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  زمینه و هدف
است که به علت  یدر مراکز دندانپزشک يدیپسماند تول ،یطیمح ستیمعضالت ز نیاز مهمتر یکیامروزه 

 زیوآنال یمطالعه با هدف بررس نیبرخوردار است. ا یخاص تیاز اهم زایماریو ب یداشتن عوامل خطرناك، سم
  انجام شد.  مشهدشهر  یدندانپزشک مراکزدر  يدیتول پسماندهاي

  مواد و روش ها
هر  یمورد مطالعه قرار گرفت. از هر مطب سه نمونه در سه روز متوال مشهدشهر  یدندانپزشک مرکز 40تعداد 

با  تالیجید يشده و با ترازو کیجزء تفک 64و به  يجداساز یورت دستهفته برداشت شد. نمونه ها به ص
اطالعات در  شدند. يگروه دسته بند 4در  ییخطرزا لیشدند. اجزا بر اساس پتانس نیگرم توز 01/0دقت 

سوال مورد  30رابطه با مدیریت پسماند با روش مشاهده، مصاحبه و استفاده از چک لیستی مشتمل بر 
و  هیتجز 16نسخه  SPSSتوسط نرم افزار  ،یفیاطالعات با استفاده از روش آمار توص ت.بررسی قرار گرف

  شد. لیتحل
  یافته ها
، 89/9، 17/44، 24/41 بیبه ترت یو سم ییو دارو ییایمیش ،یشبه خانگ ،یعفون يپسماند ها دیسهم تول

 يباشد. اجزا یم لوگرمیک 137/224 درمراکز مورد مطالعه يدیتول یدرصد بود. کل پسماند دندانپزشک 7/4
از  شیکه در مجموع ب دهجزء بو 19 ی مشهدپزشکدندان مراکزدر  يدیتول يدهنده زباله ها لیتشک یاصل
مراکز  درصد از 75در نتایج این مطالعه نشان داد  دهند. یم لیرا تشک یدندانپزشک پسماندهاي درصد  67

درصد از مراکز، پسماندهاي دنداندانپزشکی به همراه  50برنامه اي جهت کاهش تولید زباله وجود ندارد. 
پسماندهاي شهري جمع آوري و حمل می شود و هیچکدام از مراکزدندانپزشکی داراي دستگاه بی خطر ساز 
براي دفع پسماندهاي عفونی نبودند و پسماندها بدون بی خطر سازي به محل دفع نهایی توسط شهرداري 

  منتقل می شود.
  نتیجه گیري

پسماند در داخل  افتیو باز يمربوط به کاهش، جداساز يها تیپزشکان جهت انجام فعالزش دندانآمو
از  یدندانپزشک يزباله ها افتیبخش قابل باز کیبا تفک رایشود ز یم شنهادیمطب مطابق با دستورالعمل ها پ



 يها نهیاز هز یتوجه لقابمقدار بخش  نیاز پسماندها را کم کرد که ا يادیتوان حجم ز یها، م بخش ریسا
. از طرفی دیگر با توجه به اینکه درصد کند یرا کم م يخطرساز یو حمل و نقل و دفع و ب يجمع آور

زیادي از پسماندها مربوط به جنس نایلون و پالستیک می باشد، کاهش استفاده از مواد یکبار مصرف و 
  د می گردد. استفاده از مواد و تجهیزات با قابلیت استفاده مجدد پیشنها

  کلید واژه ها 

  نپزشکی، مدیریت پسماند، شهر مشهدپسماتد دندا

 


