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  1391در سال  تبريزشهر وضعيت پسماندها در بيمارستان هاي آموزشي درماني بررسي 
 

  6يحيي جباري ،5پرويز نوروز ،4سيد احمد مختاري، 3فهيم اميني تپوك، 2 محمد قنبري قوزيكلي، 1محبوبه قوچاني

  

  چكيده:
يي و بيمـاريزا پتانسـيل   كـه بـه علـت    مـي باشـد   محيطـي امروزه پسماندهاي بيمارستاني يكـي از معضـالت زيسـت    مقدمه و اهميت موضوع:

 خطـر   در معـرض را سـالمت جامعـه   اين نوع از پسماندها مي تواند مديريت توجه به عدم  .خاصي برخوردار مي باشد اهميتاز خطرناك بودن، 
بـويژه  نحـوه مـديريت     پزشـكي  پسـماندهاي  دفـع  و جمع آوري، حمـل  مطلوب هاي روش مورد درورد نياز اطالعات م ارايههد. د قرارجدي 

 و سـالمتي كاركنـان   و ايمنـي  نيز و ها بيمارستان بهداشت محيطي وضعيت ارتقاي جهتدر  صحيح فرايند بي خطرسازي اينگونه از پسماندها
  .استاين مطالعه  از اهداف درگيرافراد 

 آموزشـي درمـاني  بيمارسـتان   10در  1391سـال  مشاهده اي است كه در طـول  مقطعي و  -اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي مواد و روشها:
پسـماندهاي شـبه   در چهار گـروه   وزارت بهداشتپسماندهاي توليدي مطابق چك ليست اين تحقيق  در تبريز  انجام يافته است. موجود در شهر

طريـق   از ين گروه از پسـماندها داده هاي مربوط به ا سپسو وزن گرديد.  تفكيك، عفوني و نوك تيز، شيميايي و دارويي و پاتولوژيكي خانگي
  قرار گرفت.  و تجزيه و تحليل مورد آناليز  Excel هاي آماري توصيفي و با استفاده از نرم افزار روش

كيلوگرم در شبانه روز به ازاي هر تخت  25/3متوسط سرانه پسماند نتايج مطالعه نشان داده كه در بيمارستان هاي مورد مطالعه،  نتايج و بحث:
درصد پسماندهاي شيميايي و  24/0درصد پسماندهاي عفوني و نوك تيز،  87/17درصد پسماندهاي شبه خانگي،  89/80است كه شامل فعال 

 پسماندهايميزان  ،سه سال قبلصورت گرفته در درصد پسماندهاي پاتولوژيك مي باشد كه در مقايسه با نتايج مربوط به مطالعه  03/1دارويي و 

پسماندهاي عفوني و نوك و در مقابل  مقدار  يافتهدرصد افزايش نشان  11حدود ي توليدي پسماندهاموجود در تركيب  خانگي شبهعادي و 
  .كاهش يافته است درصد 12 نيز حاصله تيز

كنترلـي در  توجه به موضوع مديريت پسماندهاي پزشكي و ارتقاء اقدامات نظـارتي و   بر اساس نتايج اين مطالعه با وجود افزايش نتيجه گيري:
هرچـه بيشـتر   اعمـال  مبداء پسماندهاي توليدي نسبت به چند سال قبل،  ازبيمارستان هاي شهر تبريز در راستاي توجه هر چه بيشتر به امر تفكيك 

و بـي خطرسـازي   استفاده از سيسـتمي كارآمـد جهـت     ها و در مديريت پسماند بيمارستانو پسماندهاي وابسته دستورالعمل پسماندهاي پزشكي 
   به نظر مي رسد. ضروري  محيطي و اقتصادي زيستبا در نظر گرفتن مسائل بيمارستاني  خطرناك  امحاء پسماندهاي

  
  بيمارستان، پسماندهاي پزشكي، مديريت پسماند، هاي عفونيخطرسازي پسماندبي كلمات كليدي:

  
  
  
  
  

                                                 
  داشت، درمان و آموزش پزشكيكارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، مركز سالمت محيط و كار، وزارت به ١
  مركز بهداشت استان آذربايجانشرقي، دانشگاه علوم پزشكي تبريزكارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط،  ٢
  كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) دانشگاه علوم پزشكي اروميه ٣
  اردبيله بهداشت دانشگاه علوم پزشكي دانشكدگروه مهندسي بهداشت محيط  هيات علمي ٤
  دانشجوي دكتراي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ٥
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ٦
  



٢ 
 

  مقدمه - 1
 ت در جامعهسالمهاي مرتبط با  مراقبت درماني و خدمات ارائه ويكه در آنها به نح اطالق مي شود مراكزيبه  درماني واحدهاي

. پسماندهاي پزشكي به دليل دارا بـودن عوامـل   ]1[د توليد مي شو پسماندهايي نيزياد شده، ه خدمات يارا همزمان با  فته وانجام پذير
. ]2[ بـه شـمار مـي رونـد    تـرين مراكـز توليـد كننـده آن     از مهم بيمارسـتانها برخوردار بـوده و   ويژه ايبيماريزا و خطرناك از اهميت 

هـاي   در محدود نمودن و يـا كنتـرل انتشـار عفونـت     مي تواند ها بيمارستانپزشكي توليدي در هاي  پسماندصحيح آوري و دفع  جمع
كاركنـان بيمارسـتان، بيمـاران و    چـرا كـه    .واقـع شـود  در سـطح جامعـه بسـيار مـوثر     همچنين از آن و  خارجبيمارستاني، در داخل و 

متاثر شده و آحاد مردم نيز در سطح جامعه بطور تصادفي و ناخواسته در معرض آن قرار مـي گيرنـد   مراجعين به آساني از اين مسئله 
. در هر حال هر گونه برنامه ريزي و سياست گذاري هاي الزم براي اتخاذ تصميمات مناسب در رابطه بـا ايـن نـوع پسـماندها،     ]3-7[

هاي جمع آوري، ذخيره سازي موقت و دفع نهايي آن مي باشد، تـا از   وضعيت موجود از بعد كميت، كيفيت، روش مستلزم شناخت
اين طريق بتوان نسبت به تجزيه و تحليل شرايط موجود و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب براي حل مشكالت مربوطه اقدامات 

قانوني مدون در سـطح ملـي وضـع     چارچوب يك بايست پسماندهاي بيمارستاني مي مديريت موثر . جهت]9, 8[الزم بعمل آورد 
 پرسـنل  تضـمين ايمنـي و سـالمت شـغلي     و آمـوزش  هايي براي و برنامه داخلي دقيق مديريت شده و در راستاي آن سيستم هاي

 نهـا  آ دفـع  و مناسب مؤثر هاي تكنيك تعيين و رزيابيا و شده توليد ميزان پسماندهاي تخمين براي هايي برنامه نيز و مربوطه،

   .]10[باشد  داشته وجود كشوري هر در
يـك   و عفـوني بـوده،   پاتولوژيـك  زايد مواد درصد 15 توسعه حال در كشورهاي بهداشت در جهاني سازمان گزارش اساس بر

 و سيتواسـتاتيك  از يك درصد را مواد راديواكتيـو،  كمتر و دارويي و شيميايي درصد از نوع 3 برنده، و تيز درصد از نوع نوك
 پسماندهاي عنوان به جامد مواد زايد بندي طبقه در كه مواد اين ا مي باشد.ه باطري و ترمومترهاي شكسته فشار، تحت ظروف

در   .]12, 11[گردد  دفع و خاصي جمع آوري مراقبت تحت بايستي و بوده ويژه اي قوانين گردد، داراي مي محسوب خطرناك
 تقـي پـور و مسـافري    1388سـال   تحقيـق  اني مطالعات متعددي صورت گرفته است. درمورد كميت و تركيب پسماندهاي بيمارست

 درصـد  44/29خـانگي،   شـبه  درصد پسـماندهاي  11/70 تبريز مشخص شد  شهر بيمارستان هاي پسماندهاي درخصوص تركيب

، سـرانه پسـماندهاي توليـدي    1384. در مطالعه اشرفي در رشت در سال ]13[درصد نوك تيز وبرنده است  45/0عفوني خطرناك و 
كيلوگرم به ازاي هر تخت فعال در شبانه روز بدست آمد كه دربرگيرنـده   14/3و  2/1در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي به ترتيب 

و مقـادير جزئـي شـيميايي و    درصـد پاتولوژيـك    99/0درصد نـوك تيـز و برنـده،     82/0درصد عادي،  09/68درصد عفوني،  1/30
عسگريان و وكيلي كه در مورد پسماندهاي توليـدي در بيمارسـتانهاي وابسـته بـه دانشـگاه       1380. در تحقيق سال ]14[دارويي است 

كيلوگرم به ازاي هر تخت اشـغال شـده پسـماند     93/3علوم پزشكي شيراز در استان فارس انجام شده، مشخص شد در هر شبانه روز 
  .]16, 15[درصد نوك تيز و برنده مي باشد  9/2درصد عفوني و  6/45درصد پسماند معمولي،  5/51توليد مي گردد كه شامل 

 1/4-7/8)، ميزان پسماند توليـدي در بيمارسـتانهاي وابسـته بـه دانشـگاه هـا روزانـه        1999براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت (
مـي باشـد.    5/0-8/1و در بيمارستانهاي منطقه اي  1/2-2/4كيلوگرم به ازاي هر تخت مي باشد، اين مقدار در بيمارستانهاي عمومي 

، 3/1-3، مديترانـه شـرقي   3، امريكـاي التـين   3-6، اروپـاي غربـي   7-10در بيمارستانهاي شمال امريكا ميزان پسماند توليدي روزانه 
كيلـوگرم بـه    4/1-2و اروپاي شرقي  8/1-2/2، كشورهاي با درآمد متوسط آسياي شرقي5/2-4كشورهاي پر درآمد آسياي شرقي 

 44/0) در هند، ميزان پسماندهاي توليدي در بيمارسـتانها  2002. بر اساس تحقيق انجام شده (]17, 16[ازاي هر تخت برآورد گرديد 
. همچنين بر اساس مطالعه انجام يافته در اين كشور ميزان متوسـط  ]18[كيلوگرم در روز به ازاي هر تخت فعال برآورد گرديده است 

كيلوگرم گزارش شده كه از اين مقدار حـدود   31/2پسماندهاي عفوني و غيرعفوني توليدي روزانه در بيمارستانها به ازاي هر تخت 
. در مطالعه و بررسي كه در همين راسـتا در طـول سـالهاي    ]19[درصد) غيرعفوني است  5/80درصد از نوع عفوني و بقيه آن ( 5/19
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در كشور پرتقال انجام پذيرفت، بر تاثير فرايند نظارت و كنترل مديريت پسماند، ارتقاء سطح آگاهي عمومي و ارائـه   2002تا  1997
هينـه پسـماندهاي توليـدي    ديدگاه بهداشتي براي تصميم گيرندگان و مديران ارشد در راستاي بهبـود وضـعيت موجـود و مـديريت ب    

  .]20[تاكيد گرديده است 
 و پسماندهاي پزشكي اجرايي مديريت هاي روش و ماندها و تاكيدهاي اخير بر اجرايي شدن ضوابطبا توجه به قوانين مديريت پس

وابسته از سوي وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست به نظر مي رسد نتايج ايـن تحقيـق در ارائـه آگـاهي بـه       پسماندهاي
وزه معاونـت درمـان دانشـگاه علـوم پزشـكي مـوثر بـوده و در        مسئولين و مديران بيمارستانها و مديران ارشد و تصميم گيرنـدگان حـ  

اطالعـات   بررسي مشكالت و ارائه راهكار مناسب براي بهبود روند مديريتي پسماندهاي پزشكي مي تواند مفيد واقع شود. فلذا ارايه
مديريت صـحيح  پزشكي بويژه  نحوه  پسماندهاي دفع و جمع آوري، حمل مطلوب هاي روش خصوص در بهداشتي و مديريتي

شـغلي   سالمتي و ايمني نيز و ها بيمارستان بهداشت محيطي وضعيت ارتقاي در راستاي فرايند بي خطرسازي اينگونه از پسماندها
  اين مطالعه مي باشد. هستند از اهداف تماس در بيمارستان محيط با نحوي به كه افرادي است و كاركنان

 

  مواد و روشها -2
 ايـن تحقيـق،   انجام جهت پژوهش محيط انجام پذيرفت. اي و مشاهده مقطعي - توصيفي صورت به 1391حاضردرسال  تحقيق

پزشكي شهر تبريز است كه نوع فعاليت تمامي آنهـا آموزشـي درمـاني مـي      علوم دانشگاه پوشش و وابسته به تحت هاي بيمارستان
 10دانشـگاه علـوم پزشـكي شـامل      بـه  وابسـته  هـاي  بيمارسـتان  در پسـماندهاي پزشـكي   موجـود  وضـعيت  بررسي منظور باشد. به

، علـوي و رازي، ابتـدا انـواع    نيكوكـاري  ،شـهداء  ،كودكـان  ، الزهـرا، طالقـاني ، شهيد مدني سينا، (ع)، امام رضا بيمارستان به نام هاي
و سـپس  پسماندهاي توليد شده در دو بخش كلي شامل پسماندهاي شبه خانگي يا عـادي و پسـماندهاي پزشـكي تقسـيم بنـدي شـد       

بخش پسماندهاي پزشكي در چهار گروه پسماندهاي عفوني، نوك تيز و برنده، شيميايي و دارويي و پسماند هاي پاتولوژيكي مورد 
جداسازي قرار گرفت. پسماندهاي عفوني، نوك تيز و برنده به دليل فرمت چك ليست طراحي شـده از سـوي وزارت بهداشـت در    

و وزن گرديد. در نهايت داده ها بدون هيچگونه مداخله اي بطور منظم با استفاده از فرم هـاي   يك گروه مورد جداسازي قرار گرفته
چك ليست استاندارد طراحي شده از سوي وزارت بهداشت استخراج، جمع آوري و ارائه شده و پس از تجزيه و تحليـل و بررسـي   

 وان راهكارهاي مناسب ارائه داد.هاي حاصل از استنتاج نتايج بدست آمده از اين تحقيق در نهايت مي ت

  
  نتايج و بحث - 3

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز صورت  در اين مطالعه كه با هدف بررسي مديريت پسماندهاي پزشكي در بيمارستان
دي، پسـماندهاي  مي گيرد انواع پسماندهاي توليد شده در مجموع چهار قسمت جداسازي شده شامل پسماندهاي شبه خانگي يـا عـا  

كيلوگرم در هر شبانه روز مـي باشـد كـه ايـن مقـدار       8416عفوني و نوك تيز، شيميايي و دارويي و پسماند هاي پاتولوژيكي بالغ بر 
تن در سال برآورد گرديد. از مجموع برآورد ساالنه سهم پسـماندهاي شـبه خـانگي، عفـوني و نـوك تيـز، شـيميايي و         3072حدود 

تن در سال مي باشد. در اين تحقيـق و بررسـي مقـدار     92/25و  5/5، 1/608، 36/2432اي پاتولوژيكي به ترتيب دارويي و پسماند ه
پسماندهاي توليدي در بيمارستانها  برحسب كيلوگرم در روز و تن در سال استخراج گرديده و بر ايـن اسـاس ميـزان سـرانه پسـماند      

 10رد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس ميانگين سرانه كل پسماندهاي توليـدي در  توليد شده به ازاي هر تخت فعال در شبانه روز مو
كيلوگرم به ازاي هر تخت فعال در شبانه روز بـرآورد گرديـد كـه     25/3بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز معادل 

درصـد) پسـماندهاي    87/17كيلـوگرم (  64/0ي، درصد) پسـماندهاي عـادي يـا شـبه خـانگ      89/80كيلوگرم ( 57/2اين مقدار شامل 
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درصـد) پسـماندهاي    03/1كيلـوگرم (  027/0درصد) پسماندهاي شيميايي و دارويي و  24/0كيلوگرم ( 0058/0عفوني و نوك تيز، 
  . )1(جدول  پاتولوژيك مي باشد

  
  كيلوگرم)ميزان سرانه پسماند توليد شده به ازاي هر تخت فعال در شبانه روز (بر حسب  - 1جدول 
كل پسماند توليدي  بيمارستان

)kg/d( 

  پسماند عادي 
)kg/d( 

عفوني و نوك تيز 
)kg/d( 

شيميايي و دارويي 
)kg/d( 

پاتولوژيك 
)kg/d( 

65/5 امام رضا  33/4  25/1  008/0  058/0  
07/2 طالقاني  49/1  48/0  01/0  092/0  

07/1 رازي   04/1  025/0  0013/0  0 

63/3 كودكان  5/2  1/1  0025/0  0025/0  

06/2 نيكوكاري  87/1  18/0  0077/0  0038/0  
9/5 سينا  89/4  98/0  0077/0  025/0  

73/1 شهداء  42/1  3/0  0038/0  0077/0  

76/2 شهيد مدني  14/2  6/0  0083/0  0033/0  

25/2 علوي  94/1  3/0  0049/0  003/0  

05/3 الزهرا  24/2  7/0  0099/0  1/0  

25/3 ميانگين  57/2  64/0  0058/0  027/0  

  
درصد باقيمانـده   19از نوع عادي بوده و  درصد پسماندهاي توليدي 81مشخص شده است حدود  1همانطوري كه در نمودار شماره 

تشكيل مي دهد كه از آنها بـه پسـماندهاي پزشـكي     پسماندهاي عفوني و نوك تيز، شيميايي و دارويي و پسماندهاي پاتولوژيك را 
هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شـهر   در بيمارستان از اين مقدار پسماندهاي پزشكي توليدي 2ه ياد مي كنيم. طبق نمودار شمار

درصد از نـوع   1و مابقي آن يعني حدود  پسماندهاي پاتولوژيك درصد آن از نوع 4، عفوني و نوك تيز درصد آن از نوع 95، تبريز
  مي باشد. پسماندهاي شيميايي و دارويي

  

  
  د اجزاي تشكيل دهنده پسماندهاي توليدي در بيمارستانهاي مورد مطالعهدرص - 1نمودار 
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  تقسيم بندي پسماندهاي پزشكي  توليدي در بيمارستانهاي مورد مطالعه - 2نمودار 

  
 596( در بيمارستان رازي تبريز  به دليل بستري بيماران رواني و عدم انجام اعمال جراحي علي رغم دارا بودن تعداد تخت فعال زيـاد 

تخت فعال)، توليد پسماندهاي پاتولوژيكي را نداشتيم. عالوه بر آن ميزان سرانه كل پسـماندهاي توليـدي و سـرانه پسـماندهاي شـبه      
كيلـوگرم در شـبانه روز) و در    04/1و  07/1خانگي و عادي به ازاي هر تخت فعال نيز در اين بيمارستان كمترين مقـدار (بـه ترتيـب    

 و بررسـي  كيلوگرم در شبانه روز) مي باشد. همچنـين ايـن مطالعـه    89/4و  9/5مقادير بيشترين مقدار ( به ترتيب  بيمارستان سينا اين

كيلوگرم در شبانه روز به ازاي هر تخت فعال مربوط به بيمارسـتان   1/1كه بيشترين سرانه پسماندهاي  عفوني و نوك تيز با  داد نشان
كيلوگرم در شبانه روز  به ازاي هر تخت فعال مربوط بـه بيمارسـتان     01/0رويي و شيميايي با كودكان و بيشترين سرانه پسماندهاي دا

طالقاني است كه شامل داروهاي تاريخ گذشته و غير قابل استفاده، مواد شيميايي غير قابـل مصـرف و محلـول هـاي ظهـور و ثبـوت       
و زايمـان الزهـرا و طالقـاني ميـزان سـرانه پسـماندهاي        بكارگيري شـده در بخـش راديولـوژي مـي باشـد. در بيمارسـتان هـاي زنـان        

كيلوگرم در شبانه روز برآورد گرديد كه نسبت به سـاير بيمارسـتان هـاي     092/0و  1/0پاتولوژيكي به ازاي هر تخت فعال به ترتيب 
ارستان هـاي الزهـرا و طالقـاني    وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز بيشترين قسمت اين جزء از پسماند را شامل مي شد. در بيم

بود كه دليل زياد بودن آن نسبت به ساير بيمارستان ها را مي توان بـه   43/4و  46/3درصد اجزاء پسماندهاي پاتولوژيكي به ترتيب با 
  تخصص زنان و زايمان و دفع جفت جنين و توليد پسماندهاي ناشي از آن نسبت داد. 

ي در بيمارستان هاي مورد مطالعه مشخص شـد كـه در بيمارسـتان رازي پسـماندهاي عـادي و      از نظر درصد اجزاء پسماندهاي توليد
درصد در باالترين حد قرار دارد و پايين ترين حد اين قسمت از پسماند مربوط به بيمارستان كودكـان بـا مقـدار     5/97شبه خانگي با 

درصد كمترين مقدار را به خـود   36/2اي عفوني و نوك تيز با درصد مي باشد. در مقابل بيمارستان رازي از نظر جزء پسمانده 5/69
درصد در ميان ساير بيمارستان هاي مورد بررسي باالترين درصد را به خود اختصاص  35/30اختصاص داده و بيمارستان كودكان با 

پزشـكي مـورد بررسـي در     مي دهد. دليل زياد بودن درصد جزء پسماندهاي شبه خانگي و كم توليد شدن ساير اجـزاي پسـماندهاي  
بيمارستان رازي نسبت به ساير بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز ناشي از بستري صرف بيماران رواني و عدم 

  انجام انواع جراحي ها و ... در آن مركز درماني مي باشد.
ارستان هاي وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهر تبريـز      درصد از كل پسماند توليدي در بيم 40، حدود 2بر اساس  جدول شماره 

مربوط به بيمارستان امام رضا (ع) مي باشد از طرفي ميـزان پسـماندهاي عفـوني و نـوك تيـز توليـدي نيـز در ايـن بيمارسـتان سـاالنه           



٦ 
 

كليـه بيمارسـتان هـاي     تن برآورد گرديده است كه با در نظر گرفتن ميزان كل پسماندهاي عفوني و نـوك تيـز توليـدي در    75/273
درصـد ايـن نـوع از پسـماندها در      45تن در سال) به اين نتيجه مي رسيم كـه بـيش از    1/608وابسته به دانشگاه علوم پزشكي (معادل 

درصـد   33بيمارستان امام رضا (ع) توليد مي گردد. همچنين بر اساس اطالعات همان جدول بـه ايـن نتيجـه مـي رسـيم كـه بـيش از        
درصد پسـماندهاي پاتولوژيـك توليـدي در بيمارسـتان هـاي وابسـته بـه دانشـگاه علـوم           49يميايي و دارويي و بيش از پسماندهاي ش

ن بيمارستان مي باشد. فلذا با توجه به كميت اين نوع از پسماندهاي توليدي توجه به مديريت صـحيح پسـماند   هميپزشكي مربوط به 
ل نظارت و حساسيت بيشتر در اين خصوص در آن نسبت به بقيه بيمارستان هاي وابسته در اين بيمارستان اهميت زيادي داشته و اعما

  به دانشگاه علوم پزشكي ضرورت پيدا مي كند.
  

مقايسه ميانگين مقدار پسماندهاي توليدي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز برحسب  - 2جدول 
  كيلوگرم در روز و تن درسال

 كل ميانگين تانبيمارس
 پسماند توليدي

)kg/d( 

  كل پسماند
 (تن درسال)

  پسماند عادي
 (تن در سال)

عفوني و نوك 
 تيز (تن در سال)

شيميايي ودارويي 
 (تن در سال)

پاتولوژيك 
(تن درسال)

83/1  75/273 949  35/1237  3390 امام رضا  78/12  

29/53  1/74  203 طالقاني  15/17  37/0  29/3  
53/226  05/232  75/635 رازي  48/5  27/0  0 

4/181  98/260  715 كودكان  2/79  18/0  18/0  
29/53  73/58  9/160 نيكوكاري  11/5  22/0  11/0  

75/419  55/506  8/1387 سينا  95/83  66/0  19/2  
05/135  62/164  451 شهداء  47/28  36/0  73/0  

43/235  13/303  5/830 شهيد مدني  43/66  91/0  37/0  
45/47  94/54  53/150 علوي  3/7  12/0  07/0  
4/131  43/179  6/491 الزهرا  25/41  58/0  2/6  

36/2432  87/3071  08/8416 جمع كل  1/608  5/5  92/25  

  
درصد از كل پسماندهاي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علـوم پزشـكي شـهر     87/17پسماندهاي عفوني و نوك تيز بطور متوسط 

حالي است كه سازمان جهاني بهداشت، ميزان توليد پسماندهاي عفوني در بيمارستانهاي كشورهاي تبريز را تشكيل مي دهد. اين در 
بنابراين بر اسـاس ايـن مطالعـه ميـزان توليـد ايـن نـوع از         .]21, 16[درصد كل پسماندها اعالم نموده است  10-25در حال توسعه را 

پسماندهاي خطرناك بيمارستاني در مقايسه كلي در محـدوده اعـالم شـده قـرار دارد. بـه جـز اينكـه در بيمارسـتان كودكـان تبريـز،           
اي مـورد مطالعـه ايـن    درصد كل پسماندهاي توليدي را تشكيل مي دهد در بقيه بيمارسـتان هـ   35/30پسماندهاي عفوني و نوك تيز 

دكتـر   1388با مقايسه نتايج اين مطالعه بـا تحقيـق سـال     همچنين درصد كل پسماندها مي باشد.  25نوع از پسماندها در حد كمتر از 
موجـود   خـانگي  شبه پسماندهايميزان ، اين نتيجه حاصل مي شود كه ]13[ تبريز شهر بيمارستان هاي در مسافريدكتر  تقي پور و 
 12حاصـله   پسـماندهاي عفـوني و نـوك تيـز    درصد افزايش نشان داده و در مقابل  مقـدار   11حدود ي توليدي پسماندهادر تركيب 

گرفتـه توسـط پرسـنل    كاهش يافته است و اين حاكي از توجه به امر تفكيك در مبدا پسـماندهاي توليـدي و دقـت صـورت      درصد
، عفـوني درگير در بيمارستانها در راستاي مشاركت و همكاري آنان براي رعايت مسائل مربوط به تفكيك و جداسازي پسـماندهاي  
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و پسـماندهاي عـادي    اين افزايش توجه و دقت به مساله تفكيك در مبدا مي تواند بـا كـاهش ورود   و برنده مي تواند باشد. نوك تيز
، از هزينه هاي بسيار سنگين مربوط به فرايند بي خطرسازي پسماندهاي پزشكي كاسته و از پسماندهاي عفونيتركيب به شبه خانگي 

مـي توانـد از   شـبه خـانگي   و پسـماندهاي عـادي   به درون تركيب  پسماندهاي عفوني و نوك تيز طرفي با كاهش و ممانعت از ورود
  خطرناك بيمارستاني و آلودگي هاي احتمالي حاصله بكاهد.ي پسماندهاخطرات بالقوه بهداشتي ناشي از تماس با 

ميانگين سرانه پسماندهاي شبه خانگي و عادي، عفوني و نوك تيز، شيميايي و دارويي و پسماند هاي پاتولوژيكي در بيمارستان هاي 
هر شبانه روز به ازاي هر تخت فعال  كيلوگرم در 027/0و  0058/0، 64/0، 57/2وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز به ترتيب 

درصد از كل پسماندهاي را در اين مراكز تشكيل مي دهد. در مطالعه انجـام   03/1و  24/0، 87/17، 86/80است كه به ترتيب حدود 
يي و شده در بيمارستان هاي دولتي شهر اراك سرانه پسماندهاي شبه خانگي، نوك تيز و برنده، پاتولوژيـك و پسـماند هـاي شـيميا    

كيلوگرم به ازاي هر تخت فعـال در شـبانه روز گـزارش شـده اسـت كـه بـه ترتيـب          016/0و  01/0، 011/0، 74/1دارويي به ترتيب 
درصد از كل پسماندهاي را در اين مراكز تشكيل مي دهد. در اين مطالعه صورت گرفته ميـزان    53/0و  36/0، 36/0، 78/59حدود 

در سـاير مطالعـات   . ]16[رصد  از كل پسماندهاي بيمارستاني شهر اراك بـرآورد گرديـده اسـت    د 97/38پسماندهاي عفوني معادل 
و استان فـارس   ]24[، كاشان ]23[، تهران ]22[انجام شده در كشور ميانگين سرانه پسماند توليدي در  بيمارستان هاي شهرهاي اهواز 

. بـر اسـاس مطالعـه    ]16[ل در شبانه روزگزارش شـده اسـت   كيلوگرم به ازاي هر تخت فعا 9/3و   44/3، 87/2، 54/2به ترتيب  ]25[
كيلوگرم در هر شبانه  9/3)، سرانه پسماند توليدي در بيمارستان استان فارس معادل 1375صورت گرفته توسط رايگان شيرازي نژاد (

) سـرانه پسـماندهاي   1369ر آن در مطالعـه انجـام يافتـه توسـط نـوري سـپهر (      . عالوه بـ ]26[روز به ازاي هر تخت برآورد شده است 
. در ]27, 16[كيلوگرم در هر شبانه روز به ازاي هر تخـت محاسـبه گرديـده اسـت      8/0-8/1بيمارستاني توليدي در استان سمنان بين 

و در مطالعـه   ]28[كيلـوگرم تعيـين شـده      67/1 ) سرانه پسماند بيمارستاني توليدي در مشهد به ازاي هر تخـت 1381مطالعه صادقي (
كيلوگرم بـه ازاي هـر تخـت     1/1 -3/1) سرانه پسماندها در بيمارستان هاي استان مازندران بين 1380انوشيروان محسني و همكاران (

نشان داد كه سرانه توليدي پسماندها را در شبانه روز  به ازاي هـر  ) 1375. نتايج حاصل از مطالعه عمويي (]29[برآورد گرديده است 
) در اسـتان تهـران   1375. در تحقيقـي كـه كـريم زادگـان (    ]30[كيلوگرم اسـت   38/2تخت در كل بيمارستان هاي استان خوزستان، 

. در مطالعه اي كـه در كلكتـه   ]31[كيلوگرم در شبانه روز برآورد گرديد  87/2انجام داد سرانه پسماندهاي توليدي به ازاي هر تخت 
. ]32[كيلوگرم به ازاي هر تخت در شبانه روز بـرآورد شـد    25/1تا  1هندوستان انجام يافت، ميزان توليد پسماندهاي پزشكي حدود 

كيلـوگرم بـه ازاي هـر     6/4تـا   6/0بيمارستان هانووي انجام پذيرفت، سرانه پسـماند بـين    18در  1998در تحقيق ديگري كه در سال 
  .]33[تخت در شبانه روز گزارش شد 

همانطوري كه يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كليه بيمارستان هاي وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهر تبريـز داراي دسـتگاه       
 KASU درصد بيمارستان ها داراي دستگاه بيخطرساز از نوع 40فعال براي بي خطرسازي پسماندهاي عفوني و نوك تيز مي باشند. 

درصـد بيمارسـتان هـا     30. )3(جـدول شـماره    است كه در فرايند بي خطرسازي پسماند از ماده شيميايي پرسيدين استفاده مي گردد 
درصد بقيه دستگاه هاي بي خطرساز از نوع اتوكالو مـي باشـد. از بـين     30مجهز به دستگاه بي خطرساز از نوع هيدروكالو بوده و در

صب شده در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز، فقط يكي از دو دستگاه موجود در دستگاه بي خطرساز ن 11
بيمارستان امام رضا (ع) مجهز به دستگاه خردكن زباله بود كه آن هم در زمان بررسي به علت خرابي از مدار خارج شده بود بنابراين 

يك از دستگاه هاي بي خطرساز موجود در بيمارستان هاي مورد مطالعه مجهـز بـه   در حال حاضر علي رغم ابالغ وزارت متبوع هيچ 
است. در مجمـوع ميـزان خرابـي     7/4سيستم خردكن نمي باشد. متوسط تعداد سيكل كاري دستگاه بي خطر ساز پسماند در هر روز 

بـار درسـال بـرآورد شـده و      5/2ور متوسط دستگاه هاي نصب شده در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز بط
روز بوده است و معموال نماينـده  شـركت مربوطـه جهـت تعميـر دسـتگاه        8ميزان خواب دستگاه پس از هر بار خرابي بطور متوسط 
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نشـگاه  ساعت پس از خرابي دستگاه مراجعه داشته است. بنابراين در طول يك سال در كل بيمارستان هاي وابسته به دا 72حداكثر تا 
روز با خرابي و خواب دستگاه هاي بي خطرساز پسـماندهاي پزشـكي مواجهـه صـورت گرفتـه       80علوم پزشكي شهر تبريز به مدت 

تن پسماند عفوني و نـوك تيـز قابـل بـي خطرسـازي توليـد شـده كـه بـدون           15است كه برآورد مي شود در طول اين مدت بالغ بر 
اي دفع نهايي توسط عوامل شهرداري از بيمارسـتان هـا خـارج گرديـده اسـت و شـواهد و       هيچگونه فرايند بي خطرسازي مستقيماً بر

قرائن نشان مي دهد تاكنون تدبير و چاره انديشي براي اين موضوع و چگونگي عمل در مدت زمان خواب دستگاه صـورت نگرفتـه   
بـي خطرسـاز فعـال متاسـفانه كماكـان شـاهد دفـع         و با وجود تجهيز كليه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بـه دسـتگاه  

غيراصولي و غيربهداشتي پسماندهاي عفوني و بالقوه خطرناك در آنها هستيم و اين موضـوع مـي توانـد نگرانـي هـاي مطروحـه در       
گـر بـي خطرسـازي در    زمينه مواجهه با اينگونه پسماندها را به دنبال داشته باشد. بنابراين تجهيز كليه بيمارستان ها به يـك دسـتگاه دي  

كنار دستگاه فعال استقراري بعنوان راهكار پيشنهادي در اين زمينه مطرح مي گردد تـا در مواقـع خرابـي و يـا خـواب دسـتگاه بـراي        
تعمير مورد استفاده قرار گرفته و بدين طريق مشكل دفع هر گونـه پسـماند پزشـكي توليـدي در بيمارسـتان بـدون انجـام فراينـد بـي          

بديل آن به پسـماندهاي عـادي حـل گـردد. همچنـين پيشـنهاد مـي گـردد بـراي انجـام بهينـه فراينـد بـي خطرسـازي                خطرسازي و ت
پسماندهاي عفوني و نوك تيز دستگاهايي بي خطرسازي موجود در بيمارستان ها مجهز به دستگاه خردكن پسماند باشند. اين مـورد  

كه احتمال نفوذ ماده ضد عفوني كننده شـيميايي بـه تمـام قسـمت      )KASU(بويژه در دستگاه هاي بي خطرسازي به روش شيميايي 
  هاي پسماند را زير سئوال مي برد اهميت زيادي پيدا مي كند.

  
مشخصات دستگاه هاي بي خطرساز پسماند و روش هاي بي خطرسازي آن در بيمارستان هاي وابسته به  - 3جدول 

  دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز

 اليتنوع فع بيمارستان
نحوه برآورد 
 پسماند  توليدي

وضعيت دستگاه 
 بيخطرساز پسماند

نام دستگاه يا دستگاههاي  بي خطر ساز 
 پسماند نصب شده در بيمارستان

روش بي 
خطر سازي 
 پسماند

 هيدروكالو هيدروكالو كاسپين البرز داراي دستگاه فعال توزين روزانه عمومي امام رضا

 هيدروكالو هيدروكالو كاسپين البرز اراي دستگاه فعالد توزين مقطعي عمومي طالقاني

 شيميايي بدون پانچ يا شريدر  KASU داراي دستگاه فعال توزين مقطعي تك تخصصي رازي

 هيدروكالو هيدروكالو كاسپين البرز داراي دستگاه فعال تعداد مخزن تك تخصصي كودكان

 شيميايي بدون پانچ يا شريدر  KASU داراي دستگاه فعال توزين روزانه تك تخصصي نيكوكاري

 اتوكالو سازگر بدون خردكن داراي دستگاه فعال تعداد مخزن عمومي سينا

 اتوكالو سازگر بدون خردكن داراي دستگاه فعال تعداد مخزن تك تخصصي شهداء

 اتوكالو سازگر بدون خردكن داراي دستگاه فعال توزين مقطعي تك تخصصي شهيد مدني

 شيميايي بدون پانچ يا شريدر  KASU داراي دستگاه فعال توزين مقطعي صصيتك تخ علوي

 شيميايي بدون پانچ يا شريدر  KASU داراي دستگاه فعال توزين مقطعي عمومي الزهرا

  
اند در درصد موارد تفكيك انواع پسـم  90درصد بيمارستان ها برنامه عملياتي مديريت پسماند در بيمارستان وجود دارد و در  80در 

درصد از بيمارستان ها اظهار نامه بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنـده   80مبدا به طور دقيق انجام مي گردد. همچنين در 
تكميل مي گردد. در هيچ يك از بيمارستان هاي موضوع اين تحقيق از دستگاه زباله سوز اسـتفاده نمـي شـود در حاليكـه تحقيقـات      

درصد از بيمارستان ها هنوز از دستگاه زباله سوز كه منسوخ شده مورد استفاده قرار گرفته و  20مي دهد كه در ) نشان 1388دهقان (
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درصد ديگر حتي پسماندها بدون هيچگونه عمليات فرايند بي خطرسازي مستقيما تحويـل عوامـل شـهرداري مـي گـردد. بـر        20در 
هر اراك پسـماندهاي بيمارسـتاني بـه روش اتـوكالو بـي خطرسـازي مـي        درصد بيمارستان هاي دولتي ش 60اساس همين تحقيق در 

درصد بيمارستان هـاي اسـتان فـارس داراي زبالـه سـوز بيمارسـتاني فعـال مـي باشـند.           34شوند. تحقيقات شيرازي نژاد نشان داد كه 
 6/28رسـتاني وجـود داشـته ولـي     درصد بيمارستان هاي استان خوزستان، زبالـه سـوز بيما   7/43مطالعات عمويي هم نشان داد كه در 

درصد آن ها فعال بوده و براي سوزاندن پسماندهاي بيمارستاني مورد استفاده قرار مي گيرد. اما مطالعات دهقاني و همكارانش نشان 
در  داد كه در هيچ يك از بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران زباله سوز فعال بيمارستاني وجود نداشـته اسـت.  

كليه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر تبريز در ابتداي شيفت كاري صبح هـر روز، پسـماندها از محـل نگهـداري     
دستگاه كاميون كمپرسي مخصوص حمـل پسـماند بـارگيري شـده و پـس از فشـرده سـازي توسـط عوامـل           موقت با استفاده از يك

  شهرداري از بيمارستان خارج مي گردد.
  
  نتيجه گيري -4

در نگاه كلي به نظر مي رسد  كه اخيراً توجه به مساله مديريت پسـماندهاي پزشـكي    1388در مقايسه نتايج اين مطالعه با تحقيق سال 
و اقدامات نظارتي و كنترلي در بيمارستان هاي شهر تبريز رو به افزايش بوده و از طرفي با ايجاد حساسـيت الزم بـراي تبيـين اهميـت     

ع تفكيك در مبدا در بين پرسنل بيمارستاني، شاهد افزايش ميزان مشاركت و همكاري پرسنل درگير در اين راستا بـوديم كـه   موضو
پيشنهاد مي گردد بـراي تببـين هـر چـه بهتـر پارامترهـاي تاثيرگـذار در ايـن زمينـه، در تحقيقـات آتـي ايـن موضـوع مـورد بررسـي                

  پژوهشگران محترم قرار گيرد.
بكارگيري و استقرار كارشناسان بهداشت محيط در كليه بيمارستانها و فعاليـت آنـان در زمينـه شـغلي مـرتبط و همچنـين       با اين حال 

ها، كميتـه كنتـرل    رئيس، مديريت و مدير پسماند بيمارستان، مسئوالن بخش همانندهاي مختلف بيمارستاني  همكاري مديران قسمت
اسيسات، كميته پسماند و مسئول بهداشت محـيط بيمارسـتان جـزو اولـين انتظـارات بـراي       هاي بيمارستاني، مدير پشتيباني و ت عفونت
هاي مربوط به مديريت پسماند بيمارسـتاني بـوده و حمايـت مـديران و نظـارت مشـوقانه و        اصالحات در طرح تر دقيقهر چه اجراي 
يت پسماندهاي بيمارستاني مي توانـد ايفـا كنـد. البتـه     هاي مدير موقع وظايف آنها، نقش تعيين كننده در موفقيت ساير بخش  انجام به

بايد خاطر نشان كرد كه در كنار اين برنامه هـاي همكـاري مجموعـه عوامـل بهداشـتي و درمـاني وزارت بهداشـت، الزم اسـت كـه          
ي بايـد وارد  زيست و شهرداري و... نيز در حوزه مديريت پسـماندهاي بيمارسـتان   هاي ديگري همچون سازمان حفاظت محيط  ارگان

   هايي را در اين زمينه ارائه نموده و از طرح هاي مورد پيشنهادي حمايت و پشتيباني الزم بعمل آورند.  عمل شده و با ديد باز برنامه
مديريت پسماندهاي بيمارستاني مقوله مهمي است كه داراي قوانين و مقررات مربوط به خود است ولي بنا به گزارشات موجود و بر 

شـود. در بسـياري از    نتايج مطالعات صورت گرفته، در بسياري از موارد نسبت به رعايت ايـن قـوانين و مقـررات كوتـاهي مـي     اساس 
توان متصديان و متوليان مربوطه را بـا وظـايف و تكـاليف و راهكارهـاي اجرايـي       هاي آموزشي تخصصي مي موارد با برگزاري دوره

اي بـراي جلـوگيري از مخـاطرات ناشـي از ايجـاد آلـودگي پسـماندهاي         مـديريت ويـژه   آشنا كرد. بر اين اساس پيشنهاد مـي گـردد  
بيمارستاني صورت گيرد. براي اين منظور تشكيل يا فعال سازي كميته هاي اجرايي پسماندهاي پزشكي استان مي توانـد بسـيار مفيـد    

ات و ارائـه  راه حـل هـاي مناسـب گـره گشـاي       واقع شده و با طرح مشكالت كالن موجود در سطح استان، همراه با اتخـاذ تصـميم  
مشكالت موجود در اين زمينه باشد. در اين بين جذب كارشناسان بهداشت محيط و استقرار تمام وقت آنان در كليه بيمارستان هـا و  
 فعاليت آنان در حوزه كاري و چـارچوب شـرح وظـايف سـازماني خـود مـي توانـد در موفقيـت برنامـه هـاي مـديريت پسـماندهاي            

  بيمارستاني تاثير بسزايي داشته باشد.
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  تشكر و قدرداني
اين تحقيق با مساعدت و همكاري كارشناسان بهداشت محيط و سـاير پرسـنل شـاغل در بيمارسـتان هـاي وابسـته بـه دانشـگاه علـوم          

ران دخيـل تشـكر و قـدرداني    از كليه همكا نويسندگان مقاله بر خود الزم مي دانندبدينوسيله  پزشكي شهر تبريز انجام يافته است كه
  د.ورنبعمل آ
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