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اهداف زبالههای بیمارسااتان محتوی عوامل میکروبی و ترکیبات شاایمیایی و ساامی و خطرناك برای سااالمت
بیماران ،پرسااانل و مرااعان اسااات .با تواه به واود مواد خطرناك و عفونی در زبالههای بیمارساااتانی ،مدیریت
منا سب آن الزامی ا ست .هدف از انجام ای مطالعه برر سی و ضعیت امعآوری و دفع زبالههای بیمار ستانی مراکز
آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  1395بود.
مواد و روشها در ای تحقیق بررسی پسماندهای پزشکی مراکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
در سال  1395انجام شد .دادههای خام کمّی اولیه از سازمان مدیریت پ سماند شهرداری سبزوار دریافت شد .با
استفاده از دستورالعمل سازمان بهداشت اهانی ،بررسی پسماندهای تولیدی صورتگرفت .براساس بازدید روزانه و
تکمیل پرسشنامه ،وضع مواد دفع شده از نظر نوه و نحوة امعآوری ،نگهداری و دفع ،و میزان تفکیک پسماندهای
تولیدی در سه مرکز آموزشی -درمانی سبزوار مطالعه شد .روایی پرسشنامه را اساتید دانشگاه تأیید کردند .پایایی
آن نیز بر ا ساس ضریب آلفای کرونباخ ( 80در صد) تأیید شد .نتایج بهد ستآمده با نرمافزارهای  SPSSو EXCEL
تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها مجموه زبالههای روزانه در بیمارسااتانهای مورد بررساای 869/5 ،کیلوگرم بود .بهطور متوسااال ،برای هر
تخت اشغال شده  2/20کیلوگرم زباله تولید شده است .زبالههای تولیدی عبارت است از زبالة معمولی ( 22درصد)،
زبالة عفونی ( 47/5درصد) ،زبالة شیمیایی ( 0/6درصد) ،زبالة پاتولوژیکی ( 24/5درصد) ،زبالة نوك تیز و برنده (5
درصد) ،زبالة دارویی (0/2درصد) و زبالة تحت فشار ( 0/2درصد).
نتیجهگیری نتایج ای مطالعه نشان داد که وضعیت امعآوری و دفع زبالههای بیمارستانی در شهر سبزوار مطابق
با بخشاانامة وزارت بهداشاات در رابطه با زبالههای بیمارسااتانی ،نظارت بر مدیریت زباله صااورت گرفته و وضااعیت
امعآوری و دفع زبالههای بیمارستانی در حد مطلوب است.

مقدمه
یکی از انواه مهم مواد زا ئد اا مد ،ز با له های تول یدی در مراکز
پزشکی و بهداشتی -درمانی نظی ار بیمارس اتانه اا ،درمانگاهها،
آز مایشااا گاه های تشاااخی طبی ،و م طب های پزشااا کان و
دندانپزشااکان اساات .در بی ای دسااته از مراکز تولیدی زباله،
بیمارستانها از نظر کمیت و کیفیت زبال اه اهمی ات بیش اتری
دارد [.]1

افزایش بیماران و مرااعة بی شتر و عملیات سرویسدهی
مربوط به ای افراد مواب افزایش پساااماند در بیمارساااتانها
میشاااود .بیمارساااتانها و مراکز درمانی مهمتری مراکز تولید
زبالههای بیمارستانی است [ .]2بههمی دلیل ،ای پسماندها به
هی واه نباید با پساااماندهای شاااهری مخلوط شاااود ،زیرا
پراکندهشااادن انواه مواد شااایمیایی و بیولوژیکی حاوی عوامل
بی ماریزا و خطر ناك با عث ای جاد م خاطرات ب هداشاااتی و
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بیمار ستانها انجام شده ا ست .بدی منظور پر س شنامة حاوی
بررسااای انبههای مختلف ساااامانة امعآوری و دفع زبالههای
بیمارسااتانی شااامل اطالعات عمومی بیمارسااتانها ،اطالعات
ی مراکز درمانی ،پر سشهای مرتبال با زبالههای بخش،
تخ
وضاااعیت کارکنان مرتبال با مدیریت مواد زائد ،میزان زبالههای
تول یدی ،وضاااع یت تفک یک ،نوه و درصاااد ز با له ها ،چگونگی
امعآوری زبالهها از بخشها ،دفع زباله در بیمارسااتان ،مدیریت
زبالههای بیمارسااتانی ،و حمل زباله به خارج بیمارسااتان تهیه
شد .روایی ای پرسشنامه را اساتید دانشگاه تأیید کردند .پایایی
آن با ضااریب آلفای کرونباخ تأیید شااد که  0/8بهدساات آمد.
پرساااشااانامة مورد اساااتفاده در دو بخش اطالعات عمومی و
اطالعات اخت ا صی طراحی شده بود و به صورت ح ضوری در
بی اامعة مورد پژوهش در سه مرکز آموزشی -درمانی سبزوار
توزیع شااد .پرسااشاانامهها با مرااعة حضااوری به بیمارسااتان،
بازدید ،مشاااهده و بررساای قساامتهای مختلف بیمارسااتان،
م احبه با م سئوالن و کارکنان بیمار ستان و کارگران مرتبال با
پسماند و بررسی مستندات تکمیل گردید.
م ااااحبه با مسااائوالن مدیریت دفع زبالهها ،کارکنان و
کارکنان خدماتی آنان صااورت گرفت .از فرایند دفع زباله در ای
بی مارسااا تان ها ،اای گاه های نگ هداری مو قت ز با له ها و م حل
دسااتگاههای اتوکالو بازدید صااورت گرفت .در ای بازدیدها به
ظروف ز با له و محتو یات آ نان ،ظروف ح ملون قل داخلی ز با له،
نحوة اداساااازی ،کدبندی ،وساااایل حفاظت فردی ،ایمنی و
بهساااازی اایگاه موقت زباله و صاااحت اطالعات ارائهشاااده در
پرسااشاانامه تواه شااد .اطالعات امعآوریشااده با اسااتفاده از
نرمافزار  EXCELو  SPSSارزیابی شد.

محیالزیساااتی خاص میشاااود [ .]3کیفیت و کمیت زبالههای
بیمار ستانی روزبهروز درد سر ساز می شود و از نظر ترکیبات به
سمت مواد سمی خطرناكتر پیشمیرود [.]4
ر عا یتنکردن اسااا تا ندارد های الزم در مدیر یت و دفع
زبالههای بیمارساااتانی نهتنها خالف سااایاساااتهای کارگزاران
بهدا شتی ا ست ،بلکه کاهش سطا سالمت اامعه و افزایش بار
مساائولیت در دسااتگاه بهداشااتی کشااور را بهدنبال دارد [.]5
زائدات بیمارسااتانی بهطور کلی به دو گروه خطرناك و عفونی و
زائدات عمومی یا شبهخانگی طبقهبندی می شود [ .]6سازمان
بهداشااات اهانی ( )WHOپسااا ماندهای بیمارساااتانی را در
گروه های هشااات گا نه مشااات مل بر پسااا ما ند های معمولی،
پاتولوژیکی ،رادیواکتیو ،شااایمیایی ،عفونی ،وساااایل نوكتیز و
برنده ،دارویی و ظروف تحت ف شار محتوی گاز آئروسل تعریف و
تقسیمبندی کرده است [.]7
بر اسااااس دساااتورالعمل ضاااوابال و روشهای مدیریت
اارایی پسااماندهای پزشااکی و پسااماندهای وابسااته م ااوب
 ،1387/2/8پ سماند بیمار ستانی در چهار د ستة ا صلی پ سماند
عفونی ،تیز و برنده ،شاایمیایی و دارویی ،و عادی تقساایمبندی
شده است [.]8
شایان ذکر ا ست با واود قوانی و مقرارت در ک شورهای
پیشرفته دربارة م سسات و حتی مطبهای خ وصی ،متأسفانه
در ایران ،همانند بساایاری از کشااورهای درحالتوسااعه ،هنوز
اطالعات دقیق و کاملی دربارة اندازه و دفع زبالههای تولیدشااده
در ای مراکز واود ندارد [ .]9از مشااکالت اساااساای در زمینة
مدیریت دفع پسااماندهای بیمارسااتانی ،عدم شااناخت دقیق از
مقدار و نوه پسماندهای تولیدی در ایران ،همچنی عدم آشنایی
کافی با میزان خطرات مرتبال با آن است.
بنابرای  ،با تواه به اهمیت مطالب فوق ،ای مطالعه با
هدف شناخت و ضعیت ادا سازی ،حملونقل ،امعآوری و دفع
زبالههای بیمار ستانی مراکز آموز شی -درمانی شهر سبزوار در
سال  1395صورت گرفته است.

یافتهها
در تمامی ای بیمارساااتانها حدود  395تخت فعال واود دارد.
در مرکز آموزشااای -درمانی شاااهیدان مبینی  72تخت ،مرکز
آموز شی -درمانی شهید به شتی (امدادی)  52تخت و در مرکز
آموزشی -پژوهشی و درمانی واسعی  271تخت فعال واود دارد
(ادول .)1

مواد و روشها
ای بررسی بهمنظور آگاهی از نحوة مدیریت پسماندهای تولیدی

جدول  .1اطالعات عمومی بیمارستانهای مراکز آموزشی و بهداشتی -درمانی مورد نظر در شهر سبزوار
تعداد پرسنل
شیفت
تعداد
تعداد
نام مرکز آموزشی و
تحت پوشش
ردیف
پرستاری خدماتی
کاری
تخت
بخش
درمانی
163
369
166
271
22
دانشگاه علوم پزشکی
واسعی
1
47
78
18
52
6
دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی (امدادی)
2
48
120
21
72
7
دانشگاه علوم پزشکی
شهیدان مبینی
3
258
567
205
395
35
امع
294

تعداد کل سطل
زباله
385
79
88
561
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در ای برر سی ،تمامی بیمار ستانها دارای اایگاه موقت
زباله اهت نگهداری زباله بود .معموالً مدت 24سااااعت زباله در
اایگاه موقت نگهداری میشود.
ت ناوب انت قال ز با له از م حل نگ هداری مو قت به م حل
دساااتگاه بیخطرساااازی (اتوکالو) به میزان زبالة تولیدی مراکز
ب ستگی دارد .طبق ای برر سی تنها در مرکز آموز شی -درمانی
شااهید بهشااتی دسااترساای به اایگاه نگهداری زباله بهراحتی
ممک نبود و نیروهای خدماتی ای بیمار ستان برای انتقال زباله
از بخش به اایگاه موقت ،از نظر رفتوآمد ،بهعلت خاکیبودن
مسیر ،با مشکل روبهرو بودند.
طبق تحقیق صاااورتگرف ته ،مرکز آموزشااای -در مانی
وا سعی سبزوار و مرکز آموز شی -درمانی شهید به شتی سبزوار
دسااتگاه اتوکالو (دسااتگاه بیخطرسااازی زباله) دارند .ظرفیت
دستگاه اتوکالو در مرکز آموزشی -درمانی واسعی  1000لیتر و
در مرکز آموزشاای-درمانی شااهید بهشااتی  500لیتر اساات .در
حال حاضاار مرکز آموزشاای -درمانی شااهیدان مبینی ساابزوار
د ستگاه اتوکالو ندارد .برای بیخطر سازی ،زبالهها به بیمار ستان
حشمتیه انتقال داده می شود .البته ،ای مرکز دستگاه اتوکالو با
ظرفیت  500لیتر داشااته اساات که بهعلت احداث ساااختمان
ادید برای ای بیمارساااتان ،مکان دساااتگاه اتوکال تخریب و
ساختمانسازی در آن صورت گرفته است.
روند مدیریت زبالههای بیمارستانی در سطا خوبی است.
م سئولیت حمل و دفع زبالههای معمولی به خارج از بیمار ستان
در تمامی مراکز آموزشاای -درمانی بر عهدة شااهرداری اساات.
حملونقل زبالههای بیمارساااتانی در تمامی مراکز آموزشااای-
درمانی شهر سبزوار هر روز تقریباً ساعت  9صبا با وانتهای
ساارپوشاایده و مخ ااوص حمل زبالههای بیمارسااتانی صااورت
میگیرد و به محل دف بهداشتی منتقل میشود.

نیروهای خدماتی سااه بیمارسااتان در مجموه  258نفر
اساات .در بررساای بیمارسااتانها ،تعداد کل اتاقها  212اتاق و
تعداد کل سااطلهای زباله  561سااطل بود .زبالهدانها به مقدار
کافی و با شرایال بهداشتی در هر بخش مواود بود .در هر بخش
برای انتقال زباله به محل نگهداری موقت ،وسااایلة امعآوری
مناسبی واود داشت که از نوه ترالی چرخدار یا ظروف چرخدار
بود .مجموه زبالهها در بیمارساااتانهای مورد بررسااای 869/5
کیلوگرم بود که برای هر تخت ا شغال شده  2/20کیلوگرم زباله
تولید میشده است (ادول .)2
در مجموه ،در سااه بیمارسااتان مورد مطالعه ،زبالههای
تول یدی ع بارت بود از ز با لة معمولی ( 22درصااااد) ،ز با لة
عفونی( 47/5درصاااد) ،زبالة شااایمیایی ( 0/6درصاااد) ،زبالة
پاتولوژیکی ( 24/5درصاااد) ،زبالة نوكتیز و برنده ( 5درصاااد)،
زبالة دارویی ( 0/2درصد) و زبالة تحت فشار( 0/2درصد).
بهطور کلی ،تفکیک مطابق د ستورالعمل وزارت بهدا شت
صاااورت میگیرد و در بخش های مختلف ز با له های خطر ناك
(عفونی) و معمولی (غیرعفونی) اداسااازی میشااود .در تمامی
ای مراکز ،در هر بخش دو سطل زباله با دو کی سة متمایز رنگی
برای نگهداری زبالهها اسااتفاده میشااود :ظروف پالسااتیکی و
کیسااههای پالسااتیکی زرد رنگ مخ ااوص زبالههای عفونی و
ظروف پالسااتیکی با کیسااههای پالسااتیکی مشااکی مخ ااوص
ز با له های معمولی .برای امعآوری ز با له های تیز و بر نده از
اعبههای مخ اااوص مقاوم اساااتفاده میشاااود .طبق پژوهش
انجامشااده ،ای اعبهها در مخزنی ایم حمل میشااود و روی
کیسههای زباله ،قبل از انتقال از بخش به اایگاه موقت برچسب
مخ اااوص حاوی اطالعات نوه زباله و محل تولید آن ن اااب
میگردد .با تواه به سااامانة امعآوری زباله در بیمارسااتانهای
مورد پژوهش ،واود اایگاه موقت زباله در بیمارساااتان امری
ااتنابناپذیر است.
جدول  .2میزان زبالد تولیدی بهطور متوسط بر حسب کیلوگرم در روز
نام مرکز

زبالد معمولی

زبالد عفونی

واسعی
شهید بهشتی
شهیدان مبینی

101
43
45
189
( 22درصد)

250/5
90
72
412/5
( 47/5درصد)

امع

زبالد
شیمیایی
3
2
0
5
( 0/6درصد)

زبالد
پاتولوژیکی
109
63
41
213
( 24/5درصد)

295

زبالد تحت
فشار
2
0
0
2
( 0/2درصد)

زبالد نوكتیز و
برنده
25/5
15
5/5
46
( 5درصد)

زبالد
دارویی
2
0
0
2
( 0/2درصد)

زبالد رادیو
اکتیو
0
0
0
0
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نورمحمدی و همکاران

جدول  .3اطالعات کلی در مورد جمعآوری ،نگهداری و دفع زبالههای بیمارستانی در مراکز درمانی و آموزشی سبزوار
بیمارستان
تفکیک پسماند در بخشها
تناوب امعآوری پسماندها در
بخشها
ساختمان اایگاه موقت
امکانات اایگاه موقت
مدت زمان ماند پسماند در اایگاه
موقت
فاصلة اایگاه موقت تا اولی بخش
روش حملونقل پسماند عفونی و
غیرعفونی از اایگاه موقت به محل
دفع نهایی
نوه ماشی حمل زباله
دستگاه اتوکالو
روش دفع نهایی پسماندها

شهیدان مبینی
در هر بخش پسماندها به سه
قسمت معمولی ،نوكتیز و
عفونی تقسیم میشود.
سه مرتبه در روز همزمان با تعویض
شیفتها
قفسة فلزی

واسعی
در هر بخش پسماندها به سه
قسمت معمولی ،نوكتیز و
عفونی تقسیم میشود.
سه مرتبه در روز همزمان با تعویض
شیفتها
از انس م الا مقاوم
مجهز به شیر آب ،کولر ،پنجره و
ازآن

شهید بهشتی
در هر بخش پسماندها به سه
قسمت معمولی ،نوكتیز و
عفونی تقسیم میشود.
سه مرتبه در روز همزمان با تعویض
شیفتها
از انس م الا مقاوم
مجهز به شیر آب ،کولر ،پنجره و
ازآن

 24ساعت

 24ساعت

 24ساعت

کمتر از  100متر

کمتر از  100متر

کمتر از  100متر

حملونقل مکانیزه و بدون ارتباط
مستقیم اپراتور با زبالهها

حملونقل مکانیزه و بدون ارتباط
مستقیم اپراتور با زبالهها

حملونقل مکانیزه و بدون ارتباط
مستقیم اپراتور با زبالهها

نیسان سرپوشیده
دارد
دفع از طریق دف بهداشتی پسماند
در ترانشههای مخ وص
زبالههای بیمارستانی

نیسان سرپوشیده
دارد
دفع از طریق دف بهداشتی پسماند
در ترانشههای مخ وص
زبالههای بیمارستانی

نیسان سرپوشیده
ندارد
دفع از طریق دف بهداشتی پسماند
در ترانشههای مخ وص
زبالههای بیمارستانی

ندارد

کره اا نگ و هم کاران ( 0/14 )2006تا  0/49کیلوگرم ز با له
بهازای هر ت خت در روز را گزارش کردها ند [ .]17م طال عات در
برزیل نشاااان داده اسااات که میزان زباله  2/343کیلوگرم در
شبانهروز برای هرتخت فعال است [.]18
ساااایر تحقیقات نشاااان داده اسااات که میانگی تولید
پ سماند پز شکی در ک شورهای تو سعهیافته  5-1کیلوگرم و در
کشااورهای درحالتوسااعه  2-1کیلوگرم اساات [ ]19که باعث
تحمیل هزینههای بیشتر به سیستم بهداشت و درمان کشورهای
درحالتوساااعه میشاااود .همی عامل متعاقباً تأثیر منفی در
عرضة خدمات بهداشتی -درمانی باکیفیتتر خواهد داشت.
قابلتواه ا ست که دالیل ا صلی ای تفاوتها در نرخ زبالة
تولیدی روزانه در بیمارساااتانها ممک اسااات بهعلت موارد زیر
باشد :میزان رفتوآمد مرااعان ،تنوه بخشهای بیمارستان (برای
مثال ،زنان و زایمان ،و اراحی) ،همچنی تفاوت در شااایوههای
مدیریت مواد زائد در بی مارسااا تان ها ،ت عداد ت خت های ف عال،
همچنی اخت اصی یا عمومیبودن بیمارستانها و ارتقای سطا
دانش مدیریت مرتبال با زبالههای بیمارستانی با گذشت زمان.
وضعیت امعآوری فرایند زبالههای بیمارستانی در داخل
بی مارسااا تان و در محور های تفک یک ،امعآوری و ح مل از
بخشها و ذخیرهسازی موقت خوب ارزیابی شد .ظروف نگهداری
زباله در بخش سطلهای پالستیکی و کیسههای زبالة حاوی آن
مقاوم و منا سب بود .در بیمار ستانهای واسعی و شهید به شتی

بحث و نتیجهگیری
میزان ز با له در بی مارسااا تان های آموزشااای -در مانی شاااهر
ساابزوار 2/20کیلوگرم برای هر تخت فعال در روز بهدساات آمد.
نتایج ای پژوهش با پژوهشهای انجامشااده در سااال  1392در
بیمار ستانهای شهر ساری  2/19کیلوگرم برای هر تخت فعال
[ ،]10در سال  1390در بیمار ستانهای زنجان  2/40کیلوگرم
[ ،]11در بیمارسااتانهای کاشااان با متوسااال ساارانة کل تولید
پسااماند بهازای هر تخت فعال بیمارسااتانی  2/9کیلوگرم [،]12
در هشت بیمارستان آموزشی شهر تهران در سال  2009با نرخ
زبالة تولیدی بی  2/5تا  3/1کیلوگرم بهازای هر تخت فعال در
روز [ ،]13و در اردبیل با  3/4کیلوگرم بهازای هر تخت در روز
[ ]14ت فاوت کمی نشاااان میدهد ،اما با ن تایج تحقیق دربارة
بیمارسااتانهای خ ااوصاای شااهر شاایراز با میانگی زبالههای
تولیدی  8/05کیلوگرم بهازای هر تخت فعال در روز [ ]9و با دو
بیمارساااتان بزرگ تهران با  4/5کیلوگرم برای هرتخت فعال در
شبانهروز و سه بیمار ستان کوچک منتخب تهران با زبالة 4/78
کیلوگرم برای هرت خت ف عال در شااا با نهروز در ساااال 1390
همخوانی ندارد [.]15
نتایج مطالعة دیاز و همکاران ( )2008بیانگر آن است که
مقدار کل پ سماندهای تولید شده در بیمار ستانهای انتخابی در
کشاااورهای درحالتوساااعه در محدودة  0/16تا  3/23کیلوگرم
بهازای هر تخت فعال در روز ا ست [ .]16در مطالعهای در ک شور
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وضعیت جمعآوری و دفع زبالههای بیمارستانی مراکز ...

بهشاااتی خوب ارزیابی شااا د .مدیریت پساااماندها در مراحل
حملونقل و بیخطرسازی و دفع نهایی در ای دو بیمارستان در
وضااعیت خوب بود .اما ،نگهداری موقت زبالهها در بیمارسااتان
شهیدان مبینی ضعیف ارزیابی شد.
در بررسی مدیریت پسماند مواد اامد در بیمارستانهای
کوچک وبزرگ منتخب شااهر تهران در سااال  1390وضااعیت
مدیریت پسماند ضعیف گزارش شده است [.]21
در تماام مراکز آموزشااای -در مانی برای امعآوری و
نگهداری زبالههای خطرناك از کیساااههای زباله و دارای انس
م ناساااب ،م قاوم و با ر نگ زرد و برای ز با له های معمولی از
پالساااتیک با رنگ مشاااکی اساااتفاده کرده بودند که مطابق با
دساااتورالع مل تفک یک امعآوری ،انت قال و دفع ز با له های
بیمارستانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
در پژوهشاای در شااهر ساااری اعالم شااد ،تمامی مراکز
آموزشی و درمانی ساری ،در هر بخش برای نگهداری زبالهها دو
سطل زباله با دو کیسة متمایز رنگی استفاده میکنند که ظروف
پالستیکی و کیسههای پالستیکی زرد رنگ مخ وص زبالههای
عفونی و ظروف پالسااتیکی آبی رنگ با کیسااههای پالسااتیکی
مشااکی مخ ااوص زبالههای شاابهخانگی اساات [ .]10تحقیقی
دیگر بیان میکند که در بیمارستانهای کاشان زبالههای عفونی
در کی سههای زردرنگ و زبالههای معمولی در کی سههای سیاه
رنگ امعآوری میشده است [.]12
وضااعیت مدیریت پسااماندها در بیمارسااتانهای مورد
مطالعه در ای بررسی نسبتاً مطلوب است که با بیمارستانهای
دولتی آموزشی و خ وصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
تهران [ ]13و مراکز آموزشاای -درمانی دانشااگاه علوم پزشااکی
مازندران در شهر ساری [ ]10همخوانی دارد .اما ،در مطالعهای
وضااعیت مدیریت پسااماندهای بیمارسااتانهای ساایسااتان و
بلوچستان نامطلوب ارزیابی شده است [.]22
از امله علل ضااعف در مدیریت صااحیا پسااماندهای
بیمارستانی در ایران عواملی نظیر زیر است :نبود قوانی  ،مقررات
و دستورالعملهای مورد نیاز در مورد انبههای مختلف مدیریت
پسااماندها در امعآوری و دفع در کشااور ،عدم تعلیم و آموزش
صااحیا و مسااتمر پرساانل مرتبال و در تماس با پسااماندهای
بیمارسااتانی ،عدم اخت اااص بوداة کافی به ای امر در سااطا
اساااتانی و بیمارساااتانی ،نبود کنترل و نظارت کافی بر نحوة
امعآوری و دفع پسااماندها ،کمبود تجهیزات مناسااب کافی در
مدیریت صااحیا پس اماندها در سااطا بیمارسااتانها ،نداشاات
اطالعااات کااافی در مورد نوه و میزان زبااال اة تولیاادی در
بیمارستانها [ .]22ای نظریه با پژوهش حاضر وپژوهش صورت
گرفته در ساری [ ]12مغایرت دارد.

ساابزوار نوه و مشااخ ااات ساااختمانی اایگاههای موقت زباله
بهصااورت اتاقی مسااقف وکاشاایکاریشااده ،مح ااور و دارای
تسااهیالت بهداشااتی اسااتاندارد اساات (نظیر شاایر آب گرم و
دسااات گاه تهو یه) ،ا ما م حل ذخیرهساااازی و نگ هداری مو قت
ز با له های عفونی و غیرعفونی ادا از هم نبود .بی مارسااا تان
شااهیدان مبینی ساابزوار فاقد اایگاه اسااتاندارد برای نگهداری
موقت زباله های عفونی و غیرعفونی بود .نتایج بهدساااتآمده از
ای پژوهش با پژوهشهای مشااابه در خ ااوص نحوة مدیریت
پ سماندهای بیمار ستانی در شهر زنجان [ ]11ت شابه منا سبی
نشان میدهد.
در تمااام مراکز آموزشااای-درمااانی برای امعآوری و
نگهداری زبالههای خطرناك از کیساااههای زباله و دارای انس
مناساااب ،مقاوم و با رنگ مشاااخ اساااتفاده میشاااود که با
دساااتورالع مل تفک یک امعآوری ،انت قال و دفع ز با له های
بیمار ستانی وزارت بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکی همخوانی
دارد .همچنی  ،عمل تولید ،تفکیک ،اداساااازی و بساااتهبندی
اداگانة پساااماندهای معمولی و عفونی و ساااایر پساااماندهای
تول یدی در بی مارسااا تان ها در بخش ها مطلوب بود .عملکرد
وضاااعیت حملونقل در واحدهای مورد پژوهش مطلوب ارزیابی
شد .عمل بیخطرسازی پسماندهای عفونی با استفاده از دستگاه
اتوکالو در بی مارسااا تان واساااعی با ظرف یت  1000لیتر و در
بیمار ستان شهید به شتی با ظرفیت  500لیتر انجام میگرفت.
زمان الزم برای بیخطرسااازی زبالههای عفونی  30تا  45دقیقه
تحت تأثیر بخار آب با دمای باال قرارمیگرفت .همچنی  ،دمای
الزم  -121تا  124دراة سانتیگراد بود.
پژوهشی در شهر ساری نشان داده است مرکزآموزشی-
درمانی ابوعلی سینا و مرکز آموز شی -درمانی امام خمینی (ره)
نیز ز با له های عفونی خود را با ه یدروکالو-اتوکالو (دسااات گاه
امحای زباله) بهصورت بیخطر تبدیل میکند .بیمارستان فاطمه
زهرا (س) در شهر ساری نیز د ستگاه بیخطر سازی خریداری
کرده است و طی چند ماه آینده در ای بیمارستان ن ب و قابل
اسااتفاده میشااود .در حال حاضاار ای مرکز آموزشاای -درمانی
زبالههای عفونی خود را به مرکز آموزشااای -درمانی زاره منتقل
میکند و در د ستگاه زباله سوز ای بیمار ستان می سوزاند [.]10
پژوهشی در بیمارستانهای قم بیانگر ای است که از مجموه نه
بیمار ستان ،فقال سه بیمار ستان مجهز به د ستگاه اتوکالو ا ست
[ .]20ا ما ،در بررسااای مدیر یت پسااا ما ند مواد اا مد در
بیمارسااتانهای کوچک و بزرگ منتخب شااهر تهران در سااال
 ،1390بیخطرسازی زبالهها صورت نمیگرفته است [.]21
وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در مراحل تفکیک،
امعآوری و نگهداری موقت در بیمار ستانهای وا سعی و شهید
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تشکر و قدردانی

محیالزیسااات دانشاااگاه بیراند و همکاری مدیرعامل و ساااایر
همکاران ساااازمان مدیریت پساااماند و بازیافت و تبدیل مواد
.شهرداری سبزوار کمال تشکر را دارند

ای مقاله بخشی از نتایج پایاننامة کارشناسیارشد محیالزیست
 نویسااندگان مقاله از حمایت دانشااکدة منابع طبیعی و.اساات
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