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  * نویسنده مسئول

  

  چکیده :

باپیشرفت علم و تکنولوژي و گسترش خدمات بهداشتی درمانی در جوامع شهري مشکل تولید پسماندهاي پزشـکی و 

نظور در این مطالعه روند تولید پسـماند عفـونی در بیمارستانی مورد توجه مدیران سالمت جامعه می باشد . به همین م

تخت فعال  مـورد 630در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی با  96و 95نیمه نخست سالهاي 

  بررسی قرار گرفته  و در  دو ماه مقایسه شده است .

نـرم افـزار  Excelو نتـایج در فایلهـاي توزین روزانه  پسماند در تمامی بخشهاي درمـانی بـه تفکیـک انجـام شـده

officeنرم افزار  ثبت گردیده است و با ٢٠١٠SPSSدر نظـر گـرفتن مورد آنالیز آماري قرار گرفتـه اسـت وبـا    ١٨

  پروسیجرهاي درمانی و اعمال جراحی بررسی شده است .

م تیز و برنده و عمومـا سـرنگ و در بخشهاي پاراکلینیک مانند آزمایشگاه حجم بیشتر پسماند عفونی مربوط به اجسا

 ICUمراقبتهاي بحرانی قلب بـاز(  سر سوزن و بیشترین میزان تولید پسماند عفونی در بخشهاي بستري در بخشهاي 

open heart (  و کمترین میزان مربوط به بخش عمومی کودکان بوده اسـت و انجـام پروسـیجرهاي تهـاجمی ماننـد

درصـد  بـاالترین تـاثیر در تولیـد  41درصد تیرماه نسبت به فروردین ماه  و اعمال جراحـی  31به نسبت  آنژیوگرافی

   درصدي  را دارند . 37پسماند عفونی و بیمارستانی به نسبت افزایش 



حـی نتایج نشان می دهد که میزان تولید پسماند بیمارستانی رابطه معنا داري با تعداد پروسـیجر و تعـداد اعمـال جرا

این در حالی است که تعداد تختهاي فعال پـذیرش بیمـاران بـه )       05/0(با سطح معنا داري کمتر از  انجام شده دارد

عنوان یک فاکتور بدون تغییر بوده است و شاخص هاي  استاندارد تعریف شده در تولید پسماند بیمارستانی در مراکـز 

  دارد .تک تخصصی و فوق تخصصی نیاز به بازبینی مجدد 

شناخت و بررسی کارشناسی الگوي تولید پسماند بیمارستانی و تعیین عوامل تـاثیر گـذار بـر رونـد تولیـد پسـماند 

بیمارستانی می تواند راهکارهاي کاربردي و مناسب در اختیار مدیران بهداشتی و زیست محیطی قرار دهد تـا هرگونـه 

  پایدارتدوین و اجرا گردد.   ضوابط و قوانینی به صورت بهینه و در راستاي توسعه

 
  میزان تولید.  –پسماند عفونی  -کلمات کلیدي : مدیریت 

 


