچک مواد زاید مراقبت های بهداشتی

موسسات کوچک مراقبت های بهداشتی 
کز کمک های اولیه و بهداری ها مرا

مطب پزشکان
کلینیک دندان پزشکی

طب سوزنی
کتیک1 )علم شناخت مفاصل و ستون فقرات( کایروپرا

کم مواد زاید موسسات تخصصی مراقبت های بهداشتی و موسسات با تولید میزان 
پرستاری دوران نقاهت در خانه

بیمارستان های روانی
موسسات معلولین

خدمات مربوط به مداخالت داخل وریدی یا زیر جلدی
سوراخ نمودن گوش و سالن های خالکوبی

کنندگان داروهای غیر مجاز و تبادل سوزن مصرف 
خدمات مراسم تشییع جنازه

خدمات آمبوالنس
درمان در منزل

ترکیبات عمومی مواد زاید، اغلب تابع نوع تسهیالت پزشکی و فعالیت های مراقبت های بهداشتی است )جدول 
2-۳ را ببینید(.

1. Chiropractors
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جدول  2-3 مثال هایی از مواد زاید مراقبت های بهداشتی از منابع مختلف1
کز درمانی( منابع بزرگ )بیمارستان ها و مرا

تیز و برنده
مواد زاید عفونی و 

پاتولوژیکی
شیمیایی، دارویی و 

سایتوتوکسیک
مواد زاید معمولی و بی خطر

زی���ر بخش درمانی س���وزن های 
س���وزن  جل���دی، 
وری���دی،  س���ت های 
آمپول ه���ای  و  وی���ال 

شکسته

گازهای  البسه، باندها و 
ی���ا  خ���ون  ب���ه  آل���وده 
دستکش ها  ترش���حات؛ 
آلوده به  و ماس���ک های 

خون یا ترشحات

و  خ���ون  فش���ار  درج���ه 
شکس���ته،  دماس���نج های 
ک���رده،  نش���ت  داروه���ای 

گندزداهای مصرف شده

بس����ته بندی، باق����ی مانده مواد 
غذایی، کاغذ، گل، بطری های 
خال����ی نرمال س����الین، پوش����ک 
بدون خ����ون، لوله ه����ای داخل 

وریدی )IV( بدون خون
س���ت های اتاق عمل1 س���وزن، 

 ،)IV( داخل وری���دی
چاقو، تیغ ها، اره ها

خون و دیگر ترش���حات؛ 
گان،  کش���ن؛  سا
گاز  ماس���ک،  دستکش، 
و دیگ���ر م���واد زای���د آلوده 
ب���ه خ���ون و ترش���حات؛ 
باف���ت، ان���دام، جنی���ن، 

قسمت های بدن

ش���ده،  مص���رف  گن���دزدای 
گازهای بی هوشی

گان، دستکش،  بسته بندی، 
کف���ش  کاور و  کاله و  ماس���ک، 

آلوده نشده

شیش���ه آزمایشگاه س���وزن، 
پت���ری  ظ���روف  و 
اس���الیدها  شکس���ته، 
و ورق���ه پوش���ش )الم 
پیپ���ت  الم���ل(،  و 

شکسته

خون و ترشحات، محیط 
میکروبیول���وژی،  کش���ت 
بافت  ها، جسد حیوانات 
و  لوله  ه���ا،  عفون���ی، 
ظ���روف آلوده ب���ه خون و 

ترشحات بدن

فرمالین،  کننده های  تثبیت 
متان���ول،  تولوئ���ن،  گزیل���ن، 
متیلن کلراید و دیگر حالل ها، 
آزمایش���گاهی  دماس���نج های 

شکسته

کاغ���ذ، ظروف  بس���ته بندی، 
پالستیکی

گذش���ته، داروخانه تاری���خ  داروه���ای 
کرده  داروهای نشت 

کاغ���ذ، ظروف  بس���ته بندی، 
خالی

نقره، محلول ثبوت و ظهور، رادیولوژی
گلوتارآلدئید اسید استیک، 

کاغذ بسته بندی، 

ش���یمی سوزن و سرنگشیمی درمانی ت���وده  زای���د  م���واد 
درمانی، ویال ها، دس���تکش 
و دیگ���ر م���واد آلوده ش���ده به 
ادرار  سایتوتوکسیک،  عوامل 

و مدفوع آلوده

کاغذ بسته بندی، 

کسیناسیون کس���ن، سوزن و سرنگوا م���واد زای���د حجیم وا
ویال ها، دستکش ها

بسته بندی

گندزداه���ا )گلوتارآلدئید، فنل شیشه شکستهخدمات محیطی
کننده ها، جیوه  ک  و...(، پ���ا

کش ها کرده، آفت  نشت 

گ������ل ه���ا،  بس���ت��ه بن����دی، 
مقوا،  مجله ه���ا،  روزنامه ه���ا، 
ظروف پالستیکی و شیشه ای، 

زایدات باغبانی و حیاط

1. Operating Theatre
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ادامه جدول 2-3 مثال هایی از مواد زاید مراقبت های بهداشتی از منابع مختلف1
و تیز و برنده عفون���ی  زای���د  م���واد 

پاتولوژیکی
و  داروی���ی  ش���یمیایی، 

سایتوتوکسیک
و  معمول���ی  زای���د  م���واد 

بی  خطر

مهندس���ی  خدمات 
)تاسیسات(

کنن���ده،  ک  حالل ه���ای پ���ا
کننده ها،  روغن ه���ا، روان 
ابزاره���ای  آزبس���ت،  تین���ر، 
جیوه ای شکسته، باتری ها

زای���دات  بن���دی،  بس���ته 
تخریب و س���اخت و س���از، 

چوب و فلز

خدمات مواد 
غذایی

باق���ی مانده م���واد غذایی، 
ظ���روف  پالس���تیک، 
پالس���تیکی و فلزی، بسته 

بندی

منابع کوچک

سوزن و سرنگ، ویال مطب پزشکان
و آمپول های شکسته

البس���ه،  گاز،  پانس���مان، 
دستکش، ماسک و دیگر 
مواردی که آلوده به خون 

و ترشحات بدن هستند.

درجه فشار خون و دماسنج 
شکس���ته، داروه���ای تاریخ 
گن���دزداه���ای  گذش��������ته، 

مصرف شده

کاغذهای  بن���دی،  بس���ته 
روزن�����امه ه�������������ا،  اداری، 
و  دس���تکش  مجله  ه���ا، 

ماسک آلوده نشده

س���رنگ، دندان پزشکی و  س���وزن 
آمپول های شکسته

گاز، دستکش،  پانسمان، 
ماس���ک و دیگر م���واردی 
و  خ���ون  ب���ه  آل���وده  ک���ه 

ترشحات بدن هستند.

کردن  م���واد مخصوص پ���ر 
گن���������دزداه�����ای  دن���دان1، 

مصرف شده

کاغذهای  بن���دی،  بس���ته 
روزن����امه ه������������ا،  اداری، 
و  دس���تکش  مجله  ه���ا، 

ماسک آلوده نشده

مراقبت های 
بهداشتی در خانه

سوزن های تزریق 
انسولین و النست2و۳

بان���د و دیگر مواری که به 
خ���ون و ترش���حات ب���دن 

آلوده شدند.

مواد زاید خانگیدماسنج های شکسته

1. Amalgam
2. Lancet
کاربرد دارد )فرهنگ پزشکی دورلند، دکتر علیرضا منجمی(. که در جراحی  کوچک، نوک دار و دو لبه است  3. توضیح مترجمین: النست تیغ 
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در غیاب قوانین و رهنمودها، تصمیم گیری درباره تقسیم بندی مناسب انواع مواد زاید خاص باید بر پایه اصل 
ک باش���د. مسئول کنترل عفونت1 در تسهیالت مراقبت های  انتقال بیماری ها و مواجهه مواد ش���یمیایی خطرنا
بهداش���تی ب���زرگ، نقش مهمی در این فرآین���د دارد. در صورت احتمال وجود مواد زای���د عفونی، موردی که باید 
خ ده���د. برای این که  ک���ه انتقال بیماری می توان���د در طول جابجایی و دفع ر م���ورد توجه قرار گیرد این اس���ت 
کافی، راه انتقال )برای مثال  گیری  یک بیماری منتقل شود، زنجیره عفونت نیازمند حضور پاتوژن ها با دز و وا
شکستن و نشت ظروف نگهداری زباله، دلیل انتقال از طریق تماس پوستی و تنفسی است(، راه ورود ) از قبیل 
جراحت یا زخم باز، استنش���اق یا مواجهه از طریق غش���اهای مخاطی( و میزبان حس���اس و مستعد )برای مثال 
کنندگان غیر مجاز زباله در محل تلنبار رو باز2( اس���ت.  پرس���نل خدمات، پرس���نل جمع آوری زباله و جمع آوری 
برخی از کشورها با برنامه های قوی ایمنی شغلی و طراحی خوب سیستم های جمع آوری، انتقال و دفع ممکن 
است به برخی موارد معین )برای مثال مواد زاید با خون خشک شده( به عنوان مواد زاید عفونی توجه ننمایند 
گر ظروف  کشورها با همان مورد ممکن است به عنوان مواد زاید عفونی برخورد شود. در این حالت ا اما در دیگر 
کارگران جمع آوری مواد زاید وسایل حفاظت فردی نداشته  مناس���ب جمع آوری مواد زاید در دسترس نباش���ند، 

ک است. باشند یا مواد زاید در محل باز تلنبار زباله دور انداخته شود برای عموم مردم خطرنا

2-3 تولید مواد زاید مراقبت های بهداشتی
ع و مقدار تولید مواد زاید در تسهیالت  گام مهم در دفع ایمن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، اطالع از نو اولین 
مراقبت های بهداشتی است. این اطالعات در برآورد ظرفیت مورد نیاز ظروف جمع آوری زباله، مساحت محل 
نگه���داری، انتقال و فناوری تصفیه اس���تفاده می ش���ود. شناس���ایی نوع م���واد زاید تولیدی مبن���ای میزان تولید 
در بخش ه���ای پزش���کی مختلف و تهیه مش���خصات، برنام���ه ریزی، بودجه بندی، محاس���به ب���ازده بازیافت، 

بهینه سازی سیستم های مدیریت مواد زاید و ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشد.
اطالعات مواد زاید تولیدی ناشی از مراقبت های بهداشتی بهترین شاخص برای ارزیابی کمیت مواد زاید است. 
ارزیابی مس���تلزم تعری���ف اهداف، برنامه ریزی، همکاری پرس���نل، تهیه تجهیزات )برای مثال ترازو، وس���ایل و 
تجهی���زات حفاظت ف���ردیPPE[ ۳[(، جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل و نظریه اس���ت. فرآیند ارزیابی مواد 
زاید موقعیت مناسبی برای بهبود عملیات رایج، حساس نمودن پرسنل حیطه سالمت درباره مواد زاید، و تعیین 
کاهش مواد زای���د را فراهم می نماید. اج���رای تفکیک خوب می تواند از بزرگ ش���دن اندازه تجهیزات  پتانس���یل 

جلوگیری نموده و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود.
طراح���ی برنامه ارزیابی مواد زاید مختلف اس���ت. به ط���ور کلی داده ها به طور منظم )به ط���ور نمونه روزانه( از هر 
گانه تفکیک می شوند، هر ظرف  بخش مراقبت های بهداشتی جمع آوری می شود، انواع مواد زاید در ظروف جدا
وزن می ش���ود و وزن تولیدی با تعداد بیماران یا تخت های مورد استفاده مقایسه می شوند. جمع آوری اطالعات 

1.  توضیح مترجمین: در بیمارستان های جمهوری اسالمی ایران بر اساس راهنمای استانداردهای اعتباربخشی مدیریت پسماند به عهده 
کنترل عفونت  کنترل عفونت مرتبط با مواد زاید با مشارکت مسئولین بهداشت محیط و  کارشناس بهداشت محیط است و بررسی مسائل 

انجام می شود.
2. Open Dump Site
3. Personal Protective Equipment )PPE(
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گونی  در ی���ک دوره زمان���ی کوتاه چند روزه اطالعات مح���دودی را فراهم می نماید و به طور دقی���ق بازتابی از گونا
هفتگی یا فصلی نیست. جمع آوری اطالعات برای یک ماه یا بیشتر و تکرار در زمان های مختلف در سال تصویر 
دقیق تر و فهم  بهتری از کمیت مواد زاید تولیدی در هر قس���مت تس���هیالت را به وجود می آورد. برای کاهش مواد 
زاید، تفکیک مقداری از مواد قابل بازیافت نیاز اس���ت. عالوه بر محاس���به میانگین نسبت ها، اطالعات راجع به 
کندگی داده ها )رنج داده ها یا انحراف معیار( نیز مهم است. یک مثال از فرم جمع آوری داده ها در جدول 4-2  پرا
کارگر از جمله استفاده از  کننده داده ها )اطالعات(، ایمنی  آمده است. هم چنین باید در آموزش افراد جمع آوری 

تجهیزات حفاظت فردی )PPE( و اجتناب از تماس فیزیکی با اقالم عفونی گنجانده شود.

جدول  2-4 فرم جمع آوری اطالعات روزانه
تاریخ: ...................................................................
نام جمع آورنده اطالعات: ................................................

نام تسهیالت بهداشتی: ..................................................
تعداد تخت های اشغال شده1: ...........................................
تعداد بیماران سرپایی2: ..................................................

یادداشت )ب(حجم )L(وزن )kg(نوع مواد زاید )الف(بخش

کشور باشد )مثاًل تیز و برنده، عفونی، پاتولوژیکی/ تشریحی، شیمیایی، دارویی،  )الف( نوع مواد زاید باید مطابق با طبقه بندی مورد استفاده در 

کتیو یا معمولی )بی خطر(. مواد زاید معمولی ممکن است به نوع قابل بازیافت هم تقسیم شود. رادیوا
کیسه های زباله، و ریخته شدن های  )ب( عملیات تفکیک نامناسب، توصیف ظرف مورد استفاده، میزان پرشدگی ظروف مواد زاید تیز و برنده یا 

اتفاقی باید ثبت شود.

1. Occupied Bed
2. Outpatient
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گر ارزیابی کمیت مواد زاید ممکن نباشد از دیگر روش های متداول شامل پرسشنامه تکمیل شده توسط پرسنل  ا
و مشاهده و مصاحبه با پرسنل برای ارزیابی کمیت مواد زاید استفاده شود. وقتی داده های اندازه گیری شده در 
گانه یا پرسش���نامه های ممیزی اس���تخراج شد باید به اندازه نمونه و انتخاب نماینده تسهیالت توجه  کز جدا مرا

نمود.
کتورهای موثر در میزان تولید مواد زاید جامد، عبارتند از: بسیاری از فا

س���طح فعالیت )اغلب بر اس���اس تعداد تخت اش���غال ش���ده، تعداد بیمار در روز و یا تعداد پرسنل اندازه گیری 	 
می شود.(

نوع بخش )برای مثال بخش عمومی، اتاق عمل جراحی، دفاتر اداری(	 
نوع یا سطح تسهیالت مراقبت های بهداشتی )برای مثال درمانگاه، بیمارستان(	 
مکان )روستایی یا شهری(	 
قانون یا سیاست های تفکیک مواد زاید	 
عملیات تفکیک	 
تنوع موقتی )برای مثال روزهای هفته در برابر آخر هفته، فصلی(	 
کشور	  سطح توسعه زیر بنا در 

تنوع در تولید مواد زاید جامد به نوع یا سطح تسهیالت مراقبت های بهداشتی، روستایی و شهری بودن آنها بر 
می گردد و ممکن است بازتابی از تفاوت در ارائه خدمات، توزین، پیچیدگی سازمانی، در دسترس بودن منابع و 
تعداد کارکنان بالینی و سایر پرسنل باشد. قوانین و سیاست ها در طبقه بندی مواد زاید جامد و عملیات تفکیک 
در میزان تولید مواد زاید جامد اثر می گذارد. عدم تش���ابه در بین کش���ورهای کم درآمد، با درآمد متوس���ط و درآمد 
باال ممکن است به دلیل بخشی از تفاوت در منابع، ارائه خدمات، در دسترس بودن سیستم مدیریت مواد زاید 

و مقدار وسایل یکبار مصرف دفعی باشد.
میانگین میزان تولید مواد زاید جامد بر حس���ب کیلوگرم در روز یا کیلوگرم در س���ال محاس���به می شود، هم چنین 
کیلوگرم در روز به ازای هر بیمار نیز اس���تفاده می ش���ود؛ به ویژه زمانی  کیلوگرم در روز به ازای هر تخت اش���غال و 
گر نسبت بیماران  که تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی بر اساس تفاوت در سطح یا فعالیتشان مقایسه شوند. ا
بس���تری و بیماران س���رپایی در روز در دس���ترس نباش���د برای ارزیابی از کیلوگرم در روز به ازای هر تخت با در نظر 
 Tudor ،گرفتن تعداد کل تخت ها اس���تفاده می ش���ود. برای تجزیه و تحلیل بخش های یک سیستم بهداشتی
کیلوگرم در ماه به ازای هر نفر )نفر ش���امل هم بیمار و هم پرس���نل است( را پیشنهاد داد که اندازه گیری   )2007(
بس���یار دقیق و ثابتی از فعالیت ها اس���ت و یک ابزار برای شناسایی بخش ها می باشد و می تواند در کاهش مواد 

زاید1، استفاده مجدد2 و بازیافت۳، سودمند باشد.
کتورها در یک کشور،  ع وسیع و فا از اطالعات تولید زباله در کشورهای دیگر باید با احتیاط استفاده نمود، زیرا تنو

1.  Waste Reduction
2. Reuse
3. Recycling
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نسبت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. داده ها در شکل های 2-2 تا 2-4 و در جداول 2-5 و 2-6 به عنوان مقدار 
ش���اخص تهیه ش���ده اند و به آنها فقط به عنوان مثال باید نگاه نمود. ممکن است این داده ها برای ارزیابی به 
ترتیب بزرگی حجم مناس���ب باشد، اما نباید برای برنامه ریزی های جزئی بودجه بندی یا منافع استفاده شود. 
حتی شاید یک ممیزی محدود داده های واقعی تری را در تولید محلی زباله نسبت به ارزیابی براساس داده های 

کشورهای دیگر یا نوع موسسه ارائه دهد.
 

کل مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛  ◦ = مواد زاید عفونی؛ نقاط نشان دهنده میانگین؛ ستون های عمودی رنج داده ها هستند.  = ▪
کلمبیا،  گویان، 9. فیلیپین، 10. اردن، 11.  کستان، 7. هند، 8.  کامبوج، 3. الئوس، 4. نیجریه، 5. ویتنام، 6. پا 1. بنگالدش )کلینیک ها(، 2. 
پرتغال،   .19 )چین(،  تایوان   .18 ترکیه،   .17 ها(،  آزمایشگاه  و  بهداشتی  کز  )مرا برزیل   .16 بلغارستان،   .15 ایران،   .14 تایلند،   .13 پرو،   .12

کویت، 22. ایتالیا، 23. ایاالت متحده امریکا گنک )چین(، 21.  20.  هنگ 
Emmanuel - 2007 :منبع

شکل  2-2 تولید کل مواد زاید و عفونی در بیمارستان های منتخب )کیلوگرم در روز به ازای هر تخت(

کل مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛  ◦ = مواد زاید عفونی  = ▪
کوادر، 7. پرو، 8. بلغارستان، 9. افریقای جنوبی، 10. موریس 11. ایاالت متحده امریکا 1. تانزانیا، 2. ویتنام، 3. مغولستان، 4. بوتان، 5. اردن، 6.ا

)Emmanuel )2007 :منبع
شکل  2-3 تولید کل مواد زاید و عفونی در بیمارستان های منتخب )کیلوگرم در روز به ازای هر تخت اشغال یا کیلوگرم 

در روز به ازای هر بیمار(
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کل مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛ ◦  = مواد زاید عفونی  = ▪ 
کوادر، 6. افریقای جنوبی، 7. موریس کستان، 4. مغولستان، 5. ا 1. تانزانیا، 2. بنگالدش، 3. پا

Emmanuel -2007 :منبع
شکل  2-4 تولید کل مواد زاید و عفونی در کلینیک های کوچک، مراکز بهداشتی و درمانگاه ها )کیلوگرم در روز به ازای هر بیمار(

جدول  2-5 کل مواد زاید و عفونی تولیدی توسط انواع تسهیالت مراقبت های بهداشتی )پاکستان، تانزانیا، افریقای جنوبی(
مواد زاید عفونی تولیدیکل مواد زاید مراقبت های بهداشتی تولیدینوع تسهیالت مراقبت های بهداشتی

کستان پا
)kg/bed/day     )1/28-۳/47 2/07بیمارستان ها

kg/patient-day0/06 kg/patient-day 0/075کلینیک و درمانگاه ها

kg/patient-day0/0۳ kg/patient-day 0/04واحد بهداشتی

kg/patient-day0/002 kg/patient-day 0/025کلینیک مشاوره

kg/patient-day 0/۳خانه سالمندان

kg/patient-day2/9 kg/patient-day 4/1زنان و زایمان

تانزانیا
kg/patient-day0/08 kg/patient-day 0/14بیمارستان ها

کز بهداشت )شهری( kg/patient-day0/007 kg/patient-day 0/01مرا

kg/patient-day0/02 kg/patient-day 0/04درمانگاه های روستایی

kg/patient-day0/01 kg/patient-day 0/02درمانگاه های شهری

افریقای جنوبی
kg/patient-bed/day 1/24بیمارستان های مرکزی ملی

kg/patient-bed/day 1/5۳بیمارستان های استانی

kg/patient-bed/day 1/05بیمارستان های منطقه ای

kg/patient-bed/day 0/65بیمارستان های ناحیه ای

kg/patient-bed/day 0/17بیمارستان های تخصصی

kg/patient-day 0/008کلینیک های عمومی

کز بهداشت اجتماعی عمومی kg/patient-day 0/024مرا

kg/patient-day 0/۳9کلینیک های خصوصی جراحی محدود

کز بهداشت اجتماعی خصوصی kg/patient-day 0/07مرا
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کیلوگرم در روز به   :kg/patient-bed/day کیلوگرم در روز به ازای هر بیمار؛  :kg/patient-day کیلوگرم در روز به ازای هر تخت؛  :kg/bed/day
ازای هر تخت بیمار.

کز  بررسی مرا بر اساس  تانزانیا  Pescod & Saw -1998. اطالعات  کراچی؛  بیمارستان و سایر تسهیالت در  از چهار  کستان  پا منبع: اطالعات 
 Kwa Zulu و Gauteng کلینیک در در دارالسالم؛ Christen -1996. استفاده با مجوز. اطالعات افریقای جنوبی ازبررسی 13 بیمارستان و 39 
30 تخت دارند و هفت روز هفته بهره  از  کز بهداشت اجتماعی بیشتر  نباشند؛ مرا باز  روز  کلینیک ها تخت ندارند و ممکن است هر   ،Natal

.DEAT -2006 برداری می شوند؛
جدول  2-6. کل مواد زاید و عفونی تولیدی توس���ط انواع تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی: کشورهای با درآمد باال 

)ایاالت متحده امریکا(
مواد زاید عفونی تولیدیکل مواد زاید مراقبت های بهداشتی تولیدینوع تسهیالت مراقبت های بهداشتی

kg/occupied bed/day2/79 kg/occupied bed/day 10/7بیمارستان های عمومی بزرگ شهری

kg/occupied bed/day2/0۳ kg/occupied bed/day 6/4بیمارستان های عمومی روستایی

kg/occupied bed/day0/04۳ kg/occupied bed/day 1/8۳بیمارستان های روانپزشکی و سایر بیمارستان ها

kg/occupied bed/day0/0۳8 kg/occupied bed/day 0/9خانه های سالمندان

kg/day1/9 kg/day 7/7آزمایشگاه ها

kg/physician-day0/67 kg/physician-day 1/78مطب پزشک ها )گروهی، شهری(

kg/physician-day0/2۳ kg/physician-day 1/98مطب پزشک ها )خصوصی، شهری(

kg/physician-day0/077 kg/physician-day 0/9۳مطب پزشک ها )روستایی(

kg/dentist-day0/1۳ kg/dentist-day 1/75مطب دندان پزشک ها )گروهی(

kg/dentist-day0/17 kg/dentist-day 1/1مطب دندان پزشک ها )خصوصی(

kg/dentist-day0/12 kg/dentist-day 1/69مطب دندان پزشک ها )روستایی(

kg/veterinarian-day0/66 kg/veterinarian-day 4/5دام پزشکی )گروهی، شهری(

kg/veterinarian-day0/097 kg/veterinarian-day 0/65دام پزشکی )خصوصی، شهری(

kg/veterinarian-day1/9 kg/veterinarian-day 7/7دام پزشکی )روستایی(
kg/dentist- کیلوگرم در روز به ازای هر پزشک؛  :kg/physician-day کیلوگرم در روز به ازای هر تخت اشغال شده؛  :kg/occupied bed/day

کیلوگرم در روز به ازای هر دام پزشک.  :kg/veterinarian-day ،کیلوگرم در روز به ازای هر دندان پزشک  :day
و 17 دام  کز تشییع جنازه، 41 مطب پزشکان، 64 دندان پزشکی  مرا آزمایشگاه، 8   20 بیمارستان، 41 خانه سالمندان،  بررسی 37  منبع: 

1990-Sengupta پزشکی در فلوریدا، ایاالت متحده امریکا؛

2-4 خصوصیات فیزیکوشیمیایی
یک جنبه ارزیابی مواد زاید جامد خصوصیات فیزیکوش���یمیایی ترکیب مواد زاید مراقبت های بهداش���تی است؛ 
این اطالعات در توسعه برنامه های کاهش زباله ضروری است. راه اندازی برنامه بازیافت موثر، نیازمند شناخت 
ترکیبات مواد زاید معمولی )بی خطر( است. پارامترهای فیزیکوشیمیایی مواد زاید عفونی برای تهیه تجهیزات 
با مش���خصات مورد نظر یا عملکرد تکنولوژی های تصفیه الزم اس���ت. برای مثال برخی سیستم های تصفیه با 
کم در زباله سازگار است؛ برخی سیستم های شیمیایی توسط بارگذاری مواد  بخار و مایکروویو1 با مقدار رطوبت 
کستر(، ارزش  آلی و مقدار آب مناس���ب موثر هس���تند؛ و زباله سوز به وس���یله درصد ترکیبات غیر قابل احتراق )خا

1. Microwave
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حرارتی )گرمازایی( و مقدار رطوبت مواد زاید اثر بخش است.
خواص فیزیکی از جمله دانس���یته توده )جرم غیر فش���رده در واحد حجم(، برای ارزیابی ظرفیت ذخیره سازی، 
کاهش اندازه  جابجایی و انتقال و اتاقک تصفیه، مش���خصات فش���رده کننده ها1، خردکن ها2 و دیگر تجهیزات 
استفاده می شود. در طبقه بندی متداول مواد زاید، خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها از یک کشور به کشور دیگر 

و بین تسهیالت مراقبت های بهداشتی در یک کشور متفاوت است.
 594 kg/m۳ :گ���زارش ش���ده ان���د ک���ه در مطبوعات  میانگین ه���ای متف���اوت دانس���یته ب���رای م���واد زای���د جامد 
 211 kg/m۳ ،218 برای کل م���واد زاید جامد kg/m۳ ؛)Kaseva,Mata,1999 بیمارس���تان های ش���هری تانزانیا؛(
 kg/m۳ 2008(؛ ,.Diaz et al 226 برای مواد زاید آلوده )بیمارس���تان های پرو؛ kg/m۳ برای مواد زاید معمولی و
 Pescod & 262 برای مواد زاید آلوده )بیمارس���تان های ش���هری فیلیپین؛ kg/m۳ 151 برای مواد زاید معمولی و
 .)1994 ,.Liberti et al بیمارستان بزرگ ایتالیا؛( 100 بدون جعبه kg/m۳ 110 با جعبه و  kg/m۳ ؛)1998 ,Saw
در جدول 2-7 جزئیات بیشتر دانسیته )جرم مخصوص( در ترکیبات مختلف مواد زاید مراقبت های بهداشتی 

کانادا ذکر است. کوادور و  در ا
جدول  2-7 دانسیته توده اجزای مواد زاید مراقبت های بهداشتی در اکوادور و کانادا

کوادورکانادا ا

Kg/m3ترکیباتKg/m3ترکیبات

596عمومی1200-800اجزای انسان )تشریحی(

۳22آشپزخانه2۳00-80پالستیک

126فضای سبز1000-80سواب ها، جاذب ها

کارتن1000-800الکل، گندزداها 65کاغذ/ 

85پالستیک/ الستیک1۳00-500اجزای حیوانات عفونی

120پارچه۳600-2800شیشه

کاغذ، صورت تراشی ها۳، مواد مدفوعی 429وسایل تیز و برنده7۳0-۳20ملحفه ها، 

کاغذ، سلولز ک،  580باقی مانده غذاها1000-80گاز، پد، سواب، پوشا

959پزشکی2۳00-80پالستیک ها، PVC، سرنگ ها

8000-7200وسایل تیز و برنده، سوزن ها

1010-990مایعات، باقی مانده ها
کلراید34 PVC: پلی وینیل 

Ontario Ministry of the Environment )1986(; Diaz et al. )2008( :منبع

ح ش���ود، مهم اس���ت. ج���دول 2-8 میانگین  تعیی���ن ترکیب���ات مواد زای���د معمولی وقتی که برنامه بازیافت مطر
ترکیبات مواد زاید مراقبت های بهداشتی تولید شده در بیمارستان در چند کشور مختلف را نشان می دهد.

1. Compactor
2. Shredder

3. توضیح مترجمین: منظور از صورت تراشی ها، تراشیدن و حذف موهای زاید است.
4. Polyvinyl Chloride
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جدول  2-8 میانگین ترکیبات مواد زاید مراقبت های بهداشتی در کشورهای مختلف
ایتالیاکویتتایوان )چین(ترکیهپرواردن)الف(

%ترکیبات%ترکیبات%ترکیبات%ترکیبات%ترکیبات%ترکیبات

۳4کاغذ24کاغذ۳4کاغذ16کاغذ22کاغذ۳8کاغذ

58کارتن5کارتن

46پالستیک18پالستیک26پالستیک41پالستیک12پالستیک27پالستیک

8شیشه10شیشه7شیشه7شیشه8شیشه10شیشه

0/4فلزات9فلزات4فلزات2فلزات5فلزات

171512

گاز11پارچه ها 11پارچه ها9پارچه ها10پارچه ها18کتان/ 

0/1تشریحی8جفت
12مایعات8سایر۳سایر۳سایر27سایر9زباله1

)الف( مواد زاید آشپزخانه از مطالعه حذف شده است.1

 6 میانگین  اساس  بر  پرو  اطالعات   .)2005(  Awad, Obeidat & Al-Shareef تختخوابی؛   224 بیمارستان  اساس  بر  اردن  اطالعات  منبع: 
اساس  بر  تایوان )چین(  اطالعات   .)2003(  .Altin et al بیمارستان؛  اساس 4  بر  ترکیه  اطالعات   .)1995(  Ministerio de Salud بیمارستان؛ 
کویت از 2 بیمارستان؛ Hamoda, El-Tomi & Bahman )2005(. اطالعات  میانگین 3 بیمارستان؛ Chih-Shan & Fu-Tien )1993(. اطالعات 

.)1994( .Liberti et al ایتالیا بر اساس 120 نمونه از بیمارستان 1900 تختخوابی؛

درص���د رطوب���ت ترکیبات مختلف کل مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و مواد زاید عفونی در جدول 2-9 نش���ان 
داده ش���ده اس���ت. اختالف زیادی در میزان رطوبت ثبت ش���ده اس���ت. به عنوان نمونه در مواد زاید مراقبت های 
بهداشتی در بیمارستان 1900 تختخوابی در ایتالیا، سطح رطوبت میانگین 26/76 %، با انحراف معیار %8/48 
بر اساس 409 نمونه بوده است )Liberti et al., 1994(. برخی از بخش ها از جمله زایمان و دیالیز سطح رطوبت 
50 % اس���ت. کمترین میزان رطوبت در مواد زاید چهار بیمارستان در ترکیه دیده شد رطوبت آنها به طور میانگین 
.)200۳ ,.Altin et al( 14/15 % است. عالوه بر این، درصد مواد غیر قابل احتراق این بیمارستان حدود 8 % است

1. Garbage
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جدول  2-9 درصد رطوبت ترکیبات مواد زاید مراقبت های بهداشتی
مواد زاید عفونی )%(کل مواد زاید مراقبت های بهداشتی )%(

کوادورترکیبات کاناداترکیباتترکیهاردنترکیباتا

90-70اجزای انسان )تشریحی(574/5-22کاغذ16کاغذ/مقوا

1-0پالستیک6۳مواد غذایی45مواد غذایی

۳0-0سواب ها، جاذب ها688/6-۳7پارچه۳0پارچه

0/2-0الکل، گندزداها542/8-11پالستیک15پالستیک/الستیک

90-60اجزای حیوانات عفونی57-۳7زباله47مواد زاید آشپزخانه

0شیشه5کارتن40مواد زاید فضای سبز

کاغذ، صورت تراشی ها، مواد مدفوعی2/25فلز64پزشکی 50-10ملحفه ها، 

کاغذ، سلولز2/05شیشه ک،  ۳0-0گاز، پد، سواب، پوشا

1-0پالستیک ها، PVC، سرنگ ها8سایر

1-0وسایل تیز و برنده، سوزن ها

100-80مایعات، باقی مانده ها
کلراید PVC: پلی وینیل 

Diaz et al. )2008(; Awad, Obeidat & Al-Shareef )2005(; Altin et al. )2003(; Ontario Ministry of the Environment )1986(:منبع

 ،110°C درصد باقی مانده مواد زاید عفونی بیمارستان ها بر اساس 409 نمونه از بیمارستان های ایتالیا 66 % در
ک مرطوب مراقبت های  کمترین ارزش حرارتی مواد زاید خطرنا 15 % در C°550 و 14 % در C°1000 بوده اس���ت. 
بهداشتی در MJ/kg( ۳500 kcal/kg 14/65( اندازه گیری شده است. محدوده ارزش حرارتی ترکیبات مختلف 

مواد زاید مراقبت های بهداشتی در جدول 2-10 فهرست شده است.
جدول  2-10 ارزش حرارتی ترکیبات مواد زاید مراقبت های بهداشتی

ترکیبات
ارزش حرارتی )برای سوختن(

MJ/kgkcal/kg
2000 -8/4400 -2اجزای انسان )تشریحی(

11000 -467700 -۳2پالستیک
6700 -28۳100 -1۳سواب ها، جاذب ها

7800 -۳26100 -25الکل، گندزداها
۳600 -15500 -2اجزای حیوانات عفونی

00شیشه
کاغذ، صورت تراشی ها، مواد مدفوعی 4500 -192200 -9ملحفه ها، 

کاغذ، سلولز ک،  6700 -28۳100 -1۳گاز، پد، سواب، پوشا
۳0 -0/10 -0وسایل تیز و برنده، سوزن ها

1100 -50 -0مایعات، باقی مانده ها
)1990( Milburn منبع: بر اساس                      
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کسیژن  کربن، 18 % ا ترکیب ش���یمیایی مواد زاید بیمارستان برای بیش���ترین و متداول ترین عناصر تقریبًا ۳7 % 
ک���ه در م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی  و 4/6 % هی���دروژن می باش���د )Liberti et al., 1994(. فل���زات س���می 
کروم و روی  کادمیوم، آرس���نیک،  یافت و به س���هولت در طول احتراق منتش���ر می ش���وند ش���امل س���رب، جیوه، 
می باش���ند. در گذش���ته ترکیبات فلزی برای ارزیابی محصوالت احتراق ارزیابی می ش���د ولی به علت تنوع وسیع 
مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، می توانس���ت گمراه کننده باشد. عالوه بر این، مقاومت آالینده های آلی مانند 
کلرینه ش���ده را نمی توان بر اس���اس ترکیبات فلزی به طور قابل اطمینان پیش بینی  کس���ین1 و فوران2 پلی  دی ا
کلرید  کلراید ]PVC[( مقدار آالینده های  کاهش درصد پالس���تیک های هالوژنه )مانند پلی وینیل  نمود. هر چند 
کاهش داده اس���ت ولی هنوز حدود 40% مواد زاید پالس���تیکی در بیمارس���تان های  هیدروژن و دیگر هالوژن ها را 
کلردار هستند. در حال حاضر برای آسان شدن بازیافت، اغلب پالستیک های معمولی با  مدرن پالس���تیک های 
نشانه های قابل تشخیص بین المللی و اعداد برچسب گذاری شده اند که عبارتند از: 1. پلی اتیلن تری فتاالت، 
2. پلی اتیلن با دانس���یته باال، ۳. پلی وینیل کلراید، 4- پلی اتیلن با دانس���یته پایین۳، 5. پلی پروپیلن4، 6. پلی 
استایرن و 7. سایر. متاسفانه بسیاری از محصوالت پلی وینیل کلراید )PVC( در مراقبت های بهداشتی از جمله 

گذاری نشده است. کیسه های خون، دستکش ها، ست های تغذیه داخلی و پوشش فیلم ها نشانه 

2-5 حداقل رویکرد مدیریت تام مواد زاید مراقبت های بهداشتی
که در هر قانون  کار دارند باید با طبقه بندی اصلی آنها  که با مواد زاید مراقبت های بهداشتی سر و  تمام پرسنل 
ملی یا محلی وجود دارد، آشنا باشند. به عنوان حداقل، مدیران مسئول مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید از 
کننده مواد زاید را شناسایی و انواع و کمیت مواد  این تسهیالت بازدید به عمل آورند تا بخش های بالینی تولید 
گاه شوند. برای یک ارزیابی  زاید تولید شده را ارزیابی نمایند و هم چنین از چگونگی جابجایی و دفع مواد زاید آ
کافی برای شناسایی مشکالت و آغاز فرآیند  س���ریع، با ترکیب نمودن مشاهده با مصاحبه و پرسشنامه اطالعات 

رفع آنها فراهم می شود.

2-6 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
عالوه بر نیازهای حداقل، تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی باید یک رویکرد سازمان یافته برای توصیف مواد 
زاید و به دس���ت آوردن اطالعات واقعی اتخاذ نمایند. الزم اس���ت این رویکرد، سیس���تم مدیریت مواد زاید مورد 
اس���تفاده را توس���عه یا بهبود بخشد. انجام ارزیابی رسمی مواد زاید مس���تلزم برنامه ریزی و آماده سازی است. از 

یک ارزیابی سیستمیک می توان:
بخش های تسهیالت مراقبت های بهداشتی که تفکیک مواد زاید را به خوبی انجام می دهند و بخش هایی 	 

که برای تفکیک، نیاز به تمرین و بهبودی دارند را شناسایی نمود.
کاهش مواد زاید را تعیین نمود.	  پتانسیل بازیافت و سایر معیارهای 

1. Dioxin
2. Furan
3. Low-density Polyethylene 
4. Polypropylene )PP(
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که نیازمند جابجایی ویژه ای هستند را ارزیابی نمود.	  ک مراقبت های بهداشتی  مقدار مواد زاید خطرنا
داده ه���ا و اطالع���ات برای تعیی���ن اندازه تجهی���زات جمع آوری و انتق���ال مواد زاید، مس���احت محل ذخیره، 	 

تکنولوژی تصفیه و دفع را به دست آورد.

کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
بین 90-75 % مواد زاید تولید ش���ده در تس���هیالت مراقبت های بهداشتی مواد زاید بی خطر یا معمولی هستند و 

که به مدیریت دقیقی نیاز دارد. ک است  فقط 25-10 % این مواد زاید، خطرنا
طبقه بندی متمایز مواد زاید مراقبت های بهداشتی مواد زاید تیز و برنده، مواد زاید عفونی، مواد زاید پاتولوژیکی، 
کتیو و م���واد زاید معمولی  ک، م���واد زاید رادیوا م���واد زاید دارویی )سایتوتوکس���یک(، مواد زاید ش���یمیایی خطرنا
بی  خطر هس���تند. مواد زاید عفونی را می توان به مواد زاید آلوده به خون یا ترش���حات دیگر، محیط های کشت 
ک شامل حالل های  و اس���توک ها و مواد زاید بخش های ایزوله تقس���یم بندی نمود. مواد زاید شیمیایی خطرنا

گندزداها، فلزات سمی مانند جیوه و دیگر مواد شیمیایی آلی و غیر آلی هستند. هالوژنه و غیر هالوژنه، 
مواد زاید مراقبت های بهداش���تی از منابع زیادی حاصل می ش���وند، ش���امل منابع بزرگ از جمله بیمارس���تان ها، 
کلینیک های دندان پزشکی و دوران نقاهت  کلینیک ها، آزمایشگاه ها و منابع کوچک از جمله مطب پزشکان، 

در خانه است.
کمپوست است. بخش چشمگیر مواد زاید معمولی بی خطر قابل بازیافت و قابل 

خ مواد زاید تولیدی به طور گسترده متفاوت است و بهترین ارزیابی توسط معیارهای محلی برآورده می شود. نر
ویژگی های فیزیکوشیمیایی مواد زاید به طور گسترده ای متفاوت است و مناسب بودن سیستم بازیافت، جمع 

آوری، ذخیره سازی، حمل و نقل، تصفیه و دفع را تحت تاثیر قرار می دهد.
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که باید پاسخ داده شود  کلیدی  سواالت 

انواع خطرات اصلی مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
منافع مدیریت مناسب مواد زاید مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
کسی در معرض خطر مواد زاید مراقبت های بهداشتی قرار دارد؟	  چه 
خطرات بهداشت عمومی ناشی از مواد زاید مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
خطرات زیست محیطی ناشی از مواد زاید مراقبت های بهداشتی چیست؟	 

کلی از خطرات 3-1 نمای 
این فصل به بحث درباره شناسایی انواع خطرات مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداشتی، این که چه کسانی 
کنترل  در معرض خطر هس���تند و اثرات این نوع مواد زاید روی بهداش���ت عمومی و بهداش���ت محیط که نیاز به 
دارد می پردازد. بخش اعظم مواد زاید بی خطر مراقبت های بهداشتی شبیه مواد زاید شهری است و نباید خطر 
ک مراقبت های  که مواد زاید خطرنا کوچکی  بیشتری به مواد زاید تولید شده در خانه نسبت داده شود. بخش 
بهداش���تی است، نیاز به مدیریت صحیح دارد. بنابراین هنگام مواجهه با خطرات شناخته شده، عوامل تهدید 
کننده سالمتی کاهش می یابد. دلیل اصلی برای اجرای یک سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی، 

حفاظت از سالمت پرسنل، بیماران و سالمت عمومی می باشد.

3-1-1 انواع خطرات
طبیعت خطرات مواد زاید مراقبت های بهداشتی به یک یا چند مورد زیر بستگی دارد:

وجود عوامل عفونی	 
ترکیبات شیمیایی ژنوتوکسیک یا سایتوتوکسیک	 
ک یا سمی	  وجود عوامل دارویی مهاجم بیولوژیکی یا شیمیایی خطرنا
کتیویته(	  وجود پرتوزاها )رادیوا
وجود وسایل تیز و برنده استفاده شده	 

3-1-2 افراد در معرض خطر
ک مراقبت های بهداشتی هستند، در معرض خطر آنها قرار دارند؛  که در مجاورت مواد زاید خطرنا تمام افرادی 
ک تولید می نمایند  کار و مواد زاید خطرنا این افراد ش���امل کسانی است که در تس���هیالت مراقبت های بهداشتی 
ک���ه چنین مواد زایدی را جابجا می نمایند یا کس���انی که در نتیجه بی دقت���ی در کارها در معرض خطر  و آنهای���ی 

هستند.
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که در معرض خطر هستند، عبارتند از: گروه های اصلی افرادی 
پزشکان، پرستاران، کمک بهیاران و پرسنل تاسیسات و نگهداری بیمارستان	 
بیماران در تسهیالت مراقبت های بهداشتی یا درمان خانگی	 
عیادت کنندگان تسهیالت مراقبت های بهداشتی	 
کار می نمایند و باربرها.	  که در رختشویخانه  کارگران خدمات پشتیبانی مانند خدمات نظافت، افرادی 
کارگران انتقال دهنده مواد زاید به محل تصفیه یا دفع	 
کنندگان غیر مجاز	  کارگران شاغل در مدیریت مواد زاید ) از جمله لندفیل ها یا تصفیه خانه ها(، بازیافت 

ک رها یا نادرس���ت دفع ش���ده باشند عموم مردم در معرض خطر هستند. خطرات  در صورتی که مواد زاید خطرنا
گرفته شود. این منابع شامل مواد  کنده نمودن مواد زاید منابع کوچک مراقبت های بهداش���تی نباید نادیده  پرا
زاید دارویی و عفونی تولید ش���ده توس���ط مراقبت های بهداش���تی در منزل و مواد یکبار مصرف آلوده مانند دیالیز 

در خانه و سوزن استفاده شده در تزریق انسولین یا حتی استفاده از داروهای داخل وریدی غیر قانونی است.

3-1-3 خطرات مواد زاید عفونی و تیز و برنده
که مواد زاید عفونی بالقوه حاوی انواع میکروارگانیس���م های پاتوژن هس���تند. به این  همیش���ه باید فرض ش���ود 
که وجود یا عدم وجود عوامل بیماری زا در زمان تولید و دور انداختن آن در یک ظرف را نمی توان تعیین  دلیل 
نمود. ممکن است پاتوژن های موجود در مواد زاید عفونی که به خوبی مدیریت نمی شوند از طرق زیر وارد بدن 

انسان شوند:
از طریق پوست سوراخ، ساییده شده یا بریده شده	 
از طریق غشاهای مخاطی	 
از طریق استنشاق 	 
از طریق بلعیدن	 

که  کنترل آن توس���ط نمودار »زنجیره عفونت1« نش���ان داده شده اس���ت )کادر ۳-1(. برای این  انتقال عفونت و 
خ دهد هر رابطه در زنجیره باید وجود داش���ته باش���د و به ترتیب، پی  در پی و دقیق به وقوع بپیوندد.  عفونت ر
پرسنل بهداشت باید اهمیت هر رابطه، مفهوم آنها و این که زنجیره عفونت ممکن است منقطع باشد را بدانند. 
بنابراین مدیریت خوب مواد زاید مراقبت های بهداشتی به عنوان یک روش کنترل عفونت محسوب می گردد. 
هم چنین نکته مهم این اس���ت که قطع ش���دن هر رابطه در زنجیره از عفونت پیش���گیری خواهد نمود. هر چند 
کنترل مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در زنجیره عفون���ت اغلب از نظر »نحوه انتقال2« حائز اهمیت  اقدامات 

است.

1. Chain of Infection
2. Mode of Transmission
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کادر  3-1 زنجیره عفونت 
عوامل عفونت: یک میکروارگانیس���م که می تواند بیماری 

ایجاد نماید.
مخزن: جایی که میکروارگانیسم ها می توانند رشد و تکثیر 
یابند. )برای مثال در انسان ها، حیوانات، اشیا بی جان(

راه خروج: یک وسیله برای یک میکروارگانیسم برای ترک 
گوارش،  مخ���زن )برای مثال تنفس���ی، دس���تگاه ادراری و 

پوست و غشا مخاطی و جفت(
نح���وه انتقال: چگونگی حرکت میکروارگانیس���م از یک جا 
به جای دیگر )برای مثال تماس، قطرات، منتقله از هوا1(

راه ورود: یک فرصت اجازه دادن به میکروارگانیسم برای 
حمله به میزبان جدید.

که به بیماری حساس است. ایمنی ضعیف یا مقاومت فیزیکی ضعیف برای جلوگیری  میزبان حس���اس: فردی 
از عفونت دارد.

)2001( Korn & Lux منبع: با اقتباس از

مثال های عفونت که ممکن اس���ت دلیل آنها مواجهه با مواد زاید مراقبت های بهداش���تی باش���د در جدول 1-۳ 
کننده هس���تند، آمده است. تغلیظ محیط  به همراه مایعات بدن که وس���یله معمول انتقال و مواد زاید که آلوده 
که دارای  کشت پاتوژن ها و مواد زاید تیز و برنده آلوده )به خصوص سوزن های زیر جلدی( مواد زایدی هستند 

بیشترین پتانسیل خطر حاد برای سالمتی هستند.

1. Airborne
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جدول  3-1 عفونت های ناشی از مواجهه با مواد زاید مراقبت های بهداشتی، ارگانیسم های عامل عفونت و راه انتقال1
راه انتقالمثال هایی از ارگانیسم های عامل عفونتنوع عفونت

ویبریوکل���را5، عفونت های گوارشی1 ش���یگال4،  گون���ه  س���المونال۳،  مانن���د  کت���ر2  انتروبا
مدفوع و یا استفراغکلستریدیوم دیفیسل6، کرم ها

س���رخک8، عفونت های تنفسی وی���روس  توبرکلوزی���س7،  کتری���وم  با مایک���و 
)SARS( 10ترشحات استنشاق، بزاقاسترپتوکوکوس پنومونیا9، سندرم شدید حاد تنفسی

ترشحات چشمویروس هرپس11عفونت چشمی
گنوره12، ویروس هرپسعفونت های دستگاه تناسلی ترشحات تناسلینیسریا 

چرکگونه استرپتوکوکوسعفونت های پوستی
ترشحات پوستیباسیلوس آنتراسیس1۳سیاه زخم

مایع مغزی نخاعینیسریا مننژیتیدیس14مننژیت
کننده  کتسابی ضعیف  سندرم ا

)AIDS( 15سیستم ایمنی)HIV( 16کننده سیستم ایمنی انسان خون، ترشحات جنسی، مایعات بدنویروس ضعیف 

کلیه فرآورده های خونی و ترشحات خونویروس های جونین، السا، ابوال و ماربورگ17تب خونریزی دهنده
گونه های استافیلوکوکوسسپتی سمی18

کتریمی19 با
)ش���امل  گوالزمنف���ی  کوا اس���تافیلوکوکوس  گونه ه���ای 
کتر،  اس���تافیلوکوکوس اورئوس20 مقاوم به متی سیلین21( انتروبا

انتروکوکوس22، کلبسیال2۳ و گونه های استرپتوکوکوس
ترشحات بینی، تماس پوستی

خونکاندیدا آلبیکنس24کاندیدا
A هپاتیت ویروسیA مدفوعویروس هپاتیت

C و B هپاتیت ویروسیC و B خون و ترشحات بدنویروس هپاتیت
خون، مدفوعویروس H5N1آنفوالنزای پرندگان

1. Gastroenteric
2. Enterobacteria
3. Salmonella
4. Shigella
5. Vibrio Cholerae
6. Clostridium Difficile
7. Mycobacterium Tuberculosis
8. Measles
9. Streptococcus Pneumoniae
10. Severe Acute Respiratory Syndrome )SARS(
11. Herpesvirus
12. Neisseria Gonorrhoeae
13. Bacillus Anthracis
14. Neisseria Meningitidis
15. Acquired Immunodeficiency Syndrome )AIDS(
16. Human Immunodeficiency Virus )HIV(
17. Junin, Lassa, Ebola and Marburg viruses
18. Septicaemia
19. Bacteraemia
20. Staphylococcus Aureus
21. Methicillin
22. Enterococcus
23. Klebsiella
24. Candida Albicans
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نگرانی های خاصی در مورد عفونت با ویروس ضعیف کننده سیس���تم ایمنی انس���ان )HIV( و ویروس هپاتیت 
HCV( 1 ( وج���ود دارد. ب���رای هر کدام ش���واهد قوی انتقال از طریق آس���یب 

2 Cو وی���روس هپاتی���ت ) HBV( 1
1 B

که مدیریت مواد زاید تیز و برنده  خ می دهد  توسط سوزن سرنگ های آلوده به خون انسان وجود دارد و وقتی ر
ضعیف باشد. هر گونه جراحت ناشی از فرو رفتن سوزن۳ می تواند به انتقال عفونت منتقله از خون4 منجر شود؛ 
در این زمینه ش���واهدی وجود دارد که س���وزن های توخالی5 خطر انتقال بیش���تری نس���بت به سوزن های توپر6 
 Ganczak, Milona & ;200۳ ,Trim & Elliott ;1995 ,Puro, Petrosillo & Ippolito( مانند س���وزن بخیه دارد
Szych, 2006(. خطر مواد زاید تیز و برنده  دو برابر بیشتر است. آنها نه تنها باعث آسیب فیزیکی می شوند بلکه 
در صورتی که توسط پاتوژن ها آلوده شده باشند منجر به زخم های عفونی می شوند. نگرانی اصلی این است که 

عفونت ممکن است توسط عامل زیر جلدی )برای مثال عفونت خونی ویروسی( منتقل شود.
گندزداهای ش���یمیایی در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی به  کتریای���ی به آنتی بیوتیک و  وج���ود مقاومت با
کمک می نماید. اثبات شده است  خطرات ایجاد شده توسط مدیریت ضعیف مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
کتری های بومی از  که پالس���میدها از س���ویه های آزمایش���گاهی موجود در مواد زاید مراقبت های بهداش���تی به با
طری���ق سیس���تم دفع مواد زاید منتقل ش���ده ان���د )Novais et al., 2005(. عالوه بر ای���ن، مقاومت آنتی بیوتیکی 
اشرش���یا کلی7 برای زنده ماندن در سیس���تم لجن فعال مشاهده شده است هر چند که انتقال چشمگیری از این 

ارگانیسم تحت شرایط نرمال دفع و تصفیه فاضالب مشاهده نشده است.

3-1-4 خطرات مواد زاید شیمیایی و دارویی
ک هستند. معمواًل  بیش���تر مواد ش���یمیایی و دارویی که برای مراقبت های بهداشتی استفاده می ش���وند، خطرنا
گ���روه، در مواد زاید مراقبت های بهداش���تی وجود دارد؛ در صورت ارس���ال مواد ش���یمیایی یا  مق���دار کم���ی از این 
گذش���ته برای دفع، مقدار بیش���تری از این مواد در مواد زاید مراقبت های بهداش���تی  دارویی ناخواس���ته یا تاریخ 

مشاهده می شود.
ممکن اس���ت مواد زاید ش���یمیایی علت مس���مومیت باش���د؛ مواجهه مزمن یا حاد یا جراحات فیزیکی معمواًل به 
صورت س���وختگی ش���یمیایی ظاهر می شود. مس���مومیت ممکن است به دلیل جذب مواد ش���یمیایی یا دارویی 
خ دهد. هم چنین آس���یب به پوس���ت، چشم ها یا  از طریق پوس���ت، غش���اهای مخاطی، استنش���اق یا بلعیدن ر
کنش دهنده به  غش���اهای مخاطی مجاری تنفس���ی در اثر تماس با مواد ش���یمیایی قابل اش���تعال، خورنده یا وا

وجود می آید )برای مثال فرمالدئید و مواد فرار دیگر(.
به طور معمول پرسنل آزمایشگاه در معرض دزهای مختلف مواد شیمیایی در طول مراحل فعالیت خود به ویژه 

1. Hepatitis B Virus )HBV(
2. Hepatitis C Virus )HCV(
3. Needle-Stick 
4. Bloodborne
5. Hollow Needle
6. Solid Needle
7. Escherichia Coli 
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در بیمارستان های تخصصی و تحقیقاتی هستند.
ح زیر است: موارد خطرات مربوط به مواد زاید مراقبت های بهداشتی به شر

گرد و بخارات مواد س���می 	  کثر مواد ش���یمیایی در س���طوح مختلف مواجهه، س���می هس���تند. فیوم،  س���می: ا
که استنشاق می شوند، به سرعت از ریه ها عبور می نمایند، وارد خون  می توانند بسیار مضر باشند زیرا وقتی 

کل بدن نفوذ می نماید. می شوند و سریعًا در 
گر روی پوست یا 	  خورنده: اسیدها و بازهای قوی به طور کامل باعث خوردگی مواد از جمله البسه می شوند. ا

در چش���م پاشیده شود، باعث سوختگی جدی شیمیایی و آسیب دائمی می گردد. هم چنین برخی از آنها به 
که خطرات آنها افزایش بیشتری می یابد. گازهای سمی تجزیه می شوند 

منفجر ش���ونده: برخی مواد وقتی که با حرارت یا ش���عله مواجه می ش���وند و یا در فضای محدود مایعات قابل 	 
خ دهد. کنترل رها می شوند، ممکن است انفجار ر گازهای فشرده بدون  خ می دهد و یا  اشتعال جرقه ای ر

قاب���ل اش���تعال: ترکیب���ات با ای���ن خصوصیت به آس���انی آتش می گیرند، به س���رعت می س���وزند، به س���رعت 	 
که در محیط های درمانی، آزمایشگاه ها  گس���ترش می یابد و حرارت زیادی ایجاد می نمایند. بیش���تر موادی 

کننده ها قابل اشتعال هستند. کارگاه های تاسیسات استفاده می شوند مثل حالل ها، سوخت ها و روان  و 
کنش  دهنده ش���یمیایی: این مواد باید با احتیاط خیلی زیاد اس���تفاده شود و در ظروف ویژه ذخیره گردند. 	  وا

که در معرض هوا یا آب قرار می گیرند و یا برخی دیگر وقتی با مواد دیگر مخلوط می شوند  برخی از آنها وقتی 
کنار ش���عله یا نزدیک  کنش دهنده نباید در  که مواد وا می توانند بس���وزند. این نکته مهم یادآوری می ش���ود 
گیرند. آنها ممکن اس���ت خود به خ���ود در حضور هوا بس���وزند و بخارات ناش���ی از آن در صورت  ح���رارت ق���رار 

استنشاق آسیب رسان باشد.

انواع مواد زاید شیمیایی متداول

جیوه
جیوه به طور طبیعی یک فلز س���نگین اس���ت که در دما و فش���ار محیط، به صورت مایع نقره ای رنگ متمایل به 
س���فید اس���ت که به سرعت تبخیر می شود و ممکن است در اتمسفر بیش از یک سال باقی بماند. وقتی جیوه در 
هوا رها می ش���ود توسط جریان هوا جابجا شده و س���رانجام در دریا و دریاچه در زیر رسوبات انباشته می شود. در 
کتری ها می توانند ترکیبات جیوه غیر آلی را به ش���کل آلی، متیل جیوه، تبدیل نمایند و اثبات  این محیط ها، با
شده است در بافت بدن ماهی ها تجمع می یابد و سپس از طریق زنجیره غذایی روی انسان اثر می گذارد )کادر 

.)2-۳
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کادر  3-2 سهم بخش بهداشت و درمان از جیوه در محیط زیست 
کنترل فش���ار خون اس���تفاده  جیوه در چندین ابزار پزش���کی به ویژه دماس���نج های اندازه گیری تب و تجهیزات 
می ش���ود. این مورد، خطر در مراحل شکس���تن و دفع را نش���ان می دهد. یک منبع جیوه در مواد زاید پزشکی که 
کارخانه های امریکایی و اروپایی جیوه  کوچک است.  کمتر شناخته شده است باتری ها و باتری های دکمه ای 
را از محصوالتشان حذف نمودند، ولی هنوز ممکن است در برخی از محصوالتشان در جاهای دیگر وجود داشته 
باش���د )Department of Environmental Protection ;2006 ,EC, 2009(. بس���یاری از تس���هیالت مراقبت های 

کاماًل انجام داده اند. بهداشتی سیاست جایگزینی ابزار و تجهیزات با نوع بدون جیوه آنها را 
هم چنین تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی از طریق فاضالب1 تصفیه نش���ده باعث ورود بیش از 5 % جیوه به 
که یک س���وم بار جیوه در ش���بکه جمع آوری فاضالب54 از  کانادا تخمین زده  آب می ش���وند. بهداش���ت محیط 

فعالیت های دندان پزشکی است.
س���وزاندن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی یکی از منابع اصلی رها ش���دن جیوه در اتمس���فر ناش���ی از تسهیالت 
مراقبت های بهداش���تی است. آژانس حمایت از محیط زیست ایاالت متحدهUSEPA( 2( تخمین زده است که 

زباله سوزهای پزشکی منجر به رها شدن بیش از 10% جیوه در اتمسفر می شوند.
در بریتانیا۳ بیش از 50 % کل جیوه خروجی، ناش���ی از آمالگام دندان پزش���کی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی 

است.
)2005( WHO ;)2003( Risher :منبع

گر از طریق پوست  گر استنشاق و یا ا جیوه بسیار سمی است، به ویژه ممکن است در حالت فلزی یا متیل جیوه ا
جذب ش���ود کش���نده باشد. حدود 80 % از بخارات جیوه استنشاق ش���ده در خون از طریق ریه ها جذب می شود. 
سیس���تم عصبی، گوارش���ی، تنفس���ی و ایمنی و کلیه ها  می توانند به اندازه ریه ها آس���یب ببیند. از اثرات مغایر با 
سالمت در مواجهه با جیوه به لرزش، آسیب بینایی و شنوایی، فلج، بی خوابی، بی ثباتی روحی، کاهش رشد در 
کودکی می توان اشاره نمود. مطالعات اخیر نشان می دهد  کم توجهی و تاخیر در رشد در دوران  دوران جنینی و 

.)2005 ,WHO( خ ندهد که برخی اثرات مغایر مذکور ر که جیوه زیر حد آستانه ندارد 

نقره
اس���تفاده از جیوه در مراقبت های بهداش���تی در حال کاهش است برعکس، نقره فلز سنگین سمی دیگری است 
کرده اس���ت. نقره در دزهای بیش���تر  کتری کش و در نانوتکنولوژی پیدا  کاربرد بیش���تری از جمله به عنوان با که 
کستری تغییر دهد. افزایش نگرانی به علت اثرات بالقوه نقره  می تواند رنگ پوست افراد را به طور دائمی به خا
 ,Chopra( کتری ها نسبت به فلزات و سپس توسعه مقاومت به آنتی بیوتیک ها است شامل احتمال مقاومت با

.)2009 ,Senjen & Illuminato ;2007

1. Sewerage System
2. United States Environmental Protection Agency )USEPA(
3. the United Kingdom
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گندزداها
کوارترنر در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی به مقدار زیادی استفاده می شوند  کلر و آمونیوم  گندزداها از جمله 
کنش پذیر مانن���د موارد مذکور  و خورن���ده هس���تند. ه���م چنین این نکته را باید یادآور ش���د که مواد ش���یمیایی وا
ممکن است به ترکیبات ثانویه خیلی سمی تغییر یابند. استفاده از کلر در جایی که سیستم تهویه ندارد منجر به 
کلر با ترکیبات آلی  می ش���ود. در نتیجه یک راهکار  کنش  کلر به عنوان محصول جانبی از وا گاز  متصاعد ش���دن 

کلر باید استفاده نمود. کلر در هوا از محدوده ایمن تجاوز نمی نماید، از  گاز  گر غلظت  که ا مناسب این است 

کش ها آفت 
کیسه های پاره ذخیره شده، به طور مستقیم یا  آفت کش های منسوخ شده و یا در ظرف های دارای نشت یا در 
غیر مستقیم می تواند بر سالمت هر کسی که در تماس با آنها قرار گیرد اثر بگذارد. در طول بارندگی های سنگین، 
آفت کش های نشت کرده می توانند در زمین نفوذ نمایند و آب های زیرزمینی را آلوده سازند. مسمومیت می تواند 
خ  در اثر تماس مس���تقیم با آفت کش ها از جمله استنش���اق بخارات، آش���امیدن آب آلوده یا خوردن غذای آلوده ر
گر به طور نامناس���ب ذخیره ش���ده باش���ند و یا  دهد. دیگر خطرات ممکن ش���امل احتمال احتراق خود بخودی ا

آلودگی با دفع غیر اصولی از جمله سوزاندن در فضای باز یا تبعیض قائل نشدن برای دفن است.

3-1-5 خطرات مواد زاید ژنوتوکسیک
کاهش خطرات  گیری به منظور  مراقبت ویژه در جابجایی مواد زاید ژنوتوکسیک ضروری است. دقت و سخت 
کارگران مراقبت های بهداش���تی در ارتباط با جابجایی یا دفع مواد زاید ژنوتوکس���یک، ترکیب ماده سمی و  برای 
مقدار و مدت زمان مواجهه اس���ت. مواجهه با مواد ژنوتوکس���یک مراقبت های بهداش���تی ممکن اس���ت در طول 
خ دهد. اصلی ترین راه ورود استنشاق گرد یا آئروسل،  آماده س���ازی و درمان با داروهای ویژه و مواد ش���یمیایی ر
که تصادفی با داروهای سایتوتوکسیک آلوده شده باشد، مصرف ناشی از عادت  جذب پوستی، خوردن غذایی 
نادرس���ت مانند استفاده از پیپت دهانی یا مواد زاید هس���تند. هم چنین مواجهه ممکن است از طریق تماس با 

خ دهد. مایعات و ترشحات بیمار تحت درمان با شیمی درمانی ر
خاصیت سایتوتوکسیکی خیلی از داروهای آنتی نئوپالستیک، مخصوص چرخه سلولی است و فرآیندهای درون 
گیری  می نمایند. دیگر آنتی  س���لولی خاص از جمله سنتز دئوکسی ریبونوکلئیک اس���ید )DNA( و میتوز را هدف 
نئوپالستیک ها از جمله عوامل آلکیلی برای فاز خاصی نیستند اما برای هر نقطه از سیکل سلولی، سایتوتوکسیک 
هس���تند. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که بسیاری از داروهای آنتی نئوپالستیک، سرطان زا و جهش زا 
خ می دهد( وابسته به برخی از انواع شیمی درمانی  کنی سرطان اصلی ر هستند، نئوپالزیای ثانویه )بعد از ریشه 

شناخته شده است.
بسیاری از داروهای سایتوتوکسیک بسیار محرک هستند و اثرات موضعی مضری بعد از تماس مستقیم با پوست 
یا چشم ها دارند )کادر ۳-۳(. داروهای سایتوتوکسیک ممکن است باعث گیجی، حالت تهوع و استفراغ، سردرد 
یا عوارض پوستی شوند. اطالعات بیشتر در مورد خطرات داروهای سایتوتوکسیک برای سالمت را می توانید با 
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درخواست از آژانس بین المللی تحقیقات سرطانIARC( 1( به دست آورید.
کولوژیکی فجیعی داشته باشد. هر نوع تخلیه مواد زاید ژنوتوکسیک در محیط زیست می تواند اثرات ا

کادر  3-3 خطرات داروهای سایتوتوکسیک برای چشم و پوست

عوامل آلکیلی
aclarubicin, chlormethine, cisplatin, mitomycin :)داروهای التهاب زا )تاول زا

carmustine, cyclophosphamide, dacarbazine, ifosfamide, melphalan, streptozocin, thiotepa :داروهای محرک

Intercalating عوامل
 amsacrine, dactinomycin, daunorubicin, doxorubicin, epirubicin, pirarubicin, :داروه���ای الته���اب زا

zorubicin
mitoxantrone :داروهای محرک

گیاهی و مشتقات آن آلکالوئیدهای 
vinblastine, vincristine, vindesine, vinorelbine :داروهای التهاب زا

Epipodophyle سموم
teniposide :داروهای محرک

کتیو 3-1-6 خطرات مواد زاید رادیوا
ع و وسعت مواجهه تعیین می شود. محدوده  کتیو، بر اساس نو بیماری های ایجاد ش���ده توسط مواد زاید رادیوا
کتیو ژنوتوکسیک هستند و دز باالی  گیجی و استفراغ تا مشکالت جدی تر است. مواد زاید رادیوا آنها از سر درد، 
کتیویته باال از جمله اس���تفاده آنها در  اش���عه ممکن اس���ت بر عوامل ژنتیکی اثر بگذارد. جابجایی منابع با رادیوا
تجهیزات تش���خیصی )برای مثال منابع مهر و موم ش���ده گالیوم2( ممکن اس���ت س���بب چندین جراحت ش���امل 

کشنده باشد. تخریب بافت ها، اجبار در قطع نمودن عضوی از بدن شود. موارد بیشتر می تواند 
کتیویته پایین ممکن است از طریق آلوده شدن سطوح خارجی ظروف یا ذخیره سازی  خطرات مواد زاید با رادیوا
خ دهد. پرسنل مراقبت های بهداشتی و پرسنل خدمات  نادرس���ت مواد زاید یا در طول ذخیره س���ازی مواد زاید ر

کتیو هستند. کنندگان مواد زاید در معرض خطر مواجهه بیشتری با مواد رادیوا نظافت و جابجا 

3-1-7 خطرات روش های تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی
ح ش���ده، خطرات شغلی وابسته به  عالوه بر خطرات خاص انواع مختلف مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مطر
که برخی از آنها شبیه استفاده از ماشین آالت متداول صنعتی است. فرآیندهای تصفیه مواد زاید نیز وجود دارد 

1. http://www.iarc.fr
2. Gallium
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کار می نمایند، اثر 	  که در محل تصفیه  کسانی  گازهای حاصل از زباله سوزها ممکن است روی زندگی مردم و 
داش���ته باش���د. خطرات برای سالمت در جایی که زباله سوز به طور نادرس���ت بهره برداری می شود یا به طور 
کنترل شود باعث نگرانی  گر خروجی زباله س���وزها به طور ضعیف  ضعیف نگهداری می ش���ود جدی اس���ت. ا
برای س���المت مردم ناش���ی از ذرات )افزایش در قلب و رگ ها و مرگ و میرهای تنفس���ی و ناخوش���ی(، فلزات 
کس���ین ها،  فرار از جمله جیوه و کادمیوم )تخریب سیس���تم ایمنی، سیس���تم عصبی، ریه ها و کلیه ها(، دی ا
فوران ها و هیدروکربن های آروماتیک چند هس���ته ای )که سرطان زا شناخته شده اند اما ممکن است باعث 
 ;2001 ,.Levendis et al ;2001 ,Fritsky, Kumm & Wilken( می گردد )اثرات جدی دیگری بر سالمت شوند
 Lee, ;200۳ ,Rushton ;2002 ,.Lee et al ;2002 ,Brent & Rogers ;2001 ,Matsui, Kashima & Kawano

.)2004 ,.Segura-Muñoz et al ;2004 ,Ellenbecker & Moure-Eraso
ح شود. با 	  ک مراقبت های بهداشتی ممکن است به عنوان یک خطر مطر کستر زباله سوز مواد زاید خطرنا خا

گندزدایی می شوند اما هنوز می توانند باعث جراحت  این که سوزن های سوخته و خاموش شده و شیشه ها 
کستر زباله سوز ممکن است حاوی غلظت باالی فلزات سنگین و دیگر مواد  گردند. عالوه بر این، خا فیزیکی 
کس���ین و فوران فراهم نماید زیرا اغلب برای مدت  س���می باش���د و می تواند شرایط ایده آلی را برای سنتز دی ا

طوالنی در معرض دمای C °450-200 قرار دارد.
ح ش���ده است که نیاز به مدیریت 	  برای اتوکالو و روش های تصفیه گندزدایی با بخار هم پتانس���یل خطر مطر

دارد. ب���ه ط���ور خاص برای اجتناب از جراحت فیزیکی ناش���ی از بهره برداری در دمای ب���اال و تولید بخار باید 
گرفت. پس���اب حاصل از تصفیه م���واد زاید حاوی آالینده های  نگهداری و بهره برداری مناس���بی را به عهده 
آل���ی و غی���ر آل���ی اس���ت و باید برای تخلیه در ش���بکه جم���ع آوری فاضالب غلظ���ت آنها به منظ���ور اطمینان از 

کنترل شود. محدودیت های قانونی 
تجهیزات مکانیکی تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، از جمله ابزارهای خرد نمودن1 و فش���رده س���از 	 

گردند. که به طور نادرست بهره برداری و نگهداری شود، می تواند باعث جراحت فیزیکی  مواد زاید، وقتی 
کارگران و عموم 	  دف���ن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در محل های لندفیل ممکن اس���ت خطراتی ب���رای 

مردم داشته باشد. تعیین خطرات اغلب مشکل است و بسیار شبیه جراحات تماس فیزیکی مستقیم با مواد 
زاید اس���ت. آالینده های ش���یمیایی یا پاتوژن ها در شیرابه لندفیل ممکن است در سیالب های سطحی یا آب 
ع آتش سوزی و سوزاندن مواد زاید در زیر سطح،  زیرزمینی وارد شود. کنترل ضعیف محل دفع در زمین2، وقو
ح می نماید. دود ممکن است حاوی فلزات سنگین و سایر  خطرات بیش���تر ناش���ی از دود منتقله از هوا را مطر
کارگران محل دفن و سالمت عمومی  آالینده های ش���یمیایی باش���د که در دراز مدت ممکن است بر س���المت 

اثر بگذارد.

1. Shredding
2. Land-disposal
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3-2 حساسیت عمومی
جدای از ترس از مخاطرات بهداش���تی، عموم مردم در مورد مش���اهده مواد زاید آناتومیکی حس���اس هستند، به 
گر اعضای بدن انسان و حتی جنین ها قابل تشخیص باشند. جایی که دفع مواد زاید آناتومیکی را به طور  ویژه ا

نامناسب همانند دفن زباله در لندفیل پذیرفته اند، وضعیت ایده آلی ندارد.
در فرهنگ اسالم و سایر فرهنگ ها به ویژه در آسیا مذاهب بر این باور هستند که اعضای بدن انسان به خانواده 

ک سپرده شود. گردانده و در قبرستان به خا بیمار باز 

3-3 اثر سالمت عمومی

3-3-1 اثرات مواد زاید عفونی و تیز و برنده
در س���ال 2000 جراحت ناش���ی از مواد زاید تیز و برنده در بین پرسنل مراقبت های بهداشتی ابتالی حدود 66000 
نف���ر به وی���روس هپاتی���ت HBV( B(، 16000 نفر ب���ه ویروس هپاتی���ت  C )HCV( و 5000-200 نف���ر به عفونت 
 .)2005 ,.Prüss-Ustun et al( تخمین زده ش���ده اس���ت )HIV( ویروس ضعیف کننده سیس���تم ایمنی انس���ان
۳7%، ۳9  % و 4 % پرس���نل مراقبت های بهداش���تی به ترتیب به ویروس هپاتی���ت HBV( B(، ویروس هپاتیت  
HCV( C( و ویروس ضعیف کننده سیس���تم ایمنی انس���ان )HIV( به علت مواجهه شغلی از طریق پوست مبتال 
که هر سال بیش از دو میلیون نفر از پرسنل مراقبت های بهداشتی با جراحت های  شده اند. ارزیابی شده است 
پوس���تی توس���ط مواد زاید تیز عفونی مواجه هس���تند )Prüss-Üstün et al., 2005(. ممکن اس���ت در کشورها و 
تسهیالت مطمئن، در هر سال پرسنل مراقبت های بهداشتی به چندین جراحت پوستی ناشی از مواد زاید تیز و 
که می توان با آموزش مدیریت ایمن مواد زاید تیز و برنده از این موارد اجتناب نمود.  برنده دچار شوند، در حالی 
که منجر به جراحت ناشی از مواد زاید تیز  جدول ۳-2 فهرستی از روش های مدیریت مواد زاید پزشکی متداول 
و برنده در کشورهای منتخب شده است را نشان می دهد. هم چنین بازیافت کنندگان غیر مجاز در سایت های 
گر چه این خطرات مس���تندات  دفع مواد زاید در معرض خطر چش���مگیر ناش���ی از مواد زاید تیز و برنده هس���تند )ا

کمتر است. خوبی نیستند(. خطر جراحت ناشی از این مواد زاید در بیماران و عموم مردم 
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جدول  3-2 روش آس���یب پرس���نل مراقبت های بهداش���تی در یک لحظه که در کشورهای منتخب دچار جراحت پوستی 
شده اند

روش آسیب در حادثه )%(الف

کشور )منبع(
گذاری  درپوش 

مجدد
فرورفتن 

توسط همکار
کردن در طول دفعابزار جدا 

سوزن بدون 
درپوش

تکان خوردن 
بیمار

نیوزلند
)1997 ,.Lum et al(15NRNR21NRNR

نیجریه
)1994 ,.Adegboye et al(181810NRNR29

افریقای جنوبی
 ,Karstaedt & Pantanowitz(

 )2001
17/47/2۳9/64/82۳/4

تایوان
)1999 ,.Guoet al(

۳2/1۳/12/66/1NRNR

ایاالت متحده امریکا
)1991 ,.Mangione etal(12NRNR1۳8NR

گزارش نشده  :1 NR
گزارش شده است. الف مجموع درصدها 100% نمی شود زیرا در مطالعات فردی طبقه بندی متفاوتی از آسیب ها 

)2005( Rapiti, Prüss-Üstün & Hutin :منبع

میزان ساالنه جراحت ناشی از وسایل تیز و برنده در مواد زاید مراقبت های بهداشتی برای پرسنل مراقبت های 
ج از بیمارستان، توسط آژانس ثبت مواد سمی و بیماری های  بهداشتی و پرسنل خدمات بهسازی داخل یا خار
کنگره مواد زاید پزشکی ارزیابی شده است )ATSDR, 1990(. بسیاری  گزارش و در   )ATSDR( 2ایاالت متحده
از جراح���ات به دلیل درپوش گذاری مجدد۳ س���وزن های زیر جلدی قبل از دف���ع در ظروف مخصوص مواد زاید 
تیز و برنده4، باز نمودن غیر الزم ظروف مذکور و اس���تفاده از موادی در س���اخت این ظروف که ضد سوراخ5 شدن 

خ داده است. نبودند ر
کننده سیستم ایمنی انسان )HIV( خالصه شده است. به  کادر ۳-4 اطالعات انتقال شغلی ویروس ضعیف  در 
عنوان مثال ۳0 ژوئن 1999، 191 کارمند امریکایی به سیستم نظارت ملی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها6 
کننده سیستم ایمنی انسان )HIV( معرفی شده  اند.  )CDC( به دلیل مواجهه شغلی با عفونت ویروس ضعیف 
از این تعداد، 1۳6 کارمند با خون، مایعات بدن یا نمونه های آزمایشگاهی حاوی ویروس ضعیف کننده سیستم 
ایمنی انس���ان )HIV( مواجه ش���ده اند و به عنوان موارد مواجهه ش���غلی عفونت ویروس ضعیف کننده سیستم 

1. Not Reported
2. Agency for Toxic Substances and Diseases Registry )ATSDR(
3. Recapping
4. Sharps Container
5. Puncture-proof
6. Centers for Disease Control and Prevention )CDC(
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ایمنی انسان )HIV( مورد توجه قرار گرفتند )Beltrami et al., 2000(. خطر ابتال به عفونت ویروسی هپاتیت B و 
C از تماس با مواد زاید مراقبت های بهداشتی ممکن است قابل توجه باشد زیرا این ویروس ها بیشتر از ویروس 

ج از بدن میزبان، زنده می مانند. کننده سیستم ایمنی انسان )HIV( خار ضعیف 

کادر  3-4 مواجهه شغلی ویروس ضعیف کننده سیستم ایمنی انسان )HIV( در فرانسه و ایاالت متحده امریکا

فرانسه
کننده سیس���تم ایمنی انس���ان )HIV( به عنوان عفونت شغلی  در س���ال 1992، 8 مورد عفونت ویروس ضعیف 

تشخیص داده شد، 2 مورد آنها به دلیل جراحت ناشی از حمل مواد زاید مبتال شده بودند.

ایاالت متحده امریکا
در س���ال 1997، مرکز کنترل و پیش���گیری از بیماری ها )CDC( 52 مورد عفونت ویروس ضعیف کننده سیستم 
ایمنی انسان )HIV( به عنوان عفونت شغلی تشخیص داد، 45 مورد آنها مواجهه از طریق پوست و 5 مورد آنها 

مواجهه از طریق مخاط بوده است.
خ داده است: مواجهه شغلی از طریق پوست توسط موارد زیر ر

41 مورد سوراخ ایجاد شده توسط سوزن ها	 
2 مورد شیشه های شکسته ویال ها	 
1 مورد چاقو	 
1 مورد اشیا تیز ناشناخته	 

Bouvet & Groupe d’Etude sur le Risque d’Exposition au Sang, 1993; CDC, 1998 :منبع

در جدول ۳-۳ آژانس ثبت مواد س���می و بیماری های ایاالت متحده )ATSDR( تعداد س���االنه عفونت ویروس 
هپاتیت  HBV( B( به دلیل جراحات ناش���ی از وس���ایل تیز و برنده بین پرس���نل پزشکی و کارگران مدیریت مواد 
گزارش داده اس���ت. تعداد س���االنه عفونت ویروس هپاتی���ت  HBV( B( در ایاالت متحده امریکا به  زاید جامد را 
دلیل مواجهه با مواد زاید مراقبت های بهداش���تی بین 162 تا ۳21 مورد اس���ت در مجموع س���االنه ۳00000 مورد 

خ می دهد. مواجهه به دالیل مختلف ر
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جدول  3-3 عفونت ویروسی هپاتیت B به علت حوادث شغلی ناشی از وسایل تیز و برنده )ایاالت متحده امریکا(
تعداد ساالنه ابتال HBV به علت جراحتتعداد ساالنه مواجهه با وسایل تیز و برندهطبقه بندی شغلی

96-2220056-12600پرستاران داخل بیمارستان

ج از بیمارستان 45-4800026-28000پرستاران خار

15-75002-800پرسنل آزمایشگاه بیمارستان

91-45۳002۳-11700خدمات نظافت بیمارستان

1220024تکنسین های بیمارستان

1<400-100پزشکان و دندان پزشکان در بیمارستان

ج از بیمارستان ۳-17001-500پزشکان خار

ج از بیمارستان 1<۳00-100دندان پزشکان خار

ج از بیمارستان 8-۳9005-2600دستیاران دندان پزشکان خار

ج بیمارستان( 1200024پرسنل فوریت های پزشکی )خار

ج از بیمارستان( 15-7۳001-500پرسنل جمع آوری زباله ها )خار
B هپاتیت ویروسی :HBV

)ATSDR )1990 :منبع

که بتوان  کافی در خصوص دیگر عفونت های مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداش���تی وجود ندارد  اطالعات 
نتیجه گیری نمود که تمام پرس���نلی که با جابجایی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی سر و کار دارند باید مقابل 
انواع گونه های ویروس هپاتیت  HBV( B( ایمن شوند. این مهم برای ویروس هپاتیت  C )HCV( امکان پذیر 

کسن آن موجود نیست. نمی باشد چون وا
تص���ور می ش���ود ش���یوع هپاتی���ت B در گجرات1 هند در س���ال 2009 منجر به مرگ 60 نفر ش���ده اس���ت و علت آن 
اس���تفاده مجدد از وس���ایل تزریق بوده است. این امر حاصل پدید آمدن بازار سیاه بوده است جایی که سوزن ها 

.)2009 ,Solberg ;2009 ,.Harhay et al( و سرنگ های استفاده شده مجددًا بسته بندی و فروخته می شدند
در هر یک از تسهیالت مراقبت های بهداشتی، گروه اصلی در خطر جراحت، پرستاران و پرسنل خدمات نظافت 
هستند. میزان جراحت ساالنه در ایاالت متحده امریکا به ازای هر 1000 کارمند 20-10 نفر است. بیشترین میزان 
جراحت ش���غلی ناش���ی از مواد زاید مراقبت های بهداشتی در بین کل پرس���نل از پرسنل خدمات نظافت و حمل 
کننده پسماند گزارش شده است. این میزان در ایاالت متحده امریکا از هر 1000 کارمند 180 نفر در هر سال است. 
آس���یب های ش���غلی بسیار زیادی از جمله رگ به رگ ش���دن، پیچ خوردن و در رفتگی عضو یا استخوان به علت 
بلند بردن و تقالی زیاد در بین پرس���نل مراقبت های بهداش���تی و جمع کنندگان زباله دیده می ش���ود که ناشی از 

ک مواد زاید مراقبت های بهداشتی نیست. ترکیبات خطرنا

1. Gujarat
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3-3-2 اثرات مواد زاید شیمیایی و دارویی
گواهی مستند علمی از بیماری های شایع در میان عموم مردم به دلیل مواد زاید شیمیایی و دارویی ناشی  هیچ 
از بیمارستان ها وجود ندارد. دفع داروها توسط بیماران که منجر به راه یابی این مواد به آب و فاضالب می شود، 
دارای پتانس���یل ایجاد اثرات زیس���ت محیطی جدی ش���امل مس���مومیت در حیات وحش و ایجاد مقاومت آنتی 

کتری ها می باشد. بیوتیکی در با
داروس���ازان، تکنس���ین های بی هوشی، پرس���تاران، پرسنل اصلی و کمکی ممکن اس���ت در معرض خطر ابتال به 
بیماری های تنفس���ی و پوس���تی ناش���ی از مواجهه با مواد شیمیایی و داروها باش���ند. برای کاهش این نوع خطر 
کم خطر تا حد ممکن جایگزین شوند و تجهیزات حفاظت فردی )PPE( برای تمام  شغلی، باید مواد شیمیایی 
کاماًل تهویه شود و پرسنل  ک باید  پرسنل در معرض خطر تهیه گردد. ساختمان نگهداری مواد شیمیایی خطرنا
ک باید آموزش های الزم در خصوص مراقبت های پیشگیرانه و اقدامات فوری در موارد  حمل کننده مواد خطرنا

تصادفی را دیده باشند.

3-3-3 اثرات مواد زاید ژنوتوکسیک
اطالعات بس���یار کمی از اثرات طوالنی مدت مواد زاید ژنوتوکسیک مراقبت های بهداشتی بر روی سالمت وجود 
ع ترکیبات است. در مطالعه ای در  دارد. علت محدودیت این اطالعات ارزیابی سخت مواجهه انسان با این نو
کار  فنالند مشخص شد سقط خود به خودی جنین در طول بارداری و ناهنجاری در کودکان مادرانی که سابقه 
کانادا و ایاالت متحده امریکا نتایج  با عوامل ضد سرطان را دارند زیاد است )Sorsa et al., 1985(. مطالعات در 
مش���ابهی را نش���ان داد )Dranitsaris et al ;1999 ,Valanis, Vollmer & Steele., 2005(. تجزی���ه و تحلیل 14 
مطالعه بین سال های 1966 الی 2004 رابطه چشمگیری بین مواجهه با داروهای سایتوتوکسیک و ناهنجاری 

.)2005 ,.Dranitsaris et al( را نشان نداد ولی وابستگی با سقط خود به خودی جنین مشخص شد
در مطالعات منتش���ر ش���ده متعددی به رابطه س���المت با خطرات جابجایی داروهای آنتی نئوپالس���تیک اش���اره 
که با افزایش س���طح ترکیبات موتاژن در ادرار پرس���نل در معرض خطر و افزایش خطر سقط جنین  ش���ده اس���ت، 
خ می ده���د. Sessink و هم���کاران )1992( در مطالعه ای به این نتیجه رس���یدند که مواجهه پرس���نل خدمات  ر
بیمارس���تان با کیس���ه های ادرار، از پرس���تاران و داروس���ازان بیش���تر اس���ت. در مطالعه ای دیگر غلظت داروهای 
که چنین مواجهه ای خطر باالیی  گیری شد و نشان داده شد  سایتوتوکسیک در هوای داخل بیمارستان اندازه 

برای سالمتی انسان دارد.

کتیو 3-3-4 اثرات مواد زاید رادیوا
گزارش شده است. کتیو مراقبت های بهداشتی  چندین حادثه به دلیل دفع نامناسب مواد زاید رادیوا

کتیو تسهیالت  یک حادثه در برزیل اثرات سرطان زایی عموم مردم ناشی از مواجهه ناخواسته با مواد زاید رادیوا
مراقبت های بهداشتی را نشان داد. به این ترتیب که یکی از موسسات رادیوتراپی به محل جدیدی نقل مکان 
کتیو مهر و موم ش���ده در تجهیزات را در محل قدیمی باقی گذاش���تند. فردی به این محل  نمودند و منابع رادیوا
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کتیو مهر و موم  دسترسی پیدا نمود و منابع مهر و موم شده را با خود به خانه  برد و برای آشکار شدن مواد رادیوا
کتیو ق���رار گرفتند که چندین نفر از آنها مردند و برخی  آن را ب���از نم���ود. در نتیجه، 249 نفر در معرض مواد رادیوا

.)1988 ,IAEA( دیگر دچار مشکالت شدید سالمتی شدند
کتیو  ب���ه ج���ز حادثه برزیل هی���چ اطالعات علمی قاب���ل اعتمادی در خصوص اث���رات جابجایی مواد زای���د رادیوا
گرفتن پرتوهای یونیزان در تسهیالت مراقبت های  موجود نیست. تنها حوادث ثبت شده شامل در معرض قرار 
بهداشتی به عنوان نتیجه عملیات ناایمن دستگاه مولد اشعه X، جابجایی نادرست محلول های رادیوتراپی یا 

کافی دز پرتو در طول پرتو درمانی می باشد. کنترل نا

3-4 بقای میکروارگانیسم های پاتوژن در محیط
میکروارگانیس���م های پات���وژن توانایی مح���دودی برای زنده مان���دن در محیط دارند، ای���ن توانایی مختص به 
هر میکروارگانیس���م اس���ت و تابعی از مقاومت آنها در برابر ش���رایط محیطی از جمله دما، رطوبت، پرتو فرابنفش1 

)UV(، در دسترس بودن مواد آلی و حضور شکارچیان است.
ویروس هپاتیت  HBV( B( در هوای خش���ک بس���یار مقاوم است و می تواند در شرایط بهینه بیشتر از یک هفته 
 ;2010 ,.Paintsil et al ;1984 ,.Cocchi et al( زنده بماند و در سوزن های دور انداخته شده مشاهده شده است
کم نس���بت به آب در حال جوش مقاوم  Walsh Pierce & Hart, 1987(. هم چنین این ویروس در مدت زمان 
است و بیشتر از 10 ساعت در دمای C °60 زنده می ماند. این ویروس می تواند در مواجهه با برخی از ضدعفونی 

کننده ها و اتانول 70 % زنده بماند.
کمت���ری دارد. این ویروس در  کننده سیس���تم ایمنی انس���ان )HIV( مقاومت خیلی  برعک���س، ویروس ضعیف 
مقابل اتانول 70 % بیشتر از 15 دقیقه زنده نمی  ماند و در دمای محیط ۳ تا 7 روز زنده می  ماند. این ویروس در 

C °56 غیر فعال می شود.
کتری ه���ا مقاومت کمتری نس���بت به ویروس دارند. پریون ها2 )عوام���ل بیماری های عصبی تحلیل برنده از  با
 Johnson( ک به تعداد زیادی وجود دارند و بسیار مقاوم هستند جمله بیماری های جنون گاوی۳ و kuru( در خا

.)2008 ,Saunders, Bartelt-Hunt & Bartz ;2006 ,.et al
به استثنای مواد زاید حاوی محیط های کشت یا مواد دفعی بیماران عفونی، بار میکروبی مواد زاید مراقبت های 
بهداش���تی به طور معمول بسیار زیاد نیس���ت. عالوه بر این به نظر نمی رسد که مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
محی���ط مطلوب���ی را ب���رای زنده مان���دن پاتوژن ها فراه���م نماید، زیرا ش���اید آنه���ا اغلب حاوی م���واد ضد عفونی 
کننده هس���تند. نتایج چندین مطالعه نش���ان داده اس���ت که غلظت میکروارگانیسم های ش���اخص در مواد زاید 

کم است. مراقبت های بهداشتی به طور معمول بیشتر از مواد زاید خانگی نیستند و میزان زنده ماندن آنها 
کندگی میکروارگانیس���م های پاتوژن در محیط نقش شکارچیان از جمله جوندگان و حشرات  در ارزیابی بقا و پرا
ج از  بای���د م���ورد توجه ق���رار گیرد. این مه���م در مدیریت م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی هم داخل و ه���م خار

1. Ultraviolet )UV(
2. Prion
3. Creutzfeldt– Jakob 
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کار می  رود. جون���دگان از جمله م���وش1 ها، مگس ها، سوس���ک ها روی  تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی ب���ه 
که ناقل های غیر مس���تقیم  مواد زاید آلی تغذیه می نمایند یا بارور می ش���وند و به خوبی مش���خص ش���ده اس���ت 
کم اس���ت تعداد آنها به طور قابل توجهی  که س���و مدیریت مواد زاید حا میکروب های پاتوژن هس���تند؛ در جایی 

افزایش می یابد.

3-5 نیازهای تحقیقات بیشتر و بررسی اپیدمیولوژیک
اطالع���ات بس���یار کمی در مورد اث���رات مواجهه با م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی بر روی س���المت به ویژه در 
کش���ورهای در حال توس���عه در دسترس است. در جهان مقدار تولید مواد زاید از سازمان مدیریت کننده آن سریع 
کمتر از نصف جمعیت جهان از نظر بهداش���ت محیط، حرفه ای و  که  تر رش���د می نماید. یک عقیده وجود دارد 

.)2009 ,.Harhay et al( عمومی به دلیل مدیریت ضعیف مواد زاید مراقبت های بهداشتی در خطر هستند
ارزیابی خطر و اثر مواجهه به بهبود مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در برنامه های اقدامات حفاظتی 
کاربردی اپیدمیولوژی برای حل این مشکل وجود ندارد، زیرا عوارض و عدم  کمک می نماید. متاسفانه برنامه 
قطعیت روش شناس���ی در رابطه با ارزیابی مواجهه ها و پیامدهای س���المت مش���اهده می ش���ود. تنوع مواد زاید 
ک و شرایط مواجهه یک قابلیت مشکل ساز برای چنین ارزیابی هایی است. با این وجود، موارد مشکوک  خطرنا
اثر سو بر سالمت ناشی از مواد زاید مراقبت های بهداشتی با توصیف دقیق، مواجهه، شناسایی و تعیین افراد یا 
گردد. در موسسات مراقبت های بهداشتی، نظارت بر عفونت  جمعیت مواجه شده و ثبت نتیجه نهایی مستند 
کافی شیوه های مدیریت مواد زاید یا آلودگی  و نگهداری سوابق، ابزارهای مهمی برای شناسایی شاخص های نا
س���ریع محیط زیس���ت هستند؛ نظارت این امکان را فراهم می نماید که شیوع عفونت یا سایر خطرات شناخته و 
کنترلی، ارزیابی اثر بخشی آنها، ترویج معمول اقدامات  بررسی شوند. هم چنین یک پایه برای معرفی اقدامات 

پیشگیرانه و تعیین سطح عفونت قابل اجتناب را فراهم می نماید.

کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
بهداشت فردی و عمومی و محیط در معرض خطرات ذاتی مواد زاید مراقبت های بهداشتی هستند.

کمتر از مواد زاید عفونی، ش���یمیایی،  احتمال افزایش خطر از مدیریت ضعیف مواد زاید و تیز و برنده و به میزان 
خ می دهد. کتیو ر دارویی و رادیوا

احتمااًل محیط های کشت تغلیظ شده پاتوژن ها و وسایل تیز آلوده ) به ویژه سوزن های زیر جلدی( مواد زایدی 
که خطرات بالقوه حاد برای سالمتی دارند. هستند 

ع خطرات ناشی از مواد زاید است. ک بهترین اقدام برای جلوگیری از وقو کاهش تولید مواد زاید خطرنا امکان 
کارکنان بالینی و پش���تیبانی از انواع مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در  کمی در خصوص اثرات روی  اطالعات 
دس���ترس اس���ت ولی نباید اس���تفاده از اقدامات معقول برای جابجایی ایمن مواد زاید و تصفیه در هر تس���هیالت 

گرفت. مراقبت های بهداشتی را نادیده 

1. Rat
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

آیا سیاس���ت ملی در زمینه مدیریت مواد زاید تولیدی توس���ط تسهیالت مراقبت های بهداشتی درمانی وجود 	 
دارد؟

آیا در سطح منطقه ای یا محلی، سیاستی توسعه یافته وجود دارد؟	 
ح و ارائه یک سیاست چه نکاتی را باید مد نظر قرار داد؟	  در حین طر
کنترل مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی عمل می نماید؟	  گذاری در جهت  آیا هر قانون 
آی���ا رهنموده���ای عملی جه���ت مدیران مواد زاید مراقبت های بهداش���تی ب���ا توجه به اس���تانداردهای ملی و 	 

بین  المللی وجود دارد؟
آیا سیستمی در جهت تقویت قوانین و مقررات مواد زاید مراقبت های بهداشتی موجود می باشد؟	 

4-1 اهمیت سیاست ملی
ام���کان ایجاد اصالح���ات در مدیریت مواد زاید وجود دارد و این اصالحات از تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی 
ش���روع می ش���وند. با این حال، برای ایجاد یک تاثیر جامع تر و گس���ترده تر، کش���ورها نیازمند یک مداخله فعال 
دولتی هس���تند. متداول ترین و معمول ترین مرحله مداخالت دولت ها تش���ریح تغییرات مورد نیاز در سیاس���ت 
گام مهمی در جهت ایج���اد تغییرات موفق و  مدیریت ملی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی اس���ت. ای���ن اقدام 
که باید تمام تسهیالت مراقبت های بهداشتی  پایدار در سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی است 
که در این  گرفت  کلی در نظر  ح  بتوانند در جهت آن فعالیت نمایند. یک سیاس���ت را می توان به عنوان یک طر
گیری را در سطح سیاسی هدایت می نماید و باید تالش ها و منابع دولتی را برای ایجاد تغییرات  صورت تصمیم 

در تسهیالت مراقبت های بهداشتی تجهیز نماید. 
کم بر  سیاس���ت ملی باید نیازها و مش���کالت کشور را شناس���ایی نماید و توافقات و قراردادهای هماهنگ ملی حا
ک را به  س���المت و بهداشت عمومی، پیشرفت و توس���عه پایدار1، محیط زیست و مدیریت ایمن مواد زاید خطرنا

گیرد.  طور نسبی در نظر 
کم ب���ر مدیریت مواد  زمان���ی که سیاس���ت ملی آماده ش���د الزم اس���ت تا قوانی���ن حمایتی و قان���ون گذاری های حا
کارایی و تاثیر بیش���تر، قوانین باید انتظارات خود از پرس���نل  زای���د مراقبت های بهداش���تی را توس���عه داد. ب���رای 
مراقبت ه���ای بهداش���تی و روش ه���ای تقوی���ت آنها را توصی���ف نمایند. ممکن اس���ت س���ازمان های حرفه ای یا 
موسس���ات موثر، قوانین رس���می را با رهنمودهای عملی و مقررات، برنامه های عملی حرفه ای خوب و مشورت 
ع در ظرفیت محلی و شرایط  با مدیران با تجربه تدوین نمایند. سیاس���ت ملی باید تفاوت های منطقه ای و تنو
اجتماع���ی، اقتص���ادی را در نظ���ر گیرد. عالوه بر این، دس���تورالعمل مکتوب بین المللی مفید برای مثال توس���ط 
1. Sustainable Development
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کنوانسیون بازل2و۳ و  س���ازمان جهانی بهداش���ت، برنامه محیط زیست س���ازمان مللUNEP( 1(، هیئت دبیران 
.)2005b ,WHO( تهیه شده و در دسترس می باشد )NGOs( 4سازمان های غیردولتی

4-2 اصول راهنما
پنج اصل به عنوان مدیریت کنترل شده و موثر مواد زاید ثبت شده اند. این اصول در بسیاری از کشورها در حین 

ارائه سیاست ها، قوانین و راهنمایی ها استفاده شده است: 
کنندگان مواد زاید از نظر قانونی و مالی 	  که تمام تولید  اصل »پرداخت هزینه آلودگی5« به این معنی است 

مس���ئولیت دفع ایمن و مناس���ب مواد زاید تولیدی خود را از لحاظ زیست محیطی بر عهده دارند. هم چنین 
که باعث بروز آسیب می شود اختصاص دهد. این اصل در تالش است تا جریمه ای را به طرفی 

کم بر حفاظت از ایمنی و بهداشت است. این اصل با توجه به بیانیه 	  اصل »احتیاط6« یک اصل تشویقی حا
ریو7و8 در خصوص محیط زیس���ت و توسعه)UNEP, 1972(  به صورت اصل پانزدهم تعریف و تطبیق داده 
که تهدیدات جدی یا صدمات غیر قابل برگشتی برای محیط زیست وجود دارد، نباید از  شده است: »جایی 
کامل علمی به عنوان دلیل به تعویق انداختن معیارهای مقرون به صرفه جهت پیشگیری از  عدم قطعیت 

تخریب محیط زیست استفاده نمود.«
ک یا مواد 	  کننده مواد خطرنا کننده یا مدیریت  اص���ل »وظیفه مراقبت9« بیان می نماید که هر ف���رد هدایت 

ک یا تجهیزات وابسته از نظر اخالقی بیشترین مسئولیت مراقبت در آن وظیفه را به عهده دارد.  زاید خطرنا
ای���ن اصل زمانی به بهترین ش���کل محقق می گ���ردد که تمام طرفین درگیر در تولید، ذخیره س���ازی، انتقال، 
ک )از جمله مواد زاید مراقبت های بهداش���تی( به طور مناس���ب به ثبت  تصفیه و دفع نهایی مواد زاید خطرنا

برسند یا مجوز رسمی برای تولید، دریافت و جابجایی مواد زاید طبقه بندی شده داشته باشند. 
ک در نزدیک ترین محل به منبع 	  اص���ل »مجاورت10« توصی���ه می نماید که تصفیه و دفع مواد زاید خطرن���ا

که، هر جامعه ای باید مواد  کاهش یابد. خالصه این  گیرد تا میزان خطرات ناشی از انتقال آن  تولید صورت 
که انجام آن ایمن نباشد. زاید تولیدی خود را در حیطه قلمرویی خود بازیافت یا دفع نماید مگر این 

که برای حفاظت از بهداش���ت 	  گنجانده ش���ده  گاهانه11« در معاهدات بین المللی مختلفی  اصل »رضایت آ
ک طراحی شده است. این امر مستلزم آن است که جوامع  عمومی و محیط زیست در مقابل مواد زاید خطرنا
گاه و رضایت آنها گرفته شود. این اصل در زمینه مواد  آسیب دیده و سایر ذینفعان، از خطرات و مضرات آن آ

1. The United Nations Environment Programme )UNEP(
2. Secretariat of the Basel Convention

کشور سوئیس در اروپا می باشد. 3. توضیح مترجمین: شهر بازل در 
4. Nongovernmental organizations )NGOs(
5. The “polluter pays” principle
6. The “precautionary” principle 
7. Rio Declaration

کشور برزیل در امریکای جنوبی است. 8. توضیح مترجمین: ریودوژانیرو در 
9. The “duty of care” principle 
10. The “proximity” principle
11. The “prior informed consent principle”
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زاید مراقبت های بهداش���تی می تواند برای انتقال مواد زاید، مکان و بهره برداری از تس���هیالت تصفیه و دفع 
مواد زاید اعمال شود.

کنوانسیون های بین المللی  4-3 توافق نامه ها و 
توافق نامه ها و کنوانسیون های بین المللی زیر با مدیریت مواد زاید حاصل از تسهیالت مراقبت های بهداشتی، 
کنوانسیون ها را باید در حین  حفاظت از محیط زیس���ت و توس���عه پایدار در ارتباط هس���تند. این توافق نامه ها و 

گرفت. آماده سازی سیاست مدیریت مواد زاید و قوانین مربوطه در نظر 

کنوانسیون بازل  1-3-4
ک و دفع آنها )کنوانسیون بازل(، جامع  ترین   کنوانسیون بازل1 در زمینه کنترل انتقال فرا مرزی2 مواد زاید خطرنا
ک و دیگر مواد زاید تلقی می ش���ود. این معاهده یکصد  قرارداد زیس���ت محیطی جهانی در زمینه مواد زاید خطرنا
که هدف آن حمایت و حفاظت از بهداشت و سالمت انسان و محیط  کشور عضو )طرفین قرارداد( دارد  و هفتاد 
ک و دیگر مواد  زیست در مقابل تاثیرات مختلف ناشی از تولید، مدیریت انتقال فرا مرزی و دفع مواد زاید خطرنا

زاید می باشد.
گاهانه  ک و دیگر مواد زاید را با ب���ه کار گیری اصل رضایت آ کنوانس���یون ب���ازل انتقال فرا مرزی م���واد زاید خطرنا
تنظی���م می نماین���د. محموله های بدون مجوز و بی طرف، غیر قانونی محس���وب می ش���وند مگر این که توافق 
خاصی وجود داش���ته باش���د که در مقایس���ه با مفاد قرارداد از نظر زیست محیطی چندان دشوار و مزاحم نباشند. 
الزم است هر طرف، قوانین بومی یا ملی مناسب را وضع و اعالم نمایند تا مانع از بروز ترافیک غیر قانونی در مواد 
که مواد زاید  ک یا سایر مواد زاید شود. عالوه بر این، قرارداد به طرفین خود این اطمینان را می دهد  زاید خطرنا
ک و دیگر مواد زاید از نظر زیس���ت محیطی به صورت ایمن و صحیح مدیریت و دفع می ش���وند. در پایان،  خطرنا
که از سراس���ر مرزه���ا انتقال می یابد، به حداقل برس���د، تصفیه و دفع مواد  طرفی���ن انتظار دارند کمیت مواد زاید 
ک تا ذخیره س���ازی، حمل و نقل،  گیرد. از لحظه تولید مواد زاید خطرنا زاید تا حد امکان در محل تولید صورت 

گردد. کنترل خاصی اعمال  تصفیه، استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی و دفع نهایی باید 
کنوانسیون بازل به طور خاص به موارد زیر اشاره دارد:

کلینیک ها	  کز پزشکی و  Y1: مواد زاید پزشکی ناشی از مراقبت های پزشکی در بیمارستان ها، مرا
Y۳: مواد زاید دارویی، مواد مخدر و داروها	 

ک را به ص���ورت »H 6.2، مواد عفون���ی، مواد یا  ه���م چنین کنوانس���یون ی���ک طبقه از مش���خصات مواد خطرن���ا
مواد زاید حاوی میکروارگانیس���م های زنده یا دیگر توکس���ین ها که مس���تعد بروز بیماری در انسان ها یا حیوانات 

هستند.«، عنوان می نماید.
عالوه بر این هیئت دبیران کنوانسیون، سند جامع رهنمودهای فنی مدیریت مناسب زیست محیطی مواد زاید 

. )200۳,UNEP( )Y۳ ;Y1( مراقبت های بهداشتی و پزشکی زیستی۳ را تهیه نموده اند
1. The Basel Convention
2. Trans-Boundary Movements
3. Technical guidelines on the environmentally sound management of biomedical and healthcare wastes 
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کنفران���س قانونی اعضای این  کنوانس���یون بازل به ص���ورت دوره ای از طریق تصمیمات اتخاذ ش���ده در  مف���اد 
ک از کش���ورهای صنعتی به  کنوانس���یون اصالح می ش���ود. عمدتًا کنفرانس مانع ارس���ال و حمل مواد زاید خطرنا

 .)1/III کشورهای در حال توسعه می شود )ماده

کو کنوانسیون باما  2-3-4
ک در محدوده افریقا  کنترل انتقال فرا مرزی و مدیریت مواد زاید خطرنا کو1و2 در زمینه واردات و  کنوانسیون باما
ک )از جمله  ک���و( طی ی���ک عهدنامه ملی در خص���وص ع���دم واردات هرگونه مواد زاید خطرن���ا )کنوانس���یون باما
کشور  کو،  کش���ور س���ازمان اتحادیه افریقا در شهر باما کو به امضا دوازده  کنوانس���یون باما کتیو( می باش���د.  رادیوا
کو از انتقاد از شکست  مالی، در ژانویه 1991 رسیده و در سال 1998 به اجرا در آمده است. انگیزه کنوانسیون باما
ک به کش���ورهای کمتر توسعه یافته و صادرات مواد زاید  کنوانس���یون بازل در ممانعت از تجارت مواد زاید خطرنا
کنوانسیون بازل  کو از ش���کل و زبان مشابه با  کنوانسیون باما س���می کشورهای توس���عه یافته به افریقا آغاز شد. 

ک، موفق تر است. استفاده می نماید اما در زمینه ممانعت از واردات مواد زاید خطرنا

کنوانسیون استکهلم  3-3-4
کنوانسیون استکهلم۳و4 در زمینه آالینده های آلی مقاومPOPs( 5( )کنوانسیون استکهلم( یک عهدنامه جهانی 
جهت حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست در برابر آالینده های آلی مقاوم می باشد. آالینده های آلی مقاوم 
)POPs( مواد ش���یمیایی هس���تند که مدت ها در محیط زیس���ت به صورت دست نخورده باقی می مانند و از نظر 
گسترده توزیع می شوند و در بافت چربی ارگانیسم ها تجمع می یابند و برای انسان و حیات  جغرافیایی به طور 
وحش س���می می باش���ند. آالینده های آل���ی مقاوم )POPs( چرخ���ه جهانی دارند و به هر جایی که منتقل ش���وند 

می توانند منجر به بروز آسیب شوند.
بر اس���اس ماده 5 و پیوس���ت C کنوانس���یون اس���تکهلم، دولت هایی که طرف قرارداد این کنوانس���یون هس���تند 
کاهش یا حذف رهاس���ازی محصوالت غیر عمدی آالینده ه���ای آلی مقاوم )POPs( به ویژه دی بنزو  موظف به 
کسین های پلی کلرینه شده6 و دی بنزو فوران های پلی کلرینه شده7 هستند. این مواد شیمیایی توسط  پی دی ا
کوره های زباله س���وز مواد زاید پزش���کی و دیگر فرآیندهای احتراق در محیط تش���کیل و آزاد می گردند. دولت ها 
نیازمند اس���تفاده از بهترین تکنیک های در دس���ترسBAT( 8( می باش���ند و بهترین اقدامات زیس���ت محیطی9 
)BEP( برای کوره های زباله سوز جدید را باید ظرف چهار سال بعد از انعق�اد و اجرای قرارداد در کشور ارتقا دهند.
رهنم���ود بهتری���ن تکنیک ه���ای در دس���ترس )BAT( و راهنمای مش�����روط بهتری���ن اقدام��ات زیس���ت محیطی 

1. The Bamako Convention
کشور مالی در افریقا می باشد. کو پایتخت  2. توضیح مترجمین: شهر باما

3. The Stockholm Convention
کشور سوئد در اروپا 4. توضیح مترجمین: شهر استکهلم پایتخت 

5. Persistent Organic Pollutants )POP(
6. Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins
7. Polychlorinated Dibenzofurans
8. Best Available Techniques )BAT(
9. Best Environmental Practices )BEP(
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)BEP(1 )UNEP,2006( در س���ال 2006 منتش���ر ش���د. بخش V. A. II این رهنمود به طور خاص در مورد مواد 
زاید مراقبت های بهداش���تی اس���ت. بهترین اقدامات زیست محیطی )BEP( ش���امل کاهش در منبع، تفکیک، 
بازیابی از منبع و بازیافت، آموزش و جمع آوری و حمل و نقل مناس���ب اس���ت. رهنمود بهترین تکنیک های در 
دس���ترس )BAT( برای کوره های زباله س���وز مواد زاید مراقبت های بهداشتی به اندازه گیری اولیه و ثانویه یک 
کسین و دی بنزو فوران پلی کلرینه شده در هوا  ترکیب خاص برای رس���یدن به س���طوح خروج دی بنزو پی دی ا
کس���ین و فوران در فاضالب  کمت���ر از ng I-TEQ/Nm۳ 0.1 )در 11 درص���د O2( نی���از دارد، ه���م چنین غلظت دی ا
کنوانس���یون اس���تکهلم »اولویت توجه« را  کمتر از ng I-TEQ/L 0.1 باش���د.  گاز خروجی باید  حاص���ل از تصفی���ه 
به جایگزینی فرآیندها اختصاص داده اس���ت، فرآیندهایی که س���ودمند هس���تند و در عین حال مانع تش���کیل و 
رهاس���ازی این مواد ش���یمیایی می شوند. رهنمود بهترین تکنیک های در دس���ترس )BAT( و بهترین اقدامات 
زیس���ت محیطی )BEP( فناوری های جایگزینی مثل استریلیزاسیون با بخار، استریلیزاسیون پیشرفته با بخار، 
تصفی���ه ب���ا مایکروویو، استریلیزاس���یون با حرارت خش���ک، هیدرولیز قلیای���ی و تصفیه زیس���تی را ارائه می نماید 

.)2006 ,UNEP(

کنفرانس های محیط زیست و توسعه پایدار  4-3-4
که تحت  مفهوم محیط زیست و الگوی عمل در سطح ملی و بین المللی در جهت تامین امنیت، سال ها است 
کنفرانس استکهلم سازمان ملل در سال 1972 می باشند. از این رو در اواسط دهه 1980 مفهوم توسعه  نظارت 
که به عبارت ساده  کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه2 )کمیسیون Brundtland( اعالم شد  پایدار توسط 

به صورت زیر تعریف می گردد:
که به نیازهای حاضر بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های آینده، به 	  توسعه پایدار توسعه ای است 

تحقق نیازهای خودشان توجه می نمایند.
کمیس���یون جهانی محیط زیس���ت و توس���عه )1987(، آینده مش���ترکمان، 	  گزارش  ب���رای تعریف جامع تر، به 

مراجعه نمایید.
توسعه پایدار شکل و راهنمایی جدیدی را در زمینه توسعه پایدار توسط اجالس سران جهانی در جوهانسبورگ۳و4 
کنفرانس سازمان ملل یک برنامه سیصد صفحه ای نیل به پیشرفت قابل  در سال 2002 ارائه داد. نتیجه این 
توجه در قرن 21 با نام »منش���ور 21 5« بود. ده س���ال بعد از س���ال 2002، اجالس سران زمین برگزار گردید و با یک 
برنامه اجرایی موافقت نمودند. کمیسیون سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار با اجرای این برنامه بر اساس 

استراتژی چرخه اجرایی 2 ساله موافقت نمود. 

1. Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices
2. World Commission on Environment and Development
3. Johannesburg 

4. توضیح مترجمین: شهری در جنوب افریقا
5. Agenda 21
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ک کاالهای خطرنا کارشناسان سازمان ملل در حمل و نقل  کمیته   5-3-4

ک  کااله���ای خطرنا کارشناس���ی اجتماع���ی و اقتصادی س���ازمان ملل در خصوص حم���ل و نقل   کمیت���ه هیئ���ت 
ک در قالب قوانین  کاالهای خطرنا توصیه هایی برای دولت ها و س���ازمان های بین المللی مسئول حمل و نقل 
ح نموده اس���ت. ارتقا این توصیه ها توس���ط پیش���رفت فنی جدید، ظهور مواد و ترکیب���ات جدید، ضروریات  مطر
ک و دارایی ها و محیط  سیس���تم های حم���ل و نقل مدرن، و باالتر از همه افزایش نیاز و ایمنی عم���وم مردم، امال

زیست تحریک شده است.
ک از طریق مس���یر دریایی یا ناوگان حمل و نقل درون مرزی  برای انتقال حجم قابل توجهی از مواد زاید خطرنا
کاربرد ندارند و این مقوله در قوانین ملی یا بین المللی دیگر آمده است. یا کشتی های مخزن دار این توصیه ها 

ک به صورت پیوس���ت در بخش توصیه های س���ازمان ملل در  کااله���ای خطرنا توصیه ه���ای مربوط ب���ه انتقال 
کارشناسان اجتماعی و اقتصادی  ک- قوانین الگو1 ارائه شده است )کمیته هیئت  کاالهای خطرنا زمینه انتقال 
ح اصل���ی مفادی را که امکان  ک، 2009(. قوانین الگو، طر س���ازمان مل���ل در زمینه حمل و نقل کاالهای خطرن���ا
کم بر حاالت مختلف حمل و نقل را فراهم  پیش���رفت و ارائه قوانین یکدس���ت و یکنواخت ملی و بین المللی حا
می آورند، ارائه می دهند. با این وجود، این قوانین در مقابل هماهنگی با هر شرایط خاصی که باید محقق شوند 
که دولت ها، سازمان های بین دولتی و دیگر سازمان های  کافی انعطاف پذیرند. انتظار می رود وقتی  به اندازه 
بین المللی قوانین را باز بینی می نمایند و توسعه می دهند، خود مسئول مطابقت دادن آنها با اصول قوانین الگو 
نیز باشند و در هماهنگ سازی این موارد در سراسر جهان سهیم باشند. عالوه بر این ساختار، شکل و محتوای 
کاربر پس���ند ایجاد گردد، عملکرد نهادهای اجرایی را تس���هیل نماید و بار  جدید باید به گونه ای باش���د که روش 
اداری را کاهش دهد. با این توصیه هاست که قوانین الگو در مفهوم اجباری پیش نویس می گردند )یعنی واژه 
ک در  shall را ب���ه ج���ای should باید در کل متن به کار ب���رد(. این توصیه ها حمل و نقل کاالهای حجیم خطرنا
ع قوانین ملی و بین المللی  که موضو مسیر دریایی یا ناوگان حمل و نقل درون مرزی یا کشتی های مخزن دار را 

ویژه هستند را شامل نمی شود.
کلی  ک؛ ش���رایط  کاالهای اصلی خطرنا کاالها؛ فهرس���ت  قوانین الگو اصول طبقه بندی و تعریف طبقات خاص 
کارت گذاری و اس���ناد حمل و نقل را  گ���ذاری یا پال بس���ته بن���دی؛ روش های آزمایش، عالمت گذاری؛ برچس���ب 
کاالها مربوط می شوند. در این سیستم، حاملین،  پوشش می دهند. به عالوه، شرایط خاص به طبقات خاص 
کنترل و کاهش زمان سپری شده سود می برند.  کاالها و بازرسین از حمل و نقل س���اده، مدیریت و  فرس���تندگان 
کلی، در این راس���تا موانع حمل و نقل بین المللی کاهش خواهند یافت و مزایا به صورت آش���کار افزایش  به طور 

ک« هستند، به طور ثابت رشد می نمایند. کاالهای »خطرنا که در زمره  کاالهایی  می یابد و تجارت 

1. The United Nations Recommendations on the transport of dangerous goods – model regulations
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کمیته اقتصادی سازمان ملل در اروپا  6-3-4
ک از طریق جادهADR( 1( در ۳0 س���پتامبر  کااله���ای خطرنا تواف���ق نامه اروپای���ی در خصوص حمل بین المللی 
گذاش���ته ش���د )UNECE, 2010(. این  1957 در ژن���و2 با نظارت کمیته اقتصادی س���ازمان ملل در اروپا به بحث 
تواف���ق نام���ه در 29 ژانویه 1968 اجرایی ش���د. 4۳ امضا در تواف���ق نامه اروپایی در خص���وص حمل بین المللی 
کش���ورهای اتحادیه اروپا و فراتر از آن را پوش���ش می دهد  ک از طریق جاده )ADR( وجود دارد و  کاالهای خطرنا
)مث���اًل ائتالف روس���یه و پادش���اهی موروک���و(. خود تواف���ق نامه اروپای���ی در خصوص حمل بی���ن المللی کاالهای 
ک  کاالهای فوق العاده خطرنا کوتاه اس���ت. جز اصلی جدای از برخی  ک از طریق جاده )ADR( س���اده و  خطرنا
ک را می توان از طریق وسایل نقلیه جاده ای انتقال  کاالهای خطرنا که از نظر بین المللی، سایر  بیان می نماید 
کاالهای مد نظر )در پیوست A توافق  داد و این وس���ایل نقلیه تابع شرایط بس���ته بندی و برچسب گذاری برای 
ک از طریق جاده )ADR( ارائه شده است( و ساختار  کاالهای خطرنا نامه اروپایی در خصوص حمل بین المللی 
وسایل نقلیه، تجهیزات و شرایط بهره برداری هستند )در پیوست B توافق نامه اروپایی در خصوص حمل بین 
ک از طریق جاده )ADR( ارائه ش���ده اس���ت(. پیوست های A و B به طور منظم از زمانی  المللی کاالهای خطرنا
ک از طریق جاده )ADR( وارد این مباحث  که توافق نامه اروپایی در خصوص حمل بین المللی کاالهای خطرنا
 ECE/ ش���د، اصالح و به روز می ش���وند. آخرین اصالحیه در 1 ژانویه 2007 انجام ش���ده اس���ت و آخرین نسخه در

.)”2007 ADR“( 185 جلد 1 و 2 منتشر شده است /TRANS
ک از طریق جاده )ADR( با توصیه های  ساختار توافق نامه اروپایی در خصوص حمل بین المللی کاالهای خطرنا
ک دریایی بین  المللی۳  ک، قوانین الگو؛ دستورالعمل کاالهای خطرنا سازمان ملل در زمینه انتقال کاالهای خطرنا
ک از راه هوایی4  کاالهای خطرنا )س���ازمان دریایی بین المللی(؛ دس���تورالعمل های فنی برای حمل و نقل ایمن 
ک توسط ریل آهن5  کاالهای خطرنا )س���ازمان هوایی بین المللی ش���هری( و قوانین مربوط به حمل بین المللی 

)سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی از طریق ریل آهن( هماهنگ و سازگار می باشد.

کمیسیون اقتصادی اروپا کنوانسیون آرهوس سازمان ملل برای   7-3-4
توافق نامه ای در خصوص دسترس���ی به اطالعات، مش���ارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترس���ی به قضاوت 
کنفرانس  جهت مس���ائل زیس���ت محیطی )کنوانس���یون آره���وس6( در 25 ژوئ���ن 1998 در آرهوس دانم���ارک در 
کنوانسیون آرهوس نوع جدیدی  کابینه چهارم در فرآیند »محیط زیس���ت برای اروپا« به تصویب رس���یده است. 
از تفاهم های مربوط به محیط زیس���ت اس���ت که به ارتباط قوانین زیست محیطی و حقوق بشر می پردازد. این 
که با مشارکت تمام ذینفعان و پذیرش مسئولیت  توافق نامه تعهد نسبت به نسل های آینده را اعالم می نماید 
کنوانسیون قلب  ع این  حفاظت از محیط زیس���ت توس���ط دولت ها می توان به توسعه پایدار دست یافت. موضو

1. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )ADR(
2. Geneva
3. The International Maritime Dangerous Goods Code
4. The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
5. The Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
6. Aarhus Convention
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رابطه بین مردم و دولت می باش���د. هم چنین این کنوانس���یون نه تنها یک توافق نامه زیس���ت محیطی اس���ت 
بلکه در زمینه مسئولیت پذیری، شفاف سازی و تفاهم دولت ها نقش دارد. کنوانسیون آرهوس عالوه بر حقوق 
کل���ی، حق دسترس���ی به اطالعات و مش���ارکت عمومی و قض���اوت را به طرفین قرارداد و مقام���ات اعطا می نماید 

.)2000 ,UNECE(

4-4 دستورالعمل های موجود 

4-4-1 دستور العمل سازمان جهانی بهداشت
 ,WHO( 1مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی ،)WHO( مقاله سیاست های سازمان جهانی بهداشت
2004(، توصیه نموده است که کشورها قبل از انتخاب روش های مدیریت مراقبت های بهداشتی ارزیابی های 
ح شده ذیل  الزم را انجام دهند. س���ازمان جهانی بهداشت )WHO( به سازمان های دولتی استراتژی های مطر

را پیشنهاد می دهد: 

کوتاه مدت  استراتژی های 
تولید تمام قسمت های سرنگ از پالستیک یکسان به منظور تسهیل بازیافت	 
 	)PVC( کلراید انتخاب ابزارهای پزشکی عاری از پلی وینیل 
گزینه های بازیافت تا حد امکان )مثاًل برای پالستیک، شیشه(	  شناسایی و گسترش 
کوچک 	  کوره های زباله سوز با مقیاس  بررسی و ارتقا فناوری جدید یا جایگزین برای 
گزینه های 	  کش���ورهای در حال تغییر )تغییر از ی���ک حالت به حالت دیگر( و در حال توس���عه به  که  ت���ا زمانی 

مدیری���ت م���واد زای���د مراقبت های بهداش���تی برای محیط زیس���ت و بهداش���ت ایمن تر دسترس���ی می یابند، 
س���وزاندن به طور مناس���ب قابل قبول می باش���د. اجزا اصلی راه اندازی مناس���ب کوره های زباله س���وز شامل 
کاهش موثر مواد زاید جامد و تفکیک مواد زاید جامد، قرار دادن کوره های زباله سوز دور از مناطق مسکونی، 
طراحی مهندس���ی رضایت بخش، س���اخت به دنبال برنامه ریزی های بعدی مناسب، نگهداری دوره ای و 

آموزش و مدیریت پرسنل است

استراتژی های میان مدت
ک 	  ت���الش بیش���تر ب���رای کاهش تع���داد تزریق های غی���ر ضروری به منظ���ور کاهش می���زان مواد زای���د خطرنا

که نیاز به تصفیه دارند مراقبت های بهداشتی 
کسین و فوران 	  بررسی اثرات بهداشتی مواجهه مزمن با سطوح پایین دی ا
 ارزیاب���ی خط���ر برای مقایس���ه خطرات بهداش���تی )الف( س���وزاندن و )ب( مواجهه با مواد زای���د مراقبت های 	 

بهداشتی 

1. Safe health-care waste management
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 استراتژی های بلند مدت 
ترویج بیشتر و موثر فناوری های غیر سوز برای دفع نهایی مواد زاید مراقبت های بهداشتی جهت پیشگیری 	 

کس���ین ها و  از بروز بیماری از )الف( مدیریت ناایمن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و )ب( مواجهه با دی ا
فوران ها.

حمایت از کشورها در تهیه شیوه نامه راهنمای ملی برای مدیریت مناسب مواد زاید مراقبت های بهداشتی 	 
کش���ورها ب���رای ارائه و اجرای برنامه ملی، سیاس���ت ها و قوانین مربوط به م���واد زاید مراقبت های 	  حمایت از 

بهداشتی
کنوانس���یون بازل قید شده 	  که در  ارتقا اصول مدیریت مناس���ب مواد زاید مراقبت های بهداش���تی به صورتی 

است.
حمایت الزم به منظور تخصیص منابع مالی و انس���انی برای مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی 	 

در کشورها
هم چنین سازمان جهانی بهداشت )WHO( اصول اصلی نیل به مدیریت ایمن و پایدار مواد زاید مراقبت های 
بهداش���تی1 را پیش���نهاد داده اس���ت )WHO, 2007(. ب���ر اس���اس ای���ن اصول هر ش���خص یا س���ازمان که بودجه 
فعالیت ه���ای مراقبت ه���ای بهداش���تی را تامی���ن و از آن حمایت می نماید بای���د هزینه های مدیری���ت مواد زاید 

که: مراقبت های بهداشتی را نیز فراهم آورد به ویژه این 

دولت ها باید:
بودجه ای جهت پوشش هزینه های ایجاد، حفظ و نگهداری سیستم ایمن مدیریت مواد زاید مراقبت های 	 

بهداشتی اختصاص دهند.
از حامی���ان، ش���رکا و دیگ���ر مناب���ع تامین بودج���ه خارجی جه���ت مدیریت مواد زای���د مرتبط ب���ا مداخله خود، 	 

کافی نمایند. درخواست کمک های 
سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی را اجرایی و کنترل نمایند، از ایجاد ظرفیت2 حمایت نمایند 	 

کارگران اطمینان حاصل نمایند. و از سالمت جامعه و 

کنندگان و شرکا باید: اهدا 
گاهی داش���ته باش���ند تا هزینه های سیس���تم مدیریت مواد زاید مراقبت های 	  از مفاد برنامه بهداش���ت خود آ

بهداشتی را پوشش دهند.

سازمان های غیر دولتی )NGOs( باید:
ارتقا مدیریت صحیح مواد زاید مراقبت های بهداشتی را در اهداف خود متضمن شوند. 	 
در اجرای برنامه ها و فعالیت های مدیریت صحیح مواد زاید مراقبت های بهداشتی سهیم باشند. 	 

1. Core principles for achieving safe and sustainable management of health-care waste
2.  توضیح مترجمین: با توجه به امانت داری در ترجمهcapacity building  به صورت ایجاد ظرفیت یا ظرفیت سازی معنی شده است. در 

ح توسعه« یاد می شود. بیمارستان های جمهوری اسالمی ایران از این اصطالح به عنوان »طر
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بخش خصوصی باید:
ح 	  مس���ئولیت مدیریت صحیح مواد زاید مراقبت های بهداش���تی وابسته به محصوالت و خدمات از جمله طر

گیرد.  محصوالت و بسته بندی را بر عهده 

همه موسسات و سازمان های مربوطه باید:
مدیریت صحیح مواد زاید مراقبت های بهداشتی را ارتقا دهند.	 
راه حل های جدیدی را در جهت کاهش حجم و س���میت مواد زاید تولیدی وابس���ته به محصوالت خود ارائه 	 

دهند.
از اس���تراتژی ها و برنامه ه���ای جهانی بهداش���ت مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی اطمینان حاصل 	 

نمایند.

)ISWA( 4-4-2 انجمن بین المللی مواد زاید جامد
انجمن بین المللی مواد زاید جامدISWA( 1( یک موسس���ه بین المللی، مس���تقل و غیر انتفاعی اس���ت و با حفظ 
منافع عمومی برای ارتقا و توسعه مدیریت جهانی مواد زاید فعالیت می نماید. انجمن بین المللی مواد زاید جامد 
)ISWA( دارای اعضای ملی و انفرادی از سراس���ر جهان می باش���د و مدیریت حرفه ای و پایدار مواد زاید جامد را 

ارتقا می دهد.

4-4-3 س���ند سیاس���ی انجمن بین المللی مواد زاید جامد )ISWA( در خصوص مدیریت مواد زاید مراقبت های 
بهداشتی

انجم���ن بین الملل���ی مواد زاید جام���د )ISWA( توجه خاصی به مدیری���ت پایدار و ایمن م���واد زاید مراقبت های 
بهداش���تی دارد و از مدیریت پایدار مواد زاید مراقبت های بهداشتی در زمینه های تفکیک، ذخیره سازی، حمل 
 )ISWA( و نق���ل، تصفی���ه و دفع نهایی این نوع مواد زاید حمایت می نماید. انجمن بین المللی مواد زاید جامد

مدافع اصول زیر برای کشورهای عضو می باشد:
توجه خاص به توسعه پایدار در کسب و استفاده از منابع، به حداقل رساندن استفاده از منابع تا حد امکان، 	 

کثر رساندن بازیافت مواد و در نظر گرفتن مسائل  استفاده مجدد از اقالمی که از نظر پزشکی مناسبند، به حدا
توسعه پایدار در مدیریت مواد زاید جامد

بررس���ی منظم برنامه مدیریت مواد زاید هر یک از تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی، مسئولیت ها، آموزش 	 
مناس���ب و ارزیابی صالحیت مدی���ران مواد زاید. هم چنین آموزش تمام پرس���نل در زمینه مدیریت مواد زاید 

تسهیالت مراقبت های بهداشتی
ک 	  ک از مواد زاید جامد شهری به طور مناسب. جمع آوری و انتقال مواد زاید خطرنا تفکیک مواد زاید خطرنا

مراقبت های بهداش���تی در تسهیالت مراقبت های بهداش���تی به ظروف مناسب و ذخیره آنها در محل های2 
مناسب به ترتیبی که مدت زمان نگهداری از مدت زمان پیشنهادی 48 ساعت یا بیشتر تجاوز ننماید. با در 
1. The International Solid Waste Association )ISWA(
2. Site
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گرفتن شرایط آب و هوایی محلی این شرایط را می توان تنظیم نمود. مواد زاید انتقال یافته از سایت را  نظر 
ک از طریق  کاالهای خطرنا که دارای ش���رایط توصیه های سازمان ملل در زمینه حمل و نقل  باید در ظروفی 
کاالهای  جاده- در اروپا1 است، قرار داد. این شرایط توسط توافق نامه اروپایی در خصوص حمل بین المللی 

ک از طریق جاده )ADR( اجرا می شوند.  خطرنا
گ���زارش کام���ل رهنموده���ا در مدیری���ت ایم���ن م���واد زای���د حاص���ل از فعالیت ه���ای مراقبت های بهداش���تی2 	 

)WHO,1999( و رهنموده���ای فنی مدیریت مناس���ب زیس���ت محیطی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و 
کنوانسیون استکهلم ارائه شده است.  پزشکی زیستیUNEP( )Y۳ ;Y1( ۳, 200۳( و هم چنین مفاهیم 

گس���ترده س���و اس���تفاده دارویی و افزایش  هم چنین انجمن بین المللی مواد زاید جامد )ISWA( به دلیل اقدام 
که باید مقررات مناسب برای اطمینان از این که  میزان مواد زاید مراقبت های بهداشتی در خانه، با این دیدگاه 
مواد زاید مراقبت های بهداش���تی حاصل از منابع کوچک به طور مناس���ب تحت نظر و تصفیه شده اند، حمایت 

می نماید.

4-5 قوانین ملی
یک سند سیاست ملی باید اساس و مبنای توسعه قانون را شکل دهد و با رهنمودهای فنی توسعه یافته برای 
اج���رای قانون تکمیل گردد. این »بس���ته4« قانونی باید قوانین مربوط به تصفی���ه گروه های مختلف مواد زاید، 
ح منابع و تس���هیالت  مس���ئولیت پذیری ها و نیازهای آموزش را تعیین نمایند. این س���ند سیاس���ت ملی باید ش���ر

گیرد.  کشور مربوطه و جنبه های فرهنگی مدیریت مواد زاید را در نظر  موجود در 
یک قانون ملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی ممکن اس���ت منحصر به فرد باشد یا بخشی از قانون 

جامع تر را تشکیل دهد، مثل:
ک که کاربرد آنها در مواد زاید مراقبت های بهداشتی به صراحت 	  قانون مدیریت تمام اشکال مواد زاید خطرنا

بیان شده است. 
قانون بهداش���ت بیمارس���تان و کنترل عفونت که در آن باید بخش یا واحد خاصی به مواد زاید مراقبت های 	 

بهداشتی اختصاص داده شود. 
یک قانون ملی باید اجزا زیر را در برگیرد:

گون آن	  گونا ک مراقبت های بهداشتی و طبقه بندی  تعریف واضح مواد زاید خطرنا
 شناسایی دقیق تعهدات قانونی تولید کننده مواد زاید مراقبت های بهداشتی با توجه به مدیریت و دفع ایمن	 
گزارش	  مشخصات نگهداری سوابق و 
ایجاد سیستم صدور پروانه یا اخذ پروانه مجوز برای سیستم های تصفیه و مدیریت مواد زاید	 
تعیین مش���خصات سیستم بازرس���ی و روش های حسابرسی به طور منظم جهت اطمینان از اجرای قانون و 	 

1. United Nations recommendations on the transport of dangerous goods by road – within Europe 
2. Safe management of wastes from health-care activities 
3. Technical guidelines on the environmentally sound management of biomedical and healthcare wastes 
4. Package
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ح جرایم برای تخلفات طر
تعیین دادگاه مسئول رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرا یا عدم اجرای قانون	 

اج���رای تدریج���ی قانون برای معرفی تمام معیارها به طور همزمان، به وی���ژه وقتی که راهکارهای موجود کافی 
نباشد، در اولویت است.

4-6 رهنمودهای فنی 
رهنموده���ای فن���ی تمای���ل به کمک در اج���رای قان���ون دارند و بای���د عملی و به طور مس���تقیم ب���رای مدیران و 
کاربردی باش���ند. این اصول باید حاوی جزئیات مناسب برای اطمینان از دستیابی به اقدامات  پرس���نل محلی 
ایمن و اس���تانداردهای مناس���ب باش���ند. هم چنین باید چارچوب قانونی جهت تحقق مدیریت ایمن مواد زاید 
ح نمایند.  مراقبت های بهداش���تی و رهنمودهای ارتقا بهداشت بیمارس���تان، بهداشت حرفه ای و ایمنی را مطر
رهنموده���ای فنی توس���ط س���ازمان های مختلف، هم عمومی و ه���م غیر دولتی، آماده می ش���وند و به طور کلی 

دامنه گسترده ای از موضوعات مربوطه را بررسی می نمایند:
مسئولیت های مقامات بهداشت عمومی 	 
کاهش مواد زاید	   اقدامات ایمن برای 
جداسازی، جابجایی، ذخیره سازی و حمل و نقل مواد زاید مراقبت های بهداشتی	 
روش های تصفیه و دفع برای هرگروه از مواد زاید مراقبت های بهداشتی 	 
محدودیت خروج آالینده های جوی و معیارهای حفاظت از منابع آب	 

نمونه ای از رهنمودهای فنی ملی در پیش نویس فنی بهداش���ت 07-01: مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های 
 .)2006 ,UK DoH( بهداشتی1 ارائه شده است

4-7 حداقل رویکرد توسعه سیاست مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی
جای���ی که سیاس���ت، قانون یا رهنمود مل���ی وجود ندارد، این مهم نباید از ش���روع یک برنامه متوس���ط مدیریت 
ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی در بیمارستان یا تسهیالت مراقبت های بهداشتی ممانعت نماید. در این 
کوتاه که مشکالت را بیان، اقدامات ساده را تعیین، سهام داران را شناسایی و آنها را  صورت می توان یک س���ند 
کوتاه در ابتدا تمام موارد مذکور  برای اجرای فعالیت ها تحریک می نماید، آماده نمود. در آماده سازی این سند 
ضروری هس���تند. ش���ماری از نشریات می توانند در آماده س���ازی سیس���تم مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های 
بهداش���تی و برنامه های آموزش���ی برای پرس���نل کمک نمایند. دو نش���ریه نمونه زیر را می توان از اینترنت دانلود 

نمود. 
 	http:// که در لینک  )2000,WHO( 2آغاز مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در موسس���ات پزش���کی

در   pdf.www. healthcarewaste.org/fileadmin/user_upload/resources/HCW_practicalInfo1
دسترس می باشد.

1. Health technical memorandum 0701-: safe management of health care waste
2. Starting health care waste management in medical institutions 
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کش���ورهای جنوب صح���رای افریقا1: 	  تهی���ه برنامه ه���ای ملی مدیریت م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی در 
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/ ک���ه در  )2005,WHO( ،کتاب راهنم���ا

guidmanual/en/ دسترس می باشد.
موفقی���ت برنام���ه عمل���ی مدیریت ایمن م���واد زای���د مراقبت ه���ای بهداش���تی در یک بیمارس���تان غالب���ًا بر دیگر 
بیمارس���تان ها تاثیر می گذارد و دولت های ملی را برای اداره سیاس���ت ها و چارچوب های ملی مورد نیاز تش���ویق 

می نمایند.

4-8 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
گرفت عبارتند از: که در هنگام تنظیم سیاست و قانون باید در نظر   تعدادی از بهبودی های مطلوب 

کامل مقررات و نیاز به انجام اقدامات مش���ابه توس���ط موسسات 	  تعیین بودجه ملی برای اطمینان از رعایت 
شخصی؛ 

بهبود مستمر استانداردهای الزامی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛	 
ایجاد سیستم سازمان دهی شده تقویت قوانین؛	 
ایجاد سیستم ملی آموزشی و ارزیابی صالحیت فنی در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛	 
گاهی، آموزش و ارزیابی منظم توس���عه پای���دار در مدیریت تمام مواد زاید 	  ایجاد یک سیس���تم برای افزایش آ

تولیدی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی.

1. Preparation of national health care waste management plans in sub-Saharan countries: guidance manual
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کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
س���ند سیاست ملی باید اصول منطقی قانون را مش���خص نماید و توافقات بین المللی وکنوانسیون هایی که به 
امضای کش���ور رس���یده است مورد توجه قرار دهد، به عالوه به مجموعه اهداف ملی مراحل ضروری دست یابد. 

سند سیاست در برگیرنده موارد زیر است:
تعاریف جریان مختلف مواد زاید تولیدی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی؛	 
ارتقا مزایای تکنیک های تفکیک و ذخیره سازی پایدار برای جریان های مختلف مواد زاید؛	 
توضیح خطرات ایمنی و بهداشتی حاصل از سو مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛	 
دالیل اقدامات مدیریت ایمن و پایدار و دقیق مواد زاید مراقبت های بهداشتی در موسسات مراقبت های بهداشتی؛	 
گروه )طبقه( مواد زاید؛	  فهرست روش های تایید شده تصفیه و دفع برای هر 
کنترل نشده؛	  ک مراقبت های بهداشتی به روش  هشدار در مقابل اقدامات ناایمن مثل دفع مواد زاید خطرنا
ج از تسهیالت مراقبت های بهداشتی؛	  توصیف مسئولیت های مدیریتی داخل و خار
ارزیابی هزینه های مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛	 
کمینه سازی، جداسازی، جابجایی، حمل 	  اجرای مراحل اصلی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی: 

و نقل، تصفیه و دفع نهایی؛
مشخصات فنی برای اجرای هر مرحله )در رهنمودهای فنی به طور مجزا توصیف شده اند(؛	 
ح نگهداری سوابق و اسناد؛	  شر
نیازهای آموزشی؛	 
کارگران.	  کم بر حفاظت از سالمت و ایمنی  قوانین حا

ک���ه یک سیاس���ت در زمین���ه مدیریت م���واد زاید مراقبت ه���ای بهداش���تی پذیرفته می ش���ود، قانون ملی  زمان���ی 
بای���د بر مبنای آن سیاس���ت توس���عه یابد. این سیاس���ت باید کنترل حق���وق ملی را ایجاد نمای���د و به آژانس ملی 
حفاظت محیط زیس���ت، س���ازمان بهداشت یا سازمان های مشابه که مسئول تنظیم مقررات مدیریت مواد زاید 
مراقبت های بهداش���تی هستند اجازه داده ش���ود تا اجرای آنها را تشویق نمایند. هم چنین قوانین باید جرایمی 
را برای عدم اجرای قانون در نظرگیرند. عدم ش���فاف س���ازی باعث س���ردرگمی می ش���ود، بنابراین آنچه اهمیت 
دارد این است که مسیر روشنی از مسئولیت مدیریت و قوانین مواد زاید مراقبت های بهداشتی بین بخش های 

دولتی و نمایندگان مسئول در بهداشت، محیط زیست و ایمنی حرفه ای وجود داشته باشد.
رهنمودهای فنی همراه با قوانین باید عملی باشند و به طور مستقیم در تسهیالت مراقبت های بهداشتی کارایی 
داش���ته باش���ند. آنها باید شامل مشخصات خاص با جزئیات مناسب باشند و از مشاهده اقدامات و دستیابی به 
استانداردهای مناسب مطمئن باشد. جایی که تعهد ملی جهت بهبود مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی 

کلینیک ها باید ارتقا را ایجاد نمایند. وجود ندارد، خود بیمارستان ها و 
موفقیت برنامه عملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در یک بیمارس���تان غالبًا بر دیگر بیمارستان ها 

تاثیر می گذارد و هم چنین دولت های ملی را برای اداره سیاست و چارچوب ملی مورد نیاز، تشویق می نماید.



109

4-9 منابع و مطالعه بیشتر
منابع

UK DoH )United Kingdom Department of Health( )2006(. Health technical memorandum 0701-: safe 
management of health care waste. London, United Kingdom Department of Health )http://www.dh.gov.uk/
en/ Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_063274(. 
UNECE )United Nations Economic Commission for Europe( )2000(. The Aarhus Convention: an 
implementation guide. New York and Geneva, United Nations )http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf and 
http://www.unece.org/ env/pp/welcome.html(. 
UNECE )2010(. European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road: ADR 
)Economic Commission for Europe(. Geneva, United Nations. 
UNEP )United Nations Environment Programme( )1972(. Report of the United Nations Conference on the 
Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972. United Nations publication No. E.73.II.A.14. Geneva, 
United Nations )http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&article
id=1163(.
UNEP )2003(. Technical guidelines on the environmentally sound management of biomedical and healthcare 
wastes )Y1;Y3(. Geneva, United Nations Environment Programme )http://www.basel.int/TheConvention/
Publications/ TechnicalGuidelines/tabid/2362/Default.aspx(. 
UNEP )2006(. Guidelines on best available techniques and provisional guidance on best environmental 
practices relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. 
Geneva, Secretariat of the Stockholm Convention )http://www.pops.int/documents/guidance/batbep/
batbepguide_en.pdf(. 
United Nations Economic and Social Council’s Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 
)2011(. Recommendations on the transport of dangerous goods, 16th rev. ed. UNECE, Geneva )http://www.
unece. org/trans/danger/publi/unrec/rev1717/files_e.html(. 
World Commission on Environment and Development )1987(. Our common future. Oxford, Oxford 
University Press. 
WHO )2000(. Starting health care waste management in medical institutions. Geneva, World Health 
Organization )http://www.healthcarewaste.org/fileadmin/user_upload/resources/HCW_practicalInfo1.
pdf( 
WHO )2004(. Safe health care waste management: policy paper. Geneva, World Health Organization )http://
www. who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/hcwmpolicy/en/index.html(. 
WHO )2005(. Preparation of national health care waste management plans in sub-Saharan countries: guidance 
manual. Geneva, World Health Organization and United Nations Environment Programme Secretariat of the 
Basel Convention )http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/guidmanual/en(. 
WHO )2007(. WHO core principles for achieving safe and sustainable management of health-care waste. 



110
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

Geneva, World Health Organization )http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/
hcwprinciples/en/index.html(.

مطالعه بیشتر
ISWA )International Solid Waste Association( )2007(. Technical policy paper No.11 – Health care waste. 
Copenhagen, International Solid Waste Association )http://www.iswa.org/en/76/publications.html(. 
Rushbrook PE, Chandra C, Gayton S )2000(. Starting health care waste management in medical institutions: 
a practical approach. Copenhagen, Health Care Waste Practical Information Series, No. 1. World Health 
Organization Regional Office for Europe )http://www.healthcarewaste.org/fileadmin/user_upload/
resources/HCW_practicalInfo1.pdf(. 
Secretariat of the Basel Convention )2011(. Technical guidelines on environmentally sound management 
of wastes consisting of elemental mercury and wastes containing or contaminated with mercury )31 October 
2011(. Geneva, Basel Convention and United Nations Environment Programme )http://www.basel.int/
Implementation/ TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/MercuryWaste/tabid/2380/
Default.aspx(. 
United Nations Commission on Sustainable Development )2002(. Plan of implementation of the World 
Summit on Sustainable Development, paragraphs 19, 22 and 23. Geneva, United Nations )http://www.un-
documents.net/ jburgpln.htm(. 
WHO )World Health Organization( )2002(. Basic steps in the preparation of health care waste management 
plans for health care establishments. Amman, WHO Centre for Environmental Health Activities )http://
www.k4health.org/ toolkits/implants/basic-steps-preparation-health-care-waste-management-plans-
health-care(. 
WHO )2005a(. Better health care waste management. Amman, WHO Regional Office for the Eastern 
Mediterranean, Regional Centre for Environmental Health Activities. 
WHO )2005(. Mercury in health care. Geneva, World Health Organization )http://www.who.int/water_
sanitation_ health/medicalwaste/mercury/en/index.html(. 



فصل پنجم
برنامه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی





113

که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

هدف از برنامه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
مراحل اصلی جهت آماده سازی برنامه ملی و محلی برای تسهیالت مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
اعضای تیم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی چه کسانی هستند؟	 
گنجانده شود؟	  در برنامه مدیریت مواد زاید چه موضوعاتی باید 
حداقل سطح برنامه ریزی مواد زاید مراقبت های بهداشتی برای مناطق با درآمد پایین تر چیست؟	 

5-1 نیازهای برنامه ریزی
برای عملیات مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی باید در س���طوح ملی، منطقه ای و محلی سازمان دهی 
کننده ترین روش برای ارتقا،  انجام ش���ود و سپس برنامه ریزی نمود. اجرای تدریجی برنامه، موثرترین یا قانع 
که  کشور نمی باشد. یک برنامه خوب، یک مبنای خوب است  کل بیمارستان یا منطقه یا  حفظ و انتشار آن در 

شامل برآورده نمودن نیازها و هماهنگ نمودن افراد درگیر است.
در برنامه ریزی، اس���تراتژی بهبود اجرای مدیریت مواد زاید و تخصیص نقش ها، مس���ئولیت ها و منابع تعریف 
می شود. یک برنامه سنجیده، اقدامات اجرایی توسط مسئولین، پرسنل مراقبت های بهداشتی و کارگران مواد 
که باید در آن  زاید را توضیح می دهد. برای اجرای موفق در س���طح ملی، یک برنامه برای دولت ضروری اس���ت 

کشور تعریف شده باشد. چگونگی ارتقا اهداف و منابع مورد نیاز در 
برنام���ه ری���زی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در س���طوح ملی، منطقه ای یا محل���ی باید با توجه به 
اص���ول اصلی س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( ب���رای نیل به مدیریت ایم���ن و پایدار مواد زای���د مراقبت های 
بهداش���تی باش���د )2007a ,WHO(. اصول اصلی سازمان جهانی بهداش���ت )WHO( نیازمند این است که تمام 
پرس���نل مرتبط با تامین نیازهای مالی و پش���تیبانی فعالیت های مراقبت های بهداش���تی، هزینه های مدیریت 
کنندگان مسئولیت  مواد زاید مراقبت های بهداشتی را فراهم آورند. این وظیفه مراقبت است. هم چنین تولید 

ک می گذارند. مدیریت مواد زاید را برای پیشرفت و فروش محصوالت و خدمات خود به اشترا
خ  ک���ه عمدتًا در مرحل���ه برنامه ریزی ر اص���ول اصل���ی راهنمایی، توضیح صریح مس���ئولیت ها و س���رمایه گذاری 
می دهد، توسط اصول اصلی راهنمایی ارائه داده می شود. برنامه ریزی باید شش هدف فهرست شده در زیر را 

.)2005 ,WHO, Basel Convention & UNEP( پوشش دهد
توسعه چارچوب قانونی و حقوقی برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی،	 
توجیه اقدامات مدیریت مواد زاید در تسهیالت مراقبت های بهداشتی،	 
گذاری مالی و منابع عملیاتی مختص مدیریت مواد زاید،	  توسعه سرمایه 
آغاز ایجاد ظرفیت و معیارهای آموزشی،	 
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تنظیم برنامه نظارتی،	 
کاهش آلودگی مرتبط با مدیریت مواد زاید.	 

ع در حال رشد است، فرآیند برنامه ریزی باید به روز رسانی  مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی یک موضو
دوره ای سیاست ها و خط مشی ها را به منظور شناخته شدن ارتقا فرآیندها و فناوری فراهم نماید.

برنامه های توس���عه در س���طح محلی باید مفصل تر و همراه با ارزیابی نیازها، غلبه بر مش���کالت، مواد مورد نیاز، 
مهارت های موجود و هزینه ها و روش های مدیریت مواد زاید و گزینه های تصفیه در دسترس باشند. هم چنین 

ح مزایای حاصل از مدیریت بهتر مواد زاید بهره مند شد. از یک برنامه سطح محلی می توان برای شر
در اهداف تس���هیالت مراقبت های بهداشتی بزرگتر، ایجاد برنامه رس���می مدیریت مواد زاید باید به صورت یک 
گیرد. این سند باید حاوی ترکیب دانش و تصمیمات برای تولید، مدیریت و تصفیه مواد زاید باشد.  سند انجام 
یک فرد ارش���د در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی باید انتخاب و مسئولیت آماده س���ازی برنامه، جمع آوری 
گذار نمود و در صورت توافق مروج نحوه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی  ایده ها از سایر افراد را به او وا
کوچکتر، باید در هر بخش بالینی برنامه محلی  کز پزش���کی  کمک بهیاران باش���د. در مرا کارکنان بالینی و  برای 
ک���ه در انجام اقدامات  ح کوتاه تمهیدات مدیری���ت مواد زاید قرار داد، هم چنین در هر بخش کس���ی را  را ب���ا ش���ر
مس���ئولیت پذیر اس���ت، شناس���ایی نمود و محلی که مواد زاید انتقال خواهند یافت و چگونگی دفع بعد از حذف 

کننده پسماند را تعیین نمود. توسط خدمات نظافت یا حمل 

5-2 برنامه های ملی 

5-2-1 هدف برنامه ملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
برنامه مدیریت ملی باید بر ارزیابی گزینه های موجود در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی استوار باشد و 
سپس برای اجرای اقدامات مربوطه در کل کشور توافق و اقدام نمایند. بررسی ملی اقدامات موجود مراقبت های 
بهداش���تی و فناوری های مورد اس���تفاده باید مقدم بر اقدامات برنامه ریزی باشد. این بررسی، اطالعاتی را برای 
امکان برنامه ریزی های منطقی فراهم می نماید و مصوبات دولت در زمینه توس���عه تس���هیالت جدید تصفیه، 

قوانین و رهنمودها و سطح سرمایه مورد نیاز برای اجرای یک برنامه ملی را مشخص و به اطالع می رساند.

5-2-2 برنامه عملیاتی توسعه یک برنامه ملی
در شرایط ایده آل، می توان یک برنامه عملیاتی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی اتخاذ نمود تا حمایت 
سیاس���ی و س���اختاری برای آماده سازی برنامه ملی فراهم ش���ود. این یک رویکرد سازمان یافته شامل ذینفعان 
کارآمد ارتقا یابد؛ مس���یری برای تهیه  بخش های بهداش���ت، صنعت و عموم مردم اس���ت تا سیاس���ت مواد زاید 
کنترل  دستورالعمل های جدید و استانداردهای بخش بهداشت فراهم شود؛ مزایای بهداشت عمومی از طریق 
کارکنان تقویت گردد؛ و موقعیت، معیارها و ضوابط طراحی تسهیالت تصفیه و دفع مواد زاید  مواد زاید و آموزش 
در آینده مش���خص شود. س���ازمان جهانی بهداشت )WHO( یک مثال برنامه عملیاتی تشکیل شده از 8 مرحله 

ح می دهد )شکل 1-5(. را شر
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اجزا عملیات
ایجاد سیستم بازنگری

ارتقا برنامه
ایجاد سیستم اطالعات

⇐ماه الف6 
⇐
⇐

مراحل عملیات
8. بازنگری برنامه ملی اجرا شده

7. ایجاد و اجرای برنامه آموزش ملی
6. پایه ریزی قوانین و استانداردها

5. توسعه سیاست های معمول درمان
4. تدوی���ن اس���تراتژی مدیری���ت م���واد زای���د 

مراقبت های بهداشتی
۳. ایجاد رهنمود ملی

2. انج���ام بررس���ی مل���ی مدیریت م���واد زاید 
مراقبت های بهداشتی

1. اطمین���ان از تعه���د سیاس���ی و تخصی���ص 
مسئولیت ها

⇐6 ماهایجاد »آموزش مربیان«
⇐

⇐برنامه
اصالح برنامه های تحصیلی بهداشت

کسب کمک حرفه ای
توجه به اصول بین المللی

توجه به بهترین تکنیک های در دسترس )BAT(ب
از جمل���ه اس���تانداردهای فن���ی، زیس���ت محیطی و بهداش���تی برای 

تکمیل زنجیره منطقی )تفکیک، حمل و نقل، ذخیره سازی(
از جمله نظارت و تهیه مستند

12 ماه
⇐
⇐
⇐

سیستم

استفاده از ورودی بیمارستان
ایجاد تسهیالت تصفیه مشارکتی یا منطقه ای

تاسیس تسهیالت تصفیه در محل
تاسیس تسهیالت تصفیه جایگزین

۳ ماه

۳ ماهارائه استراتژی ملی

ارائه سیاست های ملی و قانونی
استفاده از ورودی بیمارستان

اس���تفاده ب���ه عنوان اس���اس ادغ���ام ورودی بیمارس���تان در توس���عه 
سیاست

6 ماه

طراحی و امتحان بررسی
توزیع ملی

استفاده از رهنمودها
6 ماه

تعیین صالحیت
تعامل با وزارتخانه ها

شروع اجرای برنامه عملیاتی
۳ ماه

الف زمان برای تکمیل فعالیت

ب بهترین تکنیک در دسترس )BAT( استانداردهای بین المللی هستند

)1997( )WHO( منبع: برگرفته از سازمان جهانی بهداشت
شکل  5-1 برنامه عملیاتی برای برنامه ملی مدیریت مناسب مواد زاید مراقبت های بهداشتی
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مرحله 1: ایجاد تعهد سیاسی و مسئولیت پذیری مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی
که برنامه عملیاتی، توسعه یابد و اجرا شود، تعهدات سیاسی جهت آماده سازی یک سیاست ملی  پیش از این 
در خصوص مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مورد نیاز است. بعد از آن، مسئولیت آماده سازی برنامه 
گذار می ش���ود. معمواًل وزیر بهداش���ت و وزیر محیط زیس���ت به عنوان یکی از مقامات اصلی  به مقامات دولتی وا
عمل می نماید و باید همکاری نزدیکی با دیگران از جمله وزارتخانه ها، سازمان های بهداشتی، ارائه دهندگان 
خدمات بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی )NGOs( و نهادهای حرفه ای داشته باشد. الزم به یادآوری 
گونه تعهد سیاس���ی توس���ط دولت برای بهب���ود مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی  اس���ت که در ابتدا هر 
هزین���ه زیادی به همراه خواهد داش���ت و باید در برآورد هزینه های مربوط ب���ه نیازهای مالی برای اجرای برنامه 

ملی منعکس شود.

مرحله 2: اداره بررسی ملی اقدامات مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
آژانس های ملی مسئول در موضوع مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید از سطح فعلی تولید مواد زاید و اقدامات 
گاهی کامل داش���ته باش���ند. بررس���ی برنامه ریزی مدیریت موثر مواد زاید ضروری است.  مدیریت ملی مواد زاید آ
کارکنان رده اول نیز جمع آوری  اطالعات مورد نیاز برای تکمیل برنامه را نه تنها مدیران و افراد ارش���د بلکه باید 
کارکنان  نمایند. بررس���ی باید ش���امل مش���اهدات بی طرف مکان و مصاحبه با مدیران مراقبت های بهداشتی و 
کنندگان مواد زاید( باشد. باید پرسشنامه  بالینی و پش���تیبانی در سطوح مختلف )مثاًل خدمات نظافت و جابجا 
اس���تاندارد جم���ع آوری اطالعات ب���رای ثبت اطالعات آماده نمود و در تمام )یا یک نمونه ش���اخص( تس���هیالت 

کار برد. مراقبت های بهداشتی به 
یک ارزیابی مفید باید موارد زیر را در برگیرد:

فهرس���ت تس���هیالت بهداش���تی موجود: از این فهرس���ت به عنوان یک پای���گاه اطالعات���ی در خصوص توزیع 	 
تس���هیالت مراقبت های بهداشتی، خدمات پزشکی ارائه ش���ده، تعداد بیماران درمان شده و استانداردهای 

خدماتی حاصل شده، می توان استفاده نمود.
تجزی���ه و تحلیل قوانی���ن موجود: این تجزیه و تحلیل ب���رای فرآیند برنامه ریزی ضروری می باش���د، زیرا که 	 

می���زان و ن���وع تعهدات قانونی مصوب را مش���خص می نماید و هر گونه نق���ص در نیازهای قانونی یا حقوقی 
م���ورد انتظ���ار نهادهای عمومی، بخش خصوصی و افراد در مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی 
برجسته می سازد. هم چنین نقطه مرجعی برای تعیین مسئولیت های مربوط به مدیریت مواد زاید و ایمنی 

عمومی می باشد.
برآورد تولید گس���ترده مواد زاید مراقبت های بهداش���تی: بررسی مواد زاید تولیدی، اطالعات ضروری در مورد 	 

خ تولید بین تس���هیالت مراقبت های بهداشتی و مناطق را فراهم  مقدار و نوع مواد زاید تولیدی و مقایس���ه نر
می آورد. روش های معمول مقایس���ه بین بخش های بالینی و تس���هیالت مواد زاید مراقبت های بهداشتی را 
با مقدار مواد زاید تولیدی به ازای تعداد تخت های بیمارس���تان، میزان تخت اش���غال شده یا تعداد بیماران 

سرپایی در هر روز یا هر ماه بیان می نمایند.
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توصی���ف اقدام���ات مدیریت مواد زای���د مراقبت های بهداش���تی: اغلب دول���ت مرکزی اطالع���ات واضحی در 	 
خص���وص اقدام���ات مورد اس���تفاده در م���واد زاید مورد اس���تفاده ندارد. ای���ن اطالعات را می توان با مش���اهده 
گیری های  کلینیک ها جمع آوری نمود. جمع آوری این اطالعات برای تصمیم  کارکنان در بیمارس���تان ها و 
منطقی بر اساس اولویت مداخالت مطابق با خطرات ناشی از روش های فعلی ضروری است. نوع اطالعات 

که می توان جمع آوری نمود شامل موارد زیر است: کیفی 
- مهارت ها و دانش پرسنل درگیر در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛ 

کنونی دفع مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، ش���امل س���طح حفاظت از بهداش���ت در فرآیند  - اقدامات 
تفکیک، جمع آوری، نقل و انتقال، ذخیره سازی و روش های دفع موجود.

کارکنان در تس���هیالت مرک���زی و تس���هیالت مراقبت های 	  تجزی���ه و تحلی���ل وضعیت موج���ود آموزش ب���رای 
بهداشتی خصوصی.

کنت���رل چگونگی دفع ایمن مواد زاید 	  تجزی���ه و تحلیل ظرفیت های نظارتی و س���ازمانی: این مورد به منظور 
کیفیت آن بررسی می شود، انجام می گردد. نظارت و 

جدول 5-1 نمونه ای از بررس���ی پرسش���نامه را نشان می دهد، که برای شناسایی موضوعاتی که نیاز به مداخله 
در بیمارس���تان های منطقه آسیای جنوب شرقی سازمان جهانی بهداش���ت )WHO-SEARO( دارند، استفاده 
که برای ارتقا هزینه و ارزیابی  می شود. هم چنین ابزارهای ارزیابی دیگری برای اجرای برنامه جدید وجود دارد 

مفید هستند:
ابزار ارزیابی س���ریع مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تیWHO( 1,2004؛ به تازگی به روز ش���ده است(2. 	 

کش���ور در همه س���طوح  کلی از مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در  این ابزار ارزیابی به ارائه تصویر 
می پردازد )از س���طح وزارتی تا تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی کوچک(. این ابزار را می توان برای ارزیابی 
کلیدی که الزم  کار برد و به برجسته سازی موضوعات  مدیریت، آموزش، موضوعات حقوقی، فنی و مالی به 

کمک می نماید. است در چارچوب برنامه عملیاتی ملی نشان داده شود، 
ابزار ارزیابی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتیWHO( ۳,2000(. این ابزار الکترونیکی سازمان جهانی 	 

بهداش���ت )WHO( ی���ک تصوی���ر لحظه ای و س���ریع از پیش���رفت کش���ور در مدیریت مواد زای���د مراقبت های 
ک ترین بخش جریان مواد  بهداش���تی فراهم می آورد و بر مواد زاید حاص���ل از تزریق به عنوان یکی از خطرنا

زاید مراقبت های بهداشتی تمرکز دارد. 
مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛ ابزارهای تجزیه و تحلیل هزینه توسعه2007b ,WHO(4( . تجزیه 	 

کارب���ر مربوط به مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در  و تحلی���ل هزینه توس���عه به برآورد هزینه های 
کمک می نماید  تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی، تس���هیالت تصفیه مرکزی یا خوشه ای5 و س���طوح ملی 

1. Health care waste management rapid assessment tool 
2. http://www.healthcarewaste.org/en/documents.html?id=115&suivant=20 
3. Health care waste management assessment tool 
4. Health care waste management – Expanded costing analysis tools 
5. Cluster
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)برای جزئیات بیشتر به فصل 10 مراجعه نمایید(.1
وب سایت مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت )WHO( اطالعات بیشتر را فراهم 

آورده است.2

مرحله 3- ایجاد رهنمود ملی
رهنموده���ای فنی مبن���ای یک برنامه ملی ب���رای ارتقا مدیریت م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی در چارچوب 
که از آنها حمایت می نمایند، هس���تند. مرحله ۳ از فرموالس���یون سند ملی سیاسی بر اساس نتایج  قانونی واقعی 
که نیاز به آماده سازی دارد، تشکیل شده است. این دو  بررس���ی ملی و شناسایی دستورالعمل های عملی جدید 

مورد ممکن است در یک سند جامع جمع شوند.

مرحله 4- تنظیم استراتژی ملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
با ترسیم مقاصد و اهداف ارائه شده در سیاست ملی، دولت باید اهداف سیاسی خود را به سمت تغییرات جزئی 
در بخش مراقبت های بهداش���تی تغییر جهت دهد. این اقدام معمول، در حیطه وظایف وزیر یا مقامات اصلی 

جهت ارتقا یک استراتژی ملی و اجرایی است. این استراتژی ملی باید:
کنترل عفونت و حفاظت از محیط زیست را تعیین نماید؛	  اهداف و ابزارهای نظارت بر 
یک انتخاب مناسب برای فناوری های بسته بندی، حمل و نقل، تصفیه و دفع فراهم آورد؛	 
گزینه های مناسب برای سیستم های مرکزی و محل دفع مواد زاید را شناسایی نماید؛	 
توزیع مسئولیت ها در بخش مقامات مرکزی، منطقه ای و محلی را منعکس سازد؛	 
دس���تورالعمل های برنامه های آموزشی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی در سطوح شهری، منطقه ای و 	 

کشوری را پیشنهاد دهد؛
دستور العمل برپایی سیستم های نظارتی و مستندات برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی را تهیه 	 

نماید؛
ع مواد زاید ترسیم نماید؛	  برنامه عملیاتی برای اجرای اقدامات اصالحی با موضو
ح س���رمایه گذاری هزینه برای توصیف س���رمایه، بهره برداری س���االنه و برآورد بودج���ه مالی مورد نیاز به 	  ط���ر

منظور اجرای استراتژی ملی ارائه دهد.

مرحله 5 – ارائه سیاست روش های منطقه ای و مشارکتی تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی
که دولت منابع مورد نیاز برای ایجاد شبکه ملی تسهیالت دفع مواد زاید مراقبت های  روش مطلوب این اس���ت 
بهداش���تی، تسهیالت در دسترس بیمارستان ها و دیگر تس���هیالت مراقبت های بهداشتی را شناسایی نماید. در 

گزینه اصلی برای مدیریت تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی وجود دارد:  حال حاضر، چهار 
کز مراقبت های بهداشتی	  گزینه 1: تسهیالت تصفیه در محل در هر یک از مرا

1. http://www.healthcarewaste.org/en/documents.html?id=218&suivant=19
2. http://www.who.int/water_sanitation_health/en
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گزینه 2: تس���هیالت تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مش���ارکتی یا منطقه ای تکمیل ش���ده توس���ط 	 
تسهیالت شخصی برای بیمارستان های دور دست؛

گزین���ه ۳: تصفی���ه مواد زای���د مراقبت های بهداش���تی در تس���هیالت تصفیه صنعتی یا ش���هری موج���ود )مثاًل 	 
که وجود دارند؛  تسهیالت شهری( در جاهایی 

ج از محل.	  گزینه 4: انجام بخشی از تصفیه در محل و تصفیه مواد زاید باقی مانده خار
هر گزینه مزایا و معایبی دارد و مناسب بودن هر کدام باید در برنامه ملی مورد توجه قرار گیرد. یک برنامه ملی یا 
کز مراقبت های بهداشتی، کیفیت شبکه  ع مرا منطقه ای باید شرایط محلی از جمله تعداد، موقعیت، اندازه و نو

جاده ای و منابع مالی و فنی موجود در هر منطقه را در نظر بگیرد.

مرحله 6- ایجاد قانون: قوانین و استانداردهای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی
کاربرد آنها می باش���د.  گذار حامی برنامه ملی و دس���تور العمل های مربوطه برای تنظیم و تعیین  معم���واًل قانون 
قوانین مدیریت مواد زاید معمواًل بر اساس اصول پذیرفته شده در موافقت نامه های مختلف بین المللی که یک 

کننده آن می باشد، استوار است )به فصل 4 مراجعه نمایید(. کشور امضا 

مرحله 7- موسسه برنامه آموزش ملی
برای نیل به اقدامات پذیرفته ش���ده در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، تمام مدیران و سایر پرسنل 
باید به طور مناسب آموزش ببینند. عالوه بر این، برنامه های آموزشی برای رسیدن به انتظارات ملی بهداشتی 
و رعای���ت مقررات ضرروی هس���تند. ارائه برنام���ه آموزش مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی می تواند به 
کارکنان و مسئولین،  کارکنان و مس���ئولین، دوره های آموزشی بلند مدت برای  کوتاه مدت برای  صورت آموزش 
کارکنان با تجربه شروع  دوره های آموزش���ی بلند مدت برای آموزش مدرس���ان آینده و دوره های باز آموزی برای 
ش���ود. موسسات در سطوح ملی، منطقه ای یا محلی می توانند به آماده سازی فعالیت های »آموزش مدرسان« 
کز واجد صالحیت برای برنامه آموزشی را شناسایی نمایند. جزئیات برنامه های  کمک نمایند و موسس���ات یا مرا

آموزشی در فصل 1۳ و پیوست 2 ارائه شده است.

مرحله 8- بازنگری برنامه ملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی بعد از اجرا
ی���ک برنام���ه ملی مدیری���ت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی باید طی ی���ک فرآیند متوالی با نظ���ارت دوره ای و 
ارزیابی مجدد توس���ط نماینده آژانس ملی دولت از جمله بهداش���ت عمومی، آژانس بهس���ازی یا محیط زیس���ت 
پایش شود. عالوه بر این روش های تصفیه باید به طور منظم برای همگام سازی با پیشرفت های جدید به روز 
کلینیک ها  گزارش های حاصل از بیمارستان ها و  رسانی شوند. آژانس ملی باید اولویت مبنای ارزیابی خود را بر 
گزارش���ات س���االنه ارس���ال ش���ده باید  در زمینه موفقیت در اجرای برنامه های مدیریت مواد زاید خود قرار دهد. 
توس���ط مسئولین تس���هیالت بازنگری شود و برای بازرسی سیس���تم های مدیریت مواد زاید بازدیدهای تصادفی 
کتبی همراه با پیشنهادهایی برای  کمبود در سیستم مدیریت مواد زاید را باید به صورت  انجام داد. هر نقص و 
اقدامات اصالحی به رئیس بیمارستان یا کلینیک اعالم نمود، تا جایی که قابل اجرا است باید محدودیت زمانی 
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برای اجرای اقدامات اصالحی مشخص نمود و مسئول سازمان باید از تاریخ بازدید بعدی جهت پیگیری اطالع 
داشته باشد.

ج از محل، اپراتورهای تس���هیالت تصفیه، پیمانکاران حمل و نقل جاده  باید از تس���هیالت تصفیه مواد زاید خار
ای و اپراتوره���ای لندفی���ل بازدید نمود. هم چنین انتظار بازدیده���ای دوره ای از اپراتورهای مدیریت مواد زاید 
که از آنها استفاده می شود را باید داشت. از این دو  توسط آژانس ملی دولت و تسهیالت مراقبت های بهداشتی 
س���ازمان انتظار می رود که برای ارتقا حفاظت از بهداش���ت عمومی و بهداشت حرفه ای بر عملیات بهره برداری 

مواد زاید فشار وارد نمایند. 

5-3 برنامه مدیریت مواد زاید برای تسهیالت مراقبت های بهداشتی

5-3-1 تخصیص مسئولیت ها 
کنترل عفونت است. مدیریت مواد  مدیریت موثر مواد زاید مراقبت های بهداشتی یکی از نیازهای دائمی برای 
گرفته ش���ود و برنامه مدیریت مواد  زاید مراقبت های بهداش���تی باید به صورت بخش���ی از کنترل عفونت در نظر 
زاید محلی را می توان به پرسنل کنترل عفونت در جایی که حضور دارند تحویل داد. در تسهیالت مراقبت های 
کمیته مدیریت مواد زاید به صورت  گروه یا  که مقادیر باالیی از مواد زاید تولید می شود باید یک  بهداشتی بزرگ 

گانه تشکیل داد. جدا
کمیته مدیریت مواد زاید در بیمارستان های بزرگ متشکل از اعضای زیر می باشد: یک نمونه 

رئیس بیمارستان )به صورت مدیر(	 
مسئول بخش های بیمارستان 	 
مسئول کنترل عفونت 	 
داروساز ارشد	 
مسئول پرتوها 	 
مدیریت پرستاری1 )یا سر پرستار(	 
مدیر بیمارستان	 
مهندس بیمارستان	 
امور مالی	 
گر کسی منصوب شده باشد(	  مسئول مدیریت مواد زاید )ا

کنترل عفونت،  کنترل عفون���ت یا به جای مس���ئول  در س���ازمان های بزرگت���ر، در این س���اختار عالوه بر مس���ئول 
متخصص بهداش���ت محیط بیمارس���تان نیز حضور دارد که مش���کالت دائمی مربوط به بهداش���ت بیمارستان از 

کلستریدیوم دیفیسل را بررسی می نماید. جمله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم در برابر متی سیلین یا آلودگی 
در تسهیالت مراقبت های بهداشتی در نواحی با درآمد کمتر روش پیشنهادی داشتن یک کمیته کوچکتر کنترل 

عفونت با یک فرد مسئول برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی است.

1. Matron
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رئیس بیمارستان باید به طور رسمی اعضای تیم مدیریت مواد زاید را به صورت کتبی منصوب نماید و هر عضو 
ح شده اند(. رئیس باید فردی را به عنوان  گاه سازد )در بخش های زیر مطر را از وظایف و مسئولیت های خود آ
کلی برای ارائه برنامه مدیریت مواد زاید مراقبت های  که مس���ئولیت  مس���ئول مدیریت مواد زاید منصوب نماید 
بهداشتی؛ بهره برداری و نظارت روزانه سیستم دفع مواد زاید را برعهده گیرد. بسته به در دسترس بودن پرسنل 
مربوطه، این پست ممکن است به مهندس بیمارستان، مدیر بیمارستان یا هر عضو مناسب به صالحدید رئیس 

بیمارستان اعطا گردد.
که به طور مستقیم در زمینه مراقبت از بیمار فعالیت ندارند مثل موسسه پژوهش های پزشکی،  در موسسه ای 

مسئول موسسه با توجه به صالحدید از بین پرسنل خود اعضای تیم مدیریت مواد زاید را منصوب می نماید.

5-3-2 ساختار مدیریتی، آرایش های ارتباطی و وظایف 
ساختار معمول مدیریت مواد زاید بیمارستانی در شکل 5-2، همراه با مسئولیت های خط مدیریت و مسیرهای 
ارتباطی بین اعضای اصلی درگیر در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی نشان داده شده است. این ساختار 
با توجه به نیازهای خاص هر بیمارس���تان تنظیم می ش���ود. پرس���نل اصلی در بیمارس���تان های بزرگ می توانند 
ح داده شده است(، این در حالی  گراف های بعدی شر که در پارا ک بگذارند )همین طور  وظایف خود را به اشترا

کوچکتر یک نفر می تواند دو یا چند مسئولیت داشته باشد. که در تسهیالت مراقبت های بهداشتی  است 

نکته: خطوط نقطه چین مسیرهای ارتباطی را نشان می دهند. خطوط ممتد مسیرهای مدیریت خط را نشان می دهد.
)1994( WHO WPR منبع: برگرفته از

شکل  5-2 ساختار مدیریت مواد زاید بیمارستانی
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رئیس بیمارستان 
رئیس بیمارستان مسئول اجرای فعالیت های زیر است:

کتبی مدیریت مواد زاید برای بیمارس���تان. این تیم باید 	  تش���کیل تیم مدیریت مواد زای���د جهت ارائه برنامه 
که در حذف و مدیریت مواد زاید دخالت دارند از نمایندگان بخش های بالینی و غیر بالینی  عالوه بر افرادی 
کارکنان هم بالینی  سازمان تشکیل شده باشد. برنامه باید به وضوح وظایف و مسئولیت های همه اعضای 
و هم غیر بالینی را با توجه به مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و ایجاد خطوط مس���ئولیت پذیری 

تعریف نماید.
سرپرستی و تصویب برنامه های مدیریت مواد زاید.	 
تعیین مس���ئول مدیریت مواد زاید برای نظارت و اجرای برنامه مدیریت مواد زاید. مس���ئول بیمارستان تمام 	 

مسئولیت ها برای اطمینان از این که مواد زاید مراقبت های بهداشتی و دیگر مواد زاید مطابق با رهنمودهای 
ملی دفع می گردند، را بر عهده می گیرد.

به روز نگه داشتن برنامه های مدیریت مواد زاید با تاریخ های منظم بازنگری )مثاًل ساالنه(.	 
تخصی���ص مناب���ع مالی و فردی برای اطمینان از بهره برداری موث���ر از برنامه. مثاًل کارمند واجد صالحیت به 	 

عنوان مس���ئول مدیریت مواد زاید تعیین می ش���ود و از اجرای موثر برنامه مدیریت مواد زاید اطمینان حاصل 
می نماید.

کنترل و 	  کارایی و تاثیر سیستم تصفیه و دفع باید  کار که در برنامه ثبت شده اند.  اطمینان از نظارت بر روش 
که الزم باشد به روز و ارتقا داده شود. سرانجام هر تغییر باید هماهنگ با برنامه مدیریت  این سیستم زمانی 

تجدید نظر شود. 
که فرد جایگاه اصلی خود را در تیم مدیریت مواد زاید ترک 	  انتصاب جانشین در حوادث پرسنلی برای زمانی 

که بتوان فرد جایگزین را منصوب  می نماید )یا به طور موقتی مس���ئولیت به دیگر اعضا اعطا ش���ود تا زمانی 
نمود(.

کارکنان عضو و مش���خص نمودن مس���ئولیت اف���راد برای هم���کاری و اجرای 	  اطمین���ان از آم���وزش مناس���ب 
دوره های آموزشی.

مسئول مدیریت مواد زاید
مس���ئول مدیریت مواد زاید، مس���ئول بهره برداری روزانه و نظارت سیس���تم مدیریت مواد زاید است و معمواًل به 
که مسئول مدیریت  گرفته اس���ت. بنابراین مهم است  صورت پس���ت مجزایی در بیمارس���تان های بزرگتر شکل 
کارکنان بیمارس���تان داشته باشد )شکل 5-2 را ببینید(. یکی از  مواد زاید دسترس���ی مستقیمی به تمام اعضای 
اعضای ارشد کارکنان باید نقش را حفظ نماید و باید نسبت به رئیس بیمارستان مسئول باشد. مسئول مدیریت 
که آنها را  کنترل عفونت، داروساز ارشد و مسئول پرتوها ارتباط داشته باشد، به طوری  مواد زاید باید با مس���ئول 
کتیو آش���نا نماید. برای  با روش های صحیح جابجایی و دفع مواد زاید پاتولوژیکی، دارویی، ش���یمیایی و رادیوا

مدیریت جمع آوری، ذخیره سازی و دفع مواد زاید، مسئول مدیریت مواد زاید باید:
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جمع آوری داخلی مواد زاید از ظروف مربوطه و انتقال آنها به تسهیالت نگهداری مرکزی مواد زاید بیمارستان 	 
کنترل نماید؛ را به صورت روزانه 

با بخش خدمات و منابع برای اطمینان از دسترس���ی کیس���ه های و ظروف مواد زاید مراقبت های بهداش���تی 	 
مناسب، در دسترس بودن پوشش های حفاظتی و ترالی1و2 های جمع آوری در همه مواقع در ارتباط باشد؛

از متصدیان خدمات بیمارستان و کمک بهیاران که بالفاصله کیسه ها و ظروف استفاده شده را با کیسه ها و 	 
ظروف جدید جایگزین می نمایند، اطمینان حاصل نماید؛

به طور مستقیم بر کار متصدیان خدمات بیمارستان و کارگران کمکی و جابجا کنندگان اختصاصی مواد زاید 	 
نظارت نماید تا مواد زاید مراقبت های بهداشتی را جمع آوری و انتقال انجام دهند؛

که باید قفل باش���د اما 	  از اس���تفاده صحیح از تس���هیالت نگهداری مرک���زی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی 
کارکنان واجد صالحیت بیمارستان باشد، اطمینان حاصل نماید؛ همیشه در دسترس 

از همه دفع های بدون نظارت مواد زاید در زمین بیمارستان، پیشگیری نماید؛	 
کنترل نماید؛	  تمام عملکردهای دفع مواد زاید را هماهنگ و 
ج از محل نظارت داش���ته باش���د و از انتقال مواد زاید جمع آوری 	  بر روش های انتقال مواد زاید در داخل و خار

گرفته شده اطمینان حاصل  ش���ده از بیمارستان توسط وسایل نقلیه مناس���ب به محل تصفیه و دفع در نظر 
نماید؛ 

از عدم نگهداری مواد زاید طوالنی تر از زمان اعالم ش���ده در رهنمودها و جمع آوری توس���ط س���ازمان حمل و 	 
نقل )که نیروی محلی یا پیمانکار خصوصی می باشد( مواد زاید با دفعات مورد نیاز اطمینان حاصل نماید. 
برای سازمان دهی آموزش و اطالعات کارکنان، مسئول مدیریت مواد زاید باید مسئول انجام اقدامات زیر باشد:

همکاری و ارتباط با مدیریت پرس���تاری )یا مس���ئول ارشد پرستاری( و مدیر بیمارستان برای اطمینان از این 	 
کارکنان پرس���تاری و دس���تیاران پزشکان از مسئولیت های خود در زمینه تفکیک و ذخیره مواد زاید و هم  که 
گاه هس���تند. مسئول مدیریت مواد زاید  کیس���ه ها و ظروف آ چنین بس���ته بندی صحیح و مهر و موم نمودن 
وظایف متصدیان خدمات بیمارستان و کمک بهیاران را در زمینه جابجایی و حمل و نقل کیسه ها و ظروف 

مواد زاید مهر و موم شده مشخص می نماید. 
ارتباط داشتن با مسئولین بخش ها جهت اطمینان از این که تمام پزشکان و پرسنل بالینی از مسئولیت های 	 

گاهی  خود در خصوص تفکیک مواد زاید، ذخیره س���ازی، بس���تن و مهر و موم نمودن کیس���ه های مواد زاید آ
کافی دارند و متصدیان خدمات بیمارستان و کمک بهیاران در خصوص جابجایی و انتقال کیسه ها و ظروف 

مهر و موم شده مسئولیت پذیر هستند تا در نتیجه میزان خطرات عفونت به حداقل برسد.
ک���ه جابجا کنندگان مواد زاید در زمینه جمع آوری مواد زاید و تصفیه، روش های دفع ایمن 	  اطمین���ان از این 

و مناسب از جمله چگونگی بهره برداری و حفظ و نگهداری ماشین ها و فناوری به خوبی آموزش دیده اند. 

1. Trolley
خ دار با درب مناسب در رنگ های مختلف دارای حجم های متفاوت از جمله 120، 240، 660 لیتری است  2. توضیح مترجمین: ظروف چر

که معمواًل جهت حمل زباله استفاده می شود.
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گردد. دوره های بازآموزی باید بر مبنای دوره های روتین فراهم 
 	 ،)PEP( 2کسی بعد از مواجهه1و از مطابقت با معیارهای بهداش���ت حرفه ای شامل اقدامات الزم برای پروفیال

کارگران بهداشت و جابجا کنندگان مواد  هم چنین تهیه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی )PPE( برای 
زاید اطمینان حاصل نماید.

کنترل شبه حوادث۳، مسئول مدیریت مواد زاید باید: برای آماده سازی مدیریت و 
از موجود بودن روش های مکتوب، روش های اضطراری تصویری و روش های احتمال وقوع اطمینان حاصل 	 

گاه هستند. نماید و این روش ها در محل در همه مواقع وجود دارند و پرسنل از اقدام در حوادث اضطراری آ
گزارش ش���ده در خص���وص جابجایی مواد زای���د مراقبت های بهداش���تی )در رابطه با بخش 	  هر ش���به حادثه 

کنترل عفونت( را بررسی و بازنگری نماید.
ع���الوه ب���ر این مس���ئول مدیریت م���واد زاید باید دائم���ًا روی پارامترهای مش���خص که در کادر 5-1 فهرس���ت 	 

شده  اند، نظارت نماید.

کادر  5-1 پارامترهایی که توسط مسئول مدیریت مواد زاید نظارت می شود
مواد زاید تولیدی در هر ماه بر اساس طبقه بندی مواد زاید:

در هر بخش	 
روش های تصفیه و دفع	 

مدیریت صحیح مواد زاید و مطابق با روش های بهره برداری ایمن:
 	)]PPE[ ایمنی شغلی )مثاًل تجهیزات حفاظت فردی
گذاری تجهیزات 	  استفاده از تجهیزات مناسب و تمیز و عالمت 
تفکیک مناسب از مبدا	 
انتقال و ذخیره سازی ایمن داخلی 	 
روش های تصفیه ایمن داخلی	 
روش های دفع ایمن در محل تسهیالت مراقبت های بهداشتی	 

جنبه های مالی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی:
هزینه ه���ای مس���تقیم تهیه و مواد مورد اس���تفاده ب���رای جمع آوری، انتق���ال، ذخیره س���ازی، تصفیه، دفع، 	 

ک سازی آلودگی زدایی و پا
1. Post-Exposure Prophylactic )PEP(
کوتاه  کسی بعد از مواجهه )PEP( به معنی درمان پیشگیرانه بعد از مواجهه است و به دو صورت طوالنی مدت و  2.  توضیح مترجمین: پروفیال
کسی ایدز برای  که احتمال قابل توجه انتقال بیماری به فرد سالم وجود دارد. مثاًل پروفیال کسی وقتی انجام می شود  مدت می باشد. پروفیال
که به منظور عدم ابتال به عفونت  کسی آنتی بیوتیکی است  که با سوزن آلوده تماس داشته است، انجام می شود. مثال دیگر پروفیال فردی 
که نوع و  که قبل از آغاز عمل جراحی آنتی بیوتیک  که نیاز به عمل جراحی دارند، انجام می شود؛ به این ترتیب  بیمارستانی برای بیمارانی 

مقدار آن توسط پزشک تعیین می گردد به بیمار تزریق می شود.
کسی فقط در زمینه تجهیزات حفاظت فردی )PPE( نیست و به دو دسته شغلی )جهت پرسنل مراقبت های بهداشتی( و غیر شغلی  پروفیال

)جهت روابط جنسی پرخطر( تقسیم می شود.
3.  توضیح مترجمین: شبه حوادث در پانویس بخش 11-3-3 در مقایسه با حوادث توضیح داده شده است.
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کار و مواد(	  هزینه های آموزش )نیروی 
هزینه های بهره برداری و حفظ و نگهداری تسهیالت تصفیه در محل	 
هزینه های خدمات پیمانکاری	 

جنبه های بهداشت عمومی 
که منجر به بروز جراحت می ش���وند، »خس���ارات« یا نواقص در سیس���تم جابجایی، تفکیک، 	  ش���به حوادثی 

گزارش داد. از این  کنترل عفونت و مسئول مدیریت مواد زاید  ذخیره سازی، انتقال یا دفع را باید به مسئول 
ع مجدد استفاده می شود.  گیری در مورد اقدامات پیشگیرانه جهت اجتناب از وقو اطالعات برای تصمیم 

مسئول بخش ها
مس���ئولین بخش ها مس���ئول تفکیک، ذخیره سازی و دفع مواد زاید تولیدی در بخش های خود می باشند. آنها 

باید:
کارکنان حرفه ای بالینی و غیر بالینی در بخش های خود در خصوص 	  گاهی تمامی پزشکان، پرستاران و  از آ

تفکی���ک، روش ه���ای مهر و موم و ذخیره س���ازی اطمینان داش���ته باش���ند و تمام این پرس���نل تابع باالترین 
استانداردها هستند؛

ب���ا مس���ئول مدیریت مواد زای���د جهت نظارت اقدام���ات کاری برای رفع نقص ها یا اش���تباهات ارتباط منظم 	 
داشته باشند؛

از آم���وزش دیدن اعضای اصل���ی در بخش های خود در زمینه روش های تفکی���ک و دفع مواد زاید اطمینان 	 
حاصل نمایند؛

که متصدیان خدمات بیمارستان و 	  کارکنان بالینی و پرس���تاری هوش���یار را تش���ویق و اطمینان حاصل نماید 
کمک بهیاران در همه مواقع، روش های صحیح را انجام می دهند.

مدیریت پرستاری و مدیریت بیمارستان
کارکنان پرستاری، دستیاران  مدیریت پرس���تاری )یا مسئول ارشد پرستاری( و مدیر بیمارستان مسئول آموزش 
پزش���کی، متصدیان خدمات بیمارس���تان و کمک بهیاران در خصوص روش های صحیح تفکیک، مهر و موم، 

ذخیره سازی، انتقال و دفع مواد زاید هستند. آنها باید: 
کنترل عفونت، داروساز ارشد و مسئول 	  با مسئول مدیریت مواد زاید و مشاوران رابطه برقرار نمایند )مسئول 

کنترل عفونت را حفظ نمایند.  پرتوها( تا همواره استانداردهای باالی 
کارکنان و دوره های باز آموزی در مورد جابجایی، تصفیه، دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی 	  در انتصاب 

مشارکت نمایند.
ب���ا مس���ئولین بخش ها جهت اطمینان از همکاری در فعالیت های آموزش���ی ارتباط برق���رار و اقدامات الزم در 	 

زمینه موضوعات مربوط به مدیریت مواد زاید در بخش های خاص را رهبری نمایند.
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کنترل عفونت مسئول 
کنترل عفونت و  کنترل عفونت باید با مسئول مدیریت مواد زاید به طور دائم در ارتباط باشد و در مورد  مسئول 
اس���تانداردهای تصفیه مواد زاید و سیس���تم دفع مشورت نمایند. وظایف مسئول کنترل عفونت که به مواد زاید 

مراقبت های بهداشتی مربوط می شوند عبارتند از:
کارمند	  شناسایی نیازهای آموزشی با توجه به رتبه و شغل 
سازمان دهی و نظارت بر دوره های آموزشی کارکنان در زمینه خطرات عفونت ناشی از مدیریت ضعیف مواد 	 

زاید
رابطه با مسئولین بخش ها، مدیریت پرستاری و مدیر بیمارستان برای هماهنگی آموزش	 
مسئول کنترل عفونت مسئولیت کلی در زمینه گندزدایی شیمیایی، مدیریت ایمن ذخایر شیمیایی و کاهش 	 

تولید مواد شیمیایی را دارد.

داروساز ارشد
کاهش مواد زاید دارویی است. وظایف او عبارتند از: داروساز ارشد مسئول مدیریت ایمن ذخایر دارویی و 

همکاری با مسئولین بخش ها، مسئول مدیریت مواد زاید، مدیریت پرستاری و مدیر بیمارستان و مشورت 	 
ب���ا آنها با توجه به سیاس���ت و رهنموده���ای ملی در زمینه روش های مناس���ب برای تصفی���ه و دفع مواد زاید 

دارویی؛
همکاری جهت نظارت دائمی بر روش های تصفیه و دفع مواد زاید دارویی؛	 
اطمین���ان از این که پرس���نل مس���ئول در زمین���ه جابجایی، تصفیه و دف���ع مواد زاید دارویی به طور مناس���ب 	 

آموزش دیده اند.
به روز نمودن روش های تصفیه مناسب و دفع ایمن داروهای تاریخ مصرف گذشته، صدمه دیده و غیر قابل 	 

استفاده، بسته بندی دارو و تجهیزات.
هم چنین داروس���از ارش���د در خصوص حصول اطمینان از مصرف ایمن محصوالت ژنوتوکس���یک و مدیریت 	 

مناسب آنها مسئولیت خاصی را بر عهده دارد.

مسئول پرتوها
وظایف و مس���ئولیت های مس���ئول پرتوها مش���ابه با وظایف مسئول داروها اس���ت؛ با این تفاوت که با مواد زاید 
کتیو قوانین بیشتری وجود دارد.  کار دارد. برای ذخیره سازی و حفاظت ایمن از مواد زاید رادیوا کتیو سر و  رادیوا

گردد. کنندگان این نوع مواد زاید باید دقیقًا اجرا  این قوانین برای ایمنی جابجا 

مسئول تدارکات 
مس���ئول تدارکات باید با مس���ئول مدیریت مواد زاید رابطه داشته باش���د تا از تهیه و تدارک دائمی اقالم مورد نیاز 
کیفیت؛ قطعات یدکی ب���رای تجهیزات تصفیه مواد زاید  مدیریت مواد زاید )کیس���ه های پالس���تیکی و ظروف با 
مراقبت های بهداشتی در محل( اطمینان حاصل نماید. برای اطمینان از این که این اقالم همیشه در دسترس 
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هستند باید در زمان مناسب درخواست داده شوند اما از تجمع بیش از حد باید اجتناب نمود. هم چنین مسئول 
کلراید  تدارکات باید احتمال خرید محصوالت دوست دار محیط زیست )مثاًل مواد پالستیکی عاری از  پلی وینیل 

]PVC[( را نیز بررسی نماید.

مهندس بیمارستان
مهندس بیمارستان مسئول نصب، حفظ و نگهداری از تسهیالت ذخیره سازی مواد زاید و تجهیزات جابجایی 
اس���ت که تابع قوانین خاص رهنمودهای ملی می باش���د. هم چنین مهندس نس���بت به بهره برداری مناسب و 
حفظ و نگهداری تجهیزات تصفیه مواد زاید در محل پاسخ گو و مسئول افراد درگیر در تصفیه مواد زاید می باشد 

تا اطمینان حاصل نماید که:
کارکن���ان در م���ورد دف���ع م���واد زاید آم���وزش دیده ان���د و از مس���ئولیت های خ���ود در برنامه مدیریت م���واد زاید 	 

گاه هستند. بیمارستانی آ
کارکن���ان به���ره برداری تس���هیالت تصفیه مواد زاید در مح���ل، آموزش های الزم برای بهره ب���رداری و حفظ و 	 

نگهداری تجهیزات را دیده باشد.

5-3-3 ارزیابی تولید مواد زاید
جهت پیش���رفت برنامه مدیریت مواد زاید، تیم مدیریت مواد زاید باید همه مواد زاید تولیدی در بیمارس���تان را 
ارزیابی نمایند. مس���ئول مدیریت مواد زاید باید مس���ئولیت هماهنگی بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج را بر عهده 
که  گیرد. مواد زاید باید مطابق با سیس���تم طبقه بندی خاص در رهنمود ملی طبقه بندی ش���وند )یا به صورتی 
گر چنین رهنمودی موجود نباشد(. این بررسی باید میانگین مقادیر  ح داده شده است، البته ا کتاب شر در این 

روزانه مواد زاید تولیدی در هر طبقه بندی تولیدی توسط هر بخش بیمارستان را تعیین نمایند. 
کثر1« تولید مواد  تی���م مدیریت مواد زاید باید ب���رای امتحان قدرت برنامه مدیریت مواد زاید ب���ه دوره های »حدا
گاه مقادیر زیاد مواد زاید، توجه خاصی داشته باشند. مثاًل برنامه مدیریت مواد زاید باید قادر به  زاید، تولید هر از 
برنامه ریزی برای تاثیر اپیدمی ها، معرفی روش های جدید پزشکی، بیماری های فصلی )مثل شیوع آنفلوآنزا( 
که بر مقادیر مواد زاید تولیدی اثر می گذارند، باشد. هم چنین برنامه مدیریت مواد زاید باید  و شرایط اضطراری 
کاهش می دهد در  که میزان تولید مواد زاید را در حد قابل توجهی  دوره های بی رونق یا دیگر شرایط غیر عادی 
نظ���ر گیرد. از این رو از این بررس���ی ها برای کمک به برنامه ری���زی در دوره های با حجم باال یا پایین تولید مواد 
گاهی اوقات از بررسی نتایج برای پیش بینی تغییرات آینده در ظرفیت  زاید می توان استفاده نمود؛ برای مثال 
بیمارستان یا سازمان دهی بخش های جدید می توان استفاده نمود. جدول 5-1 فرم ساده ارزیابی روزانه مواد 
زاید، بر اساس طبقه بندی مواد زاید، برای هر نقطه جمع آوری را نشان می دهد. سیستم بررسی ارزیابی تولید 

مواد زاید می تواند مبنای نگهداری سوابق روزانه تولید مواد زاید در هر بخش بالینی را شکل دهد.

1. Peak
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جدول  5-1 فرم ساده ارزیابی تولید مواد زاید
نام تسهیالت مراقبت های بهداشتی: ......................................... هفته: ...............

نقطه جمع 
آوری مواد زاید

طبقه مواد 
میزان مواد زاید تولیدی در هر روز )وزن و حجم(زاید )الف(

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

KgLKgLKgLKgLKgLKgLKgL

کتیو الف مواد زاید عفونی، مواد زاید پاتولوژیکی، مواد زاید تیز و برنده، مواد زاید سایتوتوکسیک، مواد زاید حاوی فلزات سنگین باال، مواد زاید رادیوا

)1996( christen منبع: برگرفته از

5-3-4 توسعه برنامه مدیریت مواد زاید بیمارستانی 
کمیته مدیریت مواد زاید باید تمهیدات موجود برای مدیریت  در طی توسعه برنامه مدیریت مواد زاید، هر عضو 
م���واد زاید در حیطه مس���ئولیت خ���ود را بازنگری نماید. س���پس اقدامات موجود را برحس���ب رهنمودهای ملی و 
توصیه های مس���ئول مدیریت مواد زاید در خصوص چگونگی اجرا در هر بخش ارزیابی نماید. بر مبنای بررسی 
کره را برای کمیته مدیریت  تولید مواد زاید و این توصیه ها، مسئول مدیریت مواد زاید باید پیش نویس سند مذا
کره باید جزئیات تغییرات مربوط به سیس���تم مدیریت مواد زاید را در برگیرد  مواد زاید آماده نماید. این س���ند مذا

کادر 5-2 ارائه شده است( و حاوی بخش های مباحث زیر باشد: )در 
شرایط فعلی )اقدامات مدیریت مواد زاید، پرسنل و تجهیزات درگیر(؛	 
مقادیر مواد زاید تولیدی؛ 	 
احتمال کاهش مواد زاید1؛ استفاده مجدد، بازیافت و تفکیک مواد زاید؛ جابجایی در محل، اقدامات انتقال 	 

و ذخیره سازی.
ج از محل(؛	  گزینه های دفع )دفع در داخل و خار شناسایی و ارزیابی روش تصفیه مواد زاید و 
گزینه هایی برای نگهداری سوابق، مستندات، آموزش و نظارت؛	  شناسایی و ارزیابی 
برآورد هزینه های مربوط به مدیریت مواد زاید شامل هزینه های سرمایه ای، بهره برداری و حفظ و نگهداری؛	 
استراتژی اجرای برنامه	 

1. Waste Minimization
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کادر  5-2 جزئیات موجود در برنامه مدیریت مواد زاید

موقعیت و سازمان دهی جمع آوری و تسهیالت ذخیره سازی
ح های سازمانی باید کیسه ها یا ظروف دفع تعیین شده برای هر بخش و واحد بیمارستان را نشان دهند؛ . 1 طر

ظروف دفع باید به طور مناسب برای مواد زاید مراقبت های بهداشتی و دیگر مواد زاید طراحی شده باشند. 
گانه برای دیگر مواد . 2 ح ها باید محل ذخیره س���ازی مرکزی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و محل جدا طر

گندزدایی ترالی های  زاید نش���ان دهن���د. جزئیات نوع ظ���روف، تجهیزات ایمنی و تمهی���دات شست و ش���و و 
جمع  آوری مواد زاید )یا هر وس���یله دیگر انتقال( باید اختصاصی باش���ند. هم چنین مس���تندات باید نیازهای 

احتمالی برای تسهیالت ذخیره دارای مبرد را عنوان نمایند. 
ح ها باید مس���یرهای ترالی های جمع آوری مواد زاید در بیمارس���تان، مسیرهای جمع آوری اختصاصی با . ۳ طر

نشانه گذاری واضح را نشان دهند. 
ج���دول زم���ان بن���دی جمع آوری برای مس���یر ه���ر ترالی، نوع م���واد زایدی که جمع آوری ش���ده ان���د، و تعداد . 4

بخش ها و واحدها که در یک مسیر هستند باید مشخص باشد. محل ذخیره مرکزی در تسهیالت برای مواد 
زاید خاص باید تعیین شده باشد.

ح مشخصات طر
کیسه های1 مورد استفاده در بخش ها و واحدها را نشان دهند. . 1 تصاویر نوع نگه دارنده 
کیسه ها را نشان دهند. . 2 خ دار مورد استفاده برای جمع آوری  تصاویر نوع ترالی یا ظروف چر
 تصاویر ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده با مشخصات آنها را نشان دهند.. ۳

مواد مورد نیاز و منابع انسانی
کیسه ها و ترالی های جمع آوری برآورد شود.. 1 تعداد و هزینه نگه دارنده 
تع���داد ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده و ظروف تخلیه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مورد نیاز در . 2

گردد. سال، طبقه بندی در اندازه های مختلف برآورد 
کدبندی رنگی2 یا ظروف مورد استفاده برآورد شود.. ۳ کیسه ها با  تعداد و هزینه 
گردد.. 4 تعداد پرسنل مورد نیاز برای جمع آوری مواد زاید برآورد 

مسئولیت ها 
که در فعالیت . 1 گروه متفاوت پرس���نل بیمارس���تان  تعریف مس���ئولیت ها، وظایف و کدهای اقدامات برای هر 

روزانه خود مواد زاید تولید می نمایند و درگیر تفکیک، ذخیره سازی و جابجایی مواد زاید هستند. 
که برای جمع آوری و جابجایی مواد . 2 کمک بهیاران  تعریف مسئولیت های متصدیان خدمات بیمارستان و 

کتیو یا مواد زاید ش���یمیایی  زاید در هر بخش و واحد به اقدامات خاصی نیاز دارند )مثاًل برای مواد زاید رادیوا
1. Bag Holder
2. Colour-coded
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ک(، مرحله ای از مدیریت مواد زاید که در آن متصدیان خدمات و کمک بهیاران در آن دخیل هستند  خطرنا
را باید مشخص نمود.

روش ها و اقدامات
نمودار ساده )فلوچارت1( روش تفکیک مواد زاید را نشان دهد. . 1
ک���ه به تمهیدات خاص نی���از دارند مثل اتوکالو . 2 روش ه���ای تفکیک، ذخیره س���ازی و جابجایی مواد زایدی 

گردد. نمودن مشخص 
گردد.. ۳ ح  روش های نظارت بر طبقه بندی مواد زاید و سرنوشت آنها مطر
برنامه های احتمال وقوع حاوی دس���تور العمل های ذخیره سازی و تخلیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی . 4

هنگامی که واحد تصفیه آسیب دیده است یا هنگام تعطیل شدن این واحد برای انجام تعمیرات برنامه ریزی 
شده وجود داشته باشد.

گرفته شود.. 5 روش های اضطراری در نظر 

آموزش
ک���ه باید در هر دوره ش���رکت نمایند، توضیح  دوره ه���ای آم���وزش و برنامه های���ی که باید تنظیم ش���وند و افرادی 
گام های اساسی در تهیه برنامه های مدیریت مواد زاید مراقبت های  داده شده باشد. برای اطالعات بیشتر، به 
بهداش���تی برای س���ازمان های مراقبت های بهداشتیWHO CEHA( 2, 2002( مراجعه نمایید که برای خرید از 

.)http://www.emro.who.int/ ceha( طریق وب سایت زیر در دسترس می باشد

کارکنان آن آماده نمود. می توان  کمیته مواد زاید و  کره را باید با مش���اوره با همه اعضای  پیش نویس س���ند مذا
مقامات رس���می شهری و شاید آژانس ملی دولت مسئول دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی را برای کمک به 

فرآیند برنامه ریزی دعوت نمود. 
کره می باش���د و باید به کمیته مواد  از این به بعد، برنامه مدیریت مواد زاید بر مبنای نس���خه مبس���وط س���ند مذا
زای���د ب���رای تایی���د ارائه گردد. زمانی که توافق کلی حاصل ش���د، س���ند باید به صورت برنام���ه مدیریت مواد زاید 

بیمارستانی طراحی گردد.
که س���اختار خط مدیریت و مس���یرهای ارتباطی بین مدیران  برنامه مدیریت مواد زاید باید ش���امل نمودارهایی 
ح می نمایند و فهرس���ت اس���امی و ش���ماره تلفن های پرسنل مس���ئول برای تماس گرفتن با آنها  و کارکنان را مطر
در ش���رایط اضطراری باشد. هم چنین برنامه های مدیریت مواد زاید باید مجموعه واضحی از اقدامات اجرایی 

برنامه تسهیالت مراقبت های بهداشتی را در برگیرد.

5-3-5 اجرای برنامه مدیریت مواد زاید
رئیس بیمارستان مسئول اجرای برنامه مدیریت مواد زاید است. اجرا مستلزم مراحل زیر می باشد:

1. Flowchart
2. Basic steps in the preparation of health-care waste management plans for health care establishments
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معیارهای موقتی به صورت پیش���گام معرفی می گردند تا اجرای سیس���تم جدید مدیریت مواد زاید را تکمیل . 1
کمیته مواد زاید این معیاره���ا را ارائه می دهند و به برنامه  نمایند. مس���ئولین مدیریت مواد زای���د با همکاری 
گردد تا اطالعات اجرایی هر بخش از سیس���تم  پیوس���ت می نماین���د. هم چنین باید نمودار میله ای ترس���یم 

جدید را نشان دهد. 
گرفت.. 2 شرایط توسعه آینده برای بیمارستان یا تسهیالت ذخیره مواد زاید را باید در نظر 
رئیس بیمارس���تان فردی را برای پست مس���ئولیت مدیریت مواد زاید منصوب می نماید. توجه داشته باشید . ۳

خ می دهند، به روز شوند.  که تغییرات ر این انتصاب ها باید دوره ای باشند و زمانی 
کارکنان با همکاری با مسئول مدیریت مواد زاید . 4 کنترل عفونت باید برنامه های آموزشی برای تمام  مسئول 

کمیته مدیریت مواد زاید سازمان دهی نماید و بر آن نظارت داشته باشد. اعضای اصلی باید  و دیگر اعضای 
کنترل عملکرد وظایف دفع مواد زاید  که نسبت به  در جلسات آموزشی شرکت نمایند از جمله پرسنل بالینی 
گاه هستند. مس���ئول کنترل عفونت باید جلسات آموزشی را به صورت  توس���ط پرس���نل غیر بالینی هوشیار و آ

گروه پرسنل تعیین نماید. سخنرانی برگزار نماید و محتوای نوع آموزش را برای هر 
که اقدامات مراحل 1 تا 4 تکمیل شدند و تجهیزات ضروری برای مدیریت مواد زاید در دسترس  به محض این 

گرفتند، اقدامات توصیفی در برنامه مدیریت مواد زاید را می توان عملی نمود. قرار 
کمیته مدیریت مواد زاید باید برنامه مدیریت مواد زاید را به طور س���االنه بررس���ی و تغییرات ضروری را برای ارتقا 
سیس���تم ش���روع نماید. در صورت ضرورت، بررس���ی های مقدماتی را می توان انجام داد. این بررس���ی ها را باید به 
موقع به صورت مس���تند ثبت و به عنوان پیوس���ت ب���ه برنامه مدیریت مواد زاید اضافه نم���ود؛ این برنامه ها باید 
در حین بررس���ی و بازنگری با برنامه کامل هماهنگ باش���ند. هم چنین کمیته مدیریت مواد زاید باید سیاست ها 
گرفتن دس���تور العمل های ملی جدید به روز رس���انی نماید. نقص و کمبود در  و اقدامات را برای در دس���ترس قرار 
سیس���تم های مدیریت مواد زاید، تفکیک، ذخیره س���ازی، انتقال یا دفع یا شبه حوادث در مدیریت مواد زاید که 
منجر به جراحت می شوند باید بالفاصله به مسئول کنترل عفونت و مسئول مدیریت مواد زاید گزارش داده شود.
گزارش س���االنه ای برای آژانس ملی دولت در مورد مس���ئول دفع مواد زاید مراقبت های  رئیس بیمارس���تان باید 

بهداشتی آماده نماید و اطالعات تولید مواد زاید و دفع، نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی و هزینه ها را ارائه دهد.

رویکرد اولیه برای برنامه ریزی
روش ها و توصیه ها در برنامه مدیریت مواد زاید را باید به طور فزاینده از طریق اصالحات تدریجی اجرایی نمود. 
کنترل  که از دالیل  آنچه برای مقامات دولتی و مدیران تسهیالت مراقبت های بهداشتی اهمیت دارد این است 

گاه باشند. کاماًل آ عفونت برای داشتن روش های مناسب مدیریت مواد زاید 
تعریف تفکیک مواد زاید اولین گام اجرای برنامه مدیریت مواد زاید است. غالبًا تسهیالت مراقبت های بهداشتی 
ک مراقبت های بهداش���تی را با روش���ی مش���ابه با م���واد زاید معمولی تصفی���ه می نمایند. بهبود  م���واد زاید خطرنا
جداس���ازی و ذخیره ایمن مواد زاید تیز و برنده نقطه ش���روع خوبی اس���ت. در نتیجه می توان روش های خاصی 
کمینه سازی مواد  ک مراقبت های بهداشتی معرفی نمود و معیارهایی برای تشویق  برای دفع مواد زاید خطرنا
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زاید و در صورت امکان استفاده مجدد ایمن مواد را دنبال نمود. 

5-4 حداقل رویکرد برنامه ریزی
مدیری���ت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی نیازمند اهداف و برنامه ریزی روش���نی در س���طح مل���ی و منطقه ای 
می باشد. مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید شامل شرکا و سهام داران باشد و بر مبنای اولویت های 

تعیین شده از جانب تمام آنها باشد.

5-5 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
حداقل رویکردها برای ارتقا برنامه ریزی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید به صورت زیر باشند:

تولید مواد زاید مراقبت های بهداش���تی با جزئیات بیش���تر در هر واحد تس���هیالت مراقبت های بهداشتی بهتر 	 
درک می گردد.

مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی به عنوان یک نگرانی و اولویت در سطوح ملی و منطقه ای تعریف 	 
می گردد. 

می توان منابع را در یک کشور برای شروع و حفظ بهبودی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی تجهیز 	 
نمود.

کمیته مدیریت مواد زاید به طور رسمی در هر تسهیالت مراقبت های بهداشتی به صورت جز اصلی مدیریت 	 
کنترل عفونت تنظیم می گردد. 

کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
هدف برنامه مدیریت ملی، بهبود کنترل عفونت و افزایش تعداد گزینه های ملی مدیریت مواد زاید مراقبت های 

بهداشتی شفاف سازی گردد.
مراحل مشخص برای ارائه برنامه ملی در زمینه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی وجود دارد که عبارتند 

از:
حفظ یک تعهد راس���خ توس���ط دولت، ارائه مس���ئولیت ها به س���ازمان اصلی، و اجرای بررس���ی ملی در زمینه 	 

اقدامات.
ارائه سیاست روش های قابل قبول مدیریت مواد زاید و قوانین، و برقرار نمودن برنامه های آموزشی.	 
بررسی برنامه ملی بعد از اجرا و اطمینان از تخصیص بودجه با توجه به بودجه دولتی، محلی و ملی.	 

در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی بزرگ اعضای اصلی زیر در تیم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی 
حضور دارند:

کنترل عفونت، داروساز 	  رئیس بیمارستان )به عنوان سرپرس���ت(، مسئول بخش های بیمارستان، مسئول 
ارشد، مسئول پرتوها، مدیریت پرستاری )یا مسئول ارشد پرستاری(، مدیر بیمارستان، مهندس بیمارستان، 

مسئول امور مالی و مسئول مدیریت مواد زاید.
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برنامه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی محلی باید حاوی مجموعه استانداردهای زیر باشد:
موقعیت و سازمان تسهیالت تفکیک، جمع آوری، انتقال و ذخیره سازی، طراحی و مشخصات عملکردی، 	 

مواد مورد نیاز و منابع انسانی، مسئولیت ها، روش ها، اقدامات، نظارت و آموزش. 
کننده مواد زاید مراقبت های بهداشتی عبارتند از: کلینیک ها، دیگر منابع تولید  عالوه بر بیمارستان ها و 

دندان پزشکان و پزشکان خصوصی، فعالیت های پژوهشی، خانه های سالمندان، درمان خانگی، خدمات 	 
کفن و دفن و سردخانه ها. کلینیک های زندان، موسسات  کز دام پزشکی،  آمبوالنس، مرا
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

سلسله مراتب مدیریت مواد زاید چیست؟	 
کمینه سازی مواد زاید چیست؟	  گزینه های 
بهترین اقدام مدیریت مواد زاید چیست؟	 

6-1 سلسله مراتب مدیریت مواد زاید
به روش های مختلف می توان به حفاظت از بهداش���ت عمومی از طریق مدیریت مواد زاید دست یافت. ترتیب 
ح می ش���ود، مطلوب ترین روش ه���ا، در باال قرار دارند و  ای���ن روش ها با عنوان »سلس���له مراتب مواد زاید1« مطر
کمتر قرار می گیرند )ش���کل 6-1(. »مطلوبیت2« برحسب  با پیش روی به س���مت پایین روش های با مطلوبیت 
مزایای کلی هر روش از تاثیرات خاص آن بر محیط زیست، حفاظت از بهداشت عمومی، مقرون به صرفه از نظر 

اقتصادی و پذیرش اجتماعی تعریف می شود.

شکل  6-1 سلسله مراتب مدیریت مواد زاید
سلس���له مراتب مدیریت مواد زاید بر مبنای مفهوم »۳Rs« یعنی با نام های کاهش، اس���تفاده مجدد و بازیافت۳ 
که رابطه جامعی با استفاده پایدار از منابع دارد. بهترین اقدام مدیریت مواد زاید، اجتناب از سوزاندن  می باشد 
و دفن نمودن مواد زاید در داخل یا اطراف تسهیالت مراقبت های بهداشتی به جای دفع صحیح آنها است و یا 
باید تا حد امکان این روش ها اصالح گردند. در این صورت در برخی مواقع اذعان می شود که مقابله با مواد زاید 

1. Waste hierarchy
2. Desirability
3. Reduce, Reuse and Recycle
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»در منبع1« سریع تر از پذیرش راه حل های »پایان راه2« است.
گر قابل دستیابی به صورت محلی  اولویت اول )ارجح ترین روش( اجتناب از تولید مواد زاید تا حد امکان، البته ا
باشد، است و از این رو میزان جریان مواد زاید ورودی به حداقل می رسد. بازیابی مواد زاید برای استفاده ثانویه۳ 
ک���ه قابل اجرا اس���ت در اولویت بعدی قرار می گیرد. مواد زایدی را که نم���ی توان بازیافت نمود باید به  در جای���ی 
گرفت در این حالت  گزینه های با اولویت بیشتر )کمترین ارجحیت( مثل تصفیه یا دفع در زمین در نظر  عنوان 

کاهش می یابد. اثرات سو آنها روی محیط زیست و بهداشت 

کمینه سازی مواد زاید  2-6
کاری4 است.  بهترین راه مدیریت اساسًا عدم تولید مواد زاید با اجتناب از انجام روش های بی فایده و نادرست 
ب���رای نی���ل به کاهش پایدار مواد زاید )یا کمینه س���ازی( بای���د بر فعالیت کارکنان بالینی تمرک���ز نمود تا اقدامات 
گر چه کمینه س���ازی مواد زاید در نقطه  بالینی را به س���مت اقداماتی که به مواد کمتری نیاز دارند، تغییر دهند. ا
که تولید مواد  کاربرد زیادی دارد، ولی مدیران مراقبت های بهداشتی نیز می توانند معیارهایی را برگزینند  تولید 
کاهش دهند. نمونه های اقدامات و  کنترل ذخیره س���ازی5  زاید را از طریق س���ازگاری با اس���تراتژی های خرید و 

کادر 6-1 خالصه شده اند. کاهش مقدار مواد زاید در  سیاست های موجود برای 

کادر  6-1 نمونه اقداماتی که کمینه سازی مواد زاید را تقویت می نمایند

کاهش از منبع6
کاهش خرید: انتخاب وس���ایل و اقالمی که کمتر بی فایده7 هس���تند یا می توان مقدار کمتری از آنها استفاده 	 

کمتر تولید می نمایند.  نمود یا مواد زاید با خطرات 
ک س���ازی فیزیکی به جای روش های ش���یمیایی اس���تفاده نمایید )مثاًل گندزدایی با بخار به 	  از روش های پا

جای گندزدایی شیمیایی(
از هدر رفتن محصوالت پیشگیری نمایید )مثاًل در فعالیت های پرستاری و تمیزکاری(	 

کنترل و مدیریت در سطح بیمارستان معیارهای 
ک را به صورت متمرکز در آورید.	  خرید مواد شیمیایی خطرنا

1. At Source
2. End-of-pipe
3. Secondary Use
کاری با مثال زیر روشن تر خواهد شد؛ معاینه واژینال زنان باردار در اتاق زایمان در صورت  4.  توضیح مترجمین: روش های بی فایده و نادرست 
عدم مشاهده عالیم ظاهری زایمان کاری بی فایده و نادرست محسوب می شود. به این منظور که برای هر بار معاینه حداقل یک جفت دستکش 

کمینه سازی مواد زاید محقق نمی شود. که بعد از معاینه دور انداخته می شود و در این صورت  یکبار مصرف استفاده خواهد شد 
5. Stock
6. Source Reduction
یا به  آنها استفاده های دیگری  از  که عالوه بر استفاده روزمره بتوان  کمتر بی فایده، منابعی هستند  از منابع  7. توضیح مترجمین: منظور 
کمتری نسبت به خرید ظرف با دهانه  کاربردهای  عبارت دیگر استفاده های فرعی نیز از همان منبع داشت. مثاًل خرید ظرف با دهانه تنگ 

کمتر بی فایده است. گشاد  گشاد دارد؛ یعنی ظرف با دهانه 
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کز بهداشت از زمان ارسال تا دفع به عنوان مواد زاید خطرناک نظارت نمایید.	  بر استفاده از مواد شیمیایی در مرا

مدیریت ذخیره محصوالت شیمیایی و دارویی
دفعات سفارش بیشتر با مقادیر نسبتًا کم را جایگزین سفارش مقادیر بیشتر و یکباره نمایید تا مقادیر مصرفی 	 

کاربرد دارد(. کاهش یابد )به ویژه در محصوالت ناپایدار 
در ابتدا از قدیمی ترین بسته محصول استفاده نمایید.1 	 
از تمام محتویات هر ظرف استفاده نمایید.	 
تاریخ انقضای تمام محصوالت را در زمان تحویل گرفتن از تولید کننده بررسی نمایید و از پذیرفتن کاالهایی 	 

کم است، بپرهیزید. که مدت زمان تا تاریخ انقضای آنها 
کننده مواد زاید س���ودمند می باش���د؛ و به دنبال آن هزینه های خرید  معمواًل کمینه س���ازی مواد زاید برای تولید 

کمتر می شود. ک  کاهش می یابند و مسئولیت دفع مواد زاید خطرنا کاال، هزینه های تصفیه و دفع مواد زاید 
تم���ام کارکن���ان در این فرآیند نقش دارند و باید در زمینه کمینه س���ازی مواد زاید آموزش ببینند. این امر به ویژه 
ک مراقبت های بهداشتی  کارکنان بخش ها حائز اهمیت اس���ت زیرا که مقادیر بیشتری از مواد زاید خطرنا برای 

را تولید می نمایند.
کنندگان مواد ش���یمیایی و داروها می توانند به عنوان شرکای برنامه های کاهش مواد زاید باشند. به این  تولید 
صورت که مرکز بهداش���ت می تواند مش���وق تولید کنندگانی باش���د که سفارشات کم را س���ریع ارسال می نمایند و 
ج  تحویل می دهند، عودت منابع ذخیره )اس���توک( باز نشده را می پذیرند و تسهیالت مدیریت مواد زاید در خار

ک پیشنهاد می دهند. از محل را برای مواد زاید خطرنا

6-3 خرید ارجح زیست محیطی
خرید ارجح زیس���ت محیطیEPP( 2( به خرید محصوالت و خدماتی که کمترین آس���یب را به محیط زیست وارد 
می نمایند، اشاره دارد. به عبارت ساده تر، خرید ارجح زیست محیطی )EPP( خرید کاغذ را به سمت خرید کاغذ 
بازیافت شده سوق می دهد و اقدامات پیچیده تر مثل انتخاب تجهیزات پزشکی بر مبنای ارزیابی اثرات زیست 
که این مهم به عنوان »اندیش���ه در چرخه حیات۳و4« ش���ناخته ش���ده  محیطی تجهیزات از تولید تا دفع نهایی، 
اس���ت، می باش���د. اداره بهس���ازی نیویورک راهنمای خرید ارجح زیس���ت محیطی )EPP( مفیدی را تهیه نموده 
کلینیک های عمومی افریقای  که در  اس���ت؛5 نمونه دیگر خرید ارجح زیس���ت محیطی )EPP( مطالعه ای است 

کامل تری در این خصوص ارائه شده است. 1. توضیح مترجمین: در بخش 14-2-2 توضیحات 
2. Environmentally Preferable Purchasing )EPP(
3. Life-cycle Thinking
4.  توضیح مترجمین: اندیشه در چرخه حیات در خصوص به دست آوردن اطالعات واقعی و قابل اطمینان در مورد اثرات زیست محیطی، 
 ,Greening the Economy through Life-cycle Thinking, EPA( گیری به دست عموم مردم است اجتماعی و اقتصادی در زمان تصمیم 

2006(. به عبارت ساده تر اندیشه در چرخه حیات یک رویکرد ذهنی از چگونگی اثرات زندگی روی محیط زیست است.
5. http://nyc.gov/html/nycwasteless/downloads/pdf/eppmanual.pdf 
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جنوبی انجام ش���ده و ش���امل مالحظات خرید سبز1 اس���ت.2 یک مرکز مراقبت های بهداش���تی با اعمال سیاست 
کنندگان با سیستم مدیریت زیست  خرید ارجح زیست محیطی )EPP( ممکن است صرفًا نیازمند خرید از تولید 

محیطیEMS( ۳( باشد )به بخش 6-7 مراجعه نمایید(.
کلی آنها  کز مراقبت های بهداشتی کمک می نماید تا اثرات  درخواست خرید ارجح زیست محیطی )EPP( به مرا
کارگیری مواد با خطر  کارکنان با به  را روی محیط زیس���ت کاهش دهد، ش���رایط بهداشتی تر برای بیمارس���تان و 
کنن���ده( و در نتیجه هزینه های دفع م���واد زاید کاهش خواهد  ک  کمت���ر فراهم نمای���د )مثاًل حالل ها و مایعات پا
یافت. نمونه نقل ش���ده خرید دماس���نج جیوه ای در مقابل دماس���نج عاری از جیوه می باشد. زمانی که دماسنج 
ک صرف می شود تا از ورود جیوه به محیط زیست  ک سازی مواد خطرنا جیوه ای می شکند، هزینه هایی برای پا

.)2012 ,Practice Greenhealth ;2010 ,Karliner ;2000 ,CDHS( در دفع نهایی پیشگیری شود
مدیریت ذخیره سازی دقیق مانع از تجمع مقادیر زیاد مواد شیمیایی یا داروهای تاریخ مصرف گذشته می شود 
و م���واد زای���د را به بس���ته بندی ه���ا )جعبه ها، بط���ری( و باقی مانده محص���والت باقی مان���ده در ظروف محدود 
می نماید. این مقادیر جزئی مواد زاید ش���یمیایی یا دارویی را می توان به آسانی و با قیمتی نسبتًا کم دفع نمود، 
کمینه  که بر اهمیت  که دفع مقادیر بیشتر نیازمند تصفیه ای پر هزینه و تخصصی می باشد  این در حالی است 

کید می نمایند. سازی مواد زاید تا
مدیری���ت چرخ���ه حیات مزای���ا، هزینه ها و خط���رات مربوط به چرخه حی���ات کامل محصول یا خدم���ات از جمله 
مدیری���ت مواد زاید را مورد توجه قرار می دهد. مدیریت چرخه حی���ات در رویکردهای طراحی محصول و ارتقا آن 
کار می رود و اثرات زیس���ت محیطی محصوالت را در تمام مراحل حیات یک محصول به حداقل می رساند؛ با  به 
اس���تخراج از منابع برای حصول مواد خام آغاز می ش���ود و از طریق پردازش و س���اخت تمام ماده خام و تبدیل به 
محصوالت نهایی، توزیع، استفاده و سرانجام دفع ادامه می یابد. تجزیه و تحلیل چرخه حیات ابزاری است برای 

4.)2001 ,Kaiser, Eagan & Shaner( مدیریت چرخه حیات که اثرات چرخه حیات محصول را تعیین می نماید

6-4 تدارکات سبز
 Kaiser, Eagan( کاهش مشکالت تصفیه و دفع همراه است کاهش س���میت مواد زاید مفید و سودمند بوده و با 
Shaner &, 2001(. مثاًل مدیر تدارکات در تسهیالت مراقبت های بهداشتی می تواند در خصوص خرید پالستیک 
اطالعاتی کس���ب نماید مثاًل خرید پالس���تیکی که ممکن اس���ت به آسانی بازیافت ش���ود و یا کاالهای سفارشی که 

بدون بسته بندی مازاد5 عرضه می شوند، را تهیه نماید.

1. Green Purchasing
2. http://www.hst.org.za/uploads/files/wastemx.pdf 
3. Environmental Management System )EMS(
4.  اطالعات در مورد استفاده از تجزیه و تحلیل چرخه حیات برای بسته بندی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در اندیشه و ارزیابی چرخه 

.)http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/Making-Sust-Consumption.pdf( حیات در مدیریت مواد زاید ارائه شده است
کوچک بسته بندی  که برای مثال یک محصول خریداری شده در یک پالستیک  5.  توضیح مترجمین: منظور از بسته بندی مازاد این است 
 در پالستیک دیگری بسته بندی شده است، 

ً
شده است، سپس این محصول بسته بندی شده همراه با یکی از متعلقات مربوطه اش مجددا

که  کشیده شده است. در صورتی  کارتن یک پالستیک برای ضد آب شدن  کارتن قرار داده شده و روی این  سپس این بسته جدید در یک 
کارتن ضد آب قرار دهد. کننده می توانست محصول خود را از همان ابتدا در یک  تولید 
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که آسان ترین قابلیت بازیافت را دارند شامل پلی اتیلن1، پلی پروپیلن )PP( و پلی  کلی، پالستیک هایی  به طور 
اتیلن تری فتاالت )PET یا PETE( می باشند. برعکس، بازیافت پلی وینیل کلراید )PVC( دشوارترین است زیرا 
که محصوالتش اش���کال مختلفی دارند که حاوی افزودنی های متفاوت است. بسته بندی با مواد ترکیبی مثل 

کاغذ و مقوای پوشیده شده در ورق پالستیک یا آلومینیوم به ندرت قابل بازیافت می باشد.
هم چنین پلی وینیل کلراید )PVC( به دلیل س���میت برخی افزودنی ها به آن نگران کننده اس���ت و تا حد امکان 
باید از استفاده از آن اجتناب نمود. همین طور پلی کربنات2 از بیس فنول A ۳ ساخته شده است که مختل کننده 
غدد درون ریز است. دستکش های التکس4 یا نیتریل5 جایگزین متداول برای دستکش های پلی وینیل کلراید 
کلراید )PVC( نمود.  )PVC( هس���تند. لوله های التکس یا س���یلیکون را می توان جایگزین لوله های پلی وینیل 
کلراید )PVC( و  کیس���ه های پل���ی اتیلن تزریق داخل وریدی )IV( را می توان جایگزین کیس���ه های پلی وینی���ل 
کلراید )PVC( برای خون و محلول  کیسه های اتیلن وینیل استات6 را می توان جایگزین کیسه های پلی وینیل 
کس���ید اتیلن برای اس���تریلیزه نمودن تجهیزات پزش���کی اس���تفاده می شود، اما س���رطان زا است و  نمک نمود. ا

که جایگزین هایی برای آن وجود دارد باید از استفاده از آن اجتناب نمود. بنابراین در صورتی 

6-4-1 عالئم بازیافت برای پالستیک ها
ب���رای شناس���ایی انواع مختلف پالس���تیک یک سیس���تم طبقه بن���دی بین المللی وج���ود دارد. ان���واع معمول در 

محیط های مراقبت های بهداشتی عبارتند از:
 	.4 ،)LDPE( پلی اتیلن با دانسیته پایین
 	.2 ،)HDPE( پلی اتیلن با دانسیته باال
 	.5 ،)PP( پلی پروپیلن
 	.1 ،)PETE یا PET( پلی اتیلن تری فتاالت
که عدد مش���خصی ندارد اما ب���ا 7 )طبقه متفرقه برای پالس���تیک های با حجم پایین( 	   ،)PC( کربنات پل���ی 

گردد. گذاری می  برچسب 
در شرایطی که اقالم برچسب گذاری نشده اند، مسئول تدارکات باید با تولید کننده برای کسب اطالعات بیشتر 
گذاری ش���ده و از مواد قابل بازیافت  که به طور واضح برچس���ب  تماس بگیرد یا محصول را با محصول دیگری 

ساخته شده است، تعویض نماید.

6-5 استفاده مجدد ایمن
استفاده مجدد از مواد در تسهیالت مراقبت های بهداشتی، با نگرانی خاص در مورد استفاده مجدد از ابزارهای 

1. Polyethylene
2. Polycarbonate
3. Bisphenol A
4. Latex
5. Nitrile
6. Ethylene Vinyl Acetate
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)پزش���کی( یکبار مصرف بحث برانگیز می باش���د. به طور کلی، استفاده از وس���ایل چند بار مصرف در روش های 
کاهش خطر  ک س���ازی به منظور  که بعد از پا گیرند به ش���رطی  پزش���کی مراقبت از بیمار باید مورد تش���ویق قرار 
ح می گردد  که اس���تفاده مجدد مطر گردد. زمانی  انتقال عفونت به پایین تر از حد قابل قبول، مجددًا اس���تفاده 

ایجاد تمایز بین انواع محصوالت مختلف حائز اهمیت می باشد:
منابع غیر پزشکی؛ وسایل یکبار مصرف )که باید از آنها اجتناب نمود(	 
گیری فشار خون(	  که خطر انتقال عفونت متقابل ندارند )مثاًل دستگاه اندازه  ابزارهای پزشکی 
که برای استفاده مجدد طراحی شده اند )مثاًل ابزارهای جراحی(	  ابزارهای پزشکی 

کامل تمیز نمی ش���ود و خطر غیر قابل قبول  ابزارهای یکبار مصرف را نباید دوباره اس���تفاده نمود زیرا که به طور 
کیفیت  که خرید ابزارهای قابل اس���تفاده مجدد با  گزینه نیز وجود دارد  عفونت متقابل را ایجاد می نمایند. یک 

کاربرد پزشکی و غیر پزشکی بر خرید ابزارهای یکبار مصرف در اولویت می باشد )کادر 2-6(. مشابه برای 

کادر  6-2 استفاده مجدد از ابزارهای پزشکی در کانادا
به طور تقریبی 41 % بیمارستان های کانادایی از انواع خاص ابزارهای پزشکی چند بار مصرف مثل اندوسکوپ ها 
استفاده می نمایند. صرفًا ابزارهایی که برچسب »قابل استفاده مجدد« دارند را می توان استفاده نمود. استفاده 
مجدد از چنین ابزارهایی به دالیل اقتصادی عملی تر می باشد. متعاقب آن انجمن مطالعات گوارش پرستاران 
کانادایی1 مجموعه ای از رهنمودها را برای اعضای خود فراهم آورده اس���ت تا اس���تفاده مجدد ایمن از ابزارهای 

پزشکی غیر چند بار مصرف و هم چنین موضوعات اخالقی و قانونی اطمینان حاصل نمایند.
)http://www.csgna.com/en/guidelines/reusable.html( :منبع

س���رنگ ها و س���وزن های زیر جلدی را به دلیل شانس قابل توجه گس���ترش بیماری نباید دوباره استفاده نمود. 
مراحل مناس���ب باید برای اطمینان از دفع ایمن دنبال ش���ود. در جایی که سرنگ به میزان کم عرضه می شود، 
پرس���تاران ممکن اس���ت س���وزن را عوض نمایند، اما ش���انس عفونت باقی می ماند. س���رنگی که شسته می شود 
ام���ا اس���تریل نمی گردد هنوز ش���انس انتق���ال 1/8 % ویروس ضعیف کننده سیس���تم ایمنی انس���ان )HIV( را در 
 .)2009 ,Reid & Juma( خ می ده���د ص���ورت تزری���ق داخل رگ دارد و 0/8 % انتق���ال در تزریق درون عضله ای ر
گزارشات باور نکردنی در خصوص  تحقیقات انجام شده محدود هستند و احتمال خطر کمتر برآورد شده است. 
 ,.Hassan et al( کا۳ در بنگالدش که دوباره بسته بندی شده اند2 معمول است و یک بررسی در دا سرنگ هایی 
2008( بازیافت مواد زاید تیز و برنده و مواد دیگر را  توس���ط برخی از خدمات نظافت بیمارس���تان برای اس���تفاده 
مجدد، تایید می نماید. ش���یوع هپاتیت در گجرات هند، در سال 2009، حداقل 240 مورد و 60 مورد مرگ بوده 
است، که به تجارت غیر قانونی مواد زاید پزشکی هم چنین استفاده مجدد مستقیم از مواد یکبار مصرف مربوط 

1.  the Canadian Society of Gastroenterology Nurses and Associates
2. Repackaged

کا پایتخت بنگالدش است. 3. توضیح مترجمین: دا
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.)2009 ,Solberg( می شود
ک س���ازی، آلودگی زدایی، تعمیر و تعویض قس���مت های  اس���تفاده مجدد مس���تلزم ترکیب چند یا تمام مراحل پا

کادر 6-۳ ارائه شده اند. گندزدایی و استریل نمودن است. روش های معمول استریلیزاسیون در  فرسوده، 

کادر  6-3 نمونه هایی از روش های استریلیزاسیون برای وسایل قابل استفاده مجدد

استریلیزاسیون حرارتی 
استریلیزاسیون خشک:

 	Poupinel کوره گرفتن در معرض C °160 به مدت 120 دقیقه یا C °170 به مدت 60 دقیقه در  قرار 
استریلیزاسیون مرطوب:

گرفتن در معرض بخار اشباع شده در دمای  C °121 به مدت ۳0 دقیقه در اتوکالو	  قرار 

استریلیزاسیون شیمیایی 
کسید هیدروژن: پرا

محلول 7/5 % می تواند گندزدای سطح باالیی را در ۳0 دقیقه در دمای C °20 فراهم نماید. تجهیزات موجود 	 
کس���ید هیدروژن تولید نمایند. این دستگاه زمان  کس���ید هیدروژن را از محلول 58% پرا می تواند پالس���مای پرا
کسید هیدروژن را می توان در ترکیب با پراستیک اسید استفاده نمود.  فرآیند 45 دقیقه ای دارد. هم چنین پرا

پراستیک اسید:
م���ی تواند استریلیزاس���یون را در 12 دقیقه در دم���ای C °55-50 و برای ابزارهای آم���اده مصرف1 به مدت ۳0 	 

کسید هیدروژن استفاده نمود.  دقیقه انجام دهد. هم چنین پراستیک اسید را می توان در ترکیب با پرا
:)OPA( 2ارتو فتا آلدئید 

 	.20° C گندزدایی سطح باال در 12 دقیقه در دمای
اسید هیپوکلروس/ هیپوکلریت:

کارگیری همزمان آزمون ش���یمیایی مخصوص صحت 	  کل���ر آزاد فعال  PPM 450-400، ش���رایط تماس با به 
گندزدایی اندوسکوپ با اندوسکوپ ایجاد شود.

گس���ترده ای دارند اما به دلیل افزایش تعداد تس���هیالت مراقبت های  کاربرد  گلوتارآلدئید  کس���ید اتیلن و  نکته: ا
کسید اتیلن س���رطان زای انسانی است و  بهداش���تی و افزایش اثرات بهداش���تی آنها در حال جایگزینی هس���تند. ا

گلوتارآلدئید می تواند منجر به بروز آسم و تحریک پوست شود.
منبع: USEPA فهرست غذا و داروی ایاالت متحده از دستگاه های استریل تایید شده

1. Ready to Use
2. Ortho-phthaldehyde
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س���رنگ ها و کتترهای1و2 پالس���تیکی را نباید دوباره اس���تفاده نمود. با این حال بعد از اس���تریل س���ازی، بازیافت 
می شوند.

ه���م چنی���ن ابزارهای خاصی وجود دارد )مثاًل کتتره���ای ادراری با قطع کن خودکار، ماس���ک های صورت برای 
که برای اس���تفاده مجدد محدود توس���ط افراد اس���تفاده می ش���ود و صرفًا نیاز به شس���ت و شو با مواد  کس���یژن(  ا

شوینده۳ مالیم دارند.
که به صورت سنجاق، سوزن یا بذر در رادیوتراپی استفاده می شوند ممکن است  رادیونوکلوییدهای بلند مدت 

گردند. بعد از استریلیزاسیون دوباره استفاده 
برای آلودگی بالقوه یا تثبیت شده با عوامل مسبب انتقال انسفالوپاتی های اسفنجی شکل4 )بیماری های ناشی 
کار برد. سازمان جهانی بهداشت )WHO( این معیارها  از پریون نیز نامیده می شود( معیارهای خاص را باید به 
گزارش مش���اوره موضوعات سالمت  کاهش دهند یا حذف نمایند، به تفصیل در  که می توانند عفونت زایی را  را 

.)1992,WHO( عمومی در خصوص انسفالوپاتی های انسانی و حیوانی5 ارائه داده است
کارایی و تاثیر استریلیزاس���یون حرارتی به کمک تس���ت باس���یلوس اس���تئاروترموفیلوس6 و برای استریلیزاس���یون 

کنترل می شود.  شیمیایی توسط تست باسیلوس سوبیتیلیس7 بررسی و 
گندزدایی ش���وند.  ان���واع خاص ظروف را می توان دوباره اس���تفاده نمود، مش���روط به این که به دقت شس���ته و 
کز خاص برای پر نمودن ارس���ال شود. ظروفی که مواد شوینده یا دیگر مایعات در  گاز پرفش���ار باید به مرا ظروف 
گر ظروف  آنها نگهداری می ش���وند را می توان به عنوان ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده اس���تفاده نمود )ا
که این ظروف ضد سوراخ شدن باشند و بر  مخصوص س���اخته شده مقرون به صرفه نیستند(، مش���روط به این 

گذاری شده باشد.  روی تمام جهت های آنها استفاده برای ظروف مواد زاید تیز و برنده عالمت 

6-6 بازیافت و بازیابی
کنین  گسترده ای از موسسات از جمله شهرداری ها، شرکت های خصوصی، سا عملیات بازیافت8 توسط دامنه 
خانه ها و موسس���ات دولتی مثل مدارس و بیمارس���تان ها انجام می ش���ود. از دیدگاه محیط زیس���ت بازیافت در 
که بازیافت غالبًا نیازمند صرف انرژی قابل  مقایسه با استفاده مجدد از مواد زاید چندان مطلوب نمی باشد زیرا 

ج از محل می باشد.  کز بازیافت در خار توجه و انتقال به مرا
بازیاب���ی9 مواد زای���د به یکی از دو روش اصلی زیر تعریف می گردد. در س���اده ترین تعری���ف، »بازیابی« به بازیابی 

1. Catheter
که به داخل حفره ای از بدن وارد می شود تا مایعی را از آن بیرون  2.  توضیح مترجمین: وسیله جراحی لوله ای شکل و قابل انعطاف است 

بکشد و یا به آن داخل نماید )فرهنگ پزشکی دورلند؛ دکتر علیرضا منجمی(.
3. Detergent
4. Spongiform Encephalopathies
5. Report of a consultation on public health issues related to animal and human encephalopathies
6. Bacillus Stearothermophilus
7. Bacillus Subtilis
8. Recycling
9. Recovery
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ان���رژی اش���اره دارد که در این ش���رایط م���واد زاید ب���رای تولید نیروی برق یا حرارت مس���تقیم به س���وخت تبدیل 
گزینه جالب  کوره های زباله سوز در محل،  گرمای تولیدی از طریق  می ش���وند. در ش���رایط آب و هوایی معتدل، 
و مقرون به صرفه ای برای گرم نمودن بیمارس���تان ها، س���اختمان های دولتی و مناطق مس���کونی می باشد. از 
که مشمول بازیافت اقالم زاید برای تبدیل شدن به محصوالت  طرف دیگر »بازیابی مواد زاید« اصطالحی است 
ک2 برای مصارف کشاورزی  کننده خا جدید، و تولید کمپوس���ت1 از مواد زاید آلی برای تولید کمپوس���ت یا اصالح 

یا مشابه می باشد.
بازیافت در برخی تسهیالت مراقبت های بهداشتی به ویژه برای انواع مواد زاید با مقادیر زیاد و بی خطر عمومیت 
که به ش���رکت های بازیافت  کاهش هزینه های دفع یا مبالغ پرداخت قس���ط  بیش���تری دارد. این مهم از طریق 

کاهش دهد )کادر 4-6(. کننده برای بازیابی مواد می تواند هزینه ها را در حد قابل توجهی 

کادر  6-4 بازیافت در مرکز اتحادیه شرکت های بنیادین خدمات بهداشت ملی )NHS( انگلستان
تس���هیالت مرکز اتحادیه شرکت های بنیادین خدمات بهداشت ملیNHS( ۳( انگلستان4 در بریتانیا ساالنه مواد 
کننده  زایدی برابر 55000 خانوار تولید می نمایند. این ش���رکت ها روی دس���تگاه های برش دهنده 5و 6 و فش���رده 

کارتن را تسهیل نماید. کاغذ و  گذاری می نماید تا بازیافت مواد زاید به ویژه  سرمایه 

عکس: Paul Williams، مرکز اتحادیه شرکت های بنیادین خدمات بهداشت ملی )NHS( انگلستان

کارتن، بس���ته  کاغذ،  ک عفونی حاوی مواد قابل بازیافت هس���تند )مثاًل  برخی از قس���مت های م���واد زاید خطرنا
بندی ه���ا و لول���ه ها؛ به کادر 6-5 مراجعه نمایید(. این مواد را می توان بازیافت نمود، مش���روط بر این که برای 

گردد. گندزدایی شوند و رهنمودهای مدیریت ایمن رعایت  حذف عوامل بیماری زا 

1. Compost
2. Soil Conditioner
3. National Health Service )NHS(
4. The Heart of England National Health Service )NHS( Foundation Trust
5. Baler
کار می رود. گیاهان خشک شده مثل یونجه و علف به  کاغذ، پنبه و  که برای برش دادن هنگام تهیه  6. توضیح مترجمین: ماشین آالتی است 
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کادر  6-5 بازیافت مواد زاید عفونی در نپال
سازمان غیر دولتی بنیاد مراقبت های بهداشتی نپال، پالستیک های آلوده به خون را بعد از اتوکالو بازیافت می 
نماید. هم چنین این بنیاد کاغذ و پالستیک و شیشه را بازیافت می نماید. برآورد شده است که 40 % هزینه های 

مدیریت مواد زاید را با بازیافت پوشش می دهند.
گندزدایی شده آماده بازیافت هستند. کاربرد دارد و مواد زاید  اتوکالو برای تصفیه مواد زاید عفونی 

عکس: Mahesh Nakarmi، بنیاد مراقبت های بهداشتی نپال

که  تولی���د کمپوس���ت از مواد زاید غذایی بیمارس���تان موضوع جالب و جذابی می باش���د، به ویژه در کش���ورهایی 
در آنه���ا اس���تفاده از لندفیل به دلیل م���وارد قانونی مالیات، بارهای خدماتی و کمبود زمین محدودتر می باش���د. 
نگرانی های���ی برای تولید کمپوس���ت به دلیل جلب جوندگان و دیگر آفت ها وج���ود دارد؛ با این حال با مدیریت 

دقیق می توان این مشکالت را به حداقل رساند )کادر 6-6(.

کادر  6-6 تولید کمپوست از مواد زاید غذایی بیمارستان
کمپوست در محل را از مواد زاید غذایی از سال 2007 آغاز نموده  بیمارستان عمومی نیوهام1 در انگلستان تولید 
است. فناوری جدید، تهیه کمپوست در محفظه به صورت عمودی2، کمپوست را از مواد زاید آشپزخانه )شامل 
کامل تبدی���ل می نماید. تهیه  کود  غذاه���ای پخته ش���ده( در ظرف 14 روز تولید و س���پس در م���دت 12 هفته به 
کمپوس���ت به صورت یک سیس���تم بسته اس���ت، و بنابراین از تولید بو، جلب حش���رات و دیگر آفت ها پیشگیری 
می نماید. بیمارستان مذکور حجم مواد زاید ارسالی خود به لندفیل را کاهش داده و با ایجاد شغل، فرآیند تولید 

کمپوست را مدیریت نموده است. کود 
http://peoplepoweredmachines.wordpress.com/tag/hospitals :منبع

در تعیی���ن کارای���ی اقتصادی بازیافت و بازیابی، در نظر گرفتن هزینه های روش های جایگزین دفع، هم چنین 
1. Newham
2.  Rocket In-Vessel Composter



147

ارزش مواد احیا شده و نه صرفًا هزینه فرآیند بازیافت و بازیابی حائز اهمیت می باشد.

6-7 سیستم های مدیریت زیست محیطی
سیس���تم مدیریت زیس���ت محیطی )EMS( یک رویکرد رس���می در کش���ورهای با قوانین زیست محیطی سخت 
اس���ت و عملکرد س���ازمان ها را بر روی محیط زیس���ت مدیریت نماید. اجرای سیس���تم مدیریت زیست محیطی 
کز بهداشتی با هر اندازه ای منافعی به همراه داشته باشد. این مزایا شامل  )EMS( باید برای بیمارستان ها و مرا
کاه���ش هزینه ها از طریق کاهش مصرف انرژی، کاهش مقدار مواد زاید، افزایش بازیافت، به حداقل رس���اندن 

اثرات منفی روی محیط زیست از طریق مدیریت و تصفیه مواد زاید و اصالح و ارتقا تصور عمومی می باشد. 
چارچوب سیس���تم مدیریت زیس���ت محیطی )EMS( متشکل از جنبه های زیس���ت محیطی مدیریت مواد زاید 
کاه���ش، بازیاب���ی و بازیافت مواد زاید می باش���د. هم چنین رابط���ه قابل توجهی با خرید ارجح زیس���ت  از جمل���ه 
محیطی )EPP( دارد. دلیل این امر این است که معمواًل تسهیالت مراقبت های بهداشتی حق انتخاب در خرید 
محص���والت یا خدمات دارند. این مهم به طور فزاینده متداول ش���ده اس���ت که یک���ی از نیازهای تهیه کنندگان 
سیستم مدیریت زیست محیطی )EMS( است و باید به عنوان یکی از شرایط قرارداد ذکر گردد. سیستم مدیریت 
زیس���ت محیطی )EMS( باید بخش جدایی ناپذیر رویکرد س���ازمانی برای مدیریت مناس���ب باشد. این رویکرد 

کاربرد دارد و اثرات زیست محیطی دائمی را مدیریت می نماید. برای توسعه و اجرای سیاست زیست محیطی 
اجزا اصلی سیستم مدیریت زیست محیطی )EMS( باید شامل موارد زیر باشد:

ح، برنامه ها و پیش���نهادات برای خطرات زیس���ت محیط���ی بالقوه؛ مثاًل 	  فرآین���د یا مکانیس���م غربالگری ط���ر
کارشناسی؛ استفاده از ابزارهای غربالگری، چک لیست ها و بررسی 

توس���عه و اس���تفاده از برنامه های مدیریت محیط زیست که به وضوح تعریف می نمایند که کدام معیارهای 	 
کسی باید انجام شود؛ کدام نقطه از اجرای پروژه و توسط چه  خرد زیست محیطی در 

گزارش فعالیت ها جهت تایید انجام اقدامات مدیریت محیط زیست و حصول نتایج مد نظر؛	  نظارت و 
ارزیابی عملکرد کلی محیط زیست از پروژه ها و فعالیت ها برای کسب تجارب سازمانی و اقدامات خرد زیست 	 

محیطی در آینده.
بس���یاری از س���ازمان ها، از جمله بیمارس���تان ها، سیس���تم مدیریت زیس���ت محیطی )EMS( را با هدف کس���ب 
گواهینام���ه ISO 14001 ب���ه صورتی که س���ازمان اس���تانداردهای بین الملل���یISO( 1( تصریح نموده اس���ت، اجرا 
می نمایند. ISO 14001 شرایط خاصی را برای سیستم مدیریت زیست محیطی )EMS( فراهم می آورد و بخشی 
از ISO 14000 است که به طور کلی با مدیریت زیست محیطی رابطه دارد. مثاًل بیمارستانی در انگلستان سیستم 
کار نمود تا روش های  مدیریت زیس���ت محیط���ی )EMS( را معرفی و با مقامات محل���ی و پیمانکاران مواد زای���د 
که با اس���تفاده از سیاس���ت  ح های بازیاف���ت را اعالم نماید. آنها دریافتند  مدیری���ت م���واد زاید را تغییر ده���د و طر
تدارکات زیست محیطی مقدار مواد زاید مراقبت های بهداشتی را تا 4/1 % )78 تن( و میزان مصرف انرژی را تا 

کاهش یافت.2 ۳/6 % و مصرف آب را تا 9/6 % 

1. International Standards Organization )ISO(
2.http://www.corporatecitizen.nhs.uk/casestudies.php/15/cardiff-and-vale-nhs-trust-environmental-management-system
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کمینه سازی مواد زاید  6-8 حداقل رویکرد 
سلس���له مرات���ب کمینه س���ازی مواد زاید باید در سیاس���ت های مدیریت م���واد زاید تمام تس���هیالت مراقبت های 
کید ب���ر بازیافت یا حتی  بهداش���تی ب���ا ه���دف حرکت رو به جل���وی اقدامات رای���ج در سلس���له مراتب، از دفع ت���ا تا

پیشگیری نمایان شود. 
اولی���ن گام عمل���ی توجه بیش���تر به کمیت و نوع موادی اس���ت که به طور منظم خریداری می ش���وند؛ این گام با 
ایج���اد یک سیس���تم، ایده ه���ای مدیریت مواد زاید را از کارکنان اخذ، س���پس آنها را ارزیاب���ی و ایده های خوب را 
کاهش میزان و س���میت مواد خریداری ش���ده و به دنبال  عملی می نماید. اغلب، فرصت های مش���هودی برای 
آن کاهش میزان و س���میت مواد زاید تولیده شده وجود خواهد داشت. اهداف می توانند هم کمی )مثاًل مصرف 
ک جایگزین محصوالت دوست دار محیط زیست  کیفی )مثاًل حالل های خطرنا کاهش یابد( و هم  کاغذ تا %10 
ش���وند( باش���ند. آموزش کارکنان جهت استفاده صحیح از مواد و وسایل پزشکی با اجتناب از تولید مواد زاید غیر 
ضروری اقدام س���اده ای اس���ت که می توان آن را در نظر گرفت. استفاده مجدد گزینه دیگری برای کاهش مواد 
که باید در آن به اقدامات  زاید اس���ت؛ اما پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند ارزیابی منطقی می باش���د 
کارکنان، غیر قابل قبول اس���ت و  ایمن اس���تفاده مجدد توجه ش���ود و به دلیل خطر انتقال عفونت به بیماران و 

باید از آن اجتناب نمود. 
برای مدیران مراقبت های بهداشتی بازنگری دوره ای اقدامات خرید و فرصت های موجود معقول است و طی 

کارکنان اجتناب از تولید مواد زاید، تا حد امکان، یادآوری می شود. آن به 

6-9 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
کاهش میزان تولید مواد زاید است.  رویکرد ابتدایی مد نظر برای یک مرکز مراقبت های بهداشتی، تالش برای 
کاهش مواد  کز مراقبت های بهداشتی اجازه می دهند تا با گسترش تالش ها جهت  فرصت های متعددی به مرا
کارکنان برای عمومیت یافتن  زاید و افزایش فعالیت ها برای موارد بیش���تر، از کمینه س���ازی فراتر روند. تش���ویق 
کمینه سازی مواد زاید مستلزم انطباق با روش ها و اصول خیلی دقیق است. می توان اهداف کمینه سازی مواد 
زاید را برای فعالیت های هر بخش پزشکی یا پشتیبانی تعریف نمود و عموم مردم نیز می توانند با فراهم آوردن 
کمینه س���ازی  که در جهت نیل به اهدافش���ان موفق هس���تند، مس���ئولیت امکان  انگیزه برای آنها و واحدهایی 
پس���ماند را ش���خصًا بپذیرند. گام بعدی در جهت بهبود کمینه س���ازی مواد زاید پذیرفتن مدیریت چرخه حیات 
کار و تشویق تولید  برای اقالم مورد استفاده در مقادیر زیاد و خدمات پرکاربرد است. تکنیک های بیشتر مستلزم 
کنن���دگان برای تولید محصوالت موجود از موادی که به آس���انی تجزیه می ش���وند یا دوب���اره برای اهداف ثانویه 
می توان از آنها استفاده نمود، می باشد. به طور کلی، این بهبودی ها می توانند کمیت فیزیکی مواد زاید و اثرات 
کاهش  که نیازمند تصفیه و دفع هستند را  زیست محیطی ناشی از باقی مانده مواد زاید مراقبت های بهداشتی 

دهند.
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کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
سلس���له مراتب مدیریت مواد زاید دس���تورالعمل روشنی ارائه داده است که در آن رویکردها و روش های مدیریت 
که ای���ن رویکردها و  م���واد زاید از دیدگاه زیس���ت محیط���ی، اقتص���ادی و اجتماعی مطلوب هس���تند. در صورتی 

روش ها عملی باشند باید از آنها استفاده نمود.
کمینه سازی همیشه بر تولید مواد زاید ارجح است و پس از آن بازیابی، تصفیه و دفع مواد زاید را مد نظر دارند و 
مدیریت می نمایند. سیستم مدیریت زیست محیطی )EMS( راهکار ساختار بندی شده ای است که مجموعه 
مشخصی از روش ها و فرآیندها را به وجود می آورد تا اثرات زیست محیطی حاصل از فعالیت های مراقبت های 

کاهش دهد. بهداشتی را 
اقدامات بازیافت و کاهش باید به جزئی از اقدامات روزمره در سراس���ر تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی تبدیل 

شوند. 
کمینه سازی مواد زاید به  کارکنان با انجام اقدامات  کارکنان، بیمار و عموم مردم را می توان توسط تمام  ایمنی 

کار روزانه ارتقا بخشید. صورت معمول و در 
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

تفکیک و جمع آوری از بخش های بالینی
چرا تفکیک حائز اهمیت است؟	 
تفکیک مواد زاید چگونه آغاز می شود؟	 
سیستم های توصیه شده و حداقل سیستم تفکیک چیست؟	 
چه کسانی باید برای تفکیک آموزش ببینند؟	 
کجا قرار داد؟	  به چه ظروفی نیاز است و آنها را باید 
گردد؟	  چند بار مواد زاید باید جمع آوری 
چه کسی مسئول اطمینان از تفکیک و انتقال صحیح است ؟	 

ذخیره سازی و حمل و نقل در تسهیالت مراقبت های بهداشتی
روش های فعلی جابجایی و ذخیره سازی چیست؟	 
قوانین محلی یا ملی جهت تعریف ذخیره سازی و حمل و نقل قابل قبول وجود دارد؟	 
که ظروف تفکیک مواد زاید پر می شوند چه اتفاقی میافتد؟	  زمانی 
که می توان جمع آوری به دفعات را ترتیب داد؟	  باید از ذخیره سازی محلی استفاده نمود یا این 
چه کس���ی مس���ئول جمع آوری و انتقال مواد زائد داخل تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی است و چه کسی 	 

مسئول حمل و نقل و ذخیره سازی آنها می باشد؟
کجا قرار داشته باشد؟	  ذخیره مرکزی مواد زاید باید در 
بودجه فعالیت های انتقال و ذخیره سازی از کجا تامین می گردد؟	 
شرایط فعلی انتقال و ذخیره سازی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
کارکنان تسهیالت مراقبت های بهداشتی در زمینه فعالیت های انتقال و ذخیره سازی آموزش دیده اند؟	  آیا 
ک و بی خطر 	  سیس���تم های مناس���ب در محل برای برچس���ب گذاری، ذخیره مجزا و انتقال مواد زای���د خطرنا

وجود دارد؟
کاهشی را می توان به 	  کاهش خطرات برای س���المت انسان، حیوانات و محیط زیست چه معیارهای  جهت 

کار گرفت؟
کنترل منظمی در زمینه شرایط انتقال و ذخیره سازی وجود دارد؟	  آیا 

انتقال مواد زاید به خارج از محل
ج از تسهیالت مراقبت های 	  آیا قوانین محلی یا ملی برای حمل و نقل مواد زاید مراقبت های بهداشتی به خار

بهداشتی وجود دارد؟
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ج از محل است؟	  ک و بی خطر به خار کسی مسئول جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید خطرنا چه 
ک مراقبت های بهداشتی در 	  آیا ش���رکت های ثبت ش���ده و واجد صالحیتی برای حمل و نقل مواد زاید خطرنا

دسترس است؟
ک توجه 	  آیا تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی به جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید جامد معمولی و خطرنا

می نمایند؟
ک مراقبت های بهداشتی 	  آیا بخش خصوصی می تواند خدمات حمل و نقل مناسبی را برای مواد زاید خطرنا

با قیمت مطلوب فراهم آورد؟
کیفی و جریمه ها در قراردادها با شرکت های خارجی )پیمانکاران( مورد توجه قرار میگیرند؟	  آیا مسائل 
ج از محل به تاخیر افت���د آیا برنامه های احتمال وقوع در این 	  گ���ر جم���ع آوری و حمل و نقل مواد زاید به خار ا

زمینه موجود است؟

7-1 اصول راهنمایی
مدیران تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی »وظیفه مراقبت« )غالبًا به قوانین ملی نی���از دارند( را بر عهده دارند 
تا اطمینان حاصل نمایند که مواد زاید در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی همیش���ه تحت کنترل هستند و در 
ج از محل با ش���رایط ایمن دفع میگردند. در این فصل تفکیک مناس���ب، ذخیره س���ازی در محل و  محل یا خار
سیس���تم های حمل و نقل توضیح داده می ش���ود و توالی پیوسته ای از حفظ اصول ایمنی در هر مرحله از فرآیند 
یعن���ی از نقط���ه تولید مواد زاید تا تصفیه یا دفع نهایی را ارائه می دهد. هر مرحله از مفهوم مدیریت »جریان مواد 

زاید1« در زیر ارائه شده است.
کنترل جریان مواد زاید از تولید تا دفع است: کلی زیر مربوط به تفکیک، ذخیره سازی و حمل و نقل و  اصول 

که در یک بخش بالینی تولید می شوند، باید بر اساس مسیر پتانسیل خطر 	  مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
گروه های مختلف تفکیک شود؛ کننده هر یک از این اقالم مواد زاید است به  که تولید  و دفع، توسط فردی 

گروه ماده زاید تفکیک شده در دسترس باشند؛	  ظروف جداسازی باید در هر بخش بالینی برای هر 
کنترل تولید مواد زاید برچس���ب 	  زمان���ی که ظروف مواد زاید پر می ش���وند، باید برای کمک به مدیران جهت 

گردند؛ گذاری 
گ���ر م���واد زاید ب���ه طور مکرر جمع آوری نمی ش���وند الزم اس���ت برای ذخیره س���ازی، محل���ی درون یا نزدیک 	  ا

بخش های بالینی وجود داشته باشد؛
ک و بی خطر را نبای���د در طی مراحل جم���ع آوری، حمل و نقل یا ذخیره س���ازی با یکدیگر 	  م���واد زای���د خطرن���ا

مخلوط نمود؛
ج از محل و دفع به محل ذخیره سازی مرکزی 	  مواد زاید جمع آوری شده اغلب قبل از تصفیه در محل یا خار

حمل می شوند؛

1. Waste Flow
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گاه باشند؛	  که جابجا می نمایند، آ کارکنان باید از خطرات و روش های ایمن را برای مواد زایدی 

7-2 سیستم های تفکیک
ک���ه با توجه ب���ه جایگاه و  جداس���ازی صحی���ح مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مس���ئولیت هر ش���خصی اس���ت 
موقعیتش در س���ازمان هر نوع ماده زایدی را تولید می نماید. مدیر تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی مس���ئول 
اطمینان از تفکیک، انتقال و سیستم ذخیره سازی مناسب و ترغیب تمام کارکنان به اجرای روش های صحیح 

است.
گی���رد، به این معنی که  تفکی���ک بای���د به کمک تولی���د کننده مواد زاید و تا حد ام���کان در محل تولید آن انجام 
کنار تخت، در اتاق عمل یا آزمایشگاه توسط پرستاران، پزشکان و تکنسین  جداسازی باید در بخش بالینی در 
گر طبقه بندی یک مورد از مواد زاید مشخص نباشد برای احتیاط آن ماده زاید را باید در ظرفی که  انجام گیرد. ا

ک استفاده می شود، قرار داد.  برای مواد زاید مراقبت های بهداشتی خطرنا
ک از مقدار زیاد مواد زاید بی خطر است.  س���اده ترین سیس���تم تفکیک مواد زاید جداسازی همه مواد زاید خطرنا
ک به دو بخش تقسیم  کارکنان و بیماران، مواد زاید خطرنا با این حال در جهت ارائه حداقل سطح ایمنی برای 
بندی می ش���ود: ی���ک بخش برای مواد زاید تیز و برن���ده و بخش دیگر برای اقالم بالقوه عفونی اس���ت. در مورد 
بخ���ش عفونی بیش���ترین ترکیبات معمواًل لوله ها، باندها، وس���ایل پزش���کی یکبار مص���رف، نمونه ها و بافت ها 
اس���ت. از ای���ن رو، به تفکیک مواد زاید معمولی و بی خطر، م���واد زاید بالقوه عفونی و تیز و برنده در ظروف مجزا 
گفته می شود. انواع دیگر ظروف را می توان برای انواع دیگر مواد زاید مثل مواد شیمیایی  »سیستم سه ظرفی1« 
که به روش های متفاوتی از جریان مواد زاید جابجا  و دارویی و یا جداسازی مواد زاید پاتولوژیکی استفاده نمود 

و دفع می شوند.

کد بندی رنگی و برچسب ها 7-2-1 ظروف مواد زاید، 
بهتر است در سراسر کشور از یک سیستم تفکیک مشابه استفاده شود، بسیاری از کشورهای دارای قوانین ملی 
که  کد بندی رنگی را برای ظروف مواد زاید پیشنهاد می دهند. در جایی  گروه های تفکیک مواد زاید و سیستم 
کد بندی  قانون ملی وجود ندارد، برنامه سازمان جهانی بهداشت )WHO( در دسترس می باشد )جدول1-7(. 
کار را برای کارکنان پزش���کی و خدمات بیمارس���تان آس���ان تر می نماید که مواد زاید را در ظرف مناسب دور  رنگی 
بیندازن���د، تفکی���ک مواد زاید باید طی مراحل انتقال، ذخیره س���ازی، تصفیه و دفع حفظ ش���وند. هم چنین کد 

که مواد زاید موجود در ظرف خطر بالقوه ای دارند. بندی رنگی شاخص بصری را فراهم می آورد مبنی بر این 

1. Three-bin System
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)WHO( جدول  7-1 طرح تفکیک توصیه شده سازمان جهانی بهداشت
گذاری)الف(نوع مواد زاید نوع ظرفرنگ ظرف و عالمت 

زرد؛ ب���ا عالم���ت »خیلی عفون���ی« با نماد مواد زاید خیلی عفونی
خطر زیستی

کیس���ه های پالس���تیکی محکم و ضد نش���ت، 
ظروف قابل اتوکالو نمودن

زای���د  م���واد  عفون���ی،  زای���د  م���واد  دیگ���ر 
کیسه های پالستیکی ضد نشتزرد با نماد خطر زیستیپاتولوژیکی و آناتومیکی ظروف یا 

زرد ب���ا عالمت »تیز و برنده« با نماد خطر مواد زاید تیز و برنده
ظرف ضد سوراخ شدنزیستی

کیسه های پالستیکی یا ظروف محکمقهوه ای با عالمت خطرمواد زاید شیمیایی و دارویی
کتیو)ب( محفظه سربیبا عالمت تشعشعمواد زاید رادیوا

کیسه پالستیکیسیاهمواد زاید معمولی
الف به شکل 7-1 مراجعه نمایید )که در آن عالئم تشعشع و خطر زیستی1 ارائه شده است(

ب در همه بیمارستان ها تولید نمی شود.

کاربرد  ع و میزان مواد زاید تولیدی در هر بخش،  برچسب گذاری ظروف مواد زاید برای شناسایی منبع، ثبت نو
دارد، و این امکان را فراهم می آورد تا به مش���کالت تفکیک مواد زاید در بخش های بالینی پی برد. روش ساده 
الحاق یک برچسب به هر ظرف پر شده با جزئیات بخش بالینی، تاریخ و زمان بسته شدن ظرف و نام فردی که 
برچسب را تکمیل نموده است، می باشد. استفاده از هر عالمت خطر بین المللی برای هر ظرف مواد زاید توصیه 
ک تولیدی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی  می گردد. چندین عالمت مرتبط با انواع متفاوت مواد زاید خطرنا

در شکل 7-1 ارائه شده اند.

                        نماد تشعشع جدید                                          نماد تشعشع قدیمی                                                 نماد خطر زیستی

نکته: عالمت تشعشع جدید در سال 2007 از سازمان ملل برگرفته شده است، اما عالمت قدیمی تر هنوز شناخته تر می باشد و انتظار می رود 
کاربرد داشته باشد. که سال ها 

شکل  7-1 عالئم خطر زیستی و تشعشع

1. Biohazard
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ک1 کمیس���یون اروپا EEC/548/67 )ستون  ش���کل 7-2 عالئم حاصل از پیوس���ت II دس���تورالعمل مواد خطرنا
سمت چپ(2 را با عالئم سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی اروپایی حاصل 

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل )UNECE( )ستون سمت راست(۳ مقایسه می نماید. از 

عالیم کمیسیون 
عالیم کمیسیون اروپااقتصادی سازمان ملل

Corrosive )C( خورنده
این مواد به بافت های حیاتی از جمله چشم ها و پوست حمله و آنها را تخریب 

می نمایند.

Highly flammable )F( خیلی قابل اشتعال
این مواد به آسانی آتش می گیرند )نقطه اشتعال: C °55-21(. هرگز مواد قابل 

کنار مواد منفجره نگهداری ننمایید. اشتعال را در 

Toxic )T( سمی
این مواد می توانند باعث مرگ ش���وند. زمانی که بلعیده یا استنش���اق و یا وقتی 

که از طریق پوست جذب شوند اثرات خود را بر جای می گذارند.

Harmful )XN( مضر
کمتری دارند. این مواد مشابه با مواد سمی هستند اما خطر 

Explosive )E( منفجر شونده
کنش ش���یمیایی، تجزیه یا احتراق  منفجر ش���ونده ترکیب یا مخلوط مستعد وا
گازهای با حجم ترکیبی بیش���تر از ماده  گرما و  که با تولید س���ریع  س���ریع اس���ت 

اصلی همراه می باشد.

Irritant )I( محرک
این مواد می توانند باعث قرمزی و تاول روی پوست شوند.

1. Directive on dangerous substances
2. http://ec.europa.eu/environment/archives/dansub/consolidated_en.htm 
3. http://live.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html 

شکل  7-2 مقایسه نمادهای متداول مواد زاید خطرناک
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عالیم کمیسیون 
عالیم کمیسیون اروپااقتصادی سازمان ملل

Extremely flammable )F1+( فوق العاده قابل اشتعال

که نقطه اش���تعال بسیار پایینی دارند) C° 21<( و بنابراین  مایعات و ترکیباتی 
به آسانی آتش می گیرند.

Very toxic )T1+(بسیار سمی
گر در مقادیر بس���یار کم استنش���اق، بلعیده و ی���ا از طریق  که ا م���واد و ترکیبات���ی 

پوست جذب شوند باعث مرگ یا صدمات حاد یا مزمن به سالمتی می شوند.

Oxidizing )O( کننده کسید  ا
که اجازه می دهند دیگر مواد به صورت  کسیژن هستند  این مواد تامین کننده ا

بسیار شدید بسوزند.

Dangerouse for environment )N ( ک برای محیط زیست خطرنا
گر این مواد وارد محیط زیست شوند می توانند منجر به بروز خسارت تأخیری  ا

یا آنی برای یک یا چند مولفه زیست محیطی شوند.

Specific organ toxicity مسمومیت اندام خاص
این مواد می توانند باعث:

صدمه به اندام یا اندام ها بعد از یک بار یا چند بار مواجهه
حساسیت تنفسی

گردد. گر استنشاق شوند،  آلرژی یا آسم یا مشکالت تنفسی ا

بدون معادل مستقیم؛
از عالمت مض���ر یا محرک 
به عنوان عالمت مناسب 

استفاده می شود.

ادامه شکل  7-2 مقایسه نمادهای متداول مواد زاید خطرناک

7-2-2 فراتر از تفکیک

مواد زاید بی خطر
گروه اصلی مواد زاید )مثاًل مواد زاید بی خطر، بالقوه عفونی، تیز و برنده(، تفکیک بیش���تر و دقیق تر یک  در هر 
مزی���ت اس���ت. مثاًل مواد زاید بی خط���ر را می توان به بخش های قاب���ل بازیافت، مواد زاید قابل تجزیه زیس���تی1 
گروه های مواد زاید ب���ی خطر در محل تولید مخلوط ش���وند از قابل  گر ای���ن  و غیرقاب���ل بازیافت تقس���یم نمود. ا

بازیافت ها برای بازیابی چشم پوشی خواهد شد.
1. Biodegradable
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مواد زاید غذایی را می توان از بخش های بالینی جمع آوری نمود و به طور مس���تقیم آنها را به آش���پزخانه، برای 
تخلیه همراه با سایر مواد زاید آشپزخانه، بازگرداند. مواد زاید آشپزخانه را می توان کمپوست نمود یا در جایی که 
قوانین اجازه می دهند آنها را اس���تریل نمود و برای غذای حیوانات به کار برد. مواد زاید قابل تجزیه زیس���تی بی 

گردند. گل ها( ممکن است همراه با مواد زاید آشپزخانه دفع  خطر )مثل 

مواد زاید خطرناک
م���واد زاید خیلی عفونی از جمله نمونه های آزمایش���گاهی تش���خیص طبی و مواد زای���د حاصل از بیماران عفونی 
گندزدایی، این  گانه جمع آوری و در نقطه تولید اتوکالو نمود. بعد از  بستری در بخش ایزوله را باید به طور جدا

مواد زاید را باید در بخش بالینی در ظروف مواد زاید عفونی مراقبت های بهداشتی قرار داد.
م���واد زاید آناتومی، به ویژه اجزا قابل تش���خیص بدن ی���ا جنین را باید مطابق با قوانی���ن مذهبی و اولویت های 
ک���م، جفت و دیگر  فرهنگ���ی مدیری���ت نمود )معمواًل دفن یا س���وزاندن جس���د مجاز اس���ت(. در مناطق با منابع 
ک���ه در آن به طور طبیعی به  اعض���ای آناتومی غیر قابل تش���خیص را می ت���وان در چاهک مخصوص دفع نمود 

روش زیستی تجزیه می گردند. 
مواد زاید تیز و برنده )ترکیب س���وزن ها و س���رنگ ها( را باید به طور مس���تقیم در ظروف مخصوص مواد زاید تیز و 
برنده قرار داد. در برخی مناطق اجازه داده می ش���ود قبل از دور انداختن س���رنگ ها در س���طل مواد زاید عفونی، 
س���وزن از س���رنگ جدا و یا نابود گردد. س���وزن های جدا ش���ده در ظرف ضد سوراخ ش���دن قرار داده شود و سپس 

کلی این روش به عنوان بهترین عمل پذیرفته نشده است.  مطابق مقررات با آن برخورد نمایند. به طور 
سیاس���ت های اس���تفاده از برش دهنده های س���وزن1 )هم چنی���ن برش دهنده توپی ها2 نیز نامیده می ش���ود( یا 
کشور دیگر متغیر هستند. دستگاه های  کشور به  کننده های سوزن4 از یک  کشش سوزن۳ و نابود  دستگاه های 
کش���ش س���وزن یک نوع انبر هس���تند که س���وزن را از س���رنگ جدا می نمایند، این فرآیند Defanging 5 نام دارد. 
)س���وزن های luer-lock به انبر کش���یدن س���وزن برای جدا نمودن آنها نیاز نیس���ت، این سوزن ها را می توان به 
آسانی از سرنگ با پیچاندن جدا نمود(. در برخی کشورها، برش دهنده های سوزن یا انبرهای کشیدن سوزن و 
 )WHO( کسیناس���یون الزامی هستند. در یک پژوهش سازمان جهانی بهداشت یا نابود کننده ها برای برنامه وا
مزایا و خطرات برش دهنده های س���وزن بررس���ی ش���د )Ahmed, 2010(؛ گروه پژوهش از برش دهنده ها یا نابود 
گروه مقایس���ه از یک اقدام معمول اس���تفاده نمودند. از نظر آماری تفاوت قابل توجهی در  کننده های س���وزن و 
تعداد جراحات ناشی از فرو رفتن سوزن )Needle Stick( در بین کسانی که کار تزریق را انجام می دادند و جابجا 
کار تزریق را انجام می دادند وجود نداش���ت؛  که  کس���انی  کنندگان مواد زاید و هم چنین مواجهه با خون در بین 
کش���یدن س���وزن استفاده می نمودند تا  که از برش دهنده س���وزن یا انبر  گروهی  اما میزان جراحات و مواجهه در 
کش���یدن س���وزن زمان مورد نیاز برای  حدودی پایین تر بود. با اس���تفاده از برش دهنده های توپی و یا انبرهای 
1. Needle Cutters
2. Hub Cutter
3. Needle Pullers
4. Needle Destroyer

5.  توضیح مترجمین: منظور از defang با چنگ زدن چیزی را جدا نمودن است.
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کسیناس���یون افزایش نیافت. مقدار کل مواد زاید تولیدی در طول مطالعه نس���بت به گروهی که در آن از برش  وا
دهنده های توپی یا انبر کش���یدن س���وزن استفاده می ش���د تا حدودی کمتر بود و کمتر از 0/2 % به مواد زاید تیز و 

برنده تعلق داشت. در جدول 7-2 مزایا و معایب برش دهنده ها یا نابودکننده های سوزن خالصه شده است.
جدول  7-2 مزایا و معایب برش دهنده ها یا نابود کننده های سوزن

معایبمزایا

پیشگیری از استفاده مجدد از سرنگ 
به صورت غیر عمدی یا غیر قانونی

کاهش قابل توجه حجم مواد زاید تیز 
و برنده

پتانس���یل بازیاف���ت س���رنگ ها بع���د از 
گندزدایی

گ���ذاری  ح���ذف تمای���ل ب���ه درپ���وش 
مجدد سوزن های استفاده شده

کاه���ش خطر جراح���ات ناش���ی از دفع 
نامناسب سرنگ ها

برای هر تزریق، هزینه باید صرف ش���ود و نیاز به نگه���داری دارد. باز هم ظروف مخصوص 
مواد زاید تیز و برنده برای النست ها و دیگر مواد زاید تیز و برنده مورد نیاز است

که بعد از پر ش���دن الزم  برخی مدل ها مواد زاید تیز و برنده را در ظرفی جمع آوری می نمایند 
است درپوش آنها بسته شود؛ پتانسیل ریختن سوزن ها و یا جراحت ناشی از فرو رفتن سوزن 

)Needle Stick( هنگام تعویض ظرف وجود دارد.

پتانسیل پاشیدن خون در طول جراحی

کارکنان پر مش���غله ممکن اس���ت س���رنگ ها را رها نمایند تا در فرصتی دیگر سوزن ها را برش 
دهند، در این صورت ش���انس جراحات ناش���ی از فرو رفتن سوزن )Needle Stick( و عفونت 

ناشی از سرنگ های رها شده افزایش می یابد

برخی نابود کننده های س���وزن به صورت الکتریکی عمل می نمایند بنابراین زمانی که برق 
قطع می گردد مناسب نیستند

م���واد زاید دارویی و ش���یمیایی مختلف را باید تفکیک و به طور مجزا جم���ع آوری نمود. زیر مجموعه ها عبارت 
کادمیوم، فتوش���یمیایی ها، رنگ ها و معرف های آزمایش���گاهی، داروهای  از جیوه، باتری ها، مواد زاید حاوی 
ع مواد زاید و نام مواد شیمیایی اصلی  سایتوتوکس���یک و س���ایر داروها هستند. همه این مواد باید متناس���ب با نو
همراه با نصب برچسب خطر مواد شیمیایی خورنده، قابل اشتعال، قابل انفجار یا سمی برچسب گذاری شوند. 
هرگز نباید مواد زاید شیمیایی مایع را با یکدیگر مخلوط یا در زهکش ها1 تخلیه نمود، بلکه باید در ظروف مقاوم 
ضد نشت2 ذخیره نمود. امکان بازیابی نقره از مواد فتوشیمیایی وجود دارد و بازگرداندن مواد شیمیایی به تولید 
کنندگان باید تا حدودی عملی باشد. نقره در محصوالت پزشکی کاربرد زیادی دارد اما به دلیل فقدان تسهیالت 
دفع مش���خص یا بازیابی فلزات به ندرت تفکیک می گردد. المپ های کم مصرف )فلورس���نت فش���رده۳( حاوی 
مقادیر جزئی جیوه هس���تند. در صورتی که تس���هیالت مناسب وجود داشته باش���د، این دو مورد )نقره و جیوه( و 

باتری ها را باید تفکیک و به کمک فرآیندهای بازیافت تصفیه نمود
استفاده از جیوه در مراقبت های بهداشتی و کاربردهای دیگر در سراسر جهان به دلیل سمیت و پتانسیل آلودگی 
ک سازی نشود، توسط  گر به طور مناسب پا کاهش یافته اس���ت. به دلیل فرار بودن4 جیوه، جیوه ریخته ش���ده ا
کارکن���ان و بیم���اران استنش���اق می گردد. در صورتی که یک کیت جمع آوری مواد ریخته ش���ده5 س���اده می تواند 

1. Drain
2. Leak-proof
3. Compact Fluorescent
4. Volatile
5. Spill Kit
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کارآمد باش���د. در جایی که هنوز از دماس���نج ها و دس���تگاه های س���نجش فش���ار خون1 جیوه ای استفاده  ارزان و 
کارکنان بالینی باید یک کیت جمع آوری مواد ریخته ش���ده تهیه نمایند و چگونگی اس���تفاده از آن را  می ش���ود، 
گر میزان جیوه ریخته شده از میزان جیوه موجود در دماسنج بیشتر است باید با مقامات ایمنی  آموزش ببینند. ا
ک کننده های مکشی استفاده نمود.  بهداش���تی مشاوره ش���ود. هرگز نباید برای جیوه ریخته شده از برس ها و پا
جیوه را می توان به آسانی با چوب، لینولئوم2و۳، سفال و دیگر مواد مشابه تمیز نمود. این مواد به طور کامل نمی 
ک نمایند. قسمتی که تحت تاثیر جیوه است  توانند جیوه را از فرش، پرده، روکش صندلی و دیگر مواد جاذب پا
را باید ایزوله و مطابق با رهنمودهای رس���می دفع نمود. برای اطالعات بیش���تر در مورد تمیز نمودن مواد ریخته 

شده، به بخش 11-۳-2 مراجعه نمایید. 
که این داروها را برای  کنندگان برگرداند یا این  داروهای استفاده نشده را باید به داروخانه برای ارجاع به تولید 
کنش بین مواد  کمک به شناسایی و پیشگیری از وا پیمانکاران متخصص تصفیه مواد زاید ارسال نمود. برای 
ش���یمیایی ناس���ازگار، داروها را باید در بس���ته بندی اصلی و اولیه آنها نگهداری نمود. مواد شیمیایی و داروهای 
آلوده و ریخته شده را نباید به داروخانه بازگرداند بلکه باید مستقیمًا آنها را از محل تولید به محل ذخیره مواد زاید 
ارسال نمود. معمواًل این مواد در تسهیالت مراقبت های بهداشتی در جعبه های کارتنی قهوه ای رنگ نگهداری 
و با همین جعبه ها جابجا می ش���وند و جعبه ها باید خش���ک نگه داشته شوند. جایی که خدمات تخصصی دفع 
کتیو را جمع آوری و مدیریت نمایند. هم چنین باید این نوع مواد زاید را به طور  وج���ود دارد، بای���د مواد زاید رادیوا
ایمن و در مخازن ضد تابش4 )ضد نشت، دارای روکش سربی باشد و نام ماده رادیونوکلویید و تاریخ تجزیه روی 

آن برچسب گذاری شود( ذخیره نمود تا به طور طبیعی تجزیه شوند و از بین بروند.

7-2-3 ظروف مواد زاید: مشخصات و محل قرارگیری
ظروف مواد زاید در ش���کل ها و اندازه های مختلف و از مواد متفاوت س���اخته می شوند. بسیاری از ظروف مدرن 
که محتویات آنها در سیس���تم  و جدید مواد زاید برای سیس���تم های اتوماتیک طراحی ش���ده اند به این صورت 
دف���ع مواد زاید تخلیه و س���پس شس���ت و ش���و و گندزدایی آنها به ص���ورت مکانیکی انجام می ش���ود. هم چنین 
ممک���ن اس���ت ظروف مواد زاید از پالس���تیک های قابل اس���تفاده مجدد و ظروف فلزی س���اخته ش���وند. در تمام 
این موارد، این ظروف باید محکم و ضد نش���ت باش���ند )به اس���تثنای ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده( و 
کیس��ه ها برای مواد زای���د عف��ونی  گذاشته شود. ضخامت پیشنهادی  کیس���ه های پالستیکی محکم  درون آنها 
کلر باشد. تمام  کیسه ها باید عاری از  ISO 7765 2004( 70  mµ( است. پالستیک مورد استفاده برای ظروف یا 

کیسه های پالستیکی در دمایC °121 مقاوم نیستند و برخی در طی فرآیند اتوکالو ذوب می شوند. 
ظروف باید درپوش مناس���ب داش���ته باش���ند و با دس���ت بتوان آنها را باز نمود یا ترجیحًا درپوش آنها به صورت 
پدالی با پا باز شود. هم ظروف مواد زاید و هم کیسه ها باید دارای رنگ صحیح و متناسب با نوع مواد زاید برای 
کیس���ه های زرد در سطل های  دریافت و دارای برچس���ب گذاری واضح باش���ند. از مخلوط نمودن رنگ ها، مثاًل 
1. Sphygmomanometer
2. Linoleum 

گرد چوب پنبه، روغن برزک و مواد رنگی است. 3. توضیح مترجمین: پوششی از ترکیب 
4. Radiation-proof
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گیج شدن و تفکیک ضعیف و نامناسب را افزایش می دهد.  که این امر پتانسیل  سیاه، باید اجتناب نمود؛ زیرا 
از آن جایی که مواد تیز و برنده می توانند باعث بروز جراحت شوند و افراد را در معرض خطر عفونت قرار دهند باید 
که بعد از  مواد زاید تیز و برنده آلوده و غیر آلوده را در ظروف ضد سوراخ شدن و نفوذ ناپذیر جمع آوری نمود؛ زیرا 
بسته شدن، امکان باز نمودن این نوع ظرف دشوار است. مشخصات ساخت این ظروف در دستورالعمل های 

سازمان جهانی بهداشت )WHO( )2007(1 ارائه شده است. 
ظ���روف مخص���وص مواد زاید تی���ز و برنده می تواند یکبار مص���رف و یا این که برای گندزدایی و اس���تفاده مجدد 
طراحی شده باشند. ظروف یکبار مصرف جعبه هایی هستند که از کارتن پالستیکی یا پالستیک ساخته شده اند 
گزینه های کم هزینه شامل  ح های ظروف قابل اس���تفاده مجدد پالستیکی یا فلزی هستند.  )ش���کل 7-۳(؛ طر
گر این روش انجام می شود، برچسب های  استفاده مجدد از بطری های پالستیکی یا قوطی های فلزی است. ا
ک یا محو ش���وند و ظروف را به وضوح به صورت »ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده« مجددًا  اصلی باید پا

گذاری نمود. برچسب 

جعبه مخصوص مواد زاید تیز و برنده 
Peruvian در بیمارستان

ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده 
که از جنس مقوا است

دفع مناسب سرنگ های مورد استفاده در 
ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده

Susan Wilburn, Maxwell Tucker, Susan Wilburn )منبع عکس: )راست به چپ
شکل  7-3 جعبه های ایمن2 مقوایی

ظروف مناسب مواد زاید )کیسه ها، سطل ها، جعبه های مخصوص مواد زاید تیز و برنده( باید در دسترس تمام 
کارکن���ان در هر بخش بالینی یا پزش���کی و دیگر قس���مت های تولی���د کننده مواد زاید در تس���هیالت مراقبت های 
که مواد زاید را در محل تولید، تفکیک و دفع نمایند و نیاز  کارکنان اجازه می دهد  بهداش���تی باش���ند. این امر به 
به کارکنانی که مواد زاید را از بین بخش های بالینی حمل می نمایند، کاهش می یابد. پوسترها نوع مواد زایدی 
کارکنان و تبدیل این امر به یک عادت  که باید در هر ظرف دفع شوند، نشان می دهند و باید برای راهنمایی  را 

گردند. روی دیوارها نصب 
کافی مقدار مواد زاید تولیدی در یک محل را در  که ظروف به اندازه  تفکیک موفق را می توان با اطمینان از این 

1. http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/who_pqs_e10_sb01.pdf.
2. Safety Box
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طول دوره های بین جمع آوری ها در خود جای می دهند، ارتقا داد. از اطالعات به روز بازرسی مواد زاید می توان 
برای ارزیابی حجم و نوع ظروف مواد زاید الزم استفاده نمود، هم چنین الزم است مدیران مواد زاید، زمان کافی 
که باید انجام دهند به آنها تفهیم نمایند. الزم  کاری را  کارکنان در بخش های بالینی صرف نمایند تا نوع  برای 

به ذکر است هیچ دو بخشی مشابه یکدیگر نخواهد بود.
گیرد، بنابراین  کارکنان بالینی را تش���ویق نمود تا دفع مواد زاید را به صورت بخش���ی از درمان بیمار در نظر  باید 
کنار تخت الزم  گر مداخله در  کامل می ش���وند. ا کنار تخت و یا در اتاق بس���تری  تمام جنبه های فرآیند درمان در 
کنار تخت قرار داد. هم چنین در برخی مواقع سطل های مخصوص  است ظروف مخصوص مواد زاید را باید در 
کن���ار بیمار قرار داده می ش���ود. ترالی متحرک با  م���واد زای���د تی���ز و برنده1 برای تزری���ق دارو یا نمونه های خون در 
کاره اس���ت و باید به آن توجهی جدی داش���ت. این  ظروف مخصوص مواد زاید عفونی و تیز و برنده ابزاری چند 
ترال���ی متحرک بای���د در تعداد محدودی از مکان ها در بخش های بالینی قرار داده ش���ود از جمله جایی که مواد 
زاید معمولی )کیس���ه های س���یاه( و مواد زاید عفونی مراقبت های بهداشتی )کیسه های زرد و ظروف مخصوص 
مواد زاید تیز و برنده( قرار می گیرند. این مکان ها باید دور از بیماران باشد؛ سایر نمونه های مکان این ترالی اتاق 

کثیف2و۳، اتاق تصفیه و ایستگاه پرستاری است.  تجهیزات 
ک مراقبت های بهداشتی استفاده می شود این  که از ظروف تفکیک مواد زاید بی خطر و خطرنا در محل هایی 
ظروف باید تا حد امکان نزدیک یکدیگر باشند. ظروف مواد زاید عفونی را نباید در مکان های عمومی قرار داد، 
زیرا که بیماران و مالقات کنندگان از این ظروف استفاده می نمایند و با مواد زاید عفونی در تماس قرار می گیرند. 
کارکنان  که  سطل های ثابت را باید تا حد امکان نزدیک مجاری فاضالب و تسهیالت شست و شو قرار داد، زیرا 
گر ظروف مواد زاید  بالینی بیش���تر دس���تکش ها و پیش بندهای4 خود را بعد از درمان بیماران در آن می گذارند. ا
کارکنان بالینی تشویق می شوند تا حوله های  معمولی در نزدیک دستش���ویی زیر دس���تگاه توزیع حوله5 باش���ند، 
استفاده شده را در ظروف غیر عفونی قرار دهند. ظروف انواع مختلف مواد زاید باید هم اندازه باشند تا بر تمایل 

گذاشتن مواد زاید در ظرف بزرگتر غلبه شود.  افراد برای 
گر بیمار مشکوک به انتقال عفونت شناخته شده باشد فرض بر این است که مواد زاید معمولی تولیدی در بخش  ا
گر عفونت قابل س���رایت شناخته شده ای وجود داشته باشد )مثاًل استافیلوکوکوس  بالینی خطر کمی دارند. اما ا
ک عفونی  اورئوس مقاوم به متی س���یلین، س���ل6 یا ج���ذام7(، همه مواد زاید اطراف بیمار باید ب���ه عنوان خطرنا
دسته بندی گردد و در ظروف زرد رنگ مخصوص مواد زاید بالقوه عفونی قرار داده شود. از این روش »پوشش8« 

1. Sharps Bin
2. Sluice/utility room
 )bedpan( کمتر استفاده می شود، نگهداری می گردد و هم چنین لگن ادرار و مدفوع که  که در آن وسایلی  3. توضیح مترجمین: اتاقی است 
کثیف در بیمارستان های جمهوری  گفت ترکیبی از اتاق های تی شویی و لنژ  گندزدایی می شود. می توان  بیماران در آنجا تخلیه، شسته و 

اسالمی ایران است.
4. Aprons
5. Towel Dispenser
6. Tuberculosis
7. Leprosy
8. Blanket
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که بر اس���اس آن تمام مواد زاید، عفونی محس���وب می شوند در صورتی می توان اجتناب نمود که سطح باالیی از 
آموزش و ارتباط بین پرسنل بالینی و پشتیبانی وجود داشته باشد. مواد زاید حاصل از هر بیمار را باید مطابق با 

وضعیت عفونی شناخته شده اش تصفیه نمود.

7-2-4 تنظیم و حفظ استانداردهای تفکیک
روش های تفکیک باید به وضوح مطابق با سیاست مدیریت مواد زاید تسهیالت مراقبت های بهداشتی تنظیم 
ش���وند. نکته حائز اهمیت این اس���ت که سیاست مدیریت مواد زاید باید مورد حمایت و تأیید کارکنان و مدیران 
کار  ارش���د و با سابقه باش���د. مدیران و ناظران بالینی باید با قوانین مربوطه آشنا باش���ند و باید بدانند که چگونه 
بازرسی مواد زاید را انجام دهند، مشکالت احتمالی را پیش بینی نمایند و اقدامات پزشکی پیشگیرانه را انجام 
دهند. کارکنان بالینی و مدیریت کنندگان مواد زاید باید از دالیل و نحوه عملکرد اقدامات تفکیک، بازرسی مواد 
گاه باش���ند. آموزش باید به صورت دوره ای تکرار  زاید، مدیریت مواد ریخته ش���ده و گزارش حوادث و جراحات آ

کارکنان مسئولیت های خود را به یاد دارند. که تمامی  گردد تا اطمینان حاصل شود 
کمیته مدیریت مواد زاید مس���ئول نظارت بر اجرای قوانین تفکیک و تعیین میزان مواد زاید تولیدی می باش���د. 
هم چنین پوسترهای تفکیک برای کارگران مواد زاید و بخش های بالینی به افزایش اطالعات در مورد اقدامات 

کمک می نمایند )شکل 4-7(. کیفیت اجزای مواد زاید جدا شده  تفکیک و ارتقا 

                                      نمونه پوستر برای بخش های بالینی                                  نمونه پوستر برای بخش های عمومی
منبع: ETLog Health GmbH، آلمان 

شکل  7-4 نمونه ای از پوسترهای تفکیک مواد زاید
که ضعیف تفکیک شده اند را هرگز نباید مجددًا تفکیک نمود، در عوض باید آنها را به عنوان مواد  مواد زایدی 
ک در همان ظروف تصفیه نمود. این اقدام اصالحی باید ب���ر اطمینان از این که مواد زاید در  زای���د خیل���ی خطرنا
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آینده به طور مناسب تفکیک می شوند، متمرکز شود.
با تأیید این که مواد زاید به طور مناس���ب جدا ش���ده اند، اطالعات بررسی مواد زاید را می توان برای نشان دادن 
کار برد. از این اطالعات می توان برای برآورد ظرفیت مورد  نوع، اندازه و تعداد ظروف مورد نیاز در هر بخش به 
نیاز دفع و میزان مواد قابل بازیافت تولیدی استفاده نمود. هر دو مورد اطالعات ضروری برای مدیریت مناسب 
کنترل هزینه هستند. هم چنین می توان از آنها برای ردیابی جریان مواد زاید ورودی به دفع نهایی  مواد زاید و 
کش���ورها، این یک نیاز قانونی اس���ت. مدیران بیمارس���تان وظیفه دارند تاییدیه دفع  اس���تفاده نمود. در برخی 
مطابق با قوانین تمام مواد زاید را اعالم نمایند و تسهیالت مراقبت های بهداشتی باید مستندات انجام تصفیه 

توسط پیمانکاران واجد صالحیت دفع مواد زاید را دریافت نمایند.
گر چه اقدام توصیه شده ای نیست.  اس���تفاده مجدد از محصوالت پزشکی در برخی کشورها معمول می باشد، ا
که در این ش���رایط  غالبًا دس���تکش های یکبار مصرف در تس���هیالت با منابع محدود دوباره اس���تفاده می ش���وند 
دس���تکش ها اتوکالو و مجددًا بس���ته بندی و برای مصارف غیر بالینی اس���تفاده می ش���وند. از طرف دیگر ممکن 
است این مواد از جریان مواد زاید برای مصارف غیر قانونی سرقت شوند. همان طور سرنگ های استفاده شده 
گردند. جهت پیشگیری از  و دیگر ابزارهای پزشکی ممکن است شسته شوند و برای فروش مجدد بسته بندی 
این اقدام الزم اس���ت اطمینان حاصل ش���ود که کارکنان بعد از اس���تفاده از دستکش ها و دیگر تجهیزات و قبل از 

دور انداختن آنها در ظروف مناسب مواد زاید، آنها را پاره و تخریب نمایند.

7-3 جمع آوری در تسهیالت مراقبت های بهداشتی 
دفع���ات جم���ع آوری باید ثابت و مناس���ب ب���ا میزان مواد زای���د تولیدی در ه���ر بخش از تس���هیالت مراقبت های 
بهداشتی باشند. مواد زاید معمولی را نباید در یک زمان یا در ترالی های یکسان1 همراه با مواد زاید عفونی و دیگر 

ک جمع آوری نمود.  مواد زاید خطرنا
نباید بیش از سه چهارم کل حجم کیسه های مواد زاید و ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده پر شود. زمانی 
کیس���ه های  که میزان مواد زاید به این س���طح رس���ید، باید آنها را برای مهر و موم نمودن آماده نمود. هرگز نباید 
گره زده شوند. کیس���ه ها و ظروف جایگزین باید در هر  پالس���تیکی را دوخت بلکه باید با نوار پالس���تیکی بست یا 
کیسه ها و ظروف پر شده را بالفاصله تعویض  که بتوان  مکان جمع آوری مواد زاید در دسترس باشند به نحوی 

نمود. 
کیسه ها و ظروف مواد زاید را باید با ثبت تاریخ، نوع مواد زاید و محل تولید برچسب گذاری نمود تا امکان دنبال 
نمودن روند دفع فراهم شود. در صورت امکان، وزن مواد زاید را باید به صورت روزمره ثبت نمود. بی قاعدگی ها 
و ناهنجاری های بین بخش ها و واحدها با خدمات پزشکی مشابه یا گذر زمان در یک بخش و واحد می توانند 
تف���اوت های���ی را در فرصت های بازیافت یا مش���کالتی مثل تفکی���ک ضعیف و انحراف مواد زاید برای اس���تفاده 

مجدد غیر مجاز ایجاد نمایند.
گیرد و جمع آوری زمان بندی شده باید هماهنگ  جمع آوری باید به صورت روزانه برای بیشتر مواد زاید انجام 

که جمع آوری می گردد، انتخاب می شود. 1. توضیح مترجمین: رنگ ترالی ها متناسب با نوع پسماندی 
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که فعالی���ت روزانه با تعویض  ب���ا الگ���وی تولید مواد زاید در طول هر روز باش���د. مث���اًل در بخش بالین���ی در جایی 
پانس���مان در صبح شروع می ش���ود، مواد زاید عفونی را می توان در اواسط صبح جمع آوری نمود تا باندها در آن 
کنندگان در بقیه روز به بیمارس���تان می آیند مواد زاید معمولی مثل روزنامه و  بخش باقی نمانند. وقتی مالقات 
پوش���ش مواد غذایی افزایش می یابد؛ بنابراین زمان مناسب برای جمع آوری مواد زاید قابل بازیافت و معمولی 

کنندگان خواهد بود. بعد از رفتن مالقات 
در مقایس���ه با م���واد زاید معمولی بخش های بالینی، اتاق عمل مقدار قابل توجه و زی���ادی از مواد زاید عفونی را 
تولی���د می نمای���د که در طول روز نیاز ب���ه چندین بار جمع آوری مطابق با ج���دول برنامه های عمل های جراحی 
کودکان تولید می شود و باید در پایان هر  دارد. اصواًل بیشتر مواد زاید تیز و برنده ناشی از تزریق در بخش زنان و 

کاری آنها را جمع آوری نمود.  روز 

7-4 ذخیره موقت در بخش های بالینی
ک تولیدی در بخش های بالینی را بای���د در اتاق های خدماتی  ت���ا جایی که امکان پذیر اس���ت مواد زاید خطرن���ا
کثیف و مواد زاید طراحی ش���ده اند، ذخیره نمود. در این جا،  که برای تجهیزات تمیزکاری، پارچه های تنظیف 
مواد زاید را می توان قبل از بیرون بردن، دور از بیماران نگهداری، سپس آنها را سر فرصت جمع آوری نمود و به 

کوتاه مدت نام دارد )شکل 5-7(.  تسهیالت ذخیره مرکزی انتقال داد. این ذخیره سازی، موقت یا 

کثیف              ذخیره موقتی مواد زاید آماده برای جمع آوری                                           سطل های مواد زاید در اتاق خدمات عمومی 
منبع عکس: منبع: ETLog Health GmbH، آلمان

شکل  7-5 نمونه هایی از مکان هایی موقتی ذخیره مواد زاید

که در نزدیکی بخش بالینی  گر اتاق های خدماتی در دس���ترس نباش���ند، مواد زاید را می توان در جای دیگ���ری  ا
طراحی ش���ده اما دور از بیماران و دس���ترس عموم اس���ت، ذخیره نمود. امکان دیگر برای ذخیره س���ازی موقت، 
ظروف ثابت با درپوش بس���ته درون یا نزدیک به بخش بالینی اس���ت. ظروف ذخیره سازی مورد استفاده برای 

گذاری شوند و قابل قفل نمودن باشند. مواد زاید عفونی باید به وضوح برچسب 
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7-5 انتقال مواد زاید در محل

کلی 7-5-1 شرایط 
گیرد. هم چنین جهت پیشگیری  انتقال مواد زاید در محل باید در س���اعاتی از روز که ازدحام کمتر اس���ت انجام 
کارکنان و بیماران با مواد زاید و کاهش عبور ترالی های بارگیری شده از بخش های مراقبت از بیمار و  از مواجهه 
دیگر بخش های تمیز ش���ده باید از مسیرهای مشخص استفاده نمود. بسته به طراحی تسهیالت مراقبت های 
بهداش���تی ب���رای انتق���ال داخلی مواد زای���د باید تا حد ام���کان از راه پله ها یا آسانس���ورهای مجزا اس���تفاده نمود. 
کارگر انتقال مواد زاید باید از وسایل  مسیرهای معمول انتقال و زمان های جمع آوری باید ثابت و معتبر باشند. 
حفاظت فردی مناسب، دستکش و کفش های محکم و جلو بسته، لباس های یکسره و ماسک استفاده نماید.
ک و بی خطر باید همیشه جدا از یکدیگر انتقال داده شوند. به طورکلی، سه نوع سیستم انتقال  مواد زاید خطرنا

متفاوت وجود دارد:
ترالی های انتقال مواد زاید برای مواد زاید معمولی باید به رنگ س���یاه باش���ند، صرفًا برای انواع مواد زاید بی 	 

گذاری شوند. خطر استفاده و به وضوح با عناوین »مواد زاید معمولی« یا »مواد زاید بی خطر« برچسب 
گس���ترش احتمالی 	  مواد زاید عفونی را می توان همراه با مواد زاید تیز و برنده انتقال داد. برای پیش���گیری از 

ک انتق���ال داد. ترالی ها را باید برای  عوام���ل عفونی، م���واد زاید عفونی را نباید همراه با دیگر مواد زاید خطرنا
گردند. گذاری  کد رنگی مناسب )زرد( رنگ نمود و با عالمت »مواد زاید عفونی« برچسب  مواد زاید عفونی با 

گانه در جعبه ها به محل ذخیره 	  ک مثل مواد زاید شیمیایی و دارویی را باید به طور جدا دیگر مواد زاید خطرنا
سازی مرکزی انتقال داد.

که خطر انتقال عفونت از طریق هوا  ش���وت مواد زاید1 در تسهیالت مراقبت های بهداشتی توصیه نمی شود زیرا 
را افزایش می دهد.

7-5-2 ترالی های انتقال
که  خ دار یا ترالی  گاری های چر مواد زاید مراقبت های بهداش���تی حجیم و س���نگین هستند و باید با اس���تفاده از 
کاربرد دیگری ندارند2 انتقال داده ش���وند )شکل 7-6(. درجهت اجتناب از جراحات و انتقال عفونت ترالی ها و 

گاری های دستی باید: 
به آسانی بارگیری و تخلیه شوند،	 
کیسه های مواد زاید و ظروف صدمه نزند،	  که طی بارگیری و تخلیه به  فاقد لبه تیز باشند 
کاماًل مسدود است، یک سوراخ زهکش با درپوش مناسب تعبیه شود،	  کف آنها  گر  به آسانی تمیز شوند و ا
گذاری شوند و به یک نوع مواد زاید خاص، اختصاص داده شود،	  برچسب 
کشید،	  به آسانی بتوان آنها را هل داد و 

1. Waste Chutes
استفاده  زاید  مواد  خاص  نوع  یک  جابجایی  و  حمل  برای  صرفًا  و  هستند  اختصاصی  ترالی ها  که  است  این  منظور  مترجمین:  توضیح    .2

می شوند.
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کارگر حمل زباله(،	  کمی داشته باشد )به منظور اجتناب از محدود نمودن دید  ارتفاع 
ک(،	  برای امنیت قفل داشته باشند )برای مواد زاید خطرنا
با توجه به حجم مواد زاید تولیدی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی اندازه مناسب داشته باشند. 	 

Susan Wilburn :منبع عکس                                                                   

 شکل  7-6 ترالی های انتقال مواد زاید پزشکی در بیرون از بیمارستان در تایلند
ک را هرگز نباید به دلیل خطر حادثه یا جراحت ناش���ی از مواد عفونی یا دفع  م���واد زای���د به ویژه مواد زاید خطرن���ا

که ممکن است از ظرف بیرون زده باشند با دست انتقال داد. نامناسب مواد زاید تیز و برنده 
ترالی های یدکی باید در صورت شکستگی و تعمیر در دسترس باشند. هر روز وسایل نقلیه را باید تمیز و گندزدایی 

گیرند و تا پایان انتقال صدمه نبینند. کیسه های مواد زاید مهر و موم شده باید در ترالی ها قرار  نمود. تمام 

7-5-3 مسیر
ک و بی خطر طراحی و از آنها اس���تفاده نمود. به طورکلی، مس���یر  باید مس���یرهای مجزایی برای مواد زاید خطرنا
مواد زاید باید تابع اصل »از تمیز به کثیف1« باش���د. جمع آوری را باید از بخش های بالینی بس���یار حساس از نظر 
بهداشتی شروع نمود )مثاًل مراقبت های ویژه، بخش دیالیز، اتاق های عمل( و سپس مسیر ثابتی در میان دیگر 
بخش های بالینی و مکان های موقت ذخیره سازی دنبال شود )شکل 7-7(. باید دفعات جمع آوری مواد زاید 
که در هیچ زمانی ظروف مواد زاید پر  کس���ب ش���ده اصالح نمود تا اطمینان حاصل ش���ود  را با توجه به تجربیات 
شده وجود ندارد. مواد زاید فعال از نظر بیوژیکی )مثاًل مواد زاید عفونی( را باید حداقل روزی یک بار جمع آوری 

نمود. برنامه مسیر از موارد زیر تاثیر می پذیرد:
کیسه ها و ظروف مواد زاید	  حجم مواد زاید و تعداد 
انواع مواد زاید	 
ظرفیت ذخیره مواد زاید در بخش بالینی و در نواحی ذخیره سازی موقت	 
ظرفیت ترالی های انتقال	 
فاصله انتقال و دفعات رفت و آمد بین نقاط جمع آوری 	 

1. from clean to dirty
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Ute Pieper, ETLog Health GmbH, Germany :منبع    
شکل  7-7 نمونه ای از نقشه محل تسهیالت مراقبت های بهداشتی یا نقاط جمع آوری مواد زاید )دایره های زرد(

7-6 ذخیره سازی مرکزی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی
محوطه های ذخیره س���ازی مرکزی در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی مکانی اس���ت که ان���واع متفاوت مواد 
ج از محل  که تصفیه نش���ده اند یا برای انتقال به خار زاید برای حفظ ایمنی به آنجا منتقل می ش���ود و تا زمانی 
جم���ع آوری نش���ده ان���د، در همان محل باقی می مانند. نیازه���ای کلی در کادر 7-1 به متداول ترین تس���هیالت 
کافی تولید می شوند و الزم است که به صورت  مراقبت های بهداش���تی مربوط می باش���ند که مواد زاید به میزان 
کتیو، مواد  گردند. برخی انواع ذخیره س���ازی مواد زاید برای م���وارد خاص )مثاًل خون، مواد رادیوا مرکزی ذخیره 

کز پزشکی تخصصی و بزرگ مورد نیاز است. شیمیایی( فقط در مرا
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کادر  7-1 توصیه هایی برای تسهیالت ذخیره سازی مواد زاید مراقبت های بهداشتی
واحد ذخیره سازی باید:

کف غیر قابل نفوذ، محکم و دارای زهکش مناس���ب باش���د )دور از رودخانه ها(؛ و به آسانی تمیز و گندزدایی 	 
شود؛

ک باشد؛ 	  دارای تسهیالت نگهداری مواد زاید معمولی جدای از مواد زاید عفونی و دیگر مواد خطرنا
منبع آب برای اهداف تمیزکاری داشته باشد؛	 
کننده مواد زاید داشته باشد؛	  کارگر جابجا  مسیر دسترسی آسانی برای 
به منظور عدم دسترسی افراد غیر مسئول قابل قفل نمودن باشد؛	 
دسترسی آسان برای وسایل نقلیه جمع آوری مواد زاید داشته باشد؛	 
گردد؛	  از نور خورشید محافظت 
دور از دسترس حیوانات، حشرات و پرندگان باشد؛	 
نور و حداقل سیستم تهویه مناسب را داشته باشد؛	 
از مجاورت با انبار مواد غذایی تازه و محوطه آماده سازی غذا دور باشد؛	 
کیس���ه ها و ظروف مواد زای���د در نزدیکی ای واحد 	  دارای منبع تجهیزات تمیزکاری، پوش���ش های حفاظت، 

باشد؛ 
گیرند؛ 	  کارکنان قرار  دارای دستشویی با شیر آب دائمی و صابون باشد و به آسانی در دسترس 
به طور منظم تمیز شود )حداقل هفته ای یک بار(؛	 
تجهیزات جمع آوری مواد ریخته شده آلوده را داشته باشد؛	 
متناسب با حجم مواد زاید تولیدی در هر تسهیالت مراقبت های بهداشتی باشد.	 

کلی 7-6-1 شرایط 
محل ذخیره س���ازی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی باید در درون تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی طراحی 
ح  گر ساختمان جدیدی بدین منظور ساخته می شود باید فضای ذخیره سازی مواد زاید هماهنگ با طر شود. ا
س���اختمان باش���د؛ برای مثال به رهنمود طراحی و س���اخت بیمارس���تان ها و تس���هیالت مراقبت های بهداشتی1 
مراجعه نمایید )Facility Guidelines Institute, 2010(. اندازه محوطه های ذخیره سازی باید مطابق با مقادیر 
مواد زاید تولیدی و دفعات جمع آوری باش���د. محوطه ها باید به طور کلی محصور باش���ند و از س���الن های منابع 
ذخیره یا محل آماده سازی غذا دور و مجزا باشند. در محل ذخیره سازی باید محل بارگیری، فضا برای فشرده 
کننده ه���ا و برش دهنده های کارتن، س���کو برای جعبه های مخصوص مواد زای���د تیز و برنده، ظروف بازیافت و 

ذخیره سازی ایمن )مثاًل برای باتری ها( وجود داشته باشد.
گذاری شوند. تصاویر 8-7  تس���هیالت ذخیره س���ازی باید مطابق با سطح خطر مواد زاید ذخیره شده برچس���ب 

1. Guidelines for design and construction of hospitals and health care facilities
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کلی پنج نوع  ک نصب می ش���وند، نش���ان می دهند. به طور  که بر روی مواد زاید خطرنا و 7-9 عالئم معمول را 
محوطه ذخیره سازی مواد زاید وجود دارد:

مواد زاید بی خطر یا معمولی	 
ک	  مواد زاید خطرنا
مواد زاید عفونی و تیز و برنده	 
ک و شیمیایی	  مواد زاید دارویی خطرنا
کتیو	  مواد زاید رادیوا

        عالمت سمی برای مواد زاید شیمیایی                      عالمت خطر زیستی برای مواد                     ورود افراد متفرقه در تمام محوطه های
ک                               زاید عفونی و تیز و برنده               ذخیره سازی ممنوع است                        و دارویی خطرنا

شکل  7-8 نمونه برچسب های قابل نصب در بیرون از تسهیالت ذخیره سازی

که باید داخل تسهیالت ذخیره سازی نمایش داده شوند. ح می دهد  شکل 7-9 عالئمی را شر

                                                                  سیگار نکشید                                            خوردن و آشامیدن ممنوع است 

شکل  7-9 نمونه برچسب ها در درون تسهیالت ذخیره سازی

ک 7-6-2 ذخیره سازی مواد زاید خطرنا
ک عالوه بر شرایط عمومی، خصوصیات بیشتری را باید مورد توجه قرار داد. برای ذخیره سازی مواد زاید خطرنا
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ذخیره سازی مواد زاید عفونی
محل ذخیره س���ازی مواد زاید عفونی باید با اس���تفاده از نماد خطر زیس���تی شناسایی شود. کف ها و دیوارها باید 
غیر قابل نفوذ باش���ند و برای گندزدایی آس���ان کاشی کاری ش���وند. در صورت امکان محل ذخیره سازی باید به 
سیس���تم فاضالب مخصوص فاضالب عفونی بیمارستان متصل باشد. فشرده س���ازی1 مواد زاید عفونی تصفیه 
ج از محل )که در این موارد  نش���ده یا مواد زاید حاوی مقادیر باالی خون یا دیگر ترش���حات بدن برای دفع درخار
خطر نشت وجود دارد( مجاز نیست. مواد زاید تیز و برنده را می توان بدون دردسر ذخیره نمود، اما سایر مواد زاید 
گر ذخیره س���ازی  عفونی را باید در جای خنک یا در س���ردخانه در دمای بینC°۳ تا C°8 نگهداری نمود؛ البته ا
گر سردخانه در دسترس نباشد، زمان ذخیره سازی مواد زاید عفونی )مثاًل  برای مدت بیش از یک هفته باشد. ا

فاصله زمانی بین تولید و تصفیه( نباید از دوره های زیر تجاوز نماید:
گرم	  	  آب و هوای  آب و هوای معتدل 

- 48 ساعت در طول فصل های خنک - 72 ساعت در زمستان 
گرم ذخیره سازی مواد زاید پاتولوژیکی  - 24 ساعت در طول فصل های  - 48 ساعت در تابستان 

مواد زاید پاتولوژیکی به دلیل احتمال رشد عوامل بیماری زای موجود در آنها به عنوان مواد زاید فعال از نظر بیولوژیکی 
در نظر گرفته  می شوند و تشکیل گاز در طول ذخیره سازی انتظار می رود. برای به حداقل رساندن این احتماالت، 

محل ذخیره سازی باید شرایطی مشابه با شرایط ذخیره سازی مواد زاید عفونی و تیز و برنده داشته باشد.
در برخی فرهنگ ها، اجزای بدن با تشریفاتی به خانواده وی تحویل یا در محل های اختصاص یافته سوزانده 
کاهش  کیسه های غیر قابل نفوذ قرار داد تا خطر عفونت را قبل از انتشار به عموم  می شوند. این اجزا را باید در 
ده���د. برای اطالعات بیش���تر در مورد مدیریت م���واد زاید پاتولوژیکی می توانید به فصل 8 و پیوس���ت 6 مراجعه 

نمایید. شکل 7-10 نمونه ای از برچسب اتاق ذخیره سازی مواد زاید پاتولوژیکی را نشان می دهد.

شکل  7-10 برچسب محل ذخیره سازی مواد زاید پاتولوژیکی

1. Compacting
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ذخیره سازی مواد زاید دارویی
مواد زاید دارویی باید از دیگر مواد زاید تفکیک گردند و برای دفع نهایی باید تابع قوانین محلی بود. به طورکلی، 
ک���ه هر یک به صورت  ک یا بی خطر و از نظر ماهیت مایع یا جامد باش���ند،  م���واد زای���د دارویی می توانن���د خطرنا
که در  کارشناس داروها انجام دهد. مواد زاید دارویی  متفاوت مدیریت می شوند. طبقه بندی را باید داروساز یا 

.)1999 ,WHO( زیر فهرست شده اند را می توان از یکدیگر متمایز نمود

مواد زاید دارویی با مشخصات بی خطر که می توان آنها را در محوطه ذخیره سازی بی خطر ذخیره نمود:
آمپول ها با محتوای بی خطر )مثل ویتامین ها(؛	 
سیاالتی با محتوای بی خطر مثل ویتامین ها، نمک ها )کلرید سدیم(، نمک های آمینو؛	 
کرم ها، 	  کپس���ول ها، دانه ه���ا، پودره���ای تزریق، مخلوط ه���ا،  جام���دات ی���ا نیمه جام���دات1 مثل قرص ها، 

لوسیون  ها، ژل ها و شیاف ها؛
قوطی های آئروسل، ازجمله اسپری ها و افشانه های تنفسی 	 

مواد زاید خطرناکی که باید مطابق با مشخصات شیمیایی آنها )مثاًل داروهای ژنوتوکسیک( و با رعایت شرایط 
خاص برای دفع )مثاًل داروها و آنتی بیوتیک های تحت کنترل(، آنها را ذخیره نمود:

کنترل )که باید با نظارت دولت ذخیره شوند(؛	  داروهای تحت 
کننده ها،	  گندزداها و ضد عفونی 
داروهای ضد عفونت )مثاًل آنتی بیوتیک ها(؛	 
داروهای ژنوتوکسیک )مواد زاید ژنوتوکسیک(؛ 	 
آمپول های آنتی بیوتیک 	 

مواد زاید ژنوتوکسیک فوق العاده سمی هستند و باید آنها را شناسایی و با دقت دور از دیگر مواد زاید مراقبت های 
بهداش���تی در محل های ایمن اختصاصی ذخیره نمود. این مواد را می توان به روش���ی مش���ابه با مواد شیمیایی 

گر چه برخی مواد زاید سایتوتوکسیک خطر عفونت به همراه دارند. سمی ذخیره نمود، ا

ذخیره سازی مواد زاید شیمیایی
ک باید خصوصیات مواد شیمیایی متفاوت ذخیره  هنگام طراحی محل ذخیره سازی مواد زاید شیمیایی خطرنا
شده و دفع شده را مورد توجه قرار داد )قابل اشتعال، خورنده، قابل انفجار(. محل ذخیره سازی مواد شیمیایی 
باید محصور و جدا از دیگر محل های ذخیره سازی مواد زاید باشد )شکل 7-11(. هنگام ذخیره مواد شیمیایی 
که نسبت به مواد شیمیایی یا مایعات نفوذ ناپذیر است، مجهز  مایع، محل ذخیره سازی باید به چاه فاضالبی 
گر چاه فاضالب وجود ندارد باید در زیر ظروف ذخیره س���ازی ظروف جمع آوری مایعات نش���ت یافته را  باش���د. ا
قرار داد. کیت های جمع آوری مواد ریخته ش���ده، تجهیزات حفاظتی و تجهیزات کمک های اولیه )مثاًل دوش 
شست و شوی چشم( باید در محوطه ذخیره سازی مرکزی در دسترس باشند. در محوطه ذخیره سازی باید نور 

1. Semi-solid
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کافی و سیستم تهویه مناسب جهت پیشگیری از تجمع فیوم های سمی وجود داشته باشد.
 

                             ذخیره مواد شیمیایی مایع در ظروف پالستیکی مقاوم        ذخیره سازی ایمن و پیشرفته مواد شیمیایی در
                                                                                                                                                                  بخش های مختلف

کابینت ایمن برای مواد قابل اشتعال کابینت های ایمن برای مواد قابل اشتعال                                                     داخل 

 شکل  7-11 نمونه هایی از مکان های ذخیره سازی مواد زاید شیمیایی
گ���ردد تا از  ب���رای حص���ول اطمین���ان از ذخیره مناس���ب مواد ش���یمیایی، نواحی ذخیره س���ازی مج���زا باید تعبیه 
ک اجتناب ش���ود. مناطق ذخیره س���ازی باید مطابق با طبقه خطرشان برچسب  کنش های ش���یمیایی خطرنا وا
ک  گر بیش از یک طبقه خطر برای یک ماده زاید خاص مش���خص ش���ود، از طبقه بندی خطرنا گردند. ا گذاری 

استفاده می گردد: 
مواد منفجره 	 
مواد زاید اسیدی خورنده	 
مواد زاید قلیایی خورنده )بازها(	 
مواد زاید سمی	 
مواد زاید قابل اشتعال	 
کسایشی	  مواد زاید ا
کلر، بروم، ید، فلوئور(	  حالل های هالوژنی )حاوی 
حالل های غیر هالوژنی	 
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گانه ذخیره نمود و در صورت امکان، بس���ته بن���دی اصلی را باید برای  م���واد زای���د جام���د و مایع را باید به طور جدا
ج از  ذخیره س���ازی نگه داشت. بس���ته بندی مورد استفاده برای ذخیره سازی و انتقال مواد زاید شیمیایی در خار
محل باید برچسب گذاری شود. این برچسب باید حاوی اطالعات زیر باشد: عالئم خطر، طبقه مواد زاید، تاریخ 
و محل تولید )در صورت عملی بودن(.  باال و زیر محل ذخیره س���ازی مواد منفجره یا با قابلیت اش���تعال باال باید 
تهویه مناسب داشته باشد، کف و ساختمان باید از موادی ساخته شود که درمقابل انفجار یا نشت مقاوم باشند.

کتیو  مواد زاید رادیوا
کتیو را باید در ظروفی که مانع انتشار پرتوها می شوند، ذخیره نمود؛ سپس آنها را باید پشت حفاظ های  مواد زاید رادیوا
کتیویته ذخیره می شوند را باید با مشخص بودن نوع رادیونوکلویید،  سربی1 قرار داد. مواد زایدی که برای تجزیه رادیوا

تاریخ، دوره زمانی قبل از تجزیه کامل و جزئیات مربوط به شرایط نگهداری برچسب گذاری گردند.
کتیو به منظور واپاش���ی آنها از س���ایر ذخیره س���ازی های م���واد زاید متفاوت  زم���ان ذخیره س���ازی م���واد زاید رادیوا
کتیو درحد قابل توجهی  می باش���د، زی���را که هدف اصلی ذخیره این ن���وع مواد زاید تا زمانی که میزان م���واد رادیوا
کاهش یابد و بتوان آنها را در امنیت به صورت مواد زاید عادی دفع نمود، خواهد بود. حداقل زمان ذخیره سازی 
کتیو  گذش���ت 10 نیمه عمر برای رادیوایزوتوپ های مواد زاید با نیمه عمر کمتر از 90 روز می باش���د. مواد زاید رادیوا
عفونی را باید قبل از دفع، آلودگی زدایی نمود. اشیا تیز مثل سوزن ها، پیپت های پاستور2 و شیشه های شکسته 
را باید در ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده قرار داد. مایعات همراه با مواد جامد مثل محتویات لوله آزمایش 
کتیو را  را باید آهس���ته در ظرفی دیگر خالی یا بعد از زمان واپاش���ی آنها را دفع نمود. تمام برچس���ب های مواد رادیوا
باید از روی مواد دفع شده برداشت. کادر 7-2 محاسبه یک نمونه از زمان ذخیره سازی تجزیه را نشان می دهد.

کادر  7-2 ذخیره سازی تجزیه مواد رادیواکتیو- محاسبه یک نمونه از زمان ذخیره سازی تجزیه
ذخیره سازی برای تجزیه

Cr-51, Ga-67, I-125, I-131, In-111, P-32, Rb-86, Rd-222, S-35, Tc-99m و الی آخر
مثال

I-125
نیمه عمر: 60/2 روز )>90 روز(

روز برای ذخیره تجزیه 602 = 10 × روز 60/2
)2005( FIU ;)2005( IAEA :منابع

کتیو با نیمه عمر بیش���تر از 90 روز را باید جمع آوری و به طور دقیق مطابق با قوانین ملی ذخیره  مواد زاید رادیوا
نمود. در بسیاری از کشورها، این نوع مواد زاید توسط آژانس دولتی با پیمانکار متخصص دفع می گردند.

مح���ل ذخیره س���ازی باید به مواد محافظ مناس���ب در مقابل پرت���و حتی در دیوارها و یا ب���ه صورت صفحه های 

1. Lead Shielding
2. Pasteur Pipet
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گردد و  کتیو« مش���خص  حفاظت���ی متحرک، مجهز باش���د. محل ذخیره س���ازی باید با عالمت »م���واد زاید رادیوا
برچس���ب بین المللی خطر باید بر روی درب آن نصب ش���ود. محل ذخیره س���ازی باید به گونه ای س���اخته شود 
که به محل ضد اش���تعال تبدیل ش���ود و باید این سطوح غیر قابل اش���تعال بر روی کف ها، نیمکت ها و دیوارها 
نیز وجود داش���ته باش���د و امکان آلودگی زدایی مناسب این سطوح فراهم شود. سیستم استخراج هوا و سیستم 
کتیو باید در محل قرار داده ش���ود. آژانس بی���ن المللی انرژی اتمی )IAEA( 1 راهنمای جامعی را در  کنترل رادیوا

کتیو از سری استانداردهای ایمن2 فراهم آورده است. زمینه جنبه های ایمنی مدیریت مواد زاید رادیوا

کلی محوطه های ذخیره مواد زاید  ح  7- 6- 3 طر
که قرار اس���ت سیس���تم های جدید مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی توس���عه یابد و زیر س���اخت  زمانی 
که همه  جدیدی برنامه ریزی ش���ود، باید »محوطه مواد زاید۳« س���اخته ش���ود. محوطه مواد زاید محلی اس���ت 
فعالیت ه���ای مرب���وط به مدیریت م���واد زاید در آن انجام می گیرن���د. برای تمرکز بر یک اقدام خاص بهتر اس���ت 
که س���اختمان های چند کاره )محوطه ذخیره مواد زاید( ش���امل محوطه ذخیره س���ازی حصارکش���ی ش���ده برای 
مواد زاید معمولی )A(، یک اتاق برای مواد زاید عفونی )B(، یک اتاق تصفیه )C(، یک محوطه حصارکشی با 
کمدها و  کس���تر یا چاهک مواد زاید تیز و برنده )D(، یک اتاق تمیز نمودن ظروف )E( و دفتر تمیز با  چاهک خا

دستشویی ها )F( ساخته شود.
ح ساده ای برای اتاق ذخیره سازی مواد زاید شیمیایی در تصاویر 7-12 و 7-1۳ ارائه شده است. طر

شکل  7-12 طرح محوطه ذخیره سازی مواد زاید

1. International Atomic Energy Agency )IAEA(
2. Safety Standards Series
3. Waste Yard
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7-6-4 مستندات بهره برداری از مکان های ذخیره سازی
کنترل مناسب مدیریت  نگهداری دقیق سوابق مواد زاید ذخیره شده، تاریخ تصفیه و دفع به منظور اطمینان از 
مواد زاید حائز اهمیت می باشد. برخی کشورها برای رسیدن به سطح باالی ایمنی، شرایط قانونی دقیقی دارند. 

فرم های زیر برای مستندات بیشتر پیشنهاد می گردند: 
برنامه مکتوب احتمال ریخته شدن مواد؛ 	 
پروتکل بازرسی ذخیره سازی به صورت هفتگی؛	 
گذاری تجهیزات اضطراری؛	  پروتکل استفاده، تعمیر و جای 
ح وظایف، اشکال آموزشی، تاریخ آموزش، 	  کارکنان آموزش دیده، ش���ر سیس���تم آموزش و مستندات )اسامی 

تاریخ برای دوره های بازآموزی با آموزش تاییدی(؛
ک؛	  مستندات ذخیره سازی مواد زاید خطرنا
جمع آوری مناسب برگه های اطالعات ایمنی مواد1.	 

7-7 انتقال مواد زاید 
ج از محل، حمل مواد زاید مراقبت های بهداش���تی از طریق خیابان های عمومی به دور از  منظ���ور از انتق���ال خار
که برای  ک مراقبت های بهداشتی در صورتی  تس���هیالت مراقبت های بهداشتی اس���ت. انتقال مواد زاید خطرنا
تصفی���ه در ح���دود مرزی بین امللی حمل ش���وند، باید تابع قوانی���ن ملی و با توجه به توافقات بین المللی باش���د 
ک���ه قوانی���ن مل���ی وج���ود ن���دارد، مقامات  )Secretariat of the Stockholm Convention، 1992(. در مناطق���ی 
ک اشاره می نمایند. این  مسئول به توصیه های منتشر شده توسط سازمان ملل در زمینه انتقال کاالهای خطرنا

.2)2009 ,UN( توصیه ها در انگلستان، فرانسه، اسپانیا، روسیه، عربستان و چین در دسترس هستند
1. Material Safety Data Sheets )MSDS(
2. http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev1616/files_e.html
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کارکنان سازمانی  1-7-7
ک مراقبت های بهداشتی را حمل می نمایند باید در زمینه خطرات  راننده های وسایل نقلیه که مواد زاید خطرنا

و جابجایی آنها آموزش مناسب دیده باشند. موضوعات آموزشی باید شامل موارد زیر باشند:
قوانین مربوطه 	 
طبقه بندی مواد زاید و خطرات آنها	 
ک 	  جابجایی ایمن مواد زاید خطرنا
گذاری و مستندات	  برچسب 
روش های اضطراری و مقابله با مواد ریخته شده	 

عالوه بر این، راننده ها باید برای رانندگی روی این وسایل نقلیه از نظر پزشکی سالم و مورد تایید باشند.
کابین راننده  درصورت تصادف، شماره های تماس و جزئیات خدمات اضطراری و دیگر وسایل ضروری باید در 
کزاز1 و هپاتیت B و A توصیه می شود. هم  کسیناسیون درمقابل  وجود داش���ته باش���د. به منظور حفظ ایمنی، وا

کارکنان را ثبت نمود. کسیناسیون و جزئیات آموزش  چنین باید انجام وا

7-7- 2 شرایط وسایل نقلیه
ک این اس���ت که برای جاده ها قابل سفر باشند و طوری  ش���رط اصلی برای وس���ایل حمل و نقل مواد زاید خطرنا
که نوع بار آن را نش���ان دهند. قسمت بارگیری آن محکم و ایمن باشد تا میزان خطرات  برچس���ب گذاری شوند 
ناشی از تصادفات و ریخته شدن مواد به حداقل برسد. هر وسیله نقلیه ای که برای انتقال مواد زاید مراقبت های 

بهداشتی استفاده می شود باید با توجه به چند معیار زیر طراحی شود: 
ح وسیله نقلیه داشته باشد.	  بدنه وسیله نقلیه باید اندازه متناسب با طر
کابین راننده و بدنه وس���یله نقلیه وجود داش���ته باش���د که برای نگه داشتن و حفظ بار در 	  باید یک تیغه بین 

صورت برخورد یا تصادم وسیله نقلیه طراحی شده است.
سیستم مناسبی برای امنیت بار در طول حمل و نقل باید وجود داشته باشد.	 
گندزداها همراه 	  کیس���ه های پالستیکی خالی، پوشش های حفاظتی مناسب، تجهیزات تمیزکاری، ابزارها و 

گانه در وس���یله نقلیه وجود  با کیت های مخصوص برای مقابله با مایعات ریخته ش���ده باید در قس���مت جدا
داشته باشد.

انته���ای داخلی وس���یله نقلیه را باید با بخار تمیز نمود )بخار ش���وی( و زاویه ه���ای داخلی باید گرد و لبه های 	 
قائمه وجود نداشته باشند؛ زیرا که امکان تمیز نمودن بهتر را فراهم می آورند و مانع از بروز خسارت به ظروف 

مواد زاید می شوند.
وسیله نقلیه باید با نام و آدرس حامل مواد زاید مشخص شود.	 
گردد. 	  عالمت بین المللی خطر و هم چنین شماره تلفن های اضطراری روی وسیله نقلیه و ظروف باید قید 
که حمل می نماید، اطالع داشته باشد.	  راننده باید از جزئیات مواد زایدی 

1. Tetanus
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نمونه ای از وسیله نقلیه طراحی شده مورد استفاده برای حمل و نقل مواد زاید مراقبت های بهداشتی در شکل 
7-14 نشان داده شده است. وسایل نقلیه یا ظروف مورد استفاده برای انتقال مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
کار برد. وسایل نقلیه به استثنا زمان بارگیری و تخلیه همیشه باید قفل باشند  را نباید برای حمل دیگر مواد به 
و باید به خوبی از آنها حفاظت شود. تریلرهای متحرک یا قابل تخلیه )در صورت نیاز تحت کنترل دما( مناسب 
ت���ر هس���تند، زیرا که به آس���انی می توان آنه���ا را به محل تولید مواد زای���د برد. از دیگر سیس���تم ها مانند ظروف یا 
کانتینرهای نخاله که فاقد درب  کانتینرهای نخاله بسته و بسیار بزرگ نیز ممکن است استفاده شود. ظروف یا 
که حین انتقال مواد زاید در دید عموم مردم می باشند، مناسب نیستند و نباید برای مواد  هستند، به دلیل این 

زاید مراقبت های بهداشتی استفاده نمود.

شکل  7-14 نمونه ای از وسیله نقلیه مورد استفاده برای انتقال مواد زاید مراقبت های بهداشتی در انگلستان
که  کانتینرهای حجیم  که اس���تفاده از وس���ایل نقلیه اختصاصی را نمی توان تایید نمود، استفاده از  در مناطقی 
وسیله نقلیه بتواند آنها را بلند نماید و روی شاسی خود بگذارد مورد توجه قرار می گیرد. این کانتینرها را می توان 
برای ذخیره سازی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی استفاده نمود و زمانی که ظروف پر شدند آنها را با ظروف 
گر زمان ذخیره سازی از حد پیشنهادی توصیف شده در بخش های قبل تجاوز می نماید و  خالی تعویض نمود. ا
کانتینرهای یخچال دار استفاده نمود. معیارهای ایمنی مشابه  گر زمان انتقال طوالنی می باشد، می توان از  یا ا
کنده مثل کلینیک ها و  ک مراقبت های بهداش���تی از منابع کوچک پرا را بای���د ب���رای جمع آوری مواد زاید خطرنا

کار برد. جراحی های عمومی به 

گذاری وسایل نقلیه حمل و نقل  7-7-3 برچسب 
که  گذاری شوند. عالمتی  که حمل می نمایند برچسب  وسایل نقلیه حمل و نقل باید مطابق با نوع مواد زایدی 
گردد به طبقه بندی سازمان ملل در مورد مواد زاید بستگی دارد. نمونه های مربوطه در  روی خودرو نصب  می 

جدول 7-۳ نشان داده شده اند.
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جدول  7-3 عالئم انتخابی بسته بندی سازمان ملل

ح نمادنماد طبقه بندی نامشر
سازمان ملل

عالمت سیاه: شعله
پس زمینه: قرمز

گوشه پایین کالس »۳« در 
۳/1مایعات قابل اشتعال

عالمت سیاه: شعله اطراف دایره
پس زمینه: زرد

گوشه پایین کالس »5/1« در 
کننده کسید  5/1مواد ا

عالمت س���یاه: جمجم���ه و دو اس���تخوان متقاط���ع )عالمت خطر 
مرگ(

پس زمینه: سفید
گوشه پایین کالس »6« در 

6/1مواد سمی

عالمت سیاه: سه هالل روی هم بر روی یک دایره
پس زمینه: سفید

گوشه پایین کالس »6« در 
6/2مواد عفونی

عالمت سیاه: سه پره
پس زمینه: سفید

گوشه پایین کالس »7« در 

کتیو مواد رادیوا
A 7طبقه I- سفید

عالمت سیاه: سه پره
پس زمینه: زرد

گوشه پایین کالس »7« در 

کتیو مواد رادیوا
B 7طبقه II- زرد

عالمت سیاه: سه پره
پس زمینه: زرد

گوشه پایین کالس »7« در 

کتیو مواد رادیوا
C 7طبقه III- زرد

عالمت س���یاه: مایعات از دو ظرف شیش���ه ای س���رازیر ش���دند و به 
دست و فلز آسیب رساندند.

پس زمینه: نیمه باالیی سفید و نیمه پایینی سیاه با نوشته سفید
گوشه پایین کالس »8« در 

مواد خورنده
8طبقه I- سفید

عالمت سیاه: 7 نوار عمودی در نیمه باالیی
پ���س زمینه: نیمه پایینی س���فید، نیمه باالیی س���یاه ب���ا نوارهای 

سفید
کشیده شده زیر آن گوشه پایین با یک خط  کالس »9« در 

ک  مواد خطرنا
مختلف

طبقه I- سفید
9
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گذاری وسایل نقلیه حامل مواد زاید عفونی، مواد زاید تیز و برنده یا پاتولوژیکی مثال: برچسب 
ک( را حمل می نماید،  گ���ر وس���یله نقلیه مواد زاید عفونی با وزنی کمتر از kg ۳۳۳ )یعن���ی بار خالص مواد خطرنا ا
گر چه در این حالت نیز برچسب گذاری توصیه می شود.  اجباری در نصب برچس���ب خاص بر روی آن نیس���ت؛ ا
وسایل نقلیه ای که بیش از kg ۳۳۳ وزن خالص را حمل می نمایند باید عالئم هشدار دهنده به گونه ای که در 

شکل 7-15 ارائه شده است، داشته باشند.

)3291 UN ]شکل  7-15 مشخصات تابلوها )برای مثال مواد زاید عفونی ]زیست پزشکی
تابلوی هشدار:

نباید کمتر از 250 در 250 میلی متر و نوشته ها هم رنگ عالمت باشد، نوشته ها 12/5 میلی متر از لبه ها فاصله 	 
داشته باشد و با آن موازی باشد؛

ک را با توجه به رنگ و عالمت نشان دهد؛	  کاالهای خطرنا باید برچسب مورد نیاز برای 
ک را روی برچس���ب مربوطه، با اندازه 25 میلیمتر به باال نشان 	  باید اعداد توصیه ش���ده برای کاالهای خطرنا

دهد.

7-7-4 تمیز نمودن ظروف و وسایل نقلیه 
وس���ایل نقلی���ه و ظروف انتقال و جابجایی مورد اس���تفاده ب���رای انتقال مواد زاید را باید به ص���ورت روزانه بعد از 
که به صورت یک  کاری مکانیکی همراه با صابون و دترجنت  گندزدایی نمود. می توان از تمیز  اس���تفاده تمیز و 
عامل حالل عمل می نماید، استفاده نمود. تمیز کاری و گندزدایی باید به روش استاندارد و با روش ها و ابزارهای 
اتوماتیک انجام گیرد که این روش س���طح مناس���ب تمیزی را تضمین می نماید. روش عملیاتی اس���تانداردی را 
برای تمیز کاری باید آماده نمود و آن را برای پرسنل خدمات نظافت توضیح داد. عالوه بر آن برنامه ریزی حفظ 

و نگهداری پیشگیرانه را باید برای همه تجهیزات و وسایل نقلیه مورد استفاده در فرآیند انتقال تنظیم نمود.

7-7-5 اسناد حمل و نقل 
ج از محل، مس���تندات انتق���ال )معمواًل »ثبت  ک مراقبت های بهداش���تی به خار قبل از ارس���ال مواد زاید خطرنا
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محموله1« یا »ردیابی مواد زاید2« نامیده می شود( را باید آماده نمود و تحویل راننده داد. ثبت محموله باید به 
گر مقامات نظارتی  کنترل حمل مواد زاید در داخل کشور را هم در نظر بگیرد. ا که سیستم  گونه ای طراحی شود 
ج از محل و دفع مواد  م���واد زای���د، قانونی را به خوبی تدوین نموده باش���ند و به آژانس در مورد برنامه حم���ل خار
ک مراقبت های بهداش���تی از پیش اطالع رس���انی نماید، می توانند تاییدیه آژانس را اخذ نمایند. هر  زاید خطرنا
کس���ی که در فرآیند تولید، جابجایی یا دفع مواد زاید مراقبت های بهداش���تی دخیل است باید از عهده دار بودن 
که  که در برابر مدیریت، تصفیه و دفع مواد زاید و مستندات مربوطه  گاه باشد، به این معنی  »وظیفه مراقبت« آ

تابع قوانین ملی است، متعهد هستند.
ک مراقبت های بهداش���تی باید حاوی اطالعات زیر، در  ثبت محموله برای وس���یله نقلیه حامل مواد زاید خطرنا

صورت وقوع تصادفات یا بازرسی رسمی باشد: 
طبقات مواد زاید 	 
منبع مواد زاید	 
تاریخ جمع آوری 	 
مقصد 	 
نام راننده	 
تعداد ظروف یا حجم 	 
رسید دریافت بار از فرد مسئول در محوطه بارگیری.	 

این اطالعات امکان عمل متقابل سریع و موثر را در صورت بروز حادثه یا تصادف فراهم می آورند. وزن مواد زاید 
برای اهداف تصفیه تجاری مفید و س���ودمند می باشد و اپراتورهای دفع صورت حساب تسهیالت مراقبت های 

بهداشتی را برای خدماتشان به آنها ارائه می دهند. 
کننده مواد زاید  ب���رای تکمیل برنامه س���فر، انتقال دهن���ده باید ثبت محموله را تکمی���ل نماید و آن را به تولی���د 
ک و نس���خه های رونوشت مسیر برای تولید  بازگرداند. ثبت محموله معمولی برای حمل و دفع مواد زاید خطرنا

کننده در شکل 7-16 نشان داده شده است. کننده مواد زاید و تنظیم  کننده مواد زاید، دفع 

1. Consignment Note
2. Waste Tracking Note
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کننده و یکی برای سازمان انتقال دهنده.  4 نسخه از ثبت محموله امضا شده وجود دارد: یکی برای تولید 
کننده قوانین.  یکی برای سازمان تصفیه و یکی برای تنظیم 

)ADR( ک از طریق جاده کاالهای خطرنا ثبت محموله مطابق با توافق نامه اروپایی در خصوص حمل بین المللی 
تاریخ جمع آوری: 

)روز، ماه، سال(

کننده )تولیدکننده(- نام و آدرس ارسال 

حامل مواد زاید- نام و آدرس

تاریخ دریافت:
 )روز، ماه، سال(

کننده )محل تصفیه(- نام و آدرس دریافت 
توضیح مواد زاید.: 

وزن خالص)kg(نام شرکت حملشماره UN و نوع بسته بندی

در ای���ن ج���ا اع���الم می کنم که محتوای بس���ته ارس���الی به ط���ور کامل و دقیق در باالی نام ش���رکت حم���ل قید گردی���ده و طبقه بندی، 
کارت گذاری ش���ده است و در شرایط مناس���ب و با توجه به قوانین دولتی ملی و  بس���ته بندی، عالمت گذاری و برچس���ب گذاری و یا پال

کار محقق شده است. که همه شرایط  بین المللی است. اعالم می کنم 
                                                 

کننده کننده                                     امضا حامل مواد زاید                                     امضا دریافت                                     امضا ارسال 
کننده(                                              ) انتقال دهنده(                                      )محل تصفیه(                                       )تولید 

شکل  7-16 نمونه ای از ثبت محموله برای حمل و دفع مواد زاید عفونی
در جه���ت کاه���ش تاثیرات منفی تصادفات، ش���ماره تلفن تم���اس خدمات اضطراری و قانون گذاران بهداش���ت 

محیط و بهداشت عمومی باید به راننده ها داده شود.

اسناد راننده 
ک اطالعات خاصی در مورد خطرات و جابجایی داش���ته  کامیون های حامل مواد زاید خطرنا الزم اس���ت راننده 
گواهینامه، صالحیت آنها برای حمل مواد زاید  باش���د. ازاین رو، راننده ها باید آموزش ببیند و بهتر اس���ت با یک 
گر قوانین ملی موجود نباش���د، از روش گواهینامه توافق نامه اروپایی در خصوص  ک نش���ان داده ش���ود. ا خطرنا
ک از طریق جاده )ADR( می توان اس���تفاده نم���ود )UN, 2010(. گواهینامه  حم���ل بی���ن المللی کاالهای خطرنا
تایید، »گواهینامه ADR B۳«، به صورت س���الیانه با توجه به انجام بازرس���ی رضایت بخش توسط تست تایید 

آژانس قابل تهیه است. 
کابین راننده دس���تورالعمل اقدامات اولیه را  کنش اضطراریERICards or ERICs( 1( در  کارت ه���ای مداخله وا
1. Emergency Response Intervention Card
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برای آتش نشانان را فراهم می آورد، زیرا که آنها غالبًا اولین کسانی هستند که بر سر صحنه تصادف انتقال مواد 
که ممکن اس���ت بالفاصله در  کارت ها اطالعات اضطراری خاص معتبری را  ک حضور می یابند. این  زاید خطرنا
 UN( برای مواد زاید عفونی )ERIC( کنش اضطراری دس���ترس نباش���ند، ارائه می دهند. نمونه کارت مداخله وا

۳291( در شکل 7-17 ارائه شده است.

.NOS ،یا مواد زاید پزشکی قانونی NOS یا مواد زاید پزشکی )زیستی(، یا NOS ،مواد زاید کلینیکی، نامعین UN 3291
II گروه دسته بندی      6/2   ADR طبقه

1. مشخصات:
ک برای پوست، چشم ها و مجاری تنفسی  خطرنا  7  

ک  خطر زیستی- عفونت برای انسان ها و یا حیوانات، خطر جدی آلودگی آب و خا  8  

2. حفاظت فردی:
حفاظت مناسب  --  

دستکش، ماسک و عینک ایمنی  --  
کفش های جلو بسته  --  

3. اقدامات مداخله ای
کلی  1-۳

حفاظت خالف جهت باد، قبل از ورود به محوطه خطر تجهیزات حفاظتی بپوشید   --  
کاهش تعداد افراد در محوطه خطر  --  

که نتیجه که ممکن است آلوده شده باشند را باید ایزوله نمود تا زمانی  افراد و حیواناتی   --  
گردد.     آزمایش پزشکی یا دام پزشکی اعالم 

۳-2 ریخته شدن مواد 
در صورت امکان، نشت را متوقف نمایید.   --  

کنترل نمایید. مواد ریخته شده را با هر ابزار در دسترس   --  

مایع را در شن یا زمین یا هر ماده مناسبی جذب نمایید.  --  
گر مواد وارد مجاری آب یا فاضالب شدند، افراد مسئول را مطلع نمایید.  ا  --  

۳-۳ آتش )مداخله مواد(:
گسترده شدن آتش شوید. اجازه ندهید ظرف ها بسوزند؛ با پاشیدن آب مانع از   --  

کننده را به دلیل وجود روان آب به حداقل برسانید.  استفاده از مواد خاموش   --  
گرما قرار دهید.  ظروف سالم را دور از تشعشع   --  

کمک های اولیه  .4
)ERIC( شکل  7-17 نمونه ای از کارت مداخله واکنش اضطراری
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7-8 حداقل رویکرد تفکیک، ذخیره سازی و انتقال
گانه  که ظروف جدا حداقل استاندارد برای تفکیک مواد زاید مراقبت های بهداشتی »سیستم سه ظرفی« است 

برای مواد زاید عفونی، مواد زاید تیز و برنده و مواد زاید معمولی تهیه می گردد.
ویژگی های اصلی سطح حداقل تفکیک مواد زاید و ذخیره سازی عبارتند از: 

گروه های بالقوه عفونی کوچکتر 	  مواد زایدی که درمحل تولیدشان تفکیک می شوند، خطر سالمتی ناشی از 
کاهش  می دهند )به طور نمونه مواد زاید آلوده شده با مایعات بدن و مواد زاید تیز و برنده(. را 

مواد زاید عفونی، مواد زاید معمولی و مواد زاید تیز و برنده که در ظروف با کد بندی رنگی دور انداخته شده اند 	 
در بخش های بالینی و بعد در محل ذخیره سازی مرکزی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی ذخیره گردند. 

محل ذخیره سازی مرکزی باید محصور، قابل قفل شدن و دور از دسترس بیماران و عموم مردم باشد. 	 
کثر زمان ذخیره سازی مواد زاید عفونی قبل از تصفیه و دفع نباید بیشتر از 	  حدا
در شرایط آب و هوایی معتدل: 72 ساعت در زمستان و 48 ساعت در تابستان.	 
گرم باشد.	  گرم: 48 ساعت در طول فصول خنک تر و 24 ساعت در طول فصول  در شرایط آب و هوایی 
کارکنان دس���تورالعمل های تفکیک مواد زاید س���ه ظرف���ی و جابجایی ایمن و ذخیره م���واد زاید مراقبت های 	 

بهداشتی را دریافت می نماید. 
کارکنان می دانند چگونه از خودشان درمقابل جراحات و عفونت های ناشی از مواد زاید حفاظت نمایند. 	 
ظروف مواد زاید و محوطه های ذخیره سازی به طور منظم تمیز شوند.	 

حداقل معیارها برای انتقال مواد زاید مراقبت های بهداشتی عبارتند از:
گانه و حداقل یک بار در روز جمع 	  مواد زاید معمولی و مواد زاید عفونی مراقبت های بهداشتی به صورت جدا

آوری شوند.
جمع آوری در دفعات منظم انجام می گیرد و طبق برنامه می باشد.	 
درپوش ظروف مواد زاید و ترالی های حمل در محل باید بسته باشند تا دور از دسترس بیماران و عموم مردم 	 

گیرد. قرار 
ج از محل انتقال می یابند، وس���یله نقلیه باید ق���ادر به حمل مواد زاید 	  ک���ه مواد زاید برای دفع به خار جای���ی 

گر حادثه یا تصادفی در طول مسیر حمل در جاده های  در ظروف بس���ته یا پوش���یده باش���د، و راننده می داند ا
خ داد، چه اقداماتی انجام دهد. عمومی ر

کسینه شوند.	  کزاز و فلج اطفال وا  ،B و A کارکنان انتقال باید در مقابل هپاتیت
ظروف مواد زاید، ترالی ها و وسایل نقلیه به طور مرتب تعمیر و تمیز شوند.	 

درش���رایط اضطراری، هم���ه مواد زاید حاصل از تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی را می توان ب���ه عنوان بالقوه 
عفونی طبقه بندی نمود تا میزان انتقال عفونت ثانویه به حداقل برسد.

7-9 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
افزایش حداقل رویکردها عبارتند از: 
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توسعه تمهیدات جزئی تر برای ذخیره سازی و انتقال مواد زاید در برنامه مدیریت مواد زاید؛	 
جس���ت و جوی فرصت ها برای کاهش، اس���تفاده مجدد و بازیافت برخی بخش های مواد زاید مراقبت های 	 

بهداشتی تولیدی در تسهیالت؛
گرفتن هزینه های ذخیره و انتقال مواد زاید در بودجه ساالنه؛	  در نظر 
برقرار نمودن تفکیک مواد زاید دارویی و شیمیایی و مدیریت ذخیره سازی؛	 
توس���عه ذخیره سازی مجزا و سیستم مس���تندات برای مواد زاید شیمیایی که می تواند مناطق ذخیره سازی 	 

مجزا را برای موارد زیر در برگیرد:
- مایعات قابل اشتعال

- ترکیبات سمی- زیستی
- مواد زاید خورنده، اسیدها

- مواد زاید خورنده، بازها
- مدیریت مواد زاید شیمیایی موجود در فعالیت های آموزشی.
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

چه اشکالی از فناوری های تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی موجود است؟	 
کدام متغیرها مورد توجه قرار می گیرد؟	  که یک فناوری تصفیه انتخاب می شود  زمانی 
چگونه از یک روش تصفیه مناسب اطمینان حاصل می شود؟	 
آیا بودجه ساالنه ای برای آزمایش و حفظ و نگهداری پیشگیرانه فناوری تصفیه مواد زاید وجود دارد؟	 
چه اقدامات ایمنی برای دفن مواد زاید مراقبت های بهداشتی مورد نیاز می باشد؟	 

هدف تصفیه کاهش خطرات بالقوه ناش���ی از مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و تالش برای حفاظت از محیط 
زیست است.

که در فصل 6 توضیح داده ش���د، بررس���ی نمود. در  تصفیه را باید در چارچوب سلس���له مراتب مدیریت مواد زاید 
ابتدا باید معیارها را برای کاهش و اس���تفاده مجدد مواد زاید در صورتی که بی ضرر باش���د دنبال نمود. زمانی که 
کار ممکن نباش���د، مواد زاید غیر قابل اس���تفاده را باید تصفیه نمود تا حجم و خطرات بالقوه زیس���ت  انجام این 
محیطی و یا س���المتی کاهش یابد، س���پس مواد باقی مانده را برای دفع در زمین در یک محل با ساختار مناسب 

ارسال نمود.

8-1 انتخاب روش های تصفیه
گرفتن مش���خصات مواد زاید، قابلیت های فناوری و شرایط و عوامل  انتخاب سیس���تم تصفیه مس���تلزم در نظر 
ایمنی و زیس���ت محیطی و هزینه ها است که بس���یاری از این موارد به شرایط محلی بستگی دارند. عوامل مورد 

بررسی عبارتند از:
مشخصات مواد زاید	 
کمیت مواد زاید برای تصفیه و دفع	 
قابلیت و توانایی تسهیالت مراقبت های بهداشتی در مدیریت میزان مواد زاید	 
انواع مواد زاید برای تصفیه و دفع	 
قابلیت ها و شرایط فناوری	 
گزینه های تصفیه و فناوری ها	  در دسترس بودن محلی 
ظرفیت سیستم	 
کارایی و اثر بخشی تصفیه	 
کاهش حجم و جرم	 
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شرایط راه اندازی و نصب	 
فضای در دسترس برای تجهیزات	 
شرایط زیر ساختی	 
شرایط بهره برداری و حفظ و نگهداری	 
مهارت های مورد نیاز برای بهره برداری از فناوری	 
عوامل زیست محیطی و ایمنی	 
انتشار زیست محیطی	 
موقعیت و محیط پیرامون محل تصفیه و تسهیالت دفع	 
مالحظات ایمنی و بهداشت حرفه ای	 
مقبولیت عمومی	 
گزینه های موجود برای دفع نهایی	 
شرایط قانونی	 
مالحظات هزینه ای	 
هزینه خرید تجهیزات	 
بهای حمل و نقل و وظایف مرسوم	 
هزینه های نصب و نمایندگی ها	 
هزینه های فعالیت های ساالنه از جمله حفظ و نگهداری و آزمون ها	 
هزینه حمل و دفع مواد زاید تصفیه شده	 
کار	  هزینه های عدم اجرای 

ک مواد زاید مراقبت های بهداش���تی به ویژه م���واد زاید تیز  که برای تصفیه ترکیب���ات خطرنا پن���چ فرآیند اصل���ی 
و برن���ده، م���واد زاید عفونی و پاتولوژیکی وجود دارد، فرآیندهای حرارتی، ش���یمیایی، پرت���و افکنی، بیولوژیکی و 

مکانیکی است.

کلی فناوری های تصفیه 8-2 بررسی 

8-2-1 فرآیندهای حرارتی
گرمایی( تا عوامل بیماری زا را در مواد زاید از بین ببرند.  گرما متکی هستند )انرژی  فرآیندهای حرارتی1 صرفًا بر 
این فرآیندها پرکاربردترین تس���هیالت تصفیه ای هس���تند که در سراس���ر جهان اس���تفاده می ش���وند. این گروه را 
می ت���وان به زیر مجموعه های دم���ای پایین2 و دمای باال۳ طبقه بندی نمود. ای���ن طبقه بندی فرعی به دلیل 
که در طول تصفیه مواد  گرمایی4 و تغییرات فیزیکی اس���ت  کنش های ش���یمیایی-  تفاوت های مش���خص در وا
1. Thermal Processes
2. Low-Heat
3. High-Heat
4. Thermochemical
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زاید با انواع مختلف تجهیزات مفید و س���ودمند می باش���د. این تفاوت ها، مش���خصات خروجی به اتمسفر خیلی 
متفاوتی را ایجاد می نماید.

فرآیندهای حرارتی با دمای پایین آن دسته از فرآیندهایی هستند که از انرژی گرمایی در دماهای رو به افزایش 
کافی نیست. پیرولیز  اس���تفاده می نمایند تا میکروارگانیس���م ها را تخریب نمایند، اما برای س���وختن1 یا پیرولیز2 
گرمایی  کس���یژن اس���ت. پیرولیز م���ورد خاصی از تجزیه  گرما در غیاب ا کارگیری  گرمایی مواد از طریق به  تجزیه 
کسیژن  کنش با ا خ می دهد و مس���تلزم وا اس���ت و معمواًل برای مواد آلی کاربرد دارند. این پدیده در دماهای باال ر

خ می دهد. کسایش ر کسیژن دشوار است، بنابراین پدیده ا کاماًل عاری از ا نمی باشد. در عمل، داشتن جوی 
ب���ه ط���ور کلی، فناوری های حرارت���ی در دمای پایین بی���نC °100 وC °180 عمل می نماین���د. فرآیندها در دمای 
خ می دهند. تصفی���ه گرمایی مرطوب )یا خیس(  پایی���ن در محیط های مرطوب یا محیط های گرم و خش���ک ر
مس���تلزم اس���تفاده از بخار است تا مواد زاید را گندزدایی نماید و معمواًل در سیستم تصفیه با پایه بخار یا اتوکالو۳ 
گرمایی  گندزدایی از طریق عملیات  که  گرمایی مرطوب است زیرا  انجام می گردد. تصفیه مایکروویو نیز فرآیند 
مرطوب انجام می گیرد )آب داغ و بخار( که از طریق انرژی مایکروویو تولید ش���ده اس���ت. در فرآیندهای گرمایی 
خش���ک از هوای گرم بدون افزودن آب یا بخار اس���تفاده می ش���ود. در سیس���تم های گرم و خشک، مواد زاید به 

گرم می شوند. خ یا مقاومتی  گرمایی با استفاده هیترهای فروسر گرما و یا تابش  کمک هدایت، انتقال و 

8-2-2 فرآیندهای شیمیایی
کلر محلول، س���فید کننده )هیپوکلریت س���دیم(،  کس���ید  در فرآینده���ای ش���یمیایی4 از گندزداهای���ی مث���ل دی ا
کلسیم( استفاده  کس���ید  گاز ازن یا مواد ش���یمیایی غیر آلی خشک )مثاًل پودر ا پراس���تیک اس���ید، محلول آهک، 
می نمایند. روش های تصفیه ش���یمیایی غالبًا مستلزم خرد نمودن، آس���یاب نمودن5 یا مخلوط نمودن6 است، 
گرفتن مواد زاید با عوامل ش���یمیایی افزایش یابد. در سیس���تم های مایع، مواد زاید وارد  تا میزان در معرض قرار 
گندزداهای ش���یمیایی ترکیبات  کنار  گندزداها را حذف و آنه���ا را بازیافت نمایند. در  بخش آبگیری می ش���ود ت���ا 
که می تواند مواد زاید تیز و برنده، خون یا دیگر مایعات بدن را با یک ماتریکس  کپس���وله ش���ده ای7 وجود دارد 
گرم شده استفاده  که از ماده قلیایی  جامد قبل از دفع سفت نماید. نمونه دیگر فرآیند شیمیایی سیستمی است 
می نمایند تا بافت ها، مواد زاید پاتولوژیکی، بخش های آناتومی و جس���د حیوانات را در تانک های اس���تیل ضد 

گرم شده، هضم نماید. زنگ 

8-2-3 فناوری های تابش
کبالت  ح های اس���تفاده از تابش پرتو از منابع پرتوهای الکترونی،  فناوری های تابش8 )پرتو افکنی( ش���امل طر

1. Combustion
2. Pyrolysis
3. Autoclave
4. Chemical processes
5. Grinding
6. Mixing
7. Encapsulating Compounds
8. Irradiation Technologies



194
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

60 ی���ا فرابنف���ش )UV( اس���ت. تصفیه از طریق تابش به حف���اظ نیاز دارند تا مانع از مواجهه ش���غلی با پرتوهای 
کارایی و تاثیر تخریب پاتوژن ها به دز جذب شده توسط جرم مواد زاید بستگی دارد.  الکترومغناطیس���ی ش���وند. 
پرتوهای الکترون به اندازه کافی قدرتمند هس���تند که درون کیس���ه ها و ظروف مواد زاید نفوذ نمایند. میکروب 
کش���ی1 به وس���یله پرت���و فرابنفش )UV( برای تخری���ب میکروارگانیس���م های منتقله از هوا کارب���رد دارد و مکمل 

کیسه های بسته مواد زاید نفوذ نماید. فناوری های دیگر تصفیه می باشد اما در این روش پرتو نمی تواند به 

8-2-4 فرآیندهای بیولوژیکی
فرآیندهای بیولوژیکی در ارگانیس���م های زنده طبیعی یافت می شوند اما به طور خاص به تجزیه مواد آلی اشاره 
کار برده شوند. برخی سیستم های  که برای تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی به  دارند، البته در شرایطی 
تصفی���ه بیولوژیک���ی از آنزیم ها اس���تفاده می نمایند ت���ا تخریب مواد زاید آل���ی حاوی عوامل بیماری زا را س���رعت 
کرم ها( فرآینده���ای بیولوژیکی  کرم )هضم مواد زاید آلی از طری���ق فعالیت  کش���ت  کمپوس���ت و  بخش���ند. تهیه 
هس���تند و با موفقیت برای تجزیه مواد زاید آش���پزخانه بیمارس���تان، ه���م چنین دیگر مواد زای���د آلی قابل هضم 
)Mathur, Verma & Srivastava, 2006( و جف���ت جنی���ن ب���ه کار گرفت���ه می ش���وند. تجزی���ه طبیع���ی مواد زاید 
پاتولوژیکی از طریق دفن نمونه دیگری از فرآیند بیولوژیکی اس���ت. برای جزئیات بیش���تر می توانید به پیوس���ت 

6 مراجعه نمایید.

8-2-5 فرآیندهای مکانیکی
که  فرآیندهای تصفیه مکانیکی عبارتند از فناوری های خرد نمودن، آس���یاب نمودن، ترکیب و فش���رده س���ازی 
گر چه این فرآیندها نمی توانند عوامل بیماری زا را از بین ببرند. در بیشتر  کاهش می دهند؛ ا حجم مواد زاید را 
موارد، فرآیندهای مکانیکی صرفًا فرآیندهای مس���تقل تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی نیس���تند، بلکه 
دیگ���ر روش ه���ای تصفیه تکمیل کننده آن هس���تند. تخری���ب مکانیکی می تواند مواد زاید غیر قابل تش���خیص 
ع خرد نمودن( استفاده نمود.  تحویل دهد و می توان از آن برای از بین بردن سوزن ها و سرنگ ها )بسته به نو
در مورد فرآیندهای تصفیه گرمایی یا شیمیایی، ابزارهای مکانیکی مثل خرد کن ها و مخلوط کن ها2 می توانند 
گرما را بهبود دهند یا برای تصفیه مواد زاید سطح بیشتری از مواد زاید را در معرض مواد شیمیایی یا  خ انتقال  نر
حرارت قرار دهند. ابزارهای مکانیکی مورد استفاده در جهت آماده سازی مواد زاید قبل از دیگر اشکال تخریب 
مواد زاید به س���طح مدیریت و حفظ و نگهداری مورد نیاز افزوده می گردند تا مواد زاید مراقبت های بهداش���تی را 

کارآمدی تصفیه نمایند.  با ایمنی و 
با این که خرد کن ها، مخلوط کن ها و دیگر ابزارهای مکانیکی جز جدایی ناپذیر سیستم تصفیه بسته محسوب 
گر از این ابزارها  می شوند اما این ابزارها را نباید قبل از گندزدایی مواد زاید مراقبت های بهداشتی استفاده نمود. ا
کارگران در معرض خطر رها ش���دن عوامل بیماری زا به صورت آئروس���ل در محیط به دلیل  اس���تفاده می ش���ود، 
گر فرآیندهای مکانیکی جز سیستم بسته هستند  تخریب مکانیکی کیسه های مواد زاید تصفیه نشده هستند. ا

1. Germicidal
2. Mixers
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ک���ه در آن هوای موجود در فرآین���د مکانیکی قبل از رها ش���دن در محیط پیرامون  فن���اوری را بای���د طراحی نمود 
گندزدایی شود.

8-3 روش های مناسب تصفیه مواد زاید عفونی
ک مراقبت ه���ای بهداش���تی تولیدی بالقوه عفونی هس���تند. بیش���تر  نس���بت قاب���ل توجهی از م���واد زاید خطرن���ا
فناوری های تثبیت شده مدیریت مواد زاید بر گندزدایی متکی هستند. روش هایی که با دیگر جریان های مواد 
گندزدایی را  گذاشته می شود )به بخش 8-11 مراجعه نمایید(.  کار دارند، در این فصل بعدًا به بحث  زاید سر و 
کاهش یا حذف میکروارگانیس���م های عامل بیماری )پاتوژن ها( تعریف نمود تا توان بالقوه  می توان به صورت 

آنها را برای انتقال بیماری به حداقل رساند.
استریلیزاسیون به صورت تخریب تمام میکروب های زنده تعریف می گردد. تخریب کامل تمام میکروارگانیسم ها، 
کاهش 6Log10 )یعنی  کلی به صورت  کار دش���واری اس���ت، استریلیزاس���یون ابزارهای پزش���کی و جراحی به طور 
کاهش 99/9999 %( یا بیش���تر از یک میکروارگانیس���م خاص که مقاومت باالیی نسبت به فرآیند تصفیه دارند، 
بیان می گردد. در برخی مواقع، کاهش 6Log10 به صورت »log6kill« نوشته می شود که منطبق با احتمال یک 

میلیونیوم )0/000001( حیات جمعیت میکروبی است.
سیس���تم طبقه بندی انجم���ن دولتی و مرزی فناوری ه���ای جایگزین تصفیهSTAATT( 1(، ب���ه جای واژه های 
گندزدایی یا استریلیزاسیون، سطوح »غیر فعال سازی میکروبی2« را به ویژه برای تصفیه مواد زاید مراقبت های 
بهداش���تی بیان نموده است۳. این سیس���تم طبقه بندی برای تعریف معیارهای عملکردی فناوری های تصفیه 
مواد زاید مراقبت های بهداشتی ایجاد شده است. سطوح تعریف شده برای غیر فعال سازی میکروبی عبارتند از:

کاهش 6log10 یا 	  چ ها و ویروس های چربی دوست4 با  کتری ها، قار س���طح I: غیرفعال سازی فرم رویش���ی با
بیشتر؛

چ ها، ویروس های آب دوس���ت5 و چربی دوس���ت، 	  کتری ها، ق���ار س���طح II: غیرفعال س���ازی ف���رم رویش���ی با
کاهش 6log10 یا بیشتر. کتری ها7 با  انگل ها6، مایکو با

چ ها، ویروس های هیدروفیل و لیپوفیل، انگل ها، 	  کتری ها، قار س���طح III: غیر فعال سازی فرم رویش���ی با
کاهش 6log10 و بیشتر؛ و غیر فعال سازی اسپورهای ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس8 و  کتری ها با  مایکو با

کاهش 4log10 یا بیشتر. اسپورهای باسیلوس آتروفوس9 با 
چ ها، ویروس های هیدروفیل و لیپوفیل، انگل ها، 	  کتری ها، قار س���طح IV: غیر فعال س���ازی فرم رویش���ی با

1. The State and Territorial Association on Alternate Treatment Technologies )STAATT(
2. Microbial Inactivation
3. http://www.istaatt.org
4. Lipophilic 
5. Hydrophilic 
6. Parasites
7. Mycobacteria
8. Geobacillus stearothermophilus 
9. Bacillus atrophaeus 
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کاهش 6Log10 یا بیشتر. کتری ها و اسپورهای ژئو باسیلوس استئاروترموفیلوس با  مایکو با
اس���تاندارد معمول غیر فعال س���ازی میکروبی برای تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی بر مبنای معیارهای 
سیستم طبقه بندی انجمن دولتی و مرزی فناوری های جایگزین تصفیه )STAATT( سطح III است. آزمون 
کشورها پروتکل های متفاوت دارند  گندزدایی حائز اهمیت می باشد،  کارایی و اثر بخشی فناوری های  منظم، 
کلی موجود می باش���د، مثاًل روش های آزمون سیس���تم طبقه بندی انجمن دولتی و  ام���ا رهنمودها و روش های 

گرفته اند1. که مورد بررسی قرار   )STAATT( مرزی فناوری های جایگزین تصفیه

8-4 فناوری های تصفیه با بخار

8-4-1 اتوکالوها
اتوکالوه���ا قابلی���ت تصفیه دامنه ای از مواد زاید عفونی از جمله محیط های کش���ت و ذخایر یا اس���توک ها، مواد 
زای���د تیز و برنده، مواد آلوده به خون و مقادیر محدود ش���ده س���یاالت، مواد زاید ات���اق ایزوله و جراحی، مواد زاید 
گاز، باند، پانسمان، روپوش و رختخواب(  آزمایش���گاهی )به استثنا مواد شیمیایی( و مواد زاید »نرم2« )از جمله 
حاص���ل از مراقب���ت بیم���ار را دارن���د. در زمان و دمای کافی و مناس���ب، از نظ���ر فنی امکان تصفی���ه مقادیر جزئی 
باف���ت انس���انی نیز وجود دارد؛ اما مالحظات اخالقی، قانونی، فرهنگ���ی و مذهبی و دیگر مالحظات مانع تصفیه 
کار  کلی اتوکالوها برای باقی مانده های آناتومی بزرگ )بخش های بدن( به  بافت های انسانی هستند. به طور 
برده نمی شوند، زیرا که تعیین پارامترهای زمان و دمای مورد نیاز برای نفوذ کامل حرارت به مرکز اعضای بدن 

مشکل است.
اتوکالوها بیش از یک قرن اس���ت که برای اس���تریل نمودن ابزار پزش���کی کاربرد دارند و سال ها است که با تصفیه 
مواد زاید عفونی هماهنگ شده است. اتوکالو متشکل از یک محفظه فلزی است که برای مقاومت در فشارهای 
باال طراحی شده است، با یک درب آب بندی شده و آرایشی از لوله ها و شیرها که بخار از طریق آنها وارد محفظه 
ج می ش���ود. برخی اتوکالوها با پوش���ش بخار اطراف محفظه طراحی ش���ده اند، بخار هم وارد  و س���پس از آن خار
کاهش  کم دیواره محفظه داخلی را  گرم شدن پوشش بیرونی ترا پوشش بیرونی و هم محفظه داخلی می شود. 
می دهد و امکان استفاده از بخار را در دماهای پایین تر فراهم می آورد. اتوکالو بدون پوشش بخار در برخی مواقع 
کاربردی با مقیاس بزرگ یافت می شود و ساختش ارزان تر می باشد. »retort« نام دارد که معمواًل در برنامه های 

ه���وا عایق موثر و عامل اصلی برای تعیین کارایی و اثر بخش���ی تصفیه با بخار اس���ت. ح���ذف هوا از اتوکالو برای 
گرما به درون مواد زاید ضروری می باشد. بر خالف اتوکالوهای استریلیزاسیون ابزارها،  حصول اطمینان از نفوذ 
اتوکالوه���ای تصفی���ه مواد زاید باید هوا را تصفیه نمایند که در ش���روع فرآیند حذف می گردد تا مانع از رها ش���دن 
کار توس���ط تصفیه هوا ب���ا بخار یا عبور هوا از فیلتر جداس���ازی هوا با  آئروس���ل های بیم���اری زا گردد. معمواًل این 

راندمان باال HEPA( ۳( قبل از رها و آزاد شدن آن انجام می گیرد.

1. http://www.epa.gov/osw/nonhaz/industrial/medical/publications.htm
2. Soft
3. High-efficiency Particulate Air )HEPA(
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ع معمول عبارتند از: از این رو، اتوکالوها را می توان بر اساس روش حذف هوا طبقه بندی نمود. سه نو
اتوکالوهای جابجایی گرانش1	 
اتوکالوهای پیش خال یا با خال زیاد2	 
اتوکالوهای پالس فشار۳	 

که چون بخار س���بک تر از هوا اس���ت بخار تحت فش���ار، وارد  گرانش این مزیت را دارند  اتوکالوهای جابجایی- 
محفظه می گردد و هوا را به سمت خروجی محفظه هدایت می نماید.

روش موثرتر اما گران تر استفاده از پمپ خال و یا دفع کننده بخار است که هوا را قبل از ورود بخار تخلیه می نماید 
مانند آن چه که در اتوکالوهای پیش خال )هم چنین خال باال نامیده می شود( انجام می گیرد. اتوکالوهای پیش 
گندزدایی  کارایی بیش���تر آنها در حذف هوا و  که این امر ناش���ی از  گندزدایی به زمان کمتری نیاز دارند  خال برای 

مواد زاید است. شکل 8-1 شماتیک ساده ای از اتوکالو پیش خال را نشان می دهد.

شکل  8-1 شماتیک ساده شده اتوکالو پیش خال
ع اصلی سیستم های  دیگر اتوکالوها از پالس )ضربان( های فشار استفاده می نمایند تا هوا را تخلیه نمایند. سه نو
پالس فش���ار ش���امل گرانش فشار4، پالس خال5 و خال فشار6 است. گرانش فش���ار )یا فشار بخار( به طور مکرر بخار 
رها ش���ده را در بر می گیرد و فش���ار را تا نزدیک فش���ار اتمسفر کاهش می دهد بعد از این که فشار به سطح از پیش 

1. Gravity-displacement Autoclaves 
2. Pre-vacuum or High-vacuum Autoclaves 
3. Pressure Pulse Autoclaves 
4. Pressure Gravity 
5. Vacuum Pulsing
6. Pressure-vacuum
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تعیین ش���ده رسید س���پس این امکان را فراهم می آورد که فشار با اضافه ش���دن بخار، دوباره به تدریج، افزایش 
یابد. پالس خال مش���ابه با فعالیت عملیاتی خال باال اس���ت به اس���تثنا این که دو یا چند چرخه خال در شروع فرآیند 
تصفیه به کار گرفته می ش���وند. سیس���تم های خال فشار با ایجاد فش���ار راه اندازی می گردند و سپس میزان خال را 
کم می نمایند و در طی تصفیه این فرآیند چند بار تکرار می ش���ود. چرخه های فش���ار جایگزین برای نیل به نفوذ 
کوتاه تری برای رس���یدن به س���طح باالی  کلی، سیس���تم های خال فش���ار زمان  کاربرد دارند. به طور  س���ریع بخار 

گندزدایی دارند.
چون اتوکالوها باید بتوانند افزایش تدریجی و کاهش فشار بخار را تکرار نمایند، جنس ساخت، طراحی مهندسی 
ش���ده، تولید و س���اخت، صحت سنسورهای فش���ار و دما و تست آنها باید ش���رایط اصلی برای راه اندازی ایمن را 
محقق س���ازند. نمونه استانداردهای بین المللی مربوط به محفظه فش���ار ASME, EN285, EN13445 بخش 
VIII )به فهرس���ت منابع و مطالعه بیش���تر در پایان این فصل مراجعه نمایید( می باش���د. اتوکالوها برای تصفیه 
که در فش���ار نس���بی بین 1 و 2 بار )bar( )حدود psig ۳0-15 یا 2280- مواد زاید باید طوری بهره برداری ش���وند 

1540 میلیمتر جیوه مطلق( یا بیشتر عمل نمایند.
گرمایی حرارت  اندازه اتوکالوهای تصفیه مواد زاید می توانند از 20 لیتر تا 20000 لیتر باشند. خروجی فرآیندهای 
پایین در مقایسه با فرآیندهای گرمایی حرارت باال هوای آلوده کمتری تولید می نمایند. از این رو، حدود خروجی 

آالینده خاصی برای اتوکالوها و دیگر سیستم های تصفیه با بخار وجود ندارد.
بهره برداری معمول از یک اتوکالو شامل مراحل زیر است:

جم���ع آوری م���واد زاید: کیس���ه های مواد زاید عفونی در گاری یا صندوق فلزی گذاش���ته می ش���ود. گاری یا 	 
کناره های ظرف شود. کیسه پالستیکی باشد تا مانع چسبیدن مواد زاید به  صندوق باید هماهنگ با 

پیش حرارت )برای اتوکالوهای با پوشش بخار(: بخار وارد پوشش بیرونی اتوکالو می گردد.	 
بارگ���ذاری م���واد زاید: گاری یا صن���دوق فلزی به محفظه ات���وکالو وارد و بارگذاری می گ���ردد. با هر بارگیری، 	 

کیسه مواد زاید و در وسط مواد زاید بارگیری شده چسبانده می شود تا  شاخص تغییر رنگ1 به سطح خارجی 
کنترل نماید. درب ورودی )یا بارگیری( بسته است و محفظه آب بندی می باشد. تصفیه را 

ج می گردد.	  گرانش، پیش خال یا پالس خال خار تخلیه هوا: هوا از طریق جابجایی 
تصفیه با بخار: بخار وارد محفظه می گردد تا به سطح فشار یا دمای مورد نیاز برسد. برای حفظ دما و فشار 	 

در ی���ک دوره زمانی مش���خص بخار اضافی نیز به ط���ور خودکار وارد محفظه می ش���ود. در اتوکالوهای پالس 
فشار، فشار مطابق با چرخه فرآیند تنظیم شده، تغییر می نماید.

ج می گردد تا فشار و دما را کاهش دهد. در 	  کننده2 خار کم  تخلیه بخار: بخار از محفظه معمواًل از طریق مترا
کاربرد دارد و مواد زاید را خشک می نماید.  برخی سیستم ها، چرخه پس از خال۳ برای حذف بخار باقی مانده 

که مواد زاید تصفیه شده تخلیه شدند 	  تخلیه: معمواًل زمان اضافی برای خنک تر شدن مواد زاید بعد از این 

1. Colour-changing Indicator 
2. Condenser
3. Post-vacuum Cycle 
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کارآمد نبوده  گر تغییر رنگ در شاخص نشان دهد که چرخه تصفیه  و نوار ش���اخص بررسی شد، الزم اس���ت. ا
است، این فرآیند تکرار می گردد.

ع و می���زان تقریبی مواد زاید 	  اس���ناد و م���دارک: گ���زارش مکتوب همراه با ثب���ت تاریخ، زمان و ن���ام اپراتور، نو
گواهی تایید بعد از تصفیه حاصل از ثبت اتوماتیک تجهیزات یا شاخص نظارت فشار و دما  تصفیه شده، و 

مثل نوار شاخص باید نگهداری و حفظ شود.
تصفیه مکانیکی: در صورت تمایل، مواد زاید تصفیه شده را قبل از دفع در لندفیل می توان وارد یک خردکن 	 

کننده نمود. و فشرده 
کامیون ها و  کامپیوتری قابل برنامه ریزی،  کنترل  گزینه های ارائه ش���ده توسط سازندگان اتوکالو ش���امل  برخی 
ک ها، ثبت پارامترهای تصفیه، مقیاس های وزنی، گاری های مناس���ب اتوکالو و ش���وینده های گاری ها،  لیفترا
کن ها می باش���ند.  کتیوی و خرد  گر مواد زاید ش���یمیایی یا رادیوا کاهش بو، سنس���ورهای نمایان  سیس���تم های 
ساختار خاص بار مثل جای گذاری کیسه ها در قفسه های چند سطحی با فضای کافی بین کیسه ها این امکان 
گاری های  گیرند، این ساختارها در مقایسه با ظروف و  را فراهم می آورد تا سطوح بیشتری در معرض بخار قرار 

کارآمدتر هستند. انباشته موثرتر و 
ک و مواد زاید  ترکیب���ات آل���ی فرار و نیمه فرار1، مواد زاید ش���یمی درمانی، جیوه و دیگر مواد زاید ش���یمیایی خطرنا
رادیولوژی را نباید در اتوکالو تصفیه نمود. هم چنین باید از اس���تفاده از اتوکالو برای رختخواب بزرگ و حجیم، 
الش���ه های حیوان���ی بزرگ، ظروف آب بندی ش���ده و مقاوم در برابر گرما و دیگر مواد زای���د که مانع از انتقال گرما 

می شوند اجتناب نمود.
گر مواد زاید به  گر تهویه مناس���ب وجود نداش���ته باش���د بوها می توانند در اطراف اتوکالوها دردس���ر ساز باش���ند. ا ا
ک وارد محفظه تصفیه شده و آالینده های سمی  طور مناسب تفکیک نشود ممکن است مواد شیمیایی خطرنا
کم ش���وند و س���پس وارد هوا یا مواد زاید تصفیه شده گردند. این مهم وقتی اتفاق می افتد که بار مواد زاید با  مترا
حالل های آزمایشگاهی یا فلزات سنگین مثل جیوه آلوده شده و در اتوکالو قرار داشته باشند. هم چنین تفکیک 
ضعیف مواد زاید باعث می شود که سطوح پایین الکل ها، فنول ها، فرمالدئیدها و دیگر ترکیبات آلی در هوا رها 

شوند.
مواد زاید تصفیه ش���ده در اتوکالو ظاهر فیزیکی خود را حفظ می نمایند. در صورت تمایل می توان از یک فرآیند 
مکانیکی از جمله خرد کن یا آس���یاب کن ها2 بعد از تصفیه اس���تفاده نمود تا مواد زاید غیر قابل تشخیص ایجاد 
کار  ش���ود. خرد نمودن حجم مواد زاید تصفیه ش���ده را تا %80-60 کاهش می دهد اما این دس���تگاه ها مستعد از 

افتادن هستند.
به���ره ب���رداری از ات���وکالو به ترکیب مناس���ب دما و فش���ار و زمان تماس نی���از دارد تا به گندزدایی دس���ت یابد. در 
گذشته، حداقل معیار دما و زمان تماسC ° 121 برای ۳0 دقیقه پیشنهاد می شد. این مقادیر با فشار Kpa 205 یا 
گرمای مرطوب به عوامل مختلفی از  psig( 2/05 bar 15 یا psia ۳0( منطبق بود. با این حال، نفوذ موثر بخار و 

1. Semivolatile
2. Grinder
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جمله زمان، دما، فشار، توالی فرآیند، اندازه بار، ساختار توده ای و دانسیته بسته  ها، انواع و یکپارچگی کیسه ها 
گرمایی و رسانایی  کم حجمی، ظرفیت  یا ظروف مورد استفاده، خصوصیات فیزیکی مواد در مواد زاید )مثل ترا
 .)2006 ,.Lemieux et al( می���زان هوای باقیمانده و محتوای مواد مرطوب در مواد زاید بس���تگی دارد )گرمای���ی
گر قرار اس���ت مایعاتی مثل کیس���ه های خون یا کیس���ه های ادرار استریل ش���وند، فرآیند و زمان استریلزاسیون را  ا
ک���ه منجر به بروز بیماری  بای���د هماهنگ نمود. موسس���ه Robert Koch 1 توصیه نموده اس���ت تصفیه پریون ها 
گاوی می شود، مقاومت استثنایی آنها را در دمایC °1۳4 به مدت 60 دقیقه ایجاد می نماید. از این رو،  جنون 
تس���ت های چالش برانگیز اولیه را باید به اس���تفاده از نمونه های مواد زایدی هدایت نمود که نماینده مواد زاید 
واقعی تولیدی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی هستند تا حداقل دما، فشار، زمان تماس یا چرخه پالس های 

مورد نیاز را تعیین یا تایید نمایند تا به استاندارد غیر فعال سازی میکروبی دست یافت.
بعد از تس���ت های اولیه، باید تس���ت های صحت را با اس���تفاده از ش���اخص های بیولوژیکی در فواصل دوره ای 
منظم )معمواًل هر هفته، هر 40 س���اعت اس���تفاده یا یک بار در ماه، به کاربرد بستگی دارد( انجام داد. به عنوان 
یک کنترل اضافه، می توان از ش���اخص های ش���یمیایی تغییر رنگ مثل نوارهای ح���اوی عوامل ترموکرومیک2 
)مواد ش���یمیایی که وقتی به یک دمای مش���خص می رس���ند تغییر رنگ می دهند( یا مکمل ها )شاخص هایی 
که نس���بت به زمان و دما پاس���خ می دهند( با هر بار بارگیری مواد زاید برای استناد به این که به دمای مورد نیاز 
رس���یده اس���ت، استفاده نمود. هم چنین برای اتوکالوهای پالس فشار خال و پیش خال از بسته های تست بووی 
دیک۳ استفاده می نمایند تا نشت های هوا را نشان دهند و به صورت دوره ای سیستم حذف هوا را در محفظه 

اتوکالو کنترل نمایند.

8-4-2 سیستم های جامع تصفیه با بخار
نسل دوم سیستم های بخار با اهداف بهبود انتقال گرما به درون مواد زاید، گرما دهی یکنواخت تر به مواد زاید، 
غیر قابل تشخیص نمودن مواد زاید و یا ایجاد سیستم تصفیه با فرآیند پیوسته4 )به جای بسته5 یا ناپیوسته( 
توس���عه یافت. در برخی مواقع به این سیستم ها با عنوان های اتوکالوهای پیشرفته، اتوکالوهای هیبریدی6 یا 

.)2007 ,Emmanuel & Stringer ;2001 ,Emmanuel( فناوری های تصفیه با بخار پیشرفته اشاره می شود
سیس���تم های جام���ع تصفی���ه با بخار به ص���ورت اتوکالو عم���ل می نمایند اما تصفیه ب���ا بخار را با ان���واع مختلف 

فرآیندهای مکانیکی قبل، در طی یا بعد از تصفیه با بخار ترکیب می نمایند. این نمونه ها عبارتند از:
تصفیه با بخار، مخلوط نمودن، قطعه قطعه نمودن7 به دنبال آن خشک نمودن و خرد نمودن.	 
خرد نمودن داخلی به دنبال آن تصفیه با بخار، مخلوط نمودن و سپس خشک نمودن.	 

کتریوم توبرکلوزیس برگرفته شده است( یک  کاشف عامل بیماری سل، مایکو با کخ  1.  توضیح مترجمین: موسسه Robert Koch )از نام روبرت 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها را به عهده دارد. آژانس دولتی فدرال آلمان است. این موسسه تحقیقاتی مسئولیت 

2. Thermochromic
3. Bowie-Dick
4. Continuous
5. Batch
6. Hybrid Autoclave
7. Fragmenting 
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خرد نمودن داخلی، تصفیه با بخار، مخلوط نمودن به دنبال آن خشک نمودن.	 
خرد نمودن داخلی، به دنبال آن تصفیه با بخار، مخلوط نمودن، فشرده نمودن.	 

گراف های زیر  ک���ه در پارا ه���ر ی���ک از این سیس���تم ها به صورت متف���اوت عمل می نمایند، درس���ت همین ط���ور 
ح داده ش���ده اس���ت. با این وجود، این سیس���تم ها انواع مش���ابه مواد زاید را تصفیه می نمایند و  به تفصیل ش���ر

مشخصات خروجی مشابه با اتوکالوها و مزایا و معایب مشترک زیادی دارند.
مثال 1: سیس���تمی که ترکیبی از تصفیه با بخار، مخلوط نمودن، قطعه قطعه نمودن، خش���ک نمودن و سپس 
خرد نمودن است، یک اتوکالو دوار با تیغه های داخلی ثابت می باشد. اتوکالو دوار به صورت یک محفظه فشار 
کیس���ه های مواد زاید در اس���توانه بارگیری می شوند.  گردان طراحی می گردد. جعبه ها و  با یک اس���توانه داخلی 
ج ش���ود. هوای خالی ش���ده با بخ���ار مخلوط می گردد تا پاتوژن ه���ا را از بین ببرد  مرحله اول خال اس���ت تا هوا خار
کننده و فیلتر عبور می نماید. محفظه فش���ار دوار در دمای حدودC °147 به مدت ۳0  کم  و س���پس از میان مترا
دقیقه عمل می نماید. تاثیرات ترکیبی بخار و نیروها منجر به چرخش می ش���ود و ظروف به تیغه های اس���توانه 
دوار فش���ار وارد و س���قوط می نمایند و باعث شکسته و پاره ش���دن جعبه ها و کیسه ها می شود. هم چنین به هم 
کننده عبور  کم  کم���ک نماید. بعد از تصفیه، بخ���ار حذف می ش���ود و از مترا زدن می توان���د به حذف نقاط س���رد 
کم ش���ده در فاضالبرو1 تخلیه و ه���وای باقی مانده از فیلتر کربن عب���ور می نماید و بو حذف  می نمای���د. م���واد مترا
ک سازی یا بی  می گردد. س���پس محفظه خنک می ش���ود تا مواد زاید خش���ک گردند. به طور خودکار مواد زاید پا
کن بعد از تصفیه حجم  کمک چرخش معکوس روی نوار نقاله تخلیه می گردند. دستگاه آسیاب  خطر شده به 

کاهش می دهد. کمتر از 20% حجم اولیه  مواد زاید را تا حدود 
کامپیوتری استفاده  کنترل  مثال 2: سیس���تم جامع تصفیه با بخار از سیلندر عمودی دو جداره با بارگیری باال و 
می نمایند. بعد از بارگیری و بستن درپوش، مواد زاید با پاروی متحرک در خرد کن داخلی که مخصوص کارهای 
سنگین و صنعتی است، وارد می شوند. مواد خرد شده در بخش انتهایی محفظه سقوط می نمایند و در همان 
ج���ا ب���ا بخار تا حدودC  °1۳8 و فش���ار bar ۳/8 گرم می ش���وند. در این حالت می توان به س���طح تصفیه ای برابر 
کتریایی دس���ت یافت. س���پس آب خنک از دیوار بیرون���ی محفظه داخلی عبور  ب���ا کاهش 8Log10 اس���پورهای با
ج  کاه���ش یابد. بعد از این که آب تخلیه ش���د، خال، بخار باقی مان���ده را از مواد زاید خار می نمای���د تا دما و فش���ار 

ج می شوند. می نماید. مواد زاید تصفیه شده از پایین محفظه خار
مثال 3: سیس���تم جامع با بخار ترکیبی از خرد نمودن داخلی، تصفیه با بخار، مخلوط نمودن و خش���ک نمودن 
در واحد نیمه پیوس���ته2  می باش���د. مواد زاید در قیف۳ بارگذاری می ش���وند که فش���ار منفی در قیف با عبور هوا از 
می���ان فیلتر جداس���ازی هوا با راندم���ان باال )HEPA( حفظ می گردد. مواد زاید از قیف وارد دس���تگاه خرد کن که 
مخصوص کارهای س���نگین و صنعتی اس���ت، می ش���وند که در آن فش���ار رو به پایین با اس���تفاده از تلمبه اعمال 
می ش���ود. خ���رد کن حجم مواد زای���د را بیش از 90 % کاهش می دهد. مواد خرد ش���ده وارد مت���ه حلزونی )پیچی 

1. Sewer
2. Semicontinuous
3. Hopper 



202
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

ش���کل( ش���یب دار می ش���وند و بخار از طریق چند قس���مت با افزایش دما در ن���وار نقاله از C ° 96 ت���ا C  °118 وارد 
کم کننده تخلیه می گردد تا مواد زاید خشک  کش در انتهای نوار نقاله و از طریق مترا می شود. بخار از طریق هوا
ک س���ازی شده از نقاله به فشرده کننده مس���تقل یا ظروف استوانه ای برای انتقال به محل  ش���وند. مواد زاید پا

دفع نهایی تخلیه می شوند.
کمک آنها می توان به سطح باالی  که به  این فناوری ها و دیگر فناوری های جامع تصفیه با بخار مزایایی دارند 
گرما دست یافت. فناوری های مذکور خودکارند و  خ اصالح شده انتقال  کوتاه ترین زمان از طریق نر گندزدایی در 
کنترل می ش���وند و نیاز به توجه خیلی کم اپراتور دارند. هم چنین پارامترهای تصفیه به طور خودکار  کامپیوتر  با 
ثبت می شود و اسناد مورد نیاز را ارائه می دهد. در طراحی بسیاری از آنها برای حذف بو از کربن فعال یا فیلترهای 
جداس���ازی هوا با راندمان باال )HEPA( اس���تفاده ش���ده اس���ت. چون این فناوری ها دارای خرد نمودن داخلی یا 
خرد نمودن بعد از تصفیه هس���تند و بس���یاری از آنها چرخه خش���ک نمودن را دارند، مواد زاید حاصل نه تنها غیر 
قابل تش���خیص هس���تند بلکه به صورت خشک و فشرده شده می باش���ند و حجم آنها بیش از 95-85 % کاهش 
یافته اس���ت. برخالف اتوکالوهای استاندارد، برخی از این سیستم های جامع، مثاًل اتوکالو دوار، در استفاده برای 
مواد زاید حیوانی با موفقیت آزمایش شده است و می توان از آنها به طور بالقوه برای مواد زاید پاتولوژیکی از جمله 
بخش های آناتومی اس���تفاده نمود. بزرگترین عیب سیس���تم های تصفیه با بخار مذکور هزینه سرمایه ای است؛ 

ح های اتوکالو استاندارد با ظرفیت مشابه دارند. سیستم های تصفیه با بخار هزینه ای بیشتر از طر

8-5 فناوری های تصفیه با مایکروویو
خ می دهد و  گرمای مرطوب ر که در آن تصفیه از طریق اعمال  فناوری مایکروویو فرآیندی بر مبنای بخار است 
انرژی امواج الکترومغناطیس کوتاه، بخار تولید می نماید. آب موجود در مواد زاید به سرعت با انرژی مایکروویو 
گ���رم می ش���ود. به ط���ور کلی، سیس���تم های تصفیه   12/24 cm 2450 و ط���ول م���وج MHz ب���ا فرکان���س ح���دود
ک���ه در آن انرژی مایکروویو از طری���ق ژنراتور امواج  مایکروویو متش���کل از یک محوطه یا محفظه تصفیه اس���ت 
الکترومغناطیس کوتاه هدایت می گردد )مگنترون1( و 2 تا 6 مگنترون با بازده حدود kW 1/2 استفاده می شود. 
 ,Emmanuel( برخی سیستم ها به صورت فرآیندهای ناپیوسته طراحی شده اند و برخی دیگر نیمه پیوسته اند

.)2007 ,Emmanuel & Stringer ;2001
سیستم های ناپیوسته متداول جهت مدیریت ۳0 تا 100 لیتر مواد زاید طراحی شده اند. برخی واحدها به ظروف 
قابل اس���تفاده مجدد، کاماًل محصور و قابل مایکروویو نمودن نیاز دارند. ممکن اس���ت سیستم ها چند چرخه یا 
س���یکل با قابلیت برنامه ریزی متناس���ب با دماهای متفاوت تصفیه یا سطوح متفاوت گندزدایی داشته باشند. 

هر سیکل ممکن است در دامنه ای از ۳0 دقیقه تا 1 ساعت باشد.
سیس���تم مایکروویو نیمه پیوسته متشکل از سیستم بارگذاری اتوماتیک، قیف، خرد کن، نقاله حلزونی شکل، 
ژنرات���ور بخ���ار، ژنراتورهای مایکروویو، پی���چ تخلیه، خرد کن ثانویه و کنترل ها اس���ت. این تجهیزات عبارتند از 

1. Magnetron
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گر1 که  هیدرولی���ک ها، فیلتر جداس���ازی هوا با راندمان ب���اال )HEPA( و کنترل ها که بر مبن���ای مایکرو پردازش 
در محفظه بس���ته استیل در هر آب و هوایی محافظت می شوند. کیسه های مواد زاید وارد قیف می شوند و هم 
زمان بخار نیز تزریق می گردد. در جهت پیش���گیری از رها س���ازی پاتوژن های منتقل���ه از هوا، هوا از طریق فیلتر 
جداس���ازی هوا با راندمان باال )HEPA( از جایی که کیس���ه های مواد زاید بارگیری شده اند، استخراج می گردد. 
بعد از این که درپوش حوضچه قیفی ش���کل بس���ته ش���د مواد زاید وارد خرد کن می شوند. ذرات مواد زاید از خرد 
ک���ن از طری���ق مته )نقاله حلزونی( انتقال می یابند که در این صورت ذرات بیش���تر در معرض بخار قرار می گیرند 
گرم می شوند. برخی سیستم ها   100 ° Cکوتاه، تا و س���پس به کمک چهار یا شش ژنراتور امواج الکترومغناطیس 
بخش نگه دارنده ای دارند تا به حداقل زمان مواجهه برس���ند. خرد کن ثانویه زمانی اس���تفاده می شود که مواد 
زاید تیز و برنده به خرد نمودن بیشتر و نرم تر نیاز دارند. دستگاه مایکروویو نیمه پیوسته با مقیاس بزرگ قابلیت 

کیلوگرم مواد زاید بر ساعت را دارد )۳000 تن در هر سال(. تصفیه حدود 250 
که در سیس���تم های مایکروویو تصفیه می ش���وند مش���ابه مواد زاید تصفیه ش���ده در اتوکالوها  ان���واع مواد زایدی 
هستند، مانند محیط های کشت و توده ها، تیز و برنده ها، مواد آلوده به مایعات بدن و خون، مواد زاید جراحی 
گاز، باندها، روپوش ها  و ایزوله، مواد زاید آزمایش���گاهی )به اس���تثنای مواد زاید شیمیایی( و مواد زاید نرم )مثل 
و رختخواب ها( از بیماران تحت مراقبت. یک سیس���تم مایکروویو با مواد زاید حیوانی با موفقیت آزمایش شده 
 Devine et( اس���ت و به طور بالقوه می توان آن را برای تصفیه مواد زاید پاتولوژیکی مثل بافت ها اس���تفاده نمود
ک و  al., 2007(. ترکیبات آلی فرار و نیمه فرار، مواد زاید ش���یمی درمانی، جیوه، دیگر مواد زاید ش���یمیایی خطرنا

مواد زاید رادیولوژی را نباید در مایکروویو تصفیه نمود.
یک دستگاه مایکروویو کاماًل محصور شده را می توان در محوطه باز همراه با یک فیلتر جداسازی هوا با راندمان 
باال )HEPA( برای جلوگیری از رها ش���دن آئروس���ل ها در طی فرآیند تغذیه، نصب نمود. در این صورت بو نیز به 

استثنا پیرامون دستگاه مایکروویو تا حدودی کاهش می یابد.
شکل 8-2 شماتیک ساده ای از سیستم مایکروویو ناپیوسته و نیمه پیوسته را نشان می دهد.

Jorge Emmanuel :منبع
شکل  8-2 شماتیک ساده فناوری های مایکروویو ناپیوسته و نیمه پیوسته

1. Microprocessor
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8-6 فناوری های تصفیه با حرارت خشک
س���ال های زیادی اس���ت که کوره های دوار با هوای داغ برای اس���تریل نمودن ظروف شیشه ای و دیگر ابزارها و 
کاربرد دارند. این مفهوم تصفیه با حرارت خش���ک به تازگی ب���رای تصفیه مواد زاید  تجهی���زات چن���د بار مصرف 
کار می رود. در  گرما بدون افزودن آب یا بخار به  گرفته شده است. در فرآیندهای حرارت خشک،  کار  عفونی به 
ع���وض، م���واد زاید به کمک انتقال گرمایی، جریان همرفت طبیعی یا اجباری یا تابش گرمایی گرم می ش���وند. 
گاز طبیع���ی که در اطراف مواد زاید در  گ���رم نمودن جریان همرفت اجباری، هوا توس���ط هیترهای مقاوم یا با  در 
محفظ���ه جری���ان می یابد، گرم می گ���ردد. در برخی فناوری ه���ا، دیواره های گرم محفظه، م���واد زاید را از طریق 
خ یا  انتقال و همرفت طبیعی گرم می نمایند. س���ایر فناوری ها از گرم نمودن تابش���ی به واسطه هیترهای فروسر
کلی، فرآیندهای حرارت خشک در مقایسه با فرآیندها بر مبنای  کوارتز1 استفاده می نمایند. به عنوان یک اصل 
بخار از دماهای باالتر و زمان تماس طوالنی تری استفاده می نمایند. این فرآیندها معمواًل در تسهیالت با مقیاس 
بزرگ کاربردی ندارند؛ زیرا معمواًل فقط حجم های جزئی را تصفیه می نمایند. اسپورهای باسیلوس آتروفائوس2 
کارایی  در مقابل حرارت خشک مقاوم شناخته شده اند و به عنوان شاخص میکروبیولوژی استفاده می شوند تا 

و تاثیر فناوری های حرارت خشک را ارزیابی نمایند.

8-7 فناوری های تصفیه شیمیایی
گندزدایی ش���یمیایی ب���رای از بین ب���ردن یا غیر فعال س���ازی  معم���واًل در تس���هیالت مراقبت ه���ای بهداش���تی از 
کنون برای تصفی���ه مواد زاید  میکروارگانیس���م ها در تجهیزات پزش���کی و کف و دیوارها اس���تفاده می ش���وند، و ا
گندزدایی می شود.  ح شده است. این تصفیه معمواًل به جای استریل سازی باعث  مراقبت های بهداشتی مطر
ع و فاضالب های بیمارس���تانی مناسب  گندزدایی ش���یمیایی برای تصفیه مواد زاید مایع مثل خون، ادرار، مدفو
ک هس���تند و مواد زاید مراقبت های بهداش���تی از جمله محیط های  اس���ت. جامدات، حتی آنها که خیلی خطرنا
کشت میکروبیولوژی و مواد زاید تیز و برنده با توجه به محدودیت های زیر به طور شیمیایی گندزدایی می شوند:

گندزدایی ضروری است. خرد کن ها اغلب در زنجیره 	  خرد نمودن یا آس���یاب نمودن مواد زاید معمواًل قبل از 
تصفیه نقش ضعیفی دارند زیرا در معرض خرابی یا نقص مکانیکی هستند.

ک باش���ند و باید صرفًا افراد آموزش دیده و افرادی که با 	  گندزداهای قوی مورد نیاز اس���ت که می تواند خطرنا
دقت و محتاط هستند از آنها استفاده نمایند.

گندزدایی به شرایط بهره برداری در تجهیزات تصفیه بستگی دارد.	  کارایی  تاثیر و 
گندزدایی خواهند شد.	  صرفًا سطح مواد زاید جامد 

تصفیه ش���یمیایی مواد زاید جامد عفونی به دلیل تغییر پذیری تاثیر مواد ش���یمیایی بر اس���اس مش���خصات بار 
کارایی و تاثیر گندزدایی ش���یمیایی به شرایط بهره  و تولید مواد زاید مایع س���می دردس���ر ساز می باش���د. سرعت، 

برداری در موارد زیر بستگی دارد: 

1. Quartz 
2. Bacillus Atrophaeus
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نوع ماده شیمیایی مورد استفاده	 
میزان ماده شیمیایی مورد استفاده	 
گندزدا و مواد زاید	  زمان تماس بین 
گندزدا و مواد زاید	  میزان تماس بین 
بار آلی مواد زاید	 
دما، رطوبت، pH بهره برداری	 

گندزداهای شیمیایی به عنوان روش معتبر و قابل اطمینانی برای تصفیه مواد  سیستم های دستی استفاده از 
زاید در نظر گرفته نمی شوند. گندزدایی شیمیایی معمواًل در ساختمان بیمارستان انجام می گیرد؛ با این وجود، 
سیس���تم های تجاری، مس���تقل و تمام اتوماتیک برای تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی توس���عه یافته 
گندزدایی ش���ده به  کز پزش���کی در مناطق صنعتی بهره برداری می ش���وند. به دنبال آن مواد زاید  اند و دور از مرا

روش های دفع خاص نیاز دارند.

کن داخلی مواد زاید 8-7-1 خرد 
خرد نمودن مواد زاید جامد مراقبت های بهداش���تی قبل یا در طول گندزدایی باید در سیس���تم محصور شده ای 
انجام گردد تا از رها ش���دن پاتوژن ها در هوا اجتناب ش���ود. معمواًل خرد کن ها با تیغه های چرخشی کاربرد دارند 
خ چس���بیده اند و در جهات عکس می چرخند. حضور نسبی قابل  و متش���کل از تیغه هایی هس���تند که به دو چر
توجه وس���ایل تیز و برنده در مواد زاید منجر به تسریع روند خراب شدن خرد کن ها می شود. خرد نمودن داخلی 

به دالیل زیر ضروری می باشد:
گندزداها، حذف منافذ در بار مواد زاید.	  افزایش سطح تماس بین مواد زاید و 
تغییر هر بخش آناتومی به صورت غیر قابل تشخیص به منظور اجتناب از مشاهده هنگام دفع.	 
کاهش حجم مواد زاید.	 

در طی خرد نمودن معمواًل آب اضافه می گردد تا مانع از فرس���ودگی بیش از حد اجزا مکانیکی و س���هولت تماس 
گندزدایی  گندزداها ش���ود. آب بیش از حد جذب ش���ده توس���ط مواد زای���د را باید تصفیه نمود )مث���اًل با  متوالی با 
ش���یمیایی(. خرد نمودن داخلی مواد زاید قبل از گندزدایی عالوه بر فش���رده س���ازی بعدی می تواند حجم اولیه 

که به نوع تجهیزات مورد استفاده بستگی دارد. کاهش دهد  مواد زاید را 60-90 % 

گندزداهای شیمیایی  2-7-8
هدف گندزدایی حذف میکروارگانیس���م ها یا کاهش تعداد آنها تا س���طح قابل قبول است. برخی گندزداها برای 
کارآمد هس���تند و برخی دیگ���ر در مقابل تمام  کش���تن یا غیر فع���ال نمودن انواع خاص میکروارگانیس���م ها موثر و 
انواع میکروارگانیس���م ها موثر می باشند. بنابراین شناسایی میکروارگانیسم های هدف برای از بین بردن توسط 
گندزداها حائز اهمیت می باشد. با این وجود، انتخاب گندزداها نه تنها به کارایی و تاثیر آنها بلکه به در دسترس 

بودن و خطرات مربوط به مدیریت آنها نیز بستگی دارد.
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انواع مواد شیمیایی مورد استفاده برای گندزدایی مواد زاید مراقبت های بهداشتی شامل ترکیبات کلر، آلدئیدها، 
پودرها و یا محلول های با پایه آهک، گاز ازن، نمک های آمونیوم و ترکیبات فنولی هستند. مشخصات معمول 
ح شده اند. مصرف فرمالدئید و  کادر 8-1 مطر گندزدای شیمیایی مورد استفاده برای مصارف مواد زاید در  مواد 

کسید اتیلن به دلیل خطرات چشمگیر آنها، برای تصفیه مواد زاید چندان توصیه نمی شوند. ا

کادر  8-1 مشخصات هیپوکلریت سدیم )NaOCl( به عنوان یک گندزدای شیمیایی

کاربرد
کتری ها، ویروس ها و اس���پورها فعال است؛ برای گندزدایی مایعات حاوی مواد آلی باال مثل  در مقابل بیش���تر با
کاربرد وسیعی دارد؛ برای مواد زاید یا پارامترهای عملیاتی  خون یا مدفوع موثر نمی باشد؛ برای تصفیه فاضالب 

گردد. کتریولوژی تنظیم  باید مطابق با تست های با

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
کلر فعال و در دمای محیط در دس���ترس می باش���د؛ به کندی به کلرات سدیم،  به صورت محلول آبی با 2-12% 
کس���یژن تجزیه می شود؛ محلول های با غلظت پایین، پایدارتر هس���تند؛ محلول ها را باید از نور  کلرید س���دیم و ا
ک کلر تولید  کنش می دهد و گاز خطرنا محافظت نمود زیرا که نور، روند تجزیه را سرعت می بخشد؛ با اسیدها وا

می نماید.

خطرات سالمتی
محرک پوست، چشم ها و مجاری تنفسی و سمی می باشد.

اقدامات حفاظتی
در طول جابجایی و آماده س���ازی هیپوکلریت س���دیم باید از دستکش و عینک محافظ چشم استفاده نمود تا از 
پوست و چشم ها محافظت گردد، در صورت تماس با چشم، چشم ها را باید بالفاصله با آب فراوان شست و  شو 

داد.

خاصیت خورندگی
محلول ه���ای آبی منجر به خوردگی فلزات می ش���ود؛ معمواًل در ظروف پالس���تیکی در اتاق تاریک بدون منفذ با 

تهویه مناسب نگهداری می شوند؛ باید جدا از اسیدها ذخیره شوند.

توصیه ها
هیپوکلریت سدیم به دلیل خطرات کم برای سالمتی کاربرد وسیع زیادی دارد. محلول های بدون استفاده را باید 
به بی س���ولفیت س���دیم1 یا تیوسولفات سدیم کاهش داد )احیا نمود( و قبل از تخلیه در فاضالبروها آنها را با اسید 

ک تصفیه نمود. خنثی نمود. مقادیر زیاد محلول های تغلیظ شده را باید به صورت مواد زاید شیمیایی خطرنا
1. Sodium Bisulfite
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هیپوکلریت س���دیم معمواًل برای گندزدایی در تس���هیالت مراقبت های بهداشتی استفاده می شود و اغلب به آن 
چ ها و ویروس ها و هم  کتری ها، قار با عنوان هیپوکلریت اش���اره می ش���ود. این ترکیب برای غیر فعال س���ازی با
کنترل بو در دسترس و موثر می باشد. اما فعالیت بیوسیدال1 هیپوکلریت با محتوای مواد آلی باال در مواد  چنین 
زای���د مای���ع مثل خون کاهش می یابد. این ترکیب محرک مجاری تنفس���ی، پوس���ت و چش���م ها اس���ت و باید به 
کنش دهد محصوالت جانبی سمی ایجاد  دقت مدیریت شود. هیپوکلریت می تواند با ترکیبات آلی در فاضالب وا
گازی سمی و قابل حل در آب می باشد و در  کلر  کس���ید  کلر جایگزین هیپوکلریت است. دی ا کس���ید  نماید. دی ا

آب پایدار است و در محل تسهیالت مراقبت های بهداشتی می توان آن را تولید نمود.

کلسیم استفاده  در سیس���تم های تصفیه ش���یمیایی بر مبنای آهک از پودر خش���ک یا محلول های هیدروکسید 
گلوتارآلدئید اس���تفاده  گندزداه���ای اختصاصی حاوی  می نماین���د. در برخی  سیس���تم های تصفیه ش���یمیایی از 
کاربرد دارد. این اسید  گندزدایی ابزارهای پزش���کی  می ش���ود. پراس���تیک اسید )اسید پروکس���ی اس���تیک( برای 

محرک قوی است اما به صورت محلول اسید استیک )سرکه( تجزیه می گردد.
کارب���ران گندزداهای ش���یمیایی باید پایداری و تاریخ مصرف آنه���ا را در نظر گیرند. برخی گندزداها برای چندین 
کارآمد باقی بمانن���د. برخی دیگر از  س���ال پایدار هس���تند و می توانند ماه ها بعد از باز ش���دن ظرف ب���ه طور موثر و 

گندزداها به سرعت تجزیه می شوند. 
ک و س���می هس���تند و بس���یاری از آنها برای پوست و غش���اهای مخاطی مضرند.  غالبًا گندزداهای قوی، خطرنا
گاه باش���ند و لباس های حفاظتی مثل دس���تکش و عینک های  بنابراین کاربران باید از اثرات فیزیولوژیکی آنها آ
محافظ و ایمنی بپوشند. گندزداها نسبت به مواد ساختمانی حالت تهاجمی دارند و باید مطابق با دستورالعمل 

سازنده مدیریت و ذخیره شوند.

8-7-3 مقاومت میکروبی
گروه های اصلی  که  گرفته است و این امکان وجود دارد  گندزداها مورد بررسی قرار  مقاومت میکروبی نسبت به 

کمترین مقاومت به صورت زیر فهرست بندی نمود: میکروارگانیسم ها را از بیشترین مقاومت به 
کتری ها	  اسپور با
کتری ها	  مایکو با
ویروس های هیدروفیل	 
ویروس های لیپوفیل	 
چ ها	  فرم رویشی و اسپور قار
کتری ها	  فرم رویشی با

گندزدا در مقابل  گروه خاص میکروارگانیسم ها موثر شناخته شده است، آن  گندزدا در مقابل یک  که یک  وقتی 
کارآمد می باش���د.  گروه خاص میکروارگانیس���م دارند نیز موثر و  کمتری نس���بت به آن  که مقاومت  گروه ها  تمام 

1. Biocidal
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گندزداها مقاومن���د و معمواًل بین مایکو  کریپتوس���پوریدیوم2 در مقابل  گونه های  بیش���تر انگل ها مثل ژیاردی���ا1 و 
خ حیات ارگانیس���م های  کارایی و تاثی���ر گندزدایی با توجه به نر کتری ه���ا و ویروس ه���ا رده بندی می ش���وند.  با

شاخص در تست های میکروبیولوژی استاندارد برآورد می گردد.

8-7-4 هیدرولیز قلیایی
که در آن الش���ه های حیوانی، اجزا بدن انس���انی و بافت ها به  هیدرولیز قلیایی یا هضم قلیایی فرآیندی اس���ت 
کننده های موجود در بافت ها و مواد شیمیایی  محلول آبی آلودگی زدایی شده تبدیل می شوند. قلیاها، تثبیت 
گلوتارآلدئید و عوامل شیمی درمانی را نیز از بین می برند. در این  گون از جمله عوامل فرمالدئید،  گونا ک  خطرنا
فناوری از یک تانک ضد زنگ اس���تیل با پوش���ش بخار و یک سبد استفاده می ش���ود. بعد از این که مواد زاید در 
س���بد بارگیری ش���دند، س���بد در تانک آب بندی شده و بدون منفذ گذاشته می ش���ود، قلیا )هیدروکسید سدیم یا 
 110  ° Cپتاسیم( به نسبت میزان بافت موجود در تانک همراه با آب اضافه می گردد. محتویات تانک بین دمای
وC ° 127 یا بیشتر گرم می شوند و به جوش می آیند. بسته به میزان قلیا و دمای مورد استفاده، زمان هضم بین 

6 تا 8 ساعت می باشد.
ای���ن فناوری برای مواد زاید بافتی از جمله اج���زا آناتومی، اندام ها، جفت جنین، خون، مایعات بدن، نمونه ها، 
جس���دهای انسانی و الش���ه های حیوانی طراحی ش���ده اس���ت. این فرآیند از بین بردن پریون ها را نیز نشان داده 
است. محصوالت جانبی فرآیند هضم قلیایی شامل اجزا معدنی قابل تجزیه زیستی استخوان ها و دندان ها )که 
ک استخوانی استریل خرد و بازیابی نمود( و محلول آبی زنجیره های پپتید، آمینو  می توان آنها را به صورت خورا
اس���یدها، قندها، صابون ها و نمک ها می باش���ند. افزایش هیدروکس���ید می تواند منجر به باال رفتن pH مواد زاید 
مایع شود. واحدهای هیدرولیز قلیایی برای تصفیه kg 10 تا kg 4500 مواد زاید در هر بسته طراحی شده اند. این 
فناوری برای تخریب و تجزیه مواد زاید پریونی اثبات شده است البته در شرایطی که تصفیه حداقل 6 ساعت به 

.)2004 ,Thacker ;200۳ ,European Commission Scientific Steering Committee( طول انجامد

8-8 زباله سوز

8-8-1 احتراق
که مواد زاید آلی و قابل سوزاندن را به مواد غیر  کسیداسیون خشک است  زباله سوز۳ یک فرآیند با دمای باال و ا
آل���ی و غیر قابل س���وزاندن تبدیل می نمای���د و این امر باعث کاهش قابل توجه حجم و وزن مواد زاید می ش���ود. 
خ می دهن���د. این فرآیندها  فرآینده���ای گرمای���ی در دمای ب���اال در دماهایی حدود C °200 تا بیش���تر از C° 1000 ر
گاز5 هستند. رها  مستلزم تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد آلی از طریق فرآیندهای احتراق4، پیرولیز یا تبدیل به 
کس���تر باقی مانده از معایب این فناوری اس���ت. احتراق  س���ازی محصوالت جانبی احتراق در اتمس���فر و تولید خا

1. Giardia
2. Cryptosporidium
3. Incineration
4. Combustion
5. Gasification
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کسیدهای نیتروژن، دامنه  کربن، ا کسید  گازهای خروجی از جمله بخار، دی ا مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
ای از م���واد ف���رار )مثاًل فلزات، اس���یدهای هالوژنی، محصوالت ناش���ی از احتراق ناقص( و م���واد ذره ای عالوه بر 
کس���تر هس���تند، تولید می نماید. شکل 8-۳ شماتیک ساده ای از فرآیند  باقی مانده های جامد که به صورت خا

زباله سوزی را نشان می دهد.

)2006( Jorge Emmanuel توسط UNEP منبع: برگرفته از
شکل  8-3 شماتیک ساده فرآیند زباله سوز

کنوانسیون اس���تکهلم در خصوص بهترین تکنیک های در دس���ترس )BAT( و بهترین اقدامات  دس���تورالعمل 
که بهترین تکنیک در  گر مواد زاید پزشکی در شرایطی سوزانده شوند  زیست محیطی )BEP( بیان می نماید: »ا
دس���ترس )BAT( یا بهترین اقدامات زیست محیطی )BEP( وجود نداشته باشد، پتانسیل آزاد سازی دی بنزو 
کلرینه )PCDF( در غلظت های نس���بتًا باال وجود دارد«  کلرینه )PCDD( و دی بنزو فوران پلی  کس���ین پلی  دی ا

.)2006 ,Secretariat of the Stockholm Convention(
سازمان جهانی بهداشت )WHO( کوره های زباله سوز مراقبت های بهداشتی با مقیاس کوچک را بررسی نموده 
کوره ها«  و »مش���کالت قابل توجه را با توجه به محل قرارگیری، بهره برداری، حفظ و نگهداری و مدیریت این 
گ���زارش داده اس���ت )Batterman, 2004(. ب���ا توجه به نتای���ج حاصل از این کوره ها و دیگ���ر نگرانی ها، همراه با 
 ،)BAT( هزینه های بس���یار باال برای س���وزاندن مدرن جهت تحقق استانداردهای بهترین تکنیک در دسترس
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گزارش داده است که »زباله سوز با مقیاس کوچک به عنوان  س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( این نتیجه را 
.)2004 ,Batterman( »یک روش تغییر برای دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی بررسی شده است

گاز 8-8-2 پیرولیز و فرآیند تبدیل به 
گاز با سطوح هوای استوکیومتریک1 عمل می نمایند. تفاوت بین پیرولیز، فرآیند  پیرولیز و فرآیندهای تبدیل به 

گاز و زباله سوز در جدول 8-1 ذکر شده است. تبدیل به 
جدول  8-1 شرایط واکنش و محصوالت حاصل از فرآیندهای پیرولیز، تبدیل به گاز و زباله سوز

گازپیرولیز زباله سوزتبدیل به 

)°C( کنش 1450-1600800-700500-250دمای وا

451-11فشار )بار(

گازی: O2و H2Oخنثی/ نیتروژناتمسفر هواعامل 

<1>1صفرنسبت استوکیومتریک

محصوالت فرآیند:

گازی H2, CO, CxHy, H2O, N2H2, CO, CO2, CH4CO2, H2O, O2فاز 

کستر، ککفاز جامد H2O, N2NO2خا

خاکسترخاکسترروغن پیرولیز، آبفاز مایع
)2006( BREF :منبع

8-8-3 مشخصات مواد زاید مورد نیاز
ک���ه ارزش »حرارت���ی2« )یا »کال���ری۳«( آنها ب���ه حداقل  س���وزاندن م���واد زای���دی مقرون ب���ه صرفه و عملی اس���ت 
kJ/kg( 2000  kcal/ kg 8۳70( برسد. این در حالی است که این مقدار برای مواد زاید بیمارستانی حاوی سطوح 
باالی پالستیک می تواند از kJ/kg( 4000 kcal/kg 16740( تجاوز نماید. برخی مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
حاوی نس���بت باالی مواد زاید مرطوب هس���تند که ارزش گرمایی کمتری دارند. مش���خصه اصلی ضروری برای 

زباله سوز عبارتند از:
 	)8۳70 kJ/kg( 2000 kcal/kg ارزش حرارتی باالی
ارزش کالری در ش���رایط تنظیم و طراحی ش���ده )مثاًل زمان ماند مطلوب، دمای بهره برداری سیستم و سطح 	 

هوای مازاد(
محتوای مواد قابل سوزاندن باالی 60%	 
کمتر از 50%	  محتوای جامدات غیر قابل سوزاندن 
کمتر از 20%	  محتوای ذرات غیر قابل سوزاندن 

1. Stochiometric 
2. Heating Value
3. Calorific Value
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کمتر از ۳0%	  رطوبت 
زباله س���وز به هیچ پیش تصفیه ای1 نیاز ندارد، مش���روط بر این که انواع مواد زاید زیر در مواد زاید قابل سوزاندن 

وجود نداشته یا در حداقل مطلق نگه داشته شده باشند:
گاز تحت فشار؛	  ظروف 
کنش پذیر؛	  حجم باالی مواد زاید شیمیایی وا
نمک های نقره و مواد زاید عکس برداری یا رادیوگرافی؛	 
کلراید )PVC( )مواد زاید و بس���ته بندی مواد زاید نباید حاوی 	  مواد هالوژنی مثل پالس���تیک های پلی وینیل 

کلراید )PVC( باشند(. پلی وینیل 
کادمیوم و دیگر فلزات سنگین مثل ترمومترهای شکسته، باتری های استفاده شده 	  مواد زاید حاوی جیوه، 

و پانل های چوبی با روکش سرب؛
که در طی فرآیند سوزاندن منفجر می شوند؛	  آمپول های بسته یا ویال ها 
کتیو؛	  مواد رادیوا
کمتر از C °1200 پایدارند )مثاًل 5-فلوروراسیل2(.	  گرمای  که در  داروهایی 

8-8-4 بازیافت انرژی
بس���یاری از تس���هیالت زباله س���وز بزرگ و مدرن می توانند از گرمای تولید شده حاصل از احتراق مواد زاید مجددًا 
استفاده نمایند، از این رو بازیافت انرژی ظاهرًا مسئله جالبی به نظر می آید. با این حال، مشخصاتی وجود دارد 
که الزم اس���ت مورد توجه قرار گیرند. بیش���تر زباله سوزهای مواد زاید مراقبت های بهداشتی برای بازیافت موثر و 
کارآمد انرژی، خیلی کوچک هس���تند. به هر حال بازیافت انرژی مورد توجه می باش���د و به ابزارهای خاصی نیاز 

که مسئله از نظر فنی و مالی برای شرایط محلی امکان پذیر می باشد یا نه. دارد از جمله این 

8-8-5 انواع زباله سوزهای مواد زاید مراقبت های بهداشتی
کوره های زباله س���وز از واحدهای عملیاتی فوق العاده پیچیده و در دمای باال تا واحدهای  دامنه انواع مختلف 
گر درست بهره برداری شوند، باید قادر باشند عوامل بیماری  س���وزاندن بسیار ساده اس���ت. تمام انواع کوره ها، ا
کاهش دهند. تجهیزات زباله س���وز  کس���تر  کمی از خا زا را از مواد زاید حذف نمایند و میزان مواد زاید را به حجم 
باید بر اس���اس منابع موجود و موقعیت محلی انتخاب ش���وند، و به متعادل س���ازی فواید بهداشت عمومی که از 
حذف عوامل بیماری زا در مقابل الزامات فنی حاصل می ش���ود، نیاز اس���ت؛ تا بتوان از اثرات بهداش���تی آلودگی 

که از محصوالت جانبی حاصل از سوزاندن مواد زاید ناشی می شود، پیشگیری نمود. هوا یا آب های زیرزمینی 
کاربرد دارند عبارتند از: که برای تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی  سه نوع اصلی فناوری زباله سوز 

زباله س���وزهای دو محفظه ای نیازمند به هوا۳، که در حالت نیاز ش���دید به هوا )زیر ش���رایط اس���توکیومتریک( از 

1. Pretreatment
2. 5-fluorouracil 
3. Dual-Chamber Starved-Air Incinerators 
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محفظه اولیه بهره برداری می شود و برای سوزاندن مواد زاید عفونی مراقبت های بهداشتی طراحی شده اند؛
که برای مواد زاید  زباله س���وز چند محفظه ای1، ش���امل زباله سوزهای در خط2 و زباله سوزهای برگش���تی۳ است 

کاربرد دارند و در حالت هوای اضافی4 عمل می نمایند )باالی شرایط استوکیومتریک(؛ پاتولوژیکی 
که مواد ژنوتوکس���یک و مواد ش���یمیایی  کوره ه���ای دوار5، در حالت عادی ظرفیت رس���یدن به دماهایی را دارند 

گرما را تجزیه می نمایند. مقاوم در برابر 

زباله سوزهای نیازمند به هوا
س���وزاندن با نیاز ش���دید به هوا یک فرآیند معمول اس���تفاده از س���وزاندن برای مواد زاید مراقبت های بهداش���تی 
کنترل، س���وزاندن پیرولیتیک، س���وزاندن دو  اس���ت. هم چنین این فرآیند به عنوان س���وزاندن با هوای تحت 
کوره ثابت نیز ش���ناخته می شود. هوای احتراق مورد اس���تفاده برای سوزاندن کمتر از  مرحله ای یا س���وزاندن در 
کربن  کمتر از نسبت ایده آل مورد نیاز برای سوزاندن  کسیژن  که میزان ا استوکیومتریک می باشد )به این معنی 

و هیدروژن می باشد(.
زباله سوزهای نیازمند به هوا6 از محفظه اولیه و محفظه ثانویه بعد از احتراق7  تشکیل شده است. در محفظه 
کس���یژن، فرآیند احتراق با دمای متوس���ط )C° 800 ت���ا C° 900(  دچار تجزیه  کمبود ا اولی���ه، م���واد زاید از طریق 
کس���ترهای جامد تولید می ش���ود. در محفظه اولیه مش���عل سوخت وجود دارد که  گازها و خا گرمایی می گردند و 
کار می رود. زمان ماند مواد زاید می تواند از 1 تا 4 س���اعت متغیر باش���د که به اندازه زباله سوز  در ش���روع فرآیند به 
 )1600° C 1100 تا° C( گازهای تولیدی در محفظه اولیه در محفظه دوم با دمای باال نصب ش���ده بستگی دارد. 
گر دما به زیر  کربن و بوها به حداقل برسند. ا می سوزند، استفاده از هوای اضافی باعث می شود دود، مونوکسید 
 )82000/76/EC 1100 )حداقل ش���رایط خاص مورد نیاز در دس���تورالعمل سوزاندن مواد زاید اتحادیه اروپایی° C

گاز باید انرژی اضافی را فراهم نمود. کاهش یابد، توسط مشعل سوخت یا 
معمواًل کوره های زباله سوز پیرولیتیک بزرگتر )ظرفیت<20 تن در روز( برای کارکردهای دائمی و پیوسته طراحی 
کس���ترها و  ش���ده اند. هم چنین این کوره ها قابلیت بهره برداری اتوماتیک از جمله بارگیری مواد زاید، حذف خا

جابجایی درونی مواد زاید سوخته را دارند.

زباله سوزهای چند محفظه ای
در گذش���ته کوره ه���ای زباله س���وز چند محفظه ای9 متداول ت���ر بوده اند و هنوز در برخی کش���ورها برای مواد زاید 
کارب���رد دارن���د. دو نوع اصل���ی از این کوره ها وج���ود دارد: کوره های زباله س���وز در خ���ط و کوره های  پاتولوژیک���ی 

1. Multiple Chamber Incinerators 
2. In-Line Incinerators 
3. Retort Incinerators 
4. Excess-Air 
5. Rotary Kilns 
6. Starved-air Incinerator
7. Post-combustion
8. European Union’s Waste Incineration Directive 200076//EC
9. Multiple Chamber Incinerators
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زباله س���وز برگش���تی. زباله س���وزهای در خط به صورت مستطیلی طراحی ش���ده اند و دارای محفظه اولیه بزرگ 
گاز خروجی دودکش را می س���وزاند و  با یک ش���بکه آهنی متحرک هس���تند. محفظه ثانویه ترکیب���ات آلی فرار در 
کس���تر باقی  گاز را برای حرکت در جهت های مختلف وارد می نمایند تا ذرات به عنوان خا محفظه های اضافی 

مانده حذف شوند.
گاز دودکش حاصل  که به صورت »U« آرایش یافته اند. کل  زباله سوزهای برگشتی محفظه اولیه و ثانویه دارند 
از محفظ���ه اولی���ه )کوره( از زی���ر این محفظه عبور می نماید و ح���رارت کوره را افزایش می ده���د. هر دو نوع کوره 
زباله س���وز در حالت هوای مازاد عمل و از س���وخت مکمل برای رس���یدن به دمای حدود C °1000-800 اس���تفاده 

ح ها معمواًل به دلیل حجم باالی خروجی های منتقله از هوا استفاده نمی شوند. می نمایند. از این طر

کوره های دوار
کوره ه���ای دوار از اج���اق دوار و محفظه بعد از احتراق تش���کیل ش���ده اند )ش���کل 8-4(. این کوره ه���ا را می توان 
گر دماهای مناس���ب و تجهیزات شس���ت و شو1  به طور خاص برای س���وزاندن مواد زاید ش���یمیایی طراحی نمود؛ ا
کار گرفته ش���وند، به عنوان کوره زباله سوز برای مواد  ک س���ازی گاز خروجی( در بهره برداری از این کوره ها به  )پا
زاید مراقبت های بهداشتی منطقه ای با مقیاس بزرگ مناسب هستند. مشخصه اصلی کوره های دوار عبارتند از:

دما سوزاندن بین C °900 و C° 1200 امکان پذیر است؛	 
کوره زباله سوز بیش از 10 تن در هر ساعت در دسترس است؛	  ظرفیت 
تجهیزات اضافی و هزینه های بهره برداری به دلیل مصرف انرژی باال است و بهره برداری از سیستم به فرد 	 

آموزش دیده ای نیاز دارد.

Jorge Emmanuel :منبع
شکل  8-4 شماتیک ساده از زباله سوز با کوره گردان

محور کوره دوار با زاویه کمی به س���مت افق ش���یب دارد )شیب %5-۳(. مواد زاید از انتهای باالی کوره بارگیری 

1. Scrub 
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گازهای تولیدی در  کستر از پایین تخلیه می شوند.  کوره در هر دقیقه 5-2 بار می چرخد. در ادامه خا می شود و 
گازها در این محفظه بس���وزند و  گرم می ش���وند تا ترکیبات آلی  کوره دوار در دمای باال در محفظه بعد از احتراق 

معمواًل زمان ماند دو یا چند ثانیه ای دارد.
ممکن است کوره های دوار قابلیت بهره برداری به طور پیوسته و هماهنگی با دامنه وسیعی از ابزارهای بارگیری 
کوره ها برای تصفیه مواد زاید سمی طراحی شده اند و باید توسط آژانس متخصص دفع مواد زاید  را دارند. این 

گردند و دور از تسهیالت مراقبت های بهداشتی در نواحی صنعتی قرار داده شوند. بهره برداری 

کوچک کوره های زباله سوز با مقیاس 
کوره های زباله سوز با مقیاس کوچک1 جهت تحقق نیازهای آنی برای حفاظت از بهداشت عمومی برای وقتی 
گزینه، تلنبار بی رویه مواد  گر تنها  که راه دسترس���ی به فناوری های پیچیده تر وجود ندارد، طراحی ش���ده اند. ا
زاید باش���د، این امر مس���تلزم مصالحه بین اثرات زیست محیطی ناشی از س���وزاندن تحت کنترل و نیاز برجسته 
کوره  حفاظت از بهداش���ت عمومی اس���ت. این موارد در بس���یاری از موقعیت های در حال توس���عه وجود دارند و 
کوچک می تواند پاسخی منطقی نسبت به نیازهای آنی باشد )Batterman, 2004(. تا حد  زباله سوز با مقیاس 
کلراید )PVC( و  امکان، باید از استفاده از تسهیالت با مقیاس کوچک برای سوزاندن پالستیک های پلی وینیل 

کلردار اجتناب نمود. دیگر مواد زاید 
گزینه موجود است، بهترین اقدامات ممکن برای به  کوره های زباله سوز با مقیاس کوچک تنها  گر اس���تفاده از  ا
حداقل رساندن اثرات بهره برداری روی محیط زیست باید انجام شود. بهترین اقدامات در این شرایط عبارتند 

:)2004 ,Batterman( از
کاهش و تفکیک موثر مواد زاید، اطمینان از این که صرفًا کمترین مقدار انواع مواد زاید قابل احتراق می سوزند؛	 
طراحی مهندسی شده با زمان ماند و دما مناسب جهت به حداقل رساندن محصوالت احتراق ناقص؛	 
مکان احداث زباله سوزها دور از ساختمان های مراقبت های بهداشتی و نواحی مسکونی یا زمین های زراعی 	 

پرورش باشد.
ح های مهندسی دقیق برای به حداقل رساندن نواقص انجام شود زیرا 	  ساخت و ساز با استفاده از مواد و طر

گردد؛ که عدم رعایت آن ممکن است منجر به احتراق ناقص مواد زاید و شکست زودرس زباله سوز 
ح واض���ح روش بهره برداری به منظور دس���تیابی به ش���رایط احتراق و خروجی مطل���وب؛ مثاًل روش های 	  ش���ر

راه اندازی و خنک س���ازی مناسب، دس���تیابی به دمای حداقل قبل از سوزاندن مواد زاید و حفظ و نگهداری 
خ های بارگیری )س���وخت و مواد زاید( مناس���ب جهت حفظ دمای مطلوب، دفع صحیح  آن، اس���تفاده از نر

کارگران؛ کافی برای ایمنی  کستر و تهیه تجهیزات  خا
حف���ظ و نگه���داری دوره ای و تعویض یا تعمیر قطعات معیوب )از جمله بازرس���ی، فهرس���ت قطعات یدکی و 	 

نگهداری سوابق روزانه(؛
گواهینامه، در دس���ترس 	  ارتق���ا آموزش و مدیریت، برگزاری دوره های بازرس���ی برای اپراتورها همراه با صدور 

ب���ودن دفترچ���ه راهنمای بهره برداری و حفظ و نگهداری، نظارت بر مدیریت مش���هود، برنامه های تعمیر و 
1. Small-scale Incinerators
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نگهداری منظم.
در سال 2004، سازمان جهانی بهداشت )WHO( دستور انجام ارزیابی خطر سالمتی در سطح غربال گری برای 
کسین ها و فوران های حاصل از زباله سوزهای با مقیاس کوچک را داد. در این مطالعه و بررسی  مواجهه با دی ا
مشخص شد که کار با زباله سوزهای با مقیاس کوچک منجر به بروز خطر سرطان غیر قابل قبول در اثر استفاده 
که زباله  گزارش این است  متوس���ط )دو س���اعت در هفته( یا بیش���تر می ش���ود )Batterman, 2004(. نتیجه این 
س���وز با مقی���اس کوچک باید فقط به صورت وس���ایل موقتی دفع ب���رای مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مورد 
گیرد. زباله سوزهای آجری، تک محفظه ای و استوانه ای نیازها و شرایط بهترین تکنیک های در  استفاده قرار 
 Secretariat of the Stockholm( کنوانسیون استکهلم را محقق نمی سازند دسترس )BAT( را در رهنمودهای 

.)2006 ,Convention

سوزاندن مشترک
منظور از سوزاندن مشترک1، سوزاندن مواد زاید شیمیایی و دارویی در دمای باال در کوره های سیمانی صنعتی یا 
کوره های فوالدی اس���ت که در برخی کشورها انجام می شود. در این موارد سرمایه گذاری بیشتر و قابل توجهی 
برای ایجاد تغییراتی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی برای جابجایی و بارگیری ایمن مواد زاید پزشکی مورد 
ک سازی مناس���ب برای حذف مواد آالینده  نیاز می باش���د، ماش���ین آالت به ندرت به فیلتراس���یون و تجهیزات پا
تولید ش���ده مجهز هس���تند. الزم به ذکر اس���ت رهنمودهای کنوانسیون اس���تکهلم مواد زاید عفونی پزشکی را در 
 Secretariat of the( فهرس���ت مخالف مواد زاید فهرس���ت نموده است و برای فرآوری مشترک توصیه نش���ده اند

.)2006 ,Stockholm Convention
در برخی کش���ورها، س���وزاندن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در واحدهای س���وزاندن مواد زاید جامد ش���هری 
مجاز می باش���د. ارزش حرارتی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در مقایس���ه با زباله خانگی باالتر اس���ت و ورود 
مقادیر نس���بتًا جزئی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی به زباله سوز شهری نباید بر بهره برداری آنها تاثیر گذارد. 
ک اجتناب گردد.  در مدیری���ت و بارگیری مواد زاید مراقبت های بهداش���تی باید دقت نمود ت���ا از اقدامات خطرنا

کوره های زباله سوز شهری معمواًل برای بهره برداری با دمای بیشتر از C °850 طراحی شده اند.

کنترل زیست محیطی زباله سوزها  6-8-8

اصول کلی
خروجی زباله سوزها باید تابع استانداردهای ملی و مطابق بهترین تکنیک های در دسترس )BAT( کنوانسیون 
استکهلم و دستورالعمل بهترین اقدامات زیست محیطی )BEP( در کشورهایی که طرف قرارداد این کنوانسیون 
گر مقامات مربوطه چنین قوانینی را تثبیت ننموده باشند، رهنمودهای بهترین تکنیک های  هستند، باشند. ا
در دس���ترس )BAT( و بهتری���ن اقدامات زیس���ت محیطی )BEP( یا اس���تانداردهای  بین الملل���ی نمونه هایی از 

که می توان استفاده نمود )جدول 2-8(. قوانینی هستند 

1. Co-incineration
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جدول  8-2 رهنمود خروجی زباله سوزهای مواد زاید مراقبت های بهداشتی

الینده شرایط استانداردالفواحدآ

محدودیت های خروجی 
US EPAEU محدودیت های خروجی

متوسط کم ب
ب

میانگین زیادب
روزانه

میانگین 
نیم 

ساعته

میانگین 
 0/5-8
ساعت

AP 
و42

ذرات یا کل گرد و غبار
mg/m37%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،20 °C66221822۳

10 و O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K10۳0 11%، خشک

مونوکسید کربن
ppm)v(7%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،20° C201/811127

mg/m311%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،27۳° K50100 د

کسین/ فوران دی ا

ng TEQ/
m37%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،20° C0/01۳0/0140/0۳54/1

ng TEQ/
m311%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،27۳° K0/1 ه

گازها و بخارات آلی به 
کربن آلی کل 1015 و O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K1020 11%، خشکmg/m3عنوان 

کلرید هیدروژن
ppm)v(7%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،20 °C157/75/11106

mg/m311%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K1060 10 و

2 و O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K14 11%، خشکmg/m3فلورید هیدروژن

کسید سولفور دی ا
ppm)v(7%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،20° C1/41/48/154/6

mg/m311%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،27۳° K50200 50 و

کسیدهای نیتروژن O2 ،101/۳ kPa ،20 °C67671409۳ 7%، خشک)ppm)vا

mg/m311%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K200 200 و
400

O2 ،101/۳ kPa ،20° C0/0170/00980/0001۳0/۳ 7%، خشکmg/m3کادمیوم

کل O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K0/05 11%، خشکmg/m3کادمیوم و تالیوم

جیوه
mg/m37%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،20 °C0/0140/00۳50/001۳5/4

mg/m311%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K0/05

O2 ،101/۳ kPa ،20° C0/۳10/0180/00069۳/6 7%، خشکmg/m3سرب

آنتیموان، آرسنیک، 
کبالت،  کروم،  سرب، 
مس، منگنز، نیکل، 

وانادیوم و دیگر 
ترکیبات

mg/m311%، خشک O2 ،101/۳ kPa ،27۳ °K0/5 کل

کتور 42 خروجی آلودگی هوا1؛ EU: اتحادیه اروپا2؛ TEQ: معادل سمی3؛ US EPA: آژانس حمایت از محیط زیست ایاالت متحده AP 42: فا
و  استاندارد متفاوت  بین دماهای  تبدیل  برای  اند؛ اصالحاتی  تعریف شده   EU , EPA برای محدودیت های  استاندارد متفاوت  الف شرایط 

کسیژن باید انجام شود. درصد ا
زی���اد را  500-200> و ظرفیت   lbs/h 200≤ مواد زای����د، ظرفیت مت����وسط را  lbs/h کوچک را با ظرفیت سوزاندن کوره های زباله سوز   EPA ب

1. Air Pollution Emission Factor 42
2. European Union
3. Toxic Equivalent
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lbs/h 500> تعریف نموده است.
ج حداقل %97 غلظت های میانگین نیم ساعته باید ارزش اول را محقق سازند و %100 باید ارزش دوم را برآورده نماید.

د همه غلظت های میانگین نیم ساعته در هر دوره 24 ساعته انجام می گیرند باید این ارزش را برآورده نمایند.

کثر 8 ساعت باشد و تحت نظارت EU انجام شود. کسین ها و یا فوران ها باید حداقل 6 ساعت و حدا گیری برای دی ا ه دوره نمونه 

1996(  برآوردهای خروجی زباله سوزها بدون تجهیزات آلودگی هوا هستند و برای مقایسه نشان داده شده اند؛ برگرفته از   ,EPA(ا  AP 42 و 

.)2004( Batterman
 )2000( European Parliament and the Council of the European Union ;)2011( EPA :منبع

کنترل خروجی نیاز دارند تا اس���تانداردهای خروجی جدید را محقق س���ازند.  کوره های زباله س���وز ب���ه تجهیزات 
کس���ین در  کنترل خروجی، غلظت های دی ا که ب���دون تجهیزات  Afonso و Ferraz )200۳( اع���الم نم���وده اند 
که به   )0/1 ng TEQ/m۳( گازهای احتراقی بین 9۳ تا 710 برابر بیش���تر از حد قانونی اتحادیه اروپایی می باش���د

تغییرات مصرف مواد زاید بستگی دارد. 
کسین ها،  کستر فرار2 )ذرات(، فلزات سنگین، دی ا گازهای دودکش )خروجی1( از کوره های زباله سوز حاوی خا
کربن هالیدهای  کس���یدهای نیتروژن، س���ولفور،  گازه���ا از جمله ا گرما و  فوران ه���ا، ترکیب���ات آلی مق���اوم در برابر 

گازهای خروجی باید حداقل در دو مرحله متفاوت تصفیه شوند: هیدروژن هستند. 
کستر فرار	  »غبارگیری۳« در جهت حذف بیشتر خا
کسیدهای سولفور	  شستن با مواد قلیایی جهت حذف هالیدهای هیدروژن و ا

گاز خروجی را می توان به کمک تصفیه مرطوب، خشک یا نیمه خشک4 یا ترکیبی از این فرآیندها انجام  تصفیه 
کسین ها تولید نشود. در ضمن دمای گازهای  داد. دمای فرآیند احتراق باید به دقت کنترل شود تا فوران ها و دی ا

کسین ها وفوران ها پیشگیری شود. خروجی باید به سرعت کاهش یابد و خنک شوند تا از تغییر شکل دی ا

کنوانسیون استکهلم
کنوانس���یون استکهلم یک معاهده قانونی با هدف حفاظت از س���المت انسان ها و محیط زیست از آالینده های 
کنوانسیون، کش���ورهای طرف قرارداد به استفاده از بهترین تکنیک های  آلی مقاوم )POPs( اس���ت. تحت این 
کنوانسیون اس���تکهلم برای بهترین  در دس���ترس )BAT( برای زباله س���وزهای جدید متعهد  ش���ده اند. رهنمود 
تکنیک ه���ای در دس���ترس )BAT( و بهتری���ن اقدامات زیس���ت محیط���ی )BEP(، محدود نمودن س���طوح دی 
کس���ین ها  کس���ین ها و فوران ه���ا در خروج���ی هوا تا ng I-TEQ/Nm۳ 0/1 در O2 11 % اس���ت. عالوه بر این، دی ا ا
گاز باشند.  کمتر از ng I-TEQ 0/1 در هر لیتر از پس���اب تصفیه  در پس���اب تصفیه خانه های فاضالب باید بس���یار 
کسین ها و  هم چنین رهنمودها معیارهای اولیه و ثانویه را فهرست می نمایند تا به سطوح عملکرد حذف دی ا

فوران ها دست یابند. معیارهای اولیه عبارتند از:
ورود مواد زاید به درون محفظه احتراق صرفًا در دماهای C °850≥؛	 
کمکی برای شروع و پایان بهره برداری؛	  کوره های  نصب 

1. Exhaust
2. Fly Ash
3. De-dusting 
4. Semidry
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اجتناب از شروع و توقف منظم فرآیند سوزاندن؛	 
کمتر از C °850 و قسمت های سرد در دودکش؛	  اجتناب از دمای احتراق 
کسیژن ورودی بسته به ارزش حرارتی و هماهنگی تغذیه )مواد زاید(؛	  کنترل ا
حف���ظ حداقل زمان ماند دو ثانیه ب���االی C° 850 در محفظه ثانویه بعد از آخرین تزریق هوا یا C° 1100 برای 	 

کس���یژن از  مواد زاید حاوی بیش از 1 % مواد آلی هالوژن دار )در مورد مواد زاید مراقبت های بهداش���تی( و 6 % ا
نظر حجم؛

گاز 	  گازهای خروجی و کاهش هوای مازاد ب���ه کمک تزریق هوای ثانویه یا بازگرداندن  حفظ آش���فتگی باالی 
گرم نمودن1 جریان هوا یا جریان هوای تنظیم شده؛ خروجی برای پیش 

گرد و غبار( و بهره 	  کربن،  کسیژن، مونوکسید  کنترل احتراق )دما، محتوای ا اجرای نظارت روی خط2 برای 
کوره زباله سوز از جعبه مرکزی. برداری و تنظیم 

گرد و  کسین ها و فوران ها عبارت از ترکیب مناسب تجهیزات حذف  کاهش بیشتر دی ا معیارهای ثانویه جهت 
گهانی گاز و سیستم های جذب خشک )نیمه  کسیداسیون کاتالیزی، سرد نمودن نا غبار و دیگر فناوری ها مثل ا
کستر ته نشین شده، هم چنین فاضالب باید به طور  کستر فرار و خا خشک( یا مرطوب هستند. عالوه بر این، خا
کسید  کلرید هیدروژن، دی ا گاز دودکش، ذرات،  کسیژن در  کربن، ا مناسب تصفیه شوند. هم چنین مونوکسید 
کسیدهای نیتروژن، هیدروژن فلوراید، جریان های هوا و دماها، افت فشار و pH در گاز خروجی باید به  سولفور، ا

کنترل شوند. کنندگان  طور منظم مطابق با قوانین ملی و دستورالعمل تولید 

گرد و غبار 8-8-7 حذف 
کوره زباله سوز را به ویژه در دما و هوای ورودی  گاز خروجی، بهره برداری نرمال از  ک س���ازی  ح تس���هیالت پا طر
در نظ���ر می گیرد. بس���ته به نوع کوره زباله س���وز، تقریبًا بی���ن kg 25 و kg ۳0 گرد و غبار از ه���ر تن ماده زاید تولید 
گر یک کوره زباله سوز با ظرفیت 20 تن در روز  کس���تر فرار شناخته می ش���وند(. برای مثال ا می ش���ود )که با نام خا
گرد و غبار را در روز مدیریت  گرد و غبار مجهز باشد تا حداقل 20kg( 600 kg×۳0 تن در روز(  به تجهیزات حذف 

کاربرد دارند عبارتند از: که در واحدهای زباله سوز  گرد و غبار  نماید. متداول ترین انواع تجهیزات حذف 
اسکرابرهای سیکلونی۳	 
کیسه ای )معمواًل با نام »فیلتر خانه4« شناخته می شود(	  گرد و غبار  کننده های  حذف 
رسوب دهنده های الکترواستاتیک	 

ج می ش���ود و قبل از ورود به تجهیزات  گاز ف���رار از محفظ���ه بعد از احتراق با دمای ح���دود C° 1000 تا C° 800 خار
ج ه���ا یا حمام های فرو  ج های خنک کننده5 که بر گ���رد و غبار بای���د C° 200 تا C° ۳00 خنک ش���ود. در بر ح���ذف 

1. Preheating 
2. On-line 
3. Cyclonic Scrubbers 
4. Baghouse Filters 
5. Cooling Towers
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گاز با چرخش آب در یک سیستم بسته  نشاندن دما1 نیز نامیده می شود، می توان به این هدف دست یافت که 
خنک می گردد. )در ادامه می توان از این آب برای پیش گرمایش مواد زاید یا برای اهداف دیگر استفاده نمود.( 
گاز خروجی داغ و آب  گرما بین جریان  روش معمول و متداول دیگر استفاده از دیگ بخار2 است که در آن تبادل 
دیگ بخار اتفاق می افتد. جریان گاز خروجی داغ، خنک می گردد و آب دیگ بخار، گرم می شود )انرژی این آب 
گاز خروجی  گرم شده یا بخار را می توان برای تولید نیروی الکتریسیته یا سایر اهداف استفاده نمود(. هم چنین 

گر چه این روش چندان مقرون به صرفه نیست. را می توان با ورود هوای تازه خنک نمود ا

حذف اسید یا باز
س���ه فرآین���د، مرطوب، نیمه خش���ک و خش���ک، برای حذف اس���یدها مث���ل اس���ید هیدروفلوریک )HF(، اس���ید 
هیدروکلری���ک )HCL( و اسیدس���ولفوریک )H2SO4( موجود اس���ت. در فرآیند مرط���وب، گازی خروجی در برجی 
گاز و هم حذف  که محلول کربنات س���دیم یا آهک اس���پری می گردد، شسته می ش���وند که هم در خنک نمودن 
ذرات بس���یار کوچک س���هیم هس���تند. فرآیند نیمه خش���ک )با نام فرآیند نیمه مرطوب۳ نیز ش���ناخته می ش���ود( 
گاز تزریق می گردد و نمک های حاصل از فرآیند خنثی سازی، را باید حذف نمود.  سوسپانسیون آهک به ستون 
گاز تزریق می شود و نمک های تولید شده در طول خنثی سازی را  در فرآیند خش���ک پودر آهک به درون س���تون 
گزینه مذکور است اما به تصفیه پیچیده فاضالب  کارآمدترین فرآیند از بین سه  باید حذف نمود. فرآیند مرطوب 

حاصل نیاز دارد.
کس���ترها را باید قبل از تخلیه در فاضالبرو تحت تصفیه  گاز و فرو نشاندن خا فاضالب حاصل از شس���ت و ش���وی 
خنثی س���ازی ش���یمیایی قرار داد. این تصفیه شامل خنثی سازی اسیدها، لخته سازی4 و رسوب نمک های غیر 

قابل حل می باشد.

جامدات باقی مانده
گرفت.  ک در نظر  کستر فرار را باید به عنوان مواد زاید خطرنا لجن حاصل از تصفیه فاضالب و خنک نمودن خا
ک ارس���ال و یا با خش���ک  ای���ن لجن ه���ا را می توان به تس���هیالت دفع مواد زاید به عنوان مواد ش���یمیایی خطرنا
کس���ترهای جامد  نم���ودن در محل تولید به دنبال کپسول س���ازی، آنه���ا را تصفیه نمود. فرض بر این بود که خا
کستر فرار خطر کمتری  کستر کف( در مقایسه با خا حاصل از زباله سوز مواد زاید مراقبت های بهداشتی )با نام خا
ح شدن مباحثی در زمینه  دارند و در گذش���ته در کارهای مهندس���ی شهری دوباره استفاده می شد. به تازگی مطر
کسترها و آلودگی احتمالی آب های زیرزمینی باعث شده است که برخی  نشت بالقوه مواد سمی حاصل از این خا

ک را ضروری بدانند. کسترها در لندفیل طراحی شده ویژه مواد خطرنا کشورها نیاز به دفع این خا
برنامه محیط زیس���ت س���ازمان ملل )UNEP( دو کوره زباله س���وز مواد زاید بیمارس���تانی را که اواسط دهه 1990 
کوره زباله سوز مواد زاید بیمارستانی( بین  کف )از  کستر  که »خا گزارش دادن  ساخته شده بود، بررسی نمودند و 

1. Quenching Towers or Bath
2. Boiler
3. Semi-wet
4. Flocculation
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کستر کف بازتاب احتراق  ng I-TEQ/kg 1410 و 2۳00 می باش���د«)UNEP, 2001(. غلظت های بسیار باالی خا
کلرینه )PCDD( ی���ا دی بنزو فوران های  کس���ین های پل���ی  کوره و س���نتز دی بنزو دی ا کارآمد و نامناس���ب در  نا

پلی کلرینه )PCDF( در طول شب است.

کپسول سازی و خنثی سازی  9-8
گر  دفع مواد زاید مراقبت های بهداش���تی تصفیه نش���ده در لندفیل های ش���هری عاقالنه نیس���ت. با این حال، ا
تسهیالت مراقبت های بهداشتی گزینه دیگری ندارند، باید روی مواد زاید قبل از دفع اقداماتی انجام شود. یک 
که در این روش ظرف ها را پر از مواد زاید پر نموده و سپس مواد بی حرکت کننده2 به  کپسول سازی1 است  گزینه 
آن اضافه می نمایند و درب ظرف ها را می بندند. بدین منظور از جعبه های مکعبی ش���کل س���اخته ش���ده از پلی 
که سه چهارم آنها از پس���ماندهای شیمیایی یا دارویی  اتیلن با دانس���یته باال )HDPE( یا از اس���توانه های فلزی 
و مواد زاید تیز و برنده پر ش���ده اس���ت، اس���تفاده می ش���ود. س���پس ظرف ها یا جعبه ها را با موادی مثل فوم های 
پالس���تیکی۳، ش���ن قیری4، مالط سیمانی5 و یا مواد رس���ی6 پر می نمایند. بعد از خشک شدن این مواد، ظرف ها 

مهر و موم نموده و در لندفیل قرار می دهند.
این روش، در جایی که مواد کپس���ول س���ازی در دسترس هستند، برای س���ازمان دهی دفع مواد زاید تیز و برنده 
و پس���ماندهای شیمیایی یا دارویی مناس���ب است، کپسول سازی فقط برای مواد زایدی که تیز و برنده نیستند 
توصیه نشده است، اما در ترکیب با روش های تصفیه چنین مواد زایدی ممکن است کاربرد داشته باشد. مزیت 
ک  اصل���ی ای���ن فرآیند تاثی���ر و کارایی آن در کاهش خطر برای زباله جمع کن هایی اس���ت که به مواد زاید خطرنا

مراقبت های بهداشتی دسترسی دارند.
فرآیند خنثی س���ازی مس���تلزم ترکیب مواد زاید با سیمان و سایر مواد مش���ابه قبل از دفع است تا خطر مواد سمی 
موجود در مواد زاید وارد شده به آب سطحی یا آب زیرزمینی به حداقل برسد. به ویژه این فرآیند برای مواد زاید 
کسترهای زباله سوز با محتوای باالی فلز مناسب است )در این مورد، این فرآیند »تثبیت7« نامیده  دارویی و خا

می شود(.
برای بی حرکت س���ازی مواد زاید دارویی، باید بس���ته بندی آنها را حذف و س���پس به داروها ترکیب آب، آهک و 
س���یمان اضافه نمود. جرم یکنواخت و یکدس���تی حاصل می شود و آن را به شکل مکعب )مثاًل یک متر مکعب( 
گلوله در محل تبدیل می نمایند. از این پس به آس���انی می توان آنها را به محل ذخیره مناس���ب انتقال داد. از  یا 
طرف دیگر ترکیب یکنواخت مایع را می توان به همان صورت به لندفیل انتقال داد و آن را بر روی س���طح مواد 

که قباًل در لندفیل بوده اند ریخت، سپس روی آن را با مواد زاید تازه شهری پوشاند. زاید شهری 

1. Encapsulation
2. Immobilization
3. Plastic Foam
4. Bituminous Sand
5. Cement Mortar
6. Clay
7. Stabilization
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موارد زیر نسبت های معمول )برحسب وزن( برای این ترکیب هستند:
65% مواد زاید دارویی	 
5% آهک	 
15% سیمان	 
5% آب	 

این فرآیند پر هزینه نیست و با استفاده از تجهیزات ترکیب نسبتًا ساده می توان آن را انجام داد. به غیر از نیروی 
انس���انی، دیگر نیازهای اصلی این روش یک دس���تگاه آس���یاب کن ی���ا غلتک جاده جهت خرد نم���ودن داروها، 

میکسر بتن و منابع سیمان، آهک و آب است.

8-10 فناوری های نوظهور
بای���د قبل از انتخاب فناوری های پیش���رفته و نو ظهور برای مصارف معمولی، آنه���ا را به دقت ارزیابی نمود زیرا 
کاربردی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی ندارند.  ک���ه ای���ن فناوری ها ثبت قابل توجهی در زمین���ه برنامه های 
گرم شده1، ازن  گذاش���ته شده اند پیرولیز پالسما، بخار فوق العاده  که غالبًا در این مقاله به بحث  فناوری هایی 

و Promession است.
گاز یونیزه ش���ده در حالت پالسما استفاده می ش���ود تا انرژی الکتریکی را به دمای چند هزار  در پیرولیز پالس���ما از 
درجه با اس���تفاده از مشعل ها یا الکترودهای قوس پالس���ما تبدیل نماید. دماهای باال برای پیرولیز مواد زاید در 
اتمس���فر با هوای کم یا بدون هوا اس���تفاده می شود. در دیگر فناوری های نو ظهور از جمله بخار فوق العاده گرم 
ک را تجزیه نمایند. سپس  از دمای C °500 اس���تفاده می نمایند تا مواد زاید عفونی، ش���یمیایی یا دارویی خطرنا
گرم می ش���وند. این فناوری ها پر هزینه اند و نظیر زباله سوز،   1500° C بخارها در محفظه بازیابی بخار تا دمای

گاز خروجی حذف شود. کنترل آلودگی نیاز است تا مواد آالینده از  به ابزارهای 
کسید کننده قوی است و به آسانی به فرم  ازن )O۳( را می توان برای گندزدایی مواد زاید استفاده نمود. گاز ازن ا
ثابت تری )O2( تجزیه می گردد. سیس���تم های ازن به خرد کن و مخلوط کن نیاز دارند تا مواد زاید را در معرض 
کاربرد دارد. ازن در غلظت های بیش���تر  کتری کش قرار دهن���د. ازن برای تصفیه آب و پاالیش هوا نیز  عوام���ل با
از ppm 0/1 می تواند باعث تحریک چش���م، بینی و مجاری تنفس���ی ش���ود. همچون دیگر فناوری های تصفیه 

شیمیایی، آزمون های معمول را برای اطمینان از تحقق استاندارد غیر فعال سازی میکروبی باید انجام داد.
Promession فناوری جدید و ترکیبی از فرآیند مکانیکی و حذف گرما، برای از بین بردن مواد زاید آناتومی است. 
این فرآیند مشمول برودت و انجماد خشک2 با استفاده از نیتروژن مایع و لرزش مکانیکی است که پسماندهای 
انس���انی فاس���د را قبل از دفن به پودر تبدیل می نماید. این فرآیند تجزیه را س���رعت می بخش���د حجم و جرم را 

کاهش می دهد و امکان بازیابی بخش های فلزی را فراهم می آورد.
گازی، تجزیه  ک ش���امل کاهش ش���یمیایی ف���از  فناوری ه���ای نوظهور برای تخریب مواد زاید ش���یمیایی خطرنا

1. Superheated Steam
2. Freeze-Drying
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گرم،  کاهش س���دیم، شیشه س���ازی1، بازس���ازی بخار فوق العاده  کس���ایش آب فوق بحرانی،  کاتالیز، ا بر مبنای 
کس���ید/Fe-TAML )به بخش 8-11-۳ مراجعه نمایید(، تجزیه زیستی، تصفیه مکانیکو  ازن زنی، تصفیه پرا
ش���یمیایی، فن���اوری صوتی، فناوری الکتروش���یمیایی، فناوری الکت���رون قابل حل2 و فناوری گیاهی۳ هس���تند 
کاربردهای معمول در  )EPA ;2004 ,Global Environment Facility, 2005(. این فناوری های نو ظهور برای 

خصوص مواد زاید مراقبت های بهداشتی مناسب نیستند.

گروه های خاص مواد زاید کاربردهای روش های تصفیه و دفع برای   11-8
ه���ر گزین���ه تصفیه را باید مطابق با موقعیت ملی و محلی انتخاب نمود. در زیر نمونه هایی از روش های تصفیه 
که برای ترکیبات خاص مواد زاید مراقبت های بهداشتی  کش���ورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد متوسط  در 

کار می برند ذکر شده است. به 

8-11-1 مواد زاید تیز و برنده
دفع نامناسب مواد زاید تیز و برنده با خطر باالی انتقال بیماری در بین کارگران مراقبت های بهداشتی، کارگران 

مواد زاید و عموم مردم همراه می باشد.
در هند مواد زاید تیز غالبًا در جعبه های ایمن )safety box( مقوایی جمع آوری و در زباله سوزهای کوچک سوزانده 
کنش به نگرانی هایی در مورد آلودگی هوا و عمر کوتاه زباله سوزهای آجری  می شوند. چندین روش غیر سوز در وا

کلی این روش ها شامل مراحل زیر هستند: توسعه یافته اند ) WHO ,2005 a, PATH,2007(. به طور 
کننده های الکتریکی سوزن. 1 استفاده از برش دهنده های مکانیکی سوزن در محل یا نابود 
خرد نمودن ذرات پالستیکی تصفیه شده. 2
دفن تکه های فلزی در چاهک های مواد زاید تیز و برنده. ۳
ذوب مجدد پالستیک ها برای بازیافت. 4

که  کپس���وله نمود  از طرف دیگر، مواد زاید تیز و برنده را می توان اتوکالو و خرد و س���پس در بلوک های س���یمانی 
بعدها به وسایل مفیدی مثل نیمکت های بیمارستانی تبدیل شوند.

بررس���ی و مطالعه ای در اوکراین اس���تفاده از برش دهنده مکانیکی سوزن ها، تصفیه پالستیک های جدا شده و 
بخش هایی از س���وزن ها با بخار در اتوکالوهای موجود، گزینه های ذوب مجدد بخش های پالس���تیکی سرنگ 

.)2005 ,Laurent( کوره را نشان می دهد در واحدهای بازیافت و دفن بخش هایی از سوزن یا ذوب آنها در 
خ س���وئیس4 در قرقیزستان در خصوص استفاده از  همین طور یک بررس���ی و مطالعه آزمایش���ی توسط صلیب سر
برش دهنده های سوزن انجام شد، سرنگ های پالستیکی جدا شده و سوزن ها را در اتوکالو تصفیه و پالستیک ها 
کنندگان پالستیک  را در دستگاه خرد کن با آسیاب چکشی خرد می نمودند سپس قطعات پالستیک را به تولید 
می فروختند تا پالستیک ها را دوباره ذوب و آویزهای لباس )چوب لباس(، گلدان های گل و محصوالت دیگری 
1. Vitrification
2. Solvated Electron Technology
3. Phytotechnology
4. Swiss Red Cross
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را تولید نمایند )Emmanuel, 2006(. برش دهنده های سوزن در جمهوری گویان استفاده می شد و قسمت های 
پالس���تیکی به عنوان مواد زاید عفونی تصفیه می ش���د و بخش های س���وزنی در بشکه های پالستیکی 45 گالنی 
توسط قیف های آلومینیومی تخلیه و جمع آوری می گردید. این بشکه ها می توانستند 150000 سوزن را در خود 
.)2007 ,Furth( نگه دارند. تمیز سازی و حفظ و نگهداری و منظم برش دهنده های سوزن حائز اهمیت است
 5 )safety box( که به طور خودکار غیر فعال می ش���د1 را در جعبه های ایمن در فیلیپین، 19/5 میلیون س���رنگ 
لیتری طی یک ماه برگزاری کمپین ایمن سازی توده ای جمع آوری نمودند که به یکی از چند روش زیر مدیریت 

:)2004 ,Emmanuel, Ferrer & Ferrer( شد
تصفیه در تسهیالت اتوکالو مرکزی و دفن در ترانشه های لندفیل خاص	 
تصفیه در تسهیالت مایکروویو مرکزی، خرد نمودن و دفن در لندفیل	 
دفن در آب بندهای بتونی	 
کف سیمانی یا رسی	  دفن در چاهک های مواد زاید تیز و برنده با 

گیرد تا از  ح آب بندهای بتونی در شکل 8-5 نشان داده شده است. سطح آب زیرزمینی باید مورد توجه قرار  طر
گردد. درب تغذیه باید مناسب با اندازه ظروف مواد زاید تیز و برنده باشد.  سیالبی شدن آب بند اجتناب 

شکل  8-5 طرح ساده از یک آب بند بتونی مخصوص مواد زاید تیز و برنده
بررس���ی هایی ب���رای اصالح اتوکالوهای تغذیه ثقلی موجود ب���رای تصفیه مواد زاید تیز و برن���ده و دیگر مواد زاید 
عفون���ی انج���ام ش���د )Emmanuel, Kiama & Heekin ;2007 ,ETLogHealthGmbH, 2008(. این اصالحات 
شامل افزودن سبدهای بارگیری خاص، فیلترهای هوا و تغییر چرخه فرآیند برای خروج سریع بخار و چند پالس 

1. Auto-disable Syringes
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گندزدایی درون ظرف مواد زاید می باشد. فشار جهت حذف هوا و محقق نمودن حداقل سطح 

8-11-2 مواد زاید آناتومی و پاتولوژی، جفت جنین و الشه های حیوانی آلوده
تصفیه مواد زاید آناتومی، پاتولوژی و جفت و جنین ممکن است با توجه فرهنگ اجتماعی، مذهبی و مالحظات 

گزینه قدیمی ارائه داده شده است: گردد. دو  اخالقی محدود 
گورستان ها یا محل های دفن خاص	  کسپاری )دفن( در  خا
گورستان یا زباله سوزهای طراحی شده ویژه.	  سوزاندن در 

گزین���ه جدی���د، هضم قلیایی اس���ت، به ویژه ب���رای بافت های آلوده و الش���ه های حیوان���ات. Promession یک 
فناوری بس���یار جدید اس���ت که برای اجساد انسان طراحی شده است. در برخی کشورها، مواد زاید جفت به کود 
که به این منظور طراحی ش���ده اند دفن می شوند تا فرآیند  کمپوس���ت تبدیل می ش���وند یا در چاهک های جفت 
تجزیه بیولوژیکی طبیعی را تس���هیل نمایند. اطالعات بیشتر در مورد روش های دفع و تصفیه مواد زاید آناتومی 

را در پیوست 6 مطالعه نمایید.

8-11-3 مواد زاید دارویی
کنترل اموال یا اس���تراتژی فهرس���ت  کمک تهیه یک فهرس���ت مناس���ب و تحت  مواد زاید دارویی را می توان به 
کنترل تاریخ انقضا داروها  اموال »درست به موقع1«؛ با مدیریت خرید دارو و با توجه به میزان مصرف روزانه؛ با 
که ذخیره موجود قبل از ورود بار جدید مصرف شود )که با نام »چرخش انبار2« نیز شناخته می شود(؛  به نحوی 
کی بیماران خاص؛ و دیگر اقدامات  با جایگزینی دزهای واحد مایعات از پیش بسته بندی شده با دزهای خورا

.)2008 ,Practice Greenhealth( مدیریتی صحیح به حداقل رساند
گذاری و با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی )PPE( مناسب  قبل از تصفیه، مواد زاید دارویی را باید برچسب 
ذخیره نمود. مواد زاید دارویی را می توان مطابق با ش���کل دز )جامد، نیمه جامد، پودر، مایع یا آئروس���ل( یا اجزا 
گزینه های تصفیه موجود بستگی دارد. مواد )مثاًل مواد مخدر( تحت کنترل، داروهای  فعال ذخیره نمود که به 

گندزداها نیاز به مالحظات خاصی دارد. ضد عفونت، داروهای آنتی نئوپالستیک و سایتوتوکسیک و 
کم مواد زاید دارویی وجود دارد: گزینه برای مقادیر  چندین 

کارخانه داروسازی؛	  کننده یا  ارجاع داروهای منقضی شده به تولید 
کپسول سازی و دفن در لندفیل بهداشتی؛	 
کارش���ناس مواد 	  کارش���ناس ش���یمی و  که  کنندگان در صورتی  تجزیه ش���یمیایی مطابق با توصیه های تولید 

حضور دارند؛
رقیق سازی در حجم باالی آب و تخلیه در فاضالبرو برای مقادیر متوسط مایعات مالیم و یا داروهای نیمه مایع۳ 	 

از جمله محلول های حاوی ویتامین ها، شربت های سرفه، محلول های داخل وریدی و قطره های چشم.

1. Just-in-time
2. Stock Rotation
3. Semi-liquid 
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داروهای آنتی بیوتیک یا سایتوتوکسیک را نباید در فاضالبروهای شهری یا رودخانه ها تخلیه نمود.	 
گزینه های موجود شامل موارد زیر است:	  برای مقادیر زیاد مواد زاید دارویی 
کپسول سازی و دفن در لندفیل بهداشتی	 
س���وزاندن در کوره ه���ای مجه���ز به ابزارهای کنترل آلودگ���ی که برای مواد زاید صنعتی طراحی ش���ده اند و در 	 

دماهای باال بهره برداری می شوند؛
رقیق سازی و تخلیه در فاضالبرو برای مایعاتی بی ضرر مثل مایعات داخل وریدی )نمک ها، آمینواسیدها، 	 

گلوکز(
کسید لیگاند آهن-  برخی فناوری های نو ظهور ش���امل ازن زنی با مقیاس بزرگ و تجزیه با اس���تفاده از کاتالیز پرا
کروس���یکلیکFe-TAML( 1( نیز وجود دارد. اما اس���تفاده از این فناوری ه���ا را باید به دقت ارزیابی  تتراآمیدو ما
که بس���یاری از آنها ثبت س���ازمانی در زمینه تصفیه مواد زاید دارویی مربوط به مراقبت های بهداشتی  نمود زیرا 

را ندارند.

8-11-4 مواد زاید سایتوتوکسیک
مواد زاید ش���یمی درمانی از جمله سایتوتوکسیک، مواد زاید آنتی نئوپالستیک و سایتواستاتیک را در ابتدا باید با 
تفکیک دقیق به حداقل رساند، سپس با خرید مقادیر مناسب دارو، استفاده از روش های مناسب مقابله با مواد 
ک سازی و جایگزینی داروهای پایدار زیست محیطی با داروهای قابل تجزیه تا جایی که امکان  ریخته شده و پا

کاهش آنها کمک نمود. پذیر است به 
ک هستند و هرگز نباید آنها را در لندفیل دفن یا در شبکه جمع آوری  مواد زاید سایتوتوکسیک فوق العاده خطرنا

گزینه های دفع عبارتند از: فاضالب تخلیه نمود. 
کننده اصلی	  ارجاع به تهیه 
سوزاندن در دماهای باال	 
تجزیه شیمیایی مطابق با دستور العمل های سازنده	 

انه���دام و تجزی���ه کامل مواد سایتوتوکس���یک نیازمند دمای بیش���تر از C °1200 در زباله س���وز و حداقل زمان ماند 
ک س���ازی گاز2 مجهز باشد. زباله سوز  گاز یعنی دو ثانیه در محفظه ثانویه اس���ت. زباله س���وز باید به تجهیزات پا
ک سایتوتوکس���یک به اتمس���فر می ش���ود. س���وزاندن در  ب���ا دماهای پایین منجر به رها س���ازی بخارهای خطرنا
کوره های زباله س���وز ش���هری، در زباله س���وزهای تک محفظه ای یا س���وزاندن در هوای باز برای دفع مواد زاید 

سایتوتوکسیک روش های نامناسبی هستند.
روش های تجزیه ش���یمیایی، که ترکیبات سایتوتوکس���یک را به ترکیبات غیر س���می و یا غیر ژنوتوکسیک تبدیل 
ک سازی ظروف ادرار آلوده، مواد ریخته شده و لباس های  می نمایند را می توان برای پس���ماندهای دارویی و پا
محافظت���ی اس���تفاده نم���ود )IARC ;198۳ ,IARC, 1985(. این روش ها کاربرد چندان���ی ندارند و به اطالعات 

1. Iron-tetraamidomacrocyclic Ligand
2. Gas-cleaning
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خاص نیاز دارند. این روش ها برای تصفیه مایعات آلوده بدن مناس���ب نیس���تند. برای اطالعات بیشتر می توان 
گرفت1. اطالعات  با آژانس بین المللی تحقیقات س���رطان )IARC(، واحد تعامالت ژن و محیط زیس���ت تماس 

بیشتر در پیوست ۳ آمده است.
باید خاطر نشان نمود که زباله سوز و تجزیه شیمیایی هیچ کدام راه حل کاماًل رضایت بخشی برای تصفیه مواد 
که  زای���د، مواد ریخته ش���ده، مایعات بیولوژیکی آلوده به عوامل آنتی نئوپالس���تیک فراهم نم���ی آورند. تا زمانی 
ح است بیمارستان ها باید بیشترین مراقبت در استفاده و مدیریت داروهای سایتوتوکسیک  چنین راه حلی مطر

را داشته باشند.
در جای���ی که زباله س���وز در دمای باال و روش های تجزیه ش���یمیایی در دس���ترس نیس���تند و جای���ی که صادرات 
کارشناس امکان پذیر نیست،  کشوری با تسهیالت ضروری و  مواد زاید سایتوتوکسیک برای تصفیه مناسب به 
گرفت. هیدرولیز قلیایی و برخی از  کپس���ول س���ازی یا خنثی س���ازی را می توان به صورت آخرین راه حل در نظر 
فناوری نو ظهور می توانند برنامه های کاربردی مفید و سودمندی را در تخریب و تجزیه مواد زاید سایتوتوکسیک 

داشته باشند.

8-11-5 مواد زاید شیمیایی
ک به طور کام���ل باید موضوع اس���تراتژی ملی با  ایمن���ی م���واد ش���یمیایی و مدیریت م���واد زاید ش���یمیایی خطرنا

گهواره تا قبر )از تولید تا دفع( و مقامات قانونی ذی صالح و پرسنل آموزش دیده باشد. زیرسازی، قانون 
گزینه های کمینه سازی عبارتند از: بهبود مدیریت مواد زاید شیمیایی با کمینه سازی مواد زاید شروع می شود. 

ک کننده های پایدار زیس���ت محیطی و حالل ها با مواد شیمیایی با سمیت کمتر و 	  جایگزینی مواد س���می و پا
دوست دار محیط زیست؛

استفاده از غلظت های حداقل تا حد امکان؛	 
کنترل مناسب فهرست )یعنی خرید »درست به موقع«(؛	  اطمینان از 
طراحی یک محیط ذخیره سازی مناسب؛	 
مدیریت جامع آفات؛	 
گندزدا جهت پیشگیری از تبخیر آنها؛	  بستن درپوش ظروف 
ک سازی؛	  گسترش روش های پیشگیری از ریخته شدن مواد و پا
بازیابی حالل ها با استفاده از تقطیر جز به جز.	 

جایی که قوانین محلی اجازه می دهد، مواد زاید شیمیایی معمولی و غیر قابل بازیافت مثل شکرها، آمینواسیدها 
و نمک ه���ای خاص را می توان با مواد زاید ش���هری دفع ی���ا آنها را در فاضالبروها تخلیه نمود. با این حال، مجوز 
رس���می مقامات ذی صالح نیاز اس���ت ت���ا  محدودیت های انواع و میزان موادی که می ت���وان در فاضالبرو تخلیه 
نم���ود را مش���خص نمایند. به طور کلی، ش���رایط تخلیه ش���امل محدودیت های غلظت ه���ای آالینده، محتوای 
ک بدون صالحدید  خ تخلیه می باشد. تخلیه مواد شیمیایی خطرنا جامدات معلق، دما، pH و در برخی مواقع نر

1. http://www.iarc.fr
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ک اس���ت و ممکن اس���ت بر روی عملک���رد تصفیه فاضالب  کارگران تصفیه خانه فاضالب خطرنا قانون���ی، برای 
کاربیدکلسیم )گاز  تاثیرات ناس���ازگاری بر جای گذارد. الکل )فراریت آن، بخارات قابل اشتعال تولید می نماید(، 
استیلن قابل اشتعال در تماس با آب تولید می نماید( و حالل های آلی هالوژنی )بسیاری از ترکیبات از نظر زیست 

کولوژیکی صدمه وارد می نمایند( را نباید در فاضالبروها تخلیه نمود. محیطی پایدارند یا از نظر ا
ک بدون اس���تفاده از روش های تصفیه  امکان دفع هم ایمن و هم ارزان مقادیر زیاد مواد زاید ش���یمیایی خطرنا
ک موجود مواد زاید تعیین  پیشرفته وجود ندارد. ابزارهای مناسب ذخیره سازی و دفع با توجه به ماهیت خطرنا

گردیده است: می شوند. در این خصوص معیارهای زیر پیشنهاد 
کنش های شیمیایی 	  ک از ترکیبات مختلف را باید به طور مجزا ذخیره نمود تا از وا مواد زاید شیمیایی خطرنا

ناخواسته اجتناب شود.
ک را نباید در شبکه جمع آوری فاضالب تخلیه نمود.	  مواد زاید شیمیایی خطرنا
مقدار زیاد مواد زاید ش���یمیایی را نباید دفن نمود زیرا ممکن اس���ت از ظروفشان نشت نمایند و فرآیند کاهش 	 

ک های پیرامون فراهم شود و منابع آب را آلوده نمایند. طبیعی توسط مواد زاید خا
گازهای 	  گندزداهای شیمیایی را نباید کپسوله نمود زیرا برای بتون خورنده هستند و برخی مواقع  مقدار زیاد 

قابل اشتعال تولید می نمایند.
ک، به صورت بازگردان���دن آنها به منبع اصلی وج���ود دارد در این  گزینه برای دفع مواد ش���یمیایی خطرن���ا ی���ک 
کار دارند باید از نظر ایمنی مجهز باش���ند. جای���ی که چنین ترتیبی مد نظر  که با این مواد س���ر و  ص���ورت افرادی 
اس���ت، مفاد مناس���ب را باید در قرارداد اصلی خرید مواد ش���یمیایی بگنجانند. ترجیحًا این مواد زاید باید توسط 
ک، تصفیه شوند. هم چنین  پیمانکار متخصص همراه با کارشناس���ان در تس���هیالت دفع ایمن مواد زاید خطرنا
گیرد؛ مثاًل اس���تفاده از  ممکن اس���ت اس���تفاده از محص���والت خاص برای اه���داف غیر پزش���کی مورد توجه ق���رار 

گندزداهای تاریخ مصرف گذشته برای تمیز نمودن توالت ها قابل قبول است.
گانه جمع آوری نمود، زیرا ارزش بازیابی ترکیبات نقره موجود در محلول ها  مواد فتوشیمیایی را باید به طور جدا
کاتی���ون، بازیابی الکترولیت یا  وج���ود دارد. بازیابی نق���ره از طریق پردازش نوری1 فاضالب با اس���تفاده از تبادل 
فیلتراس���یون امکان پذیر می باش���د. محلول های ظهور و ثبوت مصرف ش���ده را باید به دقت با یکدیگر مخلوط 
و محل���ول خنثی ش���ده را برای حداقل یک روز ذخیره نمود. مخلوط را باید رقی���ق )1:2( و خیلی آرام آن را درون 

فاضالبرو تخلیه نمود.

8-11-6 مواد زاید حاوی فلزات سنگین
کادمیوم ناش���ی از  برخ���ی مواد زای���د مراقبت های بهداش���تی حاوی فلزات س���نگین از جمل���ه غلظت های باالی 
باتری های سلولی خشک و جیوه حاصل از دماسنج ها، دستگاه های اندازه گیری فشار خون، لوله های کانتور، 
کننده ها، سوئیچ های جیوه و برخی باتری های دکمه ای است. مقاله سیاست سازمان جهانی بهداشت  رقیق 
ک  ح می نماید که مشمول توسعه پا )WHO( در خصوص جیوه در مراقبت های بهداشتی یک استراتژی را مطر

1. Photoprocessing
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کاهش استفاده غیر ضروری از  س���ازی ایمن جیوه، روش های مدیریت و ذخیره سازی اس���ت؛ هم چنین شامل 
تجهیزات جیوه ای، جایگزینی محصوالت حاوی جیوه با وسایل عاری از جیوه و حمایت از جایگزینی استفاده 
کادمیوم را نباید  از ابزارهای حاوی جیوه در طوالنی مدت می باش���د )2005b ,WHO(. مواد زاید حاوی جیوه یا 

کادمیوم و جیوه در دماهای نسبتًا پایین بخار و باعث آلودگی هوا می شوند. سوزاند یا وارد زباله سوز نمود. 
در برخی کشورها مواد زاید حاوی جیوه یا کادمیوم را می توان به تسهیالتی ارسال نمود که خاص بازیابی فلزات 
کننده های تجهیزات اصل���ی و با هدف پردازش  س���نگین هس���تند. هم چنین امکان ارجاع مواد زاید ب���ه عرضه 
مجدد یا دفع نهایی وجود دارد. صادرات مواد زاید به کشورهای با نیروهای متخصص و تسهیالتی برای تصفیه 
گر هیچ یک از  گیرد. ا کنوانس���یون بازل انجام  مناس���ب را نیز باید مورد توجه قرار داد، و صرفًا باید تحت قوانین 
گزینه های باال امکان پذیر نیست مواد زاید را باید به محل هایی که برای ذخیره سازی یا دفع مواد زاید صنعتی 

ک طراحی شده اند انتقال داد. خطرنا
کنوانسیون بازل رهنمودهای فنی در زمینه مدیریت مناسب مواد زاید حاوی جیوه از نظر محیط زیست را توسعه 
داده اس���ت )UNEP, 2012(. این رهنمودها ش���امل پیش���گیری از تولید و کمینه س���ازی مواد زاید حاوی جیوه، 
جابجایی، ذخیره س���ازی داخلی، نقل و انتقال، تصفیه، بازیابی، ذخیره س���ازی طوالنی مدت و دفع می باش���د. 
ک س���ازی، نقل و انتقال و ذخیره سازی داخلی  برنامه توس���عه س���ازمان ملل دستور العمل مفصلی را در زمینه پا

.)2010 ,UNDP( مواد زاید حاوی جیوه ناشی از تسهیالت مراقبت های بهداشتی ارائه داده است

کتیو 8-11-7 مواد زاید رادیوا
کتیو تحت صالحیت آژانس نظارت هس���ته ای می باش���د و س���طوح  کلی تصفی���ه و دفع مواد زاید رادیوا ب���ه طور 
ترخی���ص1 و طبق���ه بندی مواد زای���د را بر طبق س���طوح فعالیت و نیمه عم���ر رادیونوکلوییده���ای موجود تعریف 
کمینه سازی مواد زاید را در برگیرد. روش های  کتیو باید برنامه  می نماید. برنامه ریزی مدیریت مواد زاید رادیوا
کاه���ش از منبع، ذخیره س���ازی طوالنی مدت ب���رای تجزیه  مقدمات���ی کمینه س���ازی ای���ن نوع مواد زاید ش���امل 
کتیو است. از استراتژی های کاهش از منبع می توان به محدودیت  کتیویته و جایگزینی با موارد غیر رادیوا رادیوا
کاهش می دهند،  که حجم مواد زاید تولیدی را  کتیو خریداری ش���ده و روش های آزمایش���گاهی  در مقدار رادیوا
اش���اره نمود. جایگزینی به معنی تعویض رادیونوکلوییدهای ب���ا نیمه عمر طوالنی با رادیونوکلوییدهای با نیمه 

کتیو است. کوتاه تر یا جایگزین های بدون رادیوا عمر 

منابع ممهور نشده و رادیونوکلوییدهای با نیمه عمر کوتاه
کتیو سطح پایین امکان پذیر است: سه روش دفع برای مواد زاید رادیوا

کتیو اس���ت تا زمانی که س���طح تاب���ش از تابش زمینه 	  ک���ه ذخیره ایم���ن مواد زای���د رادیوا »تجزی���ه در انب���ار2« 
کتیو تا زمانی ذخیره ش���وند که فعالیت  کلی این اس���ت که مواد زاید رادیوا غیرقابل تش���خیص باش���د؛ قانون 
رادیونوکلویی���دی که طوالنی ترین نیمه عمر را دارد، 10 نیمه عمر کاهش یابد. )در فصل 7 اطالعات بیش���تر 

1. Clearance Levels
2. Decay in storage 



229

ارائه شده است(
کننده	  ارجاع به تولید 
کتیو	  ذخیره سازی طوالنی مدت در محل مناسب دفع مواد زاید رادیوا

کتیو را باید بتوان به وضوح شناسایی نمود )با عبارت  ظروف مورد اس���تفاده برای ذخیره س���ازی مواد زاید رادیوا
گ���ردد( و برای نش���ان دادن فعالی���ت رادیونوکلویید در  کتی���و« و نماد تشعش���ع عالمت گذاری  »م���واد زای���د رادیوا
خ دز سطحی در تاریخ خاص، کمیت و  تاریخ مش���خص، دوره ذخیره س���ازی مورد نیاز، خواس���تگاه مواد زاید، نر
کتیو را مطابق با مدت زمان مورد نیاز برای  گردد. تس���هیالت باید مواد زاید رادیوا فرد مس���ئول برچس���ب گذاری 
کمتر از 60 روز( و ذخیره سازی بلند مدت ) نیمه  کوتاه مدت ) نیمه عمر  گروه ذخیره سازی  ذخیره سازی، به دو 
عمر بیش از 60 روز( تفکیک نمایند. مواد زاید عفونی باید قبل از تصفیه و دفع، گندزدایی و سپس تجزیه شوند. 
تسهیالت مراقبت های بهداشتی باید اطمینان حاصل نمایید که رادیونوکلوییدها در محیط آزاد نمی شوند مگر 

که:  این 
کمتر از سطوح ترخیص تایید شده باشد؛ یا	  کتیویته رها شده  رادیوا
گازی در حدود مورد تایید مقامات قانونی باشد. 	  کتیویته پساب های مایع یا  رادیوا

منابع ممهور شده و رادیونوکلوییدهای بلند مدت
منابع ممهور ش���ده رادیونوکلوییدهای بلند مدت و منابع مصرفی )مثاًل ناش���ی از تجهیزات پرتو X( باید به تولید 
کننده یا تهیه کننده به صورت ش���کل اصلی ارجاع داده ش���وند. تسهیالت مراقبت های بهداشتی که تصمیم به 
که بعد از  کننده بپذیرد  کتیویته بیش از MBq 100 را دارند، نیاز اس���ت منبع تامین  واردات منابع ممهور با رادیوا
انقض���ا عمر مفید و ظرف یک س���ال بعد از اعالن، منبع را دریافت نمای���د. در صورتی که چنین کاری امکان پذیر 
نباش���د، باید در تس���هیالت ذخیره س���ازی طوالنی مدت مواد زاید تصویب و با توجه به اصول بین المللی ذخیره 
که برای مدت طوالنی در تسهیالت ذخیره شود یا بازگردانده  گردد. از همان ابتدا مواد زاید باید »مشروط1« باشد 
ش���ود، تا جابجایی، انتقال و ذخیره س���ازی آن را آسان سازد. مشروط بودن مس���تلزم بی حرکت سازی در بتن و 

ایمنی مواد زاید در ظروف مناسب و فراهم نمودن بسته بندی اضافی است.

خالصه ای از اقدامات بیشتر برای مواد زاید رادیواکتیو مراقبت های بهداشتی
کتیو را باید در محل های طراحی ش���ده برای دفع مواد زاید  س���رنگ های یکبار مصرف حاوی باقی مانده رادیوا
کتیو خالی نمود. سپس سرنگ ها را باید در ظروف مواد زاید تیز و برنده ذخیره نمود تا امکان تجزیه  مایع رادیوا

که روش های عادی دفع سرنگ ها و سوزن ها انجام شود.  فعالیت باقی مانده فراهم شود، البته قبل از این 
کتیو توسط روش های حرارت مرطوب یا مایکروویو مناسب نمی باشد.  گندزدایی مواد زاید جامد رادیوا

کتیو جامد مثل بطری ها، شیشه ها و ظروف را باید قبل از دفع تخریب نمود تا از استفاده مجدد  مواد زاید رادیوا
آنها توسط عموم مردم پیشگیری شود. 

کتیو مایع طراحی شده اند را باید بررسی نمود. در صورتی که انجام  زهکش سینک ها که برای تخلیه مواد رادیوا

1. Conditioned
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گیری نمود و برای  که زهکش یا فاضالبرو باز ش���د، اندازه  تعمیرات ضروری باش���د، باید س���طوح تابش را وقتی 
گرفت.  کار  اجتناب از مواجهه غیر قابل قبول تابش احتیاط های مناسب را به 

که با آب  کوتاه )مثاًل ناشی از درمان با ید - 1۳1( و مایعاتی  کتیو با سطح باالتر از نیمه عمر نسبتًا  مواد زاید رادیوا
کنتور سنیتالس���یون2 و روغن آلوده را باید برای تجزیه در ظرف های  مخلوط نمی ش���وند1 مثل باقی مانده های 
کتیویته به س���طوح ترخیص مناسب برسند، ذخیره نمود.  که ا گذاری ش���ده، زیر حفاظ س���ربی تا زمانی  عالمت 
مواد زاید مخلوط ش���دنی با آب۳ ممکن اس���ت در ش���بکه جمع آوری فاضالب تخلیه و مواد زاید مخلوط نش���دنی 

گردند. ک دفع  همانند روش های توصیه شده برای مقادیر باالی مواد زاید شیمیایی خطرنا
ک س���ازی بعد از ریخته ش���دن یا دیگر حوادث را باید در ظروف مناسب  کتیو حاصل از عملیات پا مواد زاید رادیوا
کتیویته بیش  گر ا کافی پایین باش���د و اجازه تخلیه آنی داده ش���ود. ا کتیویته به اندازه  که ا حفظ نمود، مگر این 
از ح���د ب���ه صورت تصادفی وارد فاضالبرو ش���د بای���د اجازه داد که حجم ب���االی آب به فاضالبرو جری���ان یابد تا با 
کتیو به مقدار بیش از حد مجاز در فاضالبروها،  که مواد رادیوا گر  گردد. ا رقیق سازی حدود kBq 1 در لیتر فراهم 
در اتمس���فر ی���ا در محیط زیس���ت تخلیه ش���وند، باید فورًا ب���ه آژانس دولتی مربوط���ه اطالع داد. بع���د از یک دوره 
که چگونه منجر  گذاران مربوطه باید از اوضاع  اضطراری، فعالیت مواد زاید حاصل را باید ارزیابی نمود و قانون 
به بروز حادثه ش���ده مطلع ش���وند. یادگیری و فرا گرفتن از چنین حوادثی برای تغییر روش کار به منظور اجتناب 

از بروز مجدد حائز اهمیت می باشد. 
کتیو ضرورتی  معم���واًل جمع آوری و محبوس نمودن مدفوع بیماران بعد از روش های تش���خیص با م���واد رادیوا
که توس���ط چنین بیمارانی اس���تفاده ش���ده را به طور منظم از نظر تجمع  گر چه باید توالت های معمولی  ندارد، ا
کتی���و کنترل نمود. در مورد روش های درمانی حاوی رادیونوکلوییدها، توالت های بیمارس���تان را  آلودگ���ی رادیوا
کتیو بررس���ی نمود، مگر این که هر بیمار توالت ش���خصی  باید بعد از هر بار اس���تفاده بیماران از نظر آلودگی رادیوا
داش���ته باشد. برخی کش���ورها از توالت های مجزا مجهز به تانک های تاخیری4، که تانک های نگه دارنده5 نیز 

نامیده می شود، یا سیستم های تصفیه خاص برای بیماران تحت رادیو درمانی6 استفاده می نمایند. 

8-12 دفع در زمین
کمینه س���ازی  در همه سیس���تم های مواد زاید، حذف باقی مانده های مواد زاید مراقبت های بهداش���تی بعد از 
که تسهیالت  کمتر توسعه یافته، جایی  یا تصفیه نیازمند دسترس���ی به زمین برای دفع نهایی اس���ت. در نواحی 
شهری یا مراقبت های بهداشتی فاقد ابزارهای تصفیه مواد زاید قبل از دفع هستند، استفاده مستقیم از لندفیل 
برای بیش���تر مواد تولیدی مورد نیاز می باش���د. روش جایگزین غالبًا تجمع مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در 
کنده شدن در زمین های اطرف تسهیالت  تسهیالت پزشکی است و دفع به صورت سوزاندن در هوای آزاد یا پرا

1. Immiscible with water
2. Scintillation-counting
3. Water-miscible
4. Delay Tank
5. Holding Tank
6. Radiotherapy



231

خواهد بود. این روش ها، خطر انتقال عفونت بیشتری نسبت به دفع تحت کنترل در محل دفع در زمین دارند، 
گر محل دفع در زمین با توجه به اس���تانداردهای دقیق مورد اس���تفاده در مناطق با درآمد باالتر طراحی  خصوصًا ا

نشده باشد. دو نوع متمایز دفع مواد زاید در زمین وجود دارد:
کندگی و رها نمودن کنترل نش���ده مواد زاید در یک محل، مشخص 	  کنترل نش���ده توس���ط پرا تلنبار نمودن 

می گردد. این عمل اقدامی اس���ت که همیشه منجر به بروز مشکالت آلودگی حاد، آتش سوزی ها، خطر زیاد 
انتقال بیماری و دسترسی آسان زباله جمع کن ها و حیوانات به مواد زاید شده است. مواد زاید مراقبت های 
کنترل نش���ده رها نمود. خطر برای انس���ان و حیوانات در  بهداش���تی را نبای���د روی ی���ا اطراف محل تلنبار 
ک با خطر انتقال بیماری ها از طریق تماس مس���تقیم، زخم ها،  تم���اس با پاتوژن های عفونی یا مواد خطرنا
استنشاق یا بلعیدن، هم چنین به صورت غیر مستقیم از طریق زنجیره غذایی یا گونه های میزبان بیماری  زا 

وجود دارد )شکل 6-8(.

منبع: برگرفته از Oeltzschner & Mutz )1996(؛ با مجوز رسمی Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH تولید شده است.
شکل  8-6 مسیرهای مواجهه با خطر ناشی از تلنبار روباز

کنترل ش���ده انواع متفاوت دف���ع در زمین را ارائه می دهد که با اقدامات بهت���ر بهره برداری و بهبود 	  لندفی���ل 
گام اول جهت اصالح، »تلنبار  طراحی در جهت کاهش اثرات سالمتی و زیست محیطی، مشخص می گردد. 
کنترل ش���ده1« است که در این شرایط اصالحات جزئی می توانند عواقب زیست محیطی و دسترسی فیزیکی 

1. Controlled Dumping
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که از ارتقا استانداردهای  به مواد زاید را محدود نمایند. سپس به دنبال آن، »لندفیل مهندسی شده1« است 
مهندسی جهت بهبود جداسازی زمین مواد زاید از محیط زیست استفاده می شود و پوشش روزانه مواد زاید 
امکان پذیر می شود. دفع انواع خاص و مشخص مواد زاید مراقبت های بهداشتی )مواد زاید عفونی و مقادیر 
ک���م م���واد زاید دارویی( در لندفیل های مهندس���ی ش���ده تح���ت محدودیت های قوانین محل���ی امکان پذیر 
ک، آب سطحی و آب های  می باش���ند. یک لندفیل مهندسی شده خوب برای به حداقل رساندن آلودگی خا
زیر زمینی طراحی شده است؛ میزان مواد رها شده به اتمسفر و بوها را محدود می نماید؛ راه دسترسی حیوانات 
ک���ه مهارت ها و منابع در  و ناقلی���ن به مواد زاید را مس���دود می نماید و مانع از تماس عمومی می ش���ود. جایی 
دس���ترس هس���تند، اجرای اس���تانداردهای باالتر مناس���ب س���ازی محل برای نیل به »لندفیل بهداشتی2« با 
کارکنان آموزش دیده و تجهیزات تخصصی حاضر در محل جهت مدیریت بهره برداری امکان پذیر می باشد.
جزئیات بیشتر در زمینه طراحی لندفیل و بهره برداری در نشریه فنی بانک جهانی شماره 426 ارائه شده است 

 .)1999 ,Rushbrook & Pugh(

8-12-1 محل های دفع شهری و دیگر محل ها
بدون تصفیه

گر تس���هیالت ش���هری یا مراقبت های بهداش���تی فاقد ابزارهای تصفیه مواد زاید قبل از دفع باش���ند، استفاده از  ا
لندفیل یک گزینه عاقالنه و منطقی جهت حفاظت از س���المت عمومی اس���ت. نقطه ش���روع می تواند استفاده از 
محلی که به صورت کنترل ش���ده بهره برداری می ش���ود، باش���د که برای مواد زاید ش���هری وجود دارد. در برخی 
کش���ورها، پیمانکاران خصوصی محل های مناس���بی را فراهم آورده اند. در مناطقی که لندفیل مواد زاید شهری 
موجود است، امکان دفع ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی به دو طریق وجود دارد؛ در این صورت مواد زاید 

مراقبت های بهداشتی را می توان:
که در نزدیکی قله تپه مواد زاید ش���هری بالغ )ترجیحًا بیش از ۳ ماه از عمر مواد زاید 	  گودال کم عمق  در یک 

گذشته باشد( حفر شده است، دفن نمود. زمانی که بار مواد زاید مراقبت های بهداشتی در این گودال تخلیه 
ش���د، در طول همان روز، روی آنها با مواد زاید ش���هری تازه پوشانده شود، به طوری که مجددًا به شکل قله 
تبدیل گردد )ترجیحًا الیه مواد زاید ش���هری ضخامتی حدود m 2 داش���ته باش���د(. از جمع آوری زباله توس���ط 
ک  بازیافت کنندگان غیر مجاز از چنین محل هایی باید جلوگیری نمود. برای مواد زاید صنعتی جامد خطرنا
غالبًا روش مشابهی به کار می رود، جایی که این شرایط خاص وجود دارد و این گونه مواد زاید دفن شده اند 

کن ها جلوگیری نمود. باید از حفاری مجدد زمین توسط حیوانات و زباله جمع 
در ی���ک چ���اه عمیق ت���ر )m 2-1( که در محوطه مواد زاید ش���هری بالغ )یعنی حداقل ۳ م���اه از عمر مواد زاید 	 

گذش���ته باش���د( حفر شده اس���ت، دفن نمود. س���پس چاه را با مخلوطی از مواد زاید شهری بالغ که از حفر چاه 
ک به عنوان پوشش میانی )تقریبًا cm ۳0( یا پوشش نهایی )بیش از یک متر( دوباره  حاصل شده است و خا

1. Engineered Landfill 
2. Sanitary Landfill 
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کنندگان غیر مجاز از چنین محل هایی باید جلوگیری نمود. پر نمایید. از جمع آوری زباله توسط بازیافت 

بعد از تصفیه
که مواد زاید مراقبت های بهداشتی تصفیه می شوند، معمواًل مواد باقی مانده در  در بیشتر مناطق توسعه یافته 
گردند. بهبود امکانات، تلنبار روباز مواد زاید را به طور مستقیم به لندفیل های بهسازی  محل لندفیل دفع می 
شده پیشرفته تبدیل می نماید، اما از نظر فنی و عملکردی مشکالتی را برای بسیاری از شهرها ایجاد می نماید. 
ب���ا این وجود، دلیلی برای مقامات ش���هری وجود ندارد که به س���مت تکنیک های تح���ت کنترل و دفع ایمن در 

ح شده اند. کادر 8-2 مطر زمین نروند. برخی اجزا ضروری طراحی در 

کادر  8-2 اجزا ضروری برای طراحی و بهره برداری لندفیل های بهداشتی
کار برای تحویل مواد زاید و نظارت بر آن	  کنترل به محل، طراحی محوطه  دسترسی تحت 
کنترل موثر بهره برداری های روزانه	  حضور پرسنل توانا برای 
تقس���یم محل به فازهای بهره برداری قابل مدیریت که هر مرحله به طور مناس���ب برای شروع دفن زباله ها 	 

گردد در هر فاز آماده 
کناره های محل جهت به حداقل رساندن جریان فاضالب )شیرابه(	  آب بندی مناسب کف و 
مکانیس���م های مناس���ب برای جمع آوری ش���یرابه و در صورت لزوم تعبیه سیستم های تصفیه برای کاهش 	 

پتانسیل آلودگی قبل از تخلیه در محل
کنده نم���ودن آنها در محدوده، 	  که امکان پرا کاری کوچک  دفع س���ازمان یافته م���واد زاید در محدوده ه���ای 

فشرده سازی و پوشش روزانه را فراهم می آورد
ترانشه های زهکشی سطحی در اطراف مرزهای محل دفع مواد زاید	 
که هر فاز لندفیل تکمیل می گردد.	  قرار دادن پوشش نهایی برای به حداقل رساندن نفوذ آب باران زمانی 

ان���واع خ���اص مواد زاید مراقبت های بهداش���تی از جمله مواد زای���د آناتومی حتی بعد از تصفی���ه نیز اثرات بصری 
رنجانن���ده و زش���تی دارند و ترجیح���ًا نباید آنها را در لندفیل دفن نمود. در بس���یاری از کش���ورها دفن چنین مواد 
زای���دی در لندفیل از نظر فرهنگی یا مذهبی غیر قابل قبول اس���ت. چنین مواد زایدی را باید در زمین های دفن 
م���ورد تایید قرار داد یا س���وزانید. در صورتی که امکان پذیر نیس���ت، می توان این زباله ه���ا را قبل از دفع در ظرف 
گورستان ها، حداقل  گذاشت یا به شکل غیر قابل تشخیص تغییر داد. در برخی کشورها برای طراحی  درب دار 

استانداردهای رسمی را در نظر می گیرند.
کس���ین ها و فوران ها معمواًل  کس���تر حاص���ل از زباله س���وز به دلی���ل دارا بودن محت���وای فلزات س���نگین؛ دی ا خا
ک  کس���تر را در محل های طراحی ش���ده برای مواد زاید خطرنا ک در نظر گرفته می ش���ود. ترجیحًا باید خا خطرنا
مثل دفن در س���لول های طراحی ش���ده در لندفیل های مهندس���ی ساز، کپسول س���ازی و قرار دادن آنها در محل 

کستر حفر شده در زمین دفع نمود. مونوفیل های ویژه، یا در چاله های خا
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که برای مدیریت  که مواد زاید مراقبت های بهداش���تی برای دفع ارس���ال ش���وند، عاقالنه این اس���ت  قبل از این 
تسهیالت مراقبت های بهداشتی محل لندفیل را بررسی و از وجود کنترل مناسب دفع مواد زاید اطمینان حاصل 

نمایید.

دفن ایمن در محوطه بیمارستان
الزم اس���ت حداقل رویکردهای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی را در تسهیالت مراقبت های بهداشتی 
کار برد. عالوه بر ای���ن، انجام اقدام���ات جزئ���ی در اردوگاه های موقتی  دور دس���ت و نواح���ی در حال توس���عه ب���ه 
پناهندگان و در مناطقی که مش���کالت غیر قابل انتظار را تجربه می نمایند، ضروری می باش���ند. از این رو ممکن 
اس���ت در این هنگام تنها گزینه موجود دفن ایمن مواد زاید در محوطه بیمارس���تان باش���د. حتی در این ش���رایط 

دشوار، مدیریت بیمارستان می تواند اصول اصلی زیر را سازمان دهی نماید:
دسترسی به محل دفع باید صرفًا خاص پرسنل واجد صالحیت باشد.	 
که نفوذ پذیری کمی دارند پوش���یده ش���ود مثل رس، کود حیوان���ات و گل و الی 	  مح���ل دف���ن باید با موادی 

گر در دس���ترس باش���د تا در ص���ورت امکان از آلودگی آب های زی���ر زمینی کم عمق و چاه های  رودخانه البته ا
نزدیک اجتناب شود.

چاه های جدید آب نباید نزدیک چاهک های دفع حفر شوند.	 
گر مواد زاید معمولی بیمارس���تان در این 	  فق���ط م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی عفونی را باید دفن نم���ود )ا

محوطه ها دفن شوند، فضای موجود به سرعت پر می شود.(
مقادیر بیشتر )kg 1 <( مواد زاید شیمیایی را نباید یک مرتبه دفن نمود، هر چند بعضی از اوقات دفن مقادیر 	 

کم باعث ایجاد آلودگی ناخوشایند می شود.
که هر الیه مواد 	  محل دفن در محوطه بیمارستان را باید به عنوان یک لندفیل مدیریت نمود به این ترتیب 

ک پوش���یده ش���ود تا مانع از استنشاق بو و تماس با مواد زاید تجزیه شده شود و جوندگان  زاید با الیه ای از خا
و حشرات جلب نشوند.

کاربرد چاهک دفن در ش���کل 8-7 نش���ان داده شده است. زمانی که چاهک ساخته می شود دفن ایمن  ح و  طر
مواد زاید در شرایط حداقل به اقدامات بهره برداری حساس و مناسب کارکنان بستگی دارد. بر این کار باید مصر 
بود و مدیران مراقبت های بهداشتی محلی باید مسئولیت خود را در ایجاد این سیستم سازمان دهی شده دفع 

مواد زاید بپذیرند.
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شکل  8-7 نمونه ای از چاهک های کم هزینه
کم مواد زاید )یعنی  دفن ایمن در محل صرفًا برای دوره های نسبتًا محدودی )یعنی 2-1 سال( و مقادیر نسبتًا 
گر از این شرایط تجاوز می شود، راه حل دوره های طوالنی تر یعنی دفع در محل  10-5 تن در کل( عملی است. ا

دفع در زمین دور از تسهیالت مراقبت های بهداشتی باید اجرا شود.
ح شده است. نمونه دیگر چاهک دفن مواد زاید در محل در فصل 14 نشان داده و مطر

8-13 حداقل رویکرد برای تصفیه و دفع
ک مراقبت های بهداش���تی را باید به دلیل کاهش پتانس���یل اثرات زیان ب���ار آن تصفیه نمود.  م���واد زای���د خطرنا
ملزومات این امر تفکیک و اقداماتی اس���ت که میزان مواد زایدی که الزم اس���ت تصفیه شوند را کاهش می دهد؛ 
فرآیند تصفیه برای دستیابی به حداقل سطح گندزدایی مورد نیاز و دفع ایمن انجام می شود. تصفیه را می توان 
که تصفیه در محل انجام می شود فناوری را باید  در محوطه ها یا در تسهیالت تصفیه مرکزی انجام داد. زمانی 
کتورهای ایمنی و زیست محیطی و هزینه  به دقت بر مبنای مشخصات مواد زاید، ظرفیت فناوری و نیازها، فا
انتخ���اب نم���ود. مث���اًل در محیط های با درآمد کم این ام���ر می تواند به معنی اصالح اتوکالو موجود یا اس���تفاده از 
گندزدای در دس���ترس مثاًل هیپوکلریت باشد. دیگر تس���هیالت مراقبت های بهداشتی می توانند برای واحدهای 
کنترل آلودگی هوا سرمایه گذاری نمایند. مواد زاید  کوچک بخار یا استفاده از زباله سوزهای موجود با تجهیزات 
گورس���تان ها در محل های دفن تایید ش���ده، دفن نمود. به اس���تثنا مواد زاید تیز و برنده،  آناتومی را می توان در 

مواد زاید تصفیه شده را می توان به همراه مواد زاید جامد شهری معمولی دفع نمود.
ک مراقبت های بهداش���تی حاصل  که امکان تصفیه وجود ندارد مواد زاید خطرنا در ش���رایط فوق العاده، جایی 
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از تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی کوچک را می توان در محوطه تسهیالت دفن نمود به شرطی که دسترسی 
ح چاهک ایمن دفن به صورتی که در ش���کل 8-6 نش���ان داده ش���ده  عمومی را بتوان محدود نمود. و باید از طر
است، استفاده نمود. تسهیالت بزرگتر مراقبت های بهداشتی باید تمهیداتی را مثل لندفیل محلی دارای چاهک 
ک و دسترسی محدود در نظر بگیرند. کپسول سازی، خنثی سازی و دفع  یا س���لول خاص، پوش���ش روزانه با خا
در زمی���ن را می ت���وان برای برخی مواد زاید دارویی و ش���یمیایی و هم چنین مواد زاید تیز و برنده اس���تفاده نمود. 

گزینه دیگر برای مواد زاید تیز و برنده می باشد. چاهک طراحی شده برای مواد زاید تیز و برنده حداقل 

8-14 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
بهب���ود تفکیک و کمینه س���ازی مواد زاید مراحل اولیه مهم جهت بهبود سیس���تم های تصفیه مواد زاید موجود 
که از ات���وکالو، مایکروویو ی���ا دیگر فناوری های ب���ر پایه بخار  هس���تند. برای تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی 
استفاده می نمایند، افزودن خرد کن، آسیاب کن و یا فشرده کننده به ویژه برای مواد زاید تیز و برنده یک گزینه 
مطلوب اس���ت. برنامه ریزی منظم برای آزمایش های تاییدی، مس���تندات نتایج آزمون و بهبود تهویه از جمله 
اصالحات قابل توجه می باش���ند. هم چنین تسهیالت مراقبت های بهداشتی باید منطبق با روش های حفظ و 

نگهداری پیشگیرانه عمل نمایند.
که از سیستم های تصفیه شیمیایی استفاده می نمایند باید احتیاط بیشتری  تسهیالت مراقبت های بهداشتی 
کارگران خود نمایند. امکان یافتن گندزداهای ش���یمیایی ب���ا خطر کمتر اما  ب���رای اطمین���ان از ایمنی و س���المت 
کاهش رها س���ازی باقی مانده های مواد  کاهش اثرات زیس���ت محیطی بر روی هوا،  کارایی بیش���تر وجود دارد. 
شیمیایی مایع و جامد یا محصوالت جانبی حائز اهمیت می باشد. تسهیالت باید تست های تاییدی دوره ای را 
انجام دهند و پارامترهای تصفیه را با استفاده از غلظت های شیمیایی موثر حداقل تنظیم نمایند. همانند تمام 

فناوری ها، حفظ و نگهداری دوره ای سیستم های تصفیه شیمیایی ضروری می باشد.
تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی که از زباله س���وز اس���تفاده می نمایند با اف���زودن ابزارهای کنت���رل آلودگی هوا 
گاز خروج���ی موجود بهتر می توانند می���زان خروجی هوا را به حداقل برس���انند. هم  ک س���ازی  یا ارتقا سیس���تم پا
ح ش���ده در رهنمودهای بهترین  چنین تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی باید مطابق با معیاره���ای اولیه مطر
کنوانسیون استکهلم باشند )  تکنیک های در دس���ترس )BAT( و بهترین اقدامات زیس���ت محیطی )BEP( در 
کستر  که باید به آن توجه نمود مدیریت مناسب و دفع خا به بخش 4-۳-۳ مراجعه نمایید(. موضوع دیگری 
س���می حاصل از زباله سوز است. تست های دودکش زباله س���وز می توانند پر هزینه باشند اما ابزار ضروری برای 
بهب���ود فرآین���د احتراقی و حصول اطمینان از مطابقت با محدودیت های خروجی اس���ت. هم چنین تس���هیالت 
کنترل خروجی مورد توجه قرار داد. حفظ و  مراقبت های بهداش���تی را باید از نظر نصب سیس���تم های پیوس���ته 
گر دوره عمر کوره زباله سوز به پایان رسید، اولویت  نگهداری دوره ای برای هر کوره زباله سوز ضروری می باشد. ا

گرفت. کمترین آلودگی در نظر  توجه را باید در زمینه فناوری های جایگزین با رها سازی 
تس���هیالت مراقبت های بهداشتی در خصوص دفع در زمین می توانند با سهام داران و مقامات شهری مشارکت 
گر ضروری است لندفیل بهداشتی برای دفع ایمن مواد زاید در منطقه  نمایند تا لندفیل موجود را ارتقا دهند یا ا

بسازند.
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کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
امروزه بس���یاری از سیس���تم های تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی از نظر تجاری در دس���ترس هس���تند. 
انتخ���اب فناوری به مش���خصات م���واد زاید تس���هیالت مراقبت ه���ای بهداش���تی، قابلیت ها و ش���رایط فناوری، 
گرمایی،  کتوره���ای زیس���ت محیط���ی و ایمنی و هزینه ه���ا بس���تگی دارد. فناوری ه���ای تصفیه، فرآینده���ای  فا

کار می گیرند. انواع معمول فناوری های تصفیه عبارتند از: شیمیایی، تابشی، بیولوژیکی یا مکانیکی را به 
اتوکالوها	 
سیستم های تصفیه با بخار جامع یا هیبریدی	 
فناوری های تصفیه مایکروویو	 
فناوری های تصفیه با حرارت خشک	 
فناوری های تصفیه شیمیایی	 
زباله سوزها	 

کننده های بعد از تصفیه تکمیل نمود. برای  کن ها و فش���رده  کن ها، آس���یاب  این فناوری ها را می توان با خرد 
که  گردد  کوره های زباله سوز، الزم است تست تایید انجام شود تا اطمینان حاصل  بیشتر فناوری ها، به استثنا 
گندزدایی دست یافت. اتوکالو در اندازه های مختلف وجود دارد بر طبق روش حذف  می توان به حداقل سطح 
ه���وا می توان آنها را طبقه بن���دی نمود. در فناوری های جامع تصفیه با بخ���ار، فرآیندهای مکانیکی مختلف را 
کارایی تصفیه را بهبود بخش���ند. زباله س���وزها را می ت���وان از واحدهای کوچک با  ب���ا یکدیگ���ر ادغام می نماید تا 
ک سازی  سیس���تم بسته تا تصفیه خانه های پیچیده بزرگ طبقه بندی نمود. زباله سوزها باید سیستم های پا
گاز خروجی را داش���ته باش���ند تا میزان مواد آالینده رها شده را به حداقل رسانند و محدودیت های خروجی ملی و 
کوچک یک ابزار موقتی دفع برای مواد زاید مراقبت های  بین المللی را محقق سازند. زباله سوزهای با مقیاس 
بهداشتی است. زمانی که برای فناوری های جدید سرمایه گذاری می شود، اولویت توجه باید به فناوری هایی 
کس���ین یا فوران تولی���د نمی نمایند. صرف نظ���ر از این فناوری ها، تس���هیالت مراقبت های  که دی ا داده ش���ود 

بهداشتی باید بودجه ساالنه ای را برای حفظ و نگهداری و تعمیرات دوره ای اختصاص دهند.
تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی می توانند با مقامات شهری و دیگر س���هام داران مشارکت نمایند تا به تدریج 

دفع مواد زاید در لندفیل را اصالح نمایند. از ویژگی های مطلوب لندفیل می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کنندگان غیر مجاز در محل لندفیل	  دسترسی محدود جهت پیشگیری از جمع نمودن زباله توسط بازیافت 
ک جهت پیشگیری از متصاعد شدن بوها و فشرده سازی قانونی.	  پوشش روزانه با خا
کوچک دفن	  دفع سازمان یافته مواد زاید در بخش های 
جداسازی محل مواد زاید جهت پیشگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و مناطق پیرامون	 
کارکنان	  آموزش 

در مناطقی که لندفیل های بهداشتی یا مهندسی ساز در دسترس نیستند، گزینه های مختلفی برای کاهش انتقال 
عفونت ها و تاثیرات مختلف بر روی محیط زیست ناشی از مواد زاید خطرناک مراقبت های بهداشتی وجود دارد.
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

خطرات فاضالب مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
ک و بی خطر مراقبت های بهداشتی چیست؟	  مواد زاید مایع خطرنا
چه موقع امکان تخلیه مواد زاید مایع مراقبت های بهداشتی در شبکه جمع آوری فاضالب وجود دارد و چه 	 

موقع این اقدام عاقالنه نیست؟
چگونه باید مواد زاید مایع مراقبت های بهداشتی را در صورت عدم وجود شبکه جمع آوری فاضالب مدیریت 	 

نمود؟
چگونه شبکه جمع آوری فاضالب را باید طراحی نمود؟	 
تصفیه اولیه، ثانویه و نهایی فاضالب چگونه است؟	 
نیازهای بهره برداری و نگهداری از سیستم فاضالب چیست؟	 
کلر می تواند زیان بار باشد؟	  گندزدایی فاضالب با  چرا 
پیشرفت های جدید تصفیه مواد زاید مایع مراقبت های بهداشتی چیست؟	 

9-1 مشخصات فاضالب مراقبت های بهداشتی
کیفیت آن در طول اقدامات و خدمات مراقبت های بهداش���تی  که  فاضالب مراقبت های بهداش���تی آبی اس���ت 
گرفته است و عمدتًا مواد زاید مایع حاوی برخی ذرات جامد تولیدی توسط انسان ها )کارکنان و  تحت تاثیر قرار 
بیماران( یا در طول فرآیندهای مراقبت های بهداشتی از جمله پختن غذا، تمیز نمودن و شست و شوی البسه 

گروه زیر طبقه بندی نمود: می باشد. فاضالب مراقبت های بهداشتی را می توان به سه 
ع و ادرار می باشد.	  آب سیاه1 )فاضالب خانگی( فاضالب بسیار آلوده است که حاوی غلظت های باالی مدفو
کس���تری2 )فاض���الب حاص���ل از شس���ت و ش���و( ح���اوی باقیمانده های رقیق شس���ت و ش���و، حمام و 	  آب خا

کننده یا شست و شوی فیلم های  فرآیندهای آزمایشگاهی و لباس شویی و فرآیندهای فنی مثل آب خنک 
پرتو X می باشد.

س���یالب۳ که از نظر فنی خودش فاضالب نیس���ت اما آب باران جمع آوری ش���ده از س���قف ها، زمین، حیاط و 	 
س���طح س���نگ فرش های بیمارستان می باش���د. این آب ممکن اس���ت وارد زهکش ها و جریان آب شود و به 
عنوان شارژ آب های زیرزمینی محسوب شود یا برای آبیاری زمین بیمارستان، فالش تانک توالت ها و دیگر 

گردد. کلی شست و شو مصرف  اهداف 

1. Blackwater
2. Greywater 
3. Stormwater 
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تعریف مفصل تر این اصطالحات را می توان در فرهنگ سالمت و محیط زیست1 سازمان جهانی بهداشت یافت 
.2)2012 , WHO(

9-2 خطرات فاضالب ناشی از تسهیالت مراقبت های بهداشتی
کیفیتی مش���ابه با فاضالب خانگی و خطرات مشابهی  بخش اعظم فاضالب تس���هیالت مراقبت های بهداشتی 
که فاضالب خانگی از نظر بالقوه عفونی قابل توجه می باشد، فاضالب تسهیالت  نیز به همراه دارد. همین طور 

مراقبت های بهداشتی را نیز به روشی مشابه و با احتیاط خاص مورد توجه قرار داد.
فاضالب تولیدی در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی در مقایس���ه با فاضالب خانگی خطر بیش���تری به همراه 
دارد. بسته به سطح و نوع خدمات و اقدامات تسهیالت مراقبت های بهداشتی، فاضالب می تواند حاوی مواد 
گی���ردار و حتی ممکن اس���ت حاوی رادیوایزوتوپ ها باش���د. مجاری  ش���یمیایی، داروی���ی و عوامل بیولوژیکی وا
فاضالب تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی اغلب آب بند نیستند و در بیش���تر بخش ها، بخش اعظم فاضالب 
کارآمد متصل  به آب های زیرزمینی نش���ت می نماید. غالبًا بیمارس���تان ها به تصفیه خانه ه���ای فاضالب موثر و 
نیس���تند حتی برخی مواقع ممکن اس���ت ش���بکه های فاضالب ش���هری نیز وجود نداش���ته باش���د. در بس���یاری از 
کش���ورهای در حال توس���عه، بخش اعظم فاضالب مراقبت های بهداش���تی به جریان آب های س���طحی تخلیه 

می شود یا در سفره های آب زیرزمینی بدون یا با تصفیه جزئی نفوذ می نماید.

9-2-1 بیماری های مربوط به فاضالب
مدیری���ت، جم���ع آوری، تصفی���ه و دفع فاضالب و لجن به طور نامناس���ب منج���ر به آلودگی مناب���ع آب محلی با 
پاتوژن ها می شود. این امر می تواند علت بیماری های متعدد منتقله از آب۳ و منتقله از حشرات4 )مثل ماالریا5 و 
فیالریازیس6( با فراهم نمودن محل های مناسب برای تکثیر ناقلین و گسترش انگل ها )مثاًل کرم های حلقوی7 
کندگی مرگ و میر ناشی از بیماری های منتقله از آب در شکل 9-1 نشان  یا آسکاریس لمبریکویدس8( باشد. پرا

داده شده است.

1. The health and environment lexicon 
2. http://www.who.int/water_sanitation_health/thelexicon/en/index.html 
3. Waterborne
4. Vector-borne
5. Malaria
6. Filariasis
7. Roundworms
8. Ascaris lumbricoides
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منبع: نقشه توسط سازمان جهانی بهداشت )WHO( بر اساس داده های Fewtrell et al. )2007( تهیه شده است.
شکل  9-1 مرگ و میر ناشی از سیستم های نامناسب آب و فاضالب به ازای هر 1000 نفر

ب���ا دف���ع فاض���الب تصفیه نش���ده در محیط زیس���ت، مواد مغ���ذی موج���ود در آب ه���ای زیرزمین���ی، دریاچه ها و 
گر نیاز به  کس���یژن در آب تازه به صورت بیولوژیکی تجزیه می ش���وند )اتروفیکاس���یون1(. ا رودخانه ها با حضور ا
کس���یژن( جریان آب منجر به تخریب قابل توجه  کسیژن2 )تخلیه ا کس���یژن فاضالب خیلی زیاد باش���د، کمبود ا ا
که  محیط زیس���ت خواهد شد. عالوه بر این مواد مغذی می توانند تولید و شکوفایی جلبک ها۳ را افزایش دهند 
کتر4( مطلوب خواهد بود و منجر به تشکیل توکسین های  ک )مثل سیانوبا کتری های خطرنا این شرایط برای با
ک عامل بیماری مثل مواجهه با سیانوتوکسین ها5 می گردد. نیترات موجود در آب های زیرزمینی ناشی  خطرنا
از فاضالب تصفیه نش���ده باعث متهموگلوبینمیا6، به ویژه در کودکان می ش���ود. تخلیه فاضالب به روش کنترل 
کننده زندگی انسان به  که تهدید  نشده در محیط زیست می تواند منجر به بروز بیماری های منتقله از آب شود 
ویژه در کش���ورهای در حال توس���عه می باشد. مجموعه ای از بیماری ها که در جهان شایع هستند در بخش زیر 

ارائه شده است:
کتری عامل این بیماری 	  کتریازیس7 عفونت دس���تگاه گوارش8 اس���ت )به ش���کل اس���هال حاد(. با کمپیلوبا

1. Eutrophication
2. Hypoxia
3. Algal Blooms
4. Cyanobacteria
5. Cyanotoxin
6. Methaemoglobinaemia
7. Campylobacteriosis
8. Gastrointestinal
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کترکلی2 اس���ت. انس���ان بعد از مصرف غذا یا آب آلوده به مواد زاید انس���انی در  کمپیلوبا کترژژونی1 یا  کمپیلوبا
کتری ها قرار می گیرند. معرض این با

کتری ویبریوکلرا ایجاد می ش���ود. انس���ان بعد از خوردن غذا یا 	  که توس���ط با وبا۳ عفونت حاد روده ای اس���ت 
نوشیدن آب آلوده به مدفوع افراد آلوده، مبتال می شوند.

هپاتی���ت A و هپاتی���ت E 4 منج���ر به عفونت و تورم کبد می ش���وند. هر دو عفونت از طریق مس���یر مدفوعی 	 
دهانی5 و اغلب از طریق آلودگی آب به دلیل سیستم های نامناسب مراقبت های بهداشتی منتقل می شود. 

هر دو هپاتیت A و E در سراسر جهان یافت می شوند.
که ب���ه عنوان دومین عفون���ت انگلی بع���د از ماالریا از نظر 	  شیس���توزومیازیس6 بیماری ناش���ی از آب اس���ت 

ارزیابی اقتصادی و بهداشت عمومی مورد توجه قرار می گیرد. عفونت ها زمانی انتقال می یابند که مدفوع یا 
ادرار افراد آلوده در سیستم های آب دفع گردد. تخم های انگل، حلزون های آبی را آلوده می نمایند و انگل ها 
در بدن حلزون ها تغییر شکل می دهند سپس به الروهای نسل دوم تبدیل می شوند. الروها در آب سالم رها 

می شوند و آماده آلوده نمودن انسان ها هستند.
کتری های سالمونال تیفی8 و 	  گوارش و جریان خون است و توسط با کتریایی دستگاه  تب حصبه7 عفونت با

کتری ها  س���المونال پاراتیفی9 ایجاد می ش���ود. انسان با نوشیدن آب آشامیدنی آلوده به فاضالب حاوی این با
بیمار می ش���وند. میزان ابتال به حصبه در سراس���ر جهان حدود 16 میلیون مورد در س���ال گزارش ش���ده اس���ت 

.)2004 ,Crump, Luby & Mintz(

9-2-2 خطرات ناشی از مواد شیمیایی مایع در فاضالب
بخ���ش اعظم مواد زاید ش���یمیایی مایع از طریق فاضالبروی س���ینک ها دفع می گردند. مواد ش���یمیایی مهم در 
گندزداها، مواد شیمیایی حاصل از فعالیت های آزمایشگاهی،  کننده،  فاضالب بیمارستانی شامل مواد بیهوش 

کنتراست پرتو X یدید شده می باشد. محلول های ظهور و ثبوت پردازش فیلم های فتوگرافی و مواد 
کنتراس���ت پرتو X متش���کل از ترکیبات آلی یدید ش���ده قابل جذبAOX( 10( است. چون ترکیبات آلی یدید  مواد 
کام���ل در طول یک روز بعد از  ش���ده قاب���ل جذب )AOX( از نظر بیولوژیکی خنثی و پایدار هس���تند تقریبًا به طور 
تخلی���ه و ورود به فاضالب دفع می گردند. اطالعات کمی در مورد سرنوش���ت و تاثی���رات بلند مدت این ترکیبات 

کم اهمیت دانست. وجود دارد، بنابراین ارزیابی خطرات گسترش آنها در محیط زیست را نباید 

1. Campylobacter Jejuni
2. Campylobacter Coli
3. Cholera
4. Hepatitis A and hepatitis E
5. Faecal–Oral
6. Schistosomiasis
7. Typhoid fever
8. Salmonella typhi
9. Salmonella paratyphi
10. Absorbable organic iodinated compounds )AOX(
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بخ���ش اعظم مواد زاید ش���یمیایی تولید ش���ده در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی را مواد زاید فتوش���یمیایی 
)محلول ثبوت و ظهور حاصل از عکس های تش���خیصی با پرتو X( تش���کیل می دهند. حمام های ثبوت حاوی 
که برای انسان سرطان زا شناخته  مقادیر باالی نقره هس���تند. محلول های ظهور ممکن است حاوی فرمالدئید 

شده است، باشند.1
گندزدایی اندوس���کوپ های فیبری- نوری2  گس���ترده در بیمارس���تان ها برای  گلوتارآلدئید به طور  محلول های 
قابل استفاده مجدد به کار می روند. گندزدای با پایه فرمالدئید )فرمالین( برای گندزدایی دستگاه های دیالیز۳، 
تجهیزات دیالیز، واحد اسمز معکوس و در پاتولوژی استفاده می شود. عالوه بر بروز سمیت برای انسان، این دو 
ماده شیمیایی می توانند منجر به آلودگی شدید آب و مشکالت عملیاتی در تصفیه خانه های فاضالب در صورتی 

گردند، شوند. که در فاضالبرو تخلیه 
آمالگام دندان پزشکی، آلیاژ جیوه همراه با دیگر فلزات است و احتمال دارد هنگام فعالیت های دندان پزشکی 
گر تفکیک نش���ود وارد فاضالبرو ش���ود. جیوه برای اعصاب سمی4 اس���ت. این فلز در محیط زیست مقاوم است  ا
و در زنجیره غذایی تجمع زیس���تی5 می یابد. هم چنین با دفع مواد ش���یمیایی در فاضالبروها یا از طریق زهکش 
که از تجهیزات حاوی جیوه مثل دس���تگاه س���نجش فش���ار خون اس���تفاده  واحدهای تعمیر و نگهداری جیوه، 

می نمایند، وارد فاضالب می شود.

9-2-3 خطرات ناشی از داروها در فاضالب
در بیمارستان ها از آنتی بیوتیک به طور گسترده برای درمان استفاده می شود. آنتی بیوتیک ها و متابولیت های 
آنها از طریق ادرار و مدفوع دفع می گردند و در نهایت وارد جریان فاضالب می شوند و اخیرًا به عنوان یک مشکل 
کتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها  جهانی تش���خیص داده ش���ده اند. فاضالب های بیمارس���تانی منبع با
کم های باالی سلول  کتور 2 تا 10 برابر بیش���تر از فاضالب خانگی هس���تند. انتقال ژن ها در ترا با س���طح حداقل فا
خ می دهد. تحت ش���رایط محیطی ناهماهنگ6 و در  و تحت غلظت های باالی آنتی بیوتیک به طور مناس���ب ر
صورتی که فاضالب به طور مناس���ب تصفیه نش���ود این انتقال ژن می تواند در س���طوح قابل توجه اتفاق افتد؛ و 
این اقدام در بروز و گسترش پاتوژن های مقاوم مثل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین سهیم است. 
هم چنین انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین7 از نمونه های فاضالب جریان رو به پایین بیمارستان های 

.)2005 ,.Novais et al( کشور پرتغال جدا شده است منطقه پورتو8 در 

1. http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf for more information
2. Fibre-Optic endoscopes
3. Dialysers
4. Neurotoxin
5. Bioaccumulates
6. Heterogeneous
7. Vancomycin
8. Porto
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کننده چربی1، مس���کن ها2، داروهای ضد  که از فاضالب جدا ش���ده اند ش���امل داروهای تنظیم  دیگر داروهایی 
ع4، ضدس���رطان ها5، ضدتب6، ضدالتهاب7، ضد روماتیسم8، مهارکننده های گیرنده های  افس���ردگی۳، ضد صر
بتا9، نرم کننده های ترش���حات ریه10، مقلد س���مپاتیک بتای دو11، اس���تروژن ها، از بین برنده ترشحات12، گشاد 
کننده عروق خونی1۳ می باش���ند. بیش���تر این داروها از تصفیه خانه فاضالب عبور می نمایند و در آب آش���امیدنی 
کوسیستم هایی که فاضالب آلوده به دارو در  کشورهای پر درآمد به اندازه کشورهای کم درآمد دیده می شوند، ا

آنها تخلیه می شوند متحمل تاثیرات مختلفی هستند.

کتیو 9-2-4 خطرات ناشی از مواد رادیوا
کتیو هستند.  کتیو ناشی از استفاده از ردیاب ها و دیگر روش های تشخیص و درمان با مواد رادیوا مواد زاید رادیوا
 مواد 

ً
کتیو سطح باال14 باید تفکیک و توسط شرکت های ذی صالح باید جمع آوری شوند. معموال مواد زاید رادیوا

 در بخش های آنکولوژی تولید می ش���وند، را در فاضالبروها 
ً

کتیو س���طح پایین15 که مثال زاید س���یال حاوی رادیوا
کتیو  گر سیاالت برای مدت زمان مناسب ذخیره گردند تا این امکان فراهم شود که مواد رادیوا تخلیه می نمایند. ا

گردند، نباید برای سالمتی خطر آفرین باشد. ح شده در فصل 9 دفع  مطابق با شرایط ملی یا توصیه های مطر

کمیت فاضالب  5-2-9
کمی���ت فاضالب تولیدی در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی به میزان مصرف آب بس���تگی دارد پس بهترین 
معی���ار ان���دازه گی���ری مقدار فاضالب تولی���دی، اندازه گیری مصرف آب اس���ت. مصرف آب ب���ه عواملی مثل نوع 
خدمات مراقبت های بهداش���تی، تعداد تخت ها، در دس���ترس بودن آب، شرایط آب و هوایی، سطح مراقبت و 

سیاست های مصرف آب محلی بستگی دارد.
گیری میزان تولید فاضالب به نسبت  در بیمارستان های سطح دوم و سوم کشورهای با درآمد باال عمدتًا اندازه 
خ تولید معمول فاضالب  بیماران بس���تری شده )لیتر فاضالب تولیدی در هر روز درمان بیمار( انجام می شود. نر

:)2001 ,Anonymous( به صورت زیر می باشد
کوچک و متوسط: 500-۳00 لیتر به ازای هر بیمار بستری در هر روز.	  بیمارستان های 

1. Lipid
2. Analgesics 
3. Antidepressants
4. Antiepileptics
5. Antineoplastics
6. Antipyretics
7. Antiphlogistics
8. Antirheumatics
9. ß-blockers
10. Broncholytics
11. ß2sympathomimetics
12. Secretolytics
13. Vasodilators
14. High-level radioactive
15. Low-level radioactive
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محیط های مراقبت های بهداشتی بزرگ: 700-400 لیتر به ازای هر بیمار بستری در روز.	 
بیمارستان های دانشگاهی: 900> -500 لیتر به ازای هر بیمار بستری در هر روز.	 

ع تعداد بیماران بستری  خ تولید فاضالب غالبًا به صورت مجمو در کلینیک های مراقبت های بهداشتی اولیه، نر
و بیم���اران س���رپایی اندازه گیری می گردد. حداق���ل مقادیر آب مورد نیاز در محیط های مراقبت های بهداش���تی 

:)2008 ,WHO( عبارتند از
60-40 لیتر به ازای هر بیمار بستری؛ به عالوه	 
5 لیتر به ازای بیمار سرپایی؛ و	 
100 لیتر به ازای هر عمل جراحی.	 

خ تولید فاضالب داشته باشد، در این حالت  عدم ذخیره آب در منبع، می تواند سهم قابل توجهی در افزایش نر
کاهش دهد. برنامه ریزی صرفه جویی در آب می تواند میزان فاضالب تولیدی را به طور موثر 

کیفیت فاضالب تولیدی توسط واحدهای بیمارستان  6-2-9
کاغذ فیبرها(،  ع، مو، غذا، استفراغ،  فاضالب حاصل از تسهیالت مراقبت های بهداشتی حاوی ذرات آلی )مدفو
م���واد آلی محلول )اوره، پروتئین ها، داروها(، ذرات غیر آلی )ش���ن، ماس���ه، ذرات فل���زی(، مواد غیر آلی محلول 
ک، س���یانید، سولفید هیدروژن، تیوسولفات ها( و دیگر مواد می باشد. ترکیب فاضالب به منبع تولید آن  )آمونیا

بستگی دارد.
بخش های پزش���کی عمومی فاضالب قابل مقایس���ه ای با فاضالب خانگی تولید می نمایند. ادرار بیماران 	 

برخی بخش ها )آنکولوژی، بیماری عفونی( احتمااًل حاوی مقادیر باالتر آنتی بیوتیک ها، سایتوتوکسین ها، 
متابولیت های آنها و مواد کنتراست پرتو X می باشد. عالوه بر این غلظت های باالتر گندزداها دیده می شود.

آش���پزخانه ها در بیمارس���تان ها غالبًا جریان فاضالب آلوده ای حاوی پس���ماندهای غذا، مواد زاید حاصل از 	 
گندزداها و ش���وینده ها تولید می نمایند. نشاس���ته، روغن، چربی و محتوای  فرآوری غذا، غلظت های باالی 

باالی مواد آلی توانایی بالقوه ای برای ایجاد مشکالت در مدیریت فاضالب دارند.
کس���تری را تولید می نمایند. اغلب این 	  که بیشترین مقدار آب خا رختش���وی خانه ها1 مکان هایی هس���تند 

فاضالب داغ است، pH باالیی )قلیایی( دارد و حاوی میزان فسفات باال و ترکیبات آلی یدید شده قابل جذب 
کلر استفاده شود. هم چنین حمام ها حجم باالیی از آب های  گندزداهای پایه  گر از  )AOX( می باشد البته ا

کستری حاوی غلظت های رقیق شده شوینده ها را تولید می نمایند. خا
سالن ها و واحدهای تحت مراقبت شدید فاضالبی با محتوای باالی گندزداها )گلوتارآلدئید(، شوینده ها 	 

و داروه���ا تولید می نمایند. به عالوه محتوای آلی این فاضالب می تواند به دلیل دفع مایعات بدن و مایعات 
کننده2(. حاصل از شست و شو باال باشد )مثل محتوای ظروف مکش 

آزمایش���گاه ها منبع احتمالی ورود مواد شیمیایی در جریان فاضالب هستند. به ویژه حاوی حالل های آلی 	 

1. Laundry
2. Suction
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گرم۳(، سیانیدها )هماتولوژی(، فرمالدئید  و هالوژنی، رنگ های هیس���تولوژی1 و هماتولوژی2 )رنگ آمیزی 
گزیلن )پاتولوژی( می باشد. هم چنین آزمایشگاه ها به دلیل تخلیه نمونه ها در مجاری فاضالب، در ورود  و 

خون به فاضالب دخیل هستند.
کننده اصلی محلول های فتوشیمیایی )ظهور و ثبوت( در فاضالب هستند و 	  بخش های رادیولوژی تولید 

به طور بالقوه آلودگی را با شست و شو توسط آب، وارد فاضالب می نمایند. در برخی کشورها این منبع آلودگی 
کاهش یافته است. فاضالب به دلیل افزایش استفاده از فناوری پرتو X دیجیتالی 

همودیالیز به گندزدایی دس���تگاه های دیالیز و فیلترهای اس���تفاده شده نیاز دارد. از این رو غلظت گندزداها 	 
در فاضالب افزایش می یابد.

کننده های آمالگام در لوله فاضالب س���ینک نصب ننموده 	  که جدا  بخش های دندان پزش���کی در صورتی 
باشند، می توانند فاضالب را با جیوه )آمالگام( حاصل از پر نمودن حفره های دندان آلوده نمایند.

گندزدایی از جمله 	  کنندگان اصلی محلول های  واحدهای مرکزی تامین منابع اس���تریل4و5 یکی از مصرف 
 6 CD گندزداهای پایه آلدئیدی اس���ت. آب داغ حاصل از اس���تریل کننده ها و شوینده های حاصل از دستگاه

گندزدایی( بار آلودگی فاضالب را افزایش می دهند. ک سازی و  )پا

9-3 جمع آوری و پیش تصفیه مواد زاید مایع مراقبت های بهداشتی
ک برای مواد زاید مایع به اندازه مواد زاید جامد حائز  کمینه س���ازی و ذخیره س���ازی ایمن مواد خطرنا تفکیک، 

اهمیت است.
که به هم متصل هس���تند، یک ش���بکه جمع آوری فاضالب را تش���کیل می دهند؛  لوله های فاضالب یک مکان 
این سیس���تم، فاضالب را از اطراف تس���هیالت مراقبت های بهداشتی جمع آوری و آن را به زیر زمین به موقعیت 
مرکزی برای تصفیه یا دفع حمل نماید. تصفیه خانه ممکن اس���ت در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی یا در 
محلی دورتر که شرایط تصفیه برای سیستم شهری یا گسترده تر فراهم باشد، قرار داشته باشد. این سیستم به 
عنوان »سیس���تم مرکزی7« شناخته می شود. در جایی که شبکه جمع آوری فاضالب اصلی ساخته نشده است، 
کشی جمع آوری و وارد چاه های فاضالب یا سپتیک تانک ها8  فاضالب بخش های بالینی توسط سیستم لوله 
که فاضالب به صورت دوره ای از چاه ها  می ش���ود. این روش جمع آوری فاضالب »نامتمرکز9« نامیده می ش���ود 
توس���ط تانکر و پمپ لجن تخلیه و برای تصفیه و دفع ارس���ال می گردد. جمع آوری نامتمرکز و سیستم تصفیه نا 

متمرکز روش ارجحی برای تسهیالت مراقبت های بهداشتی نیست.

1. Histology
2. Haematology
3. Gram Staining
4. Central Sterile Supply Departments )CSSD(

که قابل استریل نمودن هستند، می باشد. 5.  توضیح مترجمین: منظور از منابع، ابزار و لوازم بیمارستانی چند بار مصرف 
6. Cleaning And Disinfectant
7. Central System
8. Septic Tanks
9. Decentralized
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9-3-1 شبکه جمع آوری فاضالب تسهیالت مراقبت های بهداشتی
ساخت شبکه جمع آوری فاضالب مجزا1 یعنی برای فاضالب و سیالب )به فاضالبروهای بهداشتی و سیالبروها 
مراجعه نمایند( به صورت مجزا روش مناس���بی اس���ت و ش���بکه جمع آوری فاضالب مشترک2 )که مواد زاید مایع 
تخلیه ش���ده و س���یالب را با هم به یک تسهیالت تصفیه معمولی انتقال می دهد( چندان توصیه نمی شوند. به 
کس���تری و س���یاه نیز توصیه نمی گردد، زیرا به دلیل حجم پایین جریان  گانه آب خا طور معمول جمع آوری جدا
خ می دهد. سیالب و آب باران را می توان به طور مجزا جمع آوری  جمع آوری آب س���یاه مش���کالت هیدرولیکی ر
که نیاز به فرآوری زیاد آب نیست مثل فالش تانک توالت ها، شست و شوی  نمود و برای باغ ها و دیگر اهدافی 

ماشین یا تمیز نمودن سنگ فرش های محوطه بیرون منزل استفاده نمود.
تعداد مناس���ب منافذ دسترس���ی۳ باید در ش���بکه جمع آوری فاضالب برای حفظ و نگهداری نصب گردد. فاصله 
بین منافذ دسترسی باید کمتر از 50 متر باشد تا امکان دسترسی آسان به تمام بخش های زیرسطحی سیستم را 

فراهم آورد. همه لوله های فاضالب و منافذ دسترسی باید آب بند باشند.

ک 9-3-2 پیش تصفیه مایعات خطرنا
ک در  اص���ول اساس���ی مدیری���ت موث���ر فاض���الب دارای محدودیت های ج���دی در زمینه تخلی���ه مایع���ات خطرنا
فاضالبروها اس���ت. مواد زاید ش���یمیایی، به ویژه فتوش���یمیایی ها، آلدئیدها )فرمالدئید، گلوتارآلدئید(، رنگ ها و 
گانه جمع آوری و به عنوان مواد  داروها، را نباید در فاضالب تخلیه نمود )شکل 9-2( بلکه باید آنها را به طور جدا
زاید شیمیایی مراقبت های بهداشتی تصفیه نمود. پیش تصفیه برای جریان های فاضالب حاصل از بخش هایی 
مثل آزمایشگاه های پزشکی توصیه می شود. این پیش تصفیه می تواند خنثی سازی اسید و باز، فیلتراسیون به 
منظور حذف رسوبات یا اتوکالو نمودن نمونه های بیماران خیلی عفونی را در برگیرد. مواد شیمیایی بی خطر مثل 

شربت ها، ویتامین ها یا قطره های چشمی را می توان بدون پیش تصفیه در فاضالبرو تخلیه نمود.

                                                                                             منبع: ETLog Health GmbH، آلمان
شکل  9-2 دفع نامناسب مواد فتوشیمیایی در شبکه جمع آوری فاضالب

1. Separate Sewerage System
2. Combined Sewerage System
3. Access Holes
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گی���ر1 برای ح���ذف چربی، روغ���ن و دیگر مواد ش���ناور از فاض���الب آش���پزخانه نصب نمود.  م���ی ت���وان یک چربی 
چربی های به دام افتاده و جمع شده را باید هر 4-2 هفته یک بار زدود.

مایعات جمع آوری ش���ده از بدن، مقادیر جزئی خون و مایعات حاصل از شس���ت و شوی سالن ها و مراقبت های 
ش���دید را می توان بدون پیش تصفیه در فاضالبرو تخلیه نمود. در برابر پاش���یدن خون همیشه باید محتاط بود 
)مث���اًل تجهی���زات حفاظ���ت از گوش اف���راد )PPE( و پیروی از روش ه���ای جابجایی اس���تاندارد( و از انعقاد خون 
که بار مواد آلی  گر ارزیابی خطر نش���ان دهد  که لوله ها را مس���دود می نماید. ا باید اجتناب نمود و مراقب بود زیرا 
در فاض���الب نی���ازی به پیش تصفیه ندارد می توان مقادیر بیش���تر خون را در فاضالب���رو تخلیه نمود. در غیر این 
صورت خون را ابتدا باید به روش حرارتی گندزدایی یا به صورت مواد پاتولوژیکی دفع نمود. هم چنین با رعایت 
اقدامات ایمنی می توان خون را به طور مس���تقیم در سیس���تم س���پتیک تانک تخلیه نم���ود )به بخش 2-7-9 

مراجعه نمایید(.
نکته قابل توجه این که هیپوکلریت سدیم 5% )سفیدکنندهNaOCl 2( برای گندزدایی مایعاتی با محتوای مواد 
کارآمد نمی باشد. هیپوکلریت سدیم را هرگز نباید با شوینده ها مخلوط نمود  آلی زیاد مثل خون و مدفوع موثر و 
ک اس���تفاده نمود، زیرا که گازهای س���می تش���کیل می شود. شیر آهک۳  یا برای گندزدایی مایعاتی حاوی آمونیا
که نیاز  کلسیم( را می توان برای تخریب میکروارگانیسم ها در مواد زاید مایع با محتوای باالی مواد آلی  کسید  )ا
ع وبا(. در این موارد مدفوع و استفراغ را باید با  کار برد )مثاًل مدفوع یا اس���تفراغ هنگام ش���یو به گندزدایی دارد به 
شیر آهک به نسبت 1:2 مخلوط نمود و حداقل زمان تماس 6 ساعت می باشد. ادرار را می توان به نسبت 1:1 با 

.)200۳ ,Robert Koch Institute( حداقل زمان تماس 2 ساعت مخلوط نمود
فاضالب حاصل از بخش های دندان پزشکی را باید با نصب جدا کننده آمالگام در فاضالبرو به ویژه فاضالبرویی 
کنار صندلی های درمان بیماران قرار دارد پیش تصفیه نمود. سپس زایدات جیوه را باید با رعایت نکات  که در 
ایمنی ذخیره نمود. در شرایطی که سیستم ملی برای ذخیره جیوه وجود ندارد تسهیالت مراقبت های بهداشتی 

 .)2010 ,e.g. UNDP( می توانند تابع اصول عمومی ذخیره سازی ایمن باشد
کتیو حاص���ل از پرتو درمان���ی )مث���اًل ادرار بیمارانی که تحت درم���ان بیماری های  فاض���الب ح���اوی م���واد رادیوا
کتیویته  که س���طح رادیوا تیروئید هس���تند( را باید به طور مجزا جمع آوری و در مکان ایمن ذخیره نمود تا این 
گذشت زمان ذخیره سازی مورد نیاز، فاضالب را می توان در فاضالبرو  کاهش یابد. بعد از  آنها به غلظت زمینه 

تخلیه نمود.

9-4 تخلیه در سیستم های فاضالب شهری
گ���ر تصفی���ه خانه فاضالب ش���هری، بتواند نیازه���ای قانونی محلی را پوش���ش دهد، تخلیه فاض���الب حاصل از  ا
تسهیالت مراقبت های بهداشتی در سیستم فاضالب شهری بعد از پیش تصفیه مناسب )بخش 9-۳-2( یک 

روش برتر می باشد. 
1. Grease Trap
2. Bleach 
3. Lime milk



259

در کش���ورهایی که صرفًا ش���بکه های جمع آوری فاض���الب پایه وجود دارد و بیماری ه���ای روده ای اپیدمیک یا 
کرم های روده ای اندمیک را تجربه و تحمل می نمایند، تصفیه در محل یا حداقل پیش تصفیه فاضالب قبل 

از تخلیه در شبکه جمع آوری فاضالب شهری را باید مورد توجه قرار دهند.
حداقل نیازهای تخلیه در شبکه جمع آوری فاضالب شهری عبارتند از:

فاضالبروهای شهری باید به تصفیه خانه فاضالب شهری دارای مراحل تصفیه اولیه، ثانویه و نهایی متصل 	 
باشد.

کتری ها اطمینان حاصل شود.	  در تصفیه خانه مرکزی باید از حذف حداقل 95 % با
لجن حاصل از تصفیه فاضالب را باید تصفیه نمود مثل هضم بی هوازی، نباید بیش از یک تخم کرم در هر 	 

لیتر لجن هضم شده باقی بماند.
سیستم مدیریت مواد زاید تسهیالت مراقبت های بهداشتی استانداردهای باال را حفظ می نماید و از مقادیر 	 

پایین مواد ش���یمیایی س���می، داروه���ا، رادیونوکلوییدها، داروهای سایتوتوکس���یک و آنت���ی بیوتیک ها را در 
فاضالب تخلیه شده اطمینان حاصل می نماید. 

ح داده است  گر ش���رایط فوق محقق نشد س���اخت فاضالب را باید به صورتی که در بخش های 9-5 و 9-7 شر ا
مدیریت و تصفیه نمود.

9-5 تصفیه فاضالب در محل
که به هیچ تصفیه خانه شهری متصل نیستند، باید  تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی بزرگتر، به ویژه آنهایی 
از تجهیزات تصفیه فاضالب خود، بهره برداری نمایند. این تجهیزات ش���امل فرآیندهای فیزیکی، ش���یمیایی و 
بیولوژیکی برای حذف آالینده ها از فاضالب خام است. هدف این فرآیندها، تولید پساب تصفیه شده ای است 

که معمواًل برای استفاده مجدد یا تخلیه در محیط زیست در آب های سطحی مناسب می باشد. 
به طورکلی، تصفیه فاضالب مستلزم سه مرحله است. مرحله اول حذف جامدات است که توسط ته نشینی جدا 
کتری های بومی موجود  می گردند )تصفیه اولیه1(. مرحله دوم، تبدیل مواد بیولوژیکی محلول با اس���تفاده از با
در فاضالب به جرم جامد اس���ت. برخی ترکیبات غیر آلی توس���ط جذب در ذرات لجن حذف و س���پس توس���ط ته 
نش���ینی از فاز مایع فاضالب جدا می ش���وند )تصفیه ثانویه2(. در طول مرحله س���وم )پایان فرآیند تصفیه(، بعد از 
جداس���ازی مواد جامد و مایع، تصفیه پس���اب ممکن اس���ت برای حذف جامدات معلق، فسفات ها یا دیگر مواد 

گردد )تصفیه نهایی۳(. گندزدایی  آالینده شیمیایی ادامه یابد یا 

9-5-1 سیستم های تصفیه فاضالب
موثرتری���ن تصفیه خانه های در محل برای تصفیه فاضالب مراقبت های بهداش���تی باید تصفیه اولیه، ثانویه و 

تصفیه نهایی را داشته باشند.

1. Primary Treatment
2. Secondary Treatment
3. Tertiary Treatment



260
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

تصفیه اولیه
ه���دف مرحله اول پیش���گیری از صدمه یا انس���داد تجهیزات تصفیه فاضالب و تولید مای���ع یکنواخت1 با قابلیت 
تصفیه بیولوژیکی یا مکانیکی اس���ت. برای حذف اش���یا بزرگ از آش���غال گیر میله ای2 اس���تفاده می ش���ود، بعد از 
کاهش یافت امکان ته نشینی شن، دانه و سنگ ها فراهم میشود. مواد شناور  که سرعت فاضالب ورودی  این 
مثل روغن، چربی و پالس���تیک از روی س���طح جمع آوری میش���وند و تانک های ته نشینی اولیه برای ته نشینی 

جامدات مدفوع۳ ساخته می شوند.

تصفیه ثانویه
کتری ها و  ه���دف تصفی���ه ثانویه ح���ذف ترکیبات کربن و نیت���روژن محلول به کم���ک هضم میکروبی اس���ت. با
پروتوزواها4 مواد آلی محلول قابل تجزیه زیستی را مصرف می نمایند )مثاًل قندها، چربی ها، مولکول های کربن 
آلی زنجیره کوتاه( و بیش���تر ترکیبات با حاللیت کمتر را به ذرات لخته5 متصل مینمایند. این میکروارگانیس���م ها 
گون فراهم  ح ه���ای گونا کس���یژن و سوبس���ترا6 هس���تند. ای���ن دو پارامتر ضروری با طر برای زنده ماندن نیازمند ا
می شوند؛ از جمله در سیستم های مختلف مثل رشد ثابت7 یا رشد معلق8 به طور گسترده به کار گرفته می شود.
توده زیستی9 بر روی بستر در سیستم های با رشد ثابت از جمله صافی چکنده10، تماس دهنده های بیولوژیکی 
کتور با بس���تر س���یال12 یا فیلت���ر هوازی بیولوژیکی1۳، رش���د نموده و فاضالب از بین آنه���ا عبور می نماید.  دوار11، را
کس���یژن مورد نیاز میکروارگانیس���م ها با اسپری یا چکیدن فاضالب از باال تامین می گردد و یا این که سیستم به  ا

طور مکانیکی هوادهی میشود.
در سیس���تم های رشد معلق، میکروارگانیس���م ها روی لجن زندگی می نمایند )که لجن فعال14 نامیده می شود(. 
مخلوط لجن فعال با فاضالب وارد یک تانک یا حوضچه هوادهی می ش���وند. س���پس وارد زالل س���از15 می ش���ود 
و لجن فعال ته نش���ین می گردد. مق���داری از لجن به تانک هوادهی باز می گردد )لجن برگش���تی16(؛ لجن باقی 
مانده دفع می ش���ود یا این که برحس���ب ش���رایط محلی و قوانین، تحت تصفیه بیشتر قرار می گیرد )شکل 9-۳؛ 

هم چنین به بخش های 9-5-۳ و 9-5-5 مراجعه نمایید(.
1. Homogeneous Liquid
2. Raked Screen
3. Faecal Solids
4. Protozoa
5. Floc Particles
6. Substrate
7. Fixed-Film Growth
8. Suspended Growth
9. Biomass Grows
10. Trickling Filter
11. Rotating Biological Contactors )RBC(
12. Fluidized Bed Reactors
13. Biological Aerated Filter
14. Activated Sludge
15. Clarifier
16. Returned Sludge
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                                                                    منبع: ETLog Health GmbH، آلمان
شکل  9-3 سیستم تصفیه فاضالب با لجن فعال در یک بیمارستان در Sonla در ویتنام

سیستم های با رشد ثابت توانایی بیشتری در مقابله با تغییرات شدید در میزان مواد بیولوژیکی )شوک ورودی( 
خ حذف باالتری برای  دارند و بهتر می توانند با خصوصیات فاضالب تطبیق یابند. سیستم های با رشد ثابت نر

کار می روند.  مواد آلی و جامدات معلق دارند و به طور معمول برای تصفیه فاضالب مراقبت های بهداشتی به 
ک و تولید نیت���رات انجام میگیرد. تولی���د نیترات طی فرآیند  کسیداس���یون بیولوژیکی آمونیا ح���ذف نیت���روژن با ا
کتری های نیتراته از جمله گونه های نیتروسپیرا2 و نیتروزوموناس۳ صورت می گیرد.  نیتریفیکاس���یون1 توسط با
گاز نیتروژن در اتمس���فر رها  گاز نیتروژن )دنیتریفیکاس���یون4( ادامه مییابد، س���پس  ای���ن روند با احیا نیترات به 
کسیژن )انوکسیک5( نیاز دارد و ممکن است در طی تصفیه نهایی  میگردد. دنیتریفیکاس���یون به شرایط بدون ا
کنترل شده دقیق برای  گیرد. نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون به شرایط  در صافی ش���نی6 یا بستر نی7 انجام 

ترغیب به تشکیل توده های میکروبیولوژی مناسب نیاز دارند.

تصفیه نهایی )مرحله سوم(
تصفیه نهایی، هم چنین »زالل سازی پساب8« نیز نامیده می شود، مرحله نهایی در فرآیند تصفیه فاضالب قبل 
از تخلیه پس���اب به محیط دریافت کننده می باش���د. از بیش از یک فرآیند برای تصفیه نهایی می توان استفاده 
گندزدایی پساب ها به عنوان مرحله نهایی تصفیه مد نظر باشد باید مرحله دیگری برای  گر  نمود. برای مثال ا

گیرد.  گندزدایی انجام  گرفته شود و قبل از  حذف ذرات آلی معلق در نظر 
گون9 یا فیلتر ش���نی افقی را می توان برای حذف مواد آلی معلق اس���تفاده نمود. تاالب های  صافی های ش���نی، ال

1. Nitrification
2. Nitrospira
3. Nitrosomonus
4. Denitrification
5. Anoxic
6. Sand Filter
7. Reed Bed
8. Effluent Polishing
9. Lagoon
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مصنوعی س���اخته ش���ده و سیستم های مهندسی ساز با بستر نی دیگر گزینه های کارآمد و موثر برای حذف مواد 
آلی معلق می باشند. 

گر فاض���الب برای  گندزدای���ی فاضالب س���ازمان های مراقبت های بهداش���تی ضروری اس���ت، ب���ه ویژه ا اغل���ب 
که پساب  فعالیت های تفریحی یا تغذیه منبع آب آشامیدنی )از جمله سفره های آب( استفاده شود. در صورتی 
درون آب های ساحلی نزدیک زیستگاه صدفداران تخلیه گردد و عادت غذایی افراد محلی خوردن صدف ها به 

گندزدایی پساب از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. صورت خام باشد، 

گندزدایی فاضالب   2-5-9
کاربرد  کلر ب���رای گندزدایی فاض���الب مراقبت های بهداش���تی )تصفیه نهای���ی(  از گذش���ته گندزداه���ای ب���ا پایه 
ک���دورت و pH(، نوع ماده  کارایی و تاثیر گندزدایی تا حد زیادی به کیفیت آب تصفیه ش���ده )مثاًل  داش���ته  ان���د. 
کوتاه مدت،  گن���دزدا )غلظت و زمان تماس( بس���تگی دارد. دفعات تم���اس  گن���دزدای مورد اس���تفاده و دز ماده 

کاهش می دهند.  گندزدایی را به طور موثر  کارایی  کم، محتوای باالی مواد آلی و جریان باال همگی  دزهای 
کل���ر صرفًا در ش���رایطی که فاضالب حاوی م���واد آلی معلق کمتر از mg/L 10 اس���ت، موث���ر و کارآمد  گندزدای���ی ب���ا 
میباش���د. گندزدایی آب کدر به علت این که مواد جامد میتوانند میکروارگانیس���م ها را پوش���ش دهند کمتر موثر 
که میتواند سرطان زا  کلرداری را تولید می نماید  کلر زنی پساب حاوی مواد آلی باقی مانده، ترکیبات آلی  اس���ت. 
کلر فقط در مواردی که اطمینان حاصل شود که مقدار  و برای محیط زیس���ت مضر باش���د. بنابراین گندزدایی با 

کمتر از mg/L 10 است، توصیه شده است. ماده آلی 
گندزدا در  گندزدایی ش���امل هیپوکلریت س���دیم )NaOCl( )پرکاربردتری���ن ماده  روش ه���ا و عوامل معمول برای 
کسید کلر در مقایسه با هیپوکلریت سدیم  کسید کلر )ClO2( است. دی ا تسهیالت مراقبت های بهداشتی( و دی ا
کلر، میتواند جایگزین آن  کارآمدتر و موثرتر می باشد. نور فرابنفش )UV( به دلیل نگرانی های اثرات   )NaOCl(
گردد، با این حال المپ های فرابنفش )UV( نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض مکرر و هم چنین پساب بسیار 
کسید  تصفیه ش���ده دارد. ازن )O۳( گزینه دیگری اس���ت که می تواند بیشتر مواد آلی را که با آن در تماس است، ا
نماید اما به اپراتورهای ماهر نیاز دارد و هزینه های س���رمایه گذاری در مقایس���ه با سایر روش ها باال است. با این 
ح���ال ازن مزایای���ی دارد از جمل���ه این که قدرت گندزدایی موثرتری نس���بت به کلر دارد، عملکرد ازن نس���بت به 
تغییرات pH حساس���یت کمتری دارد و هم چنین می تواند آالینده ش���یمیایی خاص )مثل برخی داروها( موجود 

در فاضالب را تجزیه نماید.

9-5-3 دفع لجن
در انتهای فرآیند تصفیه فاضالب بیمارستانی در محل، لجنی تولید می شود که حاوی غلظت باالیی از کرم ها و 
دیگر عوامل بیماری زا است لذا باید قبل از دفع، تصفیه گردد. متداول ترین گزینه های تصفیه عبارتند از: هضم 

کمپوست.  بی هوازی1، هضم هوازی2، و تولید 

1. Anaerobic Digestion
2. Aerobic Digestion
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که در صورت عدم حضور  کتریایی پیچیده است  هضم بی هوازی در شرایط ترموفیل1 یا مزوفیل2 یک فرآیند با
خ می دهد و عمدتًا برای واحدهای با مقیاس بزرگ استفاده می شود. تولید کمپوست یا آبگیری لجن۳  کسیژن ر ا

گسترده ای دارند. کاربرد  و بسترهای معدنی ساز4 برای تصفیه در محل در بیمارستان ها 
کاه یا تراش���ه های چوب مخلوط می نمایند. در  ک اره،  کربن دار مثاًل خا کمپوس���ت، لجن را با منبع  برای تولید 
کتری ها لجن و منب���ع کربن را هضم می نماین���د و گرمایی تولید میش���ود که لجن را  کس���یژن، با ص���ورت وج���ود ا
پاس���توریزه می نماید. در آبگیری لجن و بسترهای معدنی س���از، لجن روی سیستم افقی )جریان بستر نی( قرار 
می گیرد. بخش���ی از آب توس���ط نی ها جذب و س���پس به صورت رطوبت در هوا منتشر می گردد؛ بخش دیگر آب 
لجن از طریق الیه زهکشی در کف )پایین( بستر نی به تصفیه خانه فاضالب باز می گردد. لجن آبگیری شده با 
ک  که در آنجا معدنی شدن و بازگشت به خا الیه های باالیی فعال از نظر میکروبیولوژی، در منطقه ریشه نی ها 

خ می دهد، ترکیب می شود. شکل 9-4 شماتیکی از سیستم بستر نی افقی را نشان می دهد. ر

شکل  9-4 سیستم افقی بستر نی

9-5-4 فناوری های نو ظهور
کتورهای بیولوژیکی غش���اییMBR( 5( ترکیبی از تصفیه لجن فعال با فرآیند جداس���ازی غشایی مایع– جامد  را
اس���ت. برای غشا، از غشاهای میکرو فیلتراس���یون6 یا اولترا فیلتراسیون7 با فشار کم استفاده می شود و ضرورت 
زالل س���ازی و فیلتراس���یون نهایی حذف می گردد. غش���اها معمواًل در تانک هوادهی غوطه ور هستند )در برخی 
کتورهای بیولوژیکی غشایی )MBR( در آینده نقش  گانه اس���تفاده می ش���ود(. را از روش ها از تانک غش���ای جدا
کتری ها و پتانسیل کاهش بار آنتی بیوتیک  مهمی در تصفیه فاضالب بیمارستانی به دلیل امکان حذف باالی با

تخلیه شده در فاضالب خواهد داشت. 
کتورهای بیولوژیکی غشایی )MBR( در مقایسه با سیستم های متداول تصفیه  هزینه ساخت و بهره برداری را
فاضالب به دلیل شرایط حفظ و نگهداری خاص بیشتر است. با این وجود، به عنوان یک تکنولوژی که به طور 
فزاینده ای عمومیت یافته و منافع آن به طور گس���ترده پذیرفته ش���ده، هزینه های آن در طول دوره عملکردش 

1. Thermophilic
2. Mesophilic
3. Sludge de-watering
4. Mineralization Bed
5. Membrane Biological Reactors )MBR(
6. Microfiltration
7. Ultrafiltration
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به طور مداوم کاهش می یابد. این روش نیازمند اپراتورهای ماهر است، و می تواند راه حلی برای نواحی شهری 
ک���ه نیاز به فضا به عن���وان یک عامل مح���دود کننده جهت تصفی���ه خانه در  توس���عه یافت���ه ب���رای مکان هایی 

ح است، باشد. بیمارستان مطر
 در نواحی روستایی، سیستم های تصفیه جایگزین مثل بسترهای نی، در ترکیب با سیستم های پیش تصفیه 
بی هوازی، به عنوان فناوری قابل دس���ترس و متوس���ط نسبت به تصفیه ثانویه عمومیت بیشتری دارند. بهره 
کتورهای جریان رو به ب���االی با مانع1  برداری از تصفیه بی هوازی نس���بتًا آس���ان اس���ت و سیس���تم هایی مث���ل را
ی���ا صافی ه���ای بی هوازی کاربرد رو به افزایش���ی دارند. این سیس���تم ها را می توان با سیس���تم های هوازی مثل 
کارگیری  صافی ه���ای ش���نی افقی یا بس���ترهای ن���ی ترکیب نم���ود تا به پس���اب قابل قبول دس���ت یافت و با ب���ه 

کیفیت پساب خروجی را ارتقا داد. فیلتراسیون شنی یا برکه های زالل ساز هوازی2 

9-5-5 استفاده مجدد از فاضالب و لجن
اغلب تصفیه خانه های فاضالب تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی به دلیل نگرانی های���ی در مورد وجود مواد 
ش���یمیایی و دارویی در فاضالب و خطرات بهداش���تی بالقوه با مش���کالت بهره برداری مواجه می شوند. استفاده 
مجدد فاضالب و لجن حاصل از بیمارس���تان ها حتی با تصفیه خانه های فاضالب استاندارد توصیه نمی شود و 

گاه و مطلع حضور داشته و تسهیالت مناسب برای آزمایش در دسترس باشند.  کارکنان آ که  مگر این 
استفاده مجدد از لجن تصفیه شده در گذشته معمول بوده و این اقدام در سال های اخیر به دلیل غلظت باالی 
گر لجن برای مصارف و اهداف  گرفته اس���ت. ا فلزات س���نگین و اثرات آن بر بهداش���ت عمومی مورد انتقاد قرار 
کشاورزی مورد استفاده مجدد قرار گیرد، برای تایید این که حاوی بیش از یک تخم کرم در هر گرم کل جامدات 
 ,WHO( و ح���اوی بی���ش از 1000 کلیف���رم مدفوعی در هر گرم کل جامدات نیس���ت، باید مورد آزمایش ق���رار گیرد

ک پوشاند.  2006(. لجن را باید روی زمین در ترانشه ها قرار داد و بالفاصله آن را با خا
که استانداردهای ایمنی و  فقط زمانی می توان از فاضالب تصفیه ش���ده مراقبت های بهداش���تی اس���تفاده نمود 
زیس���ت محیطی رعایت شده باشند و رهنمودهای س���ازمان جهانی بهداشت )WHO( یا ملی مربوطه را محقق 
کلی  کرم در هر لیتر وجود داشته و تعداد اشرشیا کشاورزی نباید بیش از یک تخم  سازند. برای آبیاری نامحدود 

.)2006 ,WHO( کمتر از 1000 عدد باشد در هر 100 میلی لیتر باید 

9-5-6 تصفیه خارج از محل و دفع در تسهیالت اختصاصی
ک مراقبت ه���ای بهداش���تی مثل م���واد زای���د ش���یمیایی و سایتوتوکس���یک را  برخ���ی از م���واد زای���د مای���ع خطرن���ا
ج از مح���ل مطابق ب���ا اس���تانداردهای ملی  ک خ���ار بای���د در تصفی���ه خانه ه���ای اختصاص���ی م���واد زای���د خطرن���ا
ی���ا کنوانس���یون های  بی���ن  المللی مثل کنوانس���یون ب���ازل و اس���تکهلم تصفیه و دفع نم���ود. کش���ورها باید برای 
ک برنامه ریزی نمایند و جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع گروهی از مواد  سیستم های مدیریت مواد زاید خطرنا

ک مراقبت های بهداشتی را مورد توجه خاص قرار دهند. زاید مایع خطرنا

1. Baffled Up-flow Reactors
2. Aerobic Polishing Pond
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کنترل شبکه های جمع آوری فاضالب 9-6 بهره برداری و 
مش���کالت مربوط به مدیریت فاضالب در تس���هیالت مراقبت های بهداشتی عمدتًا به دلیل بهره برداری و حفظ 
ک از طریق س���ینک، روزانه انجام  و نگهداری نامناس���ب اس���ت. در بیش���تر بیمارس���تان ها دفع مواد زاید خطرنا
می گیرد. نش���ت و انس���داد فاضالبرو در جایی که فاضالبروها به خوبی حفظ و نگهداری نشوند افزایش می یابد. 
معمواًل اولین نش���انه این مش���کل از دس���ت رفتن مقدار زیادی فاضالب اس���ت که بین نقاط ورودی )سینک ها، 
توالت ه���ا و زهکش ه���ا( و تصفی���ه خانه در محل یا تانک یا نقطه تخلیه در ش���بکه جمع آوری فاضالب ش���هری 

مشاهده می شود.

9-6-1 بهره برداری، حفظ و نگهداری شبکه های فاضالب
مشکالت معمول در زمینه بهره برداری سیستم های فاضالب عبارتند از: 

کارکنان ارشد در تسهیالت مراقبت های بهداشتی در خصوص مشکالت فاضالب؛ 	  گاهی  عدم آ
کارآمد ی���ا عدم وجود سیس���تم مدیریت فاضالب 	  پی���ش تصفی���ه و سیس���تم های تصفیه اولیه نامناس���ب یا نا

ک؛  خطرنا
عدم وجود برنامه یا برنامه ریزی جزئی برای حفظ و نگهداری پیشگیرانه؛ 	 
عدم دسترسی به ابزارهای اساسی برای انجام حفظ و نگهداری؛	 
اس���تفاده از سیس���تم هایی که بهره برداری از آنها برای کارگران غیر متخصص بیش از حد مشکل و پیچیده 	 

می باشد یا بودجه ای برای هزینه های بهره برداری اختصاص نیافته است یا مقرون به صرفه نیستند. 
گرفته می ش���ود، یک مس���ئول آموزش  که مس���ئولیت مدیریت فاضالب جدی  در جهت حصول اطمینان از این 
دی���ده ب���رای مدیریت فاضالب بای���د منصوب نمود. نقطه ش���روع برای ارتقا و پیش���رفت یک سیس���تم فاضالب 
موف���ق، رس���یدگی به وضعیت فاضالب اس���ت و باید جریان ه���ای قابل انتظار فاضالب از بخش های پزش���کی و 
خدماتی در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی را شناس���ایی نمود، اطالعاتی را برای پیش تصفیه فراهم آورد و 
س���رانجام شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضالب را توس���عه داد، هم چنین باید یک برنامه حفظ و نگهداری 
گر تصفیه خانه در محل مس���تقر است، باید  برای پوش���ش حفظ و نگهداری صحیح و پیش���گیرانه تهیه نمود. ا

برنامه های بهره برداری، حفظ و نگهداری و بودجه اختصاصی برای اجرا در برنامه ریزی وجود داشته باشد.

9-6-2 نظارت بر شبکه های فاضالب
کیفیت پساب. کنترل  کنترل شبکه جمع آوری فاضالب و  کنترل سیستم های فاضالب دو جنبه دارد: 

که به آن توجه چندانی نمی ش���ود، از دس���ت رفتن فاض���الب در طی جمع آوری  جنب���ه ای در مدیریت فاضالب 
و انتق���ال اس���ت. % ۳0-10 م���وارد مت���داول از دس���ت رفتن فاضالب به واس���طه شکس���تگی لوله ه���ای فاضالبرو، 
منافذ دسترس���ی آب بند نش���ده و نشت در اتصاالت لوله است. نصب جریان س���نج1 در نقطه تخلیه از تسهیالت 
کنترل دقیق توصیه می شود. اغلب مش���کالت حفظ و نگهداری و نشت از طریق  مراقبت های بهداش���تی برای 

مقایسه منظم )به صورت روزانه یا هفتگی( مقادیر مصرف آب و فاضالب تخلیه شده مشخص می شود. 
1. Flow Meter
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کیفیت پساب عبارتند از:  کنترل  پارامترهای معمول و متداول برای 
دما؛	 
pH؛	 
کسیداسیون بیوشیمیایی آالینده های مواد زاید در 	  کسیژن مصرف شده توسط ا BOD5 )آزمون ارزیابی مقدار ا

یک دوره زمانی 5 روزه در دمای C° 20(؛
کسیژن مورد نیاز شیمیاییCOD( 1(؛	  ا
نیترات؛	 
فسفرکل؛	 
کل جامدات معلق2؛	 
کلی.	  حضور و غلظت اشرشیا

گر از تصفیه خانه در محل بهره برداری می شود، جریان ورودی فاضالب و جریان خروجی پساب تصفیه شده  ا
گردد. کنترل  کاهش غلظت آالینده ها  باید به طور منظم آزمایش شوند تا تاثیر تصفیه خانه در 

9-7 حداقل رویکرد برای مدیریت فاضالب

9-7-1 سیستم بهسازی
در بس���یاری از تس���هیالت مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توس���عه، بیماران به تسهیالت بهداشتی 
و بهس���ازی شده فاضالب دسترس���ی ندارند. در این مکان ها، اجابت مزاج اغلب توسط مستراح های چاهکی یا 
موارد مش���ابه و بدتر از همه دفع ادرار و مدفوع به صورت روباز در زمین های تس���هیالت مراقبت های بهداشتی یا 
مجاور آن انجام می ش���ود. مدفوع جمع آوری ش���ده از بیماران معمواًل از طریق مس���یرهای مشابه دفع می گردند 
ک���ه خطر آلودگی ب���رای دیگر افراد را به دنبال دارند. این روش های نامناس���ب دفع، اهمیت اولیه دسترس���ی به 
سیس���تم های بهسازی شده مناسب را در هر تسهیالت مراقبت های بهداشتی برجسته می سازد. توالت با تعداد 
کافی باید موجود باشند؛ حداقل تعداد پیشنهادی، یک توالت به ازای هر 20 نفر در بخش های بستری و حداقل 
کارکنان مرد، یکی برای  کارکنان زن و یکی برای  4 توالت برای هر واحد بیماران س���رپایی می باش���د )یکی برای 
که توالت ها به ش���بکه جمع آوری فاضالب  بیم���اران زن و یکی برای بیماران مرد( )WHO, 2008(. بهتر اس���ت 
متصل باش���ند. جایی که ش���بکه جمع آوری فاضالب وجود نداش���ته باش���د، باید از نظر فنی بهسازی مناسب در 
 e.g. Franceys,( محل انجام ش���ود. در نش���ریات مختلف دس���تور العمل هایی در ای���ن زمینه موجود می باش���د
Mara ;1992 ,Pickford & Reed, 1996(. این دستور العمل ها همه تکنیک های ساده مثل مستراح چاهکی، 
گزینه های پیش���رفته تر از  گهانی آب( و  مس���تراح چاهکی دارای تهویه و مس���تراح دارای فالش تانک )تخلیه نا
جمله سپتیک تانک با چاه جاذب یا مستراح آبی را پوشش می دهند. هم چنین امروزه سیستم های بدون آب 

1. Chemical Oxygen Demand 
2. Total Suspended Solids 
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کودسازی در دسترس هستند.1 و توالت های 
گزینه ها مثل توالت های ش���یمیایی مورد توجه  گیر، دیگر  در بیمارس���تان های موقتی، با ش���یوع بیماری های وا
قرار می گیرد )Dunsmore, 1986(. عالوه بر این، تس���هیالت مناس���ب شست و شو )با آب گرم و صابون( باید در 
دس���ترس بیماران، کارکنان و مالقات کنندگان قرار گیرد تا بهداش���ت دس���ت افراد بهبود داده ش���ود و به محدود 

نمودن انتشار بیماری های عفونی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی کمک نماید.

ک 9-7-2 حداقل سیستم مدیریت مواد زاید مایع خطرنا
هر چقدر سطح استانداردهای تصفیه فاضالب پایین تر باشد، تمهیدات خاصی که برای مدیریت مواد زاید مایع 
گرفته می شود، بیشتر خواهد شد. اقدامات زیر فقط زمانی باید انجام شود که راه دیگری برای  کار  ک به  خطرنا

ک وجود ندارد یا شرایط، اضطراری باشد.  دفع مواد زاید خطرنا
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی )PPE( مناسب در همه مواقع اهمیت فوق العاده ای دارد: 

کش���ن حاصل از بیم���اران غیر عفون���ی در اتاق عمل باید توس���ط 	  مایع���ات ب���دن و محتوای سیس���تم های سا
کارمندی که مجهز به تجهیزات حفاظت فردی )PPE( اس���ت و با احتیاط بیش���تر جهت اجتناب از پاش���یدن 

گردد.  مایعات در زهکش تخلیه 
گانه جمع آوری 	  مدفوع، استفراغ و مخاط بیماران بسیار عفونی )مثاًل بیماران مبتال به وبا( را باید به طور جدا

و قب���ل از دف���ع با اس���تفاده از روش های حرارتی )مثاًل توس���ط اتوکالوی که برای تصفیه م���واد زاید اختصاص 
کلسیم( در شرایط اضطراری در صورتی اتوکالو  کسید  داده ش���ده است( تصفیه نمود. می توان از شیرآهک )ا

گندزداها در دسترس نباشد، استفاده نمود.  مناسب یا دیگر 
با رعایت اقدامات ایمنی )از جمله اس���تفاده از تجهیزات حفاظت فردی )PPE( و احتیاط در مقابل پاش���ش( 	 

می توان خون را در ش���بکه جمع آوری فاضالب یا س���پتیک خالی نمود. دیگر گزینه ها برای کیسه های خون 
کنترل یا س���وزاندن در زباله س���وز با دمای  تاریخ مصرف گذش���ته عبارتند از دفع در محل دفع در زمین تحت 
باال )C °1100( یا تصفیه در اتوکالوی که دارای س���یکل ویژه تصفیه مایعات اس���ت. درصورتی که هیچ گزینه 
دیگری برای دفع وجود نداش���ته باش���د، کیسه های خون تاریخ مصرف گذشته را از محل بیماران و کارکنان 
دور نموده و به صورت باز نش���ده در چاه حفاظت ش���ده که در زمین تس���هیالت مراقبت های بهداشتی یا یک 

مکان امن دیگر حفر شده است، قرار می دهند. 
ک )داروها، مواد شیمیایی(، 	  مواد زاید جامد ناش���ی از مراقبت های بهداشتی، به ویژه مواد زاید جامد خطرنا

را نباید با فاضالب مخلوط نمود. 
گانه جمع آوری و س���پس 	  ک آزمایش���گاهی )رنگ دانه ها، فرمالین( را باید به طور جدا مواد زاید مایع خطرنا

ک اره( برای جابجایی آس���ان تر اس���تفاده نمود. جرم جامد حاصل را باید به صورت غیر  از جاذب ها )مثاًل خا
کپسوله شده درآورد.  قابل حرکت یا 

کلر فعال کمتر از % 0/5 رقیق و به طور مس���تقیم در چاه 	  کلر را باید تا رس���یدن به غلظت  گن���دزدا با پایه  م���اده 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Composting_toilet
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کلر را نباید در سپتیک تانک دفع نمود زیرا به فرآیند تجزیه بیولوژیکی  گندزدا با پایه  جاذب دفع نمود. ماده 
آسیب می رساند. 

ک اره 	  داروهای مایع در ویال ها )اما نه مواد سایتوتوکس���یک( را می توان در س���طل های در بسته خرد و با خا
کپسوله نمود.  مخلوط نمود و جرم جامد حاصل را سوزاند یا 

گلیسین خنثی نمود: در ادامه می توان آن را به 	  گلوتارآلدئید را باید بعد از استفاده ذخیره و آن را با استفاده از 
آرامی از طریق چاه جاذب دفع نمود. 

گر توسط سیستم اصلی  توجه داشته باشید که لجن و فاضالب حاصل از تسهیالت مراقبت های بهداشتی حتی ا
کشاورزی یا پرورش آبزیان استفاده نمود. پساب حاصل  مدیریت فاضالب تولید شود را هرگز نباید برای اهداف 
از تصفیه اساسی را نباید در محیط های آبی که برای آبیاری میوه یا سبزیجات و سایر محصوالت گیاهی یا برای 

کاربرد دارند، تخلیه نمود. تولید آب آشامیدنی یا اهداف تفریحی 

9-7-3 سیستم های اصلی تصفیه فاضالب
شکل 9-5 شماتیک سیستم اصلی تصفیه فاضالب بیمارستان را نشان می دهد. این سیستم متشکل از مراحل 
که به صورت حداقل تصفیه برای بیمارستان های سطح اولیه و ثانویه روستایی در  تصفیه اولیه و ثانویه است 

گرفته می شود. نظر 

BOD: biological oxygen demand; MPN: most probable number; UASB: upflow anaerobic sludge blanket
شکل  9-5 سیستم تصفیه اصلی فاضالب بیمارستانی با دو مرحله تصفیه

سیستم سپتیک تانک نامتمرکز
که به ص���ورت یک مخزن آب بند، برای جداس���ازی  س���پتیک تانک ی���ک روش حداقل تصفیه فاضالب اس���ت 
ترکیبات جامد و مایع فاضالب و هضم مواد آلی در شرایط بی هوازی به کار می رود. سپتیک تانک ذرات جامد را 

ذخیره و امکان خروج پساب شفاف برای تصفیه بیشتر یا تخلیه به بیرون را فراهم می نماید. 
که می ت���وان آن را ب���ه مناطق زیر  ب���ه ط���ور معمول، س���پتیک تانک از دو یا چند محفظه تش���کیل ش���ده اس���ت 
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تقسیم بندی نمود )شکل 6-9(: 
افقی: منطقه ورودی، منطقه ته نشینی و منطقه زالل سازی 	 
عمودی: منطقه کف، منطقه توقف و منطقه لجن	 

)1995( South Australian Health Commission :منبع
شکل  9-6 نمونه یک سپتیک تانک

گر سیس���تم دو محفظه ای  ظرفی���ت س���پتیک تانک باید معادل ب���ا کل جریان فاضالب در طول دو روز باش���د. ا
اس���تفاده شود، محفظه اول باید دو س���وم ظرفیت کل باشد. منافذ دسترسی، ورودی های بازرسی و تهویه باید 

گردد.  در هر محفظه نصب 
فاضالب از طریق لوله ورودی وارد س���پتیک تانک می ش���ود. ذرات جامد سنگین تر )لجن( در کف تانک و مواد 
س���بک تر )کف1( و چربی ها به صورت ش���ناور در سطح قرار می گیرند. ته نش���ینی و شناور شدن موثر جامدات به 
کتری های بی هوازی این  طور مستقیم به زمان ماند در تانک بستگی دارد که نباید کمتر از 24 ساعت باشد. با

ذرات جامد را تا حدودی تجزیه می نمایند. 
که ایجاد لج���ن و کف بیش از حد، ظرفی���ت منطقه توقف را کاهش می ده���د و در نتیجه  توجه داش���ته باش���ید 
جامدات معلق وارد سیس���تم دفع پساب می شوند. وقتی نیمی از محفظه های سپتیک تانک توسط مواد جامد 
گر س���طح مواد جامد را نتوان کنترل نمود باید به طور ایده ال هر  )لجن و کف( پر ش���د، باید آنها را تخلیه نمود. ا

دو سال یک بار آنها را تخلیه نمود.

سیستم اصلی متمرکز
تصفیه متمرکز در محل تسهیالت مراقبت های بهداشتی توصیه شده است، زیرا دارای حداقل شرایط نگهداری 
کنترل سیس���تم تصفیه را ارتقا می دهد. سیستم های اصلی  اس���ت، امکان تصفیه پیش���رفته را فراهم می آورد و 
گیر جهت حذف ذرات بزرگ( و سیستم تصفیه ثانویه بی  گیر و آشغال  متمرکز شامل سیستم تصفیه اولیه )دانه 

1. Scum
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هوازی می باشد. سیستم های تصفیه ثانویه متداول عبارتند از: 
کتورهای با جریان با مانع 	  را
فیلترهای بی هوازی 	 
ایمهاف تانک1	 
کتور بستر لجن بی هوازی با جریان رو به باال2	  را

که تسهیالت آن موجود باشند، را دارند. پساب ها  گاز زیستی متان، در صورتی  بیشتر سیستم ها امکان برداشت 
را نیز می توان بیشتر تصفیه نمود. در صورتی که این کار امکان پذیر نباشد باید تخلیه کنترل شده به چاه جاذب 

یا حوزه قابل تراوش )نفوذ( انجام شود.

چاه جاذب و حوزه نفوذ
کل حجم آن با حجم تصفیه خانه فاضالب برابر باشد. پساب  چاه جاذب باید یک یا چند تانک داشته باشد و 
حاص���ل از تصفی���ه خانه را جم���ع آوری نموده و ام���کان نفوذ آنه���ا را در زمین فراهم می آورند. ممکن اس���ت چاه 
جاذب با س���نگ، آجرهای شکس���ته یا موارد مش���ابه سنگ تراشی منفذ دار۳و4 پر شده باش���د. 0/5 متر باالی چاه 
باید پوششی پیوسته، توپر و محکم داشته باشد، تا پشتیبان مستحکم و ثابتی برای پوشش بتن مسلح فراهم 
شود. کاشت درخت در کنار یا بر روی چاه جاذب می تواند حذف مایع را از طریق تعرق گیاه و افزایش نفوذپذیری 

ک بهبود بخشد.  خا
که الزم اس���ت حجم بیش���تری از فاضالب نفوذ نماید )مثاًل بیمارستان های یک منطقه( حوزه نفوذ غالبًا  زمانی 
راه حل بهتری اس���ت. حوزه های نفوذ متش���کل از ش���یارهای زیر زمینی پر شده از سنگ ریزه با نام خطوط نفوذ 
است که امکان نفوذ پساب مایع حاصل از تصفیه فاضالب به دورن زمین را فراهم می آورد. لوله های متصل به 
کلراید ]PVC[( پساب مایع را به درون حوزه نفوذ حمل می نمایند.  هم با درز باز )سفالی( یا مشبک ) پلی وینیل 
شیارهای نفوذ معمواًل 0/5-0/۳ متر پهنا و 1-0/6 متر عمق )از باالی لوله ها( دارند. شیارها با شیب  0/۳- 0/2 
ک  درص���د از نحوه قرارگیری س���نگ ریزه ه���ا )قطر 50-20 میلیمتر( ایجاد ش���ده و روی آنها ب���ا 0/5- 0/۳ متر خا

پوشیده شده است. 
چاه جاذب و حوزه های نفوذ تهدیدی جدی برای آلودگی چاه های مجاور محسوب می شوند. هر دو باید تا حد 
که امکان دارد آن دو را باید در پایین دس���ت  کم عمق دور نگه داش���ته ش���وند و تا جایی  امکان از چاه های آب 
منابع برداش���ت آب احداث نمود. فاصله بین پایین سیس���تم نفوذ و س���طح آب زیر زمین���ی باید حداقل 1/5 متر 
)بیشتر در ماسه های درشت، سنگ ریزه و سازه های زمین شناسی شکاف دار( باشد و سیستم نفوذ باید حداقل 

.)2002 ,Harvey( ۳0 متر دور از منبع آب زیر زمینی باشد

1. Imhoff Tank 
2. Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor )UASB(
3. Open-jointed Masonry
و  اند  گرفته  کنار یکدیگر قرار  که مجددًا  از سنگ تراش هستند  تراشی منفذ دار، سنگ های شکسته حاصل  4.  توضیح مترجمین: سنگ 

سرانجام منافذی را ایجاد نموده اند.
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سیستم الگون
ک���ه نمی توانند تصفیه خان���ه فاضالب پیچیده  در ی���ک منطقه یا تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی خصوصی 
گون  گر زمین کافی موجود باشد سیستم ال تاس���یس نمایند و یا جایی که نفوذ فاضالب امکان پذیر نمی باش���د، ا
گون های اختیاری1 )اصواًل  گون به ال راه حل اساس���ی برای تصفیه فاضالب است )شکل 9-7(. سیستم های ال
کسیژن از طریق هواده های مکانیکی سطحی  گون های هوازی )ا کسیژن توسط جلبک ها تامین می شود( و ال ا
تامین می ش���ود( تقسیم می ش���وند. هوادهی مکانیکی به هزینه های بهره برداری نسبتًا باال )الکتریسیته( نیاز 

گون های اختیاری ترجیح داده می شوند. دارد، بنابراین ال

                                                           منبع: ETLog Health GmbH، آلمان
شکل  9-7 سیستم الگون در بیمارستان

گون  اختی���اری ب���ه معنای وج���ود ناحیه بی ه���وازی در پایین و زیر ناحیه هوازی که در باال اس���ت، می باش���د. ال
گون  اختیاری حوضچه کم عمقی اس���ت که ذرات جامد قابل ته نش���ینی که با فاضالب حمل شده اند در کف ال
ته نش���ین ش���ده و الیه لجن حاصل، به صورت بی هوازی تجزیه می گردد. در س���تون آب، مواد آلی قابل تجزیه 
کربن آلی قابل تجزیه بیولوژیکی  زیس���تی به صورت معلق نگه داشته ش���ده و به روش هوازی تجزیه می شوند. 
کسید کربن تبدیل می شود و ترکیب حاصل توسط جلبک ها از طریق  کتری ها به توده زیس���تی و دی ا توس���ط با
کس���یژن مورد نیاز برای تجزیه هوازی توسط  کسیژن ش���کل می گیرد. ا فتوس���نتز مصرف ش���ده و توده جلبک و ا
گون های اختیاری می توان به پتانسیل تولید بوهای تند و زننده، مقادیر  کتری ها فراهم می شود.  از معایب ال با
گون ها  متغیر پس���اب و نیاز به زمین بزرگ و مس���طح اشاره نمود. سیستم های با بس���تر نی عملکرد مشابهی با ال

گزینه برتر و ارجح است. گر منابع برای تاسیس آنها وجود داشته باشد، یک  دارند و ا

9-8 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
رویکرد اولیه جهت افزایش حداقل ها موارد زیر را در بر می گیرد:

ک. 	  ک، تفکیک و پیش تصفیه مواد زاید خطرنا اعمال مدیریت مواد زاید مایع خطرنا
برپایی سیستم حفظ و نگهداری فاضالبروها و سپتیک تانک ها، فراهم آوردن تجهیزات حفظ و نگهداری 	 

1. Facultative Lagoons
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و تمیز نمودن منظم سپتیک تانک ها. 
گرفتن بودجه جهت پوشش هزینه های تصفیه فاضالب. 	  در نظر 
گیر برای فاضالب آشپزخانه و تمیز نمودن منظم آن. 	  نصب چربی 
تعویض سپتیک تانک شکسته یا فاقد آب بندی و نصب لوله های فاضالبرو یا اتصاالت آب بند. 	 
اتصال تسهیالت تصفیه غیر متمرکز به سیستم مرکزی تصفیه فاضالب. 	 
اطمینان از این که گندزدایی ش���یمیایی صرفًا در ش���رایطی استفاده می ش���ود که ذرات معلق آلی در فاضالب 	 

بیشتر از mg/L 10 نیستند. 
ارتقا رویکردهای متوسط شامل موارد زیر است: 

گون تا رسیدن به سیستم های مهندسی ساز بستر نی. 	  ارتقا سیستم های ال
که الزم است. 	  بازرسی منظم شبکه جمع آوری فاضالب و انجام تعمیرات در هر زمان 
گیاه پوشیده 	  که با  استفاده از سیستم های تصفیه نهایی مثل فیلتر شنی یا فیلتر ماسه ای افقی زیر سطحی 

شده است تا میزان نفوذ را افزایش دهند. 
کلر ی���ا ازن )ترکیب فرابنف���ش )UV( و ازن موثرتر 	  کس���ید  گندزدای���ی فاضالب توس���ط فرابنفش )UV(، دی ا

می باشد(.
خنثی سازی فاضالب آزمایشگاه ها قبل از تخلیه در شبکه جمع آوری فاضالب.	 
برپایی »کمیته آنتی بیوتیک« جهت کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها در تسهیالت مراقبت های بهداشتی.	 

کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
فاضالب تصفیه نشده حاصل از تسهیالت مراقبت های بهداشتی منجر به بروز بیماری های منتقله از آب و 	 

مشکالت زیست محیطی می شود و می تواند منابع آب آشامیدنی را آلوده سازد. 
کارآمد بودجه مالی مجزا، سیس���تم 	  اجزا اصلی در توس���عه و بهره برداری از سیس���تم مدیریت فاضالب موثر و 

ک هستند.  کارآمد برای مواد زاید مایع خطرنا حفظ و نگهداری منظم و سیستم مدیریت 
گردند، می توانن���د خطر انتقال بیماری های 	  گر به طور مناس���ب برنامه ریزی و اجرایی  سیس���تم های اصلی ا

کاهش می دهند.  کاهش دهند. سیستم های پیشرفته تر میزان خطر را بیشتر  منتقله از آب را شدیدًا 
ک در فاضالب منجر به ایجاد مشکالت جدی می شوند لذا باید به دقت 	  داروها و دیگر مواد زاید مایع خطرنا

مورد بررسی قرار گیرند و به حداقل برسند. این موارد شامل کاهش حداقل وجود باقی مانده آنتی بیوتیک ها 
و داروها در فاضالب است. 

در دسترس بودن سیستم های کم هزینه و با نگهداری آسان مثل تصفیه بی هوازی و سیستم های بستر  نی. 	 
کارآمد، اهمیت دارد.	  شبکه جمع آوری فاضالب خوب و مناسب به اندازه تصفیه خانه فاضالب موثر و 
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

مزایای اقتصادی معرفی یک سیستم ایمن برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی چیست؟	 
هزینه ها را چگونه باید محاسبه نمود؟	 
چگونه می توان هزینه اجرای روش های مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی ارتقا یافته را برآورد نمود؟	 
تصفیه یا دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی چه هزینه هایی را در بر می گیرد؟	 
کاهش داد؟	  چگونه می توان هزینه ها را 

10-1 اصول راهنما
گر منابع مالی اختصاص یافته برای مدیریت مواد  هر فعالیت مراقبت های بهداشتی، مواد زاید تولید می نماید. ا
زاید مراقبت های بهداش���تی در کوتاه مدت کافی نباش���د، در میان مدت و طوالنی مدت به واس���طه مرگ و میر و 

خسارت های زیست محیطی هزینه های مالی بیشتری را متحمل خواهند نمود. 
مدیری���ت م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی در بخش ه���ای مختلف تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی متغیر 
می باشد، لذا هر بخش به منابع مالی کافی برای کارایی و عملکرد خوب نیاز دارد. از این رو، هر یک از تسهیالت 
مراقبت های بهداش���تی باید از نظر مالی مسئول و پاس���خ گوی مدیریت ایمن هر ماده زاید تولیدی خود باشند. 
گس���ترده اصول »پرداخت هزینه آلودگی« و »وظیفه مراقبت« می باش���د. طبق اصول  این امر مطابق با پذیرش 
اصلی س���ازمان جهانی بهداشت )WHO(، دس���تیابی به مدیریت ایمن و پایدار مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
وابسته به منابع مالی و حمایتی حاصل از فعالیت های مراقبت های بهداشتی است و نیازمند تامین هزینه های 
مدیریت این مواد زاید، از این طریق می باشد )WHO, 2007(. به همین دلیل دولت ها برای اختصاص بودجه 
جهت هم پوشانی هزینه های تاسیس و حفظ و نگهداری سیستم های مدیریت مناسب مواد زاید مراقبت های 
بهداش���تی مصر هستند. خیرین، ش���رکا و دیگر منابع مالی خارجی برای برنامه های مراقبت های بهداشتی باید 
یک شرط را در رسیدگی به برنامه ها مورد توجه قرار دهند، این شرط این است که هزینه های مدیریت مواد زاید 
مراقبت های بهداشتی وابسته به مداخالت و اقدامات مراقبت های بهداشتی را پوشش دهند. هم چنین تولید 
کنندگان در این راستا سهیم هستند و باید در توسعه و فروش محصوالت و خدمات پزشکی خود، مدیریت مواد 

زاید را در نظر بگیرند. 
کاهش این هزینه ها برخی از اصول اساسی را همیشه باید مورد توجه قرار داد:  عالوه بر این، برای 

ج 	  کمینه س���ازی، تفکی���ک و بازیافت مواد زاید، هزینه های دفع را در صورت���ی که منجر به کاهش کلی مخار
کمتر مواد زاید و تفکیک، از تصفیه غیر ضروری مواد زاید  کاهش می دهد. تولید  مربوط به مواد زاید ش���وند، 

جلوگیری می نماید. 
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ک���ه اجزا این 	  پی���ش بین���ی و طراحی دقیق سیس���تم مواد زاید مراقبت های بهداش���تی ب���رای اطمینان از این 
کارآمد، ذخیره س���ازی و  گیری ش���ده اند، الزم اس���ت. مدیریت  کافی، اندازه  سیس���تم برای داش���تن ظرفیت 

تصفیه مواد زاید از ایجاد هزینه های اضافی اجتناب خواهد نمود. 
گیرانه انتظار م���ی رود و باید 	  در آین���ده در خص���وص تولی���د مواد زای���د، احتمال تصوی���ب قانون های س���خت 

انعطاف  پذیری را در سیستم عملی مدیریت مواد زاید در تسهیالت مراقبت های بهداشتی ایجاد نمود. 
می���زان منابع مالی موجود برای تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی در انتخاب سیس���تم تصفی���ه مواد زاید و 	 

استانداردهای عملیاتی پایدار، موثر خواهد بود.

10-2 اجزای هزینه 
ج وابس���ته ب���ه مدیریت م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی اس���ت.  اج���زای هزین���ه بر اس���اس طبقه بندی مخار
بخش های زیر اجزای هزینه ای در س���ه سطح تس���هیالت مراقبت های بهداشتی )تصفیه در محل(، تسهیالت 
ج از محل برای تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی در یک منطق���ه جغرافیایی و  مرک���زی تصفی���ه م���واد زاید خار

هزینه ها در سطح ملی را توصیف می نمایند. 

10-2-1 هزینه ها در سطح تسهیالت مراقبت های بهداشتی )تصفیه در محل(
در س���طح تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی، هزینه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی شامل سرمایه و 
هزینه بهره برداری اس���ت. هزینه های س���رمایه ای به یک بار س���رمایه گذاری تعلق دارند. بسته به اولویت ها و 

روش مدیریت انتخاب شده مواد زاید توسط تسهیالت، هزینه های سرمایه ای شامل موارد زیر است: 
آماده س���ازی محل، زیر بنا، س���اخت و احیا اتاق یا ساختمانی که در آن فناوری تصفیه قرار خواهد گرفت )از 	 

جمله خدمات برق، خطوط بخار یا آب، نور و تهویه(؛
فناوری تصفیه مواد زاید در محل و تجهیزات جانبی مربوطه؛	 
گمرک؛	  هزینه حمل و نقل و 
کار، تست و راه اندازی فناوری تصفیه؛	  نصب، شروع به 
تامین وسایل نقلیه برای حمل و نقل مواد زاید تصفیه شده؛	 
ساخت محوطه های ذخیره سازی مواد زاید؛ 	 
ساخت ترانشه ها یا چاهک ها برای دفع مواد زاید.	 

ه���م چنین ممکن اس���ت هزینه های س���رمایه ای، هزینه تجهیزات مدیریت مواد زاید ب���ا طول عمر بیش از یک 
س���ال مانند پالستیک های سخت قابل استفاده مجدد یا ظروف فلزی، ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده 
خ دار، ظروف بزرگ مواد زاید )زباله دان ها(،  قابل استفاده مجدد، پوسترهای تفکیک مواد زاید، گاری های چر

گیرد.  کننده ها و برش دهنده ها برای بازیافت را در بر  فشرده 
هزینه های بهره برداری، هزینه های مکرر تحمیل ش���ده در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی می باشد. 

موارد اصلی هزینه های بهره برداری عبارتند از: 
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کارکنان برای جم���ع آوری مواد زاید، 	  کنن���ده مدیریت مواد زاید، مس���ئولیت  کار: دس���تمزد هماهنگ  نی���روی 
اپراتور فناوری تصفیه مواد زاید، اپراتور وسایل نقل و انتقال مواد زاید؛ 

کیس���ه های پالس���تیکی، جعبه ها یا ظ���روف یکبار مصرف 	  م���وارد قابل مصرف مربوط به مدیریت مواد زاید: 
گندزداها، تجهی���زات حفاظت فردی )PPE( )مثاًل  کننده ها و  ک  دف���ع مواد زاید تیز و برنده، برچس���ب ها، پا

دستکش، ماسک های صورت، پیش بندها(؛
گاز و دیگر سوخت های مورد استفاده توسط سیستم تصفیه؛ 	  هزینه های سوخت: موتور دیزل، نفت سفید، 

سوخت وسایل نقلیه؛ 
خدمات رفاهی: برق، آب، بخار و دیگر خدمات مورد نیاز در سیستم تصفیه؛	 
حفظ و نگهداری، تعمیر و تعویض قطعات تمام تجهیزات و وس���ایل حمل و نقل وابس���ته به مدیریت مواد 	 

زاید. 
کاربرد ندارند،  گر چه تمام هزینه های فهرس���ت ش���ده فوق ضرورتًا برای تمام تسهیالت مراقبت های بهداشتی  ا
ولی این فهرس���ت، برآورد مقدماتی س���اده ای را در زمینه هزینه های مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی 
گذاری سیس���تم مدیریت مواد زاید، هزینه های اضافی  در س���طح تس���هیالت، ارائه می دهد. یک رویکرد قیمت 
مثل هزینه های سربار را در نظر می گیرد، که ممکن است در ابتدا برای تعیین مقدار یک معضل محسوب شود. 

هزینه های اضافی عبارتند از: 
مدیریت؛ 	 
کارکنان؛ 	  گاهی و آموزش  افزایش آ
هزینه های مهندسی و ساخت مربوط به فناوری تصفیه؛	 
هزینه های قانونی: ثبت، مجوزها و پروانه های وابس���ته به تولید مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، تصفیه 	 

و انتقال؛
کرایه یا اجاره تجهیزات؛ 	 
کارگران مواد زاید؛	  کارمندی از قبیل بیمه سالمت و ایمن سازی  مزایای 
فاضالبروها و هزینه های لندفیل.	 

در اهداف بودجه، هزینه های احتمال وقوع برای مقابله با خراب ش���دن تجهیزات، نش���ت ها، جراحات و دیگر 
گرفته می شود.  حوادث نیز در نظر 

این هزینه ها، هزینه داخلی1 در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی محسوب می ش���وند )یعنی به طور مستقیم 
توسط تصمیمات مدیران مراقبت های بهداشتی کنترل می شوند(. مدیریت مواد زاید در تسهیالت مراقبت های 
کاری  بهداشتی فعالیت های پر هزینه ای هستند و بیشتر هزینه های داخلی به طور مستقیم مربوط به ساعت 
کارکنان است. هزینه های ساخت، بهره برداری و حفظ و نگهداری یک سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های 
بهداشتی در محل بخشی از بودجه کلی تسهیالت مراقبت های بهداشتی است. این هزینه ها را باید با اختصاص 

کلینیک پوشش داد.  خاص از بودجه بیمارستان یا 
1. Internal
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کار به پیمانکارانی اس���ت که ب���رای تجهیزات تصفیه و دفع  گذاری این  راه دیگ���ر اداره ام���ور تصفیه در محل، وا
آماده س���رمایه گذاری هستند. وقتی که پیمانکاران خدمات تصفیه مواد زاید را فراهم می آورند )ارائه دهندگان 
کار برای تصفی���ه مواد زاید و دفع نهایی، هزینه  ج از محل، تصفیه مواد زاید و نیروی  خدم���ات(، انتق���ال به خار
کنترل  کره ش���ده پرداخت می گردد( محس���وب می ش���ود و از این رو فرات���ر از  خارج���ی1 )از طری���ق هزینه های مذا
ج از محل بر هزینه های انتقال، تصفیه و  مدیریت تسهیالت مراقبت های بهداشتی می باشند. هزینه های خار

دفع، غالب هستند.

10-2-2 هزینه ها در سطح تسهیالت مرکزی )تصفیه خارج از محل(
اجزا هزینه ای برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در تسهیالت مرکزی تصفیه برای بخش، استان 
ح جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع مواد زاید مراقبت های بهداش���تی بس���تگی  یا دیگر مناطق جغرافیایی به طر
کارب���رد دارند یعنی یکی از تس���هیالت  دارن���د. ه���م چنین این هزینه ه���ا برای تمهی���دات تصفیه خوش���ه ای نیز 
مراقبت های بهداشتی به عنوان قطب تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی برای بیمارستان های کوچک، 

گرفته می شود.  کار  کلینیک ها و واحدهای خصوصی در منطقه پیرامون به 
 هزینه های جمع آوری و حمل و نقل شامل هزینه های زیر می باشد: 

خ های دستی( 	  خ دار، ترالی ها )چر گاری های چر ظروف، 
وسایل نقلیه برای حمل و نقل	 
هزینه های سوخت 	 
حفظ و نگهداری و تعمیر 	 
کار 	  نیروی 

که توسط آنها خدمت رسانی می شوند ظروف  تس���هیالت تصفیه مرکزی برای تسهیالت مراقبت های بهداشتی 
ب���زرگ )مث���اًل گاری های 800 - 600 لیتری( فراهم می نمایند. ظروف پر ش���ده، که با ظرفیت وس���ایل نقلیه هم 
اندازه هس���تند، هنگام جمع آوری برداش���ته شده و با ظروف تمیز جایگزین می شوند. هزینه وسایل نقلیه حمل 
و نق���ل ب���ه ظرفیت بار بس���تگی دارد. ظرفیت به نوبه خود ب���ه حجم کل مواد زاید جمع آوری ش���ده در یک روز، 
گر مواد زاید مراقبت های بهداش���تی اجبارًا  کار بس���تگی دارد. ا دفعات جمع آوری و تعداد وس���ایل نقلیه در حین 
بیشتر از حدود زمانی ذخیره سازی توصیه شده در فصل 7 در وسایل نقلیه ذخیره شود، الزم است وسیله نقلیه 
در شرایط آب و هوایی گرم سیستم تهویه هوا داشته باشد. هزینه های بهره برداری از وسایل نقلیه حمل و نقل 
به مس���افت سفر، س���رعت، کارایی سوخت وسیله نقلیه، قیمت واحد سوخت، ترافیک، شرایط جاده و نیازهای 
ح ریزی خوب، مس���یریابی  حف���ظ و نگه���داری بس���تگی دارد. هزینه های جم���ع آوری و انتق���ال را می توان با طر

کاهش داد.  مناسب، برنامه ریزی و مدیریت ناوگان 
ع فناوری تصفیه می توان هزینه های تصفیه و دفع  تصفیه مرکزی از نظر اقتصادی مزایایی دارد. با توجه به نو
را تعیین نمود. برای فناوری های با مقیاس بزرگ، هزینه های س���رمایه ای ش���امل آماده س���ازی محل، ساخت 

1. External
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تس���هیالت، هزینه تجهیزات و لوازم فرعی، حمل و نقل، نصب، اخذ تاییدیه قانونی و راه اندازی اس���ت. عالوه 
کنترل آلودگی، تجهیزات جابجایی مواد  بر خود واحد تصفیه، تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی به تجهیزات 
زاید، وسایل توزین، تخلیه کننده سطل زباله، خرد کن ها، فشرده کننده ها، رول کننده های ظروف، تجهیزات 
اضطراری )کپس���ول اطفا حریق، چش���م شوی، دوش های اضطراری( و تهویه نیاز دارند. در تسهیالت پیشرفته 
کامپیوتری ردیابی مواد زاید، شناس���ایی با استفاده از بارکدها، اس���کنرها یا فرکانس رادیویی  مجهز به سیس���تم 

انجام می گیرد. 
ج از محل مش���ابه با هزینه های سیس���تم تصفیه در محل )نیروی کار، مواد  هزینه های بهره برداری تصفیه خار
مصرفی، انرژی، خدمات رفاهی، تعمیر و نگهداری، تجهیزات حفاظت فردی )PPE( و ...( است با این تفاوت 
که هزینه های مدیریت، پشتیبانی اداری، آموزش کارکنان، هزینه های اداری، مالیات بر دارایی، بیمه، مالیات 

ک تجهیزات را نیز شامل می شوند.  بر عملیات و استهال
تس���هیالت تصفیه مرکزی به عنوان ارائه دهنده خدمات، از تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی بر اس���اس واحد 
کثر حدود قیمت مطالبه هزینه دریافت می نمایند. دیگر ارائه دهنده های  حج���م، وزن یا تخت با یا ب���دون حدا
خ بهره برداری از  خدم���ات به���ای دقیق از پیش تعیین ش���ده یا بهای ق���راردادی ثابت را دریافت می نمایند. ن���ر

تسهیالت تصفیه خصوصی و تجاری مشمول یک سود برآورد شده است.

10-2-3 هزینه ها در سطح ملی
ب���رآورد هزینه در س���طح ملی از ضرورت های توس���عه برنامه مل���ی اجرایی برای مدیریت م���واد زاید مراقبت های 
کارگاه های  کارکنان وزارتخانه،  بهداش���تی اس���ت. هزینه های مربوط به برنامه ریزی ملی شامل س���اعات کاری 
مش���اوره ملی، مالقات با دولت های محلی و وزارتخانه های دیگر، محققان و مشاوران است. برنامه ریزی ملی 
را می توان به چند مرحله تقس���یم نمود. مرحله اول مس���تلزم ارتقا زباله س���وزهای موجود در محل و لندفیل ها و 
ج از محل می باشد. خوشه های  ح های آزمایشی برای نشان دادن فناوری های بدون احتراق در محل و خار طر
تصفیه و تس���هیالت تصفیه مرکزی را می توان در مرحله بعدی بیشتر گسترش داد. دیگر هزینه ها در سطح ملی 
گاهی  کمپین های افزایش آ کارکنان وزارتخانه،  وابس���ته به توس���عه قانونی، آموزش ملی و ایجاد ظرفیت برای 
گذاری برای برآورد بودجه های ملی در مدیریت مواد زاید مراقبت های  بازرسی ها و اجرا است. ابزارهای قیمت 

بهداشتی در بخش 10-4-2 توضیح داده شده است.

10-3 برآورد هزینه 
برآورد هزینه ها در تسهیالت مراقبت های بهداشتی با ارزیابی مواد زاید شروع می شود. تعاریف طبقه بندی مواد 
کشورهای مختلف از هزینه های استراتژی های مدیریت مواد زاید، زیر ساخت ها و دفع تاثیر می پذیرند  زاید در 
گاه���ی در زمین���ه ان���واع و مقادیر م���واد زاید تولیدی در  )Mühlich, Scherrer & Daschner, 200۳(. ب���ا کس���ب آ
خ تولید در یک  روز، بخش های تولید مواد زاید در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی و دفعات جمع آوری )با نر
موقعیت خاص تعیین می گردد( می توان تعداد سطل زباله، کیسه های پالستیکی و ظروف مخصوص مواد زاید 
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کارگران مواد زاید، تعداد دستکش ها و  گاری های مورد نیاز به ازای تعداد  تیز و برنده مورد نیاز در هر روز، تعداد 
دیگر تجهیزات حفاظت فردی )PPE( مورد نیاز و اندازه محل ذخیره سازی را برآورد نمود. میزان روزانه مواد زاید 
)جاری و پیش بینی شده برای طول عمر تجهیزات تصفیه(، ظرفیت مورد نیاز واحد تصفیه، تعداد شیفت ها با 
کار، بهای واحد تجهیزات  ساعات بهره برداری را مشخص می نماید. بعد از محاسبه تعداد تجهیزات و ساعات 
خ دستمزد برای طبقه بندی های مختلف شغلی )هماهنگ کننده مدیریت مواد  )سطل ها، کیسه ها و ...( و نر

کارگر مواد زاید و ...( به دست می آید.  زاید، 
با ضرب مقدار س���رمایه یک محصول در بهای واحد مربوطه می توان س���رمایه یا هزینه های سروقت را محاسبه 
گذاری آن محصول را در برگیرد. مراحل  که می تواند آماده س���ازی محل، نصب و راه اندازی برای سرمایه  نمود 

ح می دهند:  زیر چگونگی محاسبه هزینه های سرمایه ای را بر اساس معیار ساالنه شر
شناسایی هزینه سرمایه ای تمام اقالم )محصوالت( در سیستم مدیریت مواد زاید. . 1
که توسط فروشنده ارائه شده است. . 2 تعیین بهای واحد هر محصول همان طور 
محاسبه هزینه سرمایه آن محصول مشخص با ضرب تعداد مورد نیاز آن در بهای واحد آن. . ۳
که از زمان خرید آن انتظار می رود. . 4 برآورد n، تعداد سال های عمر مفید محصول 
خ سود پرداختی توسط بانکی که برای خرید تجهیزات . 5 خ تخفیف یا تنزیل r )این مقدار می تواند نر تعیین نر

خ سود  خ تخفیفی که توسط وزارت دارایی ارائه ش���ده است، یا صرفًا میانگین نر وام داده اس���ت، باش���د؛ نر
خ تخفیف به طور معمول ۳ % است.  خ تورم باشد(. نر سپرده بانکی منهای نر

کتور محاسبه برحسب . 6 کتور محاسبه برحس���ب سال به منظور یافتن فا اس���تفاده از یک جدول استاندارد فا
کتور محاسبه  خ تخفیف. فا سال برای هر محصول سرمایه ای بر اساس عمر قابل انتظار از تجهیزات و نر

r/]1-)1/)1+r(n([r                                       :برحسب سال را می توان با استفاده از معادله زیر محاسبه نمود
خ تخفیف و n تعداد سال های بعد از سال صفر است.  در این جا r نر

کتور محاسبه برحسب . 7 محاسبه هزینه سرمایه ای ساالنه با ضرب نمودن هزینه سرمایه ای محصول در فا
سال.

کل سرمایه ساالنه برابر با مجموع هزینه های سرمایه ای ساالنه تمام اقالم سرمایه ای است.   
هزین���ه به���ره برداری روزانه به صورت مقدار مورد نیاز اقالم مصرفی و دفعات مصرف در هر روز در بهای واحد آن 
کل هزینه های بهره برداری از طریق جمع نمودن تمام هزینه های بهره برداری محاس���به  محاس���به می گردد. 

ح ذیل است:  می گردند. مراحل اصلی برای محاسبه هزینه های بهره برداری برحسب سال به شر
شناسایی هزینه تمام اقالم )محصوالت( مصرفی مکرر در سیستم مدیریت مواد زاید. . 1
کل سال )مثاًل جعبه های ایمن )safety box( مورد استفاده در یک . 2 برآورد مقدار هر محصول مورد نیاز برای 

سال، مصرف ساالنه سوخت یا برق مورد نیاز در تصفیه مواد زاید یا در خصوص انجام کار، تعداد روزهایی که 
کار می نماید(. کارگر مواد زاید یا ناظر مواد زاید در یک سال 

۳ . kWh هزینه هر لیتر سوخت یا هر ،)safety box( تعیین هزینه واحد هر محصول )مثاًل هزینه هر جعبه ایمن
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خ دستمزد روزانه(.  نیروی الکتریسیته یا نر
محاسبه هزینه بهره برداری ساالنه با ضرب نمودن مقدار در هزینه واحد مخصوص خود. . 4
کل هزینه بهره برداری س���االنه از مجموع هزینه های بهره برداری س���االنه هزینه تمام اقالم مصرفی مکرر به . 5

دست می آید. 
در م���ورد تصفیه و دفع، هزینه های س���رمایه ای و بهره برداری به فناوری تصفیه انتخاب ش���ده بس���تگی دارد. 
فروش���ندگان فناوری تصفیه عالوه بر هزینه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی می توانند برآوردهایی از هزینه 
کیلوگرم از مواد زاید تصفیه ش���ده ارائه دهند. ضمنًا به دس���ت آوردن و تایید اعتبار اطالعات در  بهره برداری هر 
کیلوگرم مواد زاید تصفیه شده،  زمینه مصرفی ها، انرژی و امکانات رفاهی )آب و برق( مصرف شده به ازای هر 
هزینه های برنامه ریزی ش���ده حفظ و نگهداری س���االنه و بهای واحد س���وخت، برق، آب و دیگر امکانات برای 

محقق نمودن صحت هزینه های عملیاتی ارائه شده توسط فروشندگان حائز اهمیت است.
که میزان مواد  کار می رود، ب���ا این تفاوت  در تس���هیالت تصفیه مرکزی فرآیند مش���ابهی برای برآورد هزینه ها به 
زایدی که در هر روز تصفیه شده است بر اساس مواد زاید تولیدی ارسال شده توسط تمام تسهیالت مراقبت های 
بهداشتی )فعلی یا پیش بینی شده( به ارائه دهنده خدمت می باشد. هم چنین هزینه های جمع آوری و حمل 
که هر روز باید جمع آوری شوند، دفعات جمع آوری، تعداد و اندازه  کل مواد زایدی  و نقل، باید بر اساس حجم 

گردد.  وسایل نقلیه، مسیرهای جمع آوری، هزینه سوخت و ... محاسبه 
کادر 10-1 اج���زا و ری���ز هزین���ه هایی که باید در ارزیابی هزینه برای سیس���تم مدیریت م���واد زاید مراقبت های  در 

گرفته شود، فهرست شده است. بهداشتی در نظر 
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کادر  10-1 هزینه س���اخت و س���از و بهره برداری یک تصفیه خانه مواد زاید مراقبت های بهداشتی )زباله سوز، اتوکالو، 
مایکروویو و... (

محل
هزینه زمین

قوانین مسیر
آماده سازی و زیر سازی محل

تدارک امکانات رفاهی محل
حق الزحمه مشاوره

مشاوره مدیریت مواد زاید و مدیریت زیست محیطی
مهندسی

معماری و برنامه ریزی
حق الزحمه قانونی
هزینه های ساخت

ساختمان تصفیه خانه
اتاق ذخیره مواد زاید

ادارات
تصفیه خانه )زباله سوز، اتوکالو و ...(

هزینه سرمایه گذاری
کرایه ها و هزینه های ذخیره سازی

هزینه های انتقال مواد زاید
کامیون های جمع آوری مواد زاید

ظروف و س���طل های انتقال مواد زاید از بیمارستان ها به 
محل تصفیه یا دفع

هزینه های تجهیزات
کیسه های مواد زاید از بخش ها ترالی های جمع آوری 

کیس���ه ها در همه منابع تولید  جا نمایی نگه دارنده های 
مواد زاید در بیمارستان ها 

کیسه های زباله ماشین توزین برای وزن نمودن 
سردخانه برای ذخیره سازی مواد زاید در صورت نیاز

کسب درآمد
سود

مالیات
حق الزحمه حسابداری و بازرسی

هزینه های بهره برداری مستقیم
نیازهای نیروی انسانی )مدیر، اپراتور، راننده(

کیسه های زرد با برچسب مواد زاید عفونی
کیسه های سیاه برای مواد زاید بی خطر

ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده
هزینه های حمل و نقل

امکانات رفاهی )سوخت، آب، برق(
گاز خروجی( ک سازی  مواد شیمیایی )مثاًل برای پا

هزینه های بهره برداری غیر مستقیم
آموزش

حفظ و نگهداری و تعویض قطعات
حفظ و نگهداری وسایل نقلیه

تجهیزات ایمن و یکنواخت
هزینه دفع مواد زاید بعد از تصفیه

گندزدایی گاز دودکش یا تعیین سطوح  پایش برآورد انتشار 
مدیری���ت پروژه و هزینه های اداری برای س���ازمان مس���ئول اج���را و بهره 

برداری پروژه در طوالنی مدت

که در  همه تس���هیالت مراقبت های بهداشتی به ایجاد روش های حسابداری برای مستند نمودن هزینه هایی 
مدیریت مواد زاید متحمل ش���ده اند، نیاز دارند. نگهداری دقیق س���وابق و تجزیه و تحلیل هزینه ها باید توسط 
دفتردار یا حس���ابدار و در تس���هیالت مراقبت های بهداشتی بزرگ توسط تیم متخصص انجام شود. هزینه های 
م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی بای���د از خطوط بودجه حس���اب های بانک���ی و مالی تس���هیالت مراقبت های 
بهداشتی جدا شود. این امر امکان مقایسه هزینه ها در سال های مختلف را فراهم می آورد هم چنین اطالعات 
ج را  کار برد ت���ا هزینه ها و مخار کارآمدی ها و اقدامات مدیریت مناس���ب به  مال���ی را می ت���وان برای شناس���ایی نا
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کنترل نمود. 
کل  کننده اس���ت، مطالبات هزینه باید  که پروژه مدیریت مواد زاید از نظر مالی، خود تامین  جهت تضمین این 
کتور اقس���اط در  مبالغ بهره برداری، حفظ و نگهداری، اقس���اط وام و س���ود را منعکس س���ازد. با دخالت دادن فا
محاس���بات، از وصول وجوه بازپرداخت وام )س���رمایه( مورد نیاز برای س���رمایه گذاری س���اخت و ساز ساختمان 
گر مطالبات هزینه تمام هزینه ها را پوش���ش ندهد، سیس���تم  و تعوی���ض تجهی���زات اطمینان حاصل می ش���ود. ا

گردد.  کسب درآمد باید مطابق آن طراحی  کمک مالی دارد و برنامه  مدیریت مواد زاید نیاز به 
در جدول 10-1 دامنه های برآورد ش���ده هزینه های س���رمایه ای و بهره برداری در س���ال 200۳ برای روش های 
کنترل  کوره های زباله س���وز با مقی���اس کوچک با   .)200۳ ,Diaz & Savage( تصفی���ه موجود ارائه ش���ده اس���ت
کنترل آلودگ���ی و ظرفیت kg/h 6-۳ هزینه س���رمایه ای 6000-800 دالر آمریکا و هزینه بهره  نامناس���ب یا بدون 

کیلوگرم را دربردارند. برداری حدود 0/1-0/06 دالر آمریکا به ازای هر 
جدول  10-1 برآورد هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری جهت روش های موجود تصفیه

هزینه سرمایه ایظرفیت )kg/h(روش
)دالر آمریکا ×1000(

هزینه بهره برداری
)kg/دالر آمریکا(

0/۳6 -17800/1۳-۳600۳0 -2۳اتوکالو

2/2- 8900/15 -680020 -11تصفیه شیمیایی

0/42 -7100/10 -41070 -2۳مایکروویو
0/۳0 -60000/15 -4000120 -250زباله سوزالف

کنترل آلودگی هوا کوره های زباله سوز با فناوری باال و  الف 

)2003( Diaz & Savage :منبع

در جداول 10-2 و 10-۳ هزینه های سرمایه گذاری برای کوره های زباله سوز در اندونزی و افریقا ذکر شده است.
جدول  10-2 هزینه های سرمایه گذاری برای کوره های زباله سوز در اندونزی

ح تجهیزاتظرفیت هزینهشر
)دالر آمریکا(

50Kg/h
ک  سازی  کستر زدایی دستی، سیستم دو محفظه ای )دما C°1000>(، بدون پا بارگیری دستی، خا

48600گاز خروجی

50Kg/h 1000>(، دارای°C کس���تر زدای���ی دس���تی، سیس���تم دو محفظ���ه ای )دم���ا بارگی���ری دس���تی، خا
گهانی و اسکرابر با جت آب2 گاز خروجی: سرد نمودن نا ک  سازی  58140پا

100Kg/h ک سازی کستر زدایی دستی، سیستم دو محفظه ای )دما C°1000>(، بدون پا بارگیری دستی، خا
57600گاز خروجی

100Kg/h 1000>(، دارای°C کس���تر زدای���ی دس���تی، سیس���تم دو محفظ���ه ای )دم���ا بارگی���ری دس���تی، خا
گهانی و اسکرابر با جت آب گاز خروجی: سرد نمودن نا ک  سازی  68400پا

منبع: J Emmanuel، ارتباط فردی، اطالعات برای پروژه جهانی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در امکانات جهانی زیست محیطی برنامه 
)http://www.gefmedwasted.org( تالیف شده است )UNDP GEF( 1توسعه سازمان ملل

1. The United Nations Development Programme’s Global Environment Facility )UNDP GEF(
2. water jet scrubber
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جدول  10-3 هزینه های سرمایه گذاری برای کوره های زباله سوز در افریقا

ح تجهیزاتظرفیت هزینهشر
)دالر آمریکا(

50Kg/h کنترل کس���تر زدایی دس���تی، بدون  سیس���تم دو محفظه ای، س���وخت دیزلی، بارگیری دس���تی، خا
71000آلودگی هوا

50Kg/h
کس���تر زدایی  کام���اًل خودکار، بارگیری دس���تی، خا سیس���تم دو محفظه ای، س���وخت نفتی، مش���عل 

کنترل آلودگی هوا 87000دستی، بدون 

55Kg/h ک سازی کستر زدایی دستی، بدون پا سیستم دو محفظه ای، سوخت نفتی )دمای C °1000>(، خا
گاز خروجی

9۳000

75Kg/h کستر زدایی سیس���تم دو محفظه ای، س���وخت نفتی دیزلی )دمای C °1000>(، بارگیری دستی، خا
گاز خروجی ک سازی  79000دستی، بدون پا

75Kg/h ،کستر زدایی دستی سیستم دو محفظه ای، سوخت نفتی )دمای  C °1000>(، بارگیری دستی، خا
گاز خروجی ک سازی  104000بدون پا

75Kg/h کاماًل کس���تر زدایی دس���تی، مش���عل  سیس���تم دو محفظ���ه ای، س���وخت نفتی، بارگیری دس���تی، خا
کنترل آلودگی هوا 109000خودکار، بدون 

منبع: J Emmanuel، ارتباط فردی، اطالعات برای پروژه جهانی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در امکانات جهانی زیست محیطی برنامه 
)http://www.gefmedwasted.org( تالیف شده است )UNDP GEF( توسعه سازمان ملل

کوره های زباله س���وز بزرگ مرکزی با توجه  گذاری برای  در ج���دول 10-4 و 10-5 به ترتیب هزینه های س���رمایه 
گذاری برای راه حل های جایگزین تصفیه ذکر شده است. به استانداردهای بین المللی و هزینه های سرمایه 
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جدول  10-4 هزینه های سرمایه گذاری برای کوره های زباله سوز بزرگ مرکزی با توجه به استانداردهای بین المللی

ح تجهیزاتظرفیت شر
هزینه

)دالر آمریکا(

1۳5Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

گاز خروجی با اسکرابر مرطوب ک سازی  پا
657000

1۳5Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

کسین ها کاهش دی ا گاز جهت  کاتالیزوری  ک سازی  پا
1250000

۳00Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

گاز خروجی با اسکرابر مرطوب ک سازی  پا
952000

۳00Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

کسین ها کاهش دی ا گاز جهت  کاتالیزوری  ک سازی  پا
1770000

600Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

گاز خروجی با اسکرابر مرطوب ک سازی  پا
1410000

600Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

کسین ها کاهش دی ا گاز جهت  کاتالیزوری  ک سازی  پا
2560000

800Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

گاز خروجی با اسکرابر مرطوب ک سازی  پا
1620000

800Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

کسین ها کاهش دی ا گاز جهت  کاتالیزوری  ک سازی  پا
2800000

1۳50Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

گاز خروجی با اسکرابر مرطوب ک سازی  پا
2220000

1۳50Kg/h
زباله س���وز پیرولیتیک دو محفظه ای با مش���عل گازی، سیستم تغذیه مواد زاید، دیگ بخار احیا گرما، 
مک���ش، دودک���ش، کنترل کامپیوتری، کنترل انتش���ار )NOx, HCl ,CO, SO2 ,O2 و ذرات( و سیس���تم 

کسین ها کاهش دی ا گاز جهت  کاتالیزوری  ک سازی  پا
۳520000

گاز خروجی می باشد. این هزینه ها شامل آزمایش  کوره های زباله سوز با ظرفیت یکسان به دلیل نوع تصفیه  نکته: تفاوت بین هزینه های 
کسین ها و یا فوران ها و دیگر آالینده ها نمی شود. دوره ای دودکش برای دی ا

منبع: J Emmanuel، ارتباط فردی، اطالعات برای پروژه جهانی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در امکانات جهانی زیست محیطی برنامه 
)http://www.gefmedwasted.org( تالیف شده است )UNDP GEF( توسعه سازمان ملل
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جدول  10-5 هزینه های سرمایه گذاری برای راه حل های جایگزین تصفیه

هزینهتوضیح تجهیزاتظرفیتکشورنوع
)دالر آمریکا(

اتوکالو ب���ا مخازن مواد زاید 
و  مج���دد  اس���تفاده  قاب���ل 
کننده )در صورتی  فش���رده 
کننده س���وزن یا  که با نابود 

کن استفاده شود( خرد 

 UNDP فن���اوری 
یافته  توسعه   GEF

در تانزانیا

 200 L
 150-

ات���وکالو تک جداره افقی با اس���تفاده از پمپاژ فش���ار 
بخ���ار، دی���گ بخار س���اخته ش���ده ب���ا ن���وع انرژی 
گاز، دیگر س���وخت ها(، فش���رده  چندگانه )ب���رق، 
ک���ن کوچک، ظروف چن���د منظوره  کنن���ده یا خرد 

قابل اتوکالو نمودن

5000-15000

کامل کن  خرد کن به طور مستقیم در فرآیند تصفیه قرار دارد L 200فرانسهاتوکالو با خرد 
)قبل از تصفیه(

9۳658

کن L 200هند و آلماناتوکالو و خرد 
کنترل  ات���وکالو افقی، دو جداره، با خ���ال چند برابر، 
گش���تاور باال )آلمان( برای مواد  کن با  PLC و خرد 

زاید تصفیه شده
86000

کن ایاالت متحده اتوکالو و خرد 
امریکا

۳60 Kg/h ،گش���تاور باال و کمک فنر ات���وکالو خال و خرد کن با 
۳1۳000تخلیه هیدرولیک ظروف مواد زاید

کن گاری های مواد Kg/h 720آرژانتیناتوکالو و خرد  ات���وکالو خال دارای باالبر ظ���روف و 
گشتاور باال کن های با  220000زاید و خرد 

کن Kg/h 1200آرژانتیناتوکالو و خرد 
گاری های مواد  ات���وکالو خال دارای باالبر ظ���روف و 

گشتاور باال کن های با  272000زاید و خرد 

24000سیستم پیش خال، تمام اتوماتیکL 117هنداتوکالو 

27516سیستم پیش خالL 1۳5افریقای جنوبیاتوکالو

۳2000سیستم پیش خالL 160افریقای جنوبیاتوکالو

۳8558سیستم جز به جز نصب و راه اندازیL 200اسپانیااتوکالو

کنترل L 200هنداتوکالو ات���وکالو افقی، دو جداره، با خ���ال چند برابر، 
PLC۳8000

L 250هلنداتوکالو
خال قبل و بعد، دو جداره، تمام اتوماتیک، تامین 
گاری،  بخ���ار از ژنراتور بخ���ار الکتریکی، بارگی���ری 

کننده هوا، پرینتر قفسه، فشرده 
۳45۳5

L ۳40هلنداتوکالو
خال قبل و بعد، دو جداره، تمام اتوماتیک، تامین 
گاری،  بخ���ار از ژنراتور بخ���ار الکتریکی، بارگی���ری 

کننده هوا، پرینتر قفسه، فشرده 
555۳0

کنترل LPLC ۳40هنداتوکالو کشویی خودکار و  ۳1000اتوکالو خال با در 

L 400اسپانیااتوکالو
سیس���تم ج���ز به ج���ز، بارگی���ری ترال���ی ه���ا، دارای 
کننده هوا، ش���امل  کم  بارگیری چه���ار چوب، مترا

نصب و راه اندازی
71000
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هزینهتوضیح تجهیزاتظرفیتکشورنوع
)دالر آمریکا(

ایاالت متحده اتوکالو
اتوکالو خال افقی دارای گاری، دیگ بخار، سیستم Kg/h 450امریکا

PLC کنترل های 22000تصفیه آب و 

اتوکالو مستطیلی با پیش برنامه دوره ای )سیکل( L 550استرالیااتوکالو 
برای مواد زاید جامد و مایع مراقبت های بهداشتی

8۳000

ایاالت متحده اتوکالو
کنترل ه���ای PLC، دارای ظروف و L 570امریکا اتوکالو خال ب���ا 

112000ژنراتور بخار الکتریکی

Kg/h 600آرژانتیناتوکالو 
گاری های مواد  ات���وکالو خال دارای باالبر ظ���روف و 

150000زاید

سیستم مایکروویو متوالی با خرد کن داخلی، بهره Kg/h 75بلژیکمایکروویو و خرد کن
428000برداری اتوماتیک

کیس���ه و Kg/h 250لوکزامبورگمایکروویو و خرد کن ک���ن، به  سیس���تم متح���رک دارای خ���رد 
ظروف خاص نیاز دارد، دارای ظروف

6۳0249

ایاالت متحده مایکروویو و خرد کن
566805تغذیه اتوماتیک، خرد کن بخشی از سیستم استKg/h 818امریکا

ایاالت متحده هیدرولیز قلیایی
Kg/h 14امریکا

کننده تم���ام اتوماتی���ک بافت ب���رای مواد  هض���م 
زای���د پاتولوژیکی، حیوانات، مواد سایتوتوکس���یک 
گلوتارآلدئی���د، با لوازم جانبی  خ���اص، فرمالدئید و 

کنترل از راه دور سیستم و 

99000

ایاالت متحده هیدرولیز قلیایی
Kg/h 15امریکا و هلند

کننده باف���ت برای م���واد زای���د پاتولوژیکی  هض���م 
س���بدهای  دارای  خ���ودکار،  کنت���رل  )آناتوم���ی(، 

فوالدی
40000

کنترل قابل برنامه ریزی منطقی و مناسب2؛ UNDP: برنامه توسعه سازمان ملل3  :PLC امکانات جهانی زیست محیطی1؛ :GEF
منبع: J Emmanuel، ارتباط فردی، اطالعات برای پروژه جهانی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در امکانات جهانی زیست محیطی برنامه 
توسعه سازمان ملل )UNDP GEF( از سال 2007 الی 2011 تالیف شده است )http://www.gefmedwasted.org(؛ U Pieper، ارتباط فردی، 

اطالعات در سال 2011 توسط ETLog Health GmbH تالیف شده است.

کسب درآمد 10-4 هزینه و 
برای ایجاد اس���تاندارد خوب و پایدار مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، در دس���ترس بودن خط بودجه 
مش���خص برای مدیریت مواد زاید در بودجه س���االنه تسهیالت مراقبت های بهداشتی ضروری است. این امر به 
مدیران تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی این اختیار را می دهد تا سیس���تم مدیریت مواد زاید داخلی را به طور 
موث���ر و کارآم���د بهره برداری، نگه���داری و کنترل نمایند. عدم وجود بودجه اختصاص���ی احتمال اصالحات را به 

شدت محدود می نماید. 
1. Global Environment Facility
2. Programmable logic controls
3. United Nations Development Programme

ادامه جدول  10-5 هزینه های سرمایه گذاری برای راه حل های جایگزین تصفیه
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قبل از س���اخت یک سیس���تم جدید تصفیه مواد زاید برای یک تسهیل مراقبت های بهداشتی امکان کار با دیگر 
تس���هیالت بای���د مد نظر باش���د، که یک سیس���تم تصفیه مرکزی یا خوش���ه ای ایجاد و در آن م���واد زاید حاصل از 
چندی���ن تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی در یک م���کان مرکزی تصفیه ش���ود. ب���رای مدی���ران مراقبت های 
بهداشتی هزینه های پس انداز شده باید به دقت محاسبه گردد. کاهش قابل توجه هزینه های سرمایه گذاری، 
که مواد زاید در یک تصفیه خانه مرکزی بزرگ تصفیه شوند، امکان پذیر  حفظ و نگهداری و بهره برداری وقتی 

می باشد. 
در تصمیم گیری سرمایه گذاری، زمانی که ارزیابی مقایسه ای و جامعی از خطرات، مزایا و هزینه های روش های 

گیرد:  تصفیه متمرکز یا نامتمرکز انجام می شود، مالحظات زیر باید مورد توجه قرار 
طبقه بندی مواد زاید 	 
میزان مواد زاید تولیدی 	 
در دسترس بودن وسایل حمل و نقل یا شرکت های حمل و نقل 	 
زیرساخت ها )جاده ها، ترافیک(	 
فناوری و ظرفیت تصفیه موجود 	 
کارکنان با مهارت ها و تجربیات مورد نیاز 	  در اختیار بودن 
بودجه یا هزینه ها 	 

که بتوانند  که فناوری های تصفیه انتخاب می ش���ود، باید حضور نمایندگان و متخصص���ان فنی محلی  وقت���ی 
گیرد. درصورت اس���تفاده از  حف���ظ و نگه���داری، تعمی���ر و قطعات یدکی خ���اص را فراهم آورن���د مورد توجه ق���رار 
گر تجهیزات خراب شوند یا نیاز به  فناوری های وارداتی، بدون حضور متخصصان فنی محلی و قطعات یدکی، ا
حفظ و نگهداری برنامه ریزی ش���ده داش���ته باشند منجر به حمل و نقل با هزینه باال و زمان انتظار طوالنی برای 

رسیدن قطعات یدکی و کمک خارجی می شوند. 

کسب درآمد 10-4-1 روش های 
بودج���ه مال���ی فعالیت های بهره برداری مواد زای���د از طریق بخش خصوصی یا دول���ت تامین می گردد. حذف و 
ج مراقبت های بهداشتی می باشد. در تسهیالت  دفع مواد زاید مراقبت های بهداش���تی جز کوچکی از تمام مخار
که سیس���تم ملی بیمه س���المت وجود داش���ته باش���د، دولت  مراقبت ه���ای بهداش���تی عمومی دولتی در صورتی 
می تواند از عایدات مالیات یا هزینه های بیمه س���المت استفاده و تمام یا بخشی از هزینه سیستم مراقبت های 
بهداش���تی را پرداخت نماید. در تس���هیالت مراقبت های بهداشتی خصوصی، دولت قوانین مستقیمی برای آنها 
جهت انجام و اجرای سیستم مدیریت مواد زاید خود وضع نموده یا آنها را وادار به استفاده از تسهیالت تصفیه 
و دفع مواد زاید طراحی شده و در حال بهره برداری دولتی یا خصوصی می نماید. هزینه های مدیریت مواد زاید 
مراقبت های بهداش���تی در تس���هیالت خصوصی را می توان توس���ط هزینه دریافتی از بیماران سرپایی و بستری، 
پرداخ���ت اقس���اطی بیمه های دولت���ی و خصوصی، کمک هزینه ه���ا و جوایز، فروش غذا و دیگ���ر منابع درآمدی 

پوشش داد.
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خصوصی سازی مدیریت مواد زاید
در سال های اخیر خصوصی سازی عملیات مدیریت مواد زاید تا حد زیادی در تعدادی از کشورها به عنوان روش 
گون کسب درآمد از کارهای عمومی از جمله مراقبت های بهداشتی پذیرفته شده است.  جایگزین روش های گونا
خصوصی سازی می تواند گزینه مطلوبی باشد به ویژه برای روش های تصفیه که به سرمایه گذاری اولیه باالیی 
گون هس���تند. سه نوع متداول آن  برای س���اخت و تهیه تجهیزات نیاز دارد. س���اختارهای امکان تامین مالی گونا
مش���ارکت دولت���ی و خصوصی، راه حل تصفی���ه مرکزی مواد زاید »س���اخت و خود بهره برداری«، و س���اخت، بهره 
که ش���رکت خصوصی طراحی،  ح های مالی خصوصی اس���ت  برداری و انتقال اس���ت. این تمهیدات مس���تلزم طر
ساخت، مالکیت و بهره برداری تسهیالت تصفیه را به عهده می گیرد و خدمات جمع آوری و دفع را برای تسهیالت 

کره و قراردادهای بلند مدت فراهم می آورد.  مراقبت های بهداشتی خصوصی و دولتی از طریق مذا
یک���ی از دالی���ل خصوصی س���ازی مدیریت مواد زاید تاثیر و کارایی بیش���تر بخش خصوصی در مقایس���ه با بخش 
دولتی می باشد. به عنوان مثال بخش خصوصی در زمینه سیاست های فردی و خرید انعطاف پذیری بیشتری 
دارد، به هزینه های سرمایه ای )سرمایه گذاری( دسترسی آسان تری دارد و با فناوری های جدید و تغییر نیازها 

سریع تر سازگاری می یابد. 
مزیت دیگر خصوصی س���ازی این اس���ت که سازمان های اختصاص داده شده برای ارائه عملیات مدیریت مواد 
زاید و خدمات حفظ و نگهداری اغلب منابع بیش���تری برای حفظ اس���تاندارد مورد انتظار عملکرد در مقایس���ه با 

تسهیالت مراقبت های بهداشتی در اختیار دارند. 
با این وجود، یک اش���کال در پذیرفتن خصوصی س���ازی، پتانسیل از دس���ت رفتن کنترل کلی عملیات مدیریت 
که یک مرکز دارای یک  مواد زاید توسط تسهیالت مراقبت های بهداشتی است. خطر قصور خدمات در صورتی 
تیم مدیریت قراردادی با عملکرد خوب در محل اس���ت، به حداقل می رس���د و در قرارداد مجازات برای خدمات 

گردد.  ضعیف لحاظ 
گنجانده شود: کره شده بین اپراتور خصوصی و آژانس دولتی  موضوعات زیر را باید در قرارداد مذا

کیزگی در هر قسمت از تسهیالت مراقبت های 	  دس���تیابی به تناوب ها و معیارهای مشخص شده کیفیت و پا
گرفتن مجازات برای خدمات غیر استاندارد؛  بهداشتی، به همراه یک سیستم نظارت توافق شده و در نظر 

معیارهای دیگر تعریف حداقل سطح خدمات به ویژه با توجه به قابلیت اطمینان، ایمنی، خطرات بهداشت 	 
عموم���ی و امکان گس���ترش و توس���عه این خدم���ات در آینده در صورت���ی که فعالیت تس���هیالت مراقبت های 

بهداشتی افزایش یابد؛
کامل آنه���ا را ارزیابی نمود، 	  افزای���ش هزینه ها در آینده ناش���ی از عواملی اس���ت که نمی ت���وان در ابتدا به طور 

گرفته شود؛  بنابراین باید یک فرمول برای محاسبه تورم آتی در هزینه ها در قرارداد در نظر 
نگرانی های زیست محیطی؛ 	 
گذاری( تسهیالت در آینده؛	  انتقال مالکیت )وا
کنترل قانونی؛	  بازرسی منظم و 
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شناس���ایی امکان همکاری بین دو یا چند تسهیالت مراقبت های بهداشتی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای 	 
به حداقل رساندن هزینه های کل؛ 

یک بند در قرارداد به اجازه بررسی دوره ای خدمات مواد زاید و تجدید نظر در قرارداد اختصاص داده شود.

10-4-2 ابزار قیمت گذاری
هزین���ه کل برپایی سیس���تم مدیری���ت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی به بررس���ی دقیق هزینه ه���ای احتمالی 
عملیات ها در هر ناحیه برای رسیدن به برآورد دقیق مالی نیاز دارد. از تجزیه و تحلیل اقتصادی در سطح ملی 
می توان برای تعیین یک ترکیب مناسب و مطلوب از روش های تصفیه متمرکز و نامتمرکز استفاده نمود. سازمان 
گذاری )ابزار تجزیه و تحلیل هزین���ه )CAT(1 و ابزار تجزیه و تحلیل  جهانی بهداش���ت )WHO( دو اب���زار قیمت 
کل مدیریت مواد زاید مراقبت های  کش���ورها جهت برآورد هزینه های  کمک  هزینه توس���عه )ECAT(2( را برای 

بهداشتی در سطوح ملی، منطقه ای و تسهیالت ارائه داده است. 
ه���ر دو اب���زار قیم���ت گذاری ب���ه اطالعات اساس���ی مثل میزان م���واد زاید تولیدی و تعداد تس���هیالت نی���از دارد، و 
س���پس فرضیات برای محاسبه میانگین سرمایه ساالنه و هزینه های بهره برداری برای تسهیالت مراقبت های 
کاربران می توانند  بهداش���تی با تعداد تخت های متفاوت، هم چنین هزینه ها در س���طح ملی اعمال می گ���ردد. 
خ دس���تمزد( را وارد یا از مقادیر پیش فرض در ابزار اس���تفاده  خ دار یا نر گاری چر مقادیر خاص )مثل بهای واحد 
نماین���د. اب���زار تجزیه و تحلیل هزینه )CAT( فقط با تصفیه در محل س���ر و کار دارد. ابزار تجزیه و تحلیل هزینه 
توسعه )ECAT( توسط تمایز بین کشورهای با درآمد پایین، متوسط و باال ابزار تجزیه و تحلیل هزینه )CAT( را 
گسترش می دهد؛ تعداد بیشتر طبقه بندی تسهیالت مراقبت های بهداشتی )بر اساس تعداد تخت ها( را فراهم 
می آورد؛ گزینه های تصفیه ای )اتوکالو و خرد کن های اتوکالو، زباله سوزها، تصفیه با مایکروویو و سیستم های 
کاربران می دهند ت���ا ترکیبی از تصفیه  تصفی���ه ب���ا بخار هیبریدی( بیش���تری را ارائه می دهد؛ و این ام���کان را به 

ح داده شده است.  کادر 10-2 شر متمرکز و نامتمرکز را تعیین نمایند. این ابزارها در 

کادر  10-2 ابزارهای برآورد هزینه های کل مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی

)CAT( ابزار تجزیه و تحلیل هزینه
فرضیه اصلی ابزار ارزیابی هزینه این است که امکان محاسبه برآورد ابتدایی هزینه را با استفاده از چند شاخص 
اصلی فراهم می نماید )ابزار A 1(. س���پس نتایج اولیه با اجرای سیس���تم س���اده ش���ده محاس���به هزینه مشخص 
که داده های بیش���تری در مورد سیس���تم در  می ش���ود )جدول های B 1-B 4(. پس از آن بهبود می یابد یا وقتی 
آینده جمع آوری گردید، بیشتر بهبود می یابد. هدف این ابزار کمک به محاسبه بودجه ساالنه می باشد که الزم 

است برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی اختصاص داده شود.
http://www.healthcarewaste.org/resources/documents/ 

1. Cost-Analysis Tool )CAT(
2. Expanded Cost-Analysis Tool )ECAT(
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)ECAT( ابزار تجزیه و تحلیل هزینه توسعه
ابزار تجزیه و تحلیل هزینه توس���عه )ECAT( نس���خه اصالح شده ابزار تجزیه و تحلیل هزینه )CAT( است و در 
کاربران برای برآورد  کمک به  گزینه ها و روش های بیشتری را فراهم نموده است. این ابزار برای  مقایسه با آن 
هزینه های مربوط به مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی، تسهیالت 

تصفیه مرکزی، تسهیالت مراقبت های بهداشتی خوشه ای یا سطوح ملی ایجاد شده است.
ابزار تجزیه و تحلیل هزینه توسعه )ECAT( امکان یک یا چند روش تصفیه را فراهم می آورد:

تصفیه مواد زاید در محل تسهیالت مراقبت های بهداشتی )تصفیه در محل یا نامتمرکز(؛	 
تصفیه مواد زاید در تسهیالت مرکزی یا بیمارستان های بزرگ به عنوان یک خوشه که تسهیالت مراقبت های 	 

بهداشتی مواد زاید خود را به آنجا ارسال می نمایند )تصفیه متمرکز یا خوشه ای(؛
ترکیبی از موارد باال.	 

ه���م چنی���ن ابزار تجزیه و تحلیل هزینه توس���عه )ECAT( امکان چهار گزینه فناوری تصفی���ه را برای تصفیه در 
محل فراهم می آورد:

اتوکالو و چاهک مواد زاید تیز و برنده	 
کستر	  زباله سوز و چاهک خا
کوچک	  کننده سوزن، اتوکالو و چاهک  جدا 
کستر	  کننده سوزن، زباله سوز، چاهک خا جدا 

http://www.healthcarewaste.org/en/documents.html?id=218 
.)2007( WHO :منبع

»روش هزینه معادل س���االنه1« در هر دو ابزار قیمت گذاری اس���تفاده ش���ده اس���ت. این ابزارها کل هزینه ساالنه را 
محاس���به می نمایند که مجموع کل هزینه بهره برداری س���االنه و کل هزینه س���رمایه س���االنه است. هزینه بهره 
کیسه های پالستیکی، حفظ   ،)safety box( کار، سوخت، جعبه های ایمن برداری س���االنه شامل هزینه نیروی 
ک هر قلم سرمایه )مثاًل اتوکالو،  ع هزینه های استهال و نگهداری و ... می باشد. کل هزینه سرمایه ساالنه مجمو
گرفتن طول عمر تجهیزات آنها اس���ت. معادله  محوطه ذخیره س���ازی، ظروف قابل اس���تفاده مجدد( با در نظر 

استاندارد برای محاسبه هزینه سرمایه ساالنهACC( 2( به صورت زیر است:
                          CC )r(ACC=     �������������������������������������������������� 
                                1                    1- ��������������������������
                           )1+r( n

خ تخفیف( و n طول عمر برآورد شده  خ س���ود )یا نر  طبق رابطه CC هزینه س���رمایه ای هر یک از تجهیزات، r نر
تجهیزات می باشد. 

کل هزینه ساالنه یا روش هزینه معادل ساالنه تکنیک توصیه شده تجزیه و تحلیل اقتصادی جهت مقایسه دو 
1. Equivalent Annual Cost Method
2. Annualized Capital Cost )ACC(
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گذاری است. گزینه تصفیه می باشد. دیگر روش ها شامل ارزش خالص فعلی و بازگشت سرمایه  یا چند 

گذاری برای ارائه دهنده خدمات تصفیه 10-4-3 مدل های قیمت 
مدل ه���ای قیم���ت گذاری روش هایی را بیان می نمایند که می توان قیمت ه���ا را در بازار برای کاالها یا خدمات 
گ���ذاری و منصفانه برای محاس���به هزینه های تصفی���ه مواد زاید  خ���اص تعیین نم���ود. موثرترین م���دل قیمت 
کنترل  گاهی عمومی، مکانیسم های  مراقبت های بهداش���تی به دامنه ای از عوامل از جمله اهداف سیاس���ی، آ
ع مواد زاید، مقادیر م���واد زاید و فاصله انتقال  و مق���ررات حقوق���ی، هم چنین ظرفیت های تصفیه م���واد زاید، نو

گذاری عبارتند از:  کلی مدل های قیمت  بستگی دارد. اهداف 
بهبود دفع مواد زاید یا تصفیه مطابق مقررات حقوقی 	 
انگیزه دادن به تولیدکنندگان مواد زاید برای به حداقل رساندن مواد زاید	 
پیشگیری از تلنبار نمودن غیر قانونی مواد زاید 	 
بهبود تفکیک مواد زاید 	 
برپایی یک سیس���تم منصفانه و پوشش دهنده هزینه برای تسهیالت مراقبت های بهداشتی و شرکت های 	 

دفع.
گ���ذاری را می توان از یکدیگ���ر متمایز نمود: قیمت گذاری ثاب���ت و قیمت گذاری  ب���ه ط���ور کلی، دو مدل قیمت 

متغیر. مزایا و معایب آنها در جدول های 10-6 و 10-7 فهرست شده اند. 
گذاری ثابت و متغیر را می توان ترکیب نمود. مدل های قیمت 

جدول  10-6 اثرات مثبت و منفی قیمت گذاری ثابت

ح اثرات منفیاثرات مثبتشر

مجم���وع مبالغ: قیم���ت »همه 
چی���ز« ب���رای تصفیه و ی���ا دفع 

مواد زاید
شفاف سازی و سهولت محاسبه

عدم وجود انگیزه برای تفکیک مناسب
گذاری سفت و سخت برای مقامات استراتژی قیمت 

انعطاف پذیری در صورت تغییر ساختار )مثاًل افزایش در تعداد 
تخت ها(

به���ای ه���ر تخت بیمارس���تان: 
قیمت ثاب���ت هر تع���داد تخت 
مراقبت ه���ای  تس���هیالت  در 

بهداشتی

عدم وجود انگیزه برای تفکیک مناسبشفاف سازی و سهولت محاسبه
کوتاه مدت و ... انعطاف پذیری در صورت تغییرات 
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جدول  10-7 اثرات مثبت و منفی قیمت گذاری متغیر
ح اثرات منفیاثرات مثبتشر

بهای هر کیلوگرم: قیمت مطابق 
با وزن مواد زاید

اص���ل پرداخت هزینه آلودگ���ی 100% دنبال 
می شود

انگیزه تفکیک مناس���ب و کاهش مواد زاید 
)صرفه جویی در هزینه(

دس���تیابی ب���ه صرف���ه جوی���ی در هزینه ه���ا 
توسط مدیریت مناسب مواد زاید

نگهداری سوابق مواد زاید تولیدی
شفاف سازی و سیستم منصفانه

س���عی و تالش بیش���تر به دلیل اجب���ار در توزین مواد 
زاید

ک به عنوان زباله های  خطر دفع زباله های خطرن���ا
بی خطر

قیمت مطابق ب���ا تعداد روزهای 
درم���ان بیم���ار: یک مبل���غ ثابت 
ب���ه ازای هر روز درمان یک بیمار 
بس���تری و یا یک مبل���غ ثابت به 

ازای هر بیمار سرپایی

سهولت محاسبه
سیس���تم انعط���اف پذیر در صورت نوس���ان 

خ بیمار نر

عدم انگیزه برای تفکیک مناسب
خ اشتغال، تعداد بیماران و ... باید شفاف سازی  نر

گردد و قابل اطمینان باشد

بهای هر کیسه: قیمت مطابق با 
تعداد کیسه ها

به���ای ه���ر جم���ع آوری: قیم���ت 
مطاب���ق با تع���داد دفع���ات جمع 

آوری مواد زاید

کنت���رل توس���ط بیمارس���تان ها و  س���هولت 
پیمانکاران

انگیزه ای برای تفکیک مناس���ب و کاهش 
مواد زاید )صرفه جویی در هزینه(

نگهداری سوابق توسط شرکت دفع

بهای هر کیسه:
ک به عنوان مواد زاید بی  خطر دفع مواد زاید خطرنا

خطر
کیسه ها و ظروف خطر بیش از حد پر شدن 

جمع آوری:
کثر زمان ذخیره سازی و ظرفیت خطر تجاوز از حدا

جمع آوری بیش از حد نیاز توسط شرکت )پیمانکار( 
خارجی به دلیل دریافت هزینه های اضافی

کاهش هزینه ها 10-5 توصیه هایی برای 
وقت���ی مواد زاید تفکیک می ش���وند، مثاًل تفکیک بین انواع مواد زاید عفونی و غی���ر عفونی، باعث کاهش اندازه 
کمتر  )حج���م و وزن( هنگام تصفی���ه و هزینه های دفع می گردد. تفکیک باعث می ش���ود جریان های مواد زاید 
گانه از مقادی���ر حجیم و کم هزینه مواد زاید بی خطر و معمولی تصفیه ش���ود. هم  گ���ران تر به طور جدا و بالق���وه 
چنین کاهش خطر عفونت های ثانویه ناش���ی از مدیریت ضعیف مواد زاید، تعداد و هزینه کل مداخالت اضافی 

مراقبت های بهداشتی را کاهش می دهد. 
کاهش هزینه ها دست یافت: با اقتباس از اقدامات خاص در مراحل مختلف مدیریت مواد زاید، می توان به 

مدیریت در محل؛ 	 
جایگزینی وسایل پزشکی یکبار مصرف با اقالم قابل بازیافت؛	 
که نیاز به تصفیه آنها 	  تفکیک مناس���ب مواد زاید جهت اجتناب از تصفیه پر هزینه یا نامناس���ب مواد زایدی 

نیست؛ ارتقا شناسایی مواد زاید برای تسهیل نمودن تفکیک، تصفیه و بازیافت؛
برنامه ریزی جامع؛ 	 
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توسعه و اجرای استراتژی جامع مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی در چارچوب برنامه ریزی مدیریت 	 
مواد زاید بیمارستانی؛ 

جمع آوری و حمل و نقل برنامه ریزی شده جهت اطمینان از ایمن و مقرون به صرفه بودن تمام عملیات؛ 	 
امکان اس���تفاده مشارکتی از تسهیالت زباله س���وز منطقه ای، از جمله تسهیالت بخش خصوصی، درصورت 	 

مناسب بودن؛
ح دفع فاضالب.	  ایجاد طر

مستندات
مدیریت مواد زاید و مس���تندات هزینه ها مستلزم برآورد دقیق هزینه ها جهت تسهیل شناسایی اولویت ها برای 

کار برد:  کاهش هزینه و نظارت بر پیشرفت اهداف عملکردی است. مالحظات زیر را می توان به 
انتخاب روش تصفیه یا دفع مناسب 	 
گزینه تصفیه و دفع متناسب با نوع مواد زاید و شرایط محلی 	  انتخاب 
کافی جه���ت بهره برداری 	  اس���تفاده از تجهیزات تصفیه طراحی ش���ده ب���رای پردازش مواد زای���د و با ظرفیت 

اقتصادی 
کارکنان 	  اقدامات در سطح 
کار آنها 	  کیفیت  کارگران به منظور ارتقا مهارت ها و  ایجاد برنامه های آموزشی برای 
کارگران در مقابل خطرات شغلی	  حمایت از 

گذاری مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی  10-6 حداقل رویکرد جهت قیمت 
برای به دس���ت آوردن سیس���تم تامین مالی پایدار برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی، هزینه ها باید 
در برنامه ریزی بودجه ساالنه تسهیالت مراقبت های بهداشتی به صورت یک خط بودجه اختصاصی گنجانده 
که بتوان هزینه ها را نظارت و ردیابی نمود. بودجه باید حداقل هزینه های زیر را پوشش دهد:  شود به طوری 

 	 )safety box( ظروف مواد زاید تیز و برنده یا جعبه های ایمن
ک مراقبت های بهداشتی 	  کیسه در رنگ های متفاوت برای تفکیک مواد زاید معمولی و خطرنا سطل یا 
جابجایی مواد زاید، تجهیزات حفاظت فردی )PPE( و تمیز نمودن وسایل	 
تصفیه و دفع 	 
تعمیر و حفظ و نگهداری 	 
کنندگان مواد زاید(	  کارکنان )جابجا 

10-7 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
ح ذیل است:  گنجاند به شر که می توان آنها را در بودجه  حداقل رویکردها برای ارتقا 

اطالعات و مواد آموزشی )مثاًل پوسترها و برچسب ها (	 
ترالی های انتقال 	 
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کارکنان و ...(	  کارکنان )دفتردار مواد زاید مراقبت های بهداشتی، ناظر تصفیه مواد زاید، ایمن سازی  هزینه 
آموزش مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی 	 
 بهبود زیرساخت ذخیره سازی )ظروف ذخیره سازی، ترکیبات و ...(	 
 واحدهای تصفیه ارتقا یافته به مدرن، فناوری های تصفیه دوست دار محیط زیست 	 
 ارتقا وسایل حمل و نقل 	 
دفع نهایی مواد زاید در لندفیل های بهداشتی	 

کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
کافی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی در طوالنی مدت به دلیل مرگ و میر و آسیب های  تامین بودجه نا

زیست محیطی هزینه های هنگفتی دارد.
فراهم آوردن هزینه های مواد زاید مراقبت های بهداشتی اصل اساسی دستیابی به مدیریت ایمن و پایدار مواد 

زاید تسهیالت مراقبت های بهداشتی است.
اجزا هزینه ای مختلف باید در سطح تسهیالت مراقبت های بهداشتی، سطح تسهیالت تصفیه مرکزی و سطح 

گیرد. ملی مورد توجه قرار 
روش ه���ای ب���رآورد هزینه، ابزاره���ای قیمت گذاری و داده ه���ای هزینه های س���رمایه ای و عملیاتی گزینه های 

مختلف تصفیه، در افزایش بودجه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی مفید هستند.
گاه  کاهش هزینه آ گزینه های تامین بودجه و اقدامات  گذاری،  مدیران باید از اثرات مدل های متفاوت قیمت 

باشند.
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فصل یازدهم
 اقدامات بهداشتی و ایمنی پرسنل مراقبت های
کارگران مواد زاید  بهداشتی و 
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

ک هستند؟	  مواد زاید مراقبت های بهداشتی، خطرنا
چه کسی در معرض خطر می باشد؟	 
چه خطراتی وجود دارد؟	 
گرفت؟	  کاهش خطر حوادث در پیش  چه روش هایی باید جهت 
کارگران نیاز است؟	  چه تجهیزات و وسایلی برای حفاظت از 
چگونه می توان از خطر مواجهه پیشگیری یا آن را محدود نمود؟	 
که در معرض خطر هستند الزم است؟	  کسانی  چه آموزش هایی برای 

11-1 اصول راهنما
گرفته  کننده مواد زاید نادیده  کارگران جابجا  کارکنان تسهیالت مراقبت های بهداشتی و  اغلب ایمنی حرفه ای 
ح رویارویی کارکنان با خطرات و آلودگی های عفونی و راه های پیشگیری و کنترل  می شود. هدف این فصل شر
مواجهه با آنها است. سیاست ها یا برنامه های مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید مشمول تمهیدات 
کارگران باشد. این اقدامات به منظور اطمینان از رعایت روش های صحیح  نظارت مداوم بر ایمنی و بهداشت 

جابجایی، تصفیه، ذخیره سازی و دفع است. معیارهای ایمنی و بهداشت حرفه ای بارز عبارتند از: 
ایجاد یک مجموعه استاندارد از قوانین مدیریت و روش های عملیاتی مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛ 	 
که وظایف خود را به درستی و در ایمنی انجام دهند؛	  کارگران مواد زاید به نحوی  اطالع رسانی و آموزش به 
کنترل؛ 	  کارگران مواد زاید در شناسایی خطرات و توصیه هایی برای پیشگیری و  مشارکت 
فراهم نمودن تجهیزات و پوشش مناسب برای حفاظت فردی؛ 	 
تهیه برنامه بهداش���ت حرفه ای که ش���امل اطالع رس���انی، آموزش و اقدامات پزش���کی در مواقع الزم از جمله 	 

کسی بعد از مواجهه و مراقبت های پزشکی منظم است. ایمن سازی، درمان پروفیال
کارکنان محترم  روش ه���ای مکتوب و اس���تاندارد مدیریت م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی، وقتی که توس���ط 
ش���مرده ش���ود و توس���ط مدیریت بیمارس���تان نظارت گردد، خطر حوادث را به طور چش���مگیر کاهش می دهند. 
کارکنان بیمارس���تان باید آموزش داده شوند و در مورد سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی و روش 

اجرای آنها در محل مطلع باشند.
معم���واًل کارگ���ران در مع���رض خطر عفون���ت و جراحت ش���امل ارائه دهن���دگان خدمات مراقبت های بهداش���تی، 
کارگران حفظ و نگهداری، اپراتورهای تجهیزات تصفیه مواد زاید و همه افرادی  خدمات نظافت بیمارس���تان، 

که در مدیریت مواد زاید و دفع در داخل و بیرون تسهیالت مراقبت های بهداشتی دخیل هستند، می باشد.
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کارگران از پتانسیل خطر مرتبط با مواد زاید  که  آموزش در خصوص بهداشت و ایمنی به منظور اطمینان از این 
گاه هس���تند و لزوم احترام به مدیریت ایم���ن را درک نموده اند، در  مراقبت ه���ای بهداش���تی، قوانین و روش ها آ
گرفته می ش���ود. آنها باید در مورد اهمیت استفاده دائمی از تجهیزات حفاظت فردی )PPE( و هم چنین از  نظر 
پیگیری های بعد از مواجهه در مورد جراحت ناشی از فرو رفتن سوزن )Needle Stick( یا دیگر مواجهات خونی 

مطلع باشند. 
کارکنان مراقبت های بهداش���تی باید در زمینه اقدامات فوری در مقابل جراحت توس���ط مواد زاید، آموزش داده 
ش���ده و تجهی���زات ضروری باید در همه مواقع آماده و در دس���ترس باش���ند. روش های مکت���وب باید برای انواع 
ک یا مواد  ک س���ازی مواد شیمیایی خطرنا کنش های اضطراری از قبل تهیه ش���ده باش���د. عملیات پا متفاوت وا

خیلی عفونی ریخته شده، باید توسط فرد تعیین شده و آموزش دیده به منظور این هدف انجام شود. 
در جه���ت محدود نم���ودن خطرات، مدیریت بیمارس���تان باید قوانین مدیریت و روش ه���ای عملیاتی مواد زاید 
کسانی  مراقبت های بهداش���تی را تنظیم و روش های اضطراری اس���تانداردی را تعیین نماید. این وظیفه تمام 
گاهی  اس���ت که در مدیریت مواد زاید دخیل هس���تند و باید از روش های اضطراری و عمل نمودن بر اساس آنها آ
داش���ته باش���ند. یک نفر باید به عنوان مس���ئول مدیریت در ش���رایط اضط���راری به منظور هماهنگ���ی اقدامات، 
گردد. یک جانشین باید در صورت  گذاران و مشارکت در خدمات اضطراری منصوب  گزارش به مدیران و قانون 

گردد. عدم حضور مسئول مربوطه تعیین 

11-2 خطرات بهداشت حرفه ای
جابجا کنندگان مواد زاید مراقبت های بهداشتی در معرض بزرگترین خطر یعنی خطر عفونت به ویژه از مواد زاید 
تیز و برنده ای که در ظروف مقاوم به سوراخ شدن دفع نشده اند، هستند. خطر ابتال به عفونت ثانویه به دنبال 
جراحت ناش���ی از فرو رفتن س���وزن )Needle Stick( آلوده به میزان آلودگی و ماهیت عفونت بیمار منبع بستگی 
کننده  دارد. خط���ر عفون���ت هپاتیت B ده برابر بیش���تر از هپاتیت C و بیش از صد برابر بیش���تر از ویروس ضعیف 

سیستم ایمنی انسان )HIV( می باشد )جدول 1-11(.
جدول  11-1 خطر انتقال عفونت به دنبال مواجهه شغلی

خطر انتقال عفونت )%(ویروس منتقله از خون

HIV
B هپاتیت
C هپاتیت

0/۳الف-ج
۳0-18د

1/8ه
کننده سیستم ایمنی انسان HIV: ویروس ضعیف 

کننده سیستم  کسی بعد از مواجهه )PEP( می تواند خطر انتقال ویروس ضعیف  الف پروفیال

)1997 ,.Cardo et al( کاهش دهد ایمنی انسان )HIV( را تا 80% 
)2007( WHO & ILO ب

)1997( Bell ج

)2005( .Prüss-Ustün et al د

)2010( .Puro et al ه

در مطالعات نش���ان داده ش���ده اس���ت که مواد زاید به غیر از م���واد زاید تیز و برنده که منجر ب���ه ایجاد عفونت در 
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کارگران مواد زاید می ش���ود، به ندرت مس���تند می گردند. هر چند  کارکن���ان تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی و 
مشخص شده است که جابجا کنندگان مواد زاید در تسهیالت پردازش مواد زاید پزشکی در مورتون1، واشنگتن، 
در ایاالت متحده امریکا به دلیل مواجهه با مواد زاید مراقبت های بهداشتی به بیماری توبرکلوزیس2 )سل( مبتال 
ع سل را در بین کارکنان تسهیالت پردازش  کنش به شیو ش���ده اند. موسس���ه ملی بهداشت و ایمنی حرفه ای۳ وا
کتبر س���ال 1998، گزارش ارزیابی خطر س���المت چندین عامل در این تس���هیالت را  م���واد زای���د ارزیابی نمود. در ا
کارکنان با عوامل بیم���اری زای موجود در م���واد زاید کمک نماید  که می توانس���ت به مواجه���ه  شناس���ایی نمود 

.)1998 ,Weber, Boudreau & Mortimer(

11-2-1 خطرات بهداشتی
کارگران مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مواجهه با مواد ش���یمیایی از جمله داروهای   س���ایر خطرات مربوط به 
شیمی درمانی، گندزداها و مواد استریل کننده و خطرات فیزیکی مانند تابش یونیزه و خطرات ارگونومیک مثل 

بلند نمودن و انتقال دستی بارهای سنگین مواد زاید می باشد )جدول 2-11(.

1. Morton
2. Tuberculosis
3. The National Institute for Occupational Safety and Health
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جدول  11-2 خطرات مربوط به کارگران مواد زاید مراقبت های بهداشتی1
کنترلیاثرات بهداشتیخطرات اقدامات 

از  ناش���ی  جراح���ات 
م���واد زاید تی���ز و برنده و 
نتیجه عوامل مواجهه 
با عوامل بیم���اری  زای 
خ���ون از  منتقل���ه 

عفون���ت با هپاتی���ت B ی���ا C، HIVالف و 
ماالری���ا1 یا دیگر عفون���ت منتقله از خون 
 Prüss-Ustün, Rapiti & Hutin,(

 )2005

)WHO, 2009a(1 Bایمن سازی در مقابل ویروس هپاتیت
دفع مناسب مواد زاید تیز و برنده در ظروف مقاوم به سوراخ شدن 
)Hutin et al., 2003; WHO, 2010( بدون درپوش گذاری مجدد

اس���تفاده از سوزن های مهندسی س���از که به طور اتوماتیک سوزن 
آنه���ا داخ���ل س���رنگ می ش���وند2، دوباره غ���الف می ش���وند۳ یا کند 

)CDC, 1997; Lamontagne et al., 2007( 4می شوند

سایر خطرات 
بیولوژیکی

)WHO, 2007a, 2009b( ب SARS
سل، آنفوالنزا5

)WHO, 2009c, 2009d( )خروجی از تهویه )طبیعی یا مکانیکی
)WHO, 2007b( اقدامات احتیاطی استاندارد

ب���رای   FFP۳ و N95 ب���ا ماس���ک های طب���ی حفاظ���ت تنفس���ی 
 Jefferson et al.,( روش های پر خطر تحریک نمودن برای سرفه

)2008; WHO, 2009c
ات���وکالو نمودن م���واد زاید آزمایش���گاهی در آزمایش���گاه قبل از دفع 

)Weber, Boudreau & Mortimer, 1998(

کلر مواد شیمیایی، 
گندزداها )هیپوکلریت 

سدیم(

تنفس���ی  و  پوس���تی  حساس���یت 
 International Programme on(
 Zock et Chemical Safety, 1999؛ 
al., 2007(، تحریک چش���م و پوست، 
آلودگ���ی،  خ���واب  خس���تگی،  ضع���ف، 

سرگیجه، بی حسی و حالت تهوع

ک سازی مواد شیمیایی جایگزینی آب و صابون برای پا
کلر قبل از دفع  اجتناب از غوطه ور نمودن مواد زاید تیز و برنده در 

که قرار است اتوکالو یا سوزانده شوند در شرایطی 
رقی���ق س���ازی م���واد ش���یمیایی ب���ه ط���ور مناس���ب و مطاب���ق ب���ا 
 Zock, Vizcaya( دستورالعمل سازنده برای کاهش مواجهه سمی

 )& Le Moual, 2010

گندزدای س���طح باال-
گلوتارآلدئید

گل���و،  و  بین���ی  چش���م ها،  تحری���ک 
ک���ه  حساس���یت پوس���تی، آس���م ش���غلی 
عالئم فرد مبتال تنگی نفس و اشکال در 
)Mirabelli et al., 2007( تنفس است

جایگزینی با استریلیزاسیون با بخار به جز برای وسایل حساس به 
 )Harrison, 2000; Pechter et al., 2005( فشار

اطمینان از رقیق س���ازی مناس���ب و اس���تفاده از سیس���تم محصور 
دارای تهویه

 : ها ه  کنند یل  س���تر ا
اتیل���ن  کس���ید  ا
 I n t e r n a t i o n a l (
 Programme in
 Chemical Safety,

 )2003

تحری���ک چش���م و پوس���ت، مش���کالت 
و  اس���تفراغ  ته���وع،  حال���ت  تنفس���ی، 
مشکالت عصبی مثل سرگیجه و سردرد
خط���رات باروری مرتبط با آس���یب های 
عصبی و ژنتیکی، سقط خود به خودی 
جنین و ضعف عضالنی، س���رطان زایی 

)IARC, 1999(

کس���ید اتیل���ن به ج���ز برای  جایگزین���ی استریلیزاس���یون بخ���ار ب���ا ا
 )EPA, 2002( ابزارهای حساس به فشار

فقط در سیستم بسته و دارای تهویه استفاده شود

1. Malaria
2 Retract
3 Resheath
4 Blunt
5 Influenza
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کنترلیاثرات بهداشتیخطرات اقدامات 

بلن���د نم���ودن بارهای 
جابجای���ی  س���نگین، 
در  س���نگین  باره���ای 

طوالنی مدت 

ناهنجاری ه���ای  و  کم���ر  ب���ه  آس���یب 
 Schneider &( اس���کلتی  عضالن���ی 
بیماری ه���ای   ،)2010  ,Irastorza

تخریب ستون مهره های کمری

ک���ه در هر روز حم���ل می گردد  کاه���ش جرم اش���یا یا تع���داد بارهای 
)200۳ ,Nelson(

خ دار مواد زای���د، انتقال اتوماتیک مواد  گاری های چر اس���تفاده از 
کامیون و برای تصفیه گاری به  زاید از 

کمک به انتقال بار استفاده از باالبرها و قرقره ها برای 

تابش یونیزه 

آس���یب غیر قابل برگش���ت به سلول  ها، 
کم خونی1، سرطان خون2، سرطان ریه 
 Niu, Deboodt &( ناشی از استنش���اق

)2010 ,Zeeb

کاماًل منطبق با تم���ام قوانین مربوطه،  مدیری���ت ایمن مواد زای���د، 
باید مورد توجه قرار گیرد و برای مراحل اولیه هر پروژه حاوی مواد 

کتیو برنامه ریزی نمود. رادیوا
این برنامه باید از ابتدا تدوین ش���ده باش���د که مواد زاید به درستی 

گردد. مدیریت، تصفیه و در نهایت دفع 
ب���رای اس���تانداردهای قانونی مل���ی و دس���تورالعمل های ایمنی به 

)1995 ,IAEA( آژانس انرژی اتمی بین المللی مراجعه نمایید
کننده سیستم ایمنی انسان1 الف HIV: ویروس ضعیف 

ب SARS: سندرم بسیار شدید تنفسی

11-2-2 ایمنی سایتوتوکسیک
داروس���از ارش���د در تس���هیالت مراقبت ه���ای بهداش���تی بای���د مس���ئول اطمین���ان از اس���تفاده ایم���ن از داروه���ای 
سایتوتوکسیک باشد. بیمارستان های آنکولوژی بزرگ یک نفر به عنوان مسئول تمام وقت ایمنی ژنوتوکسیک 
منصوب می نمایند که باید بر مدیریت مواد زاید سایتوتوکسیک نظارت داشته باشد. اقدامات زیر جهت کاهش 

مواجهه حائز اهمیت هستند: 
کار ایمن برای هر فرآیند را مشخص می نمایند؛ 	  که روش های  تهیه روش های مکتوبی 
کنن���ده، ب���رای ارائه اطالع���ات پتانس���یل خطر  و 	  تهی���ه برگه ه���ای اطالع���ات، ب���ر اس���اس مش���خصات تولید 

کمینه  سازی آنها؛ 
کنش اضطراری در مورد مواد ریخته شده یا دیگر حوادث شغلی؛	  تعیین روند وا
آموزش و پرورش مناسب تمامی افراد درگیر در مدیریت داروهای سایتوتوکسیک.	 

که معمواًل از محصوالت ژنوتوکس���یک  کوچکتر  نیاز به این معیارها در بیمارس���تان های منطقه ای روس���تایی یا 
کتیو اس���تفاده نمی نمایند، بعید است. در کش���ورهایی که اطمینان به استفاده ایمن  یا سایتوتوکس���یک یا رادیوا
کتیو دش���وار اس���ت، توصیه ش���ده اس���ت اس���تفاده از ای���ن مواد به تع���داد کمی از  از مواد سایتوتوکس���یک و رادیوا
که قادر به اجرای بهتر اقدامات ایمنی مناس���ب هس���تند، محدود  بیمارس���تان های تخصصی )مثاًل آنکولوژی( 
که از محصوالت سایتوتوکسیک استفاده می ش���ود، باید رهنمودهای ویژه ای برای  ش���ود. در بیمارستان هایی 
گردد. این رهنمودها باید ش���امل قوانین مربوط به روش های  کارکنان تدوین  مدیریت ایمن آنها برای حفاظت 

مدیریت مواد زاید زیر باشد: 

1. Anaemia
2 Leukaemia

ادامه جدول  11-2 خطرات مربوط به کارگران مواد زاید مراقبت های بهداشتی
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گذاری برای شناسایی؛	  کیسه ها یا ظروف ضد نشت و برچسب  جداسازی مجموعه مواد زاید در 
کنندگان؛ 	  ارجاع داروهای منقضی شده به تولید 
ذخیره سازی ایمن و مجزای مواد زاید ژنوتوکسیک دور از سایر مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛	 
ک سازی مواد ریخته شده؛ 	  تمهیدات دفع مواد آلوده، آلودگی زدایی تجهیزات قابل استفاده مجدد و پا
ع بیماران، پارچه های 	  تمهیدات تصفیه مواد زاید عفونی آلوده به محصوالت سایتوتوکس���یک از جمله مدفو

یکبار مصرف و مواد جاذب برای بیماران مبتال به بی اختیاری ادرار. 
اطالعات بیش���تر تصفیه و دفع مواد زاید سایتوتوکس���یک در بخش 8-11-4 ارائه شده است. روش های خاص 
در خصوص جمع آوری مواد ریخته شده و آلودگی زدایی محصوالت موتاژن و سرطان زا در پیوست 5 ارائه شده 
اس���ت. حداق���ل اقدامات حفاظتی برای تمام���ی کارگرانی که در جابجایی مواد زاید سایتوتوکس���یک نقش دارند 

استفاده از لباس حفاظتی، دستکش )مانع شیمیایی(، عینک و ماسک صورت است. 
که خانواده بیماران تحت شیمی درمانی در منزل از خطرات آن  کارکنان بیمارستان باید اطمینان داشته باشند 

که چگونه خطرات را به حداقل رسانند یا از آنها اجتناب نمایند. گاهی دارند و می دانند  آ

کنترل مواجهه 11-3 پیشگیری و 
همه کارکنان مراقبت های بهداشتی در حین کار در معرض خطر مواجهه با خون هستند و باید در مقابل ویروس 

کار مصون شوند.  هپاتیت HBV( B( قبل از اشتغال به 
ک کلید مدیریت ایمنی ش���غلی و زیس���ت محیطی است.  یک سیس���تم تفکیک مناس���ب و ایمن مواد زاید خطرنا

اجرای یک سیستم تفکیک مناسب باید همراه با روش های مدیریت استاندارد و ایمن باشد.

کنترل )در خصوص پاتوژن های منتقله از خون( 11-3-1 سلسله مراتب 
روش های کنترل خطرات شغلی در قالب سلسله مراتب توصیف شده است و به ترتیب اولویت اثر بخشی آنها در 
پیش���گیری از مواجهه با خطر یا پیش���گیری از جراحت ناشی از مواجهه با خطر ارائه شده است. کادر 11-1 نشان 
کار می رود. کنترل خطرات پاتوژن های منتقله از طریق خون به  که چگونه سلسله مراتب در چارچوب  می دهد 
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کادر  11-1 چارچوب کنترل
کار. کامل عوامل خطر از محیط  حذف خطر؛ حذف 

که ممکن است باید آن را انتخاب نمود. کنترل خطرات است و هر زمان  حذف خطر روش ارجح در 
به عنوان نمونه حذف مواد تیز و برنده و سوزن ها و حذف تمام تزریق های غیر ضروری. جایگزینی تزریق های 
فوران���ی ب���ا س���رنگ و س���وزن. حذف تمام وس���ایل تی���ز و برنده غیر ض���روری مثل گیره ه���ای حوله و اس���تفاده از 

سیستم های بدون سوزن.
کار را جدا و حذف می نماید. که خطر ناشی از محیط  کنترلی  کنترل مهندسی؛ 

مثال ه���ا عبارتن���د از ظروف مخصوص دفع مواد زاید تیز و برنده )با نام جعبه های ایمن )safety box( ش���ناخته 
شده است( سوزن هایی که بالفاصله بعد از تزریق داخل سرنگ می روند، غالف یا کند می شوند )با نام ابزارهای 

گردیده اند(. سوزنی ایمن یا سوزن با امکانات پیشگیری از جراحت مهندسی ساز معرفی 
کنترل اجرایی؛ سیاست های محدود نمودن مواجهه با خطر )مثاًل احتیاط های جهانی(.

نمونه ها عبارتند از تخصیص منابع جهت نش���ان دادن تعهد س���ازمانی نسبت به ایمنی کارکنان، کمیته کنترل 
کنترل مواجهه، جایگزینی تمام ابزارهای ناایمن و آموزش مداوم استفاده از ابزارهای ایمن. عفونت، برنامه 

کاهش می دهند. کارگران  که مواجهه خطرات شغلی را با توجه به رفتار  کنترل هایی  کاری؛  کنترل اقدامات 
مث���ل ع���دم درپوش گذاری مجدد س���وزن، قرار دادن ظروف مخص���وص مواد زاید تیز و برن���ده در معرض دید و 
که پر ش���وند، تمهیدات مدیریت و  متناس���ب با قد، خالی نمودن ظروف حاوی مواد زاید تیز و برنده قبل از این 

دفع ایمن ابزارهای تیز و برنده قبل از شروع فرآیند.
کارگر و خطر. تجهیزات حفاظت فردی )PPE(؛ موانع و فیلترها بین 

به عنوان نمونه عینک های محافظ چشم، دستکش، ماسک و روپوش.
به http://www.who. Int/hiv/pob/preu-carelilow مراجعه نمایید.

)2005( ILO & WHO :منبع

11-3-2 مقابله با مواد ریخته شده
ک سازی گردد. برای  الزم اس���ت مواد ریخته ش���ده از محلی که در اثر ریخته ش���دن مواد زاید آلوده شده است، پا
ریخته شدن مواد خیلی عفونی تعیین نوع عامل عفونت حائز اهمیت است، زیرا که تخلیه فوری محل در برخی 
ک در آزمایش���گاه بیش���تر از بخش های مراقبت  موارد ضروری می باش���د. به طور کلی، ریخته ش���دن مواد خطرنا

خ می دهد. پزشکی ر
در روش های مقابله با مواد ریخته شده، باید عملیات مدیریت ایمن و پوشش حفاظتی مناسب مشخص باشد. 
کادر 11-2 ارائه ش���ده اس���ت. تجهیزات مناسب برای جمع آوری مواد زاید و ظروف  نمونه چنین روش هایی در 
جدی���د باید در دس���ترس باش���ند و در نهایت باید برای گندزدایی ارس���ال گردند. در ج���دول 11-۳ اقالم مورد نیاز 

متداول فهرست شده است.
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کادر  11-2 نمونه روش کلی برای مقابله با مواد ریخته شده
تخلیه محل آلوده	 
آلودگی زدایی فوری چشم ها و پوست افراد آسیب دیده	 
اطالع رس���انی به فرد مس���ئول )معمواًل مس���ئول مدیریت مواد زاید یا مسئول کنترل عفونت است( که برای 	 

انجام اقدامات ضروری هماهنگی های الزم را انجام دهد
تعیین ماهیت ماده ریخته شده	 
ک س���ازی نقش���ی ندارند البت���ه در صورتی که مواد ریخته ش���ده ح���اوی مواد 	  تخلی���ه هم���ه اف���رادی که در پا

ک باشد خطرنا
ارائه کمک های اولیه و مراقبت پزشکی برای افراد آسیب دیده	 
حفاظت محل جهت پیشگیری از مواجهه افراد بیشتر	 
ک سازی	  کافی برای افراد درگیر در پا ارائه پوشش حفاظتی 
محدود نمودن گسترش مواد ریخته شده	 
گندزدایی مواد ریخته شده یا آلوده در صورت لزوم	  خنثی سازی و 
جمع آوری همه مواد ریخته ش���ده و آلوده. )مواد زاید تیز و برنده را هرگز نباید با دس���ت جمع نمود؛ باید 	 

از برس ها و تشت ها یا دیگر ابزارهای مناسب استفاده نمود.( مواد ریخته شده و وسایل آلوده یکبار مصرف 
کیسه ها و ظروف مناسب مواد زاید دور انداخته شود. ک سازی باید در  استفاده شده برای پا

گندزدایی محل، تمیز نمودن با پارچه جاذب. در طی فرآیند، پارچه )یا دیگر مواد جاذب( 	  آلودگی زدایی و 
هرگز نباید در دست چرخانده یا پشت و رو شود، زیرا که آلودگی زدایی باید از قسمتی که حداقل آلودگی را دارد 
گردد. از پارچه خشک برای مایعات  کثر آلودگی ختم شود و در هر مرحله پارچه تعویض  شروع شود و به حدا
ریخته ش���ده و از پارچه مرطوب ش���ده با آب )اس���یدی، قلیایی یا خنثی به صورت متناسب( برای مواد جامد 

ریخته شده استفاده نمایید.
شست و شوی محل، خشک نمودن با پارچه جاذب.	 
که استفاده شدند.	  گندزدایی تمامی ابزارهایی  آلودگی زدایی و 
گندزدایی نمودن آنها در صورت نیاز.	  در آوردن پوشش های حفاظتی و آلودگی زدایی و 
خ داد به پزشک مراجعه نمایید.	  ک ر که در حین عملیات، مواجهه با مواد خطرنا در صورتی 
حادثه را گزارش دهید و پاسخ به آن را مستند نمایید.	 

)1991( Reinhardt & Gordon گرفته از منبع: بر 
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جدول  11-3 نمونه ای از وسایل پاک سازی مواد ریخته شده
ابزارها یا وسایلاقدام

تجهیزات حفاظتی )برای امنیت منطقه(نزدیک شدن به مواد ریخته شده

کاغذ جاذب، حوله ها، پدهای توری(محتوای مواد ریخته شده مواد جاذب )مثاًل 

گندزدایی نمودن مواد  خنثی س���ازی یا 
ریخته شده

)در صورت نیاز(

گندزدایی ها الف برای مواد عفونی: 
کلسیم و دیگر بازها کربنات  کربنات سدیم،  برای اسیدها: 

برای بازها: پودر اسید سیتریک و دیگر اسیدها
کننده برای مواد سایتوتوکسیک: مواد شیمیایی خاص تجزیه 

جمع آوری مواد ریخته شده
ک دیاتومه کلسیم، خا ک اره، بنتونیت  کاغذ جاذب، پدهای توری، خا برای مایعات: 

ک انداز یا بیل برای جامدات: انبرک، جارو، خا
برای جیوه: اسفنج جیوه یا پمپ خال

کیس���ه پالستیکی )زرد، قرمز، قهوه ای، به صورت متناسب(، ظروف مخصوص مواد زاید سازمان دهی مواد آلوده برای دفع
تیز و برنده

گندزدایی محل گندزداها الفآلودگی زدایی یا  برای مواد عفونی: 
ک: حالل مناسب یا آب برای مواد شیمیایی خطرنا

گزارش حادثه به ناظرمستند نمودن مواد ریخته شده
کلسیم و هیپوکلریت سدیم مخلوط شده است و به شکل پودر یا محلول با  کلرید  کلسیم،  که با هیدروکسید  کننده  الف از جمله پودر سفید 

که به ماهیت مواد ریخته شده بستگی دارد. رقیق سازی متفاوت )1:1 تا 1:100( استفاده می شود 
)1991( Reinhardt & Gordon گرفته از منبع: بر 

ک، آلودگی زدایی بالفاصله باید انجام ش���ود. فرد آس���یب دیده  در صورت تماس چش���م و پوس���ت با مواد خطرنا
باید از محل حادثه برای آلودگی زدایی و شست و شو با مقدار زیاد آب دور شود. باید توجه ویژه ای به چشم ها 
و زخم های باز داش���ت. درصورت تماس چش���م ها با مواد شیمیایی خورنده باید آنها را به طور مداوم با آب تمیز 
به مدت ۳0-10 دقیقه شس���ت؛ کل صورت را باید در یک تش���ت آب با باز و بسته نمودن مداوم چشم ها شست 

و شو داد.

گزارش حوادث و شبه حوادث  3-3-11
کنش در ش���رایط اضطراری آموزش دیده باش���ند و از روش  کارکن���ان مدیریت مواد زاید باید در خصوص وا تم���ام 
صحیح گزارش دهی سریع اطالع داشته باشند. حوادث1و2 یا شبه حوادث۳و4 از جمله خطاها، ریخته شدن مواد، 
گونه حادثه ناشی از مواد زاید تیز و برنده را باید به مسئول مدیریت  ظروف صدمه دیده، تفکیک نامناسب و هر 
گزارش باید حاوی جزئیات  گزارش داد.  مواد زاید )در صورت دخیل بودن مواد زاید( یا سایر افراد منصوب شده 

زیر باشد: 
1. Accident
که موجب بروز زیان می شود  2. توضیح مترجمین: حادثه )accident( عبارت است از یک رویداد برنامه ریزی نشده و در نتیجه ناخواسته 

)کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده(.
3. Incident
که می توانسته باعث بروز زیان شود اما بر اثر خوش شانسی بدون زیان  4.  توضیح مترجمین: شبه حادثه )incident( عبارت است از رویدادی 

گذشت«. پایان یافته است )کلیات بهداشت حرفه ای، علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده(. به اصطالح می گویند »به خیر 
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ماهیت حادثه یا شبه حادثه	 
مکان و زمان حادثه یا شبه حادثه 	 
که به طور مستقیم درگیر حادثه یا شبه حادثه بوده	  کسی 
هر شرایط مرتبط دیگر 	 

علت حادثه یا ش���به حادثه باید توس���ط مس���ئول مدیریت مواد زاید )در صورت دخیل بودن مواد زاید( یا هر فرد 
مس���ئول بررسی ش���ود، و از وقوع مجدد آن پیش���گیری نماید. پرونده های بررس���ی و اقدامات اصالحی متعاقب 

حادثه باید نگهداری و حفظ شوند.

11-3-4 تجهیزات حفاظتی
که دست ها  کاهش خطر آس���یب ها دستکش است  کارآمدترین تجهیزات حفاظت فردی )PPE( در  موثرترین و 
را از مواجهه با خون و دیگر مواد بالقوه عفونی و مواد شیمیایی محافظت می نماید؛ ماسک های مقابله با ذرات 
)ماسک های طبی( از خطرات عفونی تنفسی و ذرات حاصل از سوزاندن مواد زاید محافظت می نمایند و چکمه 
کنندگان مواد زاید در مقابل آس���یب ناش���ی از مواد زاید تیز و برنده محافظت می نماید. قابلیت  از پاهای جابجا 
دسترس���ی و دسترس���ی به آب و صابون و محلول های الکلی ضد عفونی کننده دست به منظور رعایت بهداشت 

کیزه نگه داشتن و ممانعت از انتقال عفونت ها از طریق دست های آلوده حائز اهمیت هستند.  دست1 برای پا
نوع پوش���ش حفاظتی مورد اس���تفاده به حد خط���ر مربوط به مواد زاید مراقبت های بهداش���تی بس���تگی خواهد 
داشت، ولی موارد زیر باید برای تمامی کارگرانی که مواد زاید را جمع آوری و جابجا می نمایند، در دسترس باشد:

الزامی و اجباری 
دستکش یکبار مصرف )کارکنان بالینی( یا دستکش های با دوام و ضخیم )کارگران مواد زاید( 	 
پیش بندهای صنعتی	 
کار )لباس سرهمی(	  لباس 
محافظ ساق پا و یا چکمه های صنعتی 	 

بسته به نوع فعالیت
محافظ چشم )عینک های ایمنی(	 
که خطر پاشش به چشم وجود دارد(	  ماسک صورت )در صورتی 
کاله ایمنی با یا بدون نقاب 	 

چکمه های صنعتی و دستکش های ضخیم برای کارگران مواد زاید اهمیت خاصی دارند. کف ضخیم چکمه ها 
برای حفاظت در قسمت ذخیره سازی مواد زاید به منظور احتیاط در مقابل مواد زاید تیز و برنده ریخته شده، و 
گر تفکیک نامناسب باشد، ممکن است سوزن ها و دیگر وسایل  جایی که زمین لغزنده است، عرضه شده است. ا
تیز و برنده در کیس���ه های پالس���تیکی دور انداخته شده باش���ند؛ چنین مواردی ممکن است دیواره نازک ظروف 

1. Hand Hygiene
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کیسه های مواد زاید مراقبت های بهداشتی با  گر احتمال برخورد  یا پالس���تیک ضعیف ظروف را س���وراخ نماید. ا
کارگران محافظ ساق پا بپوشند.  کارگران در طول جابجایی مواد زاید وجود داش���ته باشد، الزم است  س���اق پای 

نمونه  ای از پوشش حفاظتی توصیه شده در تایلند در شکل 11-1 نشان داده شده است.

                                                                      منبع: Ministry of Health )1995(، )برگرفته با مجوز(
ش���کل  11-1 پوشش حفاظتی توصیه ش���ده برای انتقال مواد زاید مراقبت های بهداشتی در بیمارستان های کوچک در 

تایلند

کسی بعد از مواجهه شغلی 11-3-5 پروفیال
کوتاه مدت ضد روتا ویروس1 )برای ویروس ضعیف کننده سیس���تم  کس���ی بعد از مواجهه )PEP( درمان  پروفیال
ایمنی انس���ان ]HIV[( یا ایمن س���ازی )برای هپاتیت B( است که احتمال عفونت بعد از مواجهه شغلی یا رابطه 
کس���ی بع���د از مواجهه )PEP( باید به صورت بخش���ی از  کاهش می دهد. در بخش بهداش���ت پروفیال جنس���ی را 
کار  کارکنان با خطرات عفونت در محل  کاهش مواجه���ه  که باعث  گردد  بس���ته های جامع احتیاط جهانی ارائه 

می شود. 
کسی بعد از مواجهه )PEP( برای ویروس ضعیف کننده سیستم ایمنی انسان )HIV( متضمن مجموعه  پروفیال
خدمات پیش���گیری از گسترش عفونت در فرد آسیب دیده است. این خدمات شامل مراقبت کمک های اولیه؛ 
کننده سیس���تم ایمنی انس���ان )HIV( خون و بسته به ارزیابی  مش���اوره و ارزیابی خطر؛ آزمایش ویروس ضعیف 
کوتاه مدت با پیگیری و حمایت است. بیشتر حوادث  خطر، تهیه و تدارک داروهای ضد روتا ویروسی )28 روز( 
خ می دهد، با پاتوژن های منتقله از خون مرتبط هستند.  مواجهه شغلی که در تسهیالت مراقبت های بهداشتی ر

1. Antiretroviral
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کس���ی  کار )ILO( 1 رهنمودهایی در خصوص پروفیال س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( و س���ازمان بین المللی 
کننده سیس���تم ایمنی انسان )HIV( منتشر  بعد از مواجهه )PEP( جهت پیش���گیری از عفونت ویروس ضعیف 
کسی بعد از مواجهه )PEP( برگرفته از رهنمودهای مذکور در ذیل  نموده  اند2. خالصه ای از توصیه های پروفیال

ارائه شده اند: 
کس���ی بعد از مواجهه )PEP( باید به صورت 	  س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( توصیه می نماید که پروفیال

کارکنان با خطرات عفونی ارائه شود.  کاهش مواجهه  بخشی از بسته های اقدامات پیشگیرانه به منظور 
کارگران مراقبت های بهداشتی و بیماران باشد. 	  کسی بعد از مواجهه )PEP( باید در دسترس  پروفیال
کس���ی بعد از مواجهه )PEP( ش���غلی باید برای تمامی کارگران که ممکن اس���ت در حین انجام وظیفه 	  پروفیال

کنندگان زباله ها( آسیب ببینند، در  کارگران اجتماعی، پرسنل مجری قانون، امدادگران و جمع آوری  )مثل 
دسترس باشد. 

کس���ی بعد از مواجهه )PEP( ش���غلی را در برنامه های مراقبت های بهداش���تی ملی خود 	  کش���ورها باید پروفیال
بگنجانند. 

 	 )PEP( کس���ی بعد از مواجهه آموزش مناس���ب به ارائه دهندگان خدمت باید مدیریت موثر و پیگیری پروفیال
را تضمین نماید. 

کسی بعد از مواجهه )PEP( باید بالفاصله در چند ساعت اول شروع شود و نباید بیشتر از 72 ساعت از 	  پروفیال
مواجهه با خون یا مایعات بدن بالقوه عفونی، گذشته باشد. 

کننده سیستم ایمنی 	  که قباًل مبتال به ویروس ضعیف  کس���ی بعد از مواجهه )PEP( نباید برای فردی  پروفیال
گردد.  انسان )HIV( شناخته شده است، تجویز 

ع���الوه بر این، ارزیابی خطر، مش���اوره در مورد ع���وارض جانبی، مزایای طرف���داری و حمایت روانی اجتماعی 	 
ضروری است. 

کننده سیستم ایمنی انس���ان )HIV( باید منجر به ارزیابی و در صورت 	  هر مواجهه ش���غلی با ویروس ضعیف 
کاری شود. لزوم تقویت ایمنی و شرایط 

11-4 آموزش
کار جابجایی مواد زاید، آموزش داده شوند و سپس  کارگران مواد زاید مراقبت های بهداش���تی باید قبل از ش���روع 

کنترل به روز نمایند.  به طور منظم )مثاًل ساالنه( دانش و اطالعات خود را در خصوص اقدامات پیشگیری و 
کسیناس���یون(، روش های  گاهی در مورد خطرات بالقوه مواد زاید، هدف ایمن س���ازی )وا آموزش باید افزایش آ
کسی  مدیریت ایمن مواد زاید، گزارش مواجهه و صدمات، پیشگیری از عفونت متعاقب مواجهه از طریق پروفیال

بعد از مواجهه )PEP( و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی )PPE( را در برداشته باشد.

1. the International Labour Organization )ILO(
2. http://whqlibdoc.who.int/publications/20079789241596374/_eng.pdf 
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11-5 حداقل رویکردهای اقدامات بهداشتی و ایمنی
حداق���ل رویکرده���ای اقدام���ات بهداش���تی و ایمنی برای کارکن���ان و کارگران م���واد زاید تس���هیالت مراقبت های 

بهداشتی عبارتند از: 
اجرای روش های مدیریتی استاندارد شده؛	 
که در معرض خطر مواجهه با 	  کسیناسیون اجباری( برای همه افرادی  کسیناسیون هپاتیت B )عالوه بر وا وا

کنندگان مواد زاید( هستند؛ خون )این افراد عبارتند از خدمات نظافت، جابجا
که تزریق ها انجام می شود؛	  تهیه و تدارک ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده در جایی 
گذاری مجدد سوزن ها بعد از استفاده؛	  اجرای اقدامات احتیاطی استاندارد مثل عدم درپوش 
بهداشت دست مناسب؛	 
در دس���ترس بودن دس���تکش به عنوان حداقل تجهیزات حفاظت فردی )PPE( برای محافظت کارکنان در 	 

برابر مایعات بدن بیماران؛
کارگران. 	  کنترل عفونت( برای مسئولیت ارتقا بهتر ایمنی  تخصیص یک سمت اضافی )مثاًل برای پرستار 

11-6 حداقل رویکردها برای بهبود مطلوبیت
بهبود مطلوبیت یا افزودن به حداقل رویکردها )بخش 11-5( برای اقدامات بهداشتی و ایمنی عبارتند از:

پیاده سازی ابزارهای دارای سوزن ایمن تر	 
کار محلی 	  کمیته ها در محیط  کارکنان یا  ارائه مباحث بهداشتی و ایمنی در بین 
ایجاد سیستم های نظارت و استفاده از اطالعات جهت پیشگیری از صدمات بیشتر 	 
 	 )PEP( کسی بعد از مواجهه یک سیستم برای پروفیال
گذاری خدمات بهداشت حرفه ای در تسهیالت مراقبت های بهداشتی به طور رسمی. 	  پایه 

کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
مواجهه و صدمات قابل پیشگیری هستند.

ک نیستند. با این حال تفکیک مواد زاید ضروری می باشد زیرا  بیش���تر مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، خطرنا
ک باید به طور ایمن مدیریت شود. کم مواد زاید خطرنا که میزان 

کارکنان از عفونت های  کاری روش اصلی مدیریت جهت حفاظت بیماران و  اقدامات احتیاطی استاندارد ایمن 
مرتبط با مراقبت های بهداشتی است.

کارکنان مش���مول  تولید مواد زاید و اقدامات تفکیک در بخش های مختلف پزش���کی تاثیر قابل توجهی بر روی 
کنندگان مواد زاید تیز و برنده، اثر  کارکنان پزش���کی و دیگر تولید  مدیریت و تصفیه مواد زاید دارد. در آموزش به 
اقدامات مدیریت نادرست مواد زاید روی خدمات نظافت و جابجا کنندگان مواد زاید توضیح داده شود. مقصود 
کی���د بر مس���ئولیت پذیری آنها در تفکیک مناس���ب مواد زاید نه تنها برای حفاظت از خ���ود و بیماران بلکه هم  تا
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کل می باشد. کارگران و جامعه به عنوان یک نمونه از  چنین حفاظت از دیگر 
کنندگان  کار تزریق را انجام می دهند، محافظت از جابجا  که  معیارهای پیشگیری برای حفاظت از پرستارانی 
مواد زاید را به دنبال خواهد داش���ت. دور انداختن مواد زاید تیز و برنده در ظروف ضد س���وراخ شدن بخش اصلی 

و ضروری عدم وقوع جراحت ناشی از فرو رفتن سوزن )Needle Stick( می باشد.
ابزارهای ایمن دارای س���وزن مثل س���وزن هایی که بعد از تزریق داخل س���رنگ می روند و یا سوزن هایی که بعد 
از اس���تفاده کند می ش���وند یا سوزن هایی که بعد از اس���تفاده به طور خودکار غالف )درپوش( می شوند، حفاظت 

بیشتر را ارائه می دهند البته هزینه بیشتری را باید برای تهیه آنها صرف نمود.
ب���ه منظ���ور حفاظت از کارگران مراقبت های بهداش���تی از مواجهه، آس���یب و جراحت و بیماری های ش���غلی باید 

اقدامات الزم را انجام داد.
تزری���ق هر س���ه دز ایمن س���ازی در مقابل هپاتیت B 1ب���رای کارگران مواد زاید و کارکنان تس���هیالت مراقبت های 

بهداشتی انجام شود.
انتصاب یک فرد به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای.

کافی برای برنامه ریزی و تهیه تجهیزات حفاظت فردی )PPE( ضروری. تخصیص بودجه 
کنترل خطرات. کارگران مراقبت های بهداشتی و مشارکت دادن آنها در شناسایی و  ارائه آموزش به 

ارتق���ا دان���ش در خصوص انتقال ویروس ضعیف کننده سیس���تم ایمنی انس���ان )HIV(، هپاتیت و س���ل در بین 
 )HIV( کننده سیستم ایمنی انسان ش���اغلین مراقبت های بهداشتی یا پیش غربال گری برای ویروس ضعیف 

.B کسیناسیون در مقابل هپاتیت و سل و وا
پیش���گیری از مواجهه با عوامل بیماری زای منتقله از خون با به کارگیری سلس���له مراتب کنترل )به پیوس���ت 4 
.)2005 ,ILO & WHO مراجعه نمایید؛ Joint ILO/WHO guidelines on health services and HIV/AIDS

تالش مستمر برای پیشگیری از جراحت ناشی از فرو رفتن سوزن )Needle Stick( و مواجهه شغلی با خون باید 
کارگیری  ادامه داده ش���ود. این تالش ش���امل حذف تزریق های غیر ضروری و حذف مواد زاید تیز و برنده، و به 
اقدامات احتیاطی استاندارد )مثاًل ممنوعیت درپوش گذاری مجدد سوزن ها و اطمینان از دفع ایمن و سریع بعد 

از استفاده( می باشد.
کننده سیستم  کس���ی بعد از مواجهه )PEP( برای ویروس ضعیف  فراهم نمودن راه دسترس���ی آس���ان به پروفیال

ایمنی انسان )HIV( و سل متعاقب آسیب.
کیفیت خدمات ارائه شده. گزارش حوادث و نظارت بر  ترویج رویکرد »بدون مقصر« در 

کسن، یک ماه بعد از اولین تاریخ تزریق (نوبت اول) و نوبت  گردد. نوبت دوم وا کسن هپاتیت B در سه نوبت تزریق می  1. توضیح مترجمین: وا
کسن هپاتیت B در متولدین سال 1369 به  گردد. طبق پروتکل جمهوری اسالمی ایران وا کسن شش ماه بعد از نوبت اول تزریق می  سوم وا

بعد در بدو تولد تزریق می شود و متولدین قبل از سال 1369 طی یک فراخوان عمومی انجام شد.
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فصل دوازدهم
کنترل عفونت  بهداشت بیمارستان و 





321

که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

مسیرهای بالقوه انتقال بیماری چیست و چگونه می توان آنها را حذف نمود؟	 
تکنیک های مناسب شست و شوی دست1 و 2 و ضد عفونی نمودن دست۳ و4 چیست؟	 
گندزداها آنها چیست؟	  گروه های اصلی  مزایا و معایب 
کامل چیست؟	  گندزدایی  مراحل مناسب تمیز نمودن و 
چگونه انتقال بیماری را می توان با مدیریت مناسب مواد زاید مراقبت های بهداشتی به حداقل رساند؟	 

 12-1 اصول راهنما 
مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی جز جدایی ناپذیر بهداش���ت بیمارستان و کنترل عفونت5 است. مواد 
زاید مراقبت های بهداش���تی باید به عنوان یک منبع میکروارگانیس���م های پاتوژن مورد توجه قرار گیرد، زیرا که 
می توان���د در ص���ورت مواجهه باعث عفون���ت اجتناب ناپذیر گردد. در صورت مدیریت نامناس���ب مواد زاید، این 
که  میکروارگانیسم ها از طریق تماس مستقیم، استنشاق یا انواع ناقلین )مثاًل مگس ها، جوندگان، سوسک ها( 

در تماس با مواد زاید هستند، انتقال می یابند. 
که از تسهیالت مراقبت های بهداشتی حاصل شده است را  کنترل عفونت  این فصل اصول اصلی پیش���گیری و 
کنترل عفونت و ایمنی از جمله عفونت های خون و  ح می نماید و جنبه های دیگر بهداش���ت بیمارس���تان و  مطر
مجاری ادراری را ارائه نمی دهد. این فصل بر دیگر مالحظات بهداشت محیط، مثل منبع آب کافی و تسهیالت 
کارکنان مراقبت های بهداشتی، که جز اصلی در کاهش انتقال  بهسازی شده برای بیماران، مالقات کنندگان و 

کید دارد. عفونت است، تا

12-2 زنجیره عفونت
اصل اساسی کنترل عفونت شناختن زنجیره عفونت یعنی موثرترین نکات پیشگیری از پتانسیل انتقال بیماری 
اس���ت. انتقال بیماری عفونی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی حداقل به 6 عامل نیاز دارد: عوامل عفونت، 
ک���ه در این فصل  مخ���زن، راه خ���روج، نح���وه انتقال، راه ورود و میزبان مس���تعد یا حس���اس. اقدامات متعددی 

توضیح داده می شود قادر به شکستن روابط عوامل این زنجیره می باشد.

1. Hand Wash
2. توضیح مترجمین: شست و شوی دست با آب و دترجنت انجام می شود.

3. Hand Rub
که معمواًل دارای پایه الکل هستند، است.  کننده  ک نمودن دست توسط محلول های ضد عفونی  4. توضیح مترجمین: hand rub به معنی پا

کتاب برای رساندن مفهوم این مهم، از »ضد عفونی نمودن دست« استفاده خواهد شد. در این 
5. Infection Control
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12-3 اپیدمیولوژی عفونت های منتقله از بیمارستان
کتس���ابی از بیمارس���تان2، عفونت مرتبط با بیمارستان۳ و عفونت  عفونت های منتقله از بیمارس���تان1 )عفونت ا
که بیمار زم���ان پذیرش در تس���هیالت مراقبت های  بیمارس���تانی4 نی���ز نامیده می ش���ود( عفونت هایی هس���تند 

بهداشتی به آن مبتال نیست ولی در طول دوران بستری در بیمارستان ظاهر می شود. 
که علت آن فلور طبیعی خود  عفونت بیمارستانی در نتیجه انجام اقدامات پزشکی روی بیماران بروز می نماید 
کتساب عفونت  بیمار )خود خوری5( یا مواجهه با وس���ایل آلوده به عوامل عفونی می باش���د. عالوه بر این خطر ا

برای بیماران با ایمنی تغییر یافته یا در معرض خطر افزایش می یابد6. 
کتری در هر  انس���ان ها مخزن انواع مختلف میکروارگانیس���م ها هس���تند. مدفوع به ط���ور تقریبی ح���اوی 101۳ با
گرم اس���ت و تعداد میکروارگانیس���م های روی پوست بین 102 و 104 در هر س���انتی  متر مربع متغیر است. بسیاری 
گونه های میکروارگانیس���م  ها روی غش���اهای مخاطی زندگی می نمایند و فلور طبیعی محس���وب می ش���وند.  از 
گردد )مثاًل میکروارگانیسم ها به پوست یا غشا مخاط  که انسجام و یکپارچگی این موانع دچار چالش  هنگامی 

نفوذ نماید( فرصتی برای بروز عفونت، ایجاد می  شود.

12-3-1 انتقال از مواجهه تا عفونت
که عفونت بعد از مواجهه با میکروارگانیس���م ظاهر می ش���ود به رابطه متقابل بین میکروارگانیسم و میزبان  این 
بس���تگی دارد. افراد س���الم نس���بت به عفونت یک مقاومت طبیعی دارن���د. بیماران با بیماری ه���ای زمینه  ای، 

کمتری دارند و بیشتر در معرض خطر ابتال به عفونت بعد از مواجهه قرار دارند.  نوزادان و سالمندان مقاومت 
مقاومت موضعی نس���بت به عفونت نقش مهمی بازی می نماید: پوس���ت و غش���ا مخاطی به عنوان موانعی در 
تم���اس ب���ا محیط عمل می  نماید. زمانی که در این موانع نقصی ایجاد ش���ود عفونت ب���روز می نماید. هم چنین 
کتتر مغلوب ش���ود. در  کانوال 7و8 یا  ممکن اس���ت مقاومت موضعی در حضور طوالنی مدت محرک هایی از جمله 

کتتر به بیمار متصل باشد. احتمال ابتال به عفونت به طور روزانه افزایش می  یابد.  که یک  صورتی 
مهمتری���ن عوامل تعیین کننده عفونت، ماهیت و تعداد عوامل عفونی اس���ت. دامنه میکروارگانیس���م  ها ازکاماًل 
بی ضرر تا فوق  العاده بیماری  زا هس���تند؛ میکروارگانیس���م  های بی خطر هرگز باعث بروز عفونت حتی در افراد با 
که میکروارگانیسم های پاتوژن عماًل باعث بروز عفونت در هر مورد  سیس���تم ایمنی ضعیف، نمی گردند در حالی 

کادر 12-1 ارائه شده است.  مواجهه می شوند. طبقه  بندی پاتوژن  های معمولی، مشروط و فرصت  طلب در 

1. Nosocomial Infections
2. Hospital-Acquired Infections
3. Hospital-Associated Infections
4. Hospital Infections
5. Endogenous
که سیستم ایمنی آنها با مصرف داروهایی به منظور موفقیت در اعمال جراحی، ضعیف می گردد.  6.  توضیح مترجمین: منظور بیمارانی است 

مانند بیماران پیوند عضو.
7. Cannula
که وارد یک رگ، مجرا یا حفره می نمایند )فرهنگ پزشکی دورلند؛ دکتر علیرضا منجمی( تا سیالی را به  8.  توضیح مترجمین: لوله ای است 

ج از بدن هدایت نماید مثل سوند ادرار. به عبارت ساده تر به عنوان یک لوله زهکش عمل می نماید. خار
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کادر  12-1 طبقه بندی ارگانیسم های پاتوژن

پاتوژن های معمولی
علت بیماری در افراد سالم؛ غیاب ایمنی خاص است.

نمونه ها:
گ���روه A(، گونه های س���المونال و گونه های  اس���تافیلوکوکوس اورئ���وس، اس���ترپتوکوکوس پیوژنز1 )زنجیره بتای 
کتریوم توبرکلوزیس و بوردتال  کتریوم دیفتریا2، مایکو با کورینه با شیگالی مقاوم به متی س���یلین؛ انتروکوکوس، 
پرتوس���یس۳ مق���اوم به ونکومایس���ین، ویروس هپاتیت A و B، ویروس س���رخچه4، روتا وی���روس ها5 و ویروس 

.)HIV( کننده سیستم ایمنی انسان ضعیف 

پاتوژن های مشروط
کمتری نس���بت به عفونت  که مقاومت  عل���ت بیماری، به غی���ر از عفونت های موضعی ناچیز، فق���ط در افرادی 
)از جمل���ه ن���وزادان( دارند، بروز می نماید یا وقتی که به طور مس���تقیم به یک بافت یا یک بخش اس���تریل بدن 

پیوندی انجام می شود.
نمونه ها:

کلبس���یال،  گونه های  کلی،  کلس���تریدیوم تتانی7، اشرش���یا  گونه های انتروکوکوس،  کتیا6،  گاال اس���ترپتوکوکوس آ
کاندیدا. کتر بومانی9، پسودوموناس آئروژینوزا10، گونه های  سراتیا مارسسنز8، اسینتو با

پاتوژن های فرصت طلب
خ می دهد. کاهش یافته در برابر عفونت ر کلی و عمومی اما فقط در بیماران با مقاومت به شدت  علت بیماری 

نمونه ها:
کارینی12. کتری های غیر معمول، نوکاردیا استروئیدز11، پنوموسیستیز  مایکو با

)1978( Parker :منبع

1. Streptococcus Pyogenes
2. Corynebacterium Diphtheriae
3. Bordetella Pertussis
4. ubella
5. Rotaviruses
6. Streptococcus Agalactiae
7. Clostridium Tetani
8. 8 Serratia Marcescens
9. Acinetobacter Baumanii
10. Pseudomonas Aeruginosa
11. Nocardia Asteroides
12. Pneumocystis Carinii
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خ نخواهد داد. با این حال، زمانی که تعداد آنها  هنگامی که فقط تعداد کمی ارگانیسم وجود دارد، عفونت لزومًا ر
ع میکروارگانیسم، حداقل  از تعداد بحرانی تجاوز نماید احتمال ایجاد، عفونت وجود خواهد داشت. برای هر نو
چ  هایی اس���ت  کتری ها، ویروس ها یا قار دز موثر را می  توان تعیین نمود. حداقل دز موثر1، پایین  ترین تعداد با
که منجر به بروز اولین عالئم بالینی عفونت در فرد سالم  شود. برای بیشتر عوامل مسبب عفونت  های منتقله از 
کتریاسه آ4  بیمارستان، حداقل دز موثر نسبتًا باال می  باشد. برای مثال گونه های کلبسیال2 و سراتیا۳ و دیگر انتروبا
گرم می  باش���د، اما برای ویروس هپاتیت HBV( B(  این  کلنیCFU( 5( بر  این تعداد بیش از 105 واحد تش���کیل 

گرم است. کPFU( 6 ( بر  کمتر از 10 واحد تشکیل پال مقدار 

12-3-2 منابع عفونت
در تسهیالت مراقبت  های بهداشتی، منابع عوامل عفونت ممکن است افراد، بیماران یا اشیا بی  جان باشد.

گونه های سالمونال یا شیگال، اشرشیا  محیط بیمارس���تان می  تواند آلوده به عوامل بیماری  زا یا پاتوژن  ها باش���د. 
کلی H7:O157 یا دیگر پاتوژن  ها ممکن اس���ت در مواد غذایی وجود داش���ته باش���ند و منجر به ش���یوع بیماری 
گر سیستم توزیع آب نقصی داشته  ج از بیمارستان باشند. ا شوند، درست همان طور که می  توانند در جامعه خار
کننده )توسط  باش���د، عفونت های منتقله از آب بروز می  نمایند. در بیش���تر تسهیالت پیش���رفته، سیستم خنک 
که عامل بیماری لژیونر8 در بیماران  گردد  آب( تجهیزات تهویه مطبوع ممکن اس���ت با لژیونال پنوموفیال7 آلوده 
ع عفونت توسط پسودوموناس  گر داروها در طی تولید یا آماده  سازی آلوده شوند، شیو حساس و مستعد است. ا
خ می ده���د. با توجه به تمام مثال  ه���ای مذکور، امکان  آئروژینوزا، بورک هولدریا سپاس���یا9 یا س���راتیا مارسس���نز ر
جداس���ازی یک عامل مس���بب یکسان در چند بیمار وجود دارد که از یک منبع معمولی حاصل شده است. برای 

گرفت.  پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باید اقدامات احتمالی را در نظر 
کارمند مراقبت های بهداش���تی آلوده ب���ه عامل عفونت یا  ه���م چنین ممکن اس���ت منبع عفونت بیمارس���تانی، 
کارکن���ان اداری با ظهور عالئم  کارکنان مراقبت  های بهداش���تی و یا  حام���ل10 آن باش���د. انتقال بالقوه عفونت به 
گاهی اوقات  کارکنان آلوده از مسئولیت مراقبت از بیمار معاف می  شوند.  عفونت آش���کار خواهد ساخت، معمواًل 
کلنی ارگانیسم های پاتوژن تشکیل شده ولی هیچ عفونتی ظاهر نشده است(.  حامل بدون عالمت است )یعنی 
کارکنان  که در مجرای بین���ی ۳0-60 %  نمونه متداول، اس���تافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی  س���یلین اس���ت 
خ  گونه های س���المونال مکررًا ر مراقبت ه���ای بهداش���تی وج���ود دارد. انتقال مدفوع���ی انتروپاتوژن ها11 از جمل���ه 
1. Minimal Infective Dose
2. Klebsiella
3. Serratia
4. Enterobacteriaceae
5. Colony-Forming Units )CFU(
6. Plaque-Forming Units )PFU(
7. Legionella Pneumophilia
8. Legionnaire
9. Burkholderia Cepacia
10. Carrier
11. Enteropathogen
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ک���ه می توان در حاملین  می ده���د، اما ش���یوع آن ب���ا توجه به منطقه، متفاوت اس���ت. دیگر پاتوژن های متداول 
کتریوم دیفتریا2، نیس���ریا مننژیت۳، ویروس  بدون عالمت پیدا نمود ش���امل اس���ترپتوکوکوس پیوژن���ر1، کورینه با
ع بیماری را افزایش می دهد.  هپاتیت HBV( B( و سیتومگالو ویروس4و5 است. مواجهه بیماران با حاملین شیو
تش���خیص دقیق و جداس���ازی ارگانیسم های یکسان از گروهی از بیماران و هم  چنین حامل، باید علت شیوع را 

آشکار نماید. 
منبع بیشترین اپیدمی های بیمارستانی، بیماران عفونی هستند؛ به این معنی که بیماران با میکروارگانیسم های 
بیم���اری  زا آلوده ش���ده اند. اغل���ب این میکروارگانیس���م ها در محیط به تعداد بس���یار زیاد رها ش���ده اند، بیماران 
کتسابی از  عفونی بسته به نوع بیماری، مقدار بیش از حداقل دز موثر و مواجهه با بیماران دیگر، عفونت  های ا
بیمارستان را گسترش می دهند. یک نمونه کالسیک از اپیدمی های بیمارستانی مرتبط با بیماری های تنفسی، 
 Chiang et( و اثر آن بر روی میزان تولید مواد زاید مراقبت های بهداشتی )SARS( س���ندرم ش���دید حاد تنفس���ی

al., 2006(  است.

12-3-3 مسیرهای انتقال
در بخش های تسهیالت مراقبت های بهداشتی، حالت  های اصلی انتقال از منبع به میزبان جدید عبارتند از:

انتقال از طریق تماس 
که با زخم آلوده بر روی انگشت، یک زخم را پانسمان می نماید(؛ 	  تماس مستقیم )مثاًل جراحی 
تماس غیر مس���تقیم )مثاًل ترش���حات از یک بیمار به بیمار دیگر از طریق دست ها در تماس با مواد زاید آلوده 	 

انتقال یابد(؛ 
مدفوعی - دهانی از طریق غذا. 	 

انتقال از طریق خون 
خون  از طریق وس���ایل تیز و برنده یا جراحت ناش���ی از فرو رفتن سوزن )Needle Stick(، حین تزریق خون یا 	 

سایر انواع تزریق ها انتقال می یابد. 

انتقال از طریق قطرات 
قطرات عفونی به هوا یا روی سطح منتقل می شوند )مثاًل در حین عطسه، سرفه، استفراغ(؛ قطرات سنگین 	 

کمتر از m 2 از منبع سقوط می نماید؛  که در هوا معلق بماند و معمواًل در فاصله  ای   تر از این هستند 
که استنشاق می  شوند؛ 	  انتقال مستقیم قطرات: قطرات به غشاهای مخاطی می  رسند یا این 

1. Streptococcus Pyogenes
2. Corynebacterium Diphtheriae
3. Neisseria Meningitidis
4. Cytomegalovirus
که در همه جا یافت می شوند و از اعضای خانواده  5.  توضیح مترجمین: سیتومگالو ویروس های انسانی، جنسی از ویروس هایی هستند 
بتا هرپس ویرینا )خانواده هرپس ویریدا( می باشد و راه های انتقال متعددی دارند. این ویروس می تواند انواعی از سندرم های بالینی ایجاد 
کثر عفونت ها خفیف و تحت بالینی هستند  که در مجموع تحت عنوان بیماری انکلوزیون سیتومگالی شناخته می شوند، هر چند ا نماید 

)فرهنگ پزشکی دورلند؛ دکتر علیرضا منجمی(.
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انتقال از طریق تماس با قطرات: قطرات سطوح و یا دست  ها را آلوده نموده و به محل دیگر )مثاًل غشاهای 	 
مخاطی( انتقال می  یابند؛ انتقال غیر مستقیم قطرات غالبًا مسیر انتقال موثرتر و کارآمدتری نسبت به انتقال 

مستقیم دارند )نمونه ها عبارتند از سرماخوردگی معمولی، ویروس تنفسی مربوط به سن سیتیوم1و2(. 

انتقال از طریق هوا 
کوچ���ک حام���ل میکروب )مثاًل هس���ته قطرات یا پوس���ته های پوس���ت( ب���ه صورت آئروس���ل از طریق 	  ذرات 

جریان هوا به فاصله بیش���تر از 2 متر از منبع  انتقال می یابند؛ انتقال مس���تقیم از طریق هوا می تواند ناشی از 
ذرات معلق در هوا )مثاًل آبله مرغان۳، زونا4( یا ناش���ی از نشس���تن روی زخم های آلوده )مثاًل استافیلوکوکوس 

.)2007 ,.Siegel et al( باشد )اورئوس

انتقال از طریق ناقلین
که حش���رات و بندپایان و س���ایر آفات شایع هس���تند؛ به عنوان ناقل با عامل بیماری 	  کش���ورهایی  معمواًل در 

مواجه می شوند )مثاًل بر روی پای حشراتی که پرواز می نمایند( و از طریق تماس با مدفوع یا ترشحات بیمار 
عفونی، ارگانیسم های عفونی را به طور مستقیم به سایر بیماران انتقال می دهند. 

در شکل 12-1 گسترش عفونت های بیمارستانی به طور خالصه ارائه شده است.

1. Syncytial Virus 
که در اثر تلفیق سلول ها ایجاد می شود )فرهنگ پزشکی دورلند؛ دکتر علیرضا منجمی( 2.  توضیح مترجمین: توده چند هسته ای پروتوپالسم 
3. Varicella 
4. Zoster 
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نکته: بس���یاری از بیماری های مذکور می توانند بیش از یک طریق منتقل شوند. در این شکل فقط تعداد کمی 
که از طریق تسهیالت مراقبت های بهداشتی منتقل می شوند، نشان داده شده است. از بسیاری از بیماری ها 

شکل  12-1 گسترش عفونت های بیمارستانی
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12-4 پیشگیری از عفونت های بیمارستانی
گس���ترش عفونت ه���ای منتقله از بیمارس���تان در تس���هیالت  دو اص���ل اساس���ی ب���ر اقدامات اصلی پیش���گیری از 

کم است:  مراقبت های بهداشتی حا
جداسازی منبع شناخته شده عفونت از سایر بیماران و بخش های بالینی 	 
حذف تمام مسیرهای مشهود انتقال. 	 

گردد. این تفس���یر، ایزوله نمودن بیماران عفونی و انجام عملیات  جداس���ازی منبع باید به معنای وسیع تفسیر 
ضدعفونی1 توس���ط معیارها و اقدامات از پیش تعیین شده به منظور ایجاد یک مانع بین بافت عفونی یا دارای 

کارکنان بالینی است، می باشد.  که شامل سایر بیماران و  پتانسیل آلودگی و محیط 
کتسابی ضعیف  در سال  های اخیر، به حفاظت پرسنل در مقابل انتقال عفونت های منتقله از خون مثل سندرم ا
کننده سیس���تم ایمنی )AIDS( و هپاتیت ویروس���ی B و C )HCV, HBV( توجه زیادی ش���ده اس���ت. اقدامات 
 )CDC( پیشگیری به صورت »جهانی« شناخته شده است. در سال 1996 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری  ها
رهنمودهای جدیدی )اقدامات احتیاطی اس���تاندارد2( در مورد اقدامات احتیاطی ایزوله نمودن در بیمارس���تان 
منتش���ر نم���ود )Garner, 1996(. اقدامات احتیاطی اس���تاندارد، ویژگی  های اصلی ایزوله نم���ودن مواد بدن را با 
اقدام���ات احتیاطی جهانی برای پیش���گیری از انتقال ارگانیس���م های مختلف ترکیب نم���ود. اقدامات احتیاطی 
اس���تاندارد برای اس���تفاده در بیمارستان ها گسترش پیدا نمود و ممکن اس���ت اجرای آنها در محیط های دیگر از 

کاربرد دارند، نیازی نباشد. که اقدامات احتیاطی جهانی  کودکان و مدارس  جمله تسهیالت مراقبت از 

12-4-1 اقدامات احتیاطی استاندارد
کارکنان مراقبت  ه���ای بهداش���تی در مقابل بیماری ه���ای عفونی، باید اقدام���ات احتیاطی  ب���رای محافظ���ت از 
کلونیزه ش���ده( انجام داد. این  اس���تاندارد را در برابر هر بیمار، جدای از هر ش���رایط ش���ناخته شده )مثاًل عفونی یا 
اقدامات احتیاطی در ش���کل 12-2 به صورت خالصه ارائه و برای پیش���گیری از انتقال متقابل قبل از تشخیص 

گرفته شود. که در تماس با بیماران هستند باید بالقوه آلوده در نظر  طراحی شده  اند. تمام اشیایی 

1. Aseptic
2. Standard Precautions
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اقدامات احتیاطی استاندارد در تسهیالت مراقبت های بهداشتی

پیش زمینه
انتق���ال  کاه���ش خط���ر  ب���ه معن���ی  اس���تاندارد  احتیاط���ی  اقدام���ات 
از مناب���ع قاب���ل  پاتوژن ه���ا  از خ���ون و س���ایر  پاتوژن ه���ای منتقل���ه 

تشخیص و غیر قابل تشخیص می باشد.
این اقدامات سطح اصلی اقدامات احتیاطی کنترل عفونت هستند 

که به عنوان حداقل مراقبت، برای تمام بیماران کاربرد دارند.
بهداشت دس���ت جز اصلی اقدامات احتیاطی استاندارد و یکی از 
موثرترین روش های پیش���گیری از انتقال پاتوژن های مرتبط با 
مراقبت های بهداشتی است. عالوه بر بهداشت دست، استفاده 
از تجهی���زات حفاظ���ت ف���ردی )PPE( بای���د توس���ط ارزیاب���ی خط���ر 
تعلی���م داده و می���زان تماس با خون و مایع���ات بدن یا پاتوژن ها 

پیش  بینی شود.
کارکنان بهداش���ت در حی���ن ارائه  که توس���ط  ع���الوه ب���ر اقداماتی 
خدم���ات انجام می ش���ود، تمام اف���راد )اعم از بیم���اران و مالقات 
کنت���رل عفونت در محیط های  کنندگان( نی���ز باید تابع اقدامات 
مراقبت های بهداشتی باشند. کنترل گسترش پاتوژن ها از منبع، 
کنترل منبع،  کلید جلوگیری از انتقال آنها است. در بین اقدامات 
بهداش���ت تنف���س و آداب س���رفه، در طول ش���یوع س���ندرم ش���دید 
ح���اد تنفس���ی )SARS( به عنوان بخش���ی از اقدام���ات احتیاطی 

استاندارد مورد توجه قرار می گیرد.
در سراس���ر  اس���تاندارد  احتیاط���ی  اقدام���ات  از  اس���تفاده  تش���دید 
جه���ان خطرات بیش از ح���د مرتبط با مراقبت های بهداش���تی را 
کاه���ش می دهد. ارتقا ایمنی محیطی س���ازمان ب���ه بهبود انطباق 
ب���ا اقدامات توصیه ش���ده و س���پس کاهش خط���رات متعاقب آن 
کافی،  کارکنان و ل���وازم ضروری  کمک می نمای���د. فراهم نمودن 
هم���راه ب���ا سرپرس���تی و آم���وزش کارکن���ان بهداش���ت، بیم���اران و 
کنندگان، به منظور افزایش و تقویت ایمنی محیط های  مالقات 

تسهیالت مراقبت های بهداشتی حیاتی است.

 چک لیست
سیاست بهداشت

ارتقا ایمنی محیط	 
کنترل 	  توس���عه سیاس���ت های تس���هیل اجرای اقدام���ات 

آلودگی
بهداشت دست

رعایت بهداش���ت دست به واسطه ضد عفونی نمودن یا 	 
شستن دست )برای جزئیات به جدول مراجعه نمایید(

که 	  شس���ت و ش���وی دس���ت ب���ا آب و صاب���ون در صورتی 
کثیف���ی دس���ت ها قابل مش���اهده باش���ند، ی���ا در معرض 
ارگانیس���م های تش���کیل دهن���ده اس���پور یا مش���کوک به 
گرفته باش���ند، ی���ا بعد از اس���تفاده از  تش���کیل اس���پور قرار 

توالت.
گر غیر از موارد فوق باشد ضد عفونی نمودن دست ها با 	  ا

الکل انجام شود.
اطمینان از در دس���ترس بودن تس���هیالت شست و شوی 	 

دست با آب تمیز در جریان.
ب���رای 	  الزم  امکان���ات  ب���ودن  دس���ترس  در  از  اطمین���ان 

بهداش���ت دس���ت )آب تمی���ز، صابون، حوله ه���ای یکبار 
مصرف، ضدعفونی کننده های دس���ت با پایه الکل(. به 
ط���ور ایده آل ضدعفونی کننده های دس���ت ب���ا پایه الکل 

باید در نقطه مراقبت در دسترس باشد.
)PPE( تجهیزات حفاظت فردی

ارزیاب���ی خطر مواجهه با ترش���حات بدن یا س���طوح آلوده 	 
قب���ل از انجام هر فعالی���ت مراقبت های بهداش���تی. این 

ارزیابی را به صورت روتین انجام دهید!
انتخ���اب تجهی���زات حفاظت ف���ردی )PPE( ب���ر مبنای 	 

ارزیابی خطر:
دستکش های غیر استریل تمیز	 
روپوش تمیز، غیر استریل و ضد آب	 
ماسک و محافظ چشم یا حفاظ صورت1	 

بهداشت تنفس و آداب سرفه
کنندگان	  کارکنان بهداشت، بیماران و مالقات  آموزش 
پوشاندن دهان و بینی در حین عطسه و سرفه	 
بهداشت دست بعد از تماس با ترشحات تنفسی	 
حف���ظ فاصل���ه از اف���راد مبت���ال به عالئم تنفس���ی ش���دید و 	 

تب دار

توصیه های مهم
ارتق���ا ایمنی محیط اس���اس پیش���گیری از انتق���ال پاتوژن ها در 	 

مراقبت های بهداشتی است.
اقدامات احتیاطی استاندارد، حداقل سطح اقدامات احتیاطی 	 

مورد استفاده برای مراقبت از تمام بیماران است.
ارزیابی خطر حائز اهمیت می باش���د. ارزیابی تمام فعالیت های 	 

کننده حفاظت فردی است. مراقبت های بهداشتی تعیین 
کنترل منبع برای تمام افراد با عالئم تنفسی از طریق 	  اقدامات 

گردد. ارتقا بهداشت تنفسی و آداب سرفه اجرایی 
20071 )WHO( زنگ هشدار و پاسخ به اپیدمی ها و پاندمی ها؛ سازمان جهانی بهداشت

شکل  12-2 یادداشت های اقدامات احتیاطی استاندارد در مراقبت های بهداشتی
1. Face Shield
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توصیه های تسهیالت مراقبت های بهداشتی برای اقدامات احتیاطی استاندارد

اجزا اصلی در یک نگاه

1. بهداشت دست1
خالصه تکنیک:

شس���تن دست ها )60-40 ثانیه(: خیس نمودن دست ها و استفاده از 	 
کشیدن دست ها و  صابون؛ مالیدن صابون به تمام سطح دست؛ آب 
کامل آنها با حوله یکبار مصرف؛ استفاده از حوله برای  خشک نمودن 

بستن شیر آب.
ض���د عفونی نم���ودن دس���ت )۳0-20 ثانیه(: اس���تفاده از محصول به 	 

ان���دازه کاف���ی برای پوش���ش تمام س���طوح دس���ت ها؛ به ه���م مالیدن 
که خشک شوند. دست ها تا وقتی 

خالصه عالئم:
قب���ل و بع���د از ه���ر ب���ار تم���اس مس���تقیم ب���ا بیم���ار و بی���ن بیم���اران، 	 

دستکش های خود را پوشیده اید یا نه.
بالفاصله بعد از در آوردن دستکش ها	 
قبل از جابجایی یک دستگاه تهاجمی	 
ع، پوست ناسالم 	  بعد از تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات، مدفو

گر دستکش پوشیده شده است و وسایل آلوده، حتی ا
در طول مراقبت از بیمار، هنگام جابجایی از قس���مت آلوده بدن بیمار 	 

به قسمت تمیز
بعد از تماس با اشیا بی جان در پیرامون بیمار	 

2. دستکش ها
ک���ه با خ���ون، مایع���ات بدن، ترش���حات، 	  پوش���یدن دس���تکش وقتی 

ع، غشاهای مخاطی، پوست ناسالم در تماس هستید. مدفو
تعویض دس���تکش بین وظایف و روش های مراقبتی از یک بیمار بعد 	 

از تماس با مواد بالقوه عفونی
در آوردن دس���تکش بعد از اس���تفاده، قبل از تماس با وسایل و سطوح 	 

غی���ر آلوده و قبل از رفتن به س���راغ یک بیمار دیگ���ر. بالفاصله بعد از در 
آوردن دستکش بهداشت دست را انجام دهید.

3. حفاظت صورت )چشم ها، بینی و دهان(
)1( ماسک معمولی یا جراحی و محافظ چشم )عینک( یا )2( محافظ 	 

صورت جهت حفاظت از غش���اهای مخاطی چش���م ها، بینی و دهان 
که امکان ریختن یا پاشیدن خون، مایعات  که در طول فعالیت هایی 

ع به آنها وجود دارد؛ بپوشید. بدن، ترشحات و مدفو
4. روپوش

کثیف شدن لباس ها هنگام 	  برای حفاظت از پوس���ت و پیش���گیری از 
ک���ه احتمال ریختن یا پاش���یدن خ���ون، مایعات بدن،  فعالی���ت هایی 

ع وجود دارد، روپوش بپوشید. ترشحات یا مدفو
کثیف را به سرعت در آورید و بهداشت دست را انجام دهید.	  روپوش 

5. پیشگیری از ایجاد جراحت ناشی از فرو رفتن سوزن )Needle Stick( و 
صدمات ناشی از سایر ابزارهای تیز و برنده2

که: مراقبت باشید وقتی 
س���وزن ها، چاقوهای جراحی و س���ایر ابزارها و تجهیزات تیز و برنده را 	 

جابجا می نمایید.
ک سازی می نمایید.	  ابزارهای استفاده شده را پا
سوزن ها و سایر ابزارهای تیز و برنده را دفع می نمایید.	 

6. بهداشت تنفس و آداب سرفه
گیرند: کار  کنترل منبع را به  افراد دارای عالئم تنفسی باید اقدامات 

در زمان عطس���ه و یا سرفه، بینی و دهان خود را با ماسک یا دستمال 	 
کاغذی را دور بیندازید و بعد از  کاغذی بپوشانید، ماس���ک یا دستمال 

تماس با ترشحات تنفسی بهداشت دست را انجام دهید.
تسهیالت مراقبت های بهداشتی باید:

در صورت امکان، بیماران دارای عالئم تنفسی حاد و تب دار را حداقل 	 
به فاصله یک متر )۳ فوت( دور از دیگران در سالن انتظار قرار دهند.

هشدارهای بصری در ورودی تسهیالت مراقبت های بهداشتی برای 	 
آم���وزش اف���راد مبتال به بیماری های تنفس���ی جهت رعایت بهداش���ت 

تنفس و آداب سرفه روی دیوار نصب نمایند.
کاغ���ذی و ماس���ک را 	  اق���الم الزم ب���رای بهداش���ت دس���ت، دس���تمال 

در بخش ه���ای عموم���ی و بخش ه���ای مرتب���ط ب���ا بیم���اران مبتال به 
بیماری های تنفسی در نظر بگیرند.

ک سازی محیط 7. پا
گندزدایی محیط و س���ایر 	  ک س���ازی و  از روش های مناس���ب ب���رای پا

که به دفعات لمس شده اند، استفاده نمایید. سطوحی 
کتانی 8. پارچه های 

جابجایی و انتقال و فرآیند استفاده از پارچه های کتانی به شیوه ای که:
از مواجهه با پوست و غشا مخاطی و آلودگی لباس ها پیشگیری شود.	 
از انتقال پاتوژن ها به بیماران دیگر و یا محیط اجتناب شود.	 

9. دفع مواد زاید
از مدیریت ایمن مواد زاید اطمینان حاصل نمایید. 	 
م���واد زاید آلوده به خون، مایعات بدن، ترش���حات و مدفوع به عنوان 	 

مواد زاید بالینی مطابق با قوانین محلی تصفیه نمایید.
بافت ه���ای انس���انی و م���واد زاید آزمایش���گاهی که به طور مس���تقیم با 	 

ف���رآوری نمونه آزمای���ش در ارتباط ب���وده اند باید به عن���وان مواد زاید 
بالینی تصفیه شوند.

وسایل یکبار مصرف را به طور مناسب دفع نمایید.	 
10. تجهیزات مراقبت از بیمار

تجهیزات آلوده به خون، مایعات بدن، ترشحات و مدفوع را به روشی 	 
جابج���ا نمایید که از تماس با پوس���ت و غش���اهای مخاطی و لباس ها 

و انتقال عوامل بیماری زا به بیماران دیگر و محیط جلوگیری شود.
تجهیزات قابل استفاده مجدد را به طور مناسب قبل از استفاده برای 	 

گندزدایی و پردازش مجدد نمایید. ک سازی،  سایر بیماران پا

1 برای جزئیات بیش���تر به رهنمودهای س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( با موضوع بهداش���ت دس���ت در مراقبت های بهداش���تی )پیش نویس 
پیشرفته( در سایت http://www.who.int/patientsafety/information_centre/ghhad_ download/en/index.html  مراجعه نمایید.

2 پیمان SIGN درhttp://www.who.int/injection_safety/sign/en/  مراجعه نمایید.

World Health Organization 	 CH-1211 Geneva-27 	 Switzerland 	 www.who.int/csr
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در برخ���ی مناط���ق از اصط���الح »اقدامات معمول1« به ج���ای اقدامات احتیاطی اس���تاندارد اس���تفاده می نمایند. 
ح ش���ده  اند، مس���یرهای انتقال به منظور پیش���گیری  معیارهای اقدامات احتیاطی اس���تاندارد در فصل 11 مطر

توسط اقدامات احتیاطی بهداشتی اصلی عبارتند از: 
تماس 	 
منتقله از خون 	 
قطرات 	 

گر چه این  ع یا ترشحات غیر ممکن می  باشد. ا اجتناب از تماس با بافت آلوده یا مایعات بالقوه آلوده بدن، مدفو
موارد با دست های بدون دستکش لمس نمی شوند، اما با ابزارها، ظروف، پارچه  ها یا موارد مشابه ممکن است 

تماس پیدا نمایند. 
گر قابل اس���تفاده مجدد باشد باید توسط  گر یک ش���ی، یکبار مصرف اس���ت باید به عنوان مواد زاید دفع گردد. ا ا
گندزدایی یا استریلیزاس���یون مطابق با دس���تورالعمل س���ازنده از انتقال عوامل عفونی پیشگیری  ک  س���ازی2،  پا

نمود.

12-4-2 ایزوالسیون بیماران عفونی و اقدامات احتیاطی استاندارد
گس���ترش عفونت های بیمارستانی است. اصطالح  ایزوله نمودن بیماران عفونی، اولین اقدام در پیش���گیری از 
»ایزوله نمودن۳« دامنه وسیعی از اقدامات و معیارها را پوشش می دهد. سخت گیرانه ترین شکل ایزوله نمودن 
کاربرد دارد. اقدامات احتیاطی با س���خت  ب���رای بیماری های خیلی عفونی )مثل ت���ب هموراژیک4 و دیفتری5( 

کمتر، در موارد بیماری هایی از جمله سل، سایر عفونت  های تنفسی و اسهال عفونی انجام می  شود. گیری 
نگه���داری ب���ه ص���ورت ایزوله گران قیمت، دارای کار فش���رده و س���نگین و معمواًل هم برای بیمار و هم پرس���نل 
مراقبت  های بهداش���تی نامناس���ب یا س���خت اس���ت. اجرای آن باید هماهنگ با ش���دت بیماری و عامل مسبب 
باشد. اقدامات احتیاطی برای بیماری  های خاص باید تمام اقدامات و معیارهای جزئی )مثاًل اتاق اختصاصی، 

پوشیدن ماسک یا روپوش( را در برگیرد.

ک سازی 12-4-3 پا
ک  س���ازی یکی از اصلی  ترین اقدامات حفظ بهداش���ت در محیط مراقبت  های بهداش���تی است. هدف اصلی  پا
ک  سازی حذف کثیفی قابل مشاهده است. این عمل یک فرآیند مکانیکی ضروری است که توسط آن کثیفی  پا
از سطح زدوده می  شود، جرم در آب به حالت تعلیق در می آید یا در آب حل می شود، سپس در آب رقیق می  شود 
کش���یده می شود. صابون ها و شوینده ها به عنوان عامل  که دیگر قابل مش���اهده نباشد و سرانجام آب  تا زمانی 
ک  س���ازی به صورت مکانیکی است، به این  محرک حاللیت عمل می  نمایند. هم چنین اثر میکروبیولوژیکی پا

1. Routine Practices
2. Cleaning
3. Isolation
4. Haemorrhagic Fever
5. Diphtheria
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ک  س���ازی معلق و از س���طح حذف می شوند. کارایی و  کتری ها و دیگر میکروارگانیس���م  ها در حین پا ترتیب که با
کننده ها هیچ خاصیت  ک  که صابون و پا کاماًل به این عمل مکانیکی بستگی دارد، زیرا  ک  سازی  تاثیر فرآیند پا
ک  سازی بی  دقت،  کامل بیش از 90% میکروارگانیسم ها را حذف می  نماید. پا ک  سازی  ضدمیکروبی ندارند. پا
کنده شدن میکروارگانیسم  ها در سطح  کارایی و تاثیر کمی دارد؛ حتی ممکن است توسط پرا سرسری و سطحی 

بزرگتر و افزایش شانس آلوده نمودن سایر اشیا تاثیر منفی داشته باشد. 
کیزگی توسط آنها  ک  س���ازی باید به روش استاندارد و ترجیحًا توس���ط ابزارهای اتوماتیک که سطح مناسب پا پا
چ ها را  کتری ها و قار تضمین می گردد، انجام شود. رقیق  سازی و حذف کثیفی، محیط تکثیر یا محیط کشت با
کتری  ها( و ویروس ها صرفًا زمانی که توسط  کتری  های بدون اسپور )فرم رویشی با نیز حذف می نماید. بیشتر با

کثیفی یا جرمی از مواد آلی محافظت شوند، زنده می  مانند؛ در غیر این صورت خشک می  شوند و می  میرند. 

گندزدایی 12-4-4 استریلیزاسیون و 
ک  س���ازی مقدماتی یا همزمان افزای���ش می  یابد. به طور حتم،  گندزدایی و استریلیزاس���یون با پا کارایی  تاثی���ر و 
ی���ک ش���ی باید بعد از استریلیزاس���یون، اس���تریل )یعنی عاری از میکروارگانیس���م ها( ش���ده باش���د. ب���ا این وجود 
استریلیزاس���یون از نظر تعریف هرگز مطلق نیس���ت؛ این فرآیند تعداد میکروارگانیس���م  ها را به بیش از 106 )یعنی 
بی���ش از %99/9999 میکروارگانیس���م  ها از بی���ن می روند( کاهش می  دهد. بررس���ی  های مرجع اس���تاندارد مثل 
که در هر یک میلیون وسایل استریل شده بیش از یک مورد حامل میکروارگانیسم   داروسازی بیان نموده است 
هس���تند. بنابراین به حداقل رس���اندن س���طح آلودگی وس���ایلی که استریل می ش���وند حائز اهمیت است. فقط با 
ک  س���ازی )عاری از کثیفی قابل  به کارگیری اصول اقدامات عملیاتی مناس���ب، اش���یایی که در ابتدا، عملیات پا

مشاهده هستند( برای آنها انجام شده است، استریل می  شوند. 
گس���ترده باش���د. در  گندزدا می  تواند متفاوت و  که فعالیت یک  تعریف اصطالح »گندزدایی« مش���کل اس���ت زیرا 
رهنمود کنترل عفونت محیطی در تسهیالت مراقبت های بهداشتی)CDC, 200۳(  تمایزهای زیر تصویب شده 

است:
کتری  ها از بین 	  گندزدایی س���طح باال1: در این فرآیند انتظار می  رود تمام میکروارگانیس���م  ها به استثنا اسپور با

می  روند؛ 
کتری  ها، بیشتر ویروس  ها 	  کتریوم توبرکلوزیس۳، فرم رویشی با گندزدایی سطح متوسط2: این فرآیند مایکو با

کتری ها را از بین نمی برد؛  چ ها را غیر فعال می  نماید؛ اسپور با و قار
چ ها را از بین می  برد 	  کتری ها، برخی ویروس ها و قار گندزدایی بیش���تر با گندزدایی س���طح پایین4: این نوع 

کتری ها را از بین ببرد. ولی نمی  تواند میکروارگانیسم  های مقاوم از جمله باسیل توبرکلوز یا اسپور با
 ماده گندزدای ایده آل وجود ندارد و باید بهترین گندزدای سازگار با شرایط را انتخاب نمود. زمانی یک محلول 

1. High-level Disinfection 
2. Intermediate Disinfection 
3. Mycobacterium Tuberculosis 
4. Low-level Disinfection 
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کاربردهای  گندزدایی، مناس���ب است که سازگاری و تناسب بین فعالیت ضد میکروبی و سمیت محصول برای 
گندزداهای با فعالیت  بیش���تر، س���می تر هس���تند؛  خ���اص رضایت  بخش باش���د. هزینه نیز حائز اهمیت اس���ت. 
کار می  روند در حالی که گندزداهای با س���میت کمتر  محصوالت بالقوه س���می برای اش���یا بی جان یا س���طوح به 
کننده های  فقط برای ضد عفونی بافت های انسانی استفاده می شود. برای ضد عفونی نمودن، از ضد عفونی 
متفاوتی از جمله برای پوست سالم )مثاًل محلول های الکلی( و غشاهای مخاطی یا زخم  ها )صرفًا محلول های 

کمتری دارد.  گندزداها اهمیت  کننده ها از هزینه  آبی از مواد غیر سمی( استفاده می شود. هزینه ضد عفونی 
کننده خوب و مناسب می توان به سمی نبودن، فعالیت سریع و مناسب در برابر  از ویژگی  های یک ضد عفونی 
کتری  های پاتوژن و س���ایر میکروارگانیس���م  ها بعد از یک دوره مواجهه خیلی کوتاه اش���اره نمود.  فلور طبیعی و با
چ ها  کتری ها، قار ویژگی های ضروری یک گندزدا تا حدودی متفاوت است. گندزدا باید فعالیت مناسب علیه با
کثیفی یا ماده آلی حفاظت می ش���وند، داشته باشد. عالوه بر  که به تعداد زیاد وجود دارند و توس���ط  و ویروس ها 

گندزداها به مقدار زیاد استفاده می  شوند باید سمیت زیستی1و2 کمی داشته باشند. این چون 
گندزدای منتخب باید در غلظت و زمان مناسب میکروارگانیسم  های پاتوژن را از بین ببرد، ایمنی  کلی،  به طور 
اشیا مورد استفاده برای بیمار یا بافت انسان را تامین نماید و عاری از عوامل بیماری  زا برای جلوگیری از آلودگی 

گندزداها در جدول 12-1 ارائه شده است. گروه  های اصلی  کلی  متقابل باشد. مشخصات 

1. Ecotoxicity
گندزدا از نظر سمیت با محیط زیست سازگار باشد. که  2.  توضیح مترجمین: منظور از سمیت زیستی این است 
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مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی
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12-4-5 بهداشت دست
کارکنان مراقبت های بهداشتی متداول  ترین مسیر انتقال عفونت های منتقله از بیمارستان است.  دست  های 
بهداش���ت دس���ت، هم شس���ت و ش���وی دس���ت و هم ضد عفونی نمودن دس���ت، باید به عنوان اق���دام اولیه در 

گرفته شود.  که وظیفه تمام پرسنل مراقبت های بهداشتی است، در نظر  پیشگیری 
شست و شوی دست با مقدار مناسب آب و صابون بیش از 90% فلورگذرا و ناپایدار )یعنی سطحی( اعم از تمام یا 
گر چندین  بیشتر آلودگی را از بین می  برد. صابون ضد میکروبی فلورهای ناپایدار را بیشتر کاهش می دهد، البته ا
دقیقه زمان شس���ت  و ش���و طول بکشد. شست و شوی دس���ت با صابون )غیر دارویی یا معمولی( وقتی دست ها 

کثیف هستند و بعد از هر تماس فیزیکی روزمره با بیمار ضروری است. 
کوتاه )چند ثانیه(، ضد عفونی نمودن بهداش���تی دس���ت  برای از بین بردن تمام فلورهای ناپایدار در یک زمان 
که دست بدون  کافی سریع عمل می  نمایند. زمانی  ضروری می باشد: فقط الکل یا محلول های الکلی به اندازه 
دستکش با بافت عفونی یا مایعات بدن تماس پیدا نمود، دست ها را باید با الکل ضد عفونی نمود. یک بررسی 

اجمالی از اشکال اصلی بهداشت دست در جدول 12-2 ارائه شده است.
جدول  12-2 اشکال اصلی بهداشت دست

اثر باقی ماندهسرعت عملعواملتاثیر روی فلور دستهدف اصلیتکنیک

شست و شوی 
کوتاه مدتکندصابون غیر داروییکاهش فلورهای موقتیتمیز نمودناجتماعی دست

شست و شوی با 
دقت دست

تمیز نمودن بعد از 
تماس با بیمار

حذف نسبی فلورهای 
کوتاه مدتکندصابون غیر داروییناپایدار

ضد عفونی نمودن 
بهداشتی دست

ضد عفونی نمودن 
بعد از آلودگی

از بین بردن فلورهای 
کوتاه مدتسریعالکلناپایدار

ضد عفونی نمودن 
دست برای جراحی

ضد عفونی نمودن 
قبل از عمل جراحی

از بین بردن فلورهای 
ناپایدار و مهار نمودن 

کن فلورهای سا

صابون 
کتریایی،  ضدبا

محلول های الکلی

کند )صابون( 
بلند مدتیا سریع )الکل(

س���ازمان جهان���ی بهداش���ت )WHO( رهنموده���ای س���ازمان جهان���ی بهداش���ت در زمین���ه بهداش���ت دس���ت در 
مراقبت  های بهداش���تی )WHO, 2009(  شامل دس���تورالعمل تهیه محلول های الکلی برای ضد عفونی نمودن 
دس���ت و محصوالت محلی )به صفحه 49 رهنمود مراجعه نمایید( را ارائه داده است.1 هم  چنین رهنمودهای 
س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( )2009( در خصوص شس���ت و ش���وی دس���ت و ضد عفونی نمودن دست با 

استفاده از محلول های الکلی به صورت ذیل است: 
کننده های دس���ت با پایه الکل برای ضد 	  گر دس���ت ها آلودگی قابل مش���اهده نداشته باش���ند، از ضد عفونی  ا

عفونی روزمره )ضد عفونی بهداش���تی دست( استفاده نمایید. به هم مالیدن دست ها را تا زمانی که خشک 
شود، ادامه دهید. 

کار، قبل از ورود به اتاق عمل، قبل از غذا خوردن، بعد از اس���تفاده از توالت )اجابت مزاج( و در 	  قبل از ش���روع 
که دست  ها آلودگی قابل مشاهده داشته باشند، دست ها را بشویید. همه مواردی 

1. http://whqlibdoc.who.int/publications/20099789241597906/_eng.pdf
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کوتاه و تمیز نگه دارید. 	  ناخن ها را 
ک ناخن یا جواهرات استفاده ننمایید. 	  از ناخن مصنوعی، ال
کارهای مختلف برای بیماران مختلف نشویید. 	  دستکش  ها را بین 
حوله  های پارچه  ای چند بار مصرف از نوع آویز یا رولی برای موسس���ات مراقبت  های بهداش���تی توصیه نمی 	 

گردد. 
که تخلیه آب را تسهیل می نماید و میله های 	  که از صابون جامد اس���تفاده می شود، باید از جاصابونی  زمانی 

کوچکی دارد استفاده نمود؛ شوینده های مایع در ظرف توزیع کننده صابون مایع )جای صابون مایع( ترجیح 
داده می شوند. 

که حدی از آن خالی 	  کننده صابون مایع )جای صابون مایع(  با اضافه ننمودن صابون مایع به ظرف توزیع 
کاماًل  کامل خالی و سپس قبل از پر نمودن مجدد، آن را  است، از آلودگی پیشگیری نمایید. ظرف را به طور 

تمیز نمایید. 
محصوالت بهداش���ت دس���ت باید تحریک پوستی کمتری داشته باش���ند، به ویژه در بخش هایی که کاربرد 	 

بیشتری دارند مثل اتاق های عمل و بخش مراقبت های ویژه. 
از دیدگاه پرسنل در ارتباط با قدرت تحمل آنها نسبت به محصوالت مورد نظر جویا شوید. 	 
کننده های دست با پایه الکل استفاده نمایید. 	  برای اسکراب جراحی1و2 ترجیحًا از ضد عفونی 
در عمل جراحی، ابتدا دست ها را با صابون بشویید )کثیفی های زیر ناخن ها را با برس پاک کننده ناخن  ها تمیز 	 

نمایید( س���پس دست ها و ساعد را کاماًل خشک نمایید؛ از ضدعفونی کننده  های دست با پایه الکل یک بار در 
روز قبل شروع جراحی استفاده نمایید مگر این که دست ها کثیف شوند )مثل سوراخ شدن دستکش( یا عرق 
نمایند. به برس ها نیازی نیست زیرا می  توانند منبع آلودگی باشند. شست و شوی دست بالفاصله قبل از هر بار 
اس���تفاده از ضدعفونی کننده  های دس���ت کارایی آن را بهبود نمی  بخشد و باید از آن صرف نظر نمود. براساس 
توصیه تولید کننده های مواد ضدعفونی کننده دست برای جراحی، هنگام استفاده از آنها، دست ها را به مدت 

5-1 دقیقه به یکدیگر بمالید تا دست ها قبل از پوشیدن دستکش  های استریل، خشک شده باشند. 
ب���ه منظ���ور موثر ب���ودن اثر ضد عفونی کننده های الکل���ی قبل از لمس نمودن بیمار ی���ا محیط و یا تجهیزات 	 

کاماًل خش���ک ش���وند. این مهم خطر بسیار کمیاب اش���تعال  پذیری را نیز حذف  اطراف بیمار، دس���ت ها باید 
می  نماید. 

کاهش می  دهد. 	  استفاده متناوب از لوسیون های دست، احتمال درماتیت تماسی - تحریکی۳و4 را 
کننده  های الکلی  شکل های 12-۳ و 12-4 تکنیک های صحیح شست و شوی دست و استفاده از ضد عفونی 

را نشان می  دهند.
1. Surgical Scrub 
کننده برای تیم جراحی متفاوت است و اصطالحًا به آن اسکراب می گویند. 2.  توضیح مترجمین: نحوه شست و شو و استفاده از محلول های ضد عفونی 
3. Contact Dermatitis 
که  4.  توضیح مترجمین: درماتیت به معنی التهاب پوست می باشد. درماتیت تماسی، درماتیت حاد یا مزمن ناشی از تماس مواد با پوست 
که در اثر تماس با  ممکن است شامل مکانیسم های آلرژیک یا غیر آلرژیک باشد، است. درماتیت تحریکی، نوع غیر آلرژیک درماتیت تماسی است 

که به پوست آسیب می رساند ایجاد می شود )فرهنگ پزشکی دورلند؛ دکتر علیرضا منجمی(. ماده ای 
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چگونه دست ها را ضدعفونی نمایید؟
که آلودگی قابل مشاهده دارند بشویید. برای بهداشت دست، دست ها را ضد عفونی نمایید! دست ها را وقتی 

مدت زمان فرآیند: 20 تا 30 ثانیه

محص���ول را در کف یکی از دس���ت ها که به صورت فنج���ان در آورده اید، بریزید، تمام 
کف دست ها را به هم بمالیدسطح را بپوشاند

با کف دس���ت راست روی دست چپ را با 
گذراندن انگشتان از بین یکدیگر بشویید 

و برعکس

ک���ف دس���ت ها را روی ه���م بگذاری���د و ب���ا 
گذران���دن انگش���تان از بی���ن یکدیگر، بین 

انگشتان را بشویید

پش���ت انگشتان یک دس���ت را در کف دست 
مخالف قفل نمایید

مالش چرخشی انگشت شست چپ که با 
کف دس���ت راس���ت آن را در برگرفته است 

و برعکس

مالش چرخشی، به عقب و به جلو )منظور 
کف دس���ت اس���ت( با انگش���تان جمع  کل 
کف دس���ت چپ و  شده دس���ت راس���ت در 

برعکس

که محلول خش���ک شد1 ، دست های  زمانی 
شما ایمن هستند

سازمان جهانی بهداشت
ایمنی بیمار

ی���ک اتح���اد جهان���ی ب���رای مراقبت های 
بهداشتی ایمن تر

نجات زندگی
دست های خود را تمیز نمایید

تمام اقدامات احتیاطی توس���ط س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( برای تایید اطالعات در این مستند انجام شده اس���ت. با این حال مطالب چاپ شده بدون هیچ 
ضمانتی از هر نوع، حتی بیانی یا ضمنی توزیع شده است. مسئولیت تفسیر و استفاده از چگونگی این مطالب به عهده خواننده است. به هیچ عنوان سازمان جهانی 

بهداشت )WHO( مسئول خسارت های ناشی از استفاده این مطالب نیست.
س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( از Hôpitaux Universitaires de Genève )HUG( 2، به ویژه اعضای برنامه کنترل عفونت، برای مش���ارکت فعاالنه در ارائه این 

مطالب قدردانی و تشکر می نماید.

2009 May )2009( )WHO( منبع: سازمان جهانی بهداشت

شکل  12-3 تکنیک بهداشت دست با محلول های الکلی1 

که بعد از مدت زمان استاندارد محلول الکلی مصرفی خشک نشده بود، تا زمان خشک شدن آن، مراحل را  1. توضیح مترجمین: در صورتی 
از مرحله 4 تکرار نمایید.

2. رجمه از زبان فرانسوی: بیمارستان های دانشگاه ژنو
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چگونه دست ها را بشویید؟1
گر آلودگی قابل مشاهده است! در غیر این صورت دست ها را ضدعفونی نمایید. دست ها را بشویید ا

مدت زمان فرآیند: 40 تا 60 ثانیه

کافی اس���تفاده نمایید تا کل دست ها را با آب خیس نمایید از صاب���ون به مقدار 
کف صابون پوشیده شود کف دست ها را به هم بمالیدسطح دست با 

با کف دس���ت راس���ت روی دس���ت چ���پ را با 
گذراندن انگش���تان از بین یکدیگر بشویید و 

برعکس

گذراندن  کف دس���ت ها را روی هم بگذاری���د و با 
انگشتان از بین یکدیگر، بین انگشتان را بشویید

کف دس���ت  پش���ت انگش���تان ی���ک دس���ت را در 
مخالف قفل نمایید

که با  مالش چرخش���ی انگشت شس���ت چپ 
ک���ف دس���ت راس���ت آن را در برگرفته اس���ت و 

برعکس

مالش چرخش���ی، به عقب و ب���ه جلو )منظور کل 
کف دس���ت است( با انگش���تان جمع شده دست 

کف دست چپ و برعکس راست در 
دست ها را با آب بشویید

کام���ل ب���ا حول���ه یکبار  دس���ت ها را ب���ه ط���ور 
حال دست های شما ایمن هستندبرای بستن شیر از همان حوله استفاده نماییدمصرف خشک نمایید

سازمان جهانی بهداشت
ایمنی بیمار

ی���ک اتح���اد جهان���ی ب���رای مراقبت ه���ای 
بهداشتی ایمن تر

نجات زندگی
دست های خود را تمیز نمایید

تمام اقدامات احتیاطی توس���ط س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( برای تایید اطالعات در این مستند انجام شده است. با این حال مطالب چاپ شده بدون هیچ 
ضمانتی از هر نوع، حتی بیانی یا ضمنی توزیع شده است. مسئولیت تفسیر و استفاده از چگونگی این مطالب به عهده خواننده است. به هیچ عنوان سازمان جهانی 

بهداشت )WHO( مسئول خسارت های ناشی از استفاده این مطالب نیست.
کنترل عفونت، برای مشارکت فعاالنه در ارائه این  س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( از Hôpitaux Universitaires de Genève )HUG( 2، به ویژه اعضای برنامه 

مطالب قدردانی و تشکر می نماید.

2009 May )2009( )WHO( منبع: سازمان جهانی بهداشت

شکل  12-4 تکنیک شست و شوی دست با آب و صابون

1. توضیح مترجمین: آژانس ملی ایمنی بیمار انگلستان )National Patient Safety Agency( یک مرحله به مراحل شست و شوی دست ارائه شده 
که بعد از مرحله 7 انجام می شود. توسط سازمان جهانی بهداشت ( WHO )، اضافه نموده است. این مرحله شست و شوی مچ دست ها است 
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کنترل عفونت 12-5 اقدامات ارتقا 
کنترل عفونت را می  توان به سه طریق ارتقا داد: 

اجتناب از انجام اقدامات بی  فایده 	 
کنترل عفونت 	  استفاده از اقدامات مناسب 
استفاده از اقدامات مقرون به صرفه.	 

جزئیات بیشتر در جدول 12-۳ ارائه شده اند.
جدول  12-3 روش های ارتقا کنترل عفونت

که فقط  حذف اقدامات بی فایده 
هزینه ها را افزایش می دهند

استفاده از اقدامات مناسب و بدون 
کنترل عفونت هزینه برای 

کنترل  کم هزینه  استفاده از اقدامات مناسب و 
عفونت

اجتناب نمایید از:
محی���ط 	  معمول���ی  روزم���ره  گردگی���ری 

ب���رای پایش  مراقبت های بهداش���تی 
کیزگی استانداردهای پا

بخور ی���ا دود دادن اتاق های ایزوله با 	 
فرمالدئید

ک 	  گندزداها برای پا استفاده روتین از 
کف و دیوارها سازی محیط مثاًل 

تجهی���زات 	  از  نامناس���ب  اس���تفاده 
حفاظت فردی )PPE( در بخش های 
مراقب���ت وی���ژه، ن���وزادان و اتاق های 

عمل
اس���تفاده از پرده، پا دری جاذب گرد و 	 

غب���ار در اتاق های عمل و بخش های 
مراقبت ویژه و نوزادان

تزریق ه���ای غی���ر ض���روری عضالنی و 	 
)IV( داخل وریدی

اتصال غیر ضروری ابزارهای تهاجمی 	 
)مثاًل لوله داخل وریدی )IV(، س���وند 

ادرار، لوله های بینی و معده(
استفاده نامناس���ب از آنتی بیوتیک ها 	 

کسی ها و درمان برای پروفیال
تفکی���ک و دف���ع نادرس���ت م���واد زاید 	 

بالینی

شما باید:
از تکنیک ضد عفونی ش���ده برای 	 

تمام روش های اس���تریل استفاده 
نمایید

ک���ه طوالن���ی 	  ابزاره���ای تهاجم���ی 
مدت نی���ازی به آنها نیس���ت جدا 

نمایید
ب���ه بیماری های 	  بیم���اران مبت���ال 

گی���ردار یا ارگانیس���م های مقاوم  وا
به چند دارو را هنگام پذیرش جدا 

نمایید
از معاین���ه واژین���ال غی���ر ض���روری 	 

زایم���ان اجتن���اب  ات���اق  زن���ان در 
نمایید

تعداد اف���راد حاضر در اتاق عمل را 	 
به حداقل برسانید

که تنف���س مکانیکی 	  بیماران���ی را 
دارن���د، در حال���ت نیم���ه خوابیده 

قرار دهید

شما باید:
کنت���رل 	  تئ���وری و عمل���ی در خص���وص  آم���وزش 

عفونت اس���تاندارد )مثاًل بهداش���ت دس���ت، روش 
ضد عفونی نمودن، استفاده مناسب از تجهیزات 
حفاظت فردی )PPE(، اس���تفاده و دفع مواد زاید 

تیز و برنده( را ارائه دهید
موارد الزم برای شس���ت و شوی دست را در سراسر 	 

تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی فراه���م آورید 
کننده ه���ای الکلی  )مث���اًل صاب���ون و ضد عفون���ی 

دست(
از س���وزن ها و سرنگ های اس���تریل یکبار مصرف 	 

استفاده نمایید
از وس���ایل اس���تریل ب���رای روش ه���ای تهاجم���ی 	 

استفاده نمایید
از استفاده مشترک ویال های چند دزی یا ظروف 	 

برای بیماران مختلف پرهیز نمایید
کامل تجهیزات برای اس���تفاده 	  از آلودگ���ی زدایی 

بین بیماران مختلف مطمئن باشید
کارکنان مراقبت های بهداشتی علیه 	  ایمن سازی 

هپاتیت B را انجام دهید
برنام���ه مدیریت بع���د از مواجهه را ب���رای کارکنان 	 

مراقبت های بهداشتی گسترش دهید
مواد زاید تیز و برنده را در ظروف سخت و محکم 	 

دفع نمایید

کنترل عفونت 12-6 حداقل رویکردهای بهداشت و 
کنترل عفونت یک تالش گروهی است. بنابراین حداقل یک کمیته عفونت چند تخصصی را باید سازمان  دهی 

که عبارتند از )اما نه محدود به(:  نمود، 
پزشک ارشد به عنوان سرپرست 	 
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میکروبیولوژیست بالینی 	 
پرستار کنترل عفونت 	 
متخصص آنتی بیوتیک 	 
مسئول خدمات نظافتی 	 

کمیته باید اهداف روشن و واضحی را که دارای زمان خاص و قابل سنجش است، تعیین نماید و گروه هدف آن 
تعداد بیماران، محل یا کارکنان خاص می باشد. اهداف می  توانند شامل اجرای برنامه بهداشت دست و اجرای 

گندزدایی باشد.  تمیز نمودن محیط و برنامه 
ح ذیل است:  کنترل عفونت به شر به طور خالصه، حداقل رویکرد بهداشت مناسب بیمارستان و 

تعیین اهداف ساده؛ 	 
ایجاد روش های پایه؛ 	 
که در آنها موثر بودن یک روش، در مکان دیگر نشان داده شده 	  اجرای مداخالت بر اساس شواهد و مدارک، 

است؛
کارکنان و تطابق 	  ح به منظور کنترل عملکرد  انجام فرآیند نظارت روزانه )یا ممیزی بالینی( در طول دوره طر

آن با مداخالت؛ 
ح؛ 	  سنجش مجدد روش ها در پایان دوره طر
خ نداد، دالی���ل )مثاًل تطابق ضعیف با مداخالت( را تجزیه و تحلیل و تغییرات ضروری را 	  گ���ر ارتقا مطلوبی ر ا

ایجاد و مجددًا چرخه را تکرار نمایید.

12-7 حداقل رویکرد برای بهبود مطلوبیت
هر بیمارستان باید شروع به حمایت از سازمان جهانی بهداشت )WHO( به عنوان فوریتی تحت عنوان کمپین 
مراقبت از تمیزی مراقبت ایمن  تری است، نماید. مراقبت از تمیزی مراقبت  ایمن  تری است موضوع جهانی در 
ارتباط با ایمنی بیمار با هدف کاهش عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان است. محور 

کمپین پنج موقعیت بهداشت دست است.  اصلی این 
 ,WHO(این ابزار از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت در خصوص بهداشت دست در مراقبت های بهداشتی
2009(  توسعه یافته است. این ابزار موقعیت های اصلی که کارکنان مراقبت های بهداشتی باید بهداشت دست 
را انج���ام دهند، تعریف می نماید. یادگیری این ابزار آس���ان اس���ت و با زبان صریح به همراه توضیح س���اده ارائه 
شده است. هم چنین یک چشم  انداز واحد و حس مالکیت را ارائه می دهد و در دامنه وسیعی از محیط ها قابل 

استفاده است. وب سایت سازمان جهانی بهداشت )WHO( اطالعات بیشتری را ارائه می دهد.1

1. http://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/en
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کلیدی را به خاطر داشته باشید نکات 
مسیرهای متعددی برای انتقال بیماری وجود دارد.	 
روش ها و اقدامات متعددی برای توقف انتقال بیماری وجود دارد.	 
شست و شوی دست جز اصلی در قطع نمودن زنجیره عفونت است.	 
ک سازی نمایید.	  گندزدایی، پا تجهیزات را )با حذف آالینده های آلی( قبل از 
گندزداها را بر اساس به دست آمدن نتیجه مطلوب انتخاب نمایید.	 
جریان های مواد زاید مراقبت های بهداشتی، همانند بیماران می توانند پناهگاه عوامل عفونی باشند و باید 	 

با توجه به آن مدیریت شوند.
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

نتایج و عواقب عدم وجود آموزش چیست؟	 
کارکنان آموزش دیده با دانش مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی چیست؟	  منظور از حضور 
کارکن���ان بالینی و پش���تیبانی چه اطالعات���ی در خصوص مواد زاید مراقبت های بهداش���تی ب���رای انجام بهتر 	 

کارهای خود باید داشته باشند؟
چه زمانی باید آموزش را شروع نمود؟	 
مقدمات مورد نیاز برای انواع مختلف آموزش چیست؟	 
کسی مسئولیت سازمان دهی یک برنامه آموزشی را بر عهده دارد؟	  چه 

13-1 اهمیت آموزش تئوری و عملی
آم���وزش و ایجاد ظرفیت در کارکنان مراقبت های بهداش���تی در به حداقل رس���اندن انتق���ال عفونت های ثانویه 
که پایه و اساس دستیابی به استانداردهای  کار  گاهی نیروی  کارکنان منجر به افزایش آ ضروری است. آموزش 
باالتر کنترل عفونت هستند، می شود. هم چنین کارکنان مطلع می توانند به بیماران و مالقات کنندگان در درک 
نقش خود در حفظ بهداشت مناسب کمک نمایند و نسبت به مواد زاید تولیدی خود مسئولیت  پذیرتر باشند. 

کلی آموزش عبارتند از:  اهداف 
پیشگیری از مواجهه شغلی و عمومی با مخاطرات مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛ 	 
گاهی از موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به مواد زاید مراقبت  های بهداشتی؛ 	  افزایش آ
اطمین���ان از این که کارکنان مراقبت های بهداش���تی در مورد بهترین اقدام���ات و فناوری ها در مدیریت مواد 	 

کار روزانه خود استفاده نمایند؛  گاهی الزم را دارند و می توانند از آنها در  زاید مراقبت  های بهداشتی آ
کارکنان مراقبت های بهداشتی در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	  پروراندن مسئولیت بین تمام 

آموزش تئوری و عملی مستمر از اجزای مهم سیستم مدیریت مواد زاید تسهیالت مراقبت های بهداشتی است. 
کاماًل حس���اس ش���دند، حامی و  کارکنان مراقبت های بهداش���تی نس���بت به اهمیت مدیریت مواد زاید  زمانی که 
مدافع بهترین اقدامات محس���وب می ش���وند و به ارتقا و پایداری یک سیس���تم مناسب مدیریت مواد زاید کمک 
که آموزش باید رس���می و نهادینه ش���ود و بخش���ی از وظایف اس���تاندارد تس���هیالت  می  نماین���د. مهم این اس���ت 
کیفیت مراقبت های بهداشتی، سیاست ها و روش  های  مراقبت های بهداشتی باشد. بنابراین آموزش با بهبود 
س���ازمانی، توس���عه منابع انسانی از جمله ارزیابی عملکرد کارکنان و س���ازمان  دهی تسهیالت در ارتباط است تا از 
قبول نمودن مسئولیت برنامه آموزش توسط یک فرد اطمینان حاصل گردد. می توان حداقل نیازهای آموزشی 
برای مدیریت مواد زاید مراقبت  های بهداش���تی را در سیاس���ت های ملی و هم چنین در اعتبار بخش���ی یا صدور 
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مجوز تسهیالت مراقبت های بهداشتی در سطح ملی مورد توجه قرار داد. 
در دسترس بودن تجهیزات مناسب مواد زاید مثل ظروف مخصوص مواد زاید تیز و برنده و استفاده از تجهیزات 
کن���ار آموزش رواج می  یابد. هیچ چی���ز مختل کننده  تر از این نیس���ت که به کارکنان  حفاظ���ت ف���ردی )PPE( در 
مراقبت  های بهداش���تی روش های تفکیک مناس���ب آموزش داده شود ولی ظروف کافی یا مناسب در تسهیالت 
مراقبت های بهداش���تی وجود نداش���ته باشد؛ در نتیجه این امر مانع عملی نمودن دانش کارکنان خواهد شد. از 
ای���ن رو بودج���ه  بندی و تدارک تجهیزات با آموزش در ارتباط هس���تند. عالوه بر این، هزینه های آموزش باید در 

بودجه ساالنه تسهیالت مراقبت های بهداشتی گنجانده شوند. 
گر پیشرفت در مدیریت مواد زاید موفق و خوب باشد، آموزش پرسنل مراقبت  های بهداشتی در اجرای سیاست  ا
مواد زاید نیاز اصلی و ضروری خواهد بود. با این حال، آموزش به تنهایی یک هدف نیس���ت )آموزش به خاطر 
آموزش(؛ بلکه وس���یله  ای برای نیل به یک هدف مانند تغییر رفتار در ارتقا شیوه های مدیریت مواد زاید است. 
گر آموزش منجر به پیش���رفت  های قابل مش���اهده در عملکردها ش���ود، آموزش موفقیت  آمیز اس���ت. به همین  ا
دلی���ل، از آم���وزش در ارتباط با ایجاد یک محیط حمایتی، س���ایر ش���کل های ارتباطی )مثاًل پوس���ترها و عالئم(، 
گرفتن پاداش و شناس���ایی افراد(، وس���یله  ای برای پرس���نل برای ارائه پیش���رفت اقدامات،  انگیزه )مثاًل در نظر 

نظارت، بازتاب نظارت و اقدامات اصالحی استفاده می  شود.

13-2 آموزش تئوری و عملی پرسنل مراقبت های بهداشتی

13-2-1 برنامه ریزی و اجرا
که فاقد برنامه آموزشی هستند، جلب حمایت مدیریتی است  اولین قدم برای تسهیالت مراقبت  های بهداشتی 
که ممکن اس���ت در قالب خط مش���ی تسهیالت با تصویب یک برنامه آموزش���ی آزمایشی در بخش های انتخاب 

شده باشد. 
توس���عه یک برنامه آموزش���ی می تواند ب���ا ایجاد قابلیت ه���ای اصلی مرتبط ب���ا مدیریت مواد زای���د مراقبت های 
بهداش���تی، تس���هیل ش���ود. قابلیت های اصل���ی مجموع���ه ای از اطالع���ات، مهارت ها و نگرش  های���ی که برای 
کارایی موثر یک عملکرد ش���غلی ضروری است، می باش���ند. قابلیت های اصلی چارچوبی را برای آموزش تئوری 
کننده مجوز  و عملی سازمان  دهی می  نماید. ممکن است برخی سیاست های ملی، مقامات یا موسسات صادر 
یا اس���تانداردهای قبلی دارای حداقل قابلیت های اصلی باش���ند. پروژه جهانی مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
برنامه توسعه سازمان مللEmmanuel(1, 2009(  نمونه هایی از قابلیت های اصلی مربوط به مدیریت مواد زاید 

مراقبت های بهداشتی را دارد. 
در تسهیالت مراقبت های بهداشتی که آموزش اولیه پایدار و نتیجه بخش نیست، ارزیابی یادگیری الزم است و 
علت توقف برنامه را باید بررسی نمود. جهت اطالع از پیشرفت برنامه جدید، مشکالت آموزش را باید شناسایی 

نمود. هم چنین ارزیابی ظرفیت سازمانی برای آموزش حائز اهمیت است.
برنامه  ریزی های آموزشی در سطح ملی یا منطقه  ای می  توانند به صورت آموزش مربیان باشند. روش آموزش 

1. The United Nations Development Programme’s Global Healthcare Waste Project
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گیر را به علت اثر آبشاری آموزش فراهم می  آورد؛ به این ترتیب  مربیان امکان ظرفیت  سازی سریع و آموزش فرا
که بعدها مربی خواهند ش���د و  کارآموزانی  کارآموزان بیان می  نمایند،  که مربیان ماهر دانش و مهارت  ها را برای 
گر مربی���ان در خصوص دانش محتوا و آموزش مهارت ها آموزش ندیده  در ع���وض دیگران را آموزش می دهند. ا
باش���ند منجر به عدم موفقیت برخی برنامه  های آموزشی آنها می شود. برخی از ویژگی های فردی برای مربیان 
کننده است. این ویژگی ها شامل شخصیت برون گرا، مطمئن، سازمان یافته، انتقاد پذیر،  بالقوه مفید و کمک 
که منجر به شکست برنامه های آموزشی می  شوند می توان به عدم  با انگیزه، خالق و پویا می باش���د. از عواملی 
کافی برای تمرین  تجربه مربیان یا فقدان دانش دقیق و عمقی، مدل  سازی ضعیف توسط مربیان ماهر، زمان نا
مهارت  های آموزش���ی در بین همکاران، عدم پیگیری توس���ط مربی چیره دس���ت و عدم وجود سیستم ارزیابی و 
بازخ���ورد جه���ت ارتقا برنامه های مربیان اش���اره نمود. برنامه آموزش مربیان در ص���ورت طراحی، برنامه ریزی و 

کارآمد باشد.  اجرای مناسب می  تواند یک رویکرد موثر و 
در صورتی که دانش���کده  های پزش���کی، دندان پزش���کی و پرس���تاری، مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
را در برنامه های درس���ی خود بگنجانند، نیاز آموزش���ی نیز برآورده می گردد. س���ازمان های حرفه ای بهداش���ت و 
انجمن های بیمارس���تان  ها می توانند به اعضای خود توس���ط ارائه س���مینارها و برنامه  های آموزشی خدماتی را 

ارائه دهند. 
در زیر مراحل برنامه  ریزی و آماده  س���ازی برنامه آموزش���ی معرفی شده اس���ت. این مراحل به ترتیب زمانی وقوع 

نیستند ولی به یکدیگر وابسته هستند: 
که باید آموزش ببینند.	  کارکنانی  شناسایی و اولویت  بندی 
گروه )مخاطبان( هدف. 	  تعیین اهداف یادگیری، خاص هر 
گرفتن برنامه 	  کثر اثر بخش���ی آموزش ب���ا در نظر  گزینه های آموزش���ی به منظور حدا اس���تفاده از انواع مختلف 

کار به  کنندگان )برای مثال برگزاری جلس���ات آموزش���ی ۳0 دقیقه  ای یا یک س���اعتی در محل  کاری ش���رکت 
کارگاه آموزشی متمرکز  کار؛  صورت یک بار در هفته به مدت چندین هفته؛ مربی گری و مشاوره در خصوص 
س���ه روزه؛ مطالعه توس���ط خود فرد )خودخوان( با اس���تفاده از مطالب چاپ شده یا CD ها؛ آموزش بر مبنای 

کالس در موسسات آموزشی(  کنفرانس  ها؛ برگزاری  وب یا ویدیو 
ع، نتایج قابل انتظار، مدت 	  مشخص نمودن یک برنامه آموزشی دقیق برای هر جلسه به صورت زیر: موضو

زمان، روش تدریس و یا یادگیری، وسایل کمک آموزشی و یا یادگیری، نظارت بر تکلیف  های درسی شرکت 
گیران، ارزیابی و منابع )به مثال کادر 1-1۳  گر وجود داشته باشد(، فعالیت فرا کنندگان قبل از شروع جلسه )ا

مراجعه نمایید(. 
گی���ران، ارزیابی مربیان، پیگیری فعالیت ها و مس���تند نمودن 	  برگزاری پیش ارزش���یابی و پس ارزش���یابی فرا

برنامه آموزشی. 
گروه هدف خاص باشد.	  ارائه محتوای آموزشی یا تطبیق مطالب آموزشی موجود؛ محتوای آموزشی در خور 
شناسایی مربیان بالقوه و ایجاد مهارت های آموزشی.	 
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گذاری مطمئن. 	  تخصیص بودجه و سرمایه 
که 	  کاوش مش���وق های آموزش���ی )مثاًل آموزش با همکاری انجمن حرفه ای و بهداشت یا موسسات آموزشی 

گواهینامه  های حرفه  ای اعطا می  نمایند(. گواهینامه، اعتبارات علمی یا 
کنندگان هدف.	  گروه شرکت  صدور اطالعیه ها و ایجاد عالقه در برنامه آموزشی در بین 

کادر  13-1 نمونه ای از برگزاری یک آموزش

کارگاه: طبقه بندی و تفکیک مواد زاید مراقبت های بهداشتی  موضوع 
نتایج قابل انتظار- شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

طبقه بندی های اصلی و مشخصات مواد زاید مراقبت های بهداشتی را فهرست نمایند.	 
مواد زاید تیز و برنده و سهم آنها در انتقال بیماری را تعریف نمایند.	 
ح دهند.	  تفکیک اساسی مواد زاید مراقبت های بهداشتی را شر
ح دهند.	  بسته بندی مناسب مواد زاید مراقبت های بهداشتی را شر

روش های تدریس و یادگیری:
سخنرانی و بحث	 
گروه های کوچک	  بحث در 
کنندگان.	  فعالیت فردی شرکت 

وسایل کمک آموزشی و یادگیری:
پروژکتور	 
لب تاپ	 
ارائه توسط پاورپوینت1	 
کاغذ فلیپ چارت  2و ۳ و ماژیک	  گچ، یا  تخته و 
ارائ���ه دادن نمون���ه هایی از موارد مختلف مواد زاید به ش���رکت کنندگان به منظور تفکر در خصوص نیازهای 	 

تفکیک مربوطه
ک���ه مانند مواد زاید واقعی به نظر می رس���ند مثل باندهایی که با 	  م���واد زاید جایگزین )مواد زاید آلوده نش���ده 

سس گوجه فرنگی لکه دار شده و آلوده به خون به نظر می رسد( و انواع مختلف ظروف مواد زاید با کد بندی 
رنگی.

کنندگان قبل از شروع جلسه: تکالیف درسی شرکت 
کشور در زمینه سیستم طبقه بندی مواد زاید مراقبت های بهداشتی و 	  گزیده ای از قوانین  کننده  هر شرکت 

نیازهای تفکیک را بخواند.

1. Powerpoint
2. Flip Chart

که در ارائه اطالعات استفاده می شود. کاغذ به هم پیوسته است  3. توضیح مترجمین: یک مجموعه 
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گیران: فعالیت های فرا
کش���ور، مش���خصات انواع مختلف مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و 	  مربی سیس���تم طبقه بندی مواد زاید 

نیازهای تفکیک مواد زاید مراقبت های بهداشتی را ارائه می دهد.
ح می نماید 	  گروه 1: مربی فهرست انواع مختلف مواد زاید را نشان می دهد و مبحثی را در کالس مطر فعالیت 

که در هر ظرف چه نوع مواد زایدی باید دور انداخته شود.
کنن���دگان را به گروه ه���ای کوچک ۳ یا 4 نفر تقس���یم بندی 	  گ���روه 2 )گروه کوچک(: مربی ش���رکت  فعالی���ت 

می نماید و به هر گروه انواع مختلف مواد زاید فرضی حاوی مواد زاید تیز و برنده را می دهد. سپس از هر گروه 
خواسته می شود تا مواد زاید خود را در ظروف مناسب قرار دهند.

کننده رهنمودهای طبقه بندی و تفکیک خاص خدمات یا بخش خود را بنویسند.	  کار در خانه: هر شرکت 

منبع: برگرفته از پروژه جهانی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در تسهیالت جهانی زیست محیطی برنامه توسعه سازمان ملل: نمونه 
 Master 20% http://gefmedwaste.org/down loads/ sample( برنامه درسی ارشد آموزش مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی

).Training pdf 20% HCWM 20% for 20% cuvricalom 20%

کارکنان  13-2-2 آموزش 
تم���ام پرس���نل بیمارس���تان از جمل���ه کارکنان ارش���د بالینی و مدی���ران باید بتوانند ب���ا مزایای مدیریت م���واد زاید 
مراقبت های بهداشتی رابطه برقرار نمایند. آنها باید آمادگی کسب آموزش را دارا باشند تا بتوان آنها را با مزایای 
بهداشت، ایمنی حرفه ای، اقتصاد، محیط زیست و قوانین آشنا نمود. دستیابی به این نتیجه باید با مشارکت 

گردد.  و همکاری سایر پرسنل در فعالیت های آموزشی تحکیم و تقویت 
گروه های مختلف پرسنل مراقبت  های بهداشتی می  توان فعالیت  های آموزشی مجزا طراحی نمود:  برای 

کارکنان اداری مسئول اجرای قوانین مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی؛ 	  مدیران بیمارستان و 
پزشکان؛ 	 
پرستاران، کمک پرستاران و مشاغل وابسته؛ 	 
کنندگان مواد زاید. 	  خدمات نظافت، باربرها، کمک بهیار و جابجا 

که الزامًا ارتقا مدیریت مواد زاید در سراس���ر یک تسهیل مراقبت  های بهداشتی اتفاق می  افتد )به طور  از آنجایی 
کنندگان مواد زاید(، آموزش تمام  کننده مواد زاید، باربرها و جابجا  کارکنان بالینی تولید  قابل مالحظه مدیران، 
کارگاه های آموزش���ی  گروه  های پرس���نلی مذکور به یک اندازه حائز اهمیت اس���ت. پزش���کان را می  توان از طریق 
کارکنان معمولی را از طریق سمینارهای رسمی بلند مدت آموزش داد. آموزش  کارکنان ارش���د و  کوتاه مدت ویژه 
جابج���ا کنندگان مواد زاید و پرس���تاران مس���ئول بخش  های بالینی )سرپرس���تار( باید کامل  ت���ر و با تمرکز بر روی 
کلیدی و اصلی در آهسته القا نمودن  کنندگان مواد زاید افراد  روش های عملی انجام ش���ود. پرس���تاران و جابجا 
و فهماندن روش های ترتیبی مدیریت روزانه مواد زاید هستند. تجربه نشان داده است آموزش آنها باید عملی 
گیرد. در برخی کشورها، این روش با سمینارها یا  کار یا جایی مشابه انجام  باشد و در جایگاه خود آنها، در محل 
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دوره های آموزشی بهداشت عمومی و موسسات آموزشی تکمیل می گردد.

13-2-3 محتوای برنامه های آموزشی
کارکنان و چگونگی س���هیم بودن آنها در سیاس���ت  آم���وزش بای���د نقش ها و مس���ئولیت های هر یک از اعض���ای 
مدیریت گس���ترده  تر به منظور دس���تیابی به اقدامات مناس���ب مواد زاید را مش���خص نماید. نه یک ابتکار عمل 
کدام برای مواد زاید مراقبت  های بهداش���تی نمی توانند موثر و  گس���ترده تر هیچ  محلی و نه یک سیاس���ت ملی 
گیرندگان واضح  که منافع قابل انتظار از آم���وزش  ک���ه هدف آموزش توضیح داده ش���ود؛  کارآمد باش���ند مگر این 
و روش���ن اس���ت و روش های ارائه آموزش به اندازه کافی انعطاف  پذیر و متناس���ب با رسوم منطقه  ای و محلی و 

احساسات آنها می باشد. 
کارکنان باید موارد زیر را در برگیرد:  برنامه های آموزشی 

اطالعات در خصوص تمام ضوابط سیاست مواد زاید مراقبت  های بهداشتی و توجیه آنها؛ 	 
اطالعات در مورد پتانسیل خطرات عفونت ناشی از مواد زاید مراقبت  های بهداشتی؛ 	 
کارکنان متعاقب روش های مدیریت مواد زاید؛ 	  اطالعات در زمینه نقش و مسئولیت  های هر یک از 
ع خاصی از فعالیت توسط برخی 	  دستورالعمل  های فنی در مورد کاربرد اقدامات مدیریت مواد زاید مرتبط با نو

کارکنان بالینی یا پشتیبانی؛ 
اطالعات در خصوص نظارت، نگهداری سوابق و حفظ تجهیزات. 	 

که مناسب باشد  کوچک پرسنل هر زمانی  گروه  های  یکی از بهترین راه های یادگیری، تمرین است. آموزش در 
کنندگان در پایان آموزش به همراه یادآوری روش ها و بررسی  گرفتن آزمون از شرکت  گیرد.  باید مورد توجه قرار 
ح و نشان دادن تکنیک ها و پرسیدن س���واالت واقعی اغلب انگیزه  ای برای یادگیری ایجاد  توانایی آنها در ش���ر
کسب  کنندگان دوره آموزشی این امکان را می دهد تا سطح دانش  می  نماید. هم چنین این اطالعات به برگزار 
ش���ده توسط ش���رکت  کنندگان را ارزیابی نمایند و روش های تدریس مورد استفاده در آموزش های بعدی را با آن 
کره  کارکنان جوان و جدید را داش���ته، و قادر به مذا تطبیق دهند. مربیان باید تجربه تدریس و مربی گری برای 
با مقامات باش���ند. هم  چنین با خطرات و اقدامات مدیریت مواد زاید مراقبت  های بهداش���تی آشنا و تا حدودی 

تجربه عملی در خصوص مدیریت صحیح مواد زاید داشته باشند.

13-2-4 دوره های پیگیری و باز آموزی
کارکنان جدی���د فراهم می آورد و دوره  های »بازآموزی1«  تکرار دوره  ای دوره های آموزش���ی فرصتی برای آموزش 
کارکنان با سابقه، باعث یادآوری روش ها می شود و به آنها در مورد تغییرات و مسئولیت  های جدید اطالع  برای 
 رس���انی می نماید. آموزش »پیگیری2« برای مربیان نیز آموزنده اس���ت زیرا که میزان اطالعات حفظ شده توسط 

کاربرد دارد. کنندگان دوره را نشان می  دهد و برای بازنگری هدف دوره  های بازآموزی آتی  شرکت 

1. Refresher
2. Follow-up
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13-2-5 مسئولیت آموزش
به طور معمول مسئولیت تمام آموزش های مرتبط با مواد زاید مراقبت  های بهداشتی، به مسئول مدیریت مواد 
کارکنان  زاید و مس���ئول کنترل عفونت داده می ش���ود. مسئول مدیریت مواد زاید باید اطمینان حاصل نماید که 
گاهی  در همه س���طوح هم از روش  های مدیریت مواد زاید در حال اس���تفاده و هم از مسئولیت ها و وظایف خود آ
کارکنانی که هر دوره را با موفقیت گذرانده  اند، باید نگهداری  دارند. مس���تندات تمام جلسات آموزش و اس���امی 
ش���ود. محتوای برنامه های آموزش���ی باید به صورت دوره  ای توسط مس���ئول کنترل عفونت و در صورت امکان 

توسط قانون گذاران و پیمانکاران مواد زاید بازنگری و در صورت نیاز به روز شوند. 
کوچک تر مواد زاید مراقبت  های بهداش���تی باید  کن مش���ابه با منابع  کلینیک ها و اما کارکنان بالینی  هم چنین 
آموزش ببینند. توصیه می گردد این مهم به صورت متمرکز توسط تسهیالت مراقبت های بهداشتی بزرگ تر و یا 

سازمان های بهداشت عمومی منطقه  ای انجام شود.

13-3 اجرای یک دوره آموزشی

13-3-1 بسته آموزشی
یک بسته آموزشی ملی را می  توان توسط آژانس مسئول مراقبت های بهداشتی یا مسئول محیط زیست توسعه 
داد. از س���وی دیگر، برنامه تایید ش���ده در زمینه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی می تواند به واس���طه 
موسس���ات بهداش���ت عمومی یا موسس���ات آموزش���ی از طریق دوره های آماده ش���ده محلی، یا مطالعه در خانه و 
آموزش از راه دور و یا حتی به وس���یله مطالب آموزش���ی جمع آوری ش���ده از یک س���ازمان بین المللی، یک آژانس 
گون تسهیالت مراقبت  های  گونا کشورهای دیگر ارائه شود. این بسته  های آموزش���ی باید برای انواع  توس���عه یا 
کز بهداش���تی،  کلینیک  ها1، مرا بهداش���تی از جمله دولتی، خصوصی، آموزش���ی، بیمارس���تان  های عمومی، پلی 
موسس���ات تحقیقاتی مراقبت  های بهداش���تی و آزمایشگاه های بالینی مناسب باش���د. هم  چنین می  تواند برای 
موسس���ات آموزشی عمومی و س���ازمان ها که خدماتی به بخش مواد زاید مراقبت های بهداشتی ارائه می  دهند، 

سودمند باشد.
ح داده شود تا  یک بس���ته آموزش اس���تاندارد ملی باید با تصاویر، نمودارها، عکس ها، پوس���ترها و اس���الیدها شر
مفاهیم کنترل عفونت و مدیریت ایمن مواد زاید را نشان دهد. هم چنین باید منعکس کننده شرایط محیط کار 
باشد و نمونه  هایی از اقداماتی که اجرا شده  اند )یا اجرا خواهند شد( را ارائه دهد. در جایی که احتمال بی  سواد 
ب���ودن جابج���ا کنندگان مواد زاید و س���ایر کارگران وجود دارد، از نمودارها و عکس ها برای نش���ان دادن روش ها 

باید استفاده شود.

نمونه ای از بسته های آموزشی
در بین مجموعه های آموزشی زیر کادر 1۳-2 از سوی سازمان جهانی بهداشت )WHO( و سازمان ملل ارائه شده 

است. طراحی برنامه دقیق توسعه ابزارهای آموزشی به صورت مطالعه موردی در پیوست 2 ارائه شده است.

1. Polyclinics



354
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

)]WHO[ کادر  13-2 نمونه هایی از ابزارهای آموزشی )سازمان جهانی بهداشت

1. مجموعه آموزش از راه دور
دانشگاه آزاد ملی Indira Gondhi دهلی نو در هند، با همکاری فعال با سازمان جهانی بهداشت منطقه جنوب 
گواهینامه در زمینه مدیریت مواد زاید مراقبت های  ش���رق آسیا )WHO-SEARO(، برنامه شش ماهه با ارائه 
بهداش���تی از طریق آموزش از راه دور راه اندازی نمود. این برنامه در حال حاضر با موفقیت در هند، بنگالدش 
و نپ�������ال اج������را می ش������ود. در س���ال 2009 وزارت به���داش���ت مغولس���ت����ان تف��اهم ن��ام���ه ای با دانش�������گاه آزاد 
کارکنان مراقبت های بهداش���تی مغولس���تان  مل������ی  Indira Gandhi ا)IGNOU ( 1 جهت ارائه این برنامه برای 
امض���ا نم���ود. بوتان و س���ریالنکا نیز مراحل اجرای این برنامه را در کش���ورهای خود آغاز نم���وده اند. این برنامه 
گاهان���ه مواد زاید  کارکنان مدیری���ت ایمن و آ ه���دف ایج���اد ظرفیت در متخصص���ان مراقبت های بهداش���تی و 

گرفته است. بسته برنامه شامل مولفه های زیر است: مراقبت های بهداشتی را پیش رو 
 	 )WHO( هشت بلوک مطالب خودآموز )این مطالب آموزشی در حال حاضر توسط سازمان جهانی بهداشت

ویرایش و بررسی شده است(
کز تحقیقاتی عمل می نمایند	  که به عنوان مرا یک برنامه شش روزه در بیمارستان های مشخص 
پروژه	 
بازدیدهای میدانی	 
کاست های صوتی و تصویری	  کنفرانس از راه دور2  شامل  جلسه 
دو تکلیف	 

یکی از ویژگی های خوب این دوره دارای گواهینامه و برنامه این اس���ت که آموزش اس���تاندارد ش���ده و با کیفیت 
کوتاه ارائه می دهد.الف مناسب را طی یک دوره شش ماهه نسبتًا 

2. دوره اصلی سه روزه سازمان جهانی بهداشت منطقه اروپا )WHO-EURO(ب
س���ازمان جهانی بهداش���ت منطقه اروپا )WHO-Euro( ماموریت انجام دوره اصلی س���ه روزه در زمینه مدیریت 
کارکنان منتخب اس���ت تا آنها را به  م���واد زاید مراقبت های بهداش���تی را دارد. هدف اصلی این آموزش، آموزش 
کنندگان  افراد مس���ئول در مدیریت مواد زاید در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی خود تبدیل نمایند. ش���رکت 
می آموزند که چگونه برای سیس���تم مدیریت مواد زاید موسس���ات مراقبت های بهداشتی برنامه ریزی و به طور 
مستقل اجرا نمایند. بعد از آموزش کارکنان باید بدانند چگونه عفونت های منتقله از بیمارستان و حوادث شغلی 
که چگونه نس���بت به  مربوط به مواد زاید مراقبت های بهداش���تی را به حداقل برس���انند. هم چنین باید بدانند 
کنش نش���ان دهند و از ابزارهای اصلی برنامه ری���زی مدیریت مواد زاید چگونه  ش���رایط اضطراری و جراحات، وا

استفاده نمایند.

1. Indira Gandhi National Open University )IGNOU(
2. Teleconference
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کتاب راهنمای جامع مواد زاید مراقبت های بهداشتی با اطالعات  بس���ته آموزشی چند واحدی، شامل مشاوره، 
کمک آموزش���ی )مثاًل فرم ها، برچس���ب ها، پوس���ترها( و ارائه اس���الید )25 تا ۳5 اس���الید در  زمینه ای و مطالب 
هر واحد آموزش���ی( می باشد. واحدها توس���ط مربی با تجربه مواد زاید تسهیالت مراقبت های بهداشتی تدریس 
می گردند. این برنامه آموزش���ی ش���امل شبیه سازها، س���واالت، تمرین و نمایش عملی می باشد تا یادگیری لذت 
بخشی فراهم آورد و حفظ اطالعات در سطح باال ایجاد نماید. هم چنین بازدید در محل و تمرین نظارت را نیز 

سازمان دهی بخشد.

3. واحده���ای آموزش���ی پ���روژه جهانی مواد زای���د مراقبت های بهداش���تی امکانات جهانی زیس���ت محیطی برنامه 
توسعه سازمان مللب

پ���روژه جهان���ی مواد زای���د مراقبت های بهداش���تی در امکانات جهانی زیس���ت محیطی برنامه توس���عه س���ازمان 
ملل )UNDP GEF( با همکاری با س���ازمان جهانی بهداش���ت )WHO( و مراقبت های بهداش���تی بدون آس���یب 
گو دانش���کده بهداش���ت عمومی مجموعه ای از واحدهای آموزش مدیریت مواد زاید  و دانش���گاه Illinois ش���یکا
مراقبت های بهداشتی ارائه داده است. واحدها متشکل از ارائه اسالید در موضوعات خاص است که با راهنمایی 
گانه ای نیز می توان برای گروه های  مربی واحدهای عملی و ابزارهای ارزیابی تکمیل می گردند. واحدهای جدا
ه���دف متفاوت انتخاب و بر اس���اس آنها تغییراتی ایج���اد نمود. رویکرد آموزش ترکیب���ی از تکنیک های آموزش 

تجربی و مشارکتی با نتایج مورد انتظار واضح و مشخص است.
الف به http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/school/sohs/programmes/detail/230/2   مراجعه نمایید.

ب به http://www.gefmedwaste.org مراجعه نمایید.

کنندگان 13-3-2 انتخاب شرکت 
تعداد ایده آل ش���رکت کنندگان در یک دوره آموزش���ی 20 تا ۳0 نفر اس���ت. ممکن است گروه های بزرگتر مباحث 
گر گروه  موثرتر و تمرینات مشکل تری انجام دهند. هدف دوره های آموزشی باید تمام گروه های پرسنلی باشد. ا
کارکنان آزمایشگاه،  کارکنان بالینی و پرس���تاری،  کارآموزان رش���ته های مختلف )مثاًل ناظران ارشد،  متش���کل از 
مهندسان و کمک بهیاران( و یا حداقل شامل یک یا دو دستیار پزشکی و پرستار باشد ممکن است مباحث آسان 
تر و مفیدتر باش���ند. هم چنین مشارکت مدیران ارش���د و مسئولین بخش ها در گروه های اصلی آموزش ارزشمند 
اس���ت؛ زیرا تعهد خود را نس���بت به سیاس���ت های مدیریت مواد زاید و ارتباط سیاس���ت با تمام پرسنل تسهیالت 

مراقبت های بهداشتی را نشان می دهند.

کنندگان مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی 13-4 آموزش اجرا 
حداقل مطالب آموزشی برای اجرا کنندگان مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید شامل موارد زیر باشد:

اطالعات مربوط به تکنیک ها و خطرات مرتبط با مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی	 
روش های مقابله با ریخته شدن مواد و سایر حوادث	 
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دستورالعمل های استفاده از پوشش حفاظتی	 
نیازهای آموزش���ی قطعًا به نوع اجرای عملیات روی مواد زاید بس���تگی خواهد داشت، اما باید شامل موضوعات 
خاصی از جمله عملیات فناوری های تصفیه و انتقال مواد زاید باشد. کادرهای 1۳-۳ الی 1۳-7 نکاتی که باید 

گیرد را فهرست نموده است. کید قرار  کنندگان مدیریت مواد زاید مورد تا هنگام آموزش به اجرا 

13-4-1 پرسنل مراقبت های بهداشتی
کلی از سیاس���ت مدیریت مواد زاید و منطق اساس���ی آن، و اطالع���ات اقدامات مرتبط  آم���وزش باید ی���ک دیدگاه 
که  کارآم���وزان فراهم آورد. تفکیک م���واد زاید جز اصلی آموزش مدیریت مواد زاید برای پرس���نلی  گروه هدف  ب���ا 
کید ش���وند را  که باید تا کادر 1۳-۳ اقدامات احتیاطی  خدمات مراقبت های بهداش���تی را ارائه می دهد، اس���ت. 

فهرست نموده است.

کادر  13-3 آموزش پرسنل مراقبت های بهداشتی
گر مجبور به جدا نمودن سوزن از سرنگ هستید بسیار مراقب باشید.	  ا
ک و معمولی را هرگز با یکدیگ���ر مخلوط ننمایی���د. تفکیک کلید مدیریت ایم���ن مواد زاید 	  م���واد زای���د خطرن���ا

مراقبت های بهداشتی است.
کیس���ه یا ظروف، یا با دور انداختن یک کیسه داخل 	  نباید خطاهای تفکیک مواد زاید را با برداش���تن اقالم از 

کیسه دیگر با رنگ متفاوت تصحیح نمود.
کارکنان پرس���تاری و بالینی باید از وجود تعداد کافی نگه دارنده های کیس���ه و ظروف فراهم شده برای جمع 	 

کلینیک ها،  آوری و متعاقب آن ذخیره سازی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در محل بخش های بالینی، 
که مواد زاید تولید می گردد اطمینان حاصل نمایند. این مخازن باید در  اتاق های عمل و سایر بخش هایی 

نزدیکی منابع معمول تولید مواد زاید در هر بخش بالینی قرار داده شود.

کارکنان خدمات نظافت   2-4-13
موضوعاتی از جمله خط مش���ی مدیریت مواد زاید، خطرات بهداشتی، انتقال در محل، ذخیره سازی، اقدامات 
کارکنانی  گذشت زمان بین  گاهی از نیاز به ایمنی با  ایمنی و پاسخ به شرایط اضطراری باید پوشش داده شود. آ
کاهش می یابد و در عوض خطر جراحت  که به طور مرتب مواد زاید مراقبت های بهداشتی را جابجا می نمایند، 
افزایش خواهد یافت. یادآوری های دوره ای کوتاه مدت به صورت غیر رسمی و بازآموزی در این راستا پیشنهاد 

کارکنان خدمات نظافت را فهرست نموده است. کلیدی مربوط به آموزش  کادر 1۳-4 نکات  می گردد. 
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کادر  13-4 آموزش کارکنان خدمات نظافت
کیس���ه ای را نباید از 	  کیس���ه ها و ظروف نگهداری مواد زاید مهر و موم ش���ده باشند. هیچ  که  بررس���ی نمایید 

جای خود برداش���ت مگر این که به درس���تی برچسب گذاری و جهت پیشگیری از ریخته شدن به طور ایمن 
مهر و موم شده باشد.

که 	  گذاشت  گردن آن، برداشته شود. باید آنها را به همین شکل روی زمین  گرفتن  کیسه ها باید فقط توسط 
بتوان دوباره آنها را برای جابجایی های بعدی از گردن بلند نمود. تا حد امکان جابجایی دستی کیسه های 

مواد زاید باید به حداقل رسانده شود.
سطل های زباله را باید بعد از تخلیه کیسه های پر شده مواد زاید تمیز نمود و بالفاصله باید یک کیسه جدید 	 

در آن قرار داد.
هنگام جابجایی نباید کیس���ه های حاوی مواد زاید با بدن تماس داش���ته باشند و جمع آوری کنندگان زباله 	 

کیسه های حاوی مواد زاید را طی یک مرتبه حمل نمایند. حمل  که تعداد بسیار زیادی  نباید تالش نمایند 
کیسه عاقالنه نیست. بیشتر از دو 

زمانی که جابجایی و انتقال کیسه ها و ظروف مواد زاید تکمیل شد، دوباره باید مهر و موم ها را بررسی نمود 	 
تا از پاره نشدن آنها مطمئن شد.

به منظور جلوگیری از س���وراخ ش���دن یا س���ایر صدمات به کیس���ه های مواد زاید، نباید آنها را پرتاب نمود یا از 	 
فاصله به زمین انداخت.

گاهی ممکن اس���ت س���و مدیریت مواد زاید تیز و برنده موجب س���وراخ ش���دن طرفین یا ته ظرف پلی پروپیلن 	 
گ���ردد. بنابرای���ن باید ظروف را با گرفتن دس���ته خ���ود آن حمل نمود و نباید با دس���ت دیگر زیر ظرف را   )PP(

گرفت.
ک مراقبت های بهداش���تی و مواد زاید معمولی را نباید با یکدیگر مخلوط نمود، 	  کیس���ه های مواد زاید خطرنا

بلکه باید در طول جابجایی و انتقال، تفکیک ش���ده باش���ند. مواد زاید خطرناك را فقط باید در محل خاص 
واحد ذخیره سازی قرار داد.

گندزدایی را در صورت ریخته ش���دن تصادفی مواد انج���ام دهید. چنین 	  روش ه���ای مناس���ب پاك س���ازی و 
گزارش داده شود. حوادثی باید فورًا به فرد مسئول 

پوش���ش حفاظتی )دس���تکش، روپوش، کفش های ایمن���ی( باید در طول تمام عملی���ات مدیریت مواد زاید 	 
پوشیده شود.

م���واد غذایی خام مثل س���بزیجات و میوه ها را نبای���د نزدیک محوطه های ذخیره مواد زای���د، تخلیه یا انبار 	 
نمود.
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کارکنان انتقال دهنده مواد زاید  3-4-13
کار انتقال مواد زاید خود را خود انجام می دهد یا این عملیات را  گاهی اوقات تس���هیالت مراقبت های بهداشتی 
کشورها، مواد زاید به محل  گذار می نمایند. در بسیاری از  به انتقال دهنده های »مجاز« مواد زاید )پیمانکار( وا
کنندگان مواد زاید باید از ماهیت و خطرات مرتبط با  تصفیه یا دفع مرکزی منتقل می ش���وند. راننده ها و جابجا 
گاهی داشته باشند. کارکنان انتقال دهنده باید به صورتی آموزش دیده باشند  مواد زایدی که حمل می نمایند، آ
ک���ه ق���ادر به انجام تمام روش های مدیریت���ی مربوط به مواد زاید مطابق با دس���تورالعمل ها بدون نیاز به کمک 
کارکنان انتقال دهنده م���واد زاید را به طور خالصه  کادر 1۳-5 نکات اصلی مربوط به آم���وزش  دیگ���ران باش���ند. 

بیان نموده است.

کادر  13-5 آموزش کارکنان انتقال دهنده مواد زاید
ک���د بندی رنگی 	  کیس���ه ها و ظروف مواد زاید بر اس���اس  از روش ه���ای صحی���ح جابجایی، بارگیری و تخلیه 

پیروی نمایند.
گاهی داش���ته باشند، از دستورالعمل های 	  از روش های صحیح مقابله با ریخته ش���دن مواد یا حوادث دیگر آ

مکتوب برای این روش ها مطلع باشند.
از پوشش حفاظتی و کفش های ایمنی محکم در همه مواقع استفاده نمایند.	 
از در دس���ترس بودن وس���ایل نقلیه اختصاصی جمع آوری مواد زاید، کیس���ه های پالس���تیکی یدکی، پوشش 	 

گر در طول بارگیری، انتقال  ک سازی و گندزدایی برای مقابله با ریخته شدن مواد که ا حفاظتی، ابزارهای پا
خ داد، اطمینان حاصل نمایند.  یا تخلیه ر

که مواد 	  مس���تند نمودن مواد زاید مراقبت های بهداشتی در تس���هیالت مراقبت های بهداشتی، و در صورتی 
ج از محل ارس���ال می ش���ود در خصوص چگونگی عملیات سیستم ثبت محموله از نقطه تولید تا  زاید به خار

محل نهایی دفع مطلع باشند.

که خدمه جمع  مدیران تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی باید با پیمانکار انتقال دهنده برای اطمینان از این 
آوری کننده مواد زاید به خوبی آموزش دیده است، ارتباط برقرار نماید. نباید به پرسنل آموزش ندیده اجازه داد 

که برای دیگران و خود، خطر آفرین است. ک مراقبت های بهداشتی را جابجا نمایند، زیرا  که مواد زاید خطرنا

13-4-4 اپراتورهای تصفیه خانه
برای بهره برداری از زباله س���وزها، اتوکالوها و مایکروویو و س���ایر تسهیالت تصفیه به اپراتورهای واجد شرایط و 
گر هیچ اپراتور واجد شرایطی در دسترس نیست، مدیران تسهیالت مراقبت های بهداشتی  شایسته نیاز است. ا

کافی از پرسنل را برای این امر در نظر بگیرند. باید تمهیدات آموزش تعداد 
که  کادر 1۳-6 وظایفی  اپراتوره���ای تصفی���ه خانه باید آموزش فنی حداقل در س���طح متوس���طه دی���ده باش���ند. 

اپراتورها در خصوص آن باید آموزش دیده باشند را فهرست نموده است.
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کادر  13-6 آموزش اپراتورهای تصفیه خانه
گاز خروجی در صورت لزوم	  ک سازی  کلی تسهیالت تصفیه شامل فناوری های بازیابی حرارت و پا عملکرد 
بهداشت، ایمنی و اثرات زیست محیطی عملیات تصفیه	 
روش های فنی برای بهره برداری از تصفیه خانه	 
تشخیص شرایط غیر عادی یا غیر معمول	 
که تجهیزات خراب می شوند و زنگ هشدار به صدا در می آید.	  پاسخ اضطراری به مواردی 
تعمیر و نگهداری تصفیه خانه و نگهداری سوابق	 
گازه���ای خروجی مطابق با محدودیت های مجاز، قوانین یا مش���خصات فنی 	  کس���تر و  کیفیت خا نظارت بر 

تصفیه خانه )برای اپراتورهای زباله سوز( 

کادر 1۳-7 ارائه شده است. جزئیات بیشتر برای آموزش اپراتورهای تصفیه خانه در 

کادر  13-7 موضوعات آموزشی اپراتورهای تصفیه خانه

جابجایی مواد زاید
اقدامات دریافت، جابجایی و ذخیره سازی مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
بارگیری مواد زاید در قسمت تصفیه.	 

بهره برداری از تصفیه خانه
بهره برداری از تجهیزات تصفیه خانه از جمله راه اندازی و خاموش نمودن	 
کنترل، زنگ هشدار و ابزار و در صورت نیاز انجام اصالحات	  عملیات و آزمایش سیستم های 
جریان عملیاتی بهینه و حفظ و نگهداری در شرایط مناسب دما، فشار، غلظت انتشار، سرعت	 
تشخیص نقایص یا خرابی ها )با توجه به روش های مکتوب( و ارائه خدمات	 
کستر و مواد تصفیه شده	  حذف ایمن باقی مانده پسماند، خا

حفظ و نگهداری
آزمایش های روزانه، هفتگی، ماهیانه، دوره ای و ساالنه، بازرسی، تمیز کاری، روغن کاری، تعویض و دوباره 	 

گزارش نیاز به  پ���ر نمودن مواد مصرف���ی )مثاًل ترموکوپل ها(. باید توج���ه خاصی به اجزا اصلی نصب ش���ده و 
تعمیرات داشت.

توجه داش���ته باش���ید که به تازگی مهندس���ان زیس���ت پزشکی 1و 2 از س���وی دولت های اس���تانی در برخی کشورها 

1. Biomedical Engineers.
2. توضیح مترجمین:  در رشته های دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران، از این رشته تحصیلی تحت عنوان مهندسی تجهیزات پزشکی یاد می شود.
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کارایی اپراتورهای تصفیه خانه نظارت داشته باشند.1 استخدام شده اند تا بر 

اقدامات ایمنی و پاسخ اضطراری
استفاده از تجهیزات حفاظتی و حفظ بهداشت فردی	 
اقدامات احتمالی مقابله با آتش سوزی.	 
روش های پاس���خ اضطراری از جمله بهره برداری دس���تی از تصفیه خانه تحت ش���رایط اضطراری، مقابله با 	 

ریخته شدن مواد، حوادث و شبه حوادث.
برنام���ه ریزی ه���ای احتمال وقوع برای بهره برداری جایگزین هنگام خراب���ی تجهیزات یا تعمیر و نگهداری 	 

برنامه ریزی شده.

روش های اجرایی
کار. 	  کم بر انتشار و روش  شرایط مجاز و قوانین حا
نگهداری سوابق.	 
گزارش ریخته شدن مواد، حوادث و شبه حوادث و تغییرات پیشنهادی.	 
خطرات بهداشتی مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
خطرات مربوط به دسته بندی نمودن 2 مواد زاید مراقبت های بهداشتی که نباید توسط اپراتورهای لندفیل، 	 

کنندگان غیر رسمی یا عموم مردم انجام شود. بازیافت 
کاهش جابجایی مواد زاید مراقبت های بهداشتی توسط راننده ها و اپراتورهای تصفیه و محل دفن.	 
استفاده از تجهیزات حفاظتی و رعایت بهداشت فردی.	 
اقدامات ایمن برای دفن مواد زاید در زمین.	 
به روز رسانی اقدامات پاسخ اضطراری.	 

13-4-5 اپراتورهای لندفیل
کم درآمد و با درآمد متوسط، استفاده از »دفن ایمن۳« برای دفع مواد زاید مراقبت های  در بسیاری از کشورهای 
کافی برای سوزاندن یا سایر روش های تصفیه وجود نداشته باشد، ادامه خواهد  که ظرفیت  بهداشتی تا زمانی 
داشت. آموزش اپراتورهای لندفیل برای محدود نمودن خطرات مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداشتی دفن 
شده در رابطه با جست و جو در زباله ها )زباله جمع کن های غیر مجاز( و کیفیت آب های زیرزمینی حائز اهمیت 
اس���ت. بنابراین اپراتورهای لندفیل باید در زمینه موضوعات مش���ابه ذکر شده برای اپراتورهای تصفیه خانه در 

کادر 1۳-6 آموزش ببینند.

کارشناس بهداشت  بر عهده  اتوکالو  به روش  زاید  اپراتورهای تصفیه خانه مواد  بر  ایران نظارت  1. توضیح مترجمین: در جمهوری اسالمی 
گاهی همکاری مسئول واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات مشاهده می شود. محیط است و 

2. Sorting
3. Safe Burying
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13-5 آموزش جامع با آموزش عمومی در زمینه خطرات مواد زاید مراقبت های بهداشتی 
کاربران تسهیالت مراقبت  های بهداشتی و هم به جامعه به  ارتقا مدیریت و دفع ایمن و معقول مواد زاید هم به 
گاهی عمومی  عنوان یک رویکرد برای دستیابی به درک بهتر بهداشت عمومی مربوط است. آموزش و برنامه آ
گاهی و پرورش مس���ئولیت پذیری جهت بهداش���ت مناسب در میان  باید دو جنبه را دربرگیرد. جنبه اول ایجاد آ
گاهی عمومی  کارکنان، بیماران و مالقات کنندگان در تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی اس���ت. برنام���ه آ تمام 
ح چگونگی مدیریت صحیح مواد زاید مراقبت های بهداش���تی به منظور حفاظت از بهداش���ت و  می تواند با ش���ر
سالمت عمومی ارتقا یابد. جنبه دوم مطلع نمودن عموم مردم در مورد تهدیدات سالمتی در اثر خدمات ضعیف 
کار  مراقبت ه���ای بهداش���تی با توجه ویژه به افرادی که در نزدیکی تس���هیالت مراقبت های بهداش���تی زندگی و 
که  که در خانه درمان می  ش���وند و زباله جمع کن های غیر مجازی  می نمایند، هم چنین خانواده های بیمارانی 

کار هستند، می باشد.  در محل دفع مشغول به 
گونی می  توان برای ارتقا آموزش عمومی در زمینه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی اس���تفاده  گونا از روش های 

نمود. متداول ترین رویکردهای استفاده شده شامل موارد ذیل است: 
گذاش���تن پوس���ترها برای آم���وزش موضوعات مواد زاید مراقبت های بهداش���تی مانند 	  می  توان از به نمایش 

کنترل عفون���ت از طریق تفکیک و  خطرات اس���تفاده مجدد از س���رنگ  ها و س���وزن های زیرجلدی یا مزایای 
تصفیه مواد زاید استفاده نمود. 

کنندگان مس���ئولیت  های خ���ود را به منظور کمک به 	  کارکن���ان بالین���ی می توانند به بیماران جدید و مالقات 
حف���ظ بهداش���ت مناس���ب و مدیریت ایمن م���واد زاید توضیح دهد. احتمال رس���یدن به ای���ن هدف با حضور 
که به دیدگاه ها و عقاید خود پای بند هس���تند، مش���کل اس���ت و بحث  های چهره ب���ه چهره1  باید با  افرادی 

گردد.  نمودارها، پوسترها و بروشورها تکمیل 
می توان از عالئم اطالعاتی و نمودارهای تصویری2  در بیمارس���تان ها در نقاط اس���تراتژیک مثل محل سطل 	 

زباله که دس���تورالعمل تفکیک مواد زاید را نش���ان می دهد، استفاده نمود. عالئم باید صریح و واضح باشند، 
از نمودارها، تصاویر و کدهای رنگی تثبیت ش���ده۳ به منظور انتقال و رس���اندن پیام به طیف گس���ترده  ای از 

کم سواد استفاده شود.  مخاطبین از جمله افراد بی  سواد و 
کارایی، تمام اطالع���ات باید به منظور جلب توج���ه عموم مردم به روش ج���ذاب نمایش داده یا  کث���ر  ب���رای حدا
گروه )کمپین( اطالعات منتقل و رد و  که توس���ط  گفتگو و بحث ش���ود و احتمال به خاطر آوردن پیام  های مهم 

بدل می شود، افزایش خواهد یافت. 
در بخش های پزش���کی، سطل های زباله مخصوص مواد زاید معمولی مراقبت های بهداشتی باید به آسانی در 
دس���ترس بیماران و مالقات کنندگان باش���ند، و عالئم باید به وضوح مشخص نمایند که با سایر گروه های مواد 

1.  Face-to-face
2. Pictograms
گروه خاصی از  که هر رنگ مختص  3. توضیح مترجمین: در هر بیمارستان می توان به صورت قراردادی رنگ هایی را انتخاب نمود به ترتیبی 
کنترل عفونت، حاشیه سبز مربوط  آموزش ها باشد. برای مثال پوسترها با حاشیه زرد مربوط به مدیریت مواد زاید، با حاشیه قرمز مربوط به 

به ایمنی بیماران و یا پرسنل و ... است.
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زاید باید چگونه رفتار نمود. 
گاهی از خطرات بهداش���تی و زیس���ت محیطی در سراسر جهان رو به افزایش است و منجر به باال رفتن تقاضای  آ
کس���ب اطالعات و دس���تورالعمل ها در خصوص این موضوعات ش���ده اس���ت. این تقاضا در برخی  عمومی برای 
کتسابی  کشورها به دلیل افزایش شیوع بیماری ویروس ضعیف کننده سیستم ایمنی انسان )HIV( و یا سندرم ا
ضعی���ف کننده سیس���تم ایمنی )AIDS(، بیماری ویروس���ی هپاتی���ت B )HBV( و س���ایر بیماری های به خوبی 
شناخته شده تشدید شده است. تسهیالت مراقبت های بهداشتی باید با یک مثال روشن به جامعه نشان دهند 

که از بهداشت و محیط زیست محافظت می شود. که مواد زاید خود را به روشی مدیریت می  نمایند 

گاهی عمومی 13-6 حداقل رویکرد برای آموزش تئوری و عملی و آ
به کمک اطالعات ارتقا یافته مناسب، می توان مطالب آموزشی و ارتباطی را طی یک برنامه آموزشی از نصف روز 
گانه برای جابجا کنندگان مواد زاید  کامل ارائه داد. چنین برنامه های آموزشی را می توان به طور جدا تا یک روز 

کارکنان ارشد طراحی نمود. کارکنان مراقبت های بهداشتی در بخش  های بالینی و  و 

13-7 حداقل رویکرد برای بهبود مطلوبیت

13-7-1 حداقل رویکرد برای بهبودی
حداق���ل رویکرد، به س���رعت با برگ���زاری دوره های بازآموزی در فواصل منظم )مثاًل هر ش���ش ماه( ارتقا می  یابد. 
این دوره های بازآموزی باید داخل تسهیالت مراقبت  های بهداشتی توسط پرستاران و کارکنان پشتیبانی انجام 
گیرند و در به روز نگهداش���تن مدیریت  کلیدی« مورد توجه قرار  کارکنان باید به عنوان »مربیان  گروه  گیرد. این 
کار و ارائه دادن  مواد زاید مراقبت  های بهداشتی کمک نمایند. این دوره ها می توانند به صورت بحث در محل 

کارکنان در بخش  های بالینی خود باشد. گروه هایی از  به 

13-7-2 رویکردهای پیشرفته تر برای بهبودی
رویکردهای پیشرفته تر آموزش به معنی ارتقا یک انتخاب مرکب از روش  های مختلف یادگیری و فرصت ها در 
گواهینامه  تسهیالت مراقبت های بهداشتی است. هم چنین این رویکردها می  توانند به صورت آموزش با ارائه 

کالس باشد.  و آموزش از راه دور، دوره های درسی بر اساس وب و فکر در 
به طور خالصه بازدیدهای میدانی، بحث های غیر رسمی، ارتقا برنامه عملیاتی، تجزیه و تحلیل وضع موجود و 
گروه های بدون ساختار  کالس، و  کار ابزارهای آموزشی موثری هستند. سخنرانی و تدریس در  مربیان در محل 
یا فاقد بحث با ش���رکت کارکنان محدود چندان موثر نمی  باش���ند. نگرش پذیرنده از س���وی ش���رکت کنندگان در 
که یک محیط یادگیری پر جنب و  آموزش، یک عامل حیاتی در ایجاد محیط یادگیری خوب اس���ت. هنگامی 

جوش ایجاد  گردد، سطح باالیی از حفظ دانش شخصی حاصل می  شود.
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که باید پاسخ داده شود کلیدی  سواالت 

مسائل مورد بررسی در ارزیابی سریع چیست؟	 
خطرات اصلی در مواقع اضطراری چیست؟	 
از چه سیستم های دفعی باید استفاده نمود؟	 

14-1 اصول راهنما 
کی هستند. عواقب آنها غیر قابل پیش بینی  بالیای طبیعی و درگیری  ها طبیعتًا حوادث بسیار مخرب و خطرنا
اس���ت و از هم گس���یخته شدن بس���یاری از خدمات عمومی ضروری، اجتناب ناپذیر است. ممکن است عملکرد 
تمام یا بخش���ی از تسهیالت مراقبت  های بهداشتی، خدمات بهداشت عمومی و شهری مثل مدیریت مواد زاید 
کارکنان و بسته شدن جاده ها متوقف شود.  به دلیل تخریب س���اختمان ها، تجهیزات آس���یب دیده، جابجایی 
ک مراقبت  های بهداشتی به صورت جمع آوری  در چنین شرایطی تمام انواع مواد زاید از جمله مواد زاید خطرنا
نشده و تصفیه نشده باقی می مانند. در این صورت مواد زاید انباشته شده و آثار نامطلوب آنها و خطرات جدی 
بهداشتی و زیست محیطی )مثاًل هپاتیت B و C( بر روی جوامع دیده می شود. بنابراین الزم است اقداماتی بعد 
از ش���رایط اضطراری به س���رعت برای حذف مواد زاید انجام ش���ود. هدف این اقدامات کاهش مجاورت مردم با 

کاهش پتانسیل انتقال بیماری است.  مواد زاید انباشته شده و در نتیجه 
گام اول در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در ش���رایط اضطراری انجام ارزیابی اولیه سریع است. این 
که الزم است را فراهم می آورد. یک  امر اطالعات مورد نیاز برای شروع دوباره خدمات موقتی مواد زاید در جایی 
کاهش خطرات  کمک ها و نهادهای محلی و جمع آوری تمام منابع موجود بهترین راه  پاسخ هماهنگ شده از 
بهداش���ت عمومی اس���ت. در مراحل بعدی با چرخه مدیریت بحران1، ارزیابی ه���ای دقیق  تری می  توان انجام 
که معمواًل مناطق دارای تجربه در اجرای سیس���تم های مواد زاید مراقبت  های  داد. تجربه نش���ان داده اس���ت 
کنش بهتری به شرایط اضطراری نش���ان می  دهند. با این حال، سطح  بهداش���تی با مدیریت خوب، پاس���خ و وا
رضایت بخش آمادگی برای پاس���خ س���ریع زمانی حاصل می ش���ود که برنامه  های »آمادگ���ی اضطراری و احتمال 

که مستعد وقوع مکرر شرایط اضطراری هستند، آماده و تمرین شده باشند.  وقوع2« به ویژه در کشورهایی 
در س���طوح منطق���ه ای و مل���ی ی���ا در مناطق مس���تعد فاجعه، »گ���روه مأموریت« متش���کل از س���ازمان  های ملی و 
بین   المللی باید برنامه های احتمال وقوع را آماده نمایند. در سال های اخیر، آژانس  های بین  المللی یک رویکرد 
کنش در ش���رایط اضطراری را از  »خوش���ه ای« را برگزی���ده اند، که ب���ه موجب آن یک آژانس، رهب���ری مدیریت وا
جانب جامعه بین  المللی بر عهده می گیرند. به طور معمول سازمان جهانی بهداشت )WHO( خوشه بهداشت و 

1. Disaster-management Cycle
2. Emergency Preparedness and Contingency
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صندوق کودکان سازمان ملل )UNICEF( 1 خوشه آب و بهسازی را رهبری می  نمایند. هر دو خوشه در مدیریت 
مواد زاید مراقبت های بهداشتی در شرایط اضطراری دخیل هستند. سازمان جهانی بهداشت )WHO( با سهیم 
بودن در بس���یاری از موارد ش���رایط اضطراری در بیمارستان ها و کلینیک ها، تالش های خود را در ارائه کمک به 

مدیریت مواد زاید تولید شده توسط فعالیت  های مراقبت های بهداشتی متمرکز نموده است. 
مدیریت مواد زاید حاصل از فعالیت های مراقبت های اورژانس پزش���کی در سه فاز چرخه مدیریت بحران یعنی 

کنش سریع۳ و مرحله طوالنی تر فاز بازیابی4، می  تواند متفاوت باشد.  ارزیابی سریع اولیه2، وا

14-2 فازهای مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی در شرایط اضطراری 

14-2-1 فاز اول: ارزیابی سریع اولیه 
کنش دهنده  ها  ارزیابی  های سریع بالفاصله بعد از وقوع فاجعه یا سایر شرایط اضطراری به سرعت انجام و به وا
در مورد نیازهای حیاتی و فوری اطالع  رس���انی می  ش���ود. ارزیابی سریع اولیه احتمااًل غیر قابل پیش  بینی است و 
کادر 14-1 اطالعاتی در مورد مسائلی که  گیرد باید به روز شوند.  برای این که اطالعات بیشتری در دسترس قرار 
در فاز ارزیابی س���ریع بررسی می   ش���وند را ارائه داده است. تیم های ارزیابی باید شرایط بازگشت روشن و واضحی 
گاهی داشته باشند. شرایط عمومی  ارائه دهند و از نوع اطالعات و توصیه هایی که انتظار می  رود به دست آید، آ
بازگشت برای اداره و هدایت ارزیابی سریع اولیه در کادر 14-2 ارائه شده است. در آخر کادر 14-۳ مسائل کلیدی 

که هنگام جمع  آوری اطالعات در شرایط اضطراری باید در حافظه سپرده شود، فهرست شده است.

کادر  14-1 ارزیابی سریع اولیه

اطالعات کلی
ماهیت و سابقه مورد اضطراری.	 
سازمان انجام دهنده ارزیابی.	 
نام و موقعیت ارزیابان.	 
تاریخ ارزیابی.	 
موقعیت مکانی منطقه آسیب دیده. 	 
منابع منطقی )لجستیک( موجود.	 
سهیم بودن دولت.	 
حضور بالقوه خیرین.	 
سایر سازمان های فعال در منطقه از جمله فعالیت های جاری و برنامه ریزی شده.	 

1. the United Nations Children’s Fund )UNICEF(
2. Rapid Initial Assessment
3. Immediate Response
4. Recovery Phase
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موسسات و سازمان های غیر دولتی ارائه دهنده مراقبت های اورژانس پزشکی. 	 
خط مشی ها، قوانین یا رهنمودهای موجود در زمینه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
موقعی���ت و ماهی���ت مداخ���الت مراقبت ه���ای اورژان���س پزش���کی )در چادره���ا، بیمارس���تان های صحرایی، 	 

کز مراقبت های بهداشتی آسیب ندیده، تسهیالت  تسهیالت مراقبت های بهداشتی سیار، بیمارستان ها و مرا
ج از منطقه آسیب دیده(  مراقبت های بهداشتی خار

اطالعات جمعیت شناسی 
جمعیت کل در منطقه آسیب دیده.	 
تعداد تقریبی افراد آسیب دیده.	 

اطالعات جغرافیایی
گردد و ویژگی های زیر شناسایی و موقعیت یابی شوند: 	  ح اولیه باید آماده  طر
موقعیت مکانی و نوع فعالیت های مراقبت های پزشکی عملیاتی موجود.	 
موقعیت مکانی و نوع تسهیالت تصفیه و دفع مواد زاید عملیاتی موجود.	 
محل های دفن.	 
مکان تخلیه اضطراری مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
در صورت امکان، سطح آب های زیر زمینی در نزدیکی مکان عملیاتی مراقبت های بهداشتی باشد.	 

کلی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی در منطقه آسیب دیده ح  شر
ح کاملی از قابلیت ها و صالحیت های جاری مدیریت مواد زاید مراقبت های 	  همراه با کمک همتایان ملی، شر

بهداشتی )از نقطه تولید تا دفع نهایی( در مناطق آسیب دیده نوشته می شود.
طبقه بندی مواد زاید مراقبت های بهداشتی تولید شده توسط فعالیت های مراقبت های پزشکی.	 
گونه اطالعات در مورد مقدار مواد زاید مراقبت های بهداشتی. در صورت عدم وجود به طور حدسی 	  تهیه هر 

برآورد نمایید.
ح فرآیند مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی در محل فعالیت های اورژانس پزشکی.	  شر
ح نوع و تعداد تجهیزات در دسترس مربوط به مواد زاید برای مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی. 	  شر
توضیح چگونگی دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
کنترل مواد زاید 	  شناسایی محلی نزدیک به فعالیت های اضطراری مراقبت های بهداشتی برای دفن تحت 

تولیدی.
شناسایی افراد داوطلب برای مشارکت در مدیریت و دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
شناسایی منابع مالی اختصاصی برای مدیریت و دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
ح گزارش جراحات مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداشتی )برای مثال جراحت با مواد زاید تیز و برنده(.	  شر
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کادر  14-2 شرایط عمومی بازگشت برای اداره و هدایت ارزیابی سریع اولیه
یک متخصص انجام موارد زیر را به عهده دارد: 

ک���ه برنامه احتمال وق���وع در بخش 	  جلس���ه با رئیس خوش���ه بهداش���ت و کس���ب اطالعات در خص���وص این 
گر وجود داش���ته باش���د( مش���مول اقدامات اضطراری مرتبط با مدیریت م���واد زاید مراقبت های  بهداش���ت )ا
بهداش���تی می باشد. متعاقب آن به تمهیدات آمادگی اضطراری اشاره و تناسب آنها با شرایط غالب را تعیین 

نماید. 
گر وجود داش���ته 	  جمع آوری س���ریع اطالعات عمومی و جغرافیایی و اطالعاتی در مورد منطقه آس���یب دیده )ا

باشد( ) به کادر 14-1 مراجعه نمایید( و هر گونه خدمات عمومی یا خصوصی مربوط به مواد زاید که احتمااًل 
هنوز دارای عملکرد هستند. 

که تا حد امکان فعالیت های مراقبت های اورژانس پزش���کی را در منطقه آس���یب دیده 	  بازدید از تس���هیالتی 
ارائه می دهند و جمع آوری س���ریع اطالعات عمومی و فنی که در زیر فهرس���ت ش���ده است. در صورت امکان 
از روش ها یا فرم های ش���ناخته ش���ده ارزیابی سریع سازمان جهانی بهداش���ت )WHO( و یا سایر آژانس های 

بین المللی استفاده نمایید. 
اطالعات عمومی:	 

گذارها. - نام فعالیت های مراقبت های پزشکی، موسسات مسئول و سرمایه 
- مکان تسهیالت در منطقه آسیب دیده.

- انواع فعالیت های مراقبت های اورژانس پزشکی ارائه شده. 
- آیا منابع مالی برای مدیریت و دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی اختصاص یافته است؟.

کارکنان برای جابجایی و دفع مواد  - چه کسی مسئول مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی است و 
زاید جمع آوری شده حضور دارند؟. 

اطالعات فنی: 	 
گروه هایی از انواع مواد زاید مراقبت های بهداشتی در فعالیت های مراقبت های اورژانس پزشکی  - چه 

تولید می شود؟
گر نه، حدسی برآورد نمایید.  - آیا اطالعاتی در مورد مقدار مواد زاید مراقبت های بهداشتی وجود دارد؟ ا

ح فرآیند مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی در محل فعالیت های اورژانس پزشکی. - شر
- چه نوع و چه تعداد تدارکات و تجهیزات برای مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی استفاده 

می شود؟
- در حال حاضر مواد زاید مراقبت های بهداشتی چگونه دفع می شوند؟

- آی���ا محل���ی نزدیک فعالیت ه���ای مراقبت های پزش���کی برای دفن م���واد زاید تس���هیالت مراقبت های 
بهداشتی وجود دارد؟

خ  - آیا جراحتی مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداش���تی )مثاًل جراحت ناش���ی از مواد زاید تیز و برنده( ر
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داده است؟
نکته: توصیه های مربوط به اصالح س���ریع این موقعیت ترجیحًا باید توس���ط متخصصی که ارزیابی اولیه سریع 
که ممکن است به شرایط بازگشت باال افزوده شوند عبارتند  را رهبری و هدایت می نماید، انجام شود. وظایفی 
از: )1( راه حل های عملی توصیه شده شامل فهرست تجهیزات مورد نیاز )و هزینه های مربوطه( و ارائه برنامه 
عمل���ی مدیری���ت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی )به ف���از دوم بخ���ش 14-2-2 در همین فصل مراجعه 
نمایید(، در نظر گرفتن منابع انس���انی و مالی موجود و هم چنین وجود سیاس���ت ها و رهنمودهای ملی در محل 
مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، بهداش���ت حرفه ای و عمومی؛ )2( تهیه فهرس���تی از پیشرفت ها و اصالحات 

اضافی در خصوص در دسترس بودن منابع.

کادر  14-3 مسائلی که هنگام جمع آوری اطالعات در شرایط اضطراری باید به خاطر داشت
کاهش خطاها و اشتباهات.	  جمع آوری اطالعات از بسیاری از منابع تا حد امکان به منظور 
که انتظارات غیر منطقی نداشته باشید.	  گاهی از شرایط محلی  آ
گاهانه.	  استفاده از اطالعات جمع آوری شده به عنوان شواهد و مدارک جهت اتخاذ تصمیمات آ
گرفته اید.	  که فرا  کسی  نگهداری سوابق خوب از آنچه و از 
تغییر سریع موقعیت در شرایط اضطراری و ارائه راه حل های پیشنهادی قاطعانه و انعطاف پذیر.	 
کار می نمایید.	  که به زبان دیگری صحبت می نمایند  که با افرادی  داشتن یک مترجم خوب در صورتی 

گاهی را ایجاد می نمایند. با این حال، در  کسب اطالعات اولیه و افزایش آ ارزیابی های پرسنل به طور همزمان 
کافی وجود داشته باشد تا از موثر بودن  عمل باید تعادل بین نیاز به سرعت عمل و نیاز به جمع آوری اطالعات 

کمک و مساعدت، مناسب بودن برای رفع مشکالت و پایداری آنها در آینده اطمینان حاصل شود.
ارزیابی دقیق تری در طول فازهای بعدی مدیریت بحران مثل نیازها و قابلیت های جوامع محلی و سازمان های 
عمومی تکامل یافته مورد نیاز است. هدف، آماده سازی مشارکت کننده ها برای تالش های امدادی گسترده تر 

کوتاه مدت به برنامه های نوسازی بلند مدت است.  کنش اولیه  به منظور تغییر سریع از اقدامات وا

کنش در شرایط اضطراری  14-2-2 فاز دوم: وا
بر اس���اس ارزیابی س���ریع اولیه، می توان یک برنامه عملیاتی س���اده همراه با نقش  ها و مسئولیت های مشخص 
گو در ش���رایط اضطراری )نهادهای بین  المللی، مقامات محلی، جامعه مدنی( ارائه  افراد و س���ازمان  های پاسخ 
گذاشت. شناسایی سریع چگونگی همکاری  داد و منابع اختصاص یافته از طریق تالش  های امدادی را به اجرا 
که دارای برنامه های  و هماهنگی بین سازمان های خصوصی باید در طول این مرحله انجام شود. کشورهایی 
از پیش تعیین ش���ده احتم���ال وقوع در خصوص مدیریت مواد زاید مراقبت  های بهداش���تی هس���تند، باید آن را 
فعال نمایند و روی فرآیندهای هماهنگی و همکاری با سازمان  های بین  المللی، شهری و عمومی متمرکز شوند. 
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به عنوان یک نقطه ش���روع اولیه و پیش���گیری از جراحات ناش���ی از وس���ایل تیز و برنده، مواد زاید مراقبت های 
ک���ه توس���ط فعالیت های مراقبت  ه���ای اورژانس پزش���کی )در چادره���ا، بیمارس���تان های صحرایی،  بهداش���تی 
بیمارس���تان های س���یار( تولید می  شود را باید با اس���تفاده از »راه  حل دو ظرفی1« تفکیک نمود، به این معنی که 
م���واد زای���د به دو دس���ته مواد زاید تیز و برن���ده و مواد زایدی که تیز و برنده نیس���تند )حاوی م���واد زاید معمولی و 
عفون���ی، باق���ی مانده های پاتولوژیکی و دارویی( تقس���یم ش���وند و تا دف���ع نهایی، این دو دس���ته از یکدیگر جدا 

نگهداری شوند. 
کنده شدن بی  تردید مواد  هدف از مدیریت مواد زاید مراقبت  های بهداش���تی در ش���رایط اضطراری اجتناب از پرا
زاید در اطراف س���اختمان های پزش���کی و زمین  های آنها و کاهش احتمال عفونت ثانویه اس���ت. بدون اس���تثنا 
که تیز و برنده نیس���تند باید در بخش های پزش���کی در ظروف سفت و سخت مثل سطل  های  تمام مواد زایدی 
گردند تا این مواد زاید در اثر تماس با دست، ذرات منتقله از هوا و حشرات  پالستیکی دارای درپوش جمع  آوری 
گردند.  گندزدایی  بالدار منجر به انتقال بیماری نگردند. ظروف و درپوش  ها باید هر روز بعد از تخلیه شس���ته و 
کاربردی  ترین روش  کلر )0/2 %(  گندزدایی با محلول  اس���تفاده مجدد از ظروف سفت و س���خت مواد زاید بعد از 
برای نش���ان دادن س���رعت عمل در موقعیت اضطراری اس���ت و وقتی که احتمال کمبود منابع برای شکل  های 
کم هزینه محسوب می شود. مواد زاید تیز و برنده  بهتر تفکیک مواد زاید و ذخیره  سازی وجود دارد، یک روش 

گردند.  باید در ظروف ضد سوراخ شدن و ضد نشت ایمن، ذخیره 
که تیز و برنده نیس���تند و مواد زاید تیز و برنده در چاهک ها و ترانش���ه  ها ممکن است به عنوان  دفن مواد زایدی 
گیرد. س���وزاندن مواد زاید مراقبت های بهداشتی چندان  گزینه عملی در ش���رایط اضطراری مورد توجه قرار  یک 
گر واقعًا تنها گزینه منطقی در ش���رایط اضطراری اس���ت باید در محوط���ه محدود و محصور  مطل���وب نیس���ت اما ا

ک( انجام شود.  )سوزاندن در چاهک  های حفر شده و متعاقب آن پوشاندن سطح چاهک با الیه ای از خا
کنش اضط���راری می توان انجام داد تا خطرات بهداش���ت  ه���م چنین اقدامات پیش���گیرانه زی���ر را در طول فاز وا
کوتاه مدت برخی فعالیت  ه���ا مثل افزایش  کنش اضط���راری  عموم���ی و حرف���ه ای کاهش یابد )در ی���ک دوره وا

گاهی ممکن است اجرایی نباشد(:  آ
کنندگان مواد زاید.	  کارکنان مراقبت های بهداشتی و جابجا  کسیناسیون هپاتیت B برای تمام  انجام وا
تش���ویق به رعایت بهداش���ت دست )شست و شوی دست ها و ترجیحًا بعد از آن، ضد عفونی دست ها انجام 	 

شود(. 
استفاده از دستکش برای جابجایی مواد زاید مراقبت  های بهداشتی. 	 
کس���ی بعد از مواجهه )PEP( در صورت بروز حوادث ش���غلی )مثاًل 	  گاهی کارکنان در خصوص پروفیال افزایش آ

 .)]Needle Stick[ جراحت ناشی از فرو رفتن سوزن
گندزدایی س���ریع جهت اجتناب از 	  ک  س���ازی بی  درنگ مواد عفونی ریخته ش���ده و  محدود نگه داش���تن و پا

انتقال پاتوژن ها. 
گندزدایی مایعات بدن قبل از تخلیه.	 

1. two-bin solution
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گاهی در محل )در جایی که امکان پذیر است( برای یادآوری به کارکنان 	  اداره نمودن فعالیت های افزایش آ
مراقبت ه���ای بهداش���تی در خصوص مواجهات ش���غلی و روش های ایم���ن مدیریت مواد زای���د مراقبت های 

بهداشتی. 
کنش اضطراری و افزایش منابع امدادی، مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی هم با  با پیش���رفت های وا

ایجاد سیستم سه ظرفی ارتقا می یابد )جدول 1-14(.
جدول  14-1 تفکیک مواد زاید مراقبت های بهداشتی در شرایط اضطراری

نوع ظرفاقالم معمول مواد زایدطبقه مواد زاید
رنگ یا عالمت 

مخصوص/ نشانه

که تیز و  مواد زایدی 
برنده نیستند

م���واد زاید عفون���ی و پاتولوژیکی و 
برخی باق���ی مانده های دارویی و 

شیمیایی 

ظروف ضد نش���ت یا کیس���ه پالستیکی در یک 
نگه دارنده

زرد ی���ا عالم���ت خ���اص یا 
نشانه خاص 

س���رنگ همراه با س���وزن، س���وزن مواد زاید تیز و برنده
بخیه، تیغ، شیشه شکسته 

ظ���روف قابل مهر و موم ش���دن و ضد نش���ت و 
ضد سوراخ شدن، جعبه یا ظروف استوانه ای 

شکل با عبارت »مواد زاید تیز و برنده«

زرد ی���ا عالم���ت خ���اص یا 
نشانه خاص

همانند مواد زاید ش���هری، توسط مواد زاید معمولی 
ک آلوده نشده اند  کیسه پالستیکی در یک نگه دارندهمواد خطرنا س���یاه یا عالم���ت خاص یا ظروف یا 

نشانه خاص

مواد زاید تفکیک شده باید تا زمان دفع نهایی جدا نگهداری شوند. مواد زاید معمولی باید فرآیند دفع مواد زاید 
ش���هری را در صورت امکان دنبال نمایند، مواد زاید تیز و برنده و آنهایی که تیز و برنده نیس���تند باید با اس���تفاده 
کتاب راهنما  گزینه های توصیف شده در فصول قبلی همین  از بهترین اقدامات در دس���ترس بر اس���اس حداقل 

تصفیه و دفع شوند. 

تفکیک و بسته بندی
کیس���ه ها پر ش���ود تا از ریخته ش���دن آنه���ا جلوگیری  ب���رای بس���ته بندی باید س���ه چهارم ظرفیت تمام ظروف و 
گ���ر کد بندی  گ���ردد و جه���ت پیش���گیری از دسترس���ی اتفاقی مردم و ناقلی���ن بیماری ها دارای درپوش باش���ند. ا
ک  کیس���ه های پالس���تیکی و ظروف امکان پذیر نیس���ت، می توان برای ایجاد تمایز بین مواد زاید خطرنا رنگی 
گ���ذاری نمود. برای  ج یا نش���انه  مراقبت ه���ای بهداش���تی و مواد زاید معمولی، روی ظروف عالئم مخصوص در
کیزگی و بهداش���ت، مواد زاید تفکیک ش���ده در  کاه���ش خطر انتق���ال پاتوژن ها و ارتقا اس���تانداردهای عمومی پا

گردند.  بخش های بالینی باید به طور مرتب جمع آوری و به طور ایمن ذخیره 
گر کیس���ه های پالستیکی موجود نیس���ت، ظروف مواد زایدی که تیز و برنده نیستند را باید بعد از تخلیه شست  ا

گردند و مطابق با فرهنگ و عادات محلی دفع شوند. گندزدایی نمود. اجزای بدن باید به طور ایمن ذخیره  و 

جمع آوری
خ  خ دستی های اختصاصی یا گاری های چر برای جمع آوری و انتقال مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید از چر

گردند.  گندزدایی  خ دستی ها باید به طور مرتب تمیز و  دار دارای درپوش استفاده نمود. چر
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گیر( باید به  مواد زاید خیلی عفونی )مثل مواد زاید آزمایشگاهی و مواد زاید حاصل از افراد مبتال به بیماری های وا
س���رعت جمع آوری و به قس���مت خاص و ایمن ذخیره سازی مرکزی انتقال داده شوند. به هیچ عنوان این نوع 

مواد زاید جمع آوری شده نباید هر جایی غیر از محل ذخیره سازی مرکزی باقی بمانند. 

ذخیره سازی
گردند. محل ذخیره س���ازی باید در یک  ترجیح���ًا مواد زاید تفکیک ش���ده باید در محل محصور و خاص ذخیره 
اتاق دارای قفل یا یک محوطه محافظت ش���ده باش���د. در صورتی که این موارد در دس���ترس نیستند، از ظروف 
بزرگ دارای درپوش برای ذخیره س���ازی موقت مواد زاید تفکیک ش���ده می توان اس���تفاده نمود و باید آنها را در 
محلی محصور برای به حداقل رس���اندن تماس انس���ان و حیوانات قرار داد. محل ذخیره سازی را با نشانه خطر 
ک و بی خطر عالمت یا نشانه ای که  بیولوژیکی1 عالمت گذاری نمایید یا برای ایجاد تمایز بین مواد زاید خطرنا

به صورت محلی درک می گردد، بگذارید. 

تصفیه و دفع
تغیی���ر تدریج���ی و ارتق���ا در اقدامات تصفیه و دفع مواد زاید طبیعی اس���ت زی���را به مرور زمان مناب���ع و اعتماد به 
گیرندگان محلی افزایش می یابد. با در دسترس نبودن منابع الزامی، حداقل اقدامات تصفیه و دفع به  تصمیم 

صورت زیر باید ادامه داده شود: 
دفع در محل در چاهک ها یا ترانشه ها؛	 
دفع در سلول های خاص در محل تلنبار زباله های شهری؛	 
ک؛ 	  سوزاندن در چاهک ها و سپس پوشاندن آن با خا
کم؛ 	  سوزاندن در زباله سوز دو محفظه ای با هزینه 
کم داروها و س���پس دفن آنها در محل یا دفن در س���لول های 	  کپس���وله نمودن مواد زاید تیز و برنده یا مقادیر 

خاص در محل تلنبار زباله های شهری؛ 
س���وزاندن در زباله س���وزهای صنعتی با دمای باال )مش���روط بر این که وس���یله ایمن برای حمل و نقل وجود 	 

داشته باشد(؛ 
گندزدایی مواد زاید عفونی و تیز و برنده با اتوکالوهای کوچک )در صورتی که در دسترس است(؛ مواد زایدی 	 

گندزدایی باید به جریان مواد زاید معمولی وارد شوند.  که تیز و برنده نیستند بعد از 
که نباید سوزانده شوند اشاره شده است:  گروه های مواد زایدی  در ذیل به 

گردند(؛ 	  دماسنج های جیوه ای )ترجیحًا برای بازیافت جیوه جمع آوری 
ظروف تحت فشار )دفن ایمن در چاهک ها(؛ 	 
کتترها و ظروف پلی وینیل 	   ،)IV( از جمله ست های داخل وریدی )PVC( کلراید پالستیک های  پلی وینیل 

کلراید )PVC( مخصوص مواد زاید تیز و برنده )دفن ایمن در چاهک ها(؛ 
کسن ها )دفن ایمن در چاهک ها(؛	  ویال های وا

1. Biohazard



375

مواد زاید آناتومیکی یا اجزای بدن )دفن ایمن در چاهک ها(.	 
گزینه های حداقل تصفیه و دفع خالصه شده است. در زیر برخی از 

دفن در محل در چاهک ها
چاه���ی ب���ه ع���رض 2-1 متر و عم���ق ۳-2 متر حفر نمایی���د. کف چاه بای���د حداقل 2 متر باالتر از س���طح آب های 
زیرزمین���ی باش���د. کف چاه را با رس یا مواد نفوذ ناپذیر بپوش���انید. برای ممانع���ت از ورود آب به چاه، در اطراف 
کی بسازید. حصاری دور محوطه به منظور عدم ورود افراد غیر مجاز یا متفرقه نصب نمایید.  دهانه چاه تپه خا
ک روی هر الیه را بپوش���انید )در  درون چاه���ک، الیه ه���ای متناوب م���واد زاید را قرار دهید و با 10 س���انتی متر خا
ک وجود ندارد، آهک را جایگزین آن نمایید(. وقتی که حدود 50 س���انتی متر از  صورتی که امکان پوش���ش با خا
ک بپوشانید و به طور دائمی آن را با  عمق درونی چاهک از سطح زمین باقی مانده است، روی مواد زاید را با خا

سیمان مهر و موم نمایید و روی آن تور سیمی بخوابانید )شکل 1-14(.

شکل  14-1 ساخت چاهک برای دفن مواد زاید در محل

دفن در سلول های خاص در محل تلنبار زباله )در صورت موجود بودن در منطقه آسیب دیده(
هنگام دفن مواد زاید در محل تلنبار زباله می توان از سلول های مواد زاید استفاده نمود. یک سلول باید حداقل 
10 متر طول، ۳ متر عرض و 2-1 متر عمق داش���ته باش���د )ش���کل 14-2(. کف س���لول باید حداقل 2 متر باالتر از 
ک یا موادی که نفوذ پذیری کمی دارند، پوشانده  س���طح آب های زیر زمینی باش���د. کف س���لول باید توس���ط خا
ک به ارتفاع 10 سانتی متر به منظور جلوگیری از  شود. مواد زاید موجود در سلول را باید بالفاصله با الیه ای از خا
ک روی مواد زاید یک الیه  دسترس���ی انس���ان یا حیوانات )زمان شیوع بیماری ها، ترجیحًا قبل از پوشاندن با خا
که مواد زاید مراقبت های بهداش���تی را با روشی ایمن  آهک بریزید( پوش���اند. به طور جدی توصیه ش���ده اس���ت 

انتقال دهید تا مواجهه عموم مردم با مواد زاید آلوده زیستی1 به حداقل برسد. 

1. Biocontaminated
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لوده زیستی در محل تلنبار زباله های شهری شکل  14-2 سلول های ویژه یا ترانشه های دفع مواد زاید آ
)10 متر طول، 3 متر عرض، 2 متر عمق(

زباله سوزهای دو محفظه ای با هزینه کم
دما در زباله س���وزهای دو محفظه ای به حدودC °800 می رس���د با زمان ماند بیش از یک ثانیه در محفظه دوم 
کوره های زباله سوز باید  گازهای خروجی تجزیه می ش���وند.  پاتوژن ها از بین می روند و برخی از ذرات موجود در 
در فاصله مناسب از ساختمان ها احداث شود. چنین زباله سوزهایی باید قبل از اضافه نمودن مواد زاید عفونی 
با کاغذ، چوب یا مواد زاید خشک غیر سمی )در صورت در دسترس بودن نفت سفید1، می توان مقدار کمی از آن 

گرم شوند )شکل ۳-14(. را اضافه نمود( 

)CEHA(  2 برای فعالیت های بهداشت محیطی WHO/ EMRO منبع: مرکز منطقه ای
شکل  14-3 زباله سوز دو محفظه ای در محل تلنبار زباله در یک مرکز مراقبت های بهداشتی

1. Kerosene
2. Centre for Environmental Health Activities )CEHA(
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کپسوله نمودن
م���واد زای���د تیز و برنده یا مواد زاید دارویی را در ظروف محکم مثل ظروف اس���توانه ای فلزی قرار دهید و س���پس 
مواد تثبیت کننده یا بی حرکت کننده مانند س���یمان، ش���ن مخلوط با قیر یا رس به آن اضافه نمایید. زمانی که 
خشک شدند ظرف استوانه ای یا هر ظرف محکمی را مهر و موم و سپس آن را در لندفیل محلی یا چاهک های 

موجود در تسهیالت مراقبت های بهداشتی دفن نمایید.

دفع داروها و داروهای منقضی شده
هنگام شرایط اضطراری، اغلب مقدار زیادی دارو به عنوان بخشی از کمک های بشر دوستانه اهدا می گردد. با 
کمبود فضا یا مقادیر ناخواسته داروها( ممکن  این حال، در برخی مواقع )مثاًل سو مدیریت مناسب ذخیره دارو، 
اس���ت مقادیر قابل توجهی از داروها استفاده نش���وند، بنابراین باید آنها را به طور ایمن دفع نمود. جدول 2-14 

روش های دفع ایمن داروهای ناخواسته را نشان می دهد. 

جدول  14-2 خالصه ای از روش های دفع داروهای ناخواسته در شرایط اضطراری و بعد از آن

توصیه هانوع داروروش دفع

کننده ها یا س���ازنده،  ارجاع به اهدا 
انتقال مرزی برای دفع 

تم���ام م���واد زاید دارویی انباش���ته ش���ده به 
ویژه آنتی نئوپالستیک ها

معم���واًل عملی نیس���ت، روش های انتق���ال مرزی 
زمان بر هستند

لندفیل بهداشتی و مهندسی ساز
مح���دود نم���ودن مقدار م���واد زای���د جامد، 

نیمه جامد و پودرهای تصفیه نشده
PVC پالستیک های

بی تحرک س���ازی مواد زاید دارویی قبل از دفع در 
اولویت است

مواد زاید جامد، نیمه جامد و پودرهالندفیل مهندسی ساز
PVC پالستیک های

بی تحرک س���ازی م���واد زایدجامد، نیم���ه جامد و 
پودرها قبل از دفع دارای اولویت است

کنترل نش���ده و  تلنب���ار زبال���ه روباز، 
مهندسی نشده

مواد جامد، نیمه جامد و پودرهای تصفیه 
نشده

ب���ه عنوان آخرین راهکار، روی م���واد جامد، نیمه 
جامد و پودرهای تصفیه نشده را باید بالفاصله با 

مواد زاید شهری پوشاند.
بی تحرک سازی قبل از دفع ارجح است.

ب���رای م���واد تصفیه نش���ده تحت کنترل مناس���ب 
نیست 

کپسوله نمودن  بی تحرک س���ازی: 
یا تثبیت مواد زاید

پودره���ا،  جام���دات،  نیم���ه  جام���دات، 
مایعات، آنتی نئوپالستیک ها و مواد تحت 

کنترل 

بی تحرک سازی قابل اجرا نیست
که   تجزیه ش���یمیایی توصیه نمی ش���ود مگر این 

تخصص و مواد خاص در دسترس باشند

س���وزاندن در دماهای ب���اال بیش از 
1200 °C

جام���دات، نیم���ه جامدات، پودره���ا، آنتی 
کنترل نئوپالستیک ها و مواد تحت 

گران قیمت اس���ت به ویژه با هدف س���اخت زباله 
سوز

اس���تفاده از تصفی���ه خانه ه���ای صنعت���ی موج���ود 
عملی تر است
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توصیه هانوع داروروش دفع

س���وزاندن در دمای متوسط با زباله 
س���وزهای دو محفظه ای، حداقل 

850 ° C دما

در ص���ورت ع���دم وج���ود زباله س���وزهای با 
دم���ای ب���اال، جام���دات، نیم���ه جام���دات، 

کنترل پودرها و مواد تحت 
آنتی نئوپالس���تیک ها در دمای باال بهتر س���وزانده 

می شوند

کاغذ و مقواسوزاندن در ظروف رو باز بسته بندی، 
به عنوان آخرین راهکار

برای پالس���تیک های PVC یا داروه���ا قابل قبول 
نیست

فاضالبرو یا جریان آب با سرعت باال
مایعات، ش���ربت ه���ا، مایعات رقیق ش���ده 
گندزداهای رقیق ش���ده  کم  ب���دن، مقادیر 

)تحت نظر( 

گندزداه���ا یا ضد  ب���رای آنت���ی نئو پالس���تیک ه���ا، 
کننده های رقیق نشده توصیه نمی شود.  عفونی 

NA تجزیه شیمیایی
توصی���ه نمی ش���ود مگ���ر این که تخص���ص و مواد 

خاص در دسترس باشند
برای مقادیر بیش از kg 50 قابل اجرا نیست

کلراید. NA: قابل اجرا نیستPVC .1: پلی وینیل 
)1999( WHO :منبع

 :)200۳ ,JSI and WHO( ح ذیل است نکاتی جهت ایجاد یک سیستم مناسب مدیریت دارو به شر
برآورد داروها بر اساس استفاده خدمات بهداشتی و سیستم درمانی استاندارد 	 
کنترل موجودی و دارایی ذخیره دارو با عملکرد مناسب	  سیستم 
تمرین »اولین انقضا اولین خروجی2وfefo«( »۳«( و »اولین ورودی اولین خروجی4و5« )»fifo«( برای ذخیره دارویی 	 
هماهنگی با موسسات بهداشتی 	 
که تاریخ انقضای آنها نزدیک است.	  کنندگان برای امکان ارجاع داروهایی  کره با تهیه  مذا

14-2-3 فاز سوم: بازیابی
کمک به بازگشت جامعه آسیب دیده به شرایط  فاز بازیابی را می توان به عنوان یک برنامه بلند مدت تر برای 
که قبل از فاجعه داش���ت یا ب���ه طور بالقوه بهتر، توصیف نم���ود. موقعیت غالب )یا  عادی مش���ابه به موقعیتی 
س���طح پیش���رفت( قبل از شرایط اضطراری هر چه که باش���د، با ارتقا مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی، 
کنندگان دولت���ی یا بین الملل���ی در طول فاز  مرس���وم نمودن اس���تفاده از منابع جدید فراهم ش���ده توس���ط اه���دا 

اضطراری امکان پذیر است. 
گرفتن منابع، ارزیابی جزئی تری برای برنامه ریزی و جذب س���رمایه جهت پیش���رفت های  با در دس���ترس قرار 

1. Not Applicable
2. First Expiry First Out )fefo(
که  که دارویی  که در انبار ذخیره دارو، داروها بر اساسی چیده شوند  3.  توضیح مترجمین: منظور از اولین انقضا اولین خروجی، این است 

تاریخ انقضای آن نزدیک تر است، زودتر استفاده شود.
4. First In First Out )fifo(
گردد. 5.  توضیح مترجمین: منظور از اولین ورودی اولین خروجی این است که دارویی که زودتر خریداری و وارد انبار شده است، زودتر نیز مصرف 

ادامه جدول  14-2 خالصه ای از روش های دفع داروهای ناخواسته در شرایط اضطراری و بعد از آن
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 )WHO( آتی و برای تنظیم اولویت ها در منطقه آس���یب دیده می توان انجام داد. س���ازمان جهانی بهداش���ت
ابزارهای ارزیابی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی طراحی شده برای این هدف را فراهم نموده است.1 
که باید هنگام فاز س���وم )بازیابی( مدیریت مواد زاید در ش���رایط اضطراری بررسی  کلیدی  کادر 14-4 نکات  در 

شوند، به طور خالصه آمده است.

کادر  14-4 بررسی نکات کلیدی هنگام فاز بازیابی
روش ها و اقدامات موجود در زمینه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
مسئولیت پذیری مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	 
کنترل عفونت برای نظارت بر اصالحات و آموزش.	  کمیته  حضور 
ج از محل م���واد زاید 	  تجهی���زات اختصاص���ی برای ذخیره س���ازی، جم���ع آوری، و انتق���ال در محل و ب���ه خار

مراقبت های بهداشتی.
ج از محل.	  در دسترس بودن تسهیالت تصفیه مواد زاید مراقبت های بهداشتی در محل و خار
ج از محل.	  در دسترس بودن تسهیالت دفع در محل و خار
کارکنان مراقبت های بهداشتی در مورد خطرات مربوط به مواد زاید مراقبت های بهداشتی.	  گاهی  سطح آ
کسیناسیون(.	  کارکنان ) پوشش حفاظتی، وا حفاظت بهداشتی 
کنترل عفونت مربوطه، و 	  جنبه های مالی مربوط به مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و روش های 

ابزاری برای حفظ بودجه جهت بهره برداری از مدیریت مواد زاید در آینده.

نتای���ج ارزیابی و شناس���ایی نیازها و اولویت ها، نقطه ش���روع اطمینان از ایجاد رویکرده���ای پایدار مدیریت مواد 
زاید مراقبت های بهداش���تی بعد از ش���رایط اضطرای اس���ت. با تهیه برنامه عملیاتی قابل اجرای س���اده و محلی 
به منظور تعیین پیش���رفت هایی که باید به آنها دس���ت یافت، شروع نمایید؛ هنگامی که منابع در دسترس قرار 
گرفتند، این برنامه های عملیاتی را به تدریج ارتقا دهید. آماده س���ازی برنامه های تفصیلی اس���تراتژیک مرکزی 
با یک زمان بندی واقعی مش���کل اس���ت و ممکن اس���ت یک منطقه یا کشور ظرفیت اجرای آنها را پس از شرایط 
که از قبل برنامه ریزی شده و در  که تمام فعالیت هایی  اضطراری نداش���ته باشد. نکته حائز اهمیت این اس���ت 
کنش به  دس���ترس هس���تند، باید به اصول قوانین و سیاس���ت های ملی غالب احترام بگذارند و با برنامه ملی وا

شرایط اضطراری متناسب باشند. 

14-3 برنامه احتمال وقوع و آمادگی اضطراری 
گر این برنامه ها  ع در بخش سالمت گنجانده شوند. ا مواد زاید مراقبت های بهداشتی باید در برنامه احتمال وقو
جامع و منس���جم باش���ند، احتمال قوی تری وجود دارد که تمهیدات پیش بینی ش���ده احتمال وقوع برای مواد 
که به صورت  کشورها، به ویژه آنهایی  گرفته شوند.  کار  زاید مراقبت های بهداشتی به صورت سازمان یافته به 

1. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/hcwmtool/en/index.html
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دوره ای و مکرر در شرایط اضطراری قرار می گیرند، به شدت تشویق می شوند که یک برنامه احتمال وقوع برای 
کنش به موقع داشته  مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی جهت افزایش اثر بخش���ی، س���ازگاری و وا

باشند. 
برنامه های عملیاتی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در س���طح تسهیالت مراقبت های بهداشتی باید 

شامل اقدامات موقت برای اعمال در هنگام موقعیت های اضطراری باشد. 
برنامه احتمال وقوع باید به سواالت زیر پاسخ دهند: 

کنش استفاده می شود؟ 	  از چه استانداردهایی برای رهبری یک وا
کنش چگونه است؟ 	  ظرفیت فعلی آژانس ها و سازمان ها برای وا
تمهیدات ارزیابی اولیه مورد نیاز چیست؟ 	 
کنش فوری به موقعیت اضطراری انجام می شود؟ 	  چه اقداماتی به عنوان وا
کسی هماهنگی و رهبری را انجام می دهد؟ 	  کسی و چه زمانی؟ چه  چه 
منابع مورد نیاز چیست؟ 	 
چگونه اطالعات بین سطوح مختلف )محلی و ملی( جریان می یابد؟ 	 
آیا اقدامات آمادگی خاص ترتیب داده شده است و اجرا می شوند؟ 	 

که تمام  برنامه احتمال وقوع باید به عنوان یک فرآیند مستمر دیده شود و به طور منظم برای اطمینان از این 
که باید انجام دهند، آشنا هستند، بازنگری و به  همکاران با نقش ها و مسئولیت های مختلف خود و اقداماتی 

گردد. برنامه احتمال وقوع باید با سیاست ها و قوانین ملی موجود در یک راستا و امتداد باشند. روز 
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15-1 تغییر الگوهای بیماری

کادر  15-1 نکات کلیدی مربوط به تغییر الگوهای بیماری

مسائل
ارگانیسم های جدید و مقاوم به چندین دارو1 به طور مداوم و غیر قابل پیش بینی به وجود می آیند.	 
الگوهای بیماری تغییر می یابند و ناقلین بیماری با تغییرات در اقلیم و حرکات جمعیت حرکت می نمایند.	 
گیری های جهانی2 آینده بسیار متغیر خواهد بود و در صورت 	  تولید مواد زاید مراقبت های بهداشتی در همه 

دسترسی به عملیات مواد زاید به انعطاف پذیری نیاز خواهد داشت.
کارگ���ران م���واد زاید و دانش مهندس���ی م���واد زاید اغل���ب در برنامه های اضطراری گنجانده نش���ده اس���ت که 	 

می تواند در دسترس بودن ظرفیت جمع آوری مواد زاید و تصفیه را تضعیف نماید.

گزینه های پاسخ
تحقیق و انتش���ار اطالعات در مورد روش های پیش���گیری از گسترش ارگانیس���م های جدید بیماری زا از مواد 	 

زاید مراقبت های بهداشتی.
تحقیق و انتش���ار اطالعات در مورد اقدامات و فناوری های غیر فعال س���ازی ارگانیسم های مقاوم بیماری زا 	 

کلستریدیوم دیفیسل(. برای اطمینان از تصفیه موثر مواد زاید )مثاًل پریون ها، 
برنامه های پاس���خ س���ریع ملی و بی���ن المللی برای پاندمی ه���ا و ایجاد چارچوب های نه���ادی و قانونی برای 	 

اجرای سریع برنامه ها.

15-1-1 بیماری های نو ظهور و ارگانیسم های مقاوم به چندین دارویی
با تکامل میکروارگانیس���م ها، س���ویه های جدید به طور مس���تمر پدیدار می ش���وند که منجر به بروز بیماری های 
 ،)SARS( ۳، جنون گاوی، ویروس نیل غربی4، س���ندرم ش���دید حاد تنفسی H5N1 انس���انی می گردند. آنفوالنزا
کلی 0157، بیماری ویروسی ابوال6 و  ویروس ضعیف کننده سیستم ایمنی انسان )HIV(، بیماری الیم5، اشرشیا
ویروس ماربورگ7 از حیوان به انسان منتقل شده است. از بین مهمترین بیماری ها، بیماری هایی وجود دارد که 
به طور فزاینده نسبت به روش های درمانی اثبات شده پزشکی مقاوم می شوند. از جمله این بیماری ها به سل 
فوق العاده مقاوم به دارو، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و ونکومایسین و ماالریا )پالسمودیوم 
1. Multidrug-Resistant
2. Pandemic
3. Influenza H5N1
4. West Nile Virus
5. Lyme
6. Ebola
7. Marburg Virus
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کون4( می توان  کلروکوئین2 و س���ویه های مقاوم به داروهای ترکیبی ضد انقباض۳ و آتاوا فالس���یپاروم1 مقاوم به 
اشاره نمود. کلستریدیوم دیفیسل به عنوان یک عفونت بیمارستانی مقاوم، نگرانی های زیادی را ایجاد نموده 

.)2005 ,.Loo et al( است
الزم اس���ت ش���یوه های تصفیه مواد زاید، با هدف اطمینان از غیر فعال شدن ارگانیسم های جدید، تطبیق داده 
که فرآیندهای  گرما برای اثبات این  کتری مقاوم به  ش���ود. نوارهای تست اس���تاندارد شده حاوی اس���پورهای با
گرفته ش���ود. با این حال برخی پاتوژن ها، از  کار  غیرفعال س���ازی اس���پورها و دیگر پاتوژن ها موثر خواهد بود، به 
جمله پریون ها، غیر فعال س���ازی دش���واری دارند. پروتکل های تست، از جمله طراحی نوار تست، باید به طور 

منظم با توجه به اطالعات جدید در خصوص مقاومت پاتوژن ها به روز شود.

15-1-2 پاندمی ها
همیش���ه پاندمی ها به صورت دوره ای اتفاق می افتد، عواملی مثل افزایش مس���افرت های بین المللی و حرکت 
جمعیت یا ناقلین بیماری ها، به ایجاد پاندمی ها س���رعت می بخشد. در حال حاضر نگرانی زیادی برای شیوع 
و گسترش پیش بینی شده پشه های آنوفل5 حامل ماالریا به عرض های جغرافیایی باالتر و ارتفاعات در صورت 
ع شده است. شکل 15-1 گسترش پیش بینی  پیشرفت تغییر اقلیم6 وجود دارند که باعث تمرکز روی این موضو
شده ماالریا تا سال 2050 را نشان می دهد. پروژه اطلس ماالریا7 اطالعات توزیع انگل ماالریا را منتشر نموده است 

و از ژوئن 2009 اطالعات توزیع پشه های آنوفل به آن اضافه شده است.8

)2000( Rogers & Randolf :منبع
شکل  15-1 شیوع پیش بینی شده ماالریا در سال 2050

1. Plasmodium Falciparum
2. Choloroquine
3. Antifolate
4. Atovaquone
5. Anophele
6. Climate Change
7. Malaria Atlas Project
8. http://www.map.ox.ac.uk 
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ع پاندمی ها افزایش خواهد  به طور کلی فرض بر این است که مقدار مواد زاید مراقبت های بهداشتی هنگام وقو
گر اقدامات پزش���کی غیر اضطراری و س���ایر درمان ها به تعویق بیفتد، ممکن اس���ت مقدار مواد زاید  یاف���ت، اما ا
گر بر اثر تماس یک بیماری همه گیر ش���یوع و  کاه���ش یاب���د. راه انتقال، عامل قابل توج���ه دیگری خواهد بود؛ ا
گس���ترش یاب���د، باید مواد زاید معمولی حاص���ل از بخش های بالینی را به عنوان م���واد زاید عفونی مراقبت های 

بهداشتی طبقه بندی نمود. 
کس���ن در دس���ترس است، کمیت مواد زاید تیز و برنده و ویال های خالی به طور قابل توجهی افزایش  وقتی که وا
می یابد. خوش���بختانه ذخیره س���ازی این نوع مواد زاید نس���بتًا آس���ان اس���ت، بنابراین نباید مش���کل م���واد زاید 
که در مناطق توس���عه نیافته تولید شوند.  مراقبت های بهداش���تی غیر قابل پیش بینی را ایجاد نمایند مگر این 

کاهش در تزریق های روزانه جبران می گردد.  کسیناسیون تا اندازه ای توسط  افزایش مواد زاید حاصل از وا
کارکنان بهداش���تی در  گیرد. معم���واًل آنها را بر خالف  کارکن���ان مدیریت مواد زاید م���ورد توجه قرار  بای���د وضعیت 
کسیناس���یون اولویت بندی می ش���وند، قرار نمی دهند. در نتیجه، کمبود  کارکنان ضروری که برای وا فهرس���ت 
کارکنان مدیریت مواد زاید خدش���ه دار می ش���ود. این امر  کارکنان قابل توجه خواهد ش���د و متعاقب آن ظرفیت 
وقت���ی که تصفی���ه و دفع مواد زای���د مراقبت های بهداش���تی در واحدهای مرکزی دور از تس���هیالت مراقبت های 

بهداشتی انجام شود، تشدید می گردد.
کشورها در برنامه های احتمالی خود برای مقابله با فوریت های پزشکی، باید از مشاوره و توصیه مهندسی مواد 
کسیناسیون منظم کارگران  زاید مراقبت های بهداشتی، تمهیدات حمل و نقل و دفع صحیح استفاده نمایند و وا
مواد زاید را مورد توجه قرار دهند. این اقدام یک رویکرد معقول و محتاطانه برای حفظ سطح مناسب حفاظت 

از بهداشت عمومی به واسطه حذف سریع و فرآوری مواد زاید در شرایط اضطراری است.
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15-2 موضوعات زیست محیطی

15-2-1 تغییر اقلیم

کادر  15-2 نکات کلیدی مربوط به تغییر اقلیم

مسائل
باال آمدن سطح دریا و افزایش سیل بر جمع آوری روزانه مواد زاید و خدمات تصفیه و دسترسی به سایت ها، 	 

تاثیر خواهد گذاشت.
گرما و دیگر حوادث ش���دید آب و هوایی، بار مس���ئولیت تس���هیالت مراقبت های بهداشتی و تولید 	  ورود موج 

مواد زاید را افزایش خواهد داد و زمان ذخیره سازی مواد زاید قبل از دفع را طوالنی تر خواهد نمود.
هزینه های سوخت و انرژی افزایش خواهند یافت.	 
الگوهای جغرافیایی بیماری ها تغییر خواهد نمود.	 
احتمال افزایش حرکات جمعیت در مقیاس های بزرگ، منجر به عواقب بهداشتی شدیدتر و بزرگ تر خواهد 	 

شد.

گزینه های پاسخ
که در برابر سیل آسیب پذیر هستند.	  اجتناب از انتخاب محل دفع مواد زاید در مناطقی 
گرفت���ن فاصله زیاد بین س���ازه های زیر س���طحی )لندفیل ها، سیس���تم های س���پتیک، 	  اطمین���ان از در نظ���ر 

کمپوست( و سطح آب زیر زمینی در برنامه ریزی و طراحی ها. چاهک های 
ع سیل در برنامه ریزی نیازهای ذخیره 	  توجه به احتمال محرومیت از خدمات جمع آوری مواد زاید در اثر وقو

سازی و تصفیه مواد زاید برای تسهیالت دور دست.
گرما.	  کاهش دوره های ذخیره سازی هنگام ورود موج  برنامه ریزی برای 
نص���ب کنترل کننده های دما در قس���مت ذخی���ره مواد زاید، این نکته که حوادث ش���دید آب و هوایی ممکن 	 

است منجر به قطع برق شود را در نظر بگیرید.
گزینه های تصفیه مواد زاید با مصرف انرژی کم.	  انتخاب 
نصب منابع انرژی تجدید پذیر1 در صورت امکان.	 
کمینه سازی مواد زاید.	  کل منابع از طریق اقدامات  کاهش نیازهای 
توسعه و گسترش برنامه های احتمالی برای اثرات مشابه در سطوح تسهیالت، منطقه ای، ملی و بین  المللی.	 

تغییر اقلیم بر تمام جنبه های زندگی اثر می گذارد و مدیریت مواد زاید نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند تغییر 
تدریجی اقلیم و حوادث شدید آب و هوایی می توانند خدمات کوتاه مدت را مختل نمایند و بر نیازهای ظرفیت 

1.  Renewable Energy
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بلن���د مدت تاثی���ر گذارند. اغلب محل های دفع مواد زاید در محل های حاش���یه ای مثل تاالب ها، دش���ت های 
سیالبی و مناطق ساحلی ساخته می شوند و بسیاری از آنها هنگام باال آمدن سطوح میانگین آب دریا و رودخانه 
یا حوادث شدید آب و هوایی به دفعات دچار آب گرفتگی می شوند، لذا این امر باعث می شود که به طور فزاینده 
کوتاه مدت از جمله س���یالب های فصلی و موج  گیرند. ممکن اس���ت تغییرات آب و هوایی  در معرض س���یل قرار 
گرما به ویژه در مناطق روستایی که انعطاف پذیری کمتری در سیستم های جمع آوری مواد زاید دارند، مشکل 
س���از باش���د. با این امر می توان از طریق تصفیه نامتمرک���ز مواد زاید و افزایش ظرفیت ذخیره س���ازی، هم چنین 
وجود برنامه احتمال وقوع در سطح تسهیالت و ملی مقابله نمود. پیش بینی شده است که هزینه های سوخت 
و ب���رق افزایش می یابند و کمبود برق حتی در کش���ورهای توس���عه یافته عمومیت می یاب���د. برنامه ریزان باید تا 
حد امکان استفاده از فناوری های با مصرف انرژی پایین را ترویج دهند. نصب و راه اندازی منابع تولید انرژی 

کاهش می دهد. تجدید پذیر، به ویژه در تاسیسات دور دست، آسیب پذیری را 

15-2-2 دیگر موضوعات زیست محیطی

کادر  15-3 نکات کلیدی مربوط به موضوعات زیست محیطی

مسائل
ض���رورت کاهش مواد ش���یمیایی س���می در فاضالب و در مواد منتش���ره حاصل از دفع م���واد زاید مراقبت های 	 

بهداشتی وجود دارد.
استفاده بیش از حد از ضد میکروب ها 1، مقاومت عوامل بیماری زا را افزایش می دهد.	 
در دس���ترس ب���ودن ظرفی���ت لندفیل های مجاز در حال کاه���ش و هزینه های بهره ب���رداری در حال افزایش 	 

است.
الزامات حفاظت از محیط زیست و هزینه ها افزایش خواهند یافت.	 

گزینه های پاسخ
کنترل آلودگی و اجتناب از استفاده از مواد سمی تا حد امکان.	  اولویت دادن به پیشگیری از آلودگی بر 
بهبود و ارتقا روند تصفیه فاضالب و اجتناب از دفع مواد شیمیایی در فاضالبروها.	 
گلوتارآلدئید.	  کلوزان نقره2 و  اجتناب از استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی ضد میکروبی به ویژه تری 
گندزدا.	  کسید هیدروژن، ازن و فرابنفش )UV( به عنوان  کلر با پرا جایگزین نمودن 

گندزدایی در فاضالب  فهرس���ت داروها، دیگر مواد ش���یمیایی حاصل از بیمارس���تان و وجود محصوالت جانب���ی 
کوسیس���تم متفاوت می باشد اما به طور  و محیط زیس���ت رو به افزایش اس���ت. اثرات آنها روی سالمت انسان و ا

گسترده درک می شوند.
1. Antimicrobials
2. Silver Triclosan
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در س���وئد دولت، دانش���گاه ها و صنایع دارویی با یکدیگر همکاری می نمایند تا اطالعات زیس���ت محیطی و سم 
شناسی از جمله اطالعات پایداری و تجمع زیستی داروها را ارزیابی و منتشر نمایند. این امر ممکن است پایه ای 
ح اطالعاتی در سراس���ر اروپا را تش���کیل دهد و به بخش های خرید اجازه انتخاب محصوالت با اثرات  از یک طر
کمتر را بدهد. هم چنین علم نو ظهور »ش���یمی س���بز1« منجر به تولید داروهای جدید با اثرات  زیس���ت محیطی 

کاهش اثرات منفی زیست محیطی می شود.  درمانی مطلوب و 
کتریایی و آلودگی می شود. گلوتارآلدئید،  استفاده بیش از حد از ضد میکروب ها به طور همزمان باعث مقاومت با
کلوزان نقره ش���ناخته ش���ده ترین این مواد هس���تند. در حال حاضر نقره در بس���یاری از ابزارهای پزش���کی،  تری 
صاب���ون ها، منس���وجات، مبلمان و مصالح س���اختمانی در بیمارس���تان ها یافت می ش���ود. با ای���ن وجود، برخی 
کتام ها2و۳، در مقابل نقره  کتری ها به س���رعت توسط مکانیس���م مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها به ویژه بتاال با

نیز مقاوم می شوند. 
کتری های موجود در تصفیه خانه فاضالب و محیط گسترده تر با ضد میکروب های رها شده از محصوالت،  گر با ا
آلوده شده باشند، در آنها مقاومت ایجاد می گردد. تنها راه حل اجتناب از این مشکل دو طرفه تفکیک و تصفیه 
مواد زاید حاوی ضد میکروب ها یا بازیابی آنها از فاضالب است. از آنجا که این مهم در حال حاضر عملی نیست 

که در آینده نزدیک امکان پذیر باشد، استفاده از این محصوالت را باید به حداقل رساند.  و بعید است 
کنش با مواد شیمیایی آلی در مواد زاید  گندزداهای با پایه کلر کاربرد گسترده ای دارند. با این حال کلر از طریق وا
گر موادی مثل پالستیک های عفونی قبل  مایع و ایجاد ترکیبات ارگانوکلره های س���می باعث آلودگی می ش���ود. ا
کلرینه افزایش می یابد. جایگزین  کس���ین ها و فوران های  کلر خیسانده شوند، میزان تولید دی ا از س���وزاندن در 
کسید هیدروژن یا ازن،  گندزدا با اثر بخش���ی برابر یا بیشتر استفاده شوند شامل پرا که می توانند به عنوان  هایی 

به تنهایی یا در ترکیب با نور فرابنفش )UV( می باشند. 
کید بر دفع در لندفیل در حال افزایش است، که منجر به افزایش هزینه ها و کاهش دسترسی  در بیشتر کشورها تا
ب���ه محل های مج���از می گردد. از این رو انگیزه برای کمینه س���ازی مواد زاید و اس���تفاده از فناوری های تصفیه 

ایجاد می گردد.

1. Green Chemistry
2. Beta-Lactams
کتام در ساختمان  که به دلیل وجود حلقه بتاال گروه گسترده ای از آنتی بیوتیک ها هستند  کتام،  3.  توضیح مترجمین: آنتی بیوتیک های بتاال
کتام توسط  کتری ها، ساخت آنزیم بتاال کتری ها اثر می نمایند. یکی از راه های دفاعی ضد دارو در با مولکولی خود، بر روی دیواره سلولی با

گروه آنتی بیوتیک می شود )فرهنگ پزشکی دورلند، دکتر علیرضا منجمی( که منجر به مقاومت در برابر این  کتری ها است  با
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15-3 فناوری مواد زاید

کادر  15-4 نکات کلیدی مربوط به فناوری مواد زاید

مسائل
کمی در زمینه فناوری های جدید تصفیه مواد زاید در دسترس است.	  اطالعات مستقل 
بسیاری از محصوالت قابل بازیافت نیستند.	 
افزایش استفاده از یکبار مصرف ها، تولید مواد زاید را افزایش خواهد داد.	 
گر س���وزانده ش���وند، 	  کلراید ]PVC[، دماس���نج های شکس���ته جیوه ای( ا برخ���ی محصوالت )مثاًل پلی وینیل 

خروجی سمی تولید می نمایند.
کم درآمد یا دور دست نیاز به توسعه بیشتری دارند.	  فناوری های مناطق 

گزینه های پاسخ
گاهانه در مورد ارزیابی های فناوری.	  کره آ ارتقا انتشار اطالعات برای مذا
تنظیم استانداردهای تصفیه مواد زاید بر اساس سطح غیر فعال سازی میکروبی مورد نیاز.	 
کلراید )PVC( در مراقبت های بهداشتی.	  توقف تدریجی استفاده از جیوه و محصوالت پلی وینیل 
جایگزینی محصوالت یکبار مصرف با موارد قابل استفاده مجدد و قابل بازیافت تا جایی که دستیابی به آن، 	 

کارکنان تاثیر نگذارد. بر مراقبت بیمار یا ایمنی 
طراحی محصوالت جدید برای استفاده مجدد یا بازیافت آسان تر.	 
که هر یک از جریان های مواد زاید به مناس���ب ترین سیس���تم تصفیه مواد 	  ارتقا تفکیک مواد زاید به طوری 

زاید ارسال شود.

اس���تفاده از روش ه���ای پیچی���ده پزش���کی و تمایل مداوم به اس���تفاده از محص���والت یکبار مص���رف در اقدامات 
پزش���کی، منجر به ب���روز تغییرات قابل توجه در ترکیب مواد زاید خواهد ش���د. در صورت اس���تفاده از محصوالت 
یکبار مصرف، دفع خود ابزارها و بسته بندی های آنها الزامی است که ممکن است هیچ کدام آنها قابل بازیافت 
نباشد. افزایش حجم مواد زاید در مقابل انتخاب محصوالت قابل استفاده مجدد تا حدی که با مراقبت از بیمار 
کارکنان سازگار باشد، قابل توجیه است. استفاده از محصوالت ساخته شده از مواد غیر هالوژنی، قابل  یا ایمنی 

بازیافت و اجتناب از بسته بندی بیش از حد یا غیر قابل بازیافت سودمند و مفید می باشد. 
از جمله فناوری های جدید و دوس���ت دار محیط زیس���ت تصفی���ه مواد زاید مراقبت های بهداش���تی می توان به 
کسیداس���یون آب فوق بحران���ی برای تصفیه مواد  مایکرووی���و و ازن برای اس���تریل نمودن و هیدرولیز قلیایی و ا
گیرندگان  زاید ش���یمیایی و دارویی اشاره نمود. اجرای آنها به دلیل هزینه و در برخی مواقع عدم تمایل تصمیم 
در س���رمایه گذاری برای فناوری های بدون س���ابقه بهره برداری موفق، با شکس���ت مواجه می شود. هم چنین 
آزمون ه���ای مس���تقل )هم غیر فعال س���ازی میکروبی و هم انتش���ار مواد ش���یمیایی( یا س���رمایه قاب���ل اعتماد و 
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اطالع���ات هزینه بهره ب���رداری وجود ندارد. عامل دیگر محدود نمودن اجرای گس���ترده این فناوری ها، کمبود 
کوچکتر و در مناطق دور دست است.  مدل های موجود برای تسهیالت 

کنترل آلودگی از طریق فناوری یک فرآیند پرهزینه است و هزینه ها به ناچار افزایش خواهند یافت، زیرا قوانین 
کنترل آلودگی ملی و بین المللی تشدید می گردند. اجتناب از آلودگی توسط اقدامات باال دست مانند طراحی بهتر 
محصوالت، مقرون به صرفه خواهد بود. سیاست های تدارکات باید محصوالتی که قابل استفاده مجدد یا قابل 

کمتر هنگام دفع هستند، را مورد توجه قرار دهند. بازیافت و غیر سمی و دارای اثرات زیست محیطی 

15-4 تغییرات اجتماعی، فرهنگی و قانونی

کادر  15-5 نکات کلیدی مربوط به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و قانونی

مسائل
کنوانسیون استکهلم و سایر مقررات استفاده از زباله سوز را محدود می نمایند.	 
ک تشدید خواهد شد.	  گذاری مواد شیمیایی خطرنا قانون 
تجهی���زات پزش���کی ب���ا طراحی های جدید )مثل س���رنگ هایی که س���وزن آنها بعد از اس���تفاده وارد س���رنگ 	 

می شوند، دماسنج های دیجیتالی( دارای هزینه بیشتری نسبت به محصوالت ساخته شده قبلی هستند.
فشار بر روی ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی با افزایش جمعیت شهری افزایش خواهد یافت.	 
تولید ابزارهای پزشکی و تهیه آنها روند رو به رشد جهانی دارد.	 

گزینه های پاسخ
توسعه و اجرای فناوری های غیر سوز.	 
گذاری دانش.	  ک  ایجاد ظرفیت برای انتقال فناوری و به اشترا
تش���ویق ارائه دهندگان خدمات مراقبت های بهداشتی برای مش���ارکت در خرید انبوه محصوالت پزشکی با 	 

که دفع آنها ارزان تر است. طراحی ارتقا یافته 
ایجاد همکاری پژوهشی جهت طراحی و ترویج محصوالت جدید و سودمند برای محیط زیست برای بخش 	 

مراقبت های بهداشتی.

کش���ورها و تمایل مردم به مهاجرت به ش���هرها، فش���ار بر تمامی زیر س���اخت ها  همزمان با پیش���رفت اقتصادی 
افزایش می یابد. مطابق آمار س���ازمان ملل، تا پایان س���ال 2008، نیمی از مردم جهان در مناطق ش���هری زندگی 
می نمودند؛ که تا س���ال 2050 این رقم به 70% خواهد رس���ید.1 با تغییر اقلیم، مهاجرت به س���مت شهرها تشدید 
می ش���ود؛ زیرا خشکس���الی، س���یل یا تغییرات دیگر منجر به تخریب ثبات قبلی محیط زیس���ت و سیس���تم های 
کش���اورزی و متعاقب آن خروج جمعیت از روس���تاها می شوند. هم چنین احتمال نزاع و درگیری و مهاجرت های 

1. http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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مرزی و اعمال فش���ار بر سیس���تم های دفع افزایش خواهد یافت. این موارد باید در برنامه ریزی توسعه و شرایط 
گرفته شوند. اضطراری در نظر 

کسین ها و فوران ها  کنوانسیون استکهلم حذف آلودگی آالینده های آلی مقاوم )POPs( از جمله دی ا  از اهداف 
که توس���ط احتراق مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در زباله س���وز تولید می گردند، می باش���د. به منظور اجرای 
پیش���رفت  های م���ورد نظر کنوانس���یون، اس���تفاده از کوره ه���ای زباله س���وز در مقایس کوچک کاه���ش می یابد و 
در مقاب���ل نظارت و اجرای محدودیت های انتش���ار، هزینه های س���وزاندن در زباله س���وز را افزایش می دهد. در 
که ممکن است در آینده ارزان تر  برنامه های ایجاد ظرفیت باید جایگزین هایی مثل اتوکالو مواد زاید عفونی را 

شوند، مورد توجه قرار داد. 
کلرای���د )PVC(، دی اتیل  ه���م چنین قوانین در خصوص اس���تفاده و دفع محص���والت حاوی جیوه، پلی وینیل 
ک و تجهیزات الکترونیکی اوراق در حال تش���دید اس���ت. در  هگزیل فتاالتDEHP( 1(، داروها، مواد زاید خطرنا
کنندگان  کنندگان« منجر به تولید محصوالت بیشتری می شود و تولید  آینده قانون »گس���ترش مسئولیت تولید 

مواد زاید از نظر قانونی برای اطمینان از دفع مناسب انواع مواد زاید، مسئول هستند. 
طی���ف جایگزین های محصوالت پزش���کی که باع���ث افزایش خطر آلودگی هنگام دفع می ش���وند، رو به افزایش 
کلراید  می باشد؛ در حالی که بسیاری از هزینه ها کاهش می یابند. مثاًل ابزارهای بیشتری که عاری از پلی وینیل 
)PVC( و دی اتیل هگزیل فتاالت )DEHP( هستند، وارد بازار می شوند. بهای دماسنج های الکترونیکی عاری 
از جیوه و س���رنگ هایی که س���وزن آنها بعد از اس���تفاده وارد سرنگ می شوند، به طور قابل توجه کاهش می یابد 
و تولید کنندگان س���رنگ های قبلی محصوالت خود را به منظور بازیافت آس���ان، دوباره طراحی می نمایند. یک 
کاه���ش دهد. هم چنین ارتقا فناوری اطالع���ات این امر را برای  خری���د با دق���ت می تواند هزینه دفع مواد زاید را 

گیرندگان به منظور شناسایی منبع بهترین فناوری در دسترس در سراسر جهان آسان تر می نماید.  تصمیم 
سیس���تم های مراقبت های بهداش���تی می توانند به صورت محلی و ملی از طری���ق »مدیریت رده بندی دولتی« 
با یکدیگر همکاری داش���ته باش���ند. در این حالت، خریدهای انبوه کاالهای پزشکی و خدمات چندین سازمان، 
کنسرسیوم انجام می شود تا با دس���تیابی به قیمت های مطلوب، محصوالت جدید را نیز بپذیرند.  توس���ط یک 
ای���ن م���ورد می تواند بازاره���ا را برای محصوالت جدید تحری���ک نماید. تهیه کننده و مص���رف کننده و همکاری 
بین ارائه دهندگان خدمات مراقبت های بهداش���تی، تولیدکنندگان و کارشناس���ان دفع مواد زاید باید در طراحی 

محصول جدید تشویق شوند. 
گیرندگان و عدم وجود  مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در بس���یاری از زمینه ها از عدم توجه تصمیم 
گردد، زیرا از مزایای بهداشتی و زیست محیطی تصفیه  که این فقدان ها جبران  سرمایه رنج می برد. امید است 
مناس���ب بیش���تر استقبال می ش���ود. کمینه س���ازی مقدار و س���میت مواد زاید در همه مراحل طراحی محصوالت 
پزش���کی، تولید، تدارکات، چرخه اس���تفاده و دفع باید در اولویت اول قرار داده ش���ود. ضمنًا بازیافت بیشتر مواد 
زاید غیر سمی و استفاده گسترده تر از شیوه های کارآمد و دفع مواد زاید با آلودگی کمتر، باید اثرات بر روی محیط 

کاهش دهند و پیشگیری از انتقال عفونت را حفظ نماید. زیست و سالمت جامعه را 
1. Diethylhexyl Phthalate )DEHP(
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پ1 همکاران در چاپ نخست
کت���اب راهنما داش���تند، س���پاس گزاری و قدردانی  ک���ه افراد زی���ر برای تهیه چ���اپ اول این  از س���هم ارزش���مندی 

می نماییم:
C Bartone)ایاالت متحده آمریکا )بازنگر ،DC ،بانک جهانی، واشنگتن

AD Bhide)هند )بازنگر ،Nagpur ،موسسه تحقیقات مهندسی محیط زیست ملی

M Castegnatro)فرانسه )نویسنده و بازنگر ،IARC(، Lyon( آژانس بین المللی تحقیقات سرطان

E Cole)ایاالت متحده آمریکا )نویسنده و بازنگر ،DynCorp، Durham، NC

J Christen)سوئیس )بازنگر ،SKAT(، St Gallen( مرکز همکاری توسعه فناوری و مدیریت سوئیس

G Ducel)بنیاد بهداشت، ژنو، سوئیس )بازنگر

BR Durand)وزارت بهداشت، پاریس، فرانسه )نویسنده و بازنگر

M Giannoni)ژنو، سوئیس )نویسنده و محقق ،Bonnard & Gardel

A Gur)(، فعالیت های بهداشت محیط، عمان، اردن )بازنگرWHO( مرکز سازمان جهانی بهداشت

S Hansel)فرانسه )نویسنده ،Lapeyronnie، Montpellier داروخانه مرکزی، بیمارستان

P Harteman)فرانسه )نویسنده و بازنگر ،Nancy ،آزمایشگاه بهداشت عمومی

H Kitawaki)ژاپن )فرد منبع ،Toyo، Toyo دانشکده مطالعات توسعه منطقه ای، دانشگاه

G Linsley)(، وین، اتریش )نویسندهIAEA( بخش ایمنی تابش و مواد زاید، آژانس بین المللی انرژی اتمی

M Manciaux)فرانسه )فرد منبع ،Nancy، Nancy دانشگاه

STW Miaw)(، وین، اتریش )نویسندهIAEA( بخش ایمنی تابش و مواد زاید، آژانس بین المللی انرژی اتمی

H Ogawa)فیلیپین )بازنگر ،Manila ،دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در غرب اقیانوس آرام

JC Pospisilik)دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در جنوب شرق آسیا، دهلی نو، هند )بازنگر

G Reybrouck)بلژیک )نویسنده ،Louvain ،بیمارستان دانشگاه

A Roth)انجمن بین المللی مواد زاید جامد، هلند )بازنگر و فرد منبع

D Saw)مالزی )نویسنده و بازنگر ،Penang ،مشاور مدیریت زباله

S Shirato)انجمن تحقیقات پسماندهای پزشکی ژاپن، توکیو، ژاپن )فرد منبع

F Siem Tjam)(، ژنو، سوئیس )بازنگرWHO( گروه سیستم های بهداشتی، سازمان جهانی بهداشت

MH Sportouch)فرانسه )نویسنده ،Lapeyronnie، Montpellier داروخانه مرکزی، بیمارستان

C Struck)مبتکر، برلین، آلمان )بازنگر

E Tikhomirov)(، ژنو، سوئیس )بازنگرWHO( گیر، سازمان جهانی بهداشت کنش به بیماری های وا گروه مراقبت و وا

W Townend)آژانس محیط زیست، لندن، انگلستان )نویسنده و بازنگر

M Wilson)ایاالت متحده آمریکا )فرد منبع ،DC ،آژانس حفاظت محیط زیست، واشنگتن

SP Wong)کنگو )بازنگر  ،Brazzaville ،در افریقا )WHO( دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت

F Zepeda ایاالت ،DC ،آمریکا، واش���نگتن Pan در امری���کا/ اداره بهس���ازی )WHO( دفت���ر منطقه ای س���ازمان جهانی بهداش���ت
متحده آمریکا )بازنگر(

سازمان جهانی بهداشت )WHO( از تمام موسسات و افرادی که در گردآوری اطالعات و تدوین این کتاب راهنما 
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کمک نموده اند، سپاس گزاری می نماید. به ویژه قدردان آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC(، آژانس 
بی���ن المللی ان���رژی اتمی )IAEA(، انجمن بین المللی مواد زاید جامد، آژانس حفاظت از محیط زیس���ت ایاالت 
متحده امریکا )EPA(، انجمن تحقیقات مواد زاید پزش���کی ژاپن و شرکت فناوری های اختصاصی سوئیس در 

کتاب می باشد. خصوص مشارکت در تدوین چاپ اول این 
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پ2 نمونه ای از برنامه های آموزشی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی
این پیوس���ت اطالعات بیشتری توسط سه نمونه برنامه آموزشی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی ارائه 

می دهد.

گواهینامه شش ماهه دانشگاه آزاد ملیIndira Gandhi  از طریق آموزش از راه دور پ1-2 
دانش���گاه آزاد ملی  Indira Gandhi ا)IGNOU ( دهلی نو در هند، دوره آموزش از راه دور در زمینه مدیریت مواد 
گواهینامه مدیریت  که  زاید مراقبت های بهداش���تی در س���طح جهانی ارائه داده اس���ت. این دوره ش���ش ماهه، 
مواد زاید مراقبت های بهداشتی را نیز ارائه می دهد، با همکاری سازمان جهانی بهداشت منطقه آسیای جنوب 

شرقی )WHO-SEARO( توسعه یافته است.
کارکنان، سازمان های غیر دولتی  اهداف این دوره تربیت افراد حرفه ای و متخصص مراقبت های بهداش���تی، 
کارآمد و ایمن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی اس���ت.  )NGOs( و س���ایر س���هام داران با مهارت مدیریت موثر، 
هم چنین برای پزش���کان، پرستاران، داروس���ازان، مدیران بهداشت و سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی 
س���ودمند اس���ت. این دوره آموزشی به صورت بسته چند رسانه ای شامل مطالب چاپ شده به شکل دفترچه با 
گیران طی یک دوره تماس  نام بلوک، مطالب سمعی بصری، کنفرانس از راه دور، مشاوره رادیویی است و به فرا

6 روزه آموزش پی در پی ارائه می دهد.
کز مطالعه برنامه در هند و موسسات شریک در کشورهای دیگر دعوت می شوند.  گیران به مرا در دوره تماس، فرا
گیران بر اساس ارزیابی های  بسته آموزشی هشت بلوک نظری، یک پروژه و یک راهنمای برنامه ریزی دارد. فرا

منظم، پروژه ها و آزمون های پایان ترم ارزیابی می شوند. 
ح دقیق برنامه دارای گواهینامه شش ماهه دانشگاه آزاد ملی  Indira Gandhi ا)IGNOU ( در  جدول پ2-1 طر

سازمان جهانی بهداشت منطقه آسیای جنوب شرقی )WHO-SEARO( را نشان می دهد. 
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جدول پ  2-1 برنامه ریزی دقیق برنامه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی همراه با صدور گواهینامه
واحدهای درسی الفعنوانکد دوره

BHM-0014اصول: محیط زیست و بهداشت، قانون مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی

بلوک 1: درک محیط زیست
واحد 1: معرفی محیط زیست

واحد 2: آالینده های محیط زیست
واحد ۳: رابطه داخلی محیط زیست و بهداشت

واحد 4: مدیریت مواد زاید

1

بلوک 2: تعاریف مواد زاید مراقبت های بهداشتی
واحد 1: تعاریف، انواع و طبقه بندی مواد زاید

واحد 2: اصول مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی
واحد ۳: مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی

1

بلوک۳: نیاز به مدیریت مناسب مواد زاید مراقبت های بهداشتی
واحد 1: اثر مواد زاید مراقبت های بهداشتی روی محیط زیست
واحد2: اثر مواد زاید مراقبت های بهداشتی روی سالمت انسان

کارکنان و اقدامات احتیاطی کار ایمن، ایمنی  واحد ۳: روش 

1

بلوک 4: وضعیت فعلی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در کش���ورهای منطقه جنوب شرق 
آسیا

واحد 1: قوانین و مقررات
واحد 2: مکانیسم قانونی

واحد ۳: وضعیت فعلی در هند، تایلند، اندونزی، سری النکا، بنگالدش
واحد 4: وضعیت فعلی در بوتان، کره شمالی، تیمور لست، مالدیو، میانمار، نپال و مغولستان

1

BHM-0026مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی: مفاهیم، فناوری ها و آموزش

بلوک 1: جنبه های عملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی
واحد 1: جنبه های مدیریتی و اجرایی
کنترل عفونت واحد 2: مدیریت جامع 

گندزدایی و حمل و نقل واحد ۳: 
واحد 4: ظرفیت ساختمان، آموزش و نظارت

2

بلوک 2: سیستم ها و فناوری ها در مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی
واحد1: گزینه های سیستم 

واحد 2: تصفیه و دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی: فناوری های سوزاندن
واحد ۳: تصفیه و دفع مواد زاید مراقبت های بهداشتی: فناوری های غیر سوز

واحد4: مفاهیم و امکانات نو آورانه و خالقانه

2

بلوک ۳: مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی و موضوعات نو ظهور
واحد1: مدیریت فاضالب حاصل از تسهیالت مراقبت های بهداشتی

واحد 2: مدیریت مواد زاید حاصل از ایمن سازی 
واحد ۳: ایمنی شغلی و ایمنی بیماران

واحد 4: داستان های موفقیت

1

کنندگان مواد زاید کتابچه راهنمای آموزشی برای جابجا  1بلوک 4: 

BHM-0014پروژه
گیری  اندازه  اعتباری  (، ساعات مطالعه در یک سیستم   IGNOU(ا  Indira Gandhi  آزاد ملی راه دور دانشگاه  از  آموزش  برنامه های  الف در 

می گردند. یک اعتبار معادل با 30 ساعت آموزش است.
http://whofw.nic.in/NRHM/IM :منبع



401

پ2-2 دوره آموزشی سه روزه سازمان جهانی بهداشت منطقه اروپا
س���ازمان جهانی بهداش���ت منطقه اروپا )WHO-Euro( یک دوره آموزش پایه س���ه روزه در زمینه مدیریت مواد 
گروه هدف این   .)ETLog Health GmbH زاید مراقبت های بهداش���تی س���فارش داده است )ارائه شده توس���ط
کارکنان مدیریتی س���طح متوسط و سطح باالی موسس���ات مراقبت های بهداشتی )بیمارستان  برنامه آموزش���ی 
کلینیک های بزرگ و آزمایش���گاه ها( اس���ت که به طور مس���تقیم یا غیر مستقیم مسئول مدیریت  ها، هم چنین 
و نظ���ارت و مدیری���ت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداش���تی هس���تند یا خواهند بود. این افراد ش���امل مدیریت 
پرس���تاری، مس���ئول بخش های تجزیه و تحلیل یا زیس���ت محیط���ی، اعضای کمیته کنت���رل عفونت، کارکنان 

گیری شناسی بهداشتی و... می باشند. بالینی بخش های ایمن سازی، خدمات همه 
این بسته آموزشی اعم از آموزش مطالب چکیده مواد زاید مراقبت های بهداشتی با اطالعات زمینه ای و مطالب 
کمک���ی )مثاًل فرم ها، برچس���ب ها، پوس���ترها( و ارائ���ه پاورپوینت )به ط���ور تقریبی ۳5-25 اس���الید در هر واحد 
آموزش���ی( اس���ت. واحدها توس���ط مربیان با تجربه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی تدریس می شوند و 
شامل شبیه سازها، سواالت، تمرین ها و اثبات های عملی است تا یادگیری لذت بخشی را ایجاد نمایند و سطح 

باالیی از حفظ دانش را پرورش دهند.
جدول پ2-2 برنامه دوره آموزشی سه روزه را نشان می دهد.
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جدول پ  2-2 برنامه ریزی دوره آموزشی سه روزه سازمان جهانی بهداشت منطقه اروپا در زمینه مدیریت مواد زاید 
مراقبت های بهداشتی1

روز 1واحدزمان
کنندگان-09:00 -08:۳0 گویی به شرکت  خوش آمد 
مواد زاید مراقبت های بهداشتی: تعریف، طبقه بندی و تولید09:۳01 -09:00
خطرات مواد زاید مراقبت های بهداشتی برای انسان ها10:152 -09:۳0
ارزیابی خطرکارگاه 10:۳01 -10:15
استراحت11:00 -10:۳0
کلیدی برای مدیریت مواد زاید11:45۳ -11:00 تفکیک مواد زاید: 
امتحان تفکیککارگاه 12:۳02 -11:45
ناهار1۳:۳0 -12:۳0
انتقال و ذخیره سازی مواد زاید مراقبت های بهداشتی14:154 -1۳:۳0
طراحی واحد ذخیره سازیکارگاه 15:00۳ -14:15
استراحت15:15 -15:00
کاهش دادن16:005 -15:15 مواد زاید تیز و برنده: مدیریت و اقدامات 
شبه حادثه بر اثر وسایل تیز و برندهکارگاه 16:454 -16:00
گیری و ارزیابی-17:00 -16:45 نتیجه 

روز 2واحدزمان
دوره روز 09:15-1 -09:00
قوانین بین المللی، رهنمودها، سیاست های مواد زاید مراقبت های بهداشتی09:456 -09:15
09:45- 10:۳07)HWO( 1مسئول مواد زاید مراقبت های بهداشتی
استراحت11:00 -10:۳0
متقاعد نمودن مدیر )HWO، راهنما(کارگاه 11:۳05 -11:00
تصفیه مواد زاید عفونی در محل12:۳08 -11:۳0
ناهار1۳:۳0 -12:۳0
مقدمه تجزیه و تحلیل لحظه ای14:009 -1۳:۳0
تجزیه و تحلیل لحظه ای در تسهیالت مراقبت های بهداشتی محلیکارگاه 17:006 -14:00

روز 3واحدزمان
گیری و ارزیابی-09:45 -09:00 نتیجه 
کاهش و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی10:1510 -09:45 بازیافت، 
بازیافت مواد زاید پزشکی- مثالکارگاه 10:۳07 -10:15
استراحت11:00 -10:۳0
مدیریت مواد زاید شیمیایی عمومی11:۳011 -11:00
عالئم خطر مواد شیمیاییکارگاه 11:458 -11:۳0
برنامه مدیریت مواد زاید: برنامه ها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی12:۳012 -11:45
ناهار1۳:۳0 -12:۳0
برنامه عملیاتیکارگاه 14:159 -1۳:۳0
امتحان-15:00 -14:15
استراحت15:15 -15:00
گواهینامه16:00 -15:15 ارزیابی آموزش- مراحل بعدی- ارائه 

  ) ETLog Health GmbH )info@etlog-health.deیا )WHO-Euro،EPI،Copenhagen )http://www.euro.who.intبرای اطالعات بیشتر لطفًا با
تماس حاصل فرمایید.

1. The Health-Care Waste Officer )HWO(
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پ2-3 آموزش مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی برنامه توسعه سازمان ملل
پروژه جهانی مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در امکانات جهانی زیس���ت محیطی برنامه توس���عه سازمان ملل 
)UNDP GEF( با همکاری سازمان جهانی بهداشت )WHO(، مراقبت های بهداشتی بدون آسیب و دانشکده 
گو مجموعه ای از واحدهای آموزشی مدیریت مواد زاید مراقبت های  بهداش���ت عمومی دانش���گاه Illinois شیکا
بهداش���تی را ارائه داده اس���ت. این واحدها شامل نمایش اس���الیدها، راهنمای مربی و مجموعه ای از ابزارهای 

گروه هدف خاص طراحی شوند. ارزیابی است. واحدها می توانند انتخاب و برای 
جدول پ2-۳ یک نمونه دوره تحصیلی برجسته ای را برای واحدهای آموزشی ارائه می دهد.

)UNDP( جدول پ  2-3 محتوای واحدهای آموزشی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی برنامه توسعه سازمان ملل

مدت زمانموضوع

ک مراقبت های بهداشتی 2/5 ساعتواحد 1: اثرات بهداشتی و زیست محیطی مواد زاید عفونی و خطرنا

2 ساعتواحد 2: قوانین و مقررات بین المللی و ملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی

2/5 ساعتواحد ۳: اصول راهنما و برنامه ریزی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی

کارکنان و موارد احتمالی 2/5 ساعتواحد 4: برنامه ریزی بهداشت و ایمنی و 

4 ساعت الفواحد 5: بازدید میدانی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی

2/5 ساعتواحد a 6: مواد زاید خاص - مدیریت مواد زاید عفونی

2 ساعتواحد b 6: مواد زاید خاص -مدیریت مواد زاید شیمیایی

1/5 ساعتواحد a 6: مواد زاید خاص - مدیریت فاضالب

2 ساعتواحد a 7: سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی- طبقه بندی و تفکیک

2 ساعتواحد b 7: سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی- جابجایی و ذخیره سازی

1/5 ساعتواحد c 7: سیستم مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی- انتقال در محل

کنترل  واحد 8: سازمان دهی برنامه مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی- سازمان دهی، آموزش، بودجه و 
4 ساعتکیفیت

1 ساعتواحد 9: مدل های مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان

2 ساعت بنمایش های کوتاه

1 ساعتارزیابی

۳۳ ساعتکل

گروهی و بررسی است. لطفًا توجه داشته باشید: زمان تمام واحدها شامل فعالیت 
گفتگو بعد از بررسی بازدید 2 ساعته است )این زمان، زمان سفر را شامل نمی شود( گروهی در مورد عملیات و  الف بازدید شامل زمان یادگیری 

که هر یک حدود 5 دقیقه طول می کشد. هم چنین می تواند به صورت  کوتاه توسط مدرسین به صورت فردی انجام می شود  ب نمایش های 

کنندگان در شروع آموزش است. کوچک باشد. مدت زمان شامل اختصاص دادن واحدها به هر یک از شرکت  گروه  فعالیت یک 
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کلی واحدها ح  پ2-3-1 مثال طر

واحد 1: اثرات بهداش���تی و زیس���ت محیطی مواد زاید عفونی و دیگر پس���ماندهای خطرناک مراقبت های 
بهداشتی 

مدت زمان: 2/5 ساعت	 
کار: 	  روش 

- سخنرانی/ بحث
گروهی کوچک - فعالیت 

وسایل کمک آموزشی: 	 
- پروژکتور

- پاورپوینت
گچ - فیلیپ چارت و ماژیک و یا تخته و 

اهداف: 	 
- شناسایی منابع بزرگ و کوچک مواد زاید مراقبت های بهداشتی 

کلیدی مواد زاید مراقبت های بهداشتی تهیه نمایید. - فهرستی از خطرات 
ک مراقبت های بهداشتی هستند، مشخص نمایید.  که در خطر مواجهه با مواد زاید خطرنا - افرادی 

ح دهید.  - زنجیره عفونت و چگونگی مداخله در آن را شر
- مسیرهای اصلی مواجهه را شناسایی نمایید.

- فهرس���تی از عوام���ل بیم���اری زای متداول که با مواد زاید مراقبت های بهداش���تی در ارتباط اس���ت، تهیه 
نمایید.

- اثرات بالقوه بهداشت عمومی و زیست محیطی مواد زاید مراقبت های بهداشتی در کشور خود را به بحث 
بگذارید. 

کنندگان قادر خواهند بود:	  نتایج قابل انتظار - شرکت 
- انواع اصلی خطرات مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداشتی را مشخص نمایند.

- پتانسیل اثرات بهداشتی مواد زاید مراقبت های بهداشتی را توصیف نمایند. 
که در معرض خطر مواد زاید مراقبت های بهداشتی هستند، شناسایی نمایند. - کسانی را 

- اثرات عمومی و زیست محیطی مواد زاید مراقبت های بهداشتی را توصیف نمایند.
کننده:	  فعالیت های مدرس و یا شرکت 

- مدرس، خطرات مرتبط با مواد زاید مراقبت های بهداش���تی، زنجیره عفونت، مسیرهای مواجهه، منابع 
اصل���ی انتق���ال بیماری ها و ارتباط بین مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداش���تی و کنت���رل عفونت را ارائه 

دهد.
- فعالی���ت: هدف این فعالیت این اس���ت که ش���رکت کنندگان لیس���تی از خطرات احتمال���ی مربوط به مواد 
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زاید عفونی مراقبت های بهداش���تی در یکی از تسهیالت مراقبت های بهداشتی )که تولید خودشان یا مرکز 
کنندگان هم دوره خود شروع  کنندگان می خواهد تا با شرکت  دیگری است( تهیه نمایند. مدرس از شرکت 
ب���ه کار نماین���د و راهبردهایی برای کاهش یا حذف خطرات مواجهه با مواد زاید مراقبت های بهداش���تی را 

ک بگذارند. به اشترا
- م���درس و ش���رکت کنن���دگان در م���ورد اهمیت دفع مناس���ب م���واد زای���د مراقبت های بهداش���تی صحبت 

می نمایند.
منابع:	 

 ,WHO( 1فص���ل 2 و ۳ کت���اب مدیری���ت ایمن م���واد زاید حاص���ل از فعالیت های مراقبت های بهداش���تی -
2012- »کتاب آبی«(

- واحد 2: قوانین و مقررات بین المللی و ملی مدیریت مواد زاید مراقبت های بهداشتی
www.gefmedwaste.org :برای اطالعات بیشتر، لطفًا با ما تماس بگیرید

1. Safe management of waste from health-care activities 
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پ3 روش های تخریب شیمیایی داروهای سایتواستاتیک

نکت���ه: متن روش های 1 الی 11، با تغییرات ویرایش���ی جزئی، از انتش���ارات زیر با اخ���ذ مجوز از آژانس بین المللی 
گرفته شده است:  تحقیقات سرطان )IARC( بر 

IARC )198۳(. آلودگ���ی زدای���ی آزمایش���گاهی و تخری���ب مواد س���رطان زا در م���واد زاید آزمایش���گاهی: برخی از 
.)IARC( آژانس بین المللی تحقیقات سرطان ،Lyon ،54 شماره ،IARC هیدرازین ها1. نشریات علمی

IARC )1985(. آلودگی زدایی آزمایشگاهی و تخریب مواد سرطان زا در مواد زاید آزمایشگاهی: برخی از عوامل 
آنتی نئوپالس���تیک. نش���ریات علمی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC(، ش���ماره Lyon .7۳، آژانس 

.)IARC( بین المللی تحقیقات سرطان

مقدمه
ح داده شده در این پیوست به اقدامات احتیاطی در مدیریت داروهای سایتواستاتیک  استفاده از روش های شر

کار، نیاز دارد. و برخی مواد شیمیایی خورنده مثل ضرورت پوشیدن دستکش حین انجام 
 Knowles( شماری از رهنمودهای مدیریت ایمن عوامل آنتی نئوپالستیک در نشریات دیگر نیز منتشر شده اند
 ;1982 ,.Anderson et al  ;1981 ,.Zimmerman et al  ;1981 ,Harrison ;1981 ,David ;1980 ,& Virden
 ;198۳  ,.Stolar et al  ;198۳  ,Solimando  ;198۳  ,.Jones et al  ;1982  ,National Institutes of Health
 American Society of Hospital  ;1984  ,National Study Commission on Cytotoxic Exposure
کارایی آزمون های توصیف ش���ده در این  Pharmacists, 1985( ؛ هش���دارها و اقدام���ات احتیاطی زیر نیز هنگام 

گردند: پیوست باید رعایت 
اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک و هیدروکسید سدیم غلیظ، خورنده هستند و باید با دقت آنها را جابجا 	 

کابینت های دارای تهویه فیوم2 مناسب انجام شوند. کنش ها باید در  نمود. تمام وا
ب���رای آم���اده س���ازی محلول های پرمنگن���ات پتاس���یم در اسیدس���ولفوریک باید مراقب باش���ید: هرگ���ز نباید 	 

پرمنگنات پتاسیم خالص را به اسید سولفوریک غلیظ اضافه نمود.
کنش فوق العاده گرمازا است؛ همیشه باید اسید را به آب 	  رقیق س���ازی اس���ید س���ولفوریک غلیظ با آب یک وا

کنش توسط خنک نمودن در حمام آب سرد رفع گردد. اضافه نمود )هرگز عکس آن انجام نشود( و گرمای وا
کس���ید کننده قوی است؛ باید مواظب بود که با عوامل کاهش دهنده غلیظ 	  پرمنگنات پتاس���یم یک عامل ا

مخلوط نشود.
در صورت تماس پوس���ت با مواد ش���یمیایی خورنده، باید پوس���ت را حداقل به مدت 15 دقیقه زیر آب جاری 	 

شست و شو دهید.

1. Hydrazines
2. Fume
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نیترات سدیم خشک بسیار قابل احتراق است.	 
کارایی تجزیه و عدم فعالیت موتاژن ها در پس���ماند مورد  تمام روش های توصیف ش���ده در این پیوس���ت از نظر 
گر اطالعات بیش���تری در خصوص آزمون ها نیاز است، می توان جزئیات روش ها را در  گرفته اس���ت. ا آزمون قرار 
نشریات علمی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC(، شماره 54 )198۳( و شماره 7۳ )1985( جست 

و جو نمود.

پ3-1 روش 1: تخریب doxorubicin و daunorubicin با استفاده از پرمنگنات پتاسیم/ اسید سولفوریک
۳0 میلی گرم doxorubicin یا daunorubicin حل ش���ده در 10 میلی لیتر اس���ید س���ولفوریک mol/L ۳ توسط یک 

گرم پرمنگنات پتاسیم به مدت 2 ساعت از بین می رود.

کنش دهنده ها 1. وا
پرمنگنات پتاسیم: درجه فنی1	 
اسید سولفوریک )غلیظ(: چگالی نسبی 1/84 )حدود mol/L 18(، درجه فنی	 
اسید سولفوریک )رقیق(: mol/L ۳، محلول آبی.	 

کنش فوق العاده گرمازا است. همیشه اسید را به آب اضافه  نکته: رقیق س���ازی اس���ید س���ولفوریک غلیظ یک وا
نمایید هرگز عکس آن را انجام ندهید و حرارت را با خنک نمودن در حمام آب سرد از بین ببرید.

پرمنگنات پتاسیم/ اسید سولفوریک: به 100 میلی لیتر اسید سولفوریک mol/L ۳، 4/7 گرم محلول اسیدی 	 
خالص اضافه نمایید: پرمنگنات پتاسیم.

کم اضافه نمایید. کم  نکته 1: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 
کنش دهنده ها به صورت تازه و برای مصرف در هر روز آماده شوند. نکته 2: باید همیشه وا

اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم، درجه فنی	 
محلول اسید اسکوربیک یا g/L 50، محلول بی سولفیت سدیم آبی	 
هیدروکسید سدیم، درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم g/100 ml( 2 mol/L 8(، محلول آبی	 
کربنات سدیم، درجه فنی	 

که محصوالت دارای این درجه برای اعمال غیر مهم آزمایشگاهی نظیر شست و شو و حل  1.  توضیح مترجمین: منظور از درجه فنی این است 
گرفته می شوند. کار  کردن مناسب هستند و یا به عنوان مواد خام در تولید به 
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2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 

3. روش )به شکل پ3-1 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیبات جامد
۳-1-1 میزان دارویی که قرار اس���ت تخریب ش���ود را برآورد نمایید، و در اس���ید سولفوریک mol/L ۳ تا به دست 

کثر محتوای mg/mL ۳، حل نمایید. آمدن حدا
۳-1-2 ظرف )بشر( را روی همزن مغناطیسی قرار دهید؛ حدود یک گرم پرمنگنات پتاسیم به ازای هر 10 میلی 

لیتر محلول ۳-1-1 اضافه نمایید.

کم اضافه نمایید. کم  نکته: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 

کنش دهد. ۳-1-۳ اجازه دهید برای 2 ساعت روی همزن وا
۳-1-4 با g/100 ml 8 محلول هیدروکسید سدیم خنثی سازی را انجام دهید و دور بریزید.

3-2 محلول های آبی
که قرار اس���ت تخریب ش���ود را برآورد نمایید، و در صورت نیاز با آب برای تهیه محلول با  ۳-2-1 میزان دارویی 

کثر غلظت mg/mL ۳ رقیق نمایید. حدا
۳-2-2 ه���م زم���ان با ه���م زدن به آرامی مقدار کافی اس���ید س���ولفوریک غلیظ ب���ه آن اضافه نمایی���د تا محلول 

mol/L ۳ به دست آید، و اجازه دهید تا دمای اتاق خنک شود.
۳-2-۳ به صورت ۳-1-2 تا ۳-1-4 ادامه دهید.

3-3 داروهای آماده شده 

کم اضافه نمایید. کم  نکته: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 

۳-۳-1 مایعات: به صورت ۳-2 اقدام نمایید، از دو برابر میزان پرمنگنات پتاسیم استفاده نمایید.
۳-۳-2 جام���دات: در آب ح���ل نمایی���د و به ص���ورت ۳-2 اقدام نمایی���د، از دو برابر میزان پرمنگنات پتاس���یم 

استفاده نمایید.

3-4 ظروف شیشه ای
۳-4-1 ظروف را در محلول تازه تهیه ش���ده پرمنگنات پتاسیم/ اسید سولفوریک غوطه ور نمایید. اجازه دهید 

کنش دهند. به مدت 2 ساعت وا
۳-4-2 ظروف شیشه ای را با غوطه ور نمودن در محلول اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم تمیز نمایید.
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3-5 ریخته شدن ترکیبات جامد
۳-5-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

گر رنگ ارغوانی  ۳-5-2 مقدار زیادی محلول اسید سولفوریک/ پرمنگنات پتاسیم روی قسمت آلوده بریزید. ا
کنش دهند. محو شد، پرمنگنات پتاسیم بیشتری اضافه نمایید. اجازه دهید به مدت 2 ساعت وا

۳-5-۳ سطح را با محلول اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم رنگ زدایی نمایید.
کربنات سدیم خالص خنثی سازی را انجام دهید. ۳-5-4 با افزودن 

۳-5-5 ترکیب آلودگی زدا را با مواد جاذب، جمع آوری نمایید.
۳-5-6 دور بریزید.

3-6 ریخته شدن محلول های آبی یا داروهای آماده شده
به صورت ۳-5 انجام دهید.
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daunorubicin یا doxorubicin شکل  پ3-1 نمودار نمایش روش تخریب
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پ3-2 روش 2: تخری���ب methotrexate و dichloromethotrexate ب���ا اس���تفاده از پرمنگنات پتاس���یم/ 
اسید سولفوریک

گرم ترکیب جامد dichloromethotrexate حل ش���ده در 10  گرم ترکیب جامد methotrexate یا 10 میلی  50 میلی 
گرم پرمنگنات پتاسیم در عرض یک ساعت از بین می رود. میلی لیتر اسید سولفوریک mol/L ۳ توسط 0/5 

نکته: داروی آماده شده dichloromethotrexate، بیش از 50 میلی گرم می تواند در 10 میلی لیتر اسید سولفوریک 
گرم پرمنگنات پتاسیم به طور رضایت بخشی از بین برود. mol/L ۳ حل شود و با 0/5 

کنش دهنده ها 1. وا
پرمنگنات پتاسیم: درجه فنی	 
اس���ید س���ولفوریک )غلیظ(: چگالی نس���بی 1/84 )حدود mol/L 18(؛ درجه فنی اس���ید سولفوریک )رقیق(: 	 

mol/L ۳، محلول آبی

کنش فوق العاده گرمازا است. همیشه اسید را به آب اضافه  نکته: رقیق س���ازی اس���ید س���ولفوریک غلیظ یک وا
نمایید هرگز عکس آن را انجام ندهید و حرارت را با خنک نمودن در حمام آب سرد از بین ببرید.

پرمنگنات پتاسیم/ سولفوریک: به 100 میلی لیتر اسید سولفوریک mol/L ۳، 4/7 گرم محلول خالص اسید 	 
اضافه نمایید: پرمنگنات پتاسیم. 

کم اضافه نمایید. کم  نکته 1: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 
کنش دهنده ها به صورت تازه و برای مصرف در هر روز آماده شوند. نکته 2: باید همیشه وا

اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم، درجه فنی	 
محلول اسید اسکوربیک یا g/L 50 محلول بی سولفیت سدیم آبی	 
هیدروکسید سدیم، درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم: mol/L 2 مول )g/100 ml 8(، محلول آبی	 

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 

3. روش )به شکل پ3-2 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیبات جامد
گ���رم methotrexate یا حدود 10 میلی گرم dichloromethotrexate، 10 میلی لیتر از  ۳-1-1 ب���ه ازای هر 50 میلی 
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اسید سولفوریک mol/L ۳ اضافه نمایید.
گرم پرمنگنات پتاسیم به ازای هر 10 میلی لیتر محلول، به آن  ۳-1-2 روی همزن مغناطیسی قرار دهید و 0/5 

اضافه نمایید.

کم اضافه نمایید. کم  نکته: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 

۳-1-۳ هم زدن را به مدت یک ساعت ادامه دهید.
۳-1-4 با g/100 ml 8 محلول هیدروکسید سدیم خنثی سازی را انجام دهید و آن را دور بریزید.

3-2 محلول های آبی
 dichloromethotrexate ،mg/mL1 یا methotrexate ،5 mg/mL کثر ۳-2-1 برای به دست آوردن غلظت حدا

با آب رقیق سازی انجام دهید.
۳-2-2 ه���م زم���ان با ه���م زدن به آرامی مقدار کافی اس���ید س���ولفوریک غلیظ ب���ه آن اضافه نمایی���د تا محلول 

mol/L ۳ به دست آید.
۳-2-۳ در ادامه مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-4 را انجام دهید.

3-3 داروهای آماده شده برای تزریق

گلوکز و 0/45 % نمک آزمایش شده است. نکته: این روش با استفاده از محلول های حاوی 2-5 % 

کثر غلظت mg/mL 2/5 برای هر ترکیب رقیق سازی را انجام دهید. ۳-۳-1 توسط آب برای حصول حدا
 mol/L ۳-۳-2 هم زمان با هم زدن به آرامی مقدار کافی اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه نمایید تا محلول

۳ به دست آید.
گرم پرمنگنات پتاس���یم به ازای هر 10 میلی لیتر محلول اضافه نمایید و هم زدن را به مدت یک  ۳-۳-۳ یک 

ساعت ادامه دهید.

کم اضافه نمایید. کم  نکته: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 

۳-۳-4 به صورت ۳-1-4 انجام دهید.

3-4 ظروف شیشه ای
۳-4-1 ظروف را در محلول تازه تهیه ش���ده پرمنگنات پتاسیم/ اسید سولفوریک غوطه ور نمایید. اجازه دهید 

کنش دهند. برای یک ساعت یا بیشتر وا
۳-4-2 ظروف شیشه ای را با غوطه ور نمودن در محلول اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم تمیز نمایید.
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3-5 ریخته شدن ترکیبات جامد
۳-5-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-5-2 ماده جامد را جمع آوری نمایید، در یک بشر قرار دهید و به صورت ۳-1 تصفیه نمایید.
۳-5-۳ منطقه را با اسید سولفوریک mol/L ۳ اضافی شست و شو دهید. مواد شست و شو داده شده را با مواد 

جاذب جمع آوری نمایید.
۳-5-4 مواد جاذب را در همان بش���ر قرار دهید و روی آن را با محلول پرمنگنات پتاس���یم/ اس���ید س���ولفوریک 
گ���ر رنگ ارغوانی محو ش���د،  کنش دهند. ا بپوش���انید. اج���ازه دهی���د برای م���دت زمان یک س���اعت یا بیش���تر وا

پرمنگنات پتاسیم بیشتری اضافه نمایید.
کربنات سدیم خالص خنثی سازی را انجام دهید. دور بریزید. ۳-5-5 با افزودن 

3-6 ریخته شدن محلول های آبی یا داروهای آماده شده برای تزریق 
۳-6-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-6-2 مواد ریخته شده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید. برای غیر فعال سازی مواد را در بشر قرار دهید.
۳-6-۳ محوطه را با اسید سولفوریک mol/L ۳ شست و شو دهید و مواد شست و شو داده شده را با مواد جاذب 

که برای مواد زاید دیگر استفاده شده، قرار دهید. جمع آوری نمایید. مواد را در همان بشر 
۳-6-4 به صورت مراحل ۳-5-4 و ۳-5-5 عمل نمایید.
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ش���کل پ3-2 نم���ودار نمای���ش روش تخری���ب methotrexate ی���ا dichloromethotrexate ب���ا اس���تفاده از پرمنگن���ات 
پتاسیم/ اسید سولفوریک
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پ3-3 روش 3: تخریب methotrexate با استفاده از محلول آبی پرمنگنات پتاسیم قلیایی 
50 میلی گرم methotrexate  حل شده در 50 میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم g4/100 mL توسط 5/5 میلی 

لیتر محلول پرمنگنات پتاسیم g1/100 mL به مدت ۳0 دقیقه تخریب می شود.

کنش دهنده ها 1. وا
پرمنگنات پتاسیم: درجه فنی	 
هیدروکسید سدیم: درجه فنی	 
بی سولفیت سدیم: درجه فنی	 
محلول پرمنگنات پتاسیم: g/100 ml( 0/06 mol/L 1(، محلول آبی	 
محلول بی سولفیت سدیم: g/100 ml( 0/1 mol/L 1(، محلول آبی	 
محلول هیدروکسید سدیم: g/100 ml( 1 mol/L 4(، محلول آبی	 
 	.)g8/ml100( 2 mol/L :محلول های آبی هیدروکسید سدیم/ پرمنگنات پتاسیم

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 

3. روش )به شکل پ3-3 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیب جامد: g/100 mL 1 پرمنگنات پتاسیم در g/100 mL 4 هیدروکسید سدیم
کمتر از mg/mL 1 به دست آید. ۳-1-1 در g/100 mL 4 محلول هیدروکسید سدیم حل نمایید تا غلظت 

۳-1-2 محلول پرمنگنات پتاسیم اضافه نمایید تا زمانی که رنگ ارغوانی به مدت ۳0 دقیقه دوام داشته باشد.
که رنگ ارغوانی ناپدید شود. کنش اضافه نمایید تا زمانی  ۳-1-۳ محلول بی سولفیت سدیم به مخلوط وا

۳-1-4 دور بریزید.

3-2 محلول های آبی از جمله داروهای آماده شده برای تزریق
۳-2-1 حجمی معادل g/100 mL 8 محلول هیدروکسید سدیم اضافه نمایید.

۳-2-2 همانند ۳-1-2 تا ۳-1-4 ادامه دهید.

3-3  ظروف شیشه ای
۳-۳-1 در محلول پرمنگنات پتاس���یم/ هیدروکس���ید س���دیم غوطه ور نمایید. اجازه دهی���د به مدت ۳0 دقیقه 

کنش دهند. وا
۳-۳-2 ظروف شیشه ای را با غوطه ور نمودن در محلول بی سولفیت سدیم تمیز نمایید.

3-4 ریخته شدن ترکیبات جامد
۳-4-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-4-2 ماده جامد را جمع آوری نمایید و در یک بشر قرار دهید.
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۳-4-۳ منطقه آلوده را با g/100 mL 4 محلول هیدروکسید سدیم شست و شو دهید.
۳-4-4 مواد شس���ت و ش���و داده ش���ده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید. مواد را در همان بش���ر جامدات قرار 

دهید.
۳-4-5 مواد زاید موجود در بش���ر را با محلول پرمنگنات پتاسیم/ هیدروکسید سدیم بپوشانید و اجازه دهید به 

کنش دهند. مدت ۳0 دقیقه وا
۳-4-6 دور بریزید.

3-5 ریخته شدن محلول های آبی
۳-5-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-5-2 م���واد ریخته ش���ده را با م���واد جاذب جمع آوری نمایید. مواد جمع آوری ش���ده را در بش���ر قرار دهید و با 
محلول پرمنگنات پتاسیم/ هیدروکسید سدیم روی آن را بپوشانید.

۳-5-۳ همانند مراحل ۳-4-۳ تا ۳-4-6 انجام دهید.

شکل پ3-3 نمودار نمایش روش تخریبmethotrexate  با استفاده از پرمنگنات پتاسیم قلیایی آبی
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پ3-4 روش 4: تخریبmethotrexate  با استفاده از هیپوکلریت سدیم آبی
گرم methotrexate حل ش���ده در 100 میلی لیتر محلول هیدروکس���ید س���دیم g/100 mL 4 توس���ط 4/6  50 میلی 

میلی  لیتر محلول هیپوکلریت سدیم 5% به مدت ۳0 دقیقه از بین می رود.

کنش دهنده ها 1. وا
محلول هیپوکلریت سدیم: درصد تجاری 5%	 
هیدروکسید سدیم: درصد تجاری	 
محلول هیدروکسید سدیم: g/100 ml( 1 mol/L 4(، محلول آبی	 

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 

3. روش )به شکل پ3-4 مراجعه نمایید(

نکته 1: محلول های هیپوکلریت سدیم در حال تخریب هستند و بنابراین بررسی محتوای کلر فعال آنها ضروری 
که دلیل  اس���ت. قدرت محلول هیپوکلریت س���دیم ممکن اس���ت به صورت وزن/ وزن یا وزن/ حجم بیان شود 

کلر در دسترس است. دیگری برای برآورد غلظت 
نکته 2: درصد )%( کلر در دس���ترس = جرم کلر آزاد ش���ده بر حس���ب گرم توسط اس���یدی شدن با 100 گرم محلول 

هیپوکلریت سدیم.
کلر  نکته ۳: محلول هیپوکلریت س���دیم اس���تفاده شده برای این مقصود نباید کمتر از 25 گرم و بیشتر از ۳0 گرم 
فعال به ازای هر لیتر داشته باشد. آزمایش: توسط پیپت، 10 میلی لیتر محلول هیپوکلریت سدیم را در یک بالون 
حجم���ی )ژوژه( 100 میل���ی لیتر بریزید و تا عالمت نش���انه با آب مقطر پر نمایی���د. 100 میلی لیتر از محلول حاصل 
گرم یدید پتاس���یم و 12/5 میلی لیتر اس���ید  را با کمک پیپت در ظرف مخروطی حاوی 50 میلی لیتر آب مقطر، 1 
اس���تیک )mol/L 2( بریزید. با محلول تیوس���ولفات س���دیم mol/L 1 شس���ت و ش���و دهید و با آن و با استفاده از 
چسب نشاسته به عنوان شاخص تیتراسیون را انجام دهید؛ 1 میلی لیتر محلول تیوسولفات سدیم mol/L 1 به 

کلر فعال الزم است. گرم  ازای هر ۳/545 میلی 

3-1 ترکیب جامد
 50 mg/100 ml 4محلول هیدروکس���ید س���دیم حل نمایید تا غلظتی کمتر از g/100ml0 ۳-1-1 ترکیب جامد را در

گردد. حاصل 
۳-1-2 میزان محلول هیپوکلریت سدیم مورد نیاز را تخمین بزنید.

۳-1-۳ حداقل دو برابر این میزان تخمین زده ش���ده یعنی به طور تقریبی mL 10 محلول هیپوکلریت س���دیم به 
کنش دهند. گرم از methotrexate اضافه نمایید. اجازه دهید به مدت ۳0 دقیقه وا ازای هر 50 میلی 

۳-1-4 دور بریزید.
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3-2 محلول های آبی از جمله داروی آماده شده برای تزریق
که باید تجزیه شود را برآورد نمایید.  methotrexate ۳-2-1 میزان

۳-2-2 به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-4 ادامه دهید.

3-3  ظروف شیشه ای
کنش دهند. ۳-۳-1 در محلول هیپوکلریت سدیم غوطه ور نمایید. اجازه دهید به مدت ۳0 دقیقه وا

۳-۳-2 محلول را دور بریزید.
۳-4 ریخته شدن ترکیبات جامد

۳-4-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.
۳-4-2 ماده جامد را جمع آوری نمایید، در یک بشر قرار دهید و به صورت مرحله ۳-1 عمل نمایید.

۳-4-۳ منطقه را با محلول هیپوکلریت سدیم و سپس با آب شست و شو دهید.
۳-4-4 مواد شست و شو داده شده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید و دور بریزید.

۳-5 ریخته شدن محلول های آبی از جمله داروهای آماده شده برای تزریق
۳-5-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-5-2 مواد ریخته شده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید، سپس آنها را در بشر قرار دهید.
۳-5-۳ به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-4 انجام دهید.

شکل پ3-4 نمودار نمایش روش تخریب methotrexate با استفاده از هیپوکلریت سدیم آبی
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پ3-5 روش 5: تخریب cyclophosphamide و ifosfamide با اس���تفاده از هیدرولیز قلیایی در حضور 
dimethylformamide

گرم cyclophosphamide یا ifosfamide در 20 میلی لیتر dimethylformamide توس���ط 10 میلی لیتر  100 میل���ی 
محلول هیدروکسید سدیم g12/100 ml به مدت 4 ساعت تجزیه می گردد.

کنش دهنده ها 1. وا
هیدروکسید سدیم: درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم: تقریبًا g/100 ml( 10 mol/L 40(، تقریبًا ۳ mol/L )g/100 ml 12(، محلول آبی	 
)Dimethylformamide )DMF: درجه تجزیه ای	 
)Dimethylformamide )DMF/ محلول هیدروکس���ید س���دیم: محلول تازه آماده شده حاوی 2 برابر حجم 	 

.12 g/100 ml و هم حجم هیدروکسید سدیم Dimethylformamide )DMF(

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 

3. روش )به شکل پ3-5 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیبات جامد
گ���رم نمونه، ۳0 میلی لیتر Dimethylformamide )DMF(/ محلول هیدروکس���ید  ۳-1-1 ب���ه ازای هر 100 میلی 

سدیم اضافه نمایید.
۳-1-2 به مدت 4 ساعت بماند.

۳-1-۳ با آب رقیق نمایید و دور بریزید.
۳-2 محلول های آبی و محلول های دارویی

کث���ر محت���وای cyclophosphamide یا  ۳-2-1 ب���ا محلول هیدروکس���ید س���دیم g/100 ml 40 ب���رای حصول حدا
ifosfamide به میزان g/L 2 و حداقل غلظت هیدروکسید سدیم به میزان g/100 ml 12 رقیق سازی نمایید.

۳-2-2 2 میل���ی لیت���ر )Dimethylformamide )DMF ب���ه ازای هر میلی لیتر محلول حاص���ل از ۳-2-1 اضافه 
نمایید.

۳-2-۳ به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-۳ عمل نمایید.

3-3  ظروف شیشه ای
۳-۳-1 ظروف شیش���ه ای را دو بار متوالی با هیدروکس���ید س���دیم g/100 ml 12، سپس دو بار متوالی با آب )تمام 
بخش های شیش���ه ها به اندازه کافی خیس ش���وند( بش���ویید. بین هر شس���ت و ش���و به طور کامل آب را خشک 

نمایید.
۳-۳-2 آبکشی را به صورت ۳-2 انجام دهید.
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3-4 ریخته شدن ترکیبات جامد
۳-4-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-4-2 ماده جامد را جمع آوری نمایید، در یک بشر قرار دهید و به صورت ۳-1 عمل نمایید.
۳-4-۳ منطقه آلوده را دو بار با محلول هیدروکسید سدیم g/100 ml 12 اضافی بشویید.

۳-4-4 مواد شست و شو داده شده را با ماده جاذب جمع آوری نمایید و مواد را در محلول هیدروکسید سدیم/ 
Dimethylformamide )DMF( آماده شده به صورت تازه غوطه ور نمایید.

۳-4-5 مراحل ۳-4-۳ و ۳-4-4 را تکرار نمایید.
کنش دهند. ۳-4-6 به مدت 4 ساعت وا

۳-5 ریخته شدن محلول های آبی
۳-5-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-5-2 مواد ریخته شده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید و مواد را در محلول تهیه شده هیدروکسید سدیم/ 
)Dimethylformamide )DMF به صورت تازه غوطه ور نمایید.

۳-5-۳ طبق مراحل ۳-4-۳ تا ۳-4-6 ادامه دهید.

ش���کل  پ3-5 نمودار نمایش روش تخری���ب cyclophosphamide یا ifosfamide با اس���تفاده از هیدرولیز قلیایی در 
Dimethylformamide )DMF( حضور
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پ3-6 روش 6: تخری���ب cyclophosphamide ب���ا اس���تفاده از هیدرولی���ز اس���یدی و هم���راه ب���ا افزودن 
تیوسولفات سدیم و هیدرولیز قلیایی

 10 mol/L کلریک ی���ک نمونه 250 میلی گرمی از cyclophosphamide حل ش���ده در 10 میلی لیتر اس���ید هی���درو 
کنش داده اس���ت، هیدرولیز می گردد. بعد از اف���زودن 1/5 گرم  ب���ه ط���ور کامل وقت���ی که به مدت یک س���اعت وا
کنش خنثی شده، محیط با g/100 ml 20 محلول هیدروکسید سدیم به محلول  تیوسولفات سدیم به مخلوط وا

کنش به مدت 1 ساعت انجام شود. قلیایی قوی تبدیل می شود و اجازه دهید این وا

کنش دهنده ها 1.وا
هیدروکسید سدیم: درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم: g/100 ml( 5 mol/L 20(، محلول آبی	 
تیوسولفات سدیم: درجه فنی	 
چگالی نسبی اسید هیدروکلریک mol/L( 1/19 12~( )غلیظ(، درجه فنی	 
اسید هیدروکلریک )رقیق(: mol/L 1 و 2، محلول آبی	 
 	pH کاغذ

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 

3. روش )به شکل پ3-6 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیب جامد
۳-1-1 به ازای هر 250 میلی گرم نمونه، 10 میلی لیتر اسید هیدروکلریک mol/L 1 اضافه نمایید.

کنش دهند. اجازه دهید تا رسیدن به دمای اتاق خنک شود. ۳-1-2 به مدت 1 ساعت وا
که pH به حدود 6 برسد. اجازه دهید تا  ۳-1-۳ محلول هیدروکسید سدیم g/100 ml 20 اضافه نمایید تا زمانی 

رسیدن به دمای اتاق خنک شود.
گ���رم تیوس���ولفات س���دیم اضاف���ه نمایی���د و ب���ا   1/5 ،cyclophosphamide ۳-1-4 ب���ه ازای ه���ر 250 میلی گ���رم

g/100 ml 20 محلول هیدروکسید سدیم محلول قلیایی قوی تهیه نمایید.
کنش دهند. ۳-1-5 اجازه دهید به مدت 1 ساعت وا

۳-1-6 با استفاده از آب رقیق سازی نمایید و دور بریزید.

3-2 محلول های آبی و داروهای آماده شده برای تزریق
کث���ر محت���وای cyclophosphamide به میزان g/L 25 رقیق س���ازی  ۳-2-1 در ص���ورت نی���از برای حصول حدا
نمایید و اسید هیدروکلریک غلیظ را تا زمان به دست آمدن محلول اسید هیدروکلریک mol/L 1 اضافه نمایید.

۳-2-2 به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-6 عمل نمایید.
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3-3  ظروف شیشه ای
۳-۳-1 با محلول اس���ید هیدروکلریک mol/L 1 چهار بار متوالی شس���ت و ش���و دهید )تمام بخش های ظروف 

کامل آنها را خشک نمایید. گردند(. بین هر شست و شو به طور  شیشه ای مرطوب 
۳-۳-2 همانند مراحل شست و شوی ۳-1-2 تا ۳-1-6 عمل نمایید.

3-4 ریخته شدن ترکیبات جامد
۳-4-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-4-2 ماده جامد را جمع آوری نمایید، در یک بشر قرار دهید.
۳-4-۳ محیط را با اس���ید هیدروکلریک mol/L 1 چهار بار متوالی شس���ت و ش���و دهید تا مرطوب ش���ود. مواد هر 
مرحله شس���ت و ش���و را با مواد جاذب جمع آوری نمایید. مواد جمع آوری ش���ده را در بشر حاوی جامدات حاصل 

از مرحله ۳-4-2 قرار دهید.
 1  mol/L ۳-4-4 روی محتویات بشر مراحل ۳-4-2 و ۳-4-۳ را با اضافه نمودن محلول اسید هیدروکلریک

بپوشانید.
۳-4-5 به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-5 انجام دهید.

۳-4-6 دور بریزید.

3-5 ریخته شدن محلول های آبی
۳-5-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-5-2 مواد ریخته ش���ده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید. مواد جمع آوری ش���ده را در بشر قرار دهید و روی 
آن را با اسید هیدروکلریک mol/L 1 بپوشانید.

۳-5-۳ محیط را با اسید هیدروکلریک mol/L 1 چهار بار متوالی شست و شو دهید تا مرطوب شود. 
۳-5-4 مواد هر مرحله شس���ت و ش���و را با مواد جاذب جمع آوری نمایید، و فورًا مواد جمع آوری ش���ده را در بشر 

حاوی باقی مانده حاصل از مرحله ۳-5-2 غوطه ور نمایید.
۳-5-5 به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-6 انجام دهید.
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ش���کل پ3-6 نمودار نمایش روش تخریب cyclophosphamide با اس���تفاده از هیدرولیز اسیدی و همراه با افزودن 
تیوسولفات سدیم و هیدرولیز قلیایی

پ3-7 روش 7: تخریب vincristine sulfate و vinblastine sulfate با اس���تفاده از پرمنگنات پتاس���یم/ 
اسید سولفوریک

گرم از vincristine sulfate یا vinblastine sulfate در 10 میلی لیتر اس���ید س���ولفوریک mol/L ۳ به طور  10 میلی 
گرم پرمنگنات پتاسیم به مدت 12 ساعت تخریب می گردد. کامل توسط 0/5 

کنش دهنده ها 1. وا
پرمنگنات پتاسیم: درجه فنی	 
اسید سولفوریک )غلیظ(: چگالی نسبی 1/84 )mol/L 18(، درجه فنی.	 
اسید سولفوریک )رقیق(: mol/L ۳، محلول آبی	 
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کنش فوق العاده گرمازا است. همیشه اسید را به آب اضافه  نکته: رقیق س���ازی اس���ید س���ولفوریک غلیظ یک وا
نمایید هرگز عکس آن را انجام ندهید و حرارت را با خنک نمودن در حمام آب سرد از بین ببرید.

 	۳ mol/L پرمنگنات پتاسیم به 100 میلی لیتر از اسید سولفوریک
گرم پرمنگنات پتاسیم خالص اضافه نمایید.	  محلول اسید سولفوریک، 4/7 

کم کم اضافه نمایید. نکته 1: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 
کنش دهنده ها به صورت تازه و برای مصرف در هر روز آماده شوند. نکته 2: باید همیشه وا

اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم، درجه فنی	 
محلول اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم: g/L 50، محلول آبی	 
هیدروکسید سدیم، درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم: g/100 ml( 2 mol/L 8(، محلول آبی	 
کربنات سدیم، درجه فنی	 

2. دستگاه ها و لوازم
ابزارهای آزمایشگاهی استاندارد	 

3. روش )به شکل پ3-7 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیبات جامد
که قرار اس���ت تخریب ش���ود را برآورد نمایید، و در اس���ید س���ولفوریک mol/L ۳ تا حصول  ۳-1-1 میزان دارویی 

کثر محتوای mg/mL 1 حل نمایید. حدا
گرم پرمنگنات پتاسیم به ازای هر 10 میلی لیتر  ۳-1-2 ظرف )بش���ر( را روی همزن مغناطیس���ی قرار دهید؛ 0/5 

محلول ۳-1-1 اضافه نمایید.
کنش دهند.  ۳-1-۳ اجازه دهید به مدت 2 ساعت یا بیشتر همزمان با هم زدن وا

۳-1-4 با g/100 ml 8 محلول هیدروکسید سدیم خنثی سازی را انجام دهید و دور بریزید.

3-2 محلول های آبی
که قرار اس���ت تخریب ش���ود را برآورد نمایید، و در صورت نیاز با آب برای تهیه محلول با  ۳-2-1 میزان دارویی 

کثر غلظت mg/mL 1 رقیق نمایید. حدا
 mol/L ۳-2-2 هم زمان با هم زدن به آرامی مقدار کافی اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه نمایید تا محلول

۳ به دست آید، و اجازه دهید تا دمای اتاق خنک شود.
۳-2-۳ به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-4 عمل نمایید.
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3-3 داروهای آماده شده 

نکته: این روش با استفاده از روش آماده سازی زیر آزمایش شده است:
از   100 propyl p-hydroxybenzoate + mg از  1  methyl p-hydroxybenzoate + mg از  1/275 mg + ترکی���ب  از   1 mg

.mannitol

۳-۳-1 میزان دارویی که قرار اس���ت تخریب ش���ود را برآورد نمایید، و در اس���ید س���ولفوریک mol/L ۳ تا حصول 
کثر محتوای mg/mL 0/1 حل نمایید. حدا

۳-۳-2 ظرف )بش���ر( را روی همزن مغناطیس���ی قرار دهید؛ به تدریج 0/5 گرم پرمنگنات پتاسیم به ازای هر 10 
میلی لیتر محلول اضافه نمایید.

کم اضافه نمایید. کم  نکته: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 

۳-۳-۳ به صورت مراحل ۳-1-۳ تا ۳-1-4 ادامه دهید.

3-4 ظرف شیشه ای
۳-4-1 ظروف شیش���ه ای را در محلول تازه تهیه ش���ده پرمنگنات پتاس���یم/ اسید سولفوریک غوطه ور نمایید. 

کنش دهند. اجازه دهید به مدت 2 ساعت و بیشتر وا
۳-4-2 ظروف را با غوطه ور نمودن در محلول اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم تمیز نمایید.

3-5 ریخته شدن ترکیبات جامد
۳-5-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-5-2 ترکیبات جامد را جمع آوری نمایید و در یک بشر قرار دهید.
۳-5-۳ محل را با آب شست و شو دهید. مواد شست و شو داده شده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید. مواد 

جمع آوری شده را در بشر ۳-5-2 قرار دهید.
۳-5-4 روی محتویات بشر مرحله ۳-5-۳ را با محلول پرمنگنات پتاسیم/ اسید سولفوریک بپوشانید. اجازه 
گر رنگ ارغوانی محو شد، پرمنگنات پتاسیم بیشتری اضافه  کنش دهند. ا دهید برای مدت زمان دو ساعت وا

نمایید.
۳-5-5 دور بریزید.

3-6 ریخته شدن محلول های آبی یا داروهای آماده شده
۳-6-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-6-2 مواد ریخته شده را با مواد جاذب جمع آوری نمایید و مواد را در بشر قرار دهید. محل را با آب شست و 
شو دهید. مواد حاصل از شست و شو را با مواد جاذب جمع آوری نمایید و در همان بشر قرار دهید.
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۳-6-۳ به صورت مراحل ۳-5-4 تا ۳-5-5 ادامه دهید.

vinblastine sulfate و  vincristine sulfate شکل  پ3-7 نمودار نمایش روش تخریب

پ3-8 روش 8: تخریبtioguanine-6  وmercaptopurine-6  با استفاده از پرمنگنات پتاسیم/ اسید سولفوریک 
18 میلی گرم tioguanine-6  یا mercaptopurine-6 حل شده در 20 میلی لیتر اسید سولفوریک mol/L ۳ توسط 

گرم پرمنگنات پتاسیم در 12-10 ساعت تخریب می گردد.  0/1۳

کنش دهنده ها 1. وا
پرمنگنات پتاسیم: درجه فنی	 

- اس���ید س���ولفوریک )غلیظ(: چگالی نس���بی 1/84 )حدود mol/L 18(؛ درجه فنی اس���ید س���ولفوریک )رقیق(: 
mol/L ۳، محلول آبی

کنش فوق العاده گرمازا است. همیشه اسید را به آب اضافه  نکته: رقیق س���ازی اس���ید س���ولفوریک غلیظ یک وا
نمایید هرگز عکس آن را انجام ندهید و حرارت را با خنک نمودن در حمام آب سرد از بین ببرید.

گرم محلول اسید خالص تا رسیدن به 100 میلی لیتر اسید سولفوریک 	  پرمنگنات پتاسیم/ سولفوریک: 4/7 
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mol/L ۳ اضافه نمایید: پرمنگنات پتاسیم

کم کم اضافه نمایید. نکته 1: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 
کنش دهنده ها به صورت تازه و برای مصرف در هر روز آماده شوند. نکته 2: باید همیشه وا

اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم: درجه فنی	 
محلول اسید اسکوربیک یا محلول بی سولفیت سدیم: g/L 50، محلول آبی	 
هیدروکسید سدیم، درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم: g/100 ml( 2 mol/L 8(، محلول آبی	 
کربنات سدیم، درجه فنی	 

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی

3. روش )به شکل پ3-8 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیبات جامد
۳-1-1 میزان دارویی که قرار اس���ت تخریب ش���ود را برآورد نمایید، و در اس���ید سولفوریک mol/L ۳ تا به دست 

کثر غلظت mg/L 900 حل نمایید. آمدن حدا
۳-1-2 ظرف )بش���ر( را روی همزن مغناطیس���ی قرار دهید؛ 0/5 گرم پرمنگنات پتاسیم به ازای هر 80 میلی لیتر 

از محلول ۳-1-1 اضافه نمایید.
کنش دهند. ۳-1-۳ اجازه دهید در طول شب وا

۳-1-4 با g/100 ml 8 محلول هیدروکسید سدیم خنثی سازی را انجام دهید و دور بریزید.

3-2 محلول های آبی
که قرار اس���ت تخریب ش���ود را برآورد نمایید، و در صورت نیاز با آب برای تهیه محلول با  ۳-2-1 میزان دارویی 

کثر غلظت mg/mL 900 رقیق نمایید. حدا
۳-2-2 ه���م زم���ان با ه���م زدن به آرامی مقدار کافی اس���ید س���ولفوریک غلیظ ب���ه آن اضافه نمایی���د تا محلول 

mol/L  ۳ به دست آید، و اجازه دهید تا دمای اتاق خنک شود.
۳-2-۳ به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-4 ادامه دهید.

3-3  آماده سازی خوراکی
کثر mg/L 900 حل نمایید. ۳-۳-1 در اسید سولفوریک mol/L ۳ تا غلظت حدا

۳-۳-2 ظرف )بش���ر( را روی همزن مغناطیس���ی قرار دهید؛ 4 گرم پرمنگنات پتاس���یم به ازای هر 80 میلی لیتر 
محلول اضافه نمایید.
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کم اضافه نمایید. کم  نکته: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 

۳-۳-۳ به صورت مراحل ۳-1-۳ و ۳-1-4 ادامه دهید.

3-4 محلول های تزریقی

گرم tioguanine-6 در 50  نکته: این روش با استفاده از دو روش آماده سازی زیر آزمایش شده است: 7/5 میلی 
.% 5 dextrose 6 در 10 میلی لیتر از محلول-mercaptopurine 5 %، و 10 میلی گرم dextrose میلی لیتر از محلول

کافی اس���ید س���ولفوریک غلی���ظ به آن اضاف���ه نمایید تا محلول  ۳-4-1 ه���م زم���ان با هم زدن، به آرامی مقدار 
mol/L  ۳ به دست آید، و اجازه دهید تا دمای اتاق خنک شود.

۳-4-2 به صورت مراحل ۳-۳-2 و ۳-۳-۳ انجام دهید.

3-5 ظروف شیشه ای
۳-5-1 ظروف را در محلول تازه تهیه ش���ده پرمنگنات پتاسیم/ اسید سولفوریک غوطه ور نمایید. اجازه دهید 

کنش دهند. به مدت 10 تا 12 ساعت وا
۳-5-2 ظروف شیشه ای را با غوطه ور نمودن در محلول اسید اسکوربیک یا بی سولفیت سدیم تمیز نمایید.

3-6 ریخته شدن
۳-6-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-6-2 جامدات را جمع نمایید، یا مایعات را با ماده جاذب، جذب نمایید، و مواد را در بشر قرار دهید.
۳-6-۳ محل را با اس���ید س���ولفوریک mol/L 1 شست و شو دهید. مواد شست و شو داده شده را با مواد جاذب، 

جمع نمایید، و در همان بشر مواد حاصل از مرحله ۳-6-2 قرار دهید.
۳-6-4 روی محتوای بش���ر ۳-6-۳ را با اس���ید س���ولفوریک mol/L ۳ بپوش���انید و هم زمان با هم زدن مقدار 

کنش دهند. بیشتری پرمنگنات پتاسیم اضافه نمایید. اجازه دهید در طول شب وا

گر باقی نماند پرمنگنات بیش���تری اضافه نمایید تا  نکت���ه: در پای���ان این دوره، رنگ ارغوان���ی باید باقی بماند؛ ا
کنش ادامه یابد. وا

۳-6-5 دور بریزید.
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6-mercaptopurine 6 و-tioguanine شکل  پ3-8 نمودار نمایش روش تخریب

پ3-9 روش 9: تخریب cisplatin توسط احیا با پودر روی
۳0 میلی گرم cisplatin حل شده در 50 میلی لیتر اسید سولفوریک mol/L 2، توسط 1/5 گرم پودر روی به مدت 

12-10 ساعت تخریب می گردد.

کنش دهنده ها 1. وا
اس���ید س���ولفوریک )غلیظ(: چگالی نس���بی 1/84 )حدود mol/L 18(؛ درجه فنی اس���ید سولفوریک )رقیق(: 	 

تقریبًا mol/L 2 و تقریبًا mol/L 4، محلول آبی.

کنش فوق العاده گرمازا است. همیشه اسید را به آب اضافه  نکته: رقیق س���ازی اس���ید س���ولفوریک غلیظ یک وا
نمایید هرگز عکس آن را انجام ندهید و حرارت را با خنک نمودن در حمام آب سرد از بین ببرید.
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پودر روی: درجه فنی	 
هیدروکسید سدیم: درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم: g/100 ml( 2 mol/L 8(، محلول آبی	 

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی به اضافه قیف شیشه ای پیچ خورده )تخلخل 4 یا مشابه(	 

3. روش )به شکل پ3-9 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیب جامد
کثر mg/ml 0/6 حل  ۳-1-1 ترکیب جامد را در محلول اس���ید س���ولفوریک mol/L 2 برای رسیدن به غلظت حدا

نمایید.
۳-1-2 ظ���رف )بش���ر( را روی همزن مغناطیس���ی قرار دهید؛ ۳ گرم پودر روی ب���ه ازای هر 100 میلی لیتر محلول 

۳-1-1 اضافه نمایید.
۳-1-۳ در طول شب هم بزنید.

۳-1-4 با محلول هیدروکسید سدیم g/100 ml 8 خنثی سازی را انجام دهید.
۳-1-5 دور بریزید.

3-2 محلول های آبی و داروهای آماده شده برای تزریق

نکته: این روش با استفاده از محلول dextrose 5 % یا محلول نمک 9 % آزمایش شده است.

کثر غلظت mg/ml 6 رقیق سازی نمایید. ۳-2-1 با آب تا رسیدن به حدا
 mol/L ۳-2-2 هم زمان با هم زدن به آرامی مقدار کافی اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه نمایید تا محلول

2 به دست آید، و اجازه دهید تا دمای اتاق خنک شود.
۳-2-۳ به صورت مراحل ۳-1-2 تا ۳-1-5 ادامه دهید.

3-3  ظروف شیشه ای
کاماًل خیس شود. کافی شست و شو دهید تا  ۳-۳-1 ظروف را حداقل 4 بار با آب 

۳-۳-2 به صورت ۳-2 شست و شو دهید.



431

شکل پ3-9 نمودار نمایش روش تخریب cisplatin توسط احیا با پودر روی

sodium diethyldithiocarbamate کنش با پ3-10 روش 10: تخریب cisplatin توسط وا
cisplatin توسط sodium diethyldithiocarbamate تخریب می گردد.

کنش دهنده ها 1. وا
sodium diethyldithiocarbamate، درجه فنی	 
هیدروکسید سدیم، درجه فنی	 
محلول هیدروکسید سدیم: g/100 ml( 0/1 mol/L 0/4(، محلول آبی 	 
نیترات سدیم، درجه فنی	 
محلول نیترات سدیم: اشباع شده، محلول آبی	 
 	0/1 mol/L 1~( در محلول هیدروکسید سدیم g/100 ml( 0/68 sodium diethyldithiocarbamate: mol/L

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 
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3. روش )به شکل پ3-10 مراجعه نمایید(

3-1 ترکیب جامد
که قرار است تخریب شود را برآورد نمایید. ۳-1-1 میزان دارویی 

۳-1-2 در آب حل نمایید.
۳-1-۳ به ازای هر 100 میلی گرم cisplatin، ۳ میلی لیتر محلول sodium diethyldithiocarbamate اضافه نمایید.

۳-1-4 محلول نیترات سدیم با حجم یکسان اضافه نمایید.

نکته: رس���وب ش���یمیایی زرد رنگ ناش���ی از مخل���وط پالتینی���وم II و diethyldithiocarbamate وقتی که غلظت 
گرفت. پالتینیوم بیشتر از mg/ml 100 باشد، شکل خواهد 

۳-1-5 دور بریزید.

3-2 محلول های آبی، از جمله داروهای آماده شده برای تزریق
به صورت ۳-1 انجام دهید.

3-3  ظروف شیشه ای
در ترکیب 1:1 محلول sodium diethyldithiocarbamate و محلول نیترات سدیم غوطه ور نمایید.

3-4 ریخته شدن
۳-4-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و پوشش حفاظتی مناسب بپوشید.

۳-4-2 جامدات را جمع نمایید، یا مایعات را با ماده جاذب، جذب نمایید، و آنها را در بشر قرار دهید.
۳-4-۳ محل را با آب شس���ت و ش���و دهید. مواد شس���ت و شو داده ش���ده را با مواد جاذب، جمع نمایید، و مواد 

حاصل از مرحله ۳-4-2 را در بشر قرار دهید.
۳-4-4 روی محت���وای بش���ر ۳-4-۳ را ب���ا ترکی���ب 1:1 محل���ول sodium diethyldithiocarbamate و محل���ول 

نیترات سدیم بپوشانید.
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sodium diethyldithiocarbamate توسط واکنش با cisplatin شکل  پ3-10 نمودار نمایش روش تخریب

پ3-11 روش 11: تخریب procarbazine در مواد زاید آزمایش���گاهی با اس���تفاده از پرمنگنات پتاس���یم در 
اسید سولفوریک

گرم procarbazine در اس���ید س���ولفوریک mol/L ۳ توس���ط 5 میل���ی لیتر محلول پرمنگنات پتاس���یم  25 میل���ی 
mol/L  0/۳ به مدت 16 ساعت تجزیه می گردد.

کنش دهنده ها 1. وا
پرمنگنات پتاسیم، درجه فنی	 
 	)18 mol/L اسید سولفوریک )غلیظ(: چگالی نسبی 1/84 )حدود
اسید سولفوریک )رقیق(: mol/L ۳، محلول آبی	 

کنش فوق العاده گرمازا است. همیشه اسید را به آب اضافه  نکته: رقیق س���ازی اس���ید س���ولفوریک غلیظ یک وا
نمایید هرگز عکس آن را انجام ندهید و حرارت را با خنک نمودن در حمام آب سرد از بین ببرید.

پرمنگنات پتاسیم: به اسید سولفوریک mol/L ۳ محلول اسید سولفوریک خالص اضافه نمایید: تا محلول 	 
پرمنگنات پتاسیم mol/L 0/۳ حاصل شود.
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کم اضافه نمایید. کم  نکته 1: برای اجتناب از تشکیل کف، پرمنگنات پتاسیم را 
کنش دهنده ها به صورت تازه و برای مصرف در هر روز آماده شوند. نکته 2: باید همیشه وا

اسید اسکوربیک، درجه تجزیه ای.	 

2. دستگاه ها و لوازم
تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی	 
روش )به شکل پ۳-11 مراجعه نمایید(	 

procarbazine 1-3 رقیق نشده
کثر غلظت g/L 5 حل نمایید.  procarbazine 1-1-۳ را در اسید سولفوریک mol/L ۳ برای به دست آوردن حدا
)ممکن اس���ت رس���وب سولفات تشکیل ش���ود اما بعد از افزودن پرمنگنات پتاس���یم در ۳-1-2 دوباره به صورت 

محلول تبدیل می شود(
کافی پرمنگنات پتاس���یم برای به دس���ت آوردن محلول mol/L 0/۳ اضاف���ه نمایید تا اطمینان  ۳-1-2 مق���دار 

کنش باقی می ماند. که رنگ ارغوانی بعد از وا حاصل شود 
کنش دهند. ۳-1-۳ اجازه دهید در طول شب یا بیشتر وا

۳-1-4 با آب رقیق سازی نمایید و دور بریزید.

3-2 محلول های آبی
کافی اس���ید س���ولفوریک به آن اضافه نمایید تا محلول mol/L ۳ و  ۳-2-1 هم زمان با هم زدن به آرامی مقدار 

کثر غلظت procarbazine یعنی g/L 5 به دست آید. حدا
۳-2-2 به صورت ۳-1-2 تا ۳-1-4 ادامه دهید.

3-3 ظروف شیشه ای
۳-۳-1 ظروف شیش���ه ای را س���ه بار متوالی با محلول اس���ید س���ولفوریک mol/L ۳ شس���ت و شو دهید. بین هر 

کامل آب آنها را خشک نمایید. شست و شو به طور 
۳-۳-2 آبکشی را به صورت ۳-1-2 تا ۳-1-4 انجام دهید.

3-4 ریخته شدن محلول های آبی
گر الزم شناخته شد از دستگاه های  ۳-4-1 منطقه آلوده را ایزوله نمایید و از پوشش حفاظتی مناسب بپوشید. ا

کمک تنفسی استفاده نمایید. محلول اسید سولفوریک mol/L ۳ به محل آلوده اضافه نمایید.
کن جمع آوری نمایید؛ آن را فورًا در بشر قرار دهید  کاغذ خشک  ۳-4-2 مواد ریخته شده را با مواد جاذب مثل 
که در  و به آن محلول پرمنگنات پتاسیم mol/L 0/۳ در اسید سولفوریک mol/L ۳ اضافه نمایید. اجازه دهید 

کنش دهند. طول شب یا بیشتر وا
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۳-4-۳ مقداری پرمنگنات پتاسیم/ محلول اسید سولفوریک روی محل آلوده بریزید و اجازه دهید که در طول 
کنش دهند؛ مقداری اسید اسکوربیک به همان محل برای از بین رفتن رنگ اضافه نمایید. شب یا بیشتر وا

شکل پ3-11 نمودار نمایش روش تخریب procarbazine با استفاده از پرمنگنات پتاسیم در اسید سولفوریک

پ3-12 روش های تجزیه داروهای سایتواستاتیک در دستور ساخت بیمارستان
 ،)IARC( سه روش تجزیه زیر توسط تعدادی از آزمایشگاه ها، با همکاری آژانس بین المللی تحقیقات سرطان
روی دس���تور س���اخت داروهای سایتواس���تاتیک ۳2 بیمارس���تان آزمایش شده اس���ت )به جدول پ۳-1 مراجعه 
کارای���ی این روش ها در جدول پ۳-2 خالصه ش���ده، هم چنین فعالیت موتاژنی���ک باقی مانده ها را  نمایی���د(. 
نش���ان داده است )با اس���تفاده از نژادهای TA100 ،TA98 ،TA97 و TA102 س���المونال تیفی موریوم با و بدون 
فعالیت موتاژنیک آزمایش ش���ده اس���ت(. تجزیه با استفاده از هیپوکلریت سدیم مناس���ب ترین روش برای این 

دستور ساخت ها به نظر می آید.
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کنش طوالنی تر از دفعات ارائه شده در روش های زیر باشد، در جدول پ۳-2 به این  نکته: زمانی که دفعات وا
مورد اشاره شده است.

تجزیه توسط هیپوکلریت سدیم
گیری نمایید.. 1 که قرار است تجزیه شود، اندازه  حجم محلول داروی سایتواستاتیک 
معادل حجم محلول، هیپوکلریت سدیم 5% اضافه نمایید.. 2
در صورت نیاز برای رس���یدن به محلول کاماًل یکنواخت ظرف را تکان دهید. )ممکن اس���ت برای رسیدن به . ۳

این هدف از حمام ماورا صوت استفاده شود.(
کنش دهند.. 4 اجازه دهید حداقل به مدت یک ساعت در دمای اتاق وا
کامل شدن تجزیه را بررسی نمایید.. 5 در صورت نیاز، 
دور بریزید.. 6

کسید هیدروژن تجزیه توسط پرا
گیری نمایید.. 1 که قرار است تجزیه شود، اندازه  حجم محلول داروی سایتواستاتیک 
کسید هیدروژن ۳0 % اضافه نمایید.. 2 معادل حجم محلول، پرا
در صورت نیاز برای رس���یدن به محلول کاماًل یکنواخت ظرف را تکان دهید. )ممکن اس���ت برای رسیدن به . ۳

این هدف از حمام ماورا صوت استفاده شود.(
کنش دهند.. 4 اجازه دهید حداقل به مدت یک ساعت در دمای اتاق وا
کامل شدن تجزیه را بررسی نمایید.. 5 در صورت نیاز، 
با آب رقیق نمایید و دور بریزید.. 6

تجزیه توسط عامل فنتون
گیری نمایید.. 1 که قرار است تجزیه شود، اندازه  حجم محلول داروی سایتواستاتیک 
آن را در یک ظرفی )بش���ری( که حداقل 10 برابر حجم محلولی که قرار اس���ت تجزیه شود قرار دهید. ظرف را . 2

روی یخ بگذارید.
کلرید فروس )FeCl2.2H2O( اضافه نمایید.. ۳ گرم  هم زمان با هم زدن به آرامی 0/۳ 
کسید هیدروژن ۳0 % اضافه نمایید.. 4 هم زمان با هم زدن، قطره قطره 10 میلی لیتر محلول پرا
کنش دهند.. 5 اجازه دهید حداقل به مدت یک ساعت در دمای اتاق وا
کامل شدن تجزیه را بررسی نمایید.. 6 در صورت نیاز، 
رقیق سازی نمایید و دور بریزید.. 7



437

ک
اتی

ست
توا

سای
ی 

ها
ارو

ی د
راک

خو
 و 

ی
ساز

باز
ی 

ها
ول 

حل
ن م

یو
الس

مو
 فر

1-
پ3

ل 
دو

ج

ارو
د

ها
ی 

ودن
افز

ا و 
ل ه

حال
ی: 

ساز
باز

ی 
ها

ول 
حل

م
ی

ساز
باز

ل 
حلو

ر م
و د

دار
ت 

لظ
غ

ها
ده 

کنن
ق 

رقی
ن: 

ند
ورا

ی خ
برا

ی 
ساز

ق 
رقی

ی 
��را

ل ب�
���و

حل
ر م

و د
دار

ت 
ظ���

غل
دن

وران
خ

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

Ac
lar

ub
ici

n
20

 m
g

% 0
/9

ک 
 نم

ول
حل

م
4 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

0/
5 m

g/
ml

75
 m

g  
 A

ms
ac

rin
e 

ی 
د

 1/
5

 m
l 

ی
�او

ح��
(

د(
امی

ست
ل ا

متی

 m
g

 -)
+(

 +
ب 

1 آ
۳/

5
 m

l
ید

 اس
ک

کتی
4 ال

2/
9۳

ب
آ

5 m
g/

ml
5 m

g/
ml

% 5
کز 

گلو
% 5

کز 
گلو

0/
15

 m
g/

ml
0/

15
 m

g/
ml

As
pa

rag
ina

se
ب +

2 آ
/5

 m
l

ین
یس

 گل
48

/6
 m

g
ب

آ
40

00
 U

/m
l

50
00

 U
/m

l
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
ی 

نم
ق 

قی���
ر ر

ش���ت
)بی

د(
شو

20
0 U

/m
l

50
00

 U
/m

l

Az
ath

iop
rin

ea
ید 

اس
 + 

ته
اس

نش
 + 

توز
الک

در: 
پو

وم
یزی

 من
ت

ارا
ستئ

+ ا
ک 

تری
اس

ب
آ

10 
mg

/m
l

% 5
کز 

گلو
2 m

g/
ml

Bl
eo

my
cin

15
 m

g
% 0

/9
ک 

 نم
ول

حل
5 م

 m
l

ب
آ

۳ U
/m

l
۳ U

/m
l

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

ی 
نم

ق 
قی���

ر ر
ش���ت

)بی
د(

شو
0 یا

/0
5 U

/m
l

۳ U
/m

l
۳ U

/m
l

Ca
rb

op
lat

in
ب

آ
ب

آ
10 

mg
/m

l
10 

mg
/m

l
% 0

/9
ک 

 نم
ول

حل
م

% 5
کز 

گلو
1 m

g/
ml

0/
5 m

g/
ml

Ca
rm

us
tin

e
100

 m
g

)2
7 m

l( 
ب

+ آ
 )۳

 m
l( 

ول
تان

ا
ب

آ
۳/

۳ m
g/

ml
۳۳

/۳
 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
0/

2 m
g/

ml
0/

5 m
g/

ml

Ch
lor

me
thi

ne
a

)m
us

tin
e(

ی 
 تر

2 m
l ی

حاو
ن 

یو
الس

مو
)فر

ل(
کو

گلی
ن 

تیل
ا

ب
آ

5 m
g/

ml
1 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
1 m

g/
ml

0/
2 m

g/
ml

Ci
sp

lat
in

 +
ک 

م���
ل ن

���و
حل

+ م
ل 

���و
نیت

ما
)%

 10
ک )

لری
د ک

سی
ا

=p
H 

ا 4
ت

ب
آ

1 m
g/

ml
1 m

g/
ml

ک
 نم

ول
حل

م
ک

 نم
ول

حل
م

0/
05

 m
g/

ml
0/

5 m
g/

ml



438
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

ارو
د

ها
ی 

ودن
افز

ا و 
ل ه

حال
ی: 

ساز
باز

ی 
ها

ول 
حل

م
ی

ساز
باز

ل 
حلو

ر م
و د

دار
ت 

لظ
غ

ها
ده 

کنن
ق 

رقی
ن: 

ند
ورا

ی خ
برا

ی 
ساز

ق 
رقی

ی 
��را

ل ب�
���و

حل
ر م

و د
دار

ت 
ظ���

غل
دن

وران
خ

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

Cy
clo

ph
os

ph
am

ide
% 0

/9
ک 

 نم
ول

حل
م

ب
آ

20
 m

g/
ml

20
 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
1 m

g/
ml

4 m
g/

ml

Cy
tar

ab
ine

ی 
س���

روک
ید

ی ه
 پ���

�ل
تی��

+ م
ب 

آ
ت

زوا
بن

ب
آ

20
 m

g/
ml

100
 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

% 0
/9

ک 
 نم

ول
حل

م
0/

5 m
g/

ml
11 

mg
/m

l

Da
ca

rb
az

ine
ید 

س���
1 ا

00
 m

g +
 10

0 m
g

 50
 m

g
 +

ک 
تری

س���ی
ول

نیت
ما

)10
 m

l( 
ب

آ
ب

آ
10 

mg
/m

l
10 

mg
/m

l
% 0

/9
ک 

 نم
ول

حل
م

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
0/

02
 m

g/
ml

4 m
g/

ml

Da
un

or
ub

ici
n

ول
نیت

 ما
+ 2

0 m
g

ب
آ

ب
آ

5 m
g/

ml
5 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

ی 
نم

ق 
قی���

ر ر
ش���ت

)بی
د(

شو
20

 m
g/

ml
5 m

g/
ml

Do
xo

ru
bic

in
توز

الک
 5 

mg
 + 

10 
mg

ب
آ

ب
آ

2 m
g/

ml
5 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

% 5
کز 

گلو
10 

mg
/m

l
40

0 m
g/

ml

Ep
iru

bic
in

توز
الک

 + 
10 

mg
% 0

/9
ک 

 نم
ول

حل
ا م

ب ی
آ

2 m
g/

ml
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
0/

2-
2 m

g/
ml

Et
op

os
ide

ید 
س���

2 ا
 m

g 
+ 

20
 m

g
ل 

نزی
۳ ب

0 m
g +

ک 
تری

سی
ی 

پل���
 80

 m
g

 +
ل 

��ک
ال�

 80
 Tw

ee
n/

80
ت 

ربا
���و

س
 +

 ۳0
0 P

EG
 65

0  
mg

 +
% ۳

0/
ل 5

الک
=p

H 
4-

۳

20
 m

g/
ml

5 m
g/

ml
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
 % 

0/
ک 9

نم
ل 

حلو
م

% 5
کز 

گلو
یا 

20
0 m

g/
ml

15
0 m

g/
ml

ک
اتی

ست
توا

سای
ی 

ها
ارو

ی د
راک

خو
 و 

ی
ساز

باز
ی 

ها
ول 

حل
ن م

یو
الس

مو
 فر

1-
پ3

ل 
دو

ه ج
دام

ا



439

ارو
د

ها
ی 

ودن
افز

ا و 
ل ه

حال
ی: 

ساز
باز

ی 
ها

ول 
حل

م
ی

ساز
باز

ل 
حلو

ر م
و د

دار
ت 

لظ
غ

ها
ده 

کنن
ق 

رقی
ن: 

ند
ورا

ی خ
برا

ی 
ساز

ق 
رقی

ی 
��را

ل ب�
���و

حل
ر م

و د
دار

ت 
ظ���

غل
دن

وران
خ

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

Fl
ox

ur
idi

ne
س 

�تر
س��

ر د
ی د

جار
ور ت

ط���
�ه 

)ب��
ت(

یس
ن

ب
آ

100
 m

g/
ml

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
0/

۳ m
g/

ml

ف
ال  Fl

ud
ara

bin
e

ب
آ

ب
آ

25
 m

g/
ml

10 
mg

/m
l

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
1 m

g/
ml

0/
4 m

g/
ml

5-
Fl

uo
ro

ur
ac

il
ید 

س���
روک

ید
 ه

ط
س���

تو
 pH

ب )
آ

م 
ظی

 تن
8/

6-
9/

4 
ی

 رو
یم

سد
د(

رد
گ

 pH
(

ب 
آ

ط 
س���

تو
ید 

س���
وک

در
هی

ی 
رو

م 
دی

س���
 8

/6
-9

/4
د(

رد
م گ

ظی
تن

50
 m

g/
ml

50
 m

g/
ml

ی 
نم

ق 
قی���

ر ر
ش���ت

)بی
د(

شو
-4

0
 m

g/
ml 0/
01

50
 m

g/
ml

ف
ال  Id

aru
bic

in
توز

الک
 50

 m
g +

 5 
mg

% 0
/9

ک 
 نم

ول
حل

ا م
ب ی

آ
ب

آ
1 m

g/
ml

1 m
g/

ml
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
 % 

0/
ک 9

نم
ل 

حلو
م

% 5
کز 

گلو
یا 

0/
5 m

g/
ml

40
 m

g/
ml

Ifo
sfa

mi
de

ب
آ

ب
آ

 m
g

/
m

l
71

/4
50

 m
g/

ml
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
 % 

0/
ک 9

نم
ل 

حلو
م

% 5
کز 

گلو
یا 

1 m
g/

ml
27

 m
g/

ml

ق 
رقی

ن 
دو

– ب
 Lo

mu
sti

ne
ود.

ه ش
فاد

ست
ی ا

ساز
 40

 m
g/

ca
ps

ule
ی: 

تو
مح

ت 
ئارا

س���ت
ک، ا

تال
وز، 

کت
ال

وم
یزی

من

6-
M

erc
ap

top
ur

ine
نی

ها
ی د

راک
خو

ب
آ

10 
mg

/m
l

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
1 m

g/
ml

ک
اتی

ست
توا

سای
ی 

ها
ارو

ی د
راک

خو
 و 

ی
ساز

باز
ی 

ها
ول 

حل
ن م

یو
الس

مو
 فر

1-
پ3

ل 
دو

ه ج
دام

ا



440
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

ارو
د

ها
ی 

ودن
افز

ا و 
ل ه

حال
ی: 

ساز
باز

ی 
ها

ول 
حل

م
ی

ساز
باز

ل 
حلو

ر م
و د

دار
ت 

لظ
غ

ها
ده 

کنن
ق 

رقی
ن: 

ند
ورا

ی خ
برا

ی 
ساز

ق 
رقی

ی 
��را

ل ب�
���و

حل
ر م

و د
دار

ت 
ظ���

غل
دن

وران
خ

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

M
eth

otr
ex

ate
ی 

س���
روک

ید
ی ه

 پ���
�ل

تی��
+ م

ب 
آ

ی 
پ���

ل 
پی���

پرو
 +

ت 
زوا

بن���
ت

زوا
ی بن

کس
درو

هی
ب

آ
2/

5 m
g/

ml
100

 m
g/

ml
% 5

کز 
گلو

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
0/

5 m
g/

ml
2 m

g/
ml

Pi
rar

ub
ici

n
ک 

لری
دک

س���ی
+ ا

 10
 m

g
ید 

س���
روک

ید
 ه

+ 
1 m

ol/
L

توز
الک

 + 
0/2

 m
ol/

L م
سدی

د(
شو

م 
ظی

5 تن
 m

l( 
ب

آ
ب

آ
2 m

g/
ml

% 5
کز 

گلو
1 m

g/
ml

St
rep

toz
oc

in
ید 

س���
2 ا

20
 m

g 
+

 1
 g

ک
تری

سی

کز 
گلو

���ا 
% ی

 0/
ک 9

م���
ل ن

حلو
م

% 5 9 m
l

ب
آ

100
 m

g/
ml

100
 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

 % 
0/

ک 9
نم

ل 
حلو

م
% 5

کز 
گلو

یا 
0/

1 m
g/

ml
14

 m
g/

ml

Te
nip

os
ide

ل 
��ک

 ال�
�ل

زی��
 بن

+ 
50

 m
g

 + 
ید

تام
س���

ل ا
تی���

ی م
+ د

ول
تان

+ ا
ک 

رچ
ن ک

وغ
ر

5 m
l تا

ی 
ر آب

غی
ل 

حال
10 

mg
/m

l
10 

mg
/m

l
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
 % 

0/
ک 9

نم
ل 

حلو
م

% 5
کز 

گلو
یا 

0/
5 m

g/
ml

1/8
 m

g/
ml

Th
iot

ep
a

10 
mg

ک و 
 نم

ول
حل

ی م
تو

مح
(

م(
دی

ت س
بنا

کر
بی

ب
آ

ب
آ

5 m
g/

ml
10 

mg
/m

l
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
% 5

کز 
گلو

1 m
g/

ml
0/

06
 m

g/
ml

ک
اتی

ست
توا

سای
ی 

ها
ارو

ی د
راک

خو
 و 

ی
ساز

باز
ی 

ها
ول 

حل
ن م

یو
الس

مو
 فر

1-
پ3

ل 
دو

ه ج
دام

ا



441

ارو
د

ها
ی 

ودن
افز

ا و 
ل ه

حال
ی: 

ساز
باز

ی 
ها

ول 
حل

م
ی

ساز
باز

ل 
حلو

ر م
و د

دار
ت 

لظ
غ

ها
ده 

کنن
ق 

رقی
ن: 

ند
ورا

ی خ
برا

ی 
ساز

ق 
رقی

ی 
��را

ل ب�
���و

حل
ر م

و د
دار

ت 
ظ���

غل
دن

وران
خ

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

سه
ران

ف
ده 

تح
ت م

یاال
ا

کا
مری

ا
سه

ران
ف

ده 
تح

ت م
یاال

ا
کا

مری
ا

Vi
nb

las
tin

e s
ulf

ate
10 

mg
کز 

گلو
���ا 

% ی
 0/

ک 9
م���

ل ن
حلو

م
% 5

ل 
حلو

9 م
 m

g
در 

ی 
ک���

نم
 %0

/9
از 

 1  m
l

ل 
��ک

 ال�
�ل

زی��
بن

 pH
ب، 

 آ
در

 ۳/
5-

5
ی 

رو
ود

م ش
ظی

تن

1 m
g/

ml
1 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

ی 
نم

ق 
قی���

ر ر
ش���ت

)بی
د(

شو
0/

17
 m

g/
ml

1 m
g/

ml

Vi
nc

ris
tin

e s
ulf

ate
 1/

27
5

 m
g

 +
 10

 m
g

ی 
س���

روک
ید

 ه
ی

پ���
ل 

تی���
م

 0/
22

5
 m

g 
+

ت 
زوا

بن���
ی 

س���
روک

ید
 ه

ی
ل پ

وپی
پر

ک 
�تی

س��
د ا

س���ی
+ ا

ت 
زوا

بن
0/

2 m
ol/

L

د(
شو

م 
ظی

1 تن
 m

l( 
ب

آ

ل 
متی

 1/
۳ 

mg
 1 m

l در
ن 

اراب
پ

ی 
رو

 pH
ب، 

آ
 ۳

/5
-5

/5
ود

م ش
ظی

تن

1 m
g/

ml
1 m

g/
ml

 یا 
% 0

/9
ک 

م���
ل ن

���و
حل

م
% 5

کز 
گلو

ی 
نم

ق 
قی���

ر ر
ش���ت

)بی
د(

شو
0/

17
 m

g/
ml

1 m
g/

ml

Vi
nd

es
ine

 su
lfa

te
ول

نیت
 ما

5 m
g +

 1 m
g

ب
آ

 m
g

/
m

l
0/

25
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
0/

00
1 m

g/
ml

Vi
no

rel
bin

e s
ulf

ate
10 

mg
ب

آ
10 

mg
/m

l
 یا 

% 0
/9

ک 
م���

ل ن
���و

حل
م

% 5
کز 

گلو
0/

1 m
g/

ml

)U
nit

د )
اح

= و
 U

ل، 
مو

 = 
mo

l ،
یتر

ی ل
میل

 = 
ml

م، 
 گر

لی
می

 = 
mg

م، 
 گر

= g
د.

ه ان
شد

ش 
مای

ا آز
ریک

 ام
ده

تح
ت م

اال
ی ای

ها
ن 

یو
الس

مو
 فر

ط
 فق

ف
ال

د 
اش

ی ب
ت م

فاو
 مت

گر
 دی

شور
ه ک

ی ب
شور

ز ک
تر ا

یش
ی ب

ساز
ق 

رقی
ن 

ه ای
ود

حد
، م

ود
وج

ن 
ا ای

د. ب
ه ان

شد
ق 

رقی
تر 

یش
ن ب

ارا
یم

ه ب
ن ب

ند
ورا

 خ
ی

برا
ها 

ز آن
ی ا

یار
بس

ل، 
دو

 ج
ن

ر ای
ه د

شد
ت 

رس
فه

ی 
ها

ارو
ی د

ساز
باز

 از 
عد

ه: ب
کت

ن
ها 

ن 
یو

الس
مو

 فر
ن

ه ای
ه ب

وج
با ت

ت 
وس

 پی
ن

ر ای
ه د

شد
ح 

طر
ه م

جزی
ی ت

ها
ش 

 رو
ت.

اس
ده 

 ش
ده

تفا
اس

کا 
مری

ه ا
حد

مت
ت 

اال
و ای

سه 
ران

ر ف
ه د

شد
ده 

 دا
ئه

 ارا
ون

سی
وال

رم
ت ف

ئیا
جز

ت؛ 
اس

ص 
شخ

ز م
 نی

هم
ن م

ل ای
دو

 ج
و از

ت 
اس

ن 
مک

ه م
جزی

ر ت
ت اث

اس
کر 

ه ذ
م ب

الز
د. 

اش
ه ب

شت
 دا

ود
وج

ی 
 مل

ت
اما

قد
در ا

ت 
فاو

ک ت
ه ی

ی ک
مان

ا ز
ت ت

اس
ده 

 ش
ده

تفا
اس

ن( 
ند

ورا
 خ

ی
برا

تر 
ی 

قو
ل 

حلو
ی م

عن
« )ی

ت
حال

ن 
تری

بد
ز »

ه ا
مون

ر ن
ر ه

، د
ت

اس
ده 

 ش
ش

مای
آز

د.
یاب

ش 
اه

، ک
شد

ه با
شد

ده 
تفا

اس
ور 

ذک
ی م

ها
ارو

ر د
ظ ت

غلی
ن 

یو
الس

مو
 فر

ی
برا

ص 
خا

ش 
 رو

ک
ه ی

ی ک
ورت

 ص
در

ک
اتی

ست
توا

سای
ی 

ها
ارو

ی د
راک

خو
 و 

ی
ساز

باز
ی 

ها
ول 

حل
ن م

یو
الس

مو
 فر

1-
پ3

ل 
دو

ه ج
دام

ا



442
مدیریت ایمن مواد زاید مراقبت های بهداشتی

جدول پ3-2 تاثیر روش های تجزیه آزمایش شده روی فرموالسیون 32 داروی سایتواستاتیک
کسید هیدروژنتجزیه توسط هیپوکلریت سدیمدارو تجزیه توسط عامل فنتونتجزیه توسط پرا

اثر موتاژنتجزیهاثر موتاژنتجزیهاثر موتاژنتجزیه
Aclarubicin+--+-
Amsacrine+--+-
Asparaginase+-+-+-
Azathioprine+؟--+-
Bleomycin 10 mg/ml+--الف+ / - الف - / +
Carboplatin+-+-
Carmustine:

++- / سمی+++1 ساعت
آزمایش نشده- / سمی+-+4 ساعت

Chlormethine )mustine(+---
Cisplatin+-+ب - )+(+-
Cyclophosphamide+-+-+ج - )+(
Cytarabine+-+-+-
Dacarbazine 10 mg/ml++-د+ / - د - )+(
Dacarbazine 4mg/ml+-آزمایش نشده+- )+(
Daunorubicin+--+-
Doxorubicin+--+-
Epirubicin+-+-+-
Etoposide+--++
Floxuridine+-+-+-
Fludarabine+-+-+-
5-Fluorouracil+-+سمی+-
Idarubicin+--+-
Ifosfamide+-+ج - )+(+-
Lomustine 5mg/ml:

- ز+ / - زT و+++1 ساعت
آزمایش نشدهT و+-+4 ساعت

Lomustine 1mg/ml:
-+T و+-+1 ساعت

آزمایش نشدهT و+-+4 ساعت
6-Mercaptopurine+-+-+-
Methotrexate+-+-+-
Pirarubicin+-ح +-+-
Streptozocin:

+ / -+-+-+کلرید سدیم 0/9 %
+ ط+ / - ط-+-+گلوکز 5 %

Teniposide+ج - )+(-+-
Thiotepa+-+-+-
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کسید هیدروژنتجزیه توسط هیپوکلریت سدیمدارو تجزیه توسط عامل فنتونتجزیه توسط پرا
اثر موتاژنتجزیهاثر موتاژنتجزیهاثر موتاژنتجزیه

Vinblastine sulfate+++-++
Vincristine sulfate+--+-
Vindesine sulfate+--+-
Vinorelbine sulfate+--+

الف غلظت باقی مانده بعد از تجزیه 1/48 %.

که آزمایش شد. ب فعالیت موتاژنی آشکار شده برای فرموالسیون ایاالت متحده امریکا 10 برابر از فرموالسیون فرانسه قوی تر می باشد، 

گلوکز 5 % انجام شد، شناسایی شد. کنش در حضور  که وا ج فعالیت موتاژنی وقتی 

د غلظت باقی مانده بعد از تجزیه 0/04 %.

ه این دارو به صورت پودر است؛ دو غلظت بعد از رقیق سازی آزمایش شده است )mg/ml 5 و 1(.

که ممکن است از یک مشکل در آماده سازی نمونه برای آزمایش اثر موتاژن نتیجه شود. و فعالیت سمی آشکار شد، 

ز در یک آزمایش، 1/22 % داروی باقی مانده شناسایی شد. نمونه آزمایش شده برای اثر موتاژن بیش از 99/5 % تجزیه شد.

کنش به مدت 24 ساعت برای تجزیه موثر، نیاز است. ح زمان وا

ط غلظت باقی مانده بعد از تجزیه 0/7 %.
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کتیو پ4 سطوح ترخیص مواد زاید رادیوا

مطالب این پیوس���ت توس���ط آژان���س بین المللی انرژی اتمی )IAEA( تهیه ش���ده و از دو نش���ریه زی���ر و با مجوز 
استفاده برگرفته شده است:

IAEA )1996(: س���طوح ترخی���ص رادیونوکلوییده���ا در مواد جامد. TECDOC  855، وی���ن، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی.

IAEA )1999(: ترخی���ص مواد در نتیجه اس���تفاده از رادیونوکلوییدها در پزش���کی، صنع���ت و تحقیقات، وین، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی.

 جدول   پ4-1 سطح عمومی ترخیص برای مواد زاید جامد
سطح ترخیص )Bq/g( برای مقادیر متوسطرادیونوکلویید

H-31×106

C-141×104

Na-221×101

Na-241×101

P-321×10۳

S-351×105

Cl-361×104

K-421×102

Ca-451×104

Ca-471×101

Cr-511×10۳

Fe-591×101

Co-571×102

Co-581×101

Ga-671×102

Se-751×102

Sr-851×102

Sr-891×10۳

Y-901×10۳

Mo-991×102

Tc-991×104

Tc-99m1×102
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سطح ترخیص )Bq/g( برای مقادیر متوسطرادیونوکلویید

In-1111×102

I-1231×102

I-1251×10۳

I-1311×102

Pm-1471×104

Er-1691×104

Au-1981×102

Hg-1971×102

Hg-2031×102

Tl-2011×102

Ra-2261×101

Th-2321×100

نکته: سطوح عمومی ترخیص در جدول پ4-1 برای مقادیر متوسط   مواد زاید )یعنی کمتر از ۳ تن از پسماندهای 
ک سازی شده در هر سال و در هر یک از تسهیالت( ارائه شده است. آنها همانند سطوح معافیت استانداردهای  پا
 ,IAEA( بین المللی ایمنی پایه برای حفاظت در مقابل تابش یونیزاس���یون و برای ایمنی منابع تابش هس���تند

ح شده در جدول پ4-1 می باشد. 1996(. سطوح ترخیص برای مقادیر زیاد، یک دهم سطوح مطر

 ادامه جدول   پ4-1 سطح عمومی ترخیص برای مواد زاید جامد
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جدول پ4-2 نرخ تخلیه مایعات به فاضالبروها، رودخانه ها و یا سایر منابع آبی بزرگ
خ رهاسازی ساالنه )Bq/year(رادیونوکلویید خ رهاسازی ماهانه )Bq/year(نر خ رهاسازی روزانه )Bq/year(نر نر

H-3109108107

C-14107106105

Na-22102101
Na-2410510410۳

P-3210۳10210
S-35106105104

Cl-36107106105

Ca-45107106105

Ca-4710510410۳

Fe-5910۳10210
Co-57106105104

Co-5810510410۳

Ga-6710510410۳

Sr-8510۳10210۳

Sr-89106105104

Y-90107106105

Mo-9910510410۳

Tc-99107106105

Tc-99m106105104

In-11110510410۳

I-123106105104

I-12510510410۳

I-13110510410۳

Pm-14610710655
Er-169107106105

Au-19810510410۳

Hg-197106105104

Hg-20310410۳102

Tl-20110510410۳

Ra-22610۳10210
Th-23210۳10210

کمتر از میزان ذکر شده باشد، مواد زاید مایع  گر  که ا نکته 1: جدول پ4-2 میزان انتشار ساالنه را ارائه می دهد 
کامل توسط یک لوله به فاضالب رو، رودخانه  مخلوط شدنی با آب می توانند همراه با فاضالب معمولی به طور 
کوتاه  که تخلیه نمودن تمام مواد در یک زمان بس���یار  و یا دیگر منابع آب های بزرگ تخلیه ش���وند. از آن جایی 
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که به ترتیب بر اساس 0/1و 0/01 از  گنجانده شده است  مناسب نیست، هم محدودیت ماهانه و هم روزانه نیز 
محدودیت های ساالنه می باشند.

 .)1999 ,IAEA( ک س���ازی برای انتش���ار مایع، در جای دیگری توصیف ش���ده است نکته 2: تعیین س���طوح پا
کتیوی  ح فوق العاده احتمالی مورد بررسی قرار گرفتند: )الف( هیچ ماده رادیوا برای تخلیه به فاضالبروها، دو طر
کتیو  در لجن فاضالب باقی نمی ماند، همه به صورت مایع در منبع آب تخلیه می شوند؛ و )ب( تمام مواد رادیوا
تخلیه شده در لجن فاضالب در عملیات تصفیه فاضالب باقی می ماند. دزهای تابش برای هر دو مورد محاسبه 
کننده بیشتری برای تعیین مقادیر موجود در جدول پ4-2، پس از تقسیم شدن بر عدد  شد و سطوح محدود 
ثاب���ت 1000، مورد اس���تفاده ق���رار گرفت. این عامل در نظر دارد تا نش���ان دهد که )الف( مدل های اس���ناد مرجع 
)IAEA, 1999(  برای اس���تفاده در ش���رایط معتدل اروپایی و آمریکای ش���مالی توس���عه داده شده و فرضیه های 
کش���اورزی و ش���یوه زندگی ممکن اس���ت به طور جهانی معتبر نباش���ند؛ و )ب( این مدل ها انتقال  رژیم غذایی، 
کشاورزی در  رادیونوکلوییدها به زنجیره های غذایی زمینی را در نتیجه آبیاری و یا استفاده از لجن فاضالب در 

نظر نمی گیرد. 
نکته 3: پس از تش���خیص و استفاده درمانی از رادیونوکلوییدها، فعالیت رادیونوکلوییدها از تخلیه بیماران نیز 

ک سازی می توان به این مهم دست یافت. گیرد. با مقایسه تخلیه ها با سطوح پا باید مورد توجه قرار 
نکت���ه 4: برای س���ایر رادیونوکلوییدها و س���طوح باالتر فعالیت، هر تخلیه انجام ش���ده باید پ���س از ارزیابی تمام 

شرایط مربوطه توسط مقامات نظارتی، مجاز اعالم شود.
نکت���ه 5: در حقیق���ت، اغلب بیش از ی���ک رادیونوکلویید درگیر خواهد بود. برای تعیی���ن این که آیا مخلوطی از 
کمتر از آن قرار دارد یا خیر، از یک عبارت ساده نسبت می توان استفاده  ک سازی یا  رادیونوکلوییدها در سطح پا

نمود:

 i ک س���ازی رادیونوکلوییدهای در اینجا Ci غلظت رادیونوکلوییدهای i در مواد مورد نظر Bq/ g(، CLi (س���طح پا
در ماده )Bq/ g( و n تعداد رادیونوکلوییدها در مخلوط است.
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جدول پ4-3 رهاسازی گازها در هوای آزاد
خ رهاسازی ساالنه )Bq/year(رادیونوکلویید نر

H-3108

C-14107

Na-2210۳

Na-24106

P-32105

S-35105

Cl-36104

K-42107

Ca-45105

Ca-47106

Cr-51106

Fe-59105

Co-57106

Ga-67107

Se-75105

Co-58106

Sr-85105

Sr-89105

Y-90107

Mo-99106

Tc-99104

Tc-99m108

In-111106

I-123107

I-125105

I-131105

Xe-127108

Xe-133109

Pm-147107

Er-169107

Au-198106

Hg-197107

Hg-203105

Tl-201107

Ra-22610۳

Th-232102
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نکته 1: جدول پ4-۳ میزان انتشار ساالنه را که کمتر از آن پسماند گازی شکل می تواند از طریق سیستم های 
کابینت های آزمایش���گاهی( یا س���ایر وس���ایل به هوای آزاد تخلیه ش���ود، ارائه  تهویه )برای مثال فیوم حاصل از 
گاز به هر ساختمانی  کار تنها می تواند از این راه و در چنین جایگاهی انجام شود تا از ورود مجدد  می دهد. این 

جلوگیری گردد.
 .)1999 ,IAEA( ح داده شده است نکته 2: تعیین س���طوح ترخیص برای انتش���ار گازها در جاهای دیگر نیز شر
فرض بر این اس���ت که یک فرد 20 متر دورتر از نقطه انتش���ار زندگی می نماید و تمام مواد غذایی فصلی را از یک 
که حداقل 800  که حداقل 100 متر دورتر از نقطه انتشار است و تمام محصوالت حیوانی را از یک ناحیه  منطقه 
متر دورتر از نقطه انتش���ار می باش���د، به دس���ت می آورد. بنابراین مقادیر جدول پ4-۳ بر اس���اس دز تابش و از 
مجموع مس���یرهای استنش���اق، تزریق و مواجهه خارجی محاس���به ش���ده اند. مقادیر ارائه شده در جدول شامل 
 ,IAEA( کتور ثابت 1000 اس���ت که نش���ان دهنده این واقعیت است که مدل های موجود در اسناد مرجع یک فا
1999( برای شرایط معتدل اروپایی و آمریکای شمالی توسعه داده شده و ممکن است برای کشورهایی که رژیم 

کشاورزی و شیوه زندگی آنها متمایز از یکدیگر است، متفاوت باشد. غذایی، 
نکت���ه 3: ب���رای س���ایر رادیونوکلوییدها و س���طوح باالتر فعالیت، هر تخلیه باید توس���ط مقام���ات نظارتی پس از 

کلیه شرایط مربوطه مجاز اعالم شود.  ارزیابی 
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کارسینوژن لودگی تصادفی با محصوالت موتاژن و  پ5 آ

کمی با اقتباس از اسناد زیر بازنویسی شده است:  متن این پیوست با تغییرات ویرایشی 
کارسینوژن اسناد منتشر  سازمان جهانی بهداش���ت )WHO( )1998(. مدیریت آزمایشگاه محصوالت موتاژن و 

.)WHO( ؛ واحد آموزشی شماره 2. ژنو، سازمان جهانی بهداشتWHO/PCS/98.9 شده

کارسینوژن باید از نظر سیستماتیک برنامه ریزی شود زیرا می تواند  حادثه ناشی از آلودگی توسط مواد موتاژن یا 
بر تمام کارکنان آزمایش���گاه و تجهیزات اثر بگذارد. ممکن اس���ت مواد مورد نظر به چند شکل )مایع، جامد، گاز، 

گرفته شود.  ماده فرار، آئروسل و...( به وجود آیند لذا هر احتمالی باید در نظر 
در هر صورت: 

کنترل سموم، 	  خروجی های اضطراری باید تابلوی راهنما داش���ته باشند و شماره تلفن های اضطراری )مرکز 
خدمات آتش نشانی، خدمات آمبوالنس، مرکز پزشکی( به صورت برجسته و متمایز نشان داده شوند؛ 

خدمات اورژانس باید از وجود خطر و توافق نامه پیشنهادی مطلع باشند؛ 	 
کمک های اولیه باید در دسترس باشند.	  تجهیزات اضطراری و افراد آموزش دیده برای 

پ 5-1 اقدام فوری
در ه���ر صورت باید به افراد مس���ئول که نام ها و ش���ماره تلفن ه���ای آنها به وض���وح روی درب محوطه مورد نظر 

نمایش داده شده است، اطالع داده شود. 
کار ثبت  ابالغ انجام خدمات پزش���کی، مسئولیت سوپروایزر )ناظر ارش���د( است و باید حادثه را در حوادث محل 
کار تماس برقرار نماید.  کمیته بهداشت و ایمنی و یا شورای  ج از محل در صورت نیاز و با  نماید و با خدمات خار

اقدام فوری انجام شده توسط سوپروایزر چندین هدف دارد: 
گاز، مواد فرار، آئروسل، ماده جامد پودری شکل یا مایع باشد، مطابق برنامه از 	  در صورتی که آلودگی ناشی از 

کارکنان از محل انجام شود؛  پیش برنامه ریزی شده به سرعت تخلیه 
در صورتی که آالینده پودری ش���کل باش���د، باید درها بس���ته و هودهای تهویه هوا خاموش ش���وند تا از ایجاد 	 

گردد؛  جریان هوا ممانعت 
گردد؛ 	  دسترسی به منطقه آلوده محدود 
کارگیری روش های مناسب، به سرعت آلودگی زدایی از افراد آسیب دیده را سازمان دهی نماید؛ 	  با به 
به سرعت آلودگی زدایی محوطه و تجهیزات آسیب دیده را سازمان دهی نماید. 	 
کافی به منظور پیش���گیری از آلودگ���ی محوطه، تجهیزات و افراد 	  تا حد امکان اقدامات احتیاطی مناس���ب و 

انجام شود.
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کارکنان پ 5-2 تخلیه 
کارکنان باید خیلی س���ریع در موارد جدی از آلودگی های بزرگ که آالینده ها به آس���انی منتش���ر می شوند )به ویژه 
ج از محل  گازها، مواد فرار یا آئروسل ها( از محل تخلیه شوند. در این تخلیه ممکن است به کمک افرادی از خار
مجهز به پوشش حفاظتی متناسب با میزان و نوع آلودگی نیاز باشد )دستکش، عینک ایمنی، ماسک سلولزی، 

کارتریج دار1و2، دستگاه تامین هوای تنفسی سیار و لباس یکسره(. ماسک 

کارکنان لودگی زدایی  پ5-3 آ
کننده سالمت )جراحت و مشکالت تنفسی( باید بالفاصله  هر عالمتی دال بر مس���مومیت حاد و یا شرایط تهدید 
ع آلودگی وج���ود دارد؛ در هر صورت، لباس هایی  ح احتمالی بس���ته به نو م���ورد توج���ه قرار گیرد از این رو چند طر
که آلوده ش���ده اند یا تصور می ش���ود که آلوده ش���ده اند را باید ب���ه منظور آلودگی زدایی تعویض نم���ود و آنها را در 

ک های مخصوص قرار داد. سا

پ5-3-1 آلودگی پوست و مخاط ها
شس���ت و ش���وی فراوان و فوری نقطه آلوده با آب س���رد یا ولرم به مدت 20 دقیقه توسط دوش، چشم شوی و یا 

هر روش مناسب دیگر انجام شود. 
هرگ���ز نقط���ه آل���وده را مالش ندهید و هرگز از حالل ها مثل الکل که ممکن اس���ت نفوذ آالینده از طریق پوس���ت را 

تسهیل نماید، استفاده ننمایید. 
آلودگی توسط شست و شوی اولیه، رقیق می شود و آب حاصل ازشست و شو باید همراه با مواد زاید موتاژن دفع 

گردد. 
گر مواد، مش���کوک به چربی دوستی هس���تند )قابلیت انحالل در آب، کمتر از 0/1  %(، می توان از دترجنت های  ا
مالیم برای تکمیل آلودگی زدایی پوست استفاده نمود. هرچند برای استفاده از شوینده ها هم باید استثنا قائل 
ش���د زیرا ممکن اس���ت نفوذ آالینده به پوس���ت یا مخاط را آس���ان تر نمایند؛ بنابراین هرگز نباید به عنوان اولین 

راهکار از آنها استفاده نمود.
 در موارد شدید ممکن است آلودگی در بیمارستان ادامه یابد در این صورت می توان با هر اثر سیستمیک مقابله 

نمود.

پ5-3-2 جذب از طریق دهان )بلعیدن(
کنترل سموم( صورت می گیرد. 	  کز  فرآیند و روند آلودگی زدایی به دنبال اقدامات پزش���کی یا بیمارستانی )مرا

گاهی داشته باشد، دهان خود را با آب شست و شو می دهد.  گر فرد مبتال آ با این حال ا
هرگز مصدوم را وادار به استفراغ ننمایید.	 

1. Cartridge Mask
مانند  بنابراین  است  تعویض  قابل  آن  کارتریج  که  تفاوت  این  با  است  دار  فیلتر  ماسک  شبیه  دار  کارتریج  ماسک  مترجمین:  توضیح    .2

ماسک های فیلتر دار یکبار مصرف نمی باشد. این ماسک ها به انواع پوشش ربع صورت، نیم صورت و تمام صورت تقسیم می شود.
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پ5-3-3 استنشاق
ف���ردی که از طریق استنش���اق مواد آالینده آس���یب دیده اس���ت را باید بالفاصله به محیط غیر آل���وده انتقال داد؛ 
س���پس فرآیند آلودگی زدایی به همراه مراقبت پرس���نل متخصص انجام ش���ود. گاهی اوقات درمان اثرات سمی 

آالینده، امکان بستری شدن در بیمارستان را به همراه دارد.

لودگی زدایی محوطه ها و تجهیزات پ5-4 آ
در هر مورد آلودگی: 

باید به خدمات ایمنی اطالع داده شود؛ 	 
گذاری و با استفاده از نوارهای نشانگر )خطر( یا 	  محیط آلوده )کف، نشیمن، نیمکت ها و...( را باید عالمت 

چسب نواری جدا نمود؛ 
کارتریج دار یا دستگاه 	  باید لباس های حفاظتی مناس���ب پوشیده شود )دستکش، ماسک سلولزی یا ماسک 

تامین هوای تنفسی سیار و لباس یکسره(؛ 
با دست بدون دستکش هیچ چیزی نباید برداشته شود؛ ابتدا آلودگی زدایی باید انجام شود.	 

الینده مایع است که آ پ5-4-1 زمانی 
م���واد ج���اذب )مثاًل عامل خش���ک کن عموم���ی( را باید روی س���طوح آلوده پهن نم���ود. س���پس آن را در مخازن 
مخصوص مواد ژنوتوکسیک دور انداخت. قسمت های آلوده را باید ابتدا با آب فراوان و سپس با استفاده حالل 
متناس���ب با آالینده، شس���ت و شو داد؛ مایعات حاصل از شست و ش���و و آبکشی را باید به عنوان فاضالب موتاژن 
دفع نمود. مایعات حاصل از شست و شوی نهایی را باید از نظر قدرت موتاژن بودن )استفاده از تجزیه و تحلیل 
ش���یمیایی س���ریع تر از آزمون موتاژن بودن جواب خواهد داد( آزمایش و تا مشخص شدن نتیجه آزمون، باید از 

دسترسی به منطقه آلوده ممانعت نمود. 
ک نمودن محلول باید از لبه خارجی محدوده آلوده شروع نمود و به سمت نقطه مرکزی  در هر صورت، برای پا
ک پیشگیری  گسترش مواد خطرنا که آلودگی از آنجا آغاز شده است( پیش رفت، تا از انتشار و  )اولین نقطه ای 

شود. این عملیات باید توسط یک فرد محافظت شده و دارای صالحیت انجام شود.

الینده پودر است که آ پ5-4-2 زمانی 
به منظور کاهش خطر انتش���ار، باید تمام راه های تهویه را مس���دود و منطقه آلوده را با اس���تفاده از کاغذ یا پارچه 
آغش���ته ب���ه حالل تمیز نم���ود. فیلترها را بع���د از آلودگی زدایی باید تعوی���ض نمود. منطقه آلوده را توس���ط پارچه 
بپوش���انید ی���ا با خیس���اندن پارچ���ه در آب یا محلول خنثی س���ازی آنها را فش���رده نمود تا از تولی���د ذراتی که قابل 

استنشاق هستند، پیشگیری شود. 
در ابتدا می توان محوطه ها و تجهیزات را با اس���تفاده از روش مرطوب از جمله حالل های خاص، آلودگی زداها 
یا ش���وینده ها در محلول آبی یا آب و صابون آلودگی زدایی نمود. حالل ها، آلودگی زداها یا ش���وینده ها باید روی 
کاغذ جاذب ریخته و بعد از استفاده در مخازن مخصوص ذخیره مواد سمی دفع شوند. قبل از استفاده مجدد از 
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محوطه، سطوح را باید با آب فراوان شست و شو داد. 
ک نمودن محدوده آلوده باید از لبه خارجی آن شروع نمود و به سمت اولین نقطه ای که  در هر صورت، برای پا

ک پیشگیری شود.  آلودگی از آنجا آغاز شده است، پیش رفت تا از انتشار مواد خطرنا
تجهیزات کوچک ارزان قیمت را می توان بدون تمیز نمودن دور انداخت؛ در غیر این صورت باید با اس���تفاده از 

روش های مذکور آلودگی زدایی را انجام داد. 
ک  سازی را باید سوزاند. لباس های آلوده شده در حادثه یا لباس های استفاده شده در طول فرآیند پا

کار پ5-5 تجهیزات اضطراری آماده به 
که از مواد موتاژن استفاده می  نمایند، موجود باشد.  چشم شوی و دوش باید نزدیک آزمایشگاهی 

کاغذ،  انبار دس���تکش های التکس، ماس���ک های سلولزی، دس���تگاه تامین هوای تنفس س���یار، لباس یکسره، 
روپوش یکبار مصرف، روکش کفش و عوامل خش���ک کن باید در دس���ترس پرسنل باشد. حالت ایده آل، فراهم 

کنترل ویژه  مواد ریخته شده حاوی تجهیزات مختلف مورد نیاز است.  کیت  نمودن 
سرانجام وجود تلفن با شماره تلفن های سوپروایزر، خدمات پزشکی، خدمات آتش  نشانی، خدمات آمبوالنس، 
مرکز کنترل سموم و ... که به صورت برجسته نشان داده می شوند، در مجاورت محل الزامی است. بدین معنی 
ج از آزمایشگاه قرار دهید  که نباید تلفن را در داخل خود آزمایشگاه قرار داد، بلکه برای مثال آن را در راهروی خار

تا در دسترس باشد.

کاری، سرقت، آتش سوزی، سیل پ5-6 خراب 
روش ها بیش���تر باید آماده پیش���گیری از حوادث و یا ش���به حادثه باشند. با این حال، س���وپروایزر آزمایشگاه باید 
کنش مناسب انجام دهد. اطالعات را باید  که بتواند وا بالفاصله بعد از وقوع ش���به حادثه مطلع ش���ود به طوری 
ج از محل، حاضر می شوند قرار داد. تمام پرسنل در خصوص هر سرقت یا  که از خار فورًا در اختیار تیم اورژانسی 

گاه باشند؛ جزئیات را مکتوب نمایند تا هرکس از خطرات موجود مطلع شود. هر عمل خرابکاری باید آ

لودگی تصادفی پ5-7 اطالع از آ
آلودگی تصادفی باید در قالب یک سند استاندارد، به خدمات پزشکی اطالع داده شود و در هر مورد یک نسخه 

گردد: گردد. در سند موارد ذیل باید ذکر  کپی از آن برای خدمات پزشکی ارسال 
روز و تاریخ حادثه 	 
که در آلودگی زدایی دخیل بوده اند	  کسانی  اسامی افراد درگیر از جمله 
محوطه ها و تجهیزات آلوده 	 
که منجر به ایجاد آلودگی شده است 	  نام ماده، حجم و غلظت آن 
که منجر به بروز حادثه شده است	  ح عملیات  شر
کنش انجام شده بعد از حادثه. 	  ح وا شر

تمام این جزئیات باید در ثبت ایمنی وارد شود.
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پ5-8 مسئولیت پذیری
کارسینوژن شناخته شده یا مشکوک 	  سوپروایزر آزمایشگاه وظیفه دارد پتانسیل خطر محصوالت موتاژن و یا 

که مدیریت آنها را به عهده دارند، اطالع  رسانی نماید.  را به افرادی 
روش  های خاص پیگیری باید در دسترس پرسنل باشد. 	 
ع آن را تعیین و راهکارهای مطمئن به منظور پیشگیری 	  بازجویی و تحقیق متعاقب بروز حادثه باید علت وقو

از وقوع مجدد آن را تهیه و اعالم نمایند.
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پ6 دفع مواد زاید پاتولوژیکی

نکته: این پیوست برگرفته از Médecins Sans Frontières )2010( است.

تصفی���ه و دف���ع م���واد زاید پاتولوژیکی قابل تجزیه زیس���تی مش���کل بحرانی بس���یاری از تس���هیالت مراقبت  های 
ح ش���ده اس���ت. این پیوس���ت برخی  کل���ی مدیری���ت این نوع م���واد زاید در فصل 8 مطر بهداش���تی اس���ت. روش 
گر زباله سوزی،  ح می دهد، که در دو صورت از آنها می  توان استفاده نمود اول این که ا روش  های جایگزین را شر
کرم س���ازی1و2 و فناوری های پیش���رفته غیر س���وز برای مواد زاید پاتولوژیکی )مثل هضم قلیایی و سیس���تم  های 
گر مواد زاید پاتولوژیکی در ترکیب با مواد  تصفیه با بخار هیبریدی با خرد کن داخلی( در دسترس نباشند و دوم ا
زاید تس���هیالت مراقبت  های بهداشتی تصفیه یا دفع شود. تحت هیچ شرایطی نباید محیط  های کشت زنده را 

گندزدایی نمود. به این روش تصفیه نمود، بلکه باید آنها را در آزمایشگاه قبل از ارسال برای دفع، 
کاهنده های حجم یا زباله  که آن را برای زباله س���وزی با  اغلب مواد زاید آلی حاوی مقدار زیادی مایعات اس���ت 
 س���وزهای با احتراق خودکار و سیس���تم بس���ته نامناس���ب می س���ازد. کاهش دما به دلیل تبخیر مایعات منجر به 

گازهای سمی بیشتر، بقای پاتوژن های مقاوم به حرارت یا حتی توقف در احتراق خواهد شد.  تشکیل 
بیش���تر تحقیق���ات روی ح���ذف پاتوژن ه���ای روده ای یا منتقل���ه از آب در انواع مختلف سیس���تم های تهیه کود 
کنون تحقیقات قابل مقایسه  ای در مورد پاتوژن های  کمپوست هم  هوازی و هم بی  هوازی تمرکز نموده  اند. تا
منتقله از خون یا پاتوژن  های ناشی از عفونت های بیمارستانی انجام نشده است؛ هر چند خطر عفونت های روده 
کمتر از عفونت های بیمارس���تانی می  باش���د. احتمال زنده ماندن پاتوژن  های منتقله از خون یا پاتوژن های  ای 
کتری  هایی که  حاصله از بیمارستان در طول تولید کود کمتر از عوامل عفونی منتقله از آب است. ویروس ها و با
کتری  ها بسیار مقاوم  که اسپور با کوتاه غیر فعال می شوند در حالی  قادر به تش���کیل اسپور نیس���تند در یک دوره 
هس���تند. در بین روش های حذف پاتوژن ها فرآیندهای تجزیه زیس���تی با دماهای باالتر و زمان ماند طوالنی تر، 

گرفته است.  به عنوان بهترین روش حذف پاتوژن ها مورد توجه قرار 
در هر روش دفع مواد زاید به منظور پیشگیری از تماس با مواد زاید تصفیه نشده مثل تماس پوستی یا پاشیدن 
هن���گام جم���ع آوری و جای گذاری مواد زاید در درون چاهک ها، کودس���ازی ها، هاضم  ه���ا و ... نهایت دقت و 

مراقبت را داشته باشید. 
پاتوژن های روده  ای می  توانند از طریق چرخه متداول عفونت منجر به بروز عفونت گردند؛ برای مثال فردی که 
در حال جابجا نمودن کود کمپوست از هاضم است ممکن است مواد روی دست های او باقی بماند و سپس آن را 
به دهان خود انتقال دهد. برعکس، انتقال پاتوژن های منتقله از خون از طریق این چرخه متداول عفونت بعید 
است؛ بسیار بعید است که فردی پاتوژن منتقله از خون را توسط جابجایی کمپوست یا ماده دوغابی شکل حاصل 
از تجزیه کننده زیستی روی دست های خود حمل نماید مگر این که پوست کارگر بریده شود یا صدمه ببیند یا این 

گردد. کارگر  که مواد زاید تیز و برنده  ای در مواد زاید وجود داشته باشد و باعث ایجاد جراحت در 
1. Cremation

کرم های دست و صورت از جفت جنین استفاده می شود. جفت جز مواد  2.  توضیح مترجمین: در صنایع آرایشی و بهداشتی به ویژه تولید 
زاید پاتولوژیکی محسوب می شود.
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پ6-1 چاه جفت جنین
ک  گر خا ک س���پاری جفت از مراس���م مهم و یک گزینه برای دفع محس���وب می  شود. ا در بس���یاری از جوامع، خا
که جامعه از پاتوژن  ها حفظ می  ش���ود به هنجارهای  س���پاری با رعایت اصول ایمنی انجام ش���ود، عالوه بر این 

گذاشته شده است.  فرهنگی و آیین های مذهبی نیز احترام 
گزینه دفع، دفع جفت ها در چاه  های س���یمانی است )شکل پ6-1(. محل چاه ها باید تا حد امکان دور از  یک 
منطقه  های در دس���ترس عموم و منطقه های بحرانی از نظر بهداشتی )مثاًل چاه  های آب، آشپزخانه  ها( باشد. 

چاه های جفت به دلیل احتمال ایجاد بو نباید نزدیک ساختمان  ها ساخته شوند.

گردد. شالوده چاه باید از بتن  50 سانتی متر )یا بیشتر( از باالی چاه را باید با بتن تقویت و محکم نمود تا از نفوذ آب سطحی به درون چاه ممانعت 
کند نماید. هم چنین چاه های  گردد و امکان حرکت رو به پایین مایعات به سمت سطح آب را  ساخته شده باشد تا ساختار چاه تثبیت و استوار 
جفت را می توان با حلقه های بتنی استاندارد با قطر حدود m 1 ساخت. سکوی باالی چاه باید از سطح زمین باالتر باشد و برای جلوگیری از نفوذ 
گازهای تولیدی  آب های سطحی از بتن ضد آب ساخته شود. باالی چاه باید با دریچه دارای قفل بسته شود و لوله تهویه برای اطمینان از خروج 
ک یک منطقه شنی است برای حفاظت از سطح آب و پیشگیری از ریزش چاه نیاز به انجام اقدامات  گر خا گردد. ا و ورود هوا به داخل چاه نصب 

که اطراف چاه با آجر تقویت شوند و وجود فاصله بین آنها امکان عبور مایعات را فراهم آورد. احتیاطی زیادی است به این ترتیب 
گیری. 1 چاه: نخ تراز، چوب و متر برای اندازه 

کلنگ، نرده حائل. 2 کج بیل،  سکو: بیل، 
درپوش: آجرهای پخته یا بلوک های سیمانی. 3
شالوده یا روکش: شن، سیمان، سنگریزه و آب تمیز. 4
ک نفوذ پذیر: میله های تقویت شده )قطر 8 میلیمتر(. 5 خا
کانال زهکشی: ابزارهای آماده سازی و بتن ریزی؛ ابزارهای سنگ کاری. 6
کنفی یا ورقه های پالستیکی. 7 گونی  الیه مالت )حداقل ضخامت 10 میلیمتر(: 
لوله تهویه: روی سکوی از پیش ساخته شده با درپوش. 8
پشه بند T شکل: پوشش حفاظتی برای اپراتورها. 9

کلراید )PVC( )ترجیحًا با قطر 150 میلیمتر(، قطعه ای از آهن ضد زنگ یا پشه بند نایلونی. 10 سطح آب: لوله پلی وینیل 
کارگر می باشد. کار برای یک مامور با تجربه و با یک یا دو  ابعاد بر حسب متر نشان داده شده اند؛ الزامات 

)2010( Médecins Sans Frontières :منبع
شکل پ6-1 نمونه ای از یک چاه جفت
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ک بستگی دارد. در اصل  ابعاد چاه مشخصات خاصی دارد و به میانگین تعداد تولدها و میزان نفوذ پذیری1 خا
گردند و هیچ  گر تمام مایعات خونی جفت فشرده  ک، امکان نفوذ هر جفت را فراهم می  آورد، حال ا 0/5 لیتر خا

کل فضا را به خود اختصاص می دهد. کثر 5 لیتر از  خ ندهد، هر جفت حدا ک ر نفوذی در خا
ک از طریق بخش های آب  بندی نش���ده چاه نفوذ نمایند. با این حال   قس���مت مایع جفت  ها، می  توانند در خا
که مانع از آلودگی آب های زیرزمینی اطراف توس���ط مواد زاید ش���ود. حداقل  گونه ای طراحی ش���ود  چ���اه باید به 
فاصله ایمن 1/5 متر از کف چاه تا سطح آب زیرزمینی توصیه شده است. احداث چاه  های جفت در محل هایی 

که سطح آب نزدیک سطح زمین است یا در مناطق در معرض سیل توصیه نمی گردد.
که چاه دوم به محض پر شدن  پیش���نهاد می  شود چاه جفت به صورت جفت )دو تایی( ساخته شود به طوری 
که یک چاه پر ش���د باید آن را تعطیل نمود. هر چاه مهر و موم ش���ده را باید  چاه اول در دس���ترس باش���د. زمانی 
گ���ذاری و موقعیت مکانی آن را ثبت نمود. ضمنًا ممکن اس���ت بعد از گذش���ت زمان کافی و تجزیه مواد  عالم���ت 
گردد. زمانی که چاه مجددًا باز می ش���ود، ممکن است نیاز به حذف برخی از  داخل چاه، چاه مجددًا بازگش���ایی 
کارگران حفاری  که  مواد تجزیه ش���ده باش���د؛ در این صورت، کف بتنی چاه دارای دو مزیت است به این ترتیب 
امکان عمیق  تر نمودن چاه را نخواهند داشت و هم چنین از بی  ثبات شدن چاه یا نزدیک  تر شدن کف چاه به 

سطح آب جلوگیری خواهد شد. 
فرآیند تجزیه زیستی در چاه، میکروارگانیسم  های پاتوژن را از بین می  برد، زیرا این مواد زاید تحت تاثیر تغییرات 
کنش  های ش���یمیایی و بیولوژیکی پیچیده ق���رار می گیرند. فرآینده���ای تجزیه در چاه  دم���ا، pH و مجموع���ه وا
کتری  های هوازی وج���ود دارد، انجام  کس���یژن برای با ب���ه ص���ورت بی  هوازی و ه���وازی در الیه  های باالیی که ا
کلر قبل از دفع، تصفی���ه نمود زیرا مواد  گندزداهای ش���یمیایی مثل اف���زودن  می ش���ود. این م���واد زاید را نباید با 

شیمیایی میکروارگانیسم  های مفید برای تجزیه بیولوژیکی را از بین می برد. 
در ح���ال حاض���ر، اطالعات کمی در خص���وص طول مدت زمانی که صرف از بین رفت���ن تمام پاتوژن ها و تخم  ها 
می شود، وجود دارد؛ زیرا فرآیند تجزیه به شرایط محل )مثاًل دمای پیرامون چاه( بستگی دارد. لذا توصیه شده 
اس���ت چاه های جفت قبل از بازگش���ایی مجدد، حداقل به مدت دو س���ال تعطیل باش���ند. این موضوع نیاز به 

تحقیقات بیشتری دارد. 
کس���تر یا ذغال چوب به کاهش بو کمک می  نماید بدون این که اثر نامطلوبی در فرآیند تجزیه داش���ته باشد.  خا
ک را افزایش می دهد در نتیجه روند تجزیه  گ���ر چ���ه افزودن آهک به کاهش بو کمک خواهد نمود ولی pH خ���ا ا
ک را  کس���تر، بو و pH خا کاهش می  یابد و بنابراین افزودن آهک توصیه نمی  ش���ود. الزم به ذکر اس���ت افزودن خا

کربن به نیتروژن )C:N( را اصالح می نماید و روند تجزیه را سرعت می  بخشد.  کاهش می  دهد و نسبت 
بهره برداری از چاه جفت بر اساس مراحل و اصول زیر است )MSF، خالصه فنی 6/08(: 

مواد زاید آلی را بالفاصله بعد از وارد شدن به منطقه، در چاه دفع نمایید. در این دوره زمانی فقط از یک چاه 	 
استفاده نمایید. اطمینان حاصل نمایید که همیشه درپوش چاه  ها بسته هستند. 

گندزدایی و س���پس آنه���ا را با آب تمیز آبکش���ی نمایید و 	  کلر 0/1 %  ظ���روف خال���ی مواد زای���د آلی را با محل���ول 
کلر و صابون را با یکدیگر مخلوط ننمایید.  سرانجام آنها را با آب و صابون شست و شو دهید. هرگز 

1. Infiltration



459

گر چاه را به طور 	  زمانی که س���طح مواد زاید آلی حدود 0/5 متر پایین  تر از س���کو رس���ید چاه را تعطیل نمایید. ا
ک فشرده  کستر چوب روی مواد زاید آلی بریزید و روی آن را با خا دائم تعطیل می نمایید، الیه ضخیمی از خا
کس���تر نرم حاصل از مواد زاید سوخته استفاده ننمایید. بیشتر مواد زاید آلی  بپوش���انید. برای این منظور از خا
که حداقل دو س���ال تعطیل  به مواد بی  ضرر تجزیه می گردند، بنابراین به طور معمول امکان تخلیه چاهی 
بوده اس���ت، وجود دارد. با این حال باید بدانید که اس���تخوان های اندام  های قطع شده هنوز سالم خواهند 
بود. در تصور عموم، حذف این مواد باقی مانده رنج آور و ناراحت کننده است. توجه خاص و ویژه ای جهت 
که ممکن است به طور تصادفی در چاه مواد زاید آلی  جلوگیری از ایجاد جراحت توسط مواد زاید تیز و برنده 
دفع ش���ده باشند، داشته باش���ید. باید یک محل دفن دائمی جدید برای باقی مانده های مواد زاید آلی مثل 

کنترل شده یا لندفیل بهداشتی پیدا نمود. محل دفع زباله  های 

کمپوست به روش هوازی پ6-2 تولید 
کتری  های هوازی در محیط های  تولید کمپوست یک روش تصفیه هوازی مواد زاید قابل تجزیه زیستی است. با
ک تجزیه می  نمایند، سپس  کربن، آب و آمونیا کس���ید  کس���یژن رش���د و مواد زاید را در درجه اول به دی ا غنی از ا
ک اس���تفاده می ش���ود، حاصل می گردد.  ک )کمپوس���ت( که برای غنی س���ازی خا مخلوطی تیره رنگ ش���بیه خا

کمپوست به چهار جز با اهمیت برابر، برای عملکرد موثر نیاز دارند:  ارگانیسم های تولید 
کربن، حرارت تولید می نماید 	  کسیداسیون میکروبی  کربن: برای انرژی؛ ا
کربن	  کسیداسیون  نیتروژن: برای رشد و تولید مثل ارگانیسم های بیشتر برای ا
کربن؛ فرآیند تجزیه 	  کسیداسیون  کسیژن: برای ا ا
که ش���رایط بی  هوازی ایجاد 	  کنترل و حفظ می گردد بدون این  آب: فعالیت میکروبی با مقدار مناس���ب آب، 

نماید. 
کتری  های مفید و مواد مغذی تامین می  شوند و فعالیت آنها، دمای توده  در تناس���ب  های مناس���ب این مواد، با
کسیژن نیز کاهش می  یابد، توده باید  کمپوس���ت را افزایش خواهد داد. چون آب در اثر تبخیر از دس���ت می  رود و ا
گرم  تر شود، باید آب و هوای بیشتری اضافه نمود؛ حفظ تعادل آب و  گردد. هر چه توده  به طور فعال مدیریت 
هوا در دمای باال )C° 80-75( تا زمانی که مواد تجزیه می شوند، حیاتی است. الزم به ذکر است هوا یا آب بسیار 
 C کند می نماید. حرارت، پاتوژن ها را در دمای کربن بس���یار زیاد )یا نیتروژن خیلی کم(، فرآین���د را  زیاد، همانند 

°55 و باالتر از بین می  برد. 
کتاب  های  نسبت C:N اهمیت بسیار زیادی دارد. نسبت بهینه C:N در مواد خام حدود ۳0:1 است. بسیاری از 
راهنما و کتابچه  ها نسبتC:N مواد آلی معمول را ارائه داده  اند و این امکان را برای کارگران فراهم نموده  اند که 
 C:N ک اره و برگ های خشک نسبت کاغذ، خا مواد زاید را ترکیب نمایند و نسبت C:N حاصل را برآورد نمایند. 
گیاهان قطع ش���ده، باقی مانده میوه ها و س���بزیجات نیتروژن باالیی دارند.  که علف ها،  باالیی دارند، در حالی 

الشه های حیوانی نسبت C:N نسبتًا پایین حدود 5:1 دارند. 
کننده مواد زاید، محس���وب  کتری  های تجزیه  کتور مهمی به منظور اطمینان از زنده ماندن با ه���م چنین pH فا
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ک اس���ت؛ ع���دد 7 »خنثی«، کمتر از 7 اس���یدی و  می ش���ود. pH، معی���ار اندازه گیری اس���یدی یا قلیایی بودن خا
بیش���تر از 7 قلیایی اس���ت. pH توده کمپوست در طول فرآیند تجزیه بین 5/5 تا 8 نوسان دارد که این محدوده 

گیرد.  مساعدترین حالت برای میکروارگانیسم  ها است. pH باید تحت نظارت و تنظیم قرار 
کامل هوازی نیست  گر بو وجود داشته باشد یا فرآیند به طور  کسیداس���یون هوازی بوی بد و نامطبوعی ندارد. ا ا
کسیداسیون آنها، بو ایجاد می نمایند. تجزیه هوازی یا تولید کمپوست را  یا موادی از منابع دیگر وجود دارد که ا
کسیژن کافی فراهم باشد، انجام داد. برای حفظ شرایط  می توان در چاهک، سطل، پشته، توده در صورتی که ا
کسیژن توسط زیر و رو نمودن گهگاه توده یا استفاده از سایر روش ها ضروری است. پس  هوازی، اضافه نمودن ا

چ  ها مواد را بیشتر تجزیه می  نمایند.  کرم ها، حشرات و قار کمپوست،  کاهش دمای توده  از 
در صورت اطمینان از ش���رایط مناس���ب تولید کمپوس���ت، مخلوط نمودن مواد زاید پاتولوژیکی با دیگر مواد زاید 
قابل تجزیه زیس���تی مثل مواد زاید باغی یا مواد زاید غذایی س���ودمند می  باش���د، همانند برگ ها، تراش���ه های 
ک اره و کاغذ خرده شده نسبت C:N را افزایش می  دهد. تولید کمپوست به صورت هوازی از جفت و  چوب، خا
مواد زاید پاتولوژیکی امکان  پذیر است. مواد زاید مرطوب )به ویژه جفت( رطوبت مورد نیاز فعالیت متابولیکی 
ک���ه به رطوب���ت 65-40 % نیاز دارند را فراه���م می  آورند. برای تبدیل م���واد زاید پاتولوژیکی  میکروارگانیس���م ها 
کمپوس���ت تحت ش���رایط ه���وازی، هوادهی باید به ص���ورت مکانیکی انجام ش���ود. زیر و رو نمودن دس���تی  به 
گردد. در برخی  کمپوس���ت حاوی م���واد زاید پاتولوژیکی به ویژه در مراحل اولیه تجزی���ه توصیه نمی  توده های 
ک حاوی میکروارگانیسم  های  کمپوست با افزودن خا از بیمارس���تان  های فیلیپین، جفت  ها را در استوانه دوار 
کمپوس���ت حاصل، برای فضای س���بز موجود در بیمارس���تان  کمپوس���ت تبدیل می   نمایند. س���پس از  مفی���د به 

استفاده می شود.

کمپوست پ6-3 ورمی 
که با تجزیه  کرم هایی  کمپوست از  ع تولید  کرم است. در این نو کمپوس���ت1 تجزیه مواد بیولوژیکی توسط  ورمی 
کرم  ها نه تنها  کمپوس���ت را افزایش می  دهند، استفاده می  شود.  مواد آلی رش���د می  نمایند و سرعت فرآیند تولید 
مق���دار کمی از مواد کمپوس���تی را مص���رف می نمایند، بلکه با حرکت خ���ود در میان توده کمپوس���ت، دائمًا تونل 
که مواد  کس���ت2و۳  کرم ها مواد آلی را هضم می نمایند ورمی  که  هوادهی و زهکش���ی حفر می   نمایند. همین  طور 
کننده  ک مانند به رنگ قهوه  ای است تولید می گردد، که حاوی مواد مغذی زیادی است و به عنوان اصالح  خا

ک4 استفاده می  شود. در نتیجه هوموس5 یکنواخت و پایداری حاصل می گردد.  خا
کثر مناطق انجام می شود. با این حال  تولید ورمی کمپوس���ت از مواد زاید جامد ش���هری قابل تجزیه زیس���تی در ا
اطالع���ات اندکی در مورد اس���تفاده از تکنیک  های ورمی کمپوس���ت برای تصفیه و دفع م���واد زاید پاتولوژیکی به 

1. Vermi-Composting
2. Vermicast
کی می نامند )درسنامه جامع آلودگی  کرم خا کمپوست  کمپوست یا  کرم ها )casting( را ورمی  3.  توضیح مترجمین: مدفوع تولید شده توسط 

محیط زیست؛ دکتر محمد علی ززولی، دکتر ادریس بذر افشان(
4. Soil Conditioner
5. Humus
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گر چه در چندین مکان برای این هدف اس���تفاده ش���ده است. برای مثال در  منظور مقایس���ه نتایج وجود دارد؛ ا
کتاباتو جنوبی2 در فیلیپین جفت و مواد زاید آش���پزخانه را به ورمی  بیمارس���تان عمومی پزش���کان س���انتوس1 در 
کمپوس���ت از مواد زاید پزش���کی  کمپوس���ت تبدیل می  نمایند. در هند، آزمایش موفقیت  آمیزی روی تولید ورمی 
عفونی انجام شده است که حذف اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، گونه های پسودوموناس و گونه های 

.)2006 ,Mathur, Verma & Srivastava( گزارش شد پروتئوس۳ در طول فرآیند 

پ6-4 هضم بی هوازی )تخمیر(
کسیژن منجر به بروز تخمیر4 می  شود. در این فرآیند ترکیبات آلی توسط فعالیت  ارگانیسم  های  کودسازی بدون ا
گردند. مانند فرآیند هوازی، این ارگانیس���م  ها از نیتروژن، فس���فر و دیگر مواد مغذی برای  بی  هوازی تجزیه می 
رش���د پروتوپالسم س���لولی اس���تفاده می  نمایند. بر خالف تجزیه هوازی، در این فرآیند نیتروژن آلی به اسیدهای 
گاز متان )CH4( آزاد می گردد. بخش  کربن حاصل از ترکیبات آلی به صورت  ک احیا می شود. بیشتر  آلی و آمونیا
گاز متان حاصل  کربن )CO2( توسط ارگانیسم ها تنفس می  شود. با فرآوری  کسید  کربن به صورت دی ا کمی از 

می توان آن را به طور بالقوه به عنوان انرژی ارزان و مقرون به صرفه برای پخت و پز و روشنایی عرضه نمود. 
کودس���ازی بی  هوازی به صورت توده  های بزرگ یا در هاضم های زیس���تی5 انجام می ش���ود. توده ها باید حاوی 
کسیژن در آن کم باشد. مواد زاید در هاضم های زیستی باید %80-99  75-40 % رطوبت باشند که امکان نفوذ ا
که مواد آلی در مایع، معلق باشند. در صورت نیاز، می توان آب برای رسیدن به  رطوبت داشته باشند به طوری 

رطوبت مطلوب اضافه نمود. 
گنبدی ش���کل است.  هاضم های زیس���تی به صورت ش���کل های مختلفی طراحی ش���ده اند، متداول  ترین آنها 

که از تانک های آب ساخته شده است را نشان می دهد. کوچک  کم هزینه با مقیاس  ح  شکل پ6-2 طر

)2009( Camartec, cited in Riuji طراحی شده توسط                                       
شکل  پ6-2 هاضم زیستی گنبدی شکل

1. General Santos Doctors Hospital
2. South Cotabato
3. Proteus
4. Fermentation
5. Biodigester
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.)2009 ,Riuji( تصفیه خانه بیوگاز فشرده طراحی نموده است، از یک تانک آب 750 لیتری و یک تانک آب 1000 لیتری ساخته شده است ARTI
شکل  پ6-3 بیوگاز

ح داده ش���د، معم���واًل مواد زاید به صورت مایع یا دوغابی ش���کل وارد سیس���تم هاضم  هم���ان  طور که در باال ش���ر
کتری های مورد نیاز به هاضم اضافه  کود حیوانی برای شروع فرآیند و تامین با زیستی می  شوند. در اغلب موارد 
کتری  های بی  هوازی مواد زاید را تجزی���ه می  نمایند گازهایی که عمدتًا متان و دی  می ش���ود. همی���ن  طور که با
گنبد )یا در تانک ذخیره، بس���ته به طراحی  گازها به س���مت باالی  کربن هس���تند، تولید می ش���ود. این  کس���ید   ا
که بتوان آنها را جمع آوری نمود. از آنها می  توان به عنوان منبع سوخت  هاضم( حرکت می  نمایند یعنی جایی 
تجدید پذیر اس���تفاده نمود. می توان دوغاب هضم ش���ده یا لجن را به صورت اتوماتیک یا دوره  ای با جریان رو 
ب���ه باال تخلیه نم���ود. هر بار برای دوغاب، آزمای���ش اطمینان از عدم عبور پاتوژن  ها از طری���ق این فرآیند انجام 

کننده1 استفاده می  شود.  کود بارور  می  شود، در صورت مناسب بودن نتیجه از آن به عنوان 
کمپوست، پارامترهای اصلی مثل نسبت C:N، میزان آب و ... برای عملکرد سیستم  های هضم  همانند تولید 
بی  هوازی حیاتی است. هم  چنین این سیستم  ها به حجم باالی مواد زاید برای عملکرد مناسب نیاز دارند. از 
این رو سیس���تم های هضم بی هوازی برای مواد زاید پاتولوژیکی یا جفت به تنهایی مناس���ب نیس���تند. با توجه 
گر در این بیمارستان  ها سیستم  به این که 25 % کل مواد زاید حاصل از بیمارس���تان ها مواد زاید غذایی اس���ت و ا
تصفیه فاضالب وجود نداشته باشد می  توان از محل سپتیک تانک  ها برای هضم بی  هوازی استفاده نمود. بر 
این اساس، سیستم هضم بی  هوازی باید در جریان اولیه مواد زاید قادر به فرآوری جفت و مواد زاید پاتولوژیکی 

)نه مواد زاید آزمایشگاهی( به طور ایمن باشد. 
از سیس���تم های بی  هوازی می  توان در دماهای مختلف بهره  برداری نمود: س���رما دوس���تC( 2° 15-5(، میانه 
گرما دوس���تC( 4 °70-55(. سیس���تم های با دمای باالتر، پاتوژن  ها را سریع  تر از بین  دوس���تC( ۳ °40-25( و 
1. Fertilizer
2. Psychrophilic
3. Mesophilic
4. Thermophilic
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می  برن���د. بیش���تر مطالع���ات روی پاتوژن های روده ای انجام ش���ده اس���ت زیرا هض���م بی  ه���وازی در تولید کود 
گسترده ای دارد.  کاربرد  کشاورزی و فاضالب انسانی 

بررسی ها نشان می دهند بهره برداری از هاضم در مقیاس آزمایشگاهی در فاز ترموفیل در دمای C °55 می  تواند 
که در  کلیفرم  های مدفوعی و استرپتوکوک های مدفوعی را ظرف 15 روز حذف نماید، در حالی  کلیفرم ها،  تمام 
 .)2011 ,Amani, Nosrati & Sreekrishnan( ۳5 به مدت ۳5 روز زمان صرف می شود° C فاز مزوفیل در دمای
کلی آسکاریس به عنوان مقاوم  ترین بیماری  که روده را آلوده می  نماید. به طور  کرم نماتدی2 است  آسکاریس1 
 )55° C( که یک سیستم ترموفیل گرفته می شود. یک تحقیق اختصاصی نشان داد  انگلی در مواد زاید در نظر 
کتریاس���ه آ، کلیفرم  ه���ای دارای خاصیت تحمل گرمایی۳ و اس���ترپتوکوک های مدفوعی را به کمتر  تع���داد انتروبا
کاهش داد، هم چنین ویروس های روده ای4 س���ایتوپاتیک5و6 غیر قابل تش���خیص را   100 ml از 10۳ عدد در هر
حذف و قابلیت زنده بودن تخم آس���کاریس س���ام7 را ظرف 4 ساعت نابود نمود. فرآیند مزوفیل )C °۳5( تعداد 
کتری ه���ا را ت���ا 90% و ویروس های روده  ای را تا 99% کاهش داد ولی در نابودی تخم آس���کاریس بی تاثیر بود  با

 .)1991 ,.Carrington et al(
گر  بنابراین هضم بی  هوازی باید به طور دقیق نظارت شود و به صورت یک سیستم تحت کنترل انجام گیرد. ا
تخم های آسکاریس توسط هضم بی  هوازی از بین نرفتند، مواد کمپوست شده را باید به مدت شش ماه تا یک 

کامل آنها مطمئن شد. سال نگه داشت تا از نابودی 
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واژه نامه
کتاب راهنما اشاره دارند و در سایر متون  تعاریف ارائه شده در این واژه نامه به اصطالحات استفاده شده در این 

معتبر نیستند.1
Activityتجزی���ه مقداری از یک رادیونوکلویی���د با انرژی خاص در یک زمان معین در هر فاصله فعالیت

زمانی.

Antineoplasticبازدارندگی یا پیشگیری از گسترش نئوپالسم ها.آنتی نئوپالستیک

Antisepsisکردن پیشگیری از عفونت توسط ممانعت از رشد عوامل عفونی.ضد عفونی 

Calorific valueگرمایی به ارزش حرارتی مراجعه نمایید.ارزش 

Capacityمقدار مواد زاید جامدی که در زمان معین تحت شرایط خاص فرآوری می شود، معمواًل ظرفیت
بر حسب جرم در 24 ساعت بیان می گردد.

Characterizationکتیو( مواد خصوصیات تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی )برای مواد زاید رادیوا
زای���د، یا س���ایر ویژگی ها، و اس���تفاده از آنه���ا در صورت نیاز به اص���الح، تصفیه یا تهویه 

بیشتر، یا جابجایی، فرآوری، ذخیره سازی یا دفع بهتر.

Clearance levels
 in the context of(
 radioactive waste
)management

سطوح ترخیص
خص���وص  )در 
مدیریت مواد زاید 

کتیو( رادیوا

که بر حسب میزان فعالیت  مجموعه ای از مقادیر تعیین ش���ده توسط مقامات قانونی 
کم در محیط رها  کل بیان می گردند و تحت نظارت قانون منابع با تابش  و یا فعالیت 

می شوند.

Clusterکمیته محلی در خوشه که  گروهی از موسس���ات، آژانس ها، س���ازمان های غیر دولتی هستند 
ش���رایط اضطراری )مثاًل خوش���ه بهداش���ت( برای هماهنگی اجرا در آن محل تش���کیل 

می دهند و استانداردهای خاصی را برای تحویل کمک ارائه می دهند.

Conditioningکه بس���ته1 مناسب برای جابجایی، انتقال، ذخیره سازی و یا دفع فراهم می شرایط عملیاتی 
آورند.

Containerظرفی که مواد زاید برای جابجایی، انتقال، ذخیره سازی و یا در نهایت دفع در آن قرار ظرف
می گیرد. ظرف مواد زاید جز بسته مواد زاید است.

 Contingency
 planning and
 emergency
preparedness

احتم���ال  برنام���ه 
آمادگ���ی  و  وق���وع 

اضطراری

کلی و توانایی  که اهداف آن تقویت ظرفیت  برنامه فعالیت های توسعه طوالنی مدت 
یک کشور در مدیریت موثر تمام انواع شرایط اضطراری است که منجر به انتقال منظم 

عملیات امداد از طریق بهبودی و بازگشت به توسعه پایدار می شود.

Cytostaticبازدارنده رشد و تکثیر سلول ها.سایتواستاتیک

Cytotoxicدارای یک عمل تخریبی خاص در س���لول های خاص اس���ت؛ به طور خاص به تجزیه سایتوتوکسیک
)تجزیه یا انحالل( س���لول ها ناش���ی از پدیده های ایمنی و داروهای آنتی نئوپالستیک 

که به صورت انتخابی سلول های در حال تقسیم را از بین می برند. اشاره دارد 

Decontaminationکاهش آلودگی میکروبیولوژی تا سطح ایمن.آلودگی زدایی

1. Package
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Disastersحوادثی هستند که وقتی به وقوع می پیوندند تعداد قابل مالحظه ای از مردم با شرایط بالیا
فوق العاده مواجه می ش���وند که آنها را آس���یب پذیر می نماید و در نتیجه دچار جراحت 
می شوند یا زندگی خود را از دست می دهند، اغلب با آسیب به اموال و معیشت همراه 

است.

Disaster-
management cycle

چرخ���ه مدیری���ت 
بحران

متش���کل از زنجیره ممتد فعالیت های مدیریت بحران که ش���امل پیش���گیری از خطر، 
آمادگی، پاسخ اضطراری، جبران و بازیابی از جمله فعالیت های بازسازی زیر ساخت ها 
کتاب راهنما،  و بازسازی زندگی ها و معیشت های از بین رفته است. برای اهداف این 

سه فاز اصلی انتخاب شده است: ارزیابی سریع اولیه، پاسخ اضطراری و بازیابی.

Disinfectantکاهش دهد.گندزداها که قادر است پایداری میکروارگانیسم ها را  عامل شیمیایی 

Disinfectionتصفیه با هدف کاهش تعداد میکروارگانیسم های فرم رویشی تا سطوح ایمن یا نسبتًا گندزدایی
ایمن.

Disposalدفن، کنار انداختن، تخلیه، تلنبار نمودن زباله، قرار دادن یا رها سازی عمدی هرگونه دفع
کتیو، دفع به معنی  م���واد زاید در هوا، زمین یا آب. در مفهوم مدیری���ت مواد زاید رادیوا
جای گذاری مواد زاید در تس���هیالت تصویب ش���ده و اختصاصی )مثاًل نزدیک سطح یا 
مخزن زمینی( یا تخلیه مستقیم تصویب شده پساب در محیط زیست می باشد. دفع 

بدون هدف بازیابی انجام می شود.

Emergenciesشرایطی که از وقوع بالیا به وجود می آید که توانایی جامعه آسیب دیده در مقابله با آن شرایط اضطراری
در هم شکس���ته می شود، و اقدامات س���ریع و موثری برای پیشگیری از خسارت بیشتر 

به زندگی و معیشت مورد نیاز می باشد.

 Emergency medical
care activities

اقدامات 
مراقبت های 

اورژانس پزشکی 
)فوریت های 

پزشکی(

تمام انواع اقدامات مراقبت های بهداشتی که در طول شرایط اضطراری اجرا می شود.

 Exempt waste
 )in the context of
 radioactive waste
)management

مواد زاید مستثنی 
)در خصوص 
مدیریت مواد 

کتیو( زاید رادیوا

مواد زایدی که تحت نظارت قوانین هسته ای مطابق با سطوح ترخیص رها می شوند 
ح باید  زی���را که این خط���رات رادیولوژیکی مرتبط جزئی و بی اهمیت هس���تند. این طر
بر حس���ب مدیریت میزان فعالیت و یا فعالیت کل اس���تفاده ش���ود، و ممکن است در بر 
گیرنده مشخصاتی از جمله نوع، حالت شیمیایی و یا فیزیکی، جرم یا حجم مواد زاید 

کاربرد بالقوه آنها باشد. و 

 Flue gas )or exhaust
)gas

گاز دودکش )یا 
گاز خروجی(

گازها و ذرات معلق خروجی از دودکش1 صنعتی است.

Furnaceکه در آن زباله برای احتراق و سوزاندن تخلیه می گردد.کوره محفظه زباله سوز 

Genotoxicتوصیف���ی از موادی اس���ت که مس���تعد فعل و انفعال مس���تقیم با م���واد ژنتیکی و عامل ژنوتوکسیک
که امکان ارزیابی و سنجش  آسیب به دئوکس���ی ریبونوکلئیک اسید )DNA( هس���تند 

کارسینوژن، موتاژن و یا تراتوژن اشاره دارد. آنها وجود دارد. این اصطالح به مواد 

Groundwaterکه در الیه های متخلخل زیر زمین وجود دارد و حاصل نفوذ از سطح زمین است.آب زیرزمینی آبی 
1

1.Stack or Chimney
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Handlingعملکرده���ای مرتب���ط با مدیریت مواد زای���د جامد به جز ذخیره س���ازی، فرآوری و دفع مدیریت
نهایی.

Hazardکه منجر خطر مش���خصه یا قابلیت )مثاًل هر عامل، تجهیزات، مواد ی���ا فرآیند ( ذاتی بالقوه 
به بروز آسیب می گردد. نکته: آسیب، یک جراحت یا خسارت به سالمت مردم و یا به 

محیط زیست است.

 Heating value )or
)calorific value

ارزش حرارتی )یا 
گرمایی( ارزش 

کامل را تحت ش���رایط خاص متحمل می  که جرم واحد یک م���اده، احتراق  هنگام���ی 
که ارزش حرارتی نامیده می شود. برای  گرمایی )حرارتی( تولید می گردد  ش���ود، میزان 
کیلوگرم )kcal/kg، kJ/kg، MJ/kg و ...( بیان  کالری یا ژول بر  مواد جامد، بر حس���ب 
که ارزش  می گردد. ارزش حرارتی باال عبارت از آنتالپی مش���خص تبخیر است در حالی 

حرارتی پایین این آنتالپی را حذف می نماید.

Incinerationسوزاندن تحت کنترل مواد زاید جامد، مایع یا گاز قابل احتراق که گاز و باقی مانده غیر زباله سوز
کم تولید می نماید. قابل احتراق به میزان 

Leachateمای���ع حاص���ل از لندفیل که در مواد زاید مایع یا جامد وج���ود دارد، و با عبور آب از میان شیرابه
مواد زاید به صورت محلول در می آید.

Microorganismهر موجودیت میکروبیولوژیکی، چه سلولی و چه غیر سلولی که توانایی تکثیر یا انتقال میکروارگانیسم
مواد ژنتیکی را داشته باشد.

Monitoringان���دازه گی���ری غلظت ی���ا پارامترهای دیگر ) تاب���ش یا غلظت رادیونوکلویید بر حس���ب نظارت
کیفیت یا مواجهه زیست  کنترل  کتیو( برای اهداف ارزیابی یا  مدیریت مواد زاید رادیوا
محیطی، و تفسیر چنین اندازه گیری هایی است. نظارت می تواند به صورت پیوسته 

یا ناپیوسته باشد.

Monofillگروه مواد زاید است،که کف آن توسط صفحه پالستیکی مونوفیل که فقط حاوی یک  لندفیلی 
ک ه���ای خارجی به ویژه آب های  بس���یار بزرگ���ی برای ممانعت از تماس مواد زاید با خا
زیرزمینی پوش���یده ش���ده اس���ت. چون فقط یک ماده زاید خاص در محل وجود دارد، 
همان طور که فناوری توس���عه یافته اس���ت، دفع موثرتر و پتانسیل بازیافت کامل مواد 

زاید وجود دارد.

Municipal wasteمواد زاید عمومی که توسط شهرداری ها جمع آوری می گردد و از خانوارها، فعالیت های مواد زاید شهری
تجاری و جارو نمودن خیابان تولید می شوند.

Prionب���ه صورت یک عامل عفونی ضعیف مش���خص ش���ده اس���ت. اعتقاد بر این اس���ت که پریون
پریون ها علت بروز تعدادی از بیماری های عصب مغزی1 هستند )مثاًل بیماری جنون 

گاوی(.

Pyrolysisکسیژن می باشد.پیرولیز گرما در غیاب یا با منابع محدود ا تجزیه مواد آلی توسط 

 Radioactive waste مواد زاید
کتیو رادیوا

موادی که حاوی رادیونوکلوییدها با غلظت یا فعالیت بیشتر از سطح ترخیص هستند 
ی���ا ب���ا این گونه مواد آلوده ش���ده اند، و برای هیچ اس���تفاده دیگری پیش بینی نش���ده 

است.

Radioimmunoassay ارزیابی ایمنی
تابش

ارزیابی یا آزمایش مشمول رادیونوکلوییدها و استفاده از آنتی بادی به عنوان گیرنده2.

1

1. Neurodegenerative Diseases
2. Receptor
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Radionuclideی���ک نوکلویی���د )یعن���ی یک اتم ب���ا عدد اتم���ی و ع���دد جرمی مش���خص(  خصوصیات رادیونوکلویید
گی���ری نوکلوییدهای  فروپاش���ی خود به خودی، آزاد س���ازی انرژی را در نتیجه ش���کل 
ع پرتو یا بیشتر از  جدید از خود نشان می دهد. این فرآیند همراه با انتشار دادن یک نو

گاما است. جمله ذرات آلفا، بتا و اشعه 

Radiotherapyاستفاده از پرتوهای یونیزان برای درمان بیماری است.پرتو درمانی

 Recyclingتبدی���ل مواد زاید به مواد قابل اس���تفاده مجدد یا بازگرداندن م���واد به مراحل ابتدایی بازیافت
در فرآیند چرخه ای اس���ت. توجه داش���ته باشید که بازیافت با استفاده مجدد متفاوت 

است.

Repositoryکتیو برای دفع در آن محل قرار مخزن، انبار یکی از تس���هیالت هس���ته ای اس���ت که مواد زاید رادیوا
داده می شوند. بازیابی های آتی از مواد زاید موجود در مخزن مد نظر نمی باشد.

Residence timeزمانی که از ورود یک ماده به کوره یا زباله سوز تا خروج گازهای خروجی یا مواد سوخته زمان ماند 
کوره یا زباله سوز سپری می شود. باقی مانده از 

 Residueکس���تر یا تفاله. هم چنین به باقی مانده که بعد از احتراق مواد زاید باقی می مانند مثل خا موادی 
گاز اشاره دارد. مواد استخراج شده از جریان یک مایع یا 

Riskکه یک خطر در ترکیب با شدت آسیب منجر به بروز آسیب خواهد شد.خطر احتمالی 

Sanitary landfillingروش مهندس���ی ش���ده دف���ع م���واد زاید جام���د در زمی���ن در حالتی که از محیط زیس���ت دفن بهداشتی
حفاظت ش���ود؛ برای مثال گس���تراندن مواد زاید در الیه های نازک، فشرده نمودن آنها 
کاری، ایجاد موانع  ک در پایان هر روز  تا کوچکترین حجم ممکن، پوشاندن آنها با خا

گازهای تولید شده. برای نفوذ و تخلیه 

Scavengingج���دا نمودن دس���تی مواد زاید جام���د در لندفیل یا محل تلنبار زبال���ه و جمع آوری مواد زباله جمع کن
قابل استفاده.

 Sealed source منب���ع مه���ر و موم
شده

کپس���وله یا به دقت به ش���کل جامد محدود ش���ده اند  که به طور دائم  کتیو  مواد رادیوا
تا از رها ش���دن آنها تحت ش���رایط س���خت محتمل مثل رویارویی با استفاده معمول و 

جابجایی ممانعت گردد.

Segregationگروه های مشخص شده.تفکیک جداسازی اصولی مواد زاید جامد به 

Sewageکه بعد از اس���تفاده های مختلف از بین رفته اس���ت. منبع آن فاضالب ذخی���ره آب یک جامع���ه 
ممک���ن اس���ت ترکیب���ی از م���واد زاید مایع ی���ا آب حام���ل آن حاصل از مص���ارف خانگی، 
گر  شهری، و محوطه های صنعتی همراه با آب زیرزمینی، آب های سطحی و سیالب ا

وجود داشته باشد، باشد.

Sewerageشبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شامل کانال ها، لوله ها و ایستگاه های پمپاژ است.فاضالبرو

SISI عالمت اختصاری سیس���تم بین المللی واحدها 1و2 است، این سیستم واحدهای اندازه
که امکان هماهنگ سازی و قابل قبول بودن بین المللی را فراهم می آورند. گیری 

Sludgeجامدات فشرده شده که از مایعاتی مثل آب یا فاضالب در طول فرآوری جدا می شوند. لجن
که در پایین جریان ها یا س���ایر منابع آبی ته نش���ین می ش���وند،  ای���ن مواد از رس���وباتی 

متمایز است.
1

1. Système International d’Unités
2. توضیح مترجمین: ترجمه از زبان فرانسوی
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Sterilizationکاه���ش میکروارگانیس���م ها بیش���تر از 106 )بی���ش از 99/9999% میکرو ارگانیس���م ها از استریلیزاسیون
بین می روند(، توس���ط روش های فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی یا توسط پرتو افکنی 

حاصل می شود.

Stoichiometricرابطه کمی را توصیف می نماید، معمواًل به صورت نس���بت بین دو یا تعداد بیشتری از استوکیومتریک
کنش به  که در آن وا مواد تحت تغییرات فیزیکی یا شیمیایی بیان می گردد؛ نقطه ای 

پایان می رسد یا تثبیت می گردد.

Storageقرار دادن مواد زاید در یک مکان مناس���ب یا در یک تس���هیل مناس���ب که در آن ایزوله ذخیره سازی
کنت���رل انس���انی )مثاًل نظ���ارت بر  نم���ودن، حفاظ���ت از محی���ط زیس���ت و بهداش���ت و 
کتیویته، محدودیت دسترس���ی( فراهم می شود. این کار با این هدف انجام می  رادیوا
ک���ه متعاقب آن مواد زای���د برای تصفیه و تهوی���ه و یا دفع )یا ترخی���ص مواد زاید  ش���ود 

کتیو(، بازیابی گردد. رادیوا

Teletherapyکه در آن منبع تابش در فاصله ای دور از بدن بیمار قرار داده درمان از راه دور نوعی پرتو درمانی اس���ت 
می شود.

Telemedicineک گذاری و کنترل از راه دور تخصص پزشکی توسط ابزار پزشکی از راه دور دسترسی سریع برای به اشترا
ارتب���اط از راه دور و فناوری اطالعات ب���دون توجه به این که بیمار یا اطالعات مربوطه 
کاهش منبع است؛ این روش می تواند نیاز  در کجا قرار دارند. سالمت از راه دور 1 روش 
مالقات بالینی، انتقال )رد پای کربن 2و۳( و هم چنین مواد زاید تولیدی از فعالیت های 

کاهش دهد. بالینی را 

Treatmentهر روش، تکنیک یا فرآیندی که مشخصات بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی مواد زاید تصفیه
را ب���رای کاه���ش خطرات موجود و تس���هیل نمودن تغییر می دهد، ی���ا هزینه های دفع 
کاه���ش می دهد. اهداف اصلی تصفیه عبارتن���د از کاهش حجم، گندزدایی، خنثی  را 
س���ازی یا تغییر دیگ���ر ترکیب برای کاهش خطرات از جمله ح���ذف رادیونوکلوییدهای 

کتیو. حاصل از مواد زاید رادیوا

Waste generator مواد کننده  تولید 
زاید

هر فرد، س���ازمان یا تس���هیالتی که مش���غول انجام فعالیت هایی هس���تند که مواد زاید 
تولید می نماید.

Waste inventoryکه توسط اپراتور یا مقامات فهرست مواد زاید کتیو  ثبت جزئی و دقیق در زمینه مدیریت مواد زاید رادیوا
نظارت���ی مطابق با قوانین ایجاد ش���ده نگهداری می ش���ود؛ این ثب���ت می تواند حاوی 
کتیویته بودن مواد زاید، و محتوای  کمیت فیزیکی، عفونی و رادیوا اطالعاتی از جمله 

رادیونوکلویید باشد.

Waste managementتمام فعالیت های اداری و عملیاتی درگیر جابجایی، تصفیه، تهویه، ذخیره س���ازی و مدیریت مواد زاید
دفع مواد زاید )مشمول انتقال نیز است( را شامل می شود.

 Waste packageکه ش���امل ش���کل مواد زاید، ظروف مواد زاید و هر موانع بسته مواد زاید مجموعه ای در خور مواد زاید 
داخلی )مثاًل جاذب مواد یا پوشش ها( است که مطابق با نیازهای جابجایی، انتقال، 

ذخیره سازی و یا دفع آماده می گردد.
1

1. Telehealth
2  Carbon Footprint
کربن و متان مربوط به یک جمعیت، سیستم یا فعالیت معین  کسید  کل خروجی در ا کربن مقیاسی از مقدار  3. توضیح مترجمین: رد پای 
 Carbon( گرفتن همه منابع، ته نشست ها، ذخیره شدن ها در محدوده زمانی و مکانی آن جمعیت، آن سیستم یا فعالیت است با در نظر 

.)2011 ،Ian Williams و footprinting: towards a universally accepted definition، Laurence A Wright، Simon Kemp
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