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 چکیده:
یی و بیمیاریااپتانسیی   کی  بی  ت ی  میی بادید محیطییامروزه پسماندهای بیمارستانی یکیی از مضالی ز زیسی  مقدمه و اهمیت موضوع:

 خطیر در مضیر را سی م  جامضی  این نوع از پسماندها می تواند مدیری  توج  ب  تدم  .خاصی برخوردار می بادد اهمی از خطرناک بودن، 

بیویهه  نحیوه میدیری   پادیکی پسیماندهای دفیع و جمع آوری، حمی  مط وب های روش مورد درورد نیاز اط تاز م ارای هد. د قرارجدی 

 و سی متی کارکنیان و ایمنیی نیا و ها بیمارستان بهداد  محیطی وضضی  ارتقای جه در  صحیح فرایند بی خطرسازی اینگون  از پسماندها

 .اس این مطالض   از اهداف درگیرافراد 

تبرییا   موجیود در دیهر آموزدی درمانیبیمارستان  10در مشاهده ای اس  ک  مقطضی و  -این تحقیق از نوع مطالضاز توصیفی مواد و روشها:

، تفونی و نیوک پسماندهای دب  خانگیدر چهار گروه  وزارز بهداد پسماندهای تولیدی مطابق چک لیس  این تحقیق  در انجام یافت  اس .

هیای آمیاری  طرییق روش از یین گیروه از پسیماندهاداده های مربیو  بی  ا سپسو وزن گردید.  تفکیکتیا، دیمیایی و دارویی و پاتولوژیکی 

 قرار گرف .  و تجای  و تح ی  مورد آنالیا  Excel توصیفی و با استفاده از نرم افاار

کی وگرم در دبان  روز ب  ازای هر تخ   25/3متوسط سران  پسماند نتایج مطالض  نشان داده ک  در بیمارستان های مورد مطالض ،  نتایج و بحث:

درصد پسماندهای دیمیایی و  24/0درصد پسماندهای تفونی و نوک تیا،  87/17درصد پسماندهای دب  خانگی،  89/80اس  ک  دام  فضال 

 پسماندهایمیاان  ،قب  سنوازصورز گرفت  در درصد پسماندهای پاتولوژیک می بادد ک  در مقایس  با نتایج مربو  ب  مطالض   03/1دارویی و 

پسماندهای تفونی و نوک و در مقاب   مقدار  یافت درصد افاایش نشان  11حدود ی تولیدی پسماندهاموجود در ترکیب  خانگی دب تادی و 

 .کاهش یافت  اس  درصد 12 نیا حاص   تیا

کنترلیی در توج  ب  موضوع مدیری  پسماندهای پادکی و ارتقاء اقداماز نظیارتی و  بر اساس نتایج این مطالض  با وجود افاایش نتیجه گیری:

هرچی  بیشیتر اتمیال مبداء پسماندهای تولیدی نسب  ب  چند سال قب ،  ازبیمارستان های دهر تبریا در راستای توج  هر چ  بیشتر ب  امر تفکیک 

و بیی خطرسیازی استفاده از سیسیتمی کارآمید جهی   ها و در مدیری  پسماند بیمارستانو پسماندهای وابست  دستورالضم  پسماندهای پادکی 

  ب  نظر می رسد. ضروری محیطی و اقتصادی زیس با در نظر گرفتن مسائ  بیمارستانی  خطرناک امحاء پسماندهای

 

 بیمارستان، پسماندهای پادکی، مدیری  پسماند، های تفونیخطرسازی پسماندبی کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1
   در جامض س مهای مرتبط با  مراقب  درمانی و خدماز ارائ  ویک  در آنها ب  نح اط ق می دود مراکایب   درمانی واحدهای

. پسماندهای پادکی ب  دلی  دارا بودن توامی  [1]د تولید می دو پسماندهایی نیایاد دده،   خدماز یارا همامان با  فت  وانجام پذیر

. [2] بی  دیمار میی رونیدتیرین مراکیا تولیید کننیده آن از مهم بیمارسیتانهابرخوردار بوده و  ویهه ایبیماریاا و خطرناک از اهمی  

هیای در محدود نمودن و ییا کنتیرل انتشیار تفون  می تواند ها بیمارستانپادکی تولیدی در های پسماندصحیح آوری و دفع جمع

کارکنیان بیمارسیتان، بیمیاران و چیرا کی   .واقیع دیوددر سطح جامضی  بسییار میو ر همچنین از آن و  خارجبیمارستانی، در داخ  و 

متا ر دده و آحاد مردم نیا در سطح جامض  بطور تصادفی و ناخواست  در مضر  آن قرار میی گیرنید مراجضین ب  آسانی از این مسئ   

. در هر حال هر گون  برنام  ریای و سیاس  گذاری های الزم برای اتخاذ تصمیماز مناسب در رابط  با ایین نیوع پسیماندها، [3-7]

های جمع آوری، ذخیره سازی موق  و دفع نهایی آن می بادد، تا از  وضضی  موجود از بضد کمی ، کیفی ، روش مست ام دناخ 

این طریق بتوان نسب  ب  تجای  و تح ی  درایط موجود و ارائ  پیشنهاداز و راهکارهای مناسب برای ح  مشک ز مربوط  اقداماز 

قانونی مدون در سیطح م یی وضیع  چارچوب یک بایس  پسماندهای بیمارستانی می مدیری  مو ر . جه [9, 8]الزم بضم  آورد 

 پرسین  تالیمین ایمنیی و سی م  دی  ی و آمیوزش هایی برای و برنام  داخ ی دقیق مدیری  دده و در راستای آن سیستم های

 نهیا آ دفیع و مناسب مؤ ر های تکنیک تضیین و رزیابیا و دده تولید میاان پسماندهای تخمین برای هایی برنام  نیا و مربوط ،

  .[10]بادد  دادت  وجود کشوری هر در

ییک  و تفیونی بیوده، پاتولوژییک زاید مواد درصد 15 توسض  حال در کشورهای بهداد  در جهانی سازمان گاارش اساس بر

 و سیتواسیتاتیک از یک درصد را مواد رادیواکتییو، کمتر و دارویی و دیمیایی درصد از نوع 3 برنده، و تیا درصد از نوع نوک

 پسماندهای تنوان ب  جامد مواد زاید بندی طبق  در ک  مواد این ا می بادد.ه باطری و ترمومترهای دکست  فشار، تح  ظروف

در   .[12, 11]گردد  دفع و خاصی جمع آوری مراقب  تح  بایستی و بوده ویهه ای قوانین گردد، دارای می محسوب خطرناک

 تقیی پیور و مسیافری 1388سیال  تحقییق انی مطالضاز متضددی صورز گرفت  اس . درمورد کمی  و ترکیب پسماندهای بیمارست

 درصید 44/29خیانگی،  دیب  درصد پسیماندهای 11/70 تبریا مشخص دد  دهر بیمارستان های پسماندهای درخصوص ترکیب

، سیران  پسیماندهای تولییدی 1384. در مطالض  ادرفی در رد  در سال [13]درصد نوک تیا وبرنده اس   45/0تفونی خطرناک و 

کی وگرم ب  ازای هر تخ  فضال در دبان  روز بدس  آمد ک  دربرگیرنده  14/3و  2/1در بیمارستانهای دولتی و خصوصی ب  ترتیب 

و مقیادیر جائیی دییمیایی و درصید پاتولوژییک  99/0درصد نوک تییا و برنیده،  82/0درصد تادی،  09/68درصد تفونی،  1/30

تسگریان و وکی ی ک  در مورد پسماندهای تولییدی در بیمارسیتانهای وابسیت  بی  دانشیگاه  1380. در تحقیق سال [14]دارویی اس  

کی وگرم ب  ازای هر تخ  ادی ال دیده پسیماند  93/3ت وم پادکی دیراز در استان فارس انجام دده، مشخص دد در هر دبان  روز 

 .[16, 15]درصد نوک تیا و برنده می بادد  9/2درصد تفونی و  6/45درصد پسماند مضمولی،  5/51تولید می گردد ک  دام  

 1/4-7/8(، میاان پسماند تولییدی در بیمارسیتانهای وابسیت  بی  دانشیگاه هیا روزانی  1999براساس گاارش سازمان جهانی بهداد  )

میی بادید.  5/0-8/1و در بیمارستانهای منطق  ای  1/2-2/4کی وگرم ب  ازای هر تخ  می بادد، این مقدار در بیمارستانهای تمومی 

، 3/1-3، مدیترانی  دیرقی 3، امریکیای التیین 3-6، اروپیای رربیی 7-10در بیمارستانهای دمال امریکا میاان پسماند تولیدی روزان  

کی یوگرم بی   4/1-2و اروپای درقی  8/1-2/2، کشورهای با درآمد متوسط آسیای درقی5/2-4کشورهای پر درآمد آسیای درقی 

 44/0( در هند، میاان پسماندهای تولیدی در بیمارسیتانها 2002. بر اساس تحقیق انجام دده )[17, 16]ازای هر تخ  برآورد گردید 

. همچنین بر اساس مطالض  انجام یافت  در این کشور میاان متوسط [18]کی وگرم در روز ب  ازای هر تخ  فضال برآورد گردیده اس  

کی وگرم گاارش دده ک  از این مقدار حدود  31/2پسماندهای تفونی و ریرتفونی تولیدی روزان  در بیمارستانها ب  ازای هر تخ  

. در مطالض  و بررسی ک  در همین راستا در طیول سیالهای [19]درصد( ریرتفونی اس   5/80درصد از نوع تفونی و بقی  آن ) 5/19
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در کشور پرتقال انجام پذیرف ، بر تا یر فرایند نظارز و کنترل مدیری  پسماند، ارتقاء سطح آگاهی تمومی و ارائ   2002تا  1997

هینی  پسیماندهای تولییدی دیدگاه بهدادتی برای تصمیم گیرندگان و مدیران اردد در راستای بهبود وضیضی  موجیود و میدیری  ب

 .[20]تاکید گردیده اس  

 و پسماندهای پادکی اجرایی مدیری  های روش و ماندها و تاکیدهای اخیر بر اجرایی ددن ضوابطبا توج  ب  قوانین مدیری  پس

وابست  از سوی وزارز بهداد  و سازمان حفاظ  محیط زیس  ب  نظر می رسد نتایج این تحقییق در ارائی  آگیاهی بی   پسماندهای

وزه مضاونی  درمیان دانشیگاه ت یوم پادیکی میو ر بیوده و در مسئولین و مدیران بیمارستانها و مدیران اردد و تصمیم گیرندگان حی

اط تاز  بررسی مشک ز و ارائ  راهکار مناسب برای بهبود روند مدیریتی پسماندهای پادکی می تواند مفید واقع دود. ف ذا ارای 

مدیری  صیحیح پادکی بویهه  نحوه  پسماندهای دفع و جمع آوری، حم  مط وب های روش خصوص در بهدادتی و مدیریتی

دی  ی  س متی و ایمنی نیا و ها بیمارستان بهداد  محیطی وضضی  ارتقای در راستای فرایند بی خطرسازی اینگون  از پسماندها

 این مطالض  می بادد. هستند از اهداف تماس در بیمارستان محیط با نحوی ب  ک  افرادی اس  و کارکنان
 

 مواد و روشها -2
 های بیمارستان این تحقیق، انجام جه  پهوهش محیط انجام پذیرف . ای و مشاهده مقطضی - توصیفی صورز ب  حاضر تحقیق

 منظیور پادکی دهر تبریا اس  ک  نوع فضالی  تمامی آنها آموزدی درمانی می بادید. بی  ت وم دانشگاه پودش و وابست  ب  تح 

امام  بیمارستان ب  نام های 10دانشگاه ت وم پادکی دام   ب  وابست  های بیمارستان در پسماندهای پادکی موجود وضضی  بررسی

، ت وی و رازی، ابتدا انواع پسماندهای تولیید دیده در دو نیکوکاری ،دهداء ،کودکان ، الاهرا،طالقانی، دهید مدنی سینا، )ع(، رضا

و سیپس بخیش پسیماندهای پادیکی در بخش ک ی دام  پسماندهای دب  خانگی یا تادی و پسماندهای پادکی تقسیم بندی دید 

چهار گروه پسماندهای تفونی، نوک تیا و برنده، دیمیایی و داروییی و پسیماند هیای پیاتولوژیکی میورد جداسیازی قیرار گرفی . 

پسماندهای تفونی، نوک تیا و برنده ب  دلیی  فرمی  چیک لیسی  طراحیی دیده از سیوی وزارز بهدادی  در ییک گیروه میورد 

و وزن گردید. در نهای  داده ها بدون هیچگون  مداخ   ای بطور منظم با اسیتفاده از فیرم هیای چیک لیسی   جداسازی قرار گرفت 

استاندارد طراحی دده از سوی وزارز بهداد  استخراج، جمع آوری و ارائ  دده و پس از تجای  و تح ی  و بررسی هیای حاصی  

 وان راهکارهای مناسب ارائ  داد.از استنتاج نتایج بدس  آمده از این تحقیق در نهای  می ت

 

 نتایج و بحث -3
های وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا صورز  در این مطالض  ک  با هدف بررسی مدیری  پسماندهای پادکی در بیمارستان

دی، پسیماندهای می گیرد انواع پسماندهای تولید دده در مجموع چهار قسم  جداسازی دده دام  پسماندهای دب  خانگی یا تیا

کی وگرم در هر دبان  روز می بادید کی  ایین مقیدار  8416تفونی و نوک تیا، دیمیایی و دارویی و پسماند های پاتولوژیکی بالغ بر 

تن در سال برآورد گردید. از مجموع برآورد ساالن  سهم پسماندهای دیب  خیانگی، تفیونی و نیوک تییا، دییمیایی و  3072حدود 

تن در سال می بادد. در این تحقییق و بررسیی مقیدار  92/25و  5/5، 1/608، 36/2432ای پاتولوژیکی ب  ترتیب دارویی و پسماند ه

پسماندهای تولیدی در بیمارستانها  برحسب کی وگرم در روز و تن در سال استخراج گردیده و بر ایین اسیاس مییاان سیران  پسیماند 

 10رد بررسی قرار گرف . بر این اساس میانگین سران  ک  پسماندهای تولیدی در تولید دده ب  ازای هر تخ  فضال در دبان  روز مو

کی وگرم ب  ازای هر تخ  فضال در دبان  روز بیرآورد گردیید کی   25/3بیمارستان وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا مضادل 

درصید( پسیماندهای  87/17کی یوگرم ) 64/0ی، درصد( پسماندهای تیادی ییا دیب  خیانگ 89/80کی وگرم ) 57/2این مقدار دام  
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درصید( پسیماندهای  03/1کی وگرم ) 027/0درصد( پسماندهای دیمیایی و دارویی و  24/0کی وگرم ) 0058/0تفونی و نوک تیا، 

 . (1)جدول  پاتولوژیک می بادد

 

 کیلوگرم(میزان سرانه پسماند تولید شده به ازای هر تخت فعال در شبانه روز )بر حسب  -1جدول 

ک  پسماند تولیدی  بیمارستان

(kg/d) 

 پسماند تادی 

(kg/d) 

تفونی و نوک تیا 

(kg/d) 

دیمیایی و دارویی 

(kg/d) 

پاتولوژیک 

(kg/d) 

65/5 امام رضا  33/4  25/1  008/0  058/0  

07/2 طالقانی  49/1  48/0  01/0  092/0  

07/1 رازی   04/1  025/0  0013/0  0 

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

06/2 نیکوکاری  87/1  18/0  0077/0  0038/0  

9/5 سینا  89/4  98/0  0077/0  025/0  

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

76/2 دهید مدنی  14/2  6/0  0083/0  0033/0  

25/2 ت وی  94/1  3/0  0049/0  003/0  

05/3 الاهرا  24/2  7/0  0099/0  1/0  

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

 

درصد باقیمانده  19از نوع تادی بوده و  درصد پسماندهای تولیدی 81مشخص دده اس  حدود  1همانطوری ک  در نمودار دماره 

تشکی  می دهد ک  از آنها ب  پسیماندهای پادیکی  پسماندهای تفونی و نوک تیا، دیمیایی و دارویی و پسماندهای پاتولوژیک را 

های وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دیهر  در بیمارستان از این مقدار پسماندهای پادکی تولیدی 2ه یاد می کنیم. طبق نمودار دمار

درصد از نوع  1و مابقی آن یضنی حدود  پسماندهای پاتولوژیک درصد آن از نوع 4، تفونی و نوک تیا درصد آن از نوع 95، تبریا

 می بادد. پسماندهای دیمیایی و دارویی

 

 
 د اجزای تشکیل دهنده پسماندهای تولیدی در بیمارستانهای مورد مطالعهدرص -1نمودار 
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 تقسیم بندی پسماندهای پزشکی  تولیدی در بیمارستانهای مورد مطالعه -2نمودار 

 

 596) در بیمارستان رازی تبریا  ب  دلی  بستری بیماران روانی و تدم انجام اتمال جراحی ت ی ررم دارا بودن تضداد تخ  فضال زیاد

تخ  فضال(، تولید پسماندهای پاتولوژیکی را ندادتیم. ت وه بر آن میاان سران  ک  پسماندهای تولییدی و سیران  پسیماندهای دیب  

کی یوگرم در دیبان  روز( و در  04/1و  07/1خانگی و تادی ب  ازای هر تخ  فضال نیا در این بیمارستان کمترین مقدار )بی  ترتییب 

 و بررسیی کی وگرم در دبان  روز( می بادد. همچنین ایین مطالضی  89/4و  9/5مقادیر بیشترین مقدار ) ب  ترتیب  بیمارستان سینا این

کی وگرم در دبان  روز ب  ازای هر تخ  فضال مربو  ب  بیمارستان  1/1ک  بیشترین سران  پسماندهای  تفونی و نوک تیا با  داد نشان

کی وگرم در دبان  روز  ب  ازای هر تخ  فضال مربو  ب  بیمارسیتان   01/0رویی و دیمیایی با کودکان و بیشترین سران  پسماندهای دا

طالقانی اس  ک  دام  داروهای تاریخ گذدت  و ریر قاب  استفاده، مواد دیمیایی ریر قابی  مصیرف و مح یول هیای ظهیور و  بیوز 

و زایمیان الاهیرا و طالقیانی مییاان سیران  پسیماندهای  بکارگیری دیده در بخیش رادیولیوژی میی بادید. در بیمارسیتان هیای زنیان

کی وگرم در دبان  روز برآورد گردید ک  نسب  ب  سایر بیمارسیتان هیای  092/0و  1/0پاتولوژیکی ب  ازای هر تخ  فضال ب  ترتیب 

ارستان های الاهیرا و طالقیانی وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا بیشترین قسم  این جاء از پسماند را دام  می دد. در بیم

بود ک  دلی  زیاد بودن آن نسب  ب  سایر بیمارستان ها را می توان ب   43/4و  46/3درصد اجااء پسماندهای پاتولوژیکی ب  ترتیب با 

 تخصص زنان و زایمان و دفع جف  جنین و تولید پسماندهای نادی از آن نسب  داد. 

ی در بیمارستان های مورد مطالض  مشخص دید کی  در بیمارسیتان رازی پسیماندهای تیادی و از نظر درصد اجااء پسماندهای تولید

درصد در باالترین حد قرار دارد و پایین ترین حد این قسم  از پسماند مربو  ب  بیمارستان کودکان بیا مقیدار  5/97دب  خانگی با 

درصد کمترین مقدار را ب  خود  36/2ای تفونی و نوک تیا با درصد می بادد. در مقاب  بیمارستان رازی از نظر جاء پسمانده 5/69

درصد در میان سایر بیمارستان های مورد بررسی باالترین درصد را ب  خود اختصاص  35/30اختصاص داده و بیمارستان کودکان با 

پادیکی میورد بررسیی در  می دهد. دلی  زیاد بودن درصد جاء پسماندهای دب  خانگی و کم تولید ددن سایر اجاای پسیماندهای

بیمارستان رازی نسب  ب  سایر بیمارستان های وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا نادی از بستری صرف بیماران روانی و تدم 

 انجام انواع جراحی ها و ... در آن مرکا درمانی می بادد.

ارستان های وابست  ب  دانشیگاه ت یوم پادیکی دیهر تبرییا درصد از ک  پسماند تولیدی در بیم 40، حدود 2بر اساس  جدول دماره 

مربو  ب  بیمارستان امام رضا )ع( می بادد از طرفی میاان پسیماندهای تفیونی و نیوک تییا تولییدی نییا در ایین بیمارسیتان سیاالن  
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ک یی  بیمارسیتان هیای  تن برآورد گردیده اس  ک  با در نظر گرفتن میاان ک  پسماندهای تفونی و نوک تییا تولییدی در 75/273

درصید ایین نیوع از پسیماندها در  45تن در سال( ب  این نتیج  می رسیم ک  بییش از  1/608وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی )مضادل 

درصید  33بیمارستان امام رضا )ع( تولید می گردد. همچنین بر اساس اط تاز همان جدول ب  ایین نتیجی  میی رسییم کی  بییش از 

درصد پسماندهای پاتولوژییک تولییدی در بیمارسیتان هیای وابسیت  بی  دانشیگاه ت یوم  49یمیایی و دارویی و بیش از پسماندهای د

ن بیمارستان می بادد. ف ذا با توج  ب  کمی  این نوع از پسماندهای تولیدی توج  ب  مدیری  صیحیح پسیماند همیپادکی مربو  ب  

ل نظارز و حساسی  بیشتر در این خصوص در آن نسب  ب  بقی  بیمارستان های وابست  در این بیمارستان اهمی  زیادی دادت  و اتما

 ب  دانشگاه ت وم پادکی ضرورز پیدا می کند.

 

مقایسه میانگین مقدار پسماندهای تولیدی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز برحسب  -2جدول 

 کیلوگرم در روز و تن درسال

 ک  میانگین تانبیمارس

 پسماند تولیدی

(kg/d) 

 ک  پسماند

 )تن درسال(

 پسماند تادی

 )تن در سال(

تفونی و نوک 

 تیا )تن در سال(

دیمیایی ودارویی 

 )تن در سال(

پاتولوژیک 

 )تن درسال(

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

29/53 1/74 203 طالقانی  15/17 37/0  29/3  

53/226 05/232 75/635 رازی  48/5 27/0  0 

4/181 98/260 715 کودکان  2/79 18/0  18/0  

29/53 73/58 9/160 نیکوکاری  11/5 22/0  11/0  

75/419 55/506 8/1387 سینا  95/83 66/0  19/2  

05/135 62/164 451 دهداء  47/28 36/0  73/0  

43/235 13/303 5/830 دهید مدنی  43/66 91/0  37/0  

45/47 94/54 53/150 ت وی  3/7 12/0  07/0  

4/131 43/179 6/491 الاهرا  25/41 58/0  2/6  

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

 

درصد از ک  پسماندهای بیمارستان های وابست  ب  دانشگاه ت یوم پادیکی دیهر  87/17پسماندهای تفونی و نوک تیا بطور متوسط 

حالی اس  ک  سازمان جهانی بهداد ، میاان تولید پسماندهای تفونی در بیمارستانهای کشورهای تبریا را تشکی  می دهد. این در 

بنابراین بر اسیاس ایین مطالضی  مییاان تولیید ایین نیوع از  .[21, 16]درصد ک  پسماندها ات م نموده اس   10-25در حال توسض  را 

پسماندهای خطرناک بیمارستانی در مقایس  ک ی در محدوده اتی م دیده قیرار دارد. بی  جیا اینکی  در بیمارسیتان کودکیان تبرییا، 

ای میورد مطالضی  ایین درصد ک  پسماندهای تولیدی را تشکی  می دهد در بقی  بیمارستان هی 35/30پسماندهای تفونی و نوک تیا 

دکتیر  1388با مقایس  نتایج این مطالض  بیا تحقییق سیال  همچنین درصد ک  پسماندها می بادد.  25نوع از پسماندها در حد کمتر از 

موجیود  خیانگی دب  پسماندهایمیاان ، این نتیج  حاص  می دود ک  [13] تبریا دهر بیمارستان های در مسافریدکتر  تقی پور و 

 12حاصی    پسیماندهای تفیونی و نیوک تییادرصد افاایش نشان داده و در مقاب   مقدار  11حدود ی تولیدی پسماندهادر ترکیب 

گرفتی  توسیط پرسین  کاهش یافت  اس  و این حاکی از توج  ب  امر تفکیک در مبدا پسیماندهای تولییدی و دقی  صیورز  درصد

، تفیونیدرگیر در بیمارستانها در راستای مشارک  و همکاری آنان برای رتای  مسائ  مربو  ب  تفکیک و جداسازی پسیماندهای 



7 

 

و پسیماندهای تیادی  این افاایش توج  و دق  ب  مسال  تفکیک در مبدا می تواند با کیاهش ورود و برنده می تواند بادد. نوک تیا

، از هاین  های بسیار سنگین مربو  ب  فرایند بی خطرسازی پسماندهای پادکی کاست  و از پسماندهای تفونیترکیب ب  دب  خانگی 

میی توانید از دیب  خیانگی و پسیماندهای تیادی ب  درون ترکیب  پسماندهای تفونی و نوک تیا طرفی با کاهش و ممانض  از ورود

 خطرناک بیمارستانی و آلودگی های احتمالی حاص   بکاهد.ی پسماندهاخطراز بالقوه بهدادتی نادی از تماس با 

میانگین سران  پسماندهای دب  خانگی و تادی، تفونی و نوک تیا، دیمیایی و دارویی و پسماند های پاتولوژیکی در بیمارستان های 

هر دبان  روز ب  ازای هر تخ  فضال  کی وگرم در 027/0و  0058/0، 64/0، 57/2وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا ب  ترتیب 

درصد از ک  پسماندهای را در این مراکا تشکی  می دهد. در مطالض  انجام  03/1و  24/0، 87/17، 86/80اس  ک  ب  ترتیب حدود 

یی و دده در بیمارستان های دولتی دهر اراک سران  پسماندهای دب  خانگی، نوک تیا و برنده، پاتولوژییک و پسیماند هیای دییمیا

کی وگرم ب  ازای هر تخ  فضال در دیبان  روز گیاارش دیده اسی  کی  بی  ترتییب  016/0و  01/0، 011/0، 74/1دارویی ب  ترتیب 

درصد از ک  پسماندهای را در این مراکا تشکی  می دهد. در این مطالض  صورز گرفت  مییاان   53/0و  36/0، 36/0، 78/59حدود 

در سیایر مطالضیاز . [16]رصد  از ک  پسماندهای بیمارستانی دهر اراک بیرآورد گردییده اسی  د 97/38پسماندهای تفونی مضادل 

و استان فیارس  [24]، کادان [23]، تهران [22]انجام دده در کشور میانگین سران  پسماند تولیدی در  بیمارستان های دهرهای اهواز 

. بیر اسیاس مطالضی  [16]ل در دبان  روزگاارش دیده اسی  کی وگرم ب  ازای هر تخ  فضا 9/3و   44/3، 87/2، 54/2ب  ترتیب  [25]

کی وگرم در هر دبان   9/3(، سران  پسماند تولیدی در بیمارستان استان فارس مضادل 1375صورز گرفت  توسط رایگان دیرازی نهاد )

( سیران  پسیماندهای 1369ر آن در مطالضی  انجیام یافتی  توسیط نیوری سیپهر ). ت وه ب[26]روز ب  ازای هر تخ  برآورد دده اس  

. در [27, 16]کی وگرم در هر دبان  روز ب  ازای هر تخ  محاسیب  گردییده اسی   8/0-8/1بیمارستانی تولیدی در استان سمنان بین 

و در مطالضی   [28]کی یوگرم تضییین دیده   67/1 ( سران  پسماند بیمارستانی تولیدی در مشهد ب  ازای هر تخ 1381مطالض  صادقی )

کی وگرم ب  ازای هیر تخی   1/1 -3/1( سران  پسماندها در بیمارستان های استان مازندران بین 1380انودیروان محسنی و همکاران )

نشان داد ک  سران  تولیدی پسماندها را در دبان  روز  ب  ازای هر ( 1375. نتایج حاص  از مطالض  تمویی )[29]برآورد گردیده اس  

( در اسیتان تهیران 1375. در تحقیقیی کی  کیریم زادگیان )[30]کی وگرم اس   38/2تخ  در ک  بیمارستان های استان خوزستان، 

. در مطالض  ای ک  در ک کتی  [31]کی وگرم در دبان  روز برآورد گردید  87/2انجام داد سران  پسماندهای تولیدی ب  ازای هر تخ  

. [32]کی وگرم ب  ازای هر تخ  در دبان  روز برآورد دید  25/1تا  1هندوستان انجام یاف ، میاان تولید پسماندهای پادکی حدود 

کی یوگرم بی  ازای هیر  6/4تیا  6/0بیمارستان هانووی انجام پذیرف ، سران  پسیماند بیین  18در  1998در تحقیق دیگری ک  در سال 

 .[33]تخ  در دبان  روز گاارش دد 

همانطوری ک  یافت  های این مطالض  نشان می دهد ک ی  بیمارستان های وابست  ب  دانشگاه ت یوم پادیکی دیهر تبرییا دارای دسیتگاه 

 KASU درصد بیمارستان ها دارای دستگاه بیخطرساز از نوع 40فضال برای بی خطرسازی پسماندهای تفونی و نوک تیا می بادند. 

درصید بیمارسیتان هیا  30. (3)جدول دیماره  اس  ک  در فرایند بی خطرسازی پسماند از ماده دیمیایی پرسیدین استفاده می گردد 

درصد بقی  دستگاه های بی خطرساز از نوع اتوک و می بادید. از بیین  30مجها ب  دستگاه بی خطرساز از نوع هیدروک و بوده و در

صب دده در بیمارستان های وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا، فقط یکی از دو دستگاه موجود در دستگاه بی خطرساز ن 11

بیمارستان امام رضا )ع( مجها ب  دستگاه خردکن زبال  بود ک  آن هم در زمان بررسی ب  ت   خرابی از مدار خارج دده بود بنابراین 

یک از دستگاه های بی خطرساز موجود در بیمارستان های مورد مطالض  مجها بی  در حال حاضر ت ی ررم اب غ وزارز متبوع هیچ 

اس . در مجمیوع مییاان خرابیی  7/4سیستم خردکن نمی بادد. متوسط تضداد سیک  کاری دستگاه بی خطر ساز پسماند در هر روز 

بیار درسیال بیرآورد دیده و  5/2ور متوسط دستگاه های نصب دده در بیمارستان های وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا بط

روز بوده اس  و مضموال نماینده  دیرک  مربوطی  جهی  تضمییر دسیتگاه  8میاان خواب دستگاه پس از هر بار خرابی بطور متوسط 
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نشیگاه سات  پس از خرابی دستگاه مراجض  دادت  اس . بنابراین در طول یک سال در ک  بیمارستان های وابست  ب  دا 72حداکثر تا 

روز با خرابی و خواب دستگاه های بی خطرساز پسماندهای پادیکی مواجهی  صیورز گرفتی   80ت وم پادکی دهر تبریا ب  مدز 

تن پسماند تفونی و نیوک تییا قابی  بیی خطرسیازی تولیید دیده کی  بیدون  15اس  ک  برآورد می دود در طول این مدز بالغ بر 

ای دفع نهایی توسط توام  دهرداری از بیمارستان هیا خیارج گردییده اسی  و دیواهد و هیچگون  فرایند بی خطرسازی مستقیماً بر

قرائن نشان می دهد تاکنون تدبیر و چاره اندیشی برای این موضوع و چگونگی تم  در مدز زمان خواب دستگاه صورز نگرفتی  

بیی خطرسیاز فضیال متاسیفان  کماکیان دیاهد دفیع  و با وجود تجهیا ک ی  بیمارستان های وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی ب  دسیتگاه

ریراصولی و ریربهدادتی پسماندهای تفونی و بالقوه خطرناک در آنها هستیم و این موضیوع میی توانید نگرانیی هیای مطروحی  در 

گیر بیی خطرسیازی در زمین  مواجه  با اینگون  پسماندها را ب  دنبال دادت  بادد. بنابراین تجهیا ک ی  بیمارستان ها ب  یک دسیتگاه دی

کنار دستگاه فضال استقراری بضنوان راهکار پیشنهادی در این زمین  مطرح می گردد تا در مواقیع خرابیی و ییا خیواب دسیتگاه بیرای 

تضمیر مورد استفاده قرار گرفت  و بدین طریق مشک  دفع هر گونی  پسیماند پادیکی تولییدی در بیمارسیتان بیدون انجیام فراینید بیی 

بدی  آن ب  پسیماندهای تیادی حی  گیردد. همچنیین پیشینهاد میی گیردد بیرای انجیام بهینی  فراینید بیی خطرسیازی  خطرسازی و ت

پسماندهای تفونی و نوک تیا دستگاهایی بی خطرسازی موجود در بیمارستان ها مجها ب  دستگاه خردکن پسماند بادند. این میورد 

ک  احتمال نفوذ ماده ضد تفونی کننده دیمیایی بی  تمیام قسیم   (KASU)بویهه در دستگاه های بی خطرسازی ب  روش دیمیایی 

 های پسماند را زیر سئوال می برد اهمی  زیادی پیدا می کند.

 

مشخصات دستگاه های بی خطرساز پسماند و روش های بی خطرسازی آن در بیمارستان های وابسته به  -3جدول 

 دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز

 الی نوع فض بیمارستان
نحوه برآورد 

 پسماند  تولیدی

وضضی  دستگاه 

 بیخطرساز پسماند

نام دستگاه یا دستگاههای  بی خطر ساز 

 پسماند نصب دده در بیمارستان

روش بی 

خطر سازی 

 پسماند

 هیدروک و هیدروک و کاسپین البرز دارای دستگاه فضال توزین روزان  تمومی امام رضا

 هیدروک و هیدروک و کاسپین البرز ارای دستگاه فضالد توزین مقطضی تمومی طالقانی

 دیمیایی بدون پانچ یا دریدر  KASU دارای دستگاه فضال توزین مقطضی تک تخصصی رازی

 هیدروک و هیدروک و کاسپین البرز دارای دستگاه فضال تضداد مخان تک تخصصی کودکان

 دیمیایی بدون پانچ یا دریدر  KASU دارای دستگاه فضال توزین روزان  تک تخصصی نیکوکاری

 اتوک و سازگر بدون خردکن دارای دستگاه فضال تضداد مخان تمومی سینا

 اتوک و سازگر بدون خردکن دارای دستگاه فضال تضداد مخان تک تخصصی دهداء

 اتوک و سازگر بدون خردکن دارای دستگاه فضال توزین مقطضی تک تخصصی دهید مدنی

 دیمیایی بدون پانچ یا دریدر  KASU دارای دستگاه فضال توزین مقطضی صصیتک تخ ت وی

 دیمیایی بدون پانچ یا دریدر  KASU دارای دستگاه فضال توزین مقطضی تمومی الاهرا

 

اند در درصد موارد تفکیک انواع پسیم 90درصد بیمارستان ها برنام  تم یاتی مدیری  پسماند در بیمارستان وجود دارد و در  80در 

درصد از بیمارستان ها اظهار نام  بی خطر سازی پسماندهای تفونی و تیا و برنیده  80مبدا ب  طور دقیق انجام می گردد. همچنین در 

تکمی  می گردد. در هیچ یک از بیمارستان های موضوع این تحقیق از دستگاه زبال  سوز استفاده نمیی دیود در حالیکی  تحقیقیاز 

درصد از بیمارستان ها هنوز از دستگاه زبال  سوز ک  منسوخ دده مورد استفاده قرار گرفت  و  20می دهد ک  در ( نشان 1388دهقان )
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درصد دیگر حتی پسماندها بدون هیچگون  تم یاز فرایند بی خطرسازی مستقیما تحویی  توامی  دیهرداری میی گیردد. بیر  20در 

هر اراک پسیماندهای بیمارسیتانی بی  روش اتیوک و بیی خطرسیازی میی درصد بیمارستان های دولتی د 60اساس همین تحقیق در 

درصد بیمارستان هیای اسیتان فیارس دارای زبالی  سیوز بیمارسیتانی فضیال میی بادیند.  34دوند. تحقیقاز دیرازی نهاد نشان داد ک  

 6/28رسیتانی وجیود دادیت  ولیی درصد بیمارستان های استان خوزستان، زبالی  سیوز بیما 7/43مطالضاز تمویی هم نشان داد ک  در 

درصد آن ها فضال بوده و برای سوزاندن پسماندهای بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرد. اما مطالضاز دهقانی و همکارانش نشان 

در  داد ک  در هیچ یک از بیمارستان های تح  پودش دانشگاه ت وم پادکی تهران زبال  سوز فضال بیمارستانی وجود ندادت  اسی .

ک ی  بیمارستان های وابست  ب  دانشگاه ت وم پادکی دهر تبریا در ابتدای دیف  کاری صبح هر روز، پسیماندها از محی  نگهیداری 

دستگاه کامیون کمپرسی مخصوص حم  پسیماند بیارگیری دیده و پیس از فشیرده سیازی توسیط توامی   موق  با استفاده از یک

 دهرداری از بیمارستان خارج می گردد.

 

 نتیجه گیری -4
در نگاه ک ی ب  نظر می رسد  ک  اخیراً توج  ب  مسال  مدیری  پسماندهای پادکی و اقداماز نظارتی و کنترلی در بیمارسیتان هیای 

ع تفکییک در مبیدا در بیین پرسین  دهر تبریا رو ب  افاایش بوده و از طرفیی بیا ایجیاد حساسیی  الزم بیرای تبییین اهمیی  موضیو

بیمارستانی، داهد افاایش میاان مشارک  و همکاری پرسن  درگیر در این راستا بودیم ک  پیشنهاد می گردد برای تببین هر چ  بهتر 

 پارامترهای تا یرگذار در این زمین ، در تحقیقاز آتی این موضوع مورد بررسی پهوهشگران محترم قرار گیرد.

بکارگیری و استقرار کاردناسان بهداد  محیط در ک ی  بیمارستانها و فضالیی  آنیان در زمینی  دی  ی میرتبط و همچنیین با این حال 

ها، کمیتی  کنتیرل رئیس، مدیری  و مدیر پسماند بیمارستان، مسئوالن بخش همانندهای مخت ف بیمارستانی همکاری مدیران قسم 

اسیساز، کمیت  پسماند و مسئول بهداد  محییط بیمارسیتان جیاو اولیین انتظیاراز بیرای های بیمارستانی، مدیر پشتیبانی و تتفون 

های مربو  ب  مدیری  پسماند بیمارسیتانی بیوده و حمایی  میدیران و نظیارز مشیوقان  و اص حاز در طرح تر دقیقهر چ  اجرای 

ی  پسماندهای بیمارستانی می تواند ایفیا کنید. البتی  های مدیرموقع وظایف آنها، نقش تضیین کننده در موفقی  سایر بخش انجام ب 

باید خاطر نشان کرد ک  در کنار این برنام  های همکیاری مجموتی  توامی  بهدادیتی و درمیانی وزارز بهدادی ، الزم اسی  کی  

ی بایید وارد زیس  و دهرداری و... نیا در حوزه مدیری  پسیماندهای بیمارسیتانهای دیگری همچون سازمان حفاظ  محیط ارگان

  هایی را در این زمین  ارائ  نموده و از طرح های مورد پیشنهادی حمای  و پشتیبانی الزم بضم  آورند. تم  دده و با دید باز برنام 

مدیری  پسماندهای بیمارستانی مقول  مهمی اس  ک  دارای قوانین و مقرراز مربو  ب  خود اس  ولی بنا ب  گاارداز موجود و بر 

دیود. در بسییاری از نتایج مطالضاز صورز گرفت ، در بسیاری از موارد نسب  ب  رتای  ایین قیوانین و مقیرراز کوتیاهی میاساس 

توان متصدیان و متولیان مربوط  را با وظیایف و تکیالیف و راهکارهیای اجراییی های آموزدی تخصصی میموارد با برگااری دوره

ای بیرای ج یوگیری از مخیاطراز نادیی از ایجیاد آلیودگی پسیماندهای میدیری  وییهه آدنا کرد. بر این اساس پیشنهاد می گیردد

بیمارستانی صورز گیرد. برای این منظور تشکی  یا فضال سازی کمیت  های اجرایی پسماندهای پادکی استان می تواند بسییار مفیید 

از و ارائی   راه حی  هیای مناسیب گیره گشیای واقع دده و با طرح مشک ز ک ن موجود در سطح استان، همراه با اتخیاذ تصیمیم

مشک ز موجود در این زمین  بادد. در این بین جذب کاردناسان بهداد  محیط و استقرار تمام وق  آنان در ک ی  بیمارستان ها و 

 فضالی  آنان در حوزه کاری و چارچوب دیرح وظیایف سیازمانی خیود میی توانید در موفقیی  برنامی  هیای میدیری  پسیماندهای

 بیمارستانی تا یر بساایی دادت  بادد.

 

 تشکر و قدرداني
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این تحقیق با مساتدز و همکاری کاردناسان بهداد  محیط و سایر پرسین  دیار  در بیمارسیتان هیای وابسیت  بی  دانشیگاه ت یوم 

ران دخی  تشیکر و قیدردانی از ک ی  همکا نویسندگان مقال  بر خود الزم می دانندبدینوسی    پادکی دهر تبریا انجام یافت  اس  ک 

 د.ورنبضم  آ
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