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 عنوان:

-1396بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان آیت اهلل طالقانی تهران در سال های 

1398 

 مهدی بلوایه(2(زهرا محمدی,1نویسندگان:

 (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ,دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1

 طالقانی(کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستان آیت اهلل 2

 و هدف: مقدمه

يكي از چالشهاي مهم زيست محيطي است كه انسان متمدن اين قرن را با  در دنياي متمدن امروز بحث داغ زباله

  هاي فراواني مواجه كرده است. بر اساس نتايج يک مطالعه كلي توسط سازمان جهاني بهداشت پرسشها و دشواري

WHOمشكل زيست محيطي را به وجود ميآورد كه با گذشت زمان،  32زائد، آوري و دفع مواد  عدم توجه به جمع

اند كه عدم كنترل زباله و توجه نكردن  هاي انجام شده نشان داده پذير نيست. بررسي مقابله با آن به سادگي امكان

متي و الس ت خاصي را در كشورها پديد آورد كه بازتاب آن،الآوري، نگهداري و دفع صحيح آن ميتواند مشك به جمع

  .(2, 1)دمحيط زيست ما را به طور جدي تهديد ميكن

اسـالمي ايـران در قانون مديريت پسماندها، پسماندهاي  بر اساس تعريـف سـازمان حفاظت محـيط زيسـت جمهـوري

بيمارستاني به كليه پسماندهاي عفوني ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي درماني، آزمايشگاههـاي تشـخيص طبـي 

ا شبه عفوني و زائـدات عمومي ي -و ساير مراكز مشابه گفته ميشود. زائدات بيمارستاني بطور كلي به دو گروه خطرناك

درصـد زائـدات توليدشـده در مراكـز بهداشـتي درمـاني جـزو زبالـه  90تا  75بندي ميشوند. حدود  خانگي طبقه

هـا ي بيمارسـتاني  درصـد باقيمانده زباله 25تـا  10بنـدي مـي شـوند .  خانگي طبقه هـا ي بـ ي خطـر و يـا شبه

زيسـت آمريكـا و سـازمان جهاني بهداشت به دليل اينكه حـاوي عوامـل بـر اسـاس تعريـف سازمان حفاظـت محـيط 

عفـوني ، پــاتولوژيكي، زنوتوكســيک مــواد شــيميايي و ســمي، سرطان زا، مواد با محتوي باالي فلزات سنگين، 

ن است باعث خطرات مواد راديواكتيو و نظاير آنها هستند به عنـوان زبالـه هـا ي خطرناك طبقه بندي ميگردند و ممك

 .(7-3)بهداشتي وزيست محيطي گردنـد

نكته مهم در خصوص پسماندهاي مراكز بهداشتي درماني اين است كه نبايد به هيچ وجه اين پسماندها با پسماندهاي 

درصد كاهش 15پزشكي را تا  مديريت صحيح پسماندهاي پزشكي ميتواند نرخ توليد پسماند .(8)شهري مخلوط شوند

 .(7)پسماندها را كاهش دهدت بهداشتي و زيست محيطي اين ال دهد كه اين امر ميتواند مشك

و عادي توليدي در بيمارستان آيت اهلل طالقاني تهران  هاي خطرناككمي ميزان پسماند هدف از اين مطالعه بررسي 

جمع آوري متمركز و غيرمتمركز بررسي تاثير دو روش چنين همو مبدا بيمارستان و بررسي وضعيت تفكيک در 

 مي باشد. 1398-1396هاي  در طي سال بر كميت پسماند توليديپسماند در بيمارستان 
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 روش پژوهش:

-1396هاي در سال تهران شهر آيت اهلل طالقاني بيمارستان  مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي ميباشد كه در

بيمارستان هاي كمي كل زباله هاي توليدي  انجام شد. ابزار جمع آوري اطالعات در اين مطالعه اندازه گيري1398

 .استفاده شده است EXCEL2019جهت انجام آناليز آماري از نرم افزاركه بوده است.  آيت اهلل طالقاني

 :بحثنتایج و 

آن را  %58,23كيلوگرم بوده كه  470307, 1396مجموع پسماند هاي جمع آوري شده بيمارستان طالقاني در سال 

است و همچنين مجموع پسماند توليدي در  تشكيل داده خطرناكآن را پسماند پسماند  %41,77پسماند عادي و 

تشكيل  خطرناكآن را پسماند   %36,93آن را پسماند عادي و   %63,07كيلوگرم بوده كه  563341 ,1397سال 

آن را پسماند  %68,38كيلوگرم بوده است كه  466318مجموع پسماند توليدي  1398ماه ابتدا سال  8ميدهند و در 

تشكيل داده است  با توجه به آناليز انجام شده در اين سه سال نشان دهنده  خطرناك آن را پسماند  %31,62عادي و 

بيشتر خطرناك بوده است اما هنوز ميزان پسماند  بهبودرو به اين است وضعيت تفكيک در مبدا پسماند بيمارستان 

است را نشان ميدهد و اين مسئله نشان دهنده نقص در تفكيک در مبدا  %25از سطح استاندارد  كه حداكثر آن  

 .مي باشدبيمارستان 

سماند هاي پزشكي بصورت , با توجه به ابالغ آيين نامه پ1387از سوي ديگر بيمارستان آيت اهلل طالقاني كه از سال 

داوطلبانه اقدام به پياده سازي آئين نامه در خصوص جمع آوري پسماند بصورت متمركز در تمامي بخش ها و واحد 

كه باعث افزايش تغيير رويه داده و جمع آوري پسماند را بصورت غير متمركز انجام داده است  1398ها نمود از مرداد 

شده است. به اين صورت كه پسماند توليدي  1398ها مرداد,شهريور,مهر,آبان سال چشمگير پسماند توليدي در ماه 

برابر شهريور  1,8, 98بوده است.,پسماند توليدي در شهريور  97برابر مرداد  1,3و  96برابر مرداد  1,7, 98در مرداد 

بوده و  97و  96توليدي در مهر  برابر پسماند 1,5, 98بوده است .پسماند توليدي در مهر  97برابر شهريور  1,5و  96

شده است. و بالتبع افزايش پسماند توليدي افزايش  97برابر آبان  1,5و  96برابر آبان  1,4, 98پسماند توليدي در آبان 

 هزينه ها را در پي داشته است.
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