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 شكر وتقدير
 

للدعم املادي ( GAVI)للتحالف الدولي للقاحات والتطعيمات  وتقديرنا شكرنا عن نعبر ان والبد الدليل هذا إصدار تم ان الحمد هلل من قبل ومن بعد ً

، ردفانغرب ك ،النيل األبيض ،النيل األزرق ،سنار :هيو أجريت بعدد ست واليات  التيفي عمليات املسح للنفايات الرعاية الصحي  الفاعلة واملساهمة

 إصدار هذا الدليل وطباعته.  ودورهم الفعال في شمال كردفان وجنوب كردفان 

اإلدارة  منه  تالرؤية املستقبلية من خالل مناقشة املسح الذي إستفاد في كبيرا اسهاما اسهمت والتي اللجنة الفنية للمسح  ألعضاءوكذلك يمتد شكرنا 

 :في تحديث الدليل

  وزارة الصحة اإلتحادية   -رئيس اللجنة  -األستاذ/ إسماعيل أحمد الكامش 

 وزارة الصحة اإلتحادية  -اللجنة  مقرر  -املاجد مردس أحمد  األستاذ/ عبد 

 اإلتحادية وزارة الصحة -اللجنة  عضو -/آسيا أزرق ةاألستاذ 

 وزارة الصحة اإلتحادية – اللجنة / أحمد إدريس أحمد ــــ عضواألستاذة 

 وزارة الصحة اإلتحادية  -عضو اللجنة  / منهل  عطا ـــــ ةاألستاذ 

  جامعة الزعيم األزهري  -اللجنة   عضو -عبدالحميد عبدالرحمن محمد  /دكتور 

 جامعة الزعيم األزهري  -عضو اللجنة  -  يفاطمة فضل عل /دكتورة 

  جامعة بحري  -عضو اللجنة  -حمد السر  أنجم الدين  /دكتور 

 سكرتارية اللجنة  -منال حسين النور   /ةاألستاذ 

 :خراج هذا الدليلإافحة التلوث في ومك يالشكر موصول لقسم اإلصحاح البيئ

 شئون الواليات -صالح محمد أحمد  تسنيم محمد و  أحمد سعيد ياألستاذ/ سعداب. 

 وحدة النفايات   -/ إيمان حسن الشيخ ةاألستاذ 

 ار البيئية والتعدين ثوحدة اآل -عيس ى  علي فيمصط /األستاذ 

 ( في طباعة الدليل ومراجعتهGAVIللتحالف الدولي للقاحات والتطعيمات )موصول  الشكر

 ألستاذ/ مشعل محمد الطيبا. 
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 مدير إدارة صحة البيئة اإلتحادي
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 لباب االول ا

 املقدمة

 

 املقدمة: .1
  هائلة تكنولوجية ثورة القرن  هذا منتصف في العالم شهد

ً
  ونموا

ً
  عمرانيا

ً
  سريعا

ً
 امللوثات كميات ازدياد ذلك على وترتب السكان عدد في مستمرا وتزايدا

 إلى حولنا من العالم تعرض وقد .فيها يعيش يالت والبيئة االنسان على جسيمة اخطارا تشكل أصبحت يوالت ليواملنز  ي والتجار  يالصناع االستخدام وبقايا

 ال ومما ،عليها واملحافظة التلوث من لحماية البيئة والتشريعات القوانين وسن االنظمة وضع إلى بعدها تنبه لذلك التلوث بسبب الكوارث من العديد

 إ ترتبط البيئة تلوث مشكلة أن فيه شك
ً
  رتباطا

ً
 التي القصوى  االستفادة من الرغم على مضاعفاتها أكبر من يعتبر البيئي فالتلوث بوسائل التنمية، وثيقا

 .ينولوجكتال التطور  للجميع من تتحقق

 اإلنسان فيها يعيش التي للبيئة والكيميائية والحيوية الطبية الصفات في يحدث أن يمكن الذي ر يالتغي ذلك هو عامة بصفة البيئي بالتلوث املقصود

 بدقة تحديدها يجب التيو  الخطرة النفايات وخاصة امللحة القضايا من نواعهاأب وتعتبر النفايات ،اإلنسان صحة على الضرر  الغة ثيرات أت يسبب مما

 .معها التعامل عشوائية عن تنجم التي الخطورة من ويحد النفايات مع السليم التعامل يقنن سن نظام لضرورة

 ض األمر ومحاربة اإلنسان صحة على أجل املحافظة من املجاالت جميع في الطبي التقدم فيها بما الحديثة التنمية وسائل من العديد العالم شهد

 ولكن سبق ما كل ينكر أحد وال الطبية، املجاالت من وغيرها واألشعة الجراحة وتطور  الطب الحديث وسائل من وغيرها األولية واإلسعافات املختلفة

 في ومميتة خطيرة ربأضرا اإلنسان إصابة إلى تؤدي قد التي الطبية امللوثات بمختلف البيئة تلوث وهو  هوإجراءات الطب في للتقدم سلبي هناك جانب

 .االحيان أغلب

 لإلنسان السعيدة الحياة إلكتمال الضروريات الالزمة باب في تيأوت وضرورية مهمة أماكن هي والتشخيصية العالجية الخدمات تقديم أماكن أن

 لتلك اليومية االنشطة من الناتجة املخلفات إن إال الشفاء أجل من أي أصحاء اليكونو املرض ى  معالجة منها الغرض املؤسسات هذه أن وترضيته

 من وغيرها الفيروس ي الكبد اإليدز والتهاب مثل الفتاكة الوبائية ضاألمرا إنتقال سهاأر  وعلى الصحية املخاطر من لكثير مصدر أحيانا تكون  املؤسسات

 وذلك مستمر إزدياد في الخطيرة الطبية املخلفات عن الناتجة واملشكالت م1950 في عام السودان في الصحية الخدمات بدأت أن ومنذ .األخرى  ضاألمرا

 بباقي تختلط إنها نجد زلنا ال إننا إال املخلفات باقي غير خاصة معاملة تتطلب الخطرة الطبية املخلفات كانت فإذا ،املشكالت هذه ضعف إدارة بسبب

  ونرى  املنزلية، املخلفات
ً
 من للتخلص مدافن وال جيدة أدوات توجد ال حيث ،صحيح بشكل املشكلة مع هذه للتعامل متخصصة إدارة توجد ال إنه أيضا

 .الخطرة املخلفات هذه

من واليات في  عددمستوى  على الصحية املنتجة الرعاية لنفايات الراهن  الوضع لتحليل أولية مسوحات جراءإب االتحادية الصحة قامت وزارة وقد

  ،السنوات السابقة
ً
ل وغرب وجنوب كردفان وسنار( لتحليل الوضع الراهن اشم ،زرقأل االنيل  ،يضبمسح لعدد ستة واليات )النيل األ  قامت بجراء وحاليا

 :في النقاط اآلتيةيمكن تلخيصها و الست واليات الفي  ةهمنة لنفايات الرعاية الصحية وقد كانت نتائج املسح متشاباآل  لإلدارةووضع خطة 

 .لنفايات الرعاية الصحية اآلمنةعدم وجود نظام موحد)هيكل( لإلدارة  -

 .عدات النظافة املطلوبة واملطهراتالنقص الحاد في أدوات وم -

 .تم فيها املسح التيللنفايات في كل املستويات  اآلمنةتوجد ميزانيات مرصوده لإلدارة  ال -

 .ضعف الوعي بين العاملين الصحيين -

 .لسالمة املهنية للعاملين الصحيينضعف أدوات ا -

 .رعاية الصحيةالنقل نفايات لال توجد مركبات خاصة  -

 .ايات في جميع املدن التي زيارتهاعدم وجود مدافن مثالية ومعالجة النف -
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 :املجتمع صحة ىعل وأثارها الطبية املخلفات 2.1
 :ذلك منها إلى تؤدي عوامل عدة لوجود وذلك خطيرة وجروح امراض  عنه ينتج قد الطبية للمخلفات التعرض

 .وفتاكة العدوى  شديدة ميكروبات -

 .لها تاطفر  أو موتها تسبب البشرية للخاليا السمية شديدة مواد وجود -

 .خطرة وكيماويات أدوية وجود -

 .مهلكة مشعة مواد -

 .البشرية لألنسجة وقاطعة حادة مواد -

 :لإلصابة عرضة األكثر األشخاص 3.1
 املسئولين كاألشخاص املرفق ذلك خارج أو لتلك املخلفات املنتج الصحي املرفق داخل الطبية للمخلفات يتعرضون  والذين بالصحة العاملين فرادكل األ 

 مثل النفايات بتلك العابثين األشخاص أو واإلهمال الخطأ طريق عن لها تعرضوا الذين من أو غيرهم النفايات، تلك من والتخلص ونقل جمع عن

 :هم لإلصابة عرضه األكثر الواحد( واألشخاص اإلستخدام ذات امللوثة املرض ى إبر استخدامهم في املخدرات  )مدمني

 .الصحية باملرافق  والعاملين املساعدة الطبية والطواقم واملمرضين األطباء -

 .الصحية واملؤسسات باملستشفيات املرض ى -

 .الطبية واملؤسسات للمستشفيات الزائرين -

 .الطبية باملؤسسات النفايات ونقل وجمع املغسلة في العاملين -

 :املشعة الطبية للمخلفات الصحية األضرار 4.1
 األعراض البسيطة من تتدرج لها، األشعة املتعرض وكمية نوع على تعتمد املشعة الطبية للمخلفات التعرض بواسطة املسببة األمراض وشدة خطورة

 وبين السرطانية األمراض عالج أدوية من الصيدالنية الطبية املخلفات بين كبير تشابه خطورة، ويوجد االعراض  أكثر إلى والقيء والدوخة الصداع مثل

بعض  وعالج تشخيص في املشعة النشطة املواد مصادر مع فالتعامل للخاليا، الوراثي  الجيني املحتوي  على االثنين لتأثير املشعة املخلفات الطبية

 اضرار  يسبب قد األمراض
ً
  ضروري  املواد تلك مع التعامل عند الفائقة والعناية فالحذر بشرية أنسجة وخاليا تدمير من متوقع هو مما أكبر ا

ً
 .جدا

  األقل املخلفات املشعة اما اضرار 
ً
 لألشخاص بالنسبة أماالتخزين  سوء بسبب أو املستخدمة، لألدوات الخارجية األسطح تلوث بسبب أينش قد نشاطا

 .األقسام بتلك وعامالت النظافة عمال ننس ى اليجب أن و  األشعة أقسام فنيي فهم النوع لهذا عرضة األكثر

 :الطبية املخلفات من العام التحسس 5.1
 الصحية املؤسسات نفايات رؤية من وتحسس كبير رضا وعدم قبول  عدم فهناك أنواعها بجميع الطبية للمخلفات الصحية االضرار عن النظر بغض

 اإلنسانية الحضارات جميع ففي ،وهناك هنا ملوثة دماء بقايا رؤية أو ومشيمة بشرية أعضاء من العمليات مخلفات من بشرية بقايا على تحتوي  وهي

  يرفض
ً
 رمي رفضا

ً
 .العامة باملكبات ذلك بعد ترمى ثم ومن النفايات مع العمليات من بشرية وبقايا أعضاء باتا
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 :الطبية املخلفات من املرض مسببات نتقالإ طرق  6.1
 للهالك تؤدي وديدان وفطريات وفيروسات من بكتيريا املرض ميكروبات من ومتنوعة مختلفة كميات على املحتوية للمرض ى الطبية للمخلفات التعرض

 الجسم تدخل قد املمرضة املعدية العوامل هذه كل مشعة، ومواد وكيماويات أدوية على املحتوية أو ومرض ى، عاملين من لألفراد خطيرة أمراض لىإو 

 :اآلتية الطرق  بإحدى

 .الجلد قطع أو الوخز طريق عن -

 .املخاطية لألغشية مالمستها طريق عن -

 .االستنشاق طريق عن -

 .البلل طريق عن -

 .غيرهاو  فطريات ،وفيروسات بكتريا من املرض مسببات على ي تحتو  قد فهي املريض مصدرها املخلفات تلك ان بما
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 الباب الثاني

 الصحية  تعريف وخصائص نفايات الرعاية
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 الباب الثاني

 الصحية تعريف وخصائص نفايات الرعاية

 :الصحية الرعاية نفاياتتعريف  .2
 األدوية إنتاج ومراكز املختبرات و املختلفةالصحية  الرعاية تقدم التي املنشآت من الناتجة الغازية أو السائلة أو الصلبة النفايات جميع هي

الرعاية  نفايات نوعين إلى وتنقسم املنازل  في والتمريض العالج ومن البحثية املؤسسات و العالج البيطري  ومراكز اللقاحات و الدوائية واملستحضرات

 .الخطرة الصحية الرعاية ونفايات الخطرة غير الصحية

 :الخطرة غير الصحية الرعاية نفايات  1.2

 .العامة النظافة عمالأ منو  االدارية االقسام النفايات من هذه تنتج و البلدية نفايات في توجد التيك  مواد على تشتمل التي النفايات جميع يه

 :الخطرة الصحية الرعاية نفايات 2.2

 لها مواد على إلحتوائها صحية مخاطر في أن تتسبب يمكن التيو  تلوثها محتمل أو ملوثة مصادر من تنتج التي الصحية الرعاية نفايات من الجزء ذلك

خطرا على  تشكل و اإلنسان جسم في القطع أو الوخز ،االشعاع ،الكيماوي  التسمم ،الجينات تسمم ،العدوى : التالية الخصائص من أكثر أو واحدة

 .والبيئة الفرد واملجتمع

 :املعدية النفايات 1.2.2

 ،امللوثة املنسوجات ،الورقية املناديل، فطريات طفيليات، فيروسات، بكتيريا، املعدية األمراض مسببات على تحتوي  أنها يشتبه أو تحتوي  التي النفايات

 الكائنات وحساسيةلزارعة  املستخدمة بترى  وأطباق االفرازات أو البراز أو ،البول  وأ بالدم امللوثة الصحية فوط العمليات ،يالجراح الشاش ،األربطة

 .املمرضة الدقيقة الحية

 (:الباثولوجيةالتشريحية ) النفايات 2.2.2

 سوائل أو ميتة أجنة أو مبتورة أجزاء أو أو أطراف ،ستئصالهاإ تم مريضة أعضاء أو أنسجة من مكوناته أو املريض بجسم عالقة لها التي النفايات

 .املعملي املرسلة للفحص األنسجة أو األخرى  واالفرازات الدم مثل الجسم

 :الحادة النفايات 3.2.2

 حقن أجهزة ،الجراحية العمليات في املستخدمة والشفرات املشارط، املحاقن، اإلبر، مثل البشري  الجسم في وخز أو قطع تسبب قد التي األدوات هي

 .املعامل ماصات ،جراحية الجروح مقصات خياطة سنون  و إبر ،الوريد

 :الكيماوية النفايات 4.2.2

 وتتميز ،التدبير أو التطهير أو التنظيف أعمال أو التجريبية أو العالجية أو التشخيصية األعمال عن الناتجة الغازية أو السائلة أو الصلبة املخلفات هي

 :التالية الصفات من أكثر أو بصفة

 .سامة -

 .10 وأكثر من 2 من أقل الهيدروجيني األس ذات القوية القواعد أو القوية كاألحماض للتآكل مسببة -

 .اإلشتعال سريعة -

 .ومسرطنة للجينات سامة -

 .اإللتهاب أو للحساسية مسببة -

 

 

 :الصيدالنية النفايات 5.2.2

 لعدم أرجعت أو املرض ى عنابر من العالج من واملتبقية .أو آلخر لسبب ستعمالإ لها يعد لم التي أو للمواصفات املطابقة غير أو الصالحية منتهية األدوية

 .الحاجة

 :املضغوطة العبوات 6.2.2 

 أو اإلشتعال أو اإلنفجار تسبب أن املمكن والتي من ،تشخيصية أو عالجية أعمال في تستعمل والتي مضغوطة غازات على تحتوي  قد التي العبوات

 .بأنواعها اإليروسالت مثل .الخارج أو الداخل من ( املرمدة إلى )ال ترسل عالية لحرارة أو عال لضغط تعرضت أذا التسمم
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 :يئميايالك العالج أدوية نفايات 7.2.2

 والقفازات واملحاقن الصالحية منتهية مثل األدوية الكيماوي  العالج إعطاء أو إعداد أو تحضير أو نقل أو تصنيع عمليات عن الناتجة النفايات تلك

 الكيماوي  العالج يتلقى الذي املريض واالفرازات  العالج ٕواعطاء التحضير عمليات من واألدوية املتبقية اإلنسكاب زالةإ ومواد امللوثة واألوعية واملالبس

 للمريض املعطى العالج نوع يحددها والتي جرعه آلخر الالحقة الفترة خالل يءوالق كالبول والبراز

 :ملشعةا النفايات 8.2.2

 وهى .املستشفيات في الطبية والبحوث العالجية ،التشخيصية إلستعماالتا عن الناتجة املشعة بالنظائر امللوثة الغازية أو السائلة أو الصلبة النفايات

غرض  ألي أو االورام مواقع تحديد إجراءات بسبب أو باألشعة الجسم أعضاء لتصوير الحيوية ونتيجة وسوائله الجسم أنسجة لتحليل كنتيجة تتولد

 .الجسم أعضاء ألحد عالجي

 :الصحية الرعاية نفايات من السليم التخلص عدم على املترتبة البيئية الصحية املخاطر 3.2

1.3.2  
 
  :ةالصحي األضرار أوال

 :اآلتية الفقرات في حده على الطبية املخلفات من نوع كل االضرار وسنذكر املخلفات تلك أنواع إختالف ب تختلف الطبية للمخلفات الصحية االضرار

 :(Infectious Waste and Sharps) والحادة املعدية للمخلفات الصحية ألضرارا 1.1.3.2

 وطرق  املعدية امليكروبات لتلك كثيرة املرض واألمثلة ميكروبات من ومختلفة متنوعة كبيرة كميات على تحتوي  قد والحادة املعدية الطبية املخلفات

 :مثل ريةيالبكت امليكروبات بها تواجدا الطبية األقسام وأكثر إنتقالها

 في الهربس وفيروسات السيالن ببكتريا املصابين للمرض ى التناسلية تابإفراز  امللوثة والعينات املخلفات من الناتجة التناسلي الجهاز أمراض .1

 .التناسلية األمراض أقسام

 أقسام في الحصبة وفيروسات السل على ميكروبات املحتوية ولعابهم املرض ى رئةبإفرازات  امللوثة املخلفات مع املباشر وغير املباشر االلتماس .2

 .الصدرية األمراض

 أقسام في املريض وقيء ببراز الطبية امللوثة املخلفات في املوجودة والشقيال السلمونيال بكتيريا بسبب الناتجة املعوية اإللتهابات ميكروبات .3

 .واملعدية السارية األمراض

: بسبب سو ناوالتيت الجلد التهابات األمراض تسبب قد التيالسحايا و  التهاب ببكتيريا امللوث الشوكي الحبل بسائل ملوثة للمواد التعرض .4

(Meningitides Streptococcus SPP) بصديد امللوثة والشاش كالقطن الطبية باملخلفات املوجودة الجلدية البكتيريا هذه ألنواع التعرض 

 التلوث طريق عن الخبيثة اإلصابة بالجمرة حالة في أو حادة بمواد الجلد قطع أو وخز أو التماس طريق عن بهم العناية بعد جروح املرض ى

 إنتقال واحتمال املرض ى بدم امللوثة للمخلفات التعرض إلى بكتريا باإلضافة في الحال وكذلك املصابين جلدبإفرازات  امليكروب بعصيات

(Septicemia) املعوية الديدان الدم وبعض تعفن (Candidaemia.) 

 ة:الخطير  الدم فيروسات 2.1.3.2 

 بعض هناك و للحصبة باإلضافة ج(  ،د س، )ب، بأنواعها يالوبائ ، وفيروسات الكبد(D,C,B) اإليدز فيروسات املكتسبة املناعة فقد فيروسات مثل 

 أخطار ضمن ومن وغيرها( Marburg, Ebola) فيروس مثل إستثناء بدون  املصابين املرض ى جسم تإوافراز  سوائل .في معظم توجد التي الفيروسات

 Antibioticالتعقيم ) وسوائل الحيوية للمضادات املقاومة من البكتيريا أنواع بعض وجود إحتمالية باملستشفيات، والصلبة السائلة الطبية املخلفات

Resistant Bacteriaعنها تنتج اإلنتشار التي سريعة األوبئة بسبب األشخاص من العديد حياة يهدد األخيرة اآلونة في أصبح امليكروبات من ( وهذا النوع 

 .عليها القضاء لها يمكن فعالة حيوية ومضادات أدوية توجد ال حيث

 صحية خطورة املخلفات وأكثر أهم من واملناشير واألمواس املشارط مثل امللوثة األخرى  الطبية الحادة األدوات أو الحقن إبر مثل الحادة املخلفات تعتبر

 .مباشرة الدم مجرى  إلى القطع أو عبر الوخز للجسم امليكروب إدخال لسهولة ذلك ويرجع

   :Chemical & Pharmaceutical Waste والصيدالنية الكيماوية األدوية ملخلفات الصحية ألضرارا 3.1.3.2

 املحيطة، والبيئة والعامالت للعاملين مصادر الضرر  ضمن من تعتبر الصحية باملؤسسات املستعملة والصيدالنية الكيماوية املخلفات من العديد

 حارقة أخرى  كيماوية مواد وجود إلى باإلضافة البرية، واألحياء البشرية بالخاليا للسرطانات والطفرات محدثة ومواد سامة كيماوية مواد منها فبعض

 إنتهت قد مواد وجود عن تنشأ الكميات الكبيرة ولكن اإلستعمال عند قليلة تكون  قد والصيدالنية الكيماوية املواد كميات ار.واإلنفج وسريعة اإلشتعال

 فترة في كبيرة بكميات لها التعرض عند تسمم تسبب الكيماوية املواد بعض مخلفات .إستخدامها في الرغبة لعدم إستعمالها يتم لم أو صالحيتها مدة

 يكون  قد التعرض كالزئبق، طويلة زمنية لفترات قليلة بكميات لها التعرض عند أو والتعقيم التطهير مثل مواد قصيرة زمنية
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 تحدثها قد التنفس ي للجهاز املخاطية األغشية أو العين أو الجلد البلع جروح أو اإلستنشاق طريق عن أو املخاطية األغشية أو الجلد إمتصاص بسبب

 ومن (عينات األنسجة وحفظ التعقيم في املستعملة الفورمالدهايد مركبات مثل) اإلنفجار وشديدة لإلشتعال الحارقة والقابلة الكيماوية املواد تأثير

 .(الحرق  هو املخلفات تلك بسبب للجلد تحدت التي الجروح أكثر

 :Genotoxic Waste السامة األدوية للمخلفات الصحية األضرار  4.1.3.2

 قد منها والتخلص تصريفها أور عند للمرض ى إعطاءها أو تحضيرها عند السرطانية لألمراض الكيماوي  لعالج املستعملة لألدوية التعرض

 خالل منها تختلف التعرض وطرق  .بها تشوهات أحداث أو البشريةالخاليا  قتل على املواد تلك ملقدرة وذلك بالصحة للعاملين أضرار يسبب

بسبب  أو مخلفاتها أو األدوية بتلك ملوثة غذائية مواد ابتالع أو املباشر الجلد المتصاص أو األدوية املتطاير لتلك الغبار أو الغاز إستنشاق

 بسوائل التلوث بواسطة التعرض ينشأ أيضا ،السحاحة بواسطة السوائل لسحب الفم استعمال مثل العلمية الناحية وضعف التعامل سوء

 .العالج من األولى األيام خالل املرض ى وبراز ببول  األدوية تلك كبيرة من كميات توجد انه حيت األدوية بتلك املعالجين املرض ى جسم ٕوافرازات

  عالية الكيماوي  العالج في املستعملة األدوية سمية
ً
 أثبتت والتجارب (Carcinogenic)غريبة للخاليا وطفرات النووي الحمض في يؤثر فمعظمها جدا

 وقد والعين (Mutagenic) الجلد في لها التعرض بعد املوضعية واألنسجة للخاليا مهيجة األدوية هذه سرطانية وتعتبر أورام تكوين في املواد تلك مقدرة

 .الجلدية والتشوهات التغيرات وبعض والغثيان الصداع مثل أخرى  مرضية أعراض تسبب

 

 انتقالها وطرق  لها والعوامل املسببة الصحية الرعاية لنفايات التعرض من املختارة املمرضات بعض يوضح (2) رقم جدول 

 

 
م
 طرق العدوى  أمثلة عن الجراثيم املسببة مرضاتامل

 البراز والقيء املكورات املعوية والديدان إنتانات الجهاز الهضمي

 إفرازات الجهاز التنفس ي واللعاب بكتيريا السل والحصبة واملكورات العنقودية إنتانات الجهاز التنفس ي

 إفرازات العين فيروس الهيربس القوباء إنتانات الجهاز البصري 

 إفرازات املهبل تيسريا السيالن إنتانات مهبلية

  عصيات الجمرة الخبيثة إنتانات جلدية

 سائل النخاع الشوكي تيسريا السحايا السحايا

 الدم وسوائل الجسم واإلتصال الجنس ي فيروس العوز املناعي املكتسب اإليدز

 وسوائل الجسمالدم  إيبوال، فيروس ماردونغ الحمى النزفية

 الدم املكونات العنقودية، العصيات، املكورات املعوية تسمم الدم

 الدم املكونات العنقودية، العصيات، املكورات املعوية تجرثم الدم

 الدم الفطريات فطريات الدم

 البراز (Aفيروس الكبد الفيروس ي ) (Aإلتهاب الكبد الفيروس ي )

 الدم وسوائل الجسم (B, Cفيروس الكبد الفيروس ي ) (B, Cإلتهاب الكبد الفيروس ي )
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 الباب الثالث

 افق الصحيةر السليم مع النفايات  الطبية باملالتعامل 
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 الباب الثالث

 افق الصحيةر التعامل السليم مع النفايات  الطبية بامل

 :الصحيةالتعامل السليم مع النفايات  الطبية باملرافق . 3
 يتم  التعامل السليم مع النفايات  الطبية باملرافق الصحية وفق الخطوات التالية:

 :(System of Segregationتطبيق نظام الفرز للمخلفات الطبية والغير طبية ) 1.3

 تقسم النفايات كآالتي:

فات مماثل غير ملوث بمخل ءاألوراق، علب البالستيك، علب املشروبات الغازية، مناديل ورقية أو أي ش ي ،النفايات العامة مثل بقايا الطعام -

 املرض ى، تجمع وتوضع في أكياس خاصة بها.

النفايات الطبية أو مخلفات املرض ى الناتجة من العناية بهم من األقسام املختلفة كحجرات اإليواء، صاالت العمليات وحجرات اإلنعاش  -

 توضع في الحاويات الخاصة بها واملبينة فيها العالمة الدولية. ،التخصصية ومعامل التحاليل بكافة أنواعها ىفقسام املستشوأ

 .صناديق الحفظ فيلوث وغير ملوث، توضع املواملخلفات الحادة كاإلبر والحقن واملشارط والزجاج املكسور   املواد -

   النفايات: استخدام الحاويات املخصصة لكل نوع من 2.3

 توجد عليها العالمة الدولية للمخلفات البيولوجية الخطرة( توضع بها املخلفات الطبية للمرض ى.حاويات باللون األحمر الفاقع ) -

 أوراق وعلب ومخلفات املطعم من بقايا  حاويات باللون األسود للمخلفات العامة مثل مخلفات املكاتب وحجرات األطباء وطاقم التمريض من -

 وغيرها.  األطعمة

يراعى و  النفايات داخل األقسام مع األخذ في االعتبار حجم السلة مع حجم النفايات، لإلزام العامالت بوضع أكياس بالوزن املناسب في سال -

 أكثر من الالزم وأن تكون بغطاء وبعيدة عن سرير املريض. لعدم تعبئة السال

دها بكيس احمر وهي لنفايات املريض املعدية واألخرى بكيس أسود لبقايا الغداء أو الورق يجب أن تكون هناك سلتان في كل حجرة للمرض ى أح -

 أو علب البالستيك. 

 مكان التجميع املؤقت. إلىيجب عدم نقل أكياس املخلفات باليد عبر املمرات حتى ال تتمزق، تنقل عادة بعربات صغيرة  -

 :ستي ضرورة استعمال حاويات أو حافظات صغيرة من البال  3.3

ها الخطرة لجمع بقايا اإلبر والحقن بعد استخدام ضرورة استعمال حاويات أو حافظات صغيرة من البالستيك املقوي عليها إشارة املخلفات البيولوجية 

 ثة أرباعها.أكثر من ثالمباشرة وعدم رميها نهائيا بأكياس القمامة ويتم التخلص منها بعد تعقيمها بواسطة املحارق، ويجب أن ال تعبأ تلك الحافظات 

 :استخدام طرق بديلة للتخلص 4.3

 .ى استخدام طرق بديلة للتخلص من بعض النفايات الطبية بدل الحرق مثل التعقيم البخاري واملعالجة الكيماوية قبل وضعها مع النفايات األخر  

   :على حدة نوعاستخدام عربات تجميع القمامة املؤقتة )لحين قدوم سيارة القمامة( لكل  5.3

 عدم تجميع النفايات من قبل العامالت ووضعها في املمرات  أمام املارة أو الزوار لحين نقلها خارج املرفق الصحي. -

 الخارج. إلىسهولة وصول عامالت وعمال النظافة باملرفق الصحي وعربات نقل النفايات  -

والطيور والحشرات والقوارض الناقلة لألمراض ويفضل مكان مغلق عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة معرضة لألمطار والحيوانات  -

 مع وجود تهوية ممتازة وتبريد.

 صعوبة وصول املارة وزوار املرفق الصحي ملكان التجميع املؤقت للنفايات. -

ة عن بعضها أماكن بعيد على أن يحدد اللون األصفر للنفايات الطبية( في مخزن التجميع املؤقت وتوضع في) استخدام عربات صغيرة بلونين -

 وأن تكون غير منفذة للسوائل حتى ال تلوث األرضية بامليكروبات املعدية وتنقلها األقدام بدورها ألي داخل املرفق الصحي.  حتى ال يحدث خلط،

 وجود مصدر للمياه لتنظيف األرضية وتصريف جيد لها. -

 طعم واملطبخ.إبعاد مراكز تجميع النفايات املؤقتة عن مخازن األغذية وامل -

 ألي وخٍز باإلبر أو تسرٍب لبعض السوائل امللوثة. -
ً
 الحث على ارتداء القفازات واملعاطف الواقية للعاملين بنقل النفايات الطبية تحسبا
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  تثبيتضرورة  -
ً
 ويفضل جمع القمامة في كل وردية عمل.  وقت نقل النفايات من املرفق الصحي، على األقل مرة يوميا

 بينهم. األكياس السوداء للقمامة العادية في وقت يختلف عن وقت جمع األكياس الحمراء للمخلفات الطبية حتى ال يحدث خلط يفضل جمع  -

 لكامل.ا  يراعى عدم امتالء أكياس القمامة أكثر من ثالثة أرباع الكيس حتى يسهل إغالقها والتعامل معها وحتى ال تتمزق بسبب االمتالء -

املناوبة   توضع عالمات مختصرة عليها تخص القسم الذي جمعها واملسئول عن تلك  كياس الحمراء باملخلفات الطبية أنيفضل بعد امتالء األ -

ومعرفة كيفية   وتاريخ تجميعها. هذه املعلومات تفيد في التعرف على تلك املخلفات وكمياتها ويوم تجميعها لتحديد كمية املخلفات لكل قسم

 العبث بتلك املخلفات.التعرف عليه في حالة تم 

 معامل التحاليل:  6.3

ضرورة التخلص من أطباق املزارع البكتيرية بواسطة التعقيم البخاري قبل رمي تلك األطباق في أكياس املخلفات الطبية لزيادة التأكد من  -

 القضاء على امليكروبات.

ا ا في معامل الباثولوجي( قبل تصريفها بشبكات املجاري العامة تفاديأجراء املعالجة األولية لبعض املخلفات السائلة )املذيبات واألصباغ كم -

 لألضرار التي قد تسببها للشبكة والبيئة.

 بنوك الدم: 7.3

 وغير منفذة ةوضع وحدات دم املتبرعين الغير صالحة لالستخدام )بسبب انتهاء صالحيتها أو احتواها على ميكروبات الدم املعدية( في أكياس حمراء )سميك 

 للسوائل( ويتم التخلص منها بواسطة املحارق فقط وليس بالطرق األخرى.

 لصيدلية ومخزن األدوية:ا 8.3

ت العامة مع ااألدوية منتهية الصالحية أو سيئة التخزين تعاد للمصدر أو الشركة املوردة حتى يتم التخلص منها بمعرفتهم وال يتم التخلص منها باملكب 

 النفايات األخرى.

 أقسام اإليواء: 9.3

تى حيجب وضع عالمات على كل عينة يتم إرسالها من األقسام ألي مختبر التحاليل تبين من أين أخذت ومدى خطورتها وهل املريض مصاب بمرض معدي  

  يتم التعامل معها بشكل سليم على حسب خطورتها كذلك التخلص منها بالشكل السليم.
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 الباب الرابع

 االشتراطات

 اشتراطات منتج النفايات الطبية: .4
 
ً
 ونوعا

ً
ية وذلك بتطوير األجهزة واملعدات املستخدمة، واتباع التقن ،يجب على منتجي النفايات الطبية العمل على خفض معدالت إنتاج  هذه النفايات كما

 على البيئة والصحة العامة.  كما يجب على كل منشأة صحية وضع برنامج عمل متكامل لإلدارة السليمة النظيفة واختيار البدائل واملواد األولية األقل 
ً
ضررا

 للنفايات.

 :)فصل( وتعبئة النفايات الطبية اشتراطات فرز  1.4

( والتعبئة في مواقع املباشرة للفرز )الفصلعلى منتج النفايات الطبية فصلها عن النفايات غير الخطرة من مصادر إنتاجها ويتولى منتج النفايات املسؤولية 

 مخصصة لهذا الغرض داخل املنشآت الصحية واألقسام الطبية على النحو التالي:

 تجمع النفايات الطبية املعدية في أكياس بالستيكية مميزة باللون األصفر ومبين عليها عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية -1

 .للمواصفاتالخطرة ومطابقة 

( مقاومة للثقب والتسرب ومبين عليها عبارة نفايات حادة وشعار النفايات Safety Boxes) األمانتجمع نفايات األدوات الحادة في صناديق  -2

 .الحيوية الخطرة

اوية، أما نفايات ايات كيمتجمع نفايات املواد الكيماوية السائلة في عبوات صفراء محكمة القفل سميكة مقاومة للتسرب ويبين عليها عبارة نف -3

 .ةاملواد الكيماوية الصلبة فتجمع في أكياس بالستيكية حمراء ومبين عليها عبارة نفايات كيماوية ـ أدوية. وشعار النفايات الحيوية الخطر 

 :النفايات الصيدالنية )األدوية( -4

 .قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق املناسبة إلى األدوية واملواد املنتهية الصالحية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها -4-1

 بقايا األدوية واملواد الصيدالنية املحتمل تلوثها  يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة للتسرب ثم في أكياس بالستيكية مميزة -4-2

 .باللون األصفر وعليها شعار أدوية وعقاقير ونفايات حيوية خطرة

 لهذا الغرض ـ باملواصفات التي تحددها الجهات املختصة ـ مصنوعة من الرصاص أو تجمع نفايات املواد  -5
ً
املشعة في حاويات معدة خصيصا

 محاطة بالرصاص محكمة القفل ويبرز على هذه الحاويات الشعار الدولي لإلشعاع.

 للشرع( شعار النفايات الحيوية الخطرة )وتحفظ في ثالجة املوتى -6
ً
 .لحين التعامل معها وفقا

في أكياس بالستيكية قابلة للمعالجة املبدئية باستخدام األوتوكالف  –ى الناتجة عن املزارع الجرثومية جمع النفايات الخطرة شديدة العدو ت -7

ات يداخل األقسام املنتجة لها، ثم توضع هذه األكياس بعد املعالجة املبدئية داخل حاويات يبين عليها عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفا

 الحيوية الخطرة.

ويجب   .(الياعليها )بقايا مواد سامة للخ تجمع نفايات املواد السامة للجينات والخاليا في حاويات مقاومة للتسرب، مميزه باللون األصفر ويكتب -8

 ) إلىإعادتها 
ً
ا في شبكة الصرف ( درجة مئوية فما فوق، ويجب عدم دفنها أو صرفه1300مصدرها أو حرقها عند درجات حرارة عالية جدا

 .طها مع املواد الصيدالنية األخرى الصحي، كما يجب عدم خل

 :اشتراطات وضع امللصقات 2.4

حية أو موقع التخزين داخل املنشأة الص إلىعلى منتج النفايات الطبية وضع بطاقات الصقة أو الطباعة على حاويات وأكيـاس النفايات قبل نقـلها  1.2.4

 وحـدة املعـالجة على أن تحتـوى هذه امللصـقات على املعلومات التالية:

 اسم منتج النفايات )اسم املنشأة(. -1

 اسم املوقع )القسم أو الجناح(. -2

 نوع النفايات املنتجة حسب التصنيف. -3

 وزن وكمية النفايات املخزونة في الحاوية أو الكيس. -4

 اريخ التجميع.وقت وت -5

 وقت وتاريخ النقل. -6

 أن تكون امللصقات املوضوعة على الحاويات واألكياس بحجم مناسب وبحبر   ثابت ومقاومة للماء. 2.2.4

 .الخطرة على الحاويات أو األكياس وضع شعار النفايات الحيوية 3.2.4
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 :شتراطات الجمع والنقل داخل املنشأة الصحيةا 3.4

وحاويات النفايات الطبية استخدام عربات )تروليات( مخصصة لهذا الغرض وعمالة مدربة لضمان أقص ى درجات  يتطلب جمع ونقل أكياس -1

 .السالمة خالل عملية الجمع والنقل داخل املنشآت الصحية حتى ال تتبعثر أو تتسرب محتويات األكياس والحاويات

قفلها بإحكام والتأكد من أنها تحمل بطاقة بيانات النفاية املوجودة بها ومبين يجب قبل جمع ونقل أكياس وحاويات النفايات الطبية مراعاة  -2

 عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة.

ا، الجسم أو تمسك من األسفل عند حمله إلىيجب أال تمأل األكياس بالنفايات ألكثر من ثالثة أرباع حجمها وأال تضغط أو تكبس  وأال تضم  -3

 .زء األعلى أثناء حملهامسك من الجبل يجب أن ت

يجب أن تنقل النفايات الطبية داخل املنشأة الصحية بواسطة عربات  )تروليات( مغطاة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل  -4

 سهولة تنظيفها وتطهيرها )باملطهرات(. إلىكفاءتها عند التحميل والتفريغ وقوية ومانعة للتسرب إضافة 

ناتجة عن أقسام وغرف األمراض املعدية وأقسام وغرف العزل تحت اإلشراف املباشر من مسؤول إدارة النفايات تجمع النفايات الطبية ال -5

 .الطبية في املنشأة الصحية

 .تجمع األنسجة واألعضاء البشرية والجنينية واملشيمية منفصلة وتحفظ في ثالجة املوتى أو في ثالجة خاصة حتى يتم التخلص منها بالدفن -6

 .وأنسجة الحيوانات وتحفظ منفصلة في ثالجة حتى تتم معالجتها والتخلص منها تجمع جثث -7

 بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف مسؤول  -8
ً
تنظف وتغسل العربات )التروليات( املخصصة لتجميع ونقل النفايات الطبية وتطهر يوميا

 تنظيف قبل تصريفها أو التخلص منها.النفايات الطبية في املنشأة الصحية، في موقع خاص على أن تعالج مخلفات ال

ا هإذا حدث تبعثر أو تسرب للنفايات الطبية من األكياس أو الحاويات أو عربات النقل فيجب اعتبار النفايات املتبعثرة أو املتسربة على أن -9

 .الذي تسربت فيهنفايات شديدة الخطورة مما يوجب التعامل الفوري بشأنها واتخاذ إجراءات التطهير والسالمة في املكان 

 عن نفايات الرعاية الصحية الخطرة في -10
ً
 تجمع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في أكياس سوداء ويتم التعامل معها بصورة منفصلة تماما

 أماكن التخلص النهائي. إلىحين نقلها  إلىكافة املراحل )التعبئة والجمع والنقل داخل املنشأة والتخزين( 

 :التقارير وحفظ السجالت الخاصة باملنتجشتراطات ا 4.4 

ت اعلى منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة اإللتزام بتوفير تقارير حول كافة الجوانب املتعلقة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة مثل بيان -1

 اإلنتاج والتخزين والنقل واملعالجة. 

 حسب ما تحدده هذه الجهات.تزويد الجهات املختصة بنسخة من هذه التقارير بشكل دوري ب -2

 :شتراطات التخزين املؤقت داخل املنشأة الصحيةا 5.4 

 داخل املنشـأة لحين نقلهـا 
ً
 وحـدة املعالجة إتبـاع االشتراطات  التالي بيانها: إلىعلى كـل منشأة صحيـة ترغب في تخزيـن النفايات الطبية مؤقتـا

 ليكون مركزا لتجميع النفايات الطبية  الناتجة من تلك املنشأة. توفير موقع خاص للتخزين داخل  املنشأة الصحية -1

 .أن تكون النفايات معبأة داخل الحاوية أو األكياس قبل تخزينها وعليها كل العالمات والبيانات -2

 .أن يكون موقع التخزين مناسبا بحيث ال يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة اإلنسان والبيئة -3

بنى محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب املياه واألمطار وانتشار الروائح الكريهة ودخول القوارض والحشرات أن يكون موقع التخزين في م -4

 والطيور والحيوانات الضالة، وذي أرضية صلبة مقاومة وتتحمل الغسيل والتطهير، ومزودة بوسائل جيدة للصرف الصحي.

 الحريق. أن يكون موقع التخزين مزودا بأدوات السالمة والحماية ضد -5

 أن يدار موقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. -6

 درجة مئوية. 18ـ 15وأن تكون درجة حرارته بين  أن يزود موقع التخزين بأجهزة تكييف مناسبة وأن يكون جيد اإلضاءة والتهوية -7

 .ساعة 24أن ال تزيد فترة تخزين النفايات الطبية على  -8

 .لتخزين والنقل والتنظيف والتفتيشأن يكون موقع التخزين سهل الوصول إليه لغرض ا -9

 .أن يكون موقع التخزين بعيدا عن مخازن األطعمة واملطابخ وأماكن إعـداد الطعام، ويكون بعيدا عن أماكن رعاية املرض ى -10

 يقتصر دخول موقع التخزين على املوظفين املصرح لهم فقط. -11

 واضحة على موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه املوقع. وضع عالمات -12

كاب سأن يزود املوقع بأدوات النظافة املالئمة ومواد التطهير والتعقيم الستعمالها في نظافة املركز بصفة مستمرة وفي حالة الطوارئ وعند ان -13

 النفايات.
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 . وجود خطة طوارئ لدى القائمين على املوقع للتعامل مع انسكاب النفايات -14

 :نقل النفايات الطبية خارج املوقعشتراطات املنتج عند إ 6.4 

 على منتج النفايات الطبية االلتزام بتنفيذ اإلجراءات التالية قبل شحن النفايات خارج املنشأة:

 تعبئة النفايات الطبية ووضع امللصقات عليها بصورة سليمة. -1

 .مرخصة من قبل الجهات املختصة لنقل النفايات الطبيةعدم تسليم أي شحنة نفايات طبية إال لشخص أو منشأة  -2

 عدم تسليم أي شحنة نفايات طبية للنقل خارج املنشأة دون أن ترافقها وثيقة النقل. -3

 عدم تسليم أي شحنة نفايات طبية ملرفق معالجة ال يملك تصريحا من الجهة املختصة. -4

 اشتراطات نقل النفايات الطبية خارج املنشأة الصحية: 7.4

على أي شخص أو منشأة تقوم بنقل النفايات الطبية خارج املنشأة الحصول على ترخيص من الجهات املختصة. وللحصول على ترخيص من الجهات 

 املختصة على صاحب الطلب توفير املعلومات التالية:

 وصف وسائل النقل واملعدات املراد استخدامها في عمليه النقل. -1

 ها في حاالت الحوادث أو التسرب للنفايات عند مرافق التسليم أو خالل عملية النقل.خطة الطوارئ املراد استخدام -2

 ةقائمة بأسماء العاملين وخبرتهم العملية وشهادة تثبت لياقتهم الصحية ملزاولة هذه املهنة شريطة أن ال يكون قد مض ى عليها أكثر من  سن  -3

 واحدة.

 ج التوعية.برنامج تدريب للعاملين في هذا املجال وبرنام  -4

 .أية معلومات إضافية ترى الجهة املختصة بأنها ضرورية من اجل املحافظة على صحة اإلنسان والبيئة  -5

 

 
 

 :اشتراطات النقل خارج املنشأة 8.4

 على  ناقلي النفايات الطبية االلتزام باالشتراطات التالية:

 وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتخلص من النفايات الطبية  من الجهات املختصة. إلىعدم نقل أي نفايات طبية  -1

 عدم نقل أي نفايات كيماوية ال ترافقها استمارة بيانات السالمة الخاصة  بها.  -2

 .عدم نقل أي نفايات ال ترافقها وثيقة نقل مستوفية جميع بياناتها من قبل املنتج -3

 مختلفة وذلك بوضعها في حاويه واحدة. عدم خلط نفايات ذات مـواصفات شحن -4

 عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق يوضـح البيانات املطلوبة. -5

 اسم املنتج، نوعية وكمية النفايات املراد نقلها والفترة الزمنية لنقل النفايات ) -6
ً
اريخ ت تزويد الجهة املختصة ببرنامج نقل النفايات موضحا

 عملية النقل( قبل الشروع في عملية النقل.االبتداء واالنتهاء من 
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 .عدم نقل أي حاويه أو كيس غير مستوفية للمواصفات -7

 عدم تخزين النفايات الطبية إال بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين النفايات الطبية من الجهات املختصة. -8

 لبيئة.صيانة وسائل النقل واملعدات بشكل مستمر للحد من تأثيرها على صحة اإلنسان وا -9

 عدم املرور في املناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل النفايات الطبية خالل فترة الذروة. -10

واجب لوضع العالمات اإلرشادية على وسيله النقل التي تبين نوع املواد املنقولة، وان يكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتها والخطوات ا -11

 .أثناء عملية النقلاتباعها في حالة حدوث طارئ 

 استيفاء الجزء املخصص له في وثيقة النقل بدقة. -12

 .االلتزام بالوقت املناسب للنقل الذي تحدده الجهات املعنية -13

 الجهات املختصة عند طلبها. إلىاالحتفاظ بالسجالت و الوثائق الخاصة  بنقل النفايات وتقديمها  -14

 .باملركبات يها االشتراطات الخاصةاستخدام وسائل نقل تتوفر ف -15

افق معالجة النفايات الطبية: 9.4  اشتراطات مر

افق املعالجة 1.9.4  :ترخيص مر

ملوقع اعلى أي شخص أو منشأة، ترغب في إنشاء مرافـق  معالجة النفايات الطبية، الحصول على ترخيص مـن الجهات املختصة، وااللتزام عند اختيار 

حصول على ولل .الجوفية والسطحية وجودة الهواء املحيط وعدم اإلضرار بأي منها أو باملناطق السكنية املجاورةباملحافظة على البيئة وسالمة املياه 

 .لالئحة()وفق ا ترخيص من الجهات املختصة على صاحب الطلب استيفاء استمارة بيـانات تقييم اآلثار الصحية  البـيئية املعتمدة من قبل الوزارة

افق املعالجة: 2.9.4  معلومات الترخيص ملر

 للحصول على ترخيص ملرافق املعالجة، على صاحب الطلب توفير املعلومات التالية:

وصف تفصيلي للتقنيات والطرق املراد استخدامها في معالجة النفايات الطبية، بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب معالجة النفايات  -1

 ، وكذلك كمية املواد املنتجة بعد املعالجة وطرق التخلص منها.ووسائل التحكم في االنبعاثات

 .تحديد أنواع النفايات الطبية التي ستتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات املطلوب الترخيص باستخدامها -2

 .خارطة توضح املوقع الجغرافي والجيولوجي للمرافقو  لي لتصميم وإنشاء وتشغيل املرافقوصف تفصي -3

 تسرب أثناء عملية املعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدات الطوارئ.الوارئ التي ستستخدم في حاالت خطة الط -4

 اإلجراءات الخاصة بالفحص الذاتي وصيانة املرافق واملعدات املستخدمة في معالجة النفايات. -5

 أية معلومات أخرى قد تطلبها الجهات املختصة من أجل إصدار الترخيص الصحي البيئي. -6

افق املعالجة 3.9.4   :إنشاء وتشغيل مر

 على أي شخص أو منشأة ترغب في إنشاء وتشغيل وحدة ملعالجة النفايات الطبية االلتزام باآلتي:

 .الحصول على موافقة الجهات املختصة في الوالية على تقنية املعالجة -1

 تطبيق مقاييس حماية البيئة للهواء واملاء والتربة. -2

 قد تنتج عن عمليات املعالجة. معالجة أية مواد سائلة -3

 .%99,99أال تقل كفاءة األداء ومعدل اإلزالة التقنية املستخدمة عن  -4

 إعداد وتنفيذ برنامج تدريـبي للعاملين في املرافق في مجـال إدارة النفايات الطبية. -5

 على أن يتم تجديدها سنويا. -6
ً
 تقديم شهادة تثبت لياقة العاملين صحيا

 ت العملية للعاملين إن وجدت. تقديم شهادة بالخبرا -7

 عدم قبول أي نفايات طبية ال ترافقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل املنتج والناقل. -8

 عدم قبول أي نفايات طبية من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة املختصة. -9

 لصقات عدم قبول أي نفايات طبية ال ترافقها البيانات املذكورة في اشتراطات وضع امل -10

 التأكد من مطابقة كل شحنة من النفايات الطبية يتم استالمها في املرفق مع املواصفات املذكورة في وثيقة النقل املرفقة بالشحنة. -11

 إخطار الجهات املختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة تشغيل املرافق. -12

 خلص املحددة من قبل الجهات املختصة.التخلص من الرواسب والفضالت الناتجة من عمليه املعالجة في مواقع الت -13

 للترخيص املمنوح حسب تقنيات املعالجة املستخدمة  أيعدم قبول  -14
ً
 .نفايات طبية ال يمكن معالجتها وفقا
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 :السجل التشغيلي 4.9.4

 على صاحب الطلب عند تشغيل مرافق  معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة:      

 يحتوي على: االحتفاظ بسجل تشغيلي  1.4.9.4

 وصف نوعية وكمية كل شحنـه يتم استالمها واسم املنتج من املدون في وثيقة النقل وتاريخ االستالم وتاريخ املعالجة. -1

 .نوعية و نتائج  تحاليل  الفضالت الناتجة عن عملية املعالجة -2

 نوعية ونتائج  فحوصات كفاءة عمل جهاز املعالجة. -3

 .نسخ من وثائق نقل النفايات -4

 من جميع استمارات بيانات السالمة الخاصة لكل نفاية.نسخ  -5

 قياسات تركيز االنبعاثات في الهواء الناتجة من عملية املعالجة. -6

 كمية الفضالت الناتجة عن عملية املعالجة وطريقة وموقع التخلص منها. -7

 .نتائج تحليل مياه الصرف الناتجة من عملية املعالجة وطرق وموقع التخلص منها -8

 .سجالت أخرى قد ترى الجهات املختصة ضرورة االحتفاظ بهاأي  -9

   .الجهات املختصة إلىتقديم تقارير شهرية بكامل السجل التشغيلي  -10

 :التقرير الدوري 2.4.9.4

 من كل منتج على حدة واسم منتجها ون
ً
 .اقلهاعلى مشغل مرافق املعالجة تقديم تقرير دوري يحتوي على كمية النفايات التي استلمت يوميا

 :اشتراطات املركبـات 10.4

 -:يلتزم الناقل باستخدام مركبات نقل النفايات الطبية املستوفية الشروط التالية     

 أن يتوفر باملركبة مكان مخصص لنقل النفايات الطبية مقاوم لتسرب السوائل. -1

 عدم استخدام املركبات ذات املكابس في نقل النفايات الطبية. -2

 يلي : تجهز املركبة بما -3

 املطهرات املناسبة لالستعمال في حالة التسرب. -أ  

عدد مناسب من أجهزة إطفاء الحريق في متناول اليد وفي مكان منفصل عن املكان املخصص لنقل النفايات الطبية حسب حجم املركبة و  -ب

 حيز الفراغ املتوفر فيها.

 أو االمتصاص والتآكل وقابلة للغسيل والتطهير باملواد الكيماوية املناسبة.تصنيع سطح املركبات الناقلة من مواد غير قابلة للصدأ  -ج

تطهير الجزء املخصص لنقل النفايات في املركبة بعد كل عملية نقل وعند حدوث أي حالة تسرب وذلك في مكان مجهز لهذا الغرض في موقع  -4

  .ت املختصةاملعالجة طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجها

 التأكد من قفل الجزء املخصص لنقل النفايات بإحكام. -5

 عزل النفايات الطبية بالكامل عن مقصورة السائق. -6

 يحظر استخدام املركبات العادية ذات الصناديق املفتوحة. -7

ون حمولتها بحيث تك أن توضع على املركبات عالمات وبيانات واضحة على جانبي وخلف الجزء املخصص للحمولة، تدل على مدى خطورة -8

 بوصات. 3هذه العالمات والبيانات مدونة بحروف كبيرة وواضحة ال يقل ارتفاعها عن 

 أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل األمان وفي حالة جيدة صالحة للعمل. -9

 يمكن استخدام مقطورات لنقل النفايات بشرط أن تكون مستوفية الشروط املذكورة أعاله. -10

 استخدام املركبات لغرض التخزين.عدم  -11

 غرض آخر  ألىيمنع منعا باتا استخدام مركبة النفايات الطبية لنقل اى نوع آخر من النفايات أو  -12

 :مواصفات األكياس البالستيكية والحاويات 11.4

 
 
 :املهلجنةاللدائن البالستيكية  يجب أال تحتوي أي من األكياس وحاويات املواد الحادة املستخدمة على -أوال

 
 
 :مواصفات األكياس البالستيكية -ثانيا

 أن تتوفر األكياس البالستيكية املستعملة لجمع النفايات الطبية باملواصفات التالية: -1

 .ميكرون( وأن تكون مزودة بأربطة لقفل الكيس 150ال تقل السماكة عن )  1-1
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 .لتر 100 ى السعة اإلجمالية القصو  -1-2

 .فيها عند االستعمال الحاوية التي توضعتوافق مقاسات  -1-3

 .ألكياس وحاويات النفايات الطبية يطابق اللون املوص ى باستخدامه في الجدول املرفق الذي يوضح األلوان املميزة املوص ى بها -1-4

( يجب أن باالوتوكليفاألكياس التي تستعمل لجمع النفايات شديدة العدوى وتتطلب معالجة مبدئية   -2
ً
ية تتحمل تكون مصنوعة من مادة بالستيك )مثال

 Polyethylene – Polyamide)الحرارة العالية دون أن تذوب ويوص ى باستعمال البالستيك املصنع من مركب عديد اإلثلين وعديد األميد 

Composite). 

 
 
 :مواصفات الحاويات )األوعية( التي توضع فيها األكياس أثناء االستعمال -ثالثا

 .املستخدم حجم يستوعب الكيس أن تكون ذات -1

 .ون بغطاء محكم يفتح بواسطة القدمأن تك -2

 .يف ومصنعة من مادة قابلة للتطهيرأن تكون سهلة التنظ -3

 .تكون مزودة بمقابض لسهولة نقلها أن -4

 .ة خطرة" على جوانبها وعلى غطائهاأن يكتب على الحاويات التي تستخدم لألكياس الصفراء عبارة "نفايات طبي -5

 .زودة بعجالتبسهولة الحركة وم تتميز -6

  
 
 مواصفات حاويات النفايات الحادة: -رابعا

 تجمع النفايات الحادة في حاويات مخصصة لهذا الغرض  وتكون مواصفات حاوية التخلص من النفايات الحادة كاآلتي:

 .قابلة للثقب وغير منفذة للسوائل مصنوعة من مادة غير -1

 .الخ( ...تسمح بإدخال األدوات الحادة )املحاقن واملشارط مزودة بغطاء محكم مع وجود فتحة  -2

 .عليها كلمات )خطر ـ نفايات حادة(ذات لـون أصفر ويبرز عليها شعار "النفايات الحيوية الخطرة" ويكتب  -3

 بحيث يمكن حملها بيد واحدة وتكون مزودة بمقبض لهذا الغرض -4
ً
 .أن يكون حجمها مناسبا

  
 
 :املواد املشعةمواصفات حاويات  -خامسا

حاويات خاصة مصنوعة من الرصاص ومحاطة بالرصاص وحسب املواصفات التي تحددها الجهات املختصة ومدون عليها الشعار العلمي  -1

 للمواد املشعة.

موافقة الجهة  ىتجمع السوائل الكيماوية املستخدمة في إظهار أفالم األشعة في عبوات محكمة الغلق لالستفادة منها بعد معالجتها والحصول عل -2

 املختصة.

  
 
 مواصفات عربات )تروليات( نقل النفايات الطبية داخل املنشأة الصحية: -سادسا

 .أن تكون مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ وال تتأثر باألحماض والقلويات -1

 .أن تكون مانعة للتسرب -2

 .ن مزودة بغطاء يمكن إحكام إغالقهأن تكو  -3

 .ذات أسطح وزوايا سهلة التنظيف -4

تتميز و  ىفأن تكون بحجم مناسب الستيعاب نقل عشرة أكياس )كحد أقص ى( في املرة الواحدة وذلك لسهولة تحريكها داخل أقسام املستش -5

 ت.بسهولة الحركة ومزودة بعجال 

 األلوان املميزة املوص ى بها ألكياس وحاويات النفايات الطبية

 املخلفاتتصنيف   محتويات املخلفات نوع الحاوية كيفية الحفظ 

يحفظ بالقرب من البوابة 

 سيةيالرئ
 
ْ
 يربطو ¾ كيس أسود يمال

أوراق  ،مخزن  ،نفايات مطبخ

  جرائد
 )العادية( النفايات الغير ملوثة

تحفظ في غرفة أو قفص 

معدني بالقرب من مكتب 

 النظام العام

  صندوق األمان

(Safety box) 

وكل االدوات  املشارط، االبر

 الحادة الصغيرة
 ةاألدوات الحاد

 

 النفايات امللوثة غير الحادة

 ترْك االكياس َ في الغرفة  

املخصصة للنفايات الخطرة  

توضع في األكياس الصفراء والتي 

 من سعتها¾ تربط عندما تصل  

ثة،  وَّ
َ
ل
ُ
شاش، القطن، الالحشوات امل

نسجة، َ أكياس الدم  األعضاء، األ 
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بالقرب من األمن في اإلتجاه  

املعاكس  وتكون املفاتيَح َمع 

 رجال  األمن

ل ألنابيب البالستيكية مثاو  املستعملة  ،

، أكياس البول، ... والحقن  القسطرات 

 لخإ

العينات التي أخذت بواسطة 

بنك الدم لعمل االجراءات 

 االزمة املنظمة

توضع في األكياس الصفراء والتي 

 سعتهمن ¾ تربط عندما تصل  

مستعملة والتي أكياس الدم الغير 

 HIV and VDRL أجريت عليها اختبارات

 تحفظ في مبرد أو ثالجة املوتى

في كيس أحمر يربط عندما  توضع

 ةترك في غرفوي همن سعت¾ يصل  

 ةمبرد

 قايا األجزاءوب املشيمة

Placenta+ tuosties 

تحفظ في غرفة خاصة ال يصل 

 إليها إال املختص

حاويات خاصة مصنوعة من 

مدون عليها الشعار  الرصاص

 العاملي

 النفايات املشعة

  



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس
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 الباب الخامس

 سؤولياتالصحية وامل الرعاية مخلفات إدارة تخطيط

 :الصحية الرعاية مخلفات إدارة تخطيط .5
 .الصحية باملنشآت الصحية الرعاية املخلفات إدارة تطوير إلنشاء اإلعداد

 الصحية باملنشآت املخلفات منظومة إلدارة إنشاء يتم ولكي الصحية املنشآت إدارة عاتق على كاملة تقع الصحية الرعاية مخلفات إدارة مسئولية أن

 :التالية الخطوات القيام ينبغي

 .الصحية الرعاية ملخلفات الحالية ةباإلدار  ا املتعلقة والبيانات املعلومات كآفة جمع -1

 .الصحية الرعاية ملخلفات السليم بالتداول  املتعلقة والبيانات املعلومات على الحصول  -2

  املنشأة الخطرة الصحية املخلفات ملعالجة املناسب النظام إختيار -3
ً
 االخرى  بالوزارات االستعانة الصحة ويمكن وزارة اتيجيةر الست طبقا

 .كالبيئة الصلة ذات

 .الصحية الرعاية مخلفات إدارة منظومة وتطوير إنشاء بهدف واقرار ميزانية خطة وضع -4

 .املرض ى سالمة، العدوى  مكافحة لجان ومثل العالقة ذات الوزارات واإلدارات الداخلية و الهيئات مع الخطة مناقشة -5

 :متكاملة منظومة إلنشاء التنفيذية الخطوات  5.1

 :املنظومة هذه تنفيذ ةيفكي عن مسئولة تكون  داخلية إدارة نشاءإ 1.1.5

 مدير يكون  أن على ومكافحة العدوى  البيئة إلصحاح العليا اللجنة إشراف تحت الخطرة وغير الخطرة باملنشأة املخلفات إلدارة مدير تعيين -1

  املخلفات إدارة
ً
 .اللجنة لهذه مقرا

  يكون  املنشأة أقسام من قسم كل بداخل شخص تكليف -2
ً
 املكان في ووضعها أغالق األكياس ومراقبة املخلفات فرز  ضمان عن مسئوال

  املخصص
ً
 .األقسام خارج لنقلها و لجمعها تمهيدا

  املحدد املكان في وتخزينها األكياس بجمع ليقوم فرد تكليف -3
ً
 .منها النهائي بغرض التخلص املنشأة خارج لنقلها أو ملعالجتها تمهيدا

 ومكافحة البيئي لجنة اإلصحاح عاتق على باملنشأة الصحية النفايات إدارة منظومة تنفيذ خطوات ورصد مراقبة ومراجعة مسئولية وتقع -4

 .الصحية باملنشآت الصحة ضباط عاتق على أو ىفباملستش العدوى 

 الصحية باملنشآت الرعاية الصحية مخلفات إدارة تنفيذ قبةمراب واملحليات بالواليات البيئة صحة إدارة مدير في ممثلة الصحة وزارة تقوم -5

 .لذلك الالزم التطوير ورصد ومتابعة

 :اآلتية الالزمة املعدات توفير لضمان أساسية بنية نشاءإ 2.1.5

 .بإحكام لغلقها وسيلة مع املخلفات وجمع لتصنيف الالزمة األكياس -1

 .الحادة واآلالت السنون  جمع عبوات -2

 املؤقت التخزين ووضعها بغرف العنابر في الطبية الخدمة تقديم أثناء املنبع من بأنواعها النفايات وجمع لفصل خاص بحامل تروليات -3

  األقسام من املخلفات لجمع تروليات  بالقسم
ً
.خارج نقلها أو املعالجة قبل ي املركز  التخزين وحدة إلى آليا

ً
 ا

 .ىفاملستش خارج النقل أو املعالجة قبل النهائي التخزين مكان قسم بكل مؤقت تخزين غرفة -4

 ذات أحذيةو   كمامات، قفازات: )مثل باملنشأة الخطرة املخلفات ونقل لجمع للعاملين الشخصية الوقاية وأدوات ومعدات مالبس توفير -5

 .رقبة(

 .برنامج تنفيذ عن واملسئولين العاملين لتدريب برنامج بوضع املنظومة بتنفيذ املختصين العاملين توعية -6

 .وعمال وفنيين وممرضين أطباء من للمنشأة الخطرة املخلفات من اآلمن التخلص -7

 :لياتئو املس 2.5

 :التالية املهام عن ل ئو مس ىفللمستش العام املدير 5.2.1

 لكل واملسئوليات بوضوح الواجبات الخطة تحدد أن ويجب املستشفى في النفايات إلدارة مكتوبة خطة لتطوير النفايات إدارة فريق تشكيل -1

 .املحاسبة معايير الصحية وتأسيس الرعاية نفايات بمناولة يتعلق فيما الطبية وغير الطبية الكوادر أعضاء
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 للتأكيد العامة لياتئو املس على يحافظ ان يجب كما وتنسيقها النفايات إدارة خطة على صحة( ليشرف النفايات)ضابط إدارة مسئول  تعيين -2

  منها يتم التخلص النفايات من وغيرها الصحية الرعاية نفايات أن من
ً
 .القومي اإلرشادي للدليل طبقا

و  كاٍف  كادر تعيين يجب املثال سبيل وعلى الخطة تفعيل لضمان الالزمة والبشرية املالية املوارد تخصيص اإلدارة خطة تحديث مراعاة -3

 .النفايات إدارة لخطة الفعال التشغيل من للتأكد النفايات إدارة مسئول 

 وتحسين تحديث اجراء بحيث يمكن التخلص نظام وفعالية كفاءة مراقبة ويجب .الخطة ضمن أدمجت اجراءات املراقبة  أن من التأكد -4

 .الضرورة عند للنظام

 الكادر من آخر تكليف عضو )أو النفايات إدارة فريق في الرئيسية لوظيفته املوظفين أحد ترك حال في بديل ملوظف الفوري التعيين -5

  باملسئولية
ً
 .البديل( تعيين لحين مؤقتا

  الرئيسيين الكادر أعضاء تدريب على التأكد -6
ً
  تدريبا

ً
 .دورات تدريبية وتنفيذ تنسيق عن ل ئو مس موظف وتعيين كافيا

 :)صحة )ضابط النفايات إدارة مسئول  2.2.5

 لها ه/ل تكون  أن املهم من فإنه ولذلك .النفايات إدارة لنظام اليومية رقبة ا والم التشغيل عن مسئول  )صحة ضابط النفايات إدارة مسئول  إن

 ويجب (ىفللمستش العام املدير أمام املباشر املسئول  هي/هو (،الهيكل في موضح هو كما املستشفى كادر أعضاء جميع مع املباشر لإلتصال الصالحية

 ةلمناوللالصحيحة  االجراءات فةابك يقوموا لكي االشعة قسم ورئيس الصيدلية قسم ورئيس ،العدوى  مكافحة إتصال بمسئول  على يكون  أن عليها/عليه

 .مجاله في كل واملشعة والكيميائية والصيدالنية املمرضة النفايات من والتخلص

 :باآلتي يقوم أن النفايات إدارة مسئول  على يجب النفايات تجميع منطقة في 5.2.2.1

 .بشكل يومي املستشفى في املركزي  النفايات تخزين موقع إلى ونقلها النفايات لحاويات الداخلي التجميع ضبط -1

 وعربات ،الواقية واملالبس ،املناسبة السعة ذات الصحية الرعاية لنفايات والحاويات األكياس توفر لضمان التزويد دائرة مع التنسيق -2

 .األوقات جميع في التجميع

  املستعملة والحاويات األكياس يستبدلون  املساعدين والعمال املستشفى في العاملين أن من التأكد -3
ً
 .وصحيحة جديدة بأكياس وحاويات فورا

 .املستشفى في الرعاية الصحية نفايات ونقل لتجميع املخصصين املساعدين لين والعام املستشفى في العاملين على املباشر اإلشراف -4

 :باآلتي يقوم أن النفايات إدارة مسئول  على يجب النفايات لتخزين بالنسبة 5.2.2.2

 .الرعاية لنفايات املركزي  التخزين ملوقع الصحيح اإلستخدام من التأكد -1

 .املستشفى حرم داخل النفايات لحاويات بقاملرا غير التفريغ منع -2

 :باآلتي يقوم أن النفايات إدارة مسئول  على يجب النفايات من والتخلص التجميع ملراقبة  -3

 .النفايات من التخلص عمليات ومراقبة كل تنسيق .أ

 مناسبة نقلها بمركبات يتم املستشفى من تجميعها تم التي النفايات أن وضمان املوقع خارج أو داخل النفايات نقل مراقبة طرق  .ب

 .عليه املتفق والتخلص املعالجة موقع إلى

 املحلية السلطة تكون  قد النقل التي مؤسسة وأن ،اإلرشادية الدالئل في لها حدد مما أطول  ملدة تخزن  لم النفايات أن من التأكد .ج

 .(املطلوب بالتواتر النفايات بجمع تقوم (خاص متعهد أو

 :باآلتي يقوم أن النفايات إدارة مسئول  على يجب باملعلومات وتزويده الكادر تدريب 5.2.3

  الطبيين واملساعدين التمريض فريق إدراك لضمان املستشفى ومدير املمرضين( رئيس )أو التمريض رئيس مع التنسيق -1
ً
 في ملسئولياتهم تماما

 والحاويات األكياس ونقل مناولة على فقط مقصورة املساعدين والعمال املستشفى في العاملين مسئوليات وأن ،النفايات وتخزين فرز 

 .اإلغالق املحكمة

  مدركون  اآلخر املؤهل الطبي والكادر األطباء جميع أن لضمان األقسام رؤساء مع التنسيق -2
ً
 وتخزين بفرز  يتعلق فيما ملسئولياتهم تماما

 .اإلغالق املحكمة والحاويات األكياس ونقل مناولة على فقط مقصورة املساعدين والعمال املستشفى في العاملين مسئوليات وأن النفايات،

 بإحكام املغلقة والحاويات النفايات أكياس بحمل بل ،النفايات بفرز  مكلفين ليسوا املساعدين والعمال املستشفى في العاملين أن من التأكد -3

 .فقط الصحيحة وبالطريقة

 :أن النفايات مسئول  على يجب ،فيها والتحكم الطارئة البحوث إلدارة 5.2.4

 .ارئ و طال عند إتخاذه يجب الذي للعمل املوظفين إدراكو  ،وجاهزيتها املكتوبة الطوارئ  إجراءات توفر من يتأكد -1

 .الصحية الرعاية نفايات بمناولة واملتعلقة عنها اإلبالغ تم حوادث أي ومراجعة تقص ي -2
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 .املحددة املعايير بعض يراقب بإستمرار أن النفايات إدارة مسئول  على يجب ،ذلك إلى باإلضافة -3

 :األقسام رؤساء  5.2.5

 :عليهم ويجب ،أقسامهم في املتولدة النفايات من والتخلص والتخزين الفرز  عن مسئولون  األقسام رؤساء

 املوظفين جميع وأن ،والتخزين الفرز  دراية بإجراءات على أقسامهم في الطبي وغير الطبي املنهي والكادر واملمرضين األطباء جميع أن من التأكد -1

 .املقاييس بأعلى ملتزمون 

 .العمل ممارسات في واألخطاء القصور  حاالت رقبة ا لم النفايات إدارة مسئول  مع املستمر التنسيق -2

 .والتخلص النفايات فرز  إجراءات في التدريب تلقوا قد أقسامهم في الرئيس ي الكادر أعضاء من التأكد -3

 في الصحيحة لإلجراءات والعمال املساعدين املستشفى في العاملين إتباع لضمان ،يقظين يكونوا أن على والتمريض ي الطبي الكادر تشجيع -4

 .األوقات جميع

 :العام واالمين التمريض رئيس  1.5.2.5

 املستشفى في والعاملين واملساعدين الطبيين التمريض كادر تدريب عن مسئوالن ىفللمستش العام واالمين املمرضين( رئيس أو ) التمريض رئيس

  :عليهم يجب ذلك على وبناءً  .النفايات والتخلص من والنقل والتخزين للفرز  الصحيحة االجراءات املساعدين والعمال

 أعلى على للحفاظ اإلشعاع( ومسئول  الصيادلة ورئيس ،العدوى  مكافحة مسئول ) واملستشارين النفايات إدارة مسئول  بين فيما التواصل -1

 .املعايير من مستوى 

 األقسام رؤساء بين ما التواصل.الصحية الرعاية نفايات من والتخلص مناولة عن للكوادر املستمر التدريب وتقديم تعريف في املشاركة -2

 .األقسام ببعض والخاصة النفايات إلدارة أخرى  وموضوعات ،التدريبية النشاطات لتنسيق

 

 :العدوى  مكافحة مسئول   2.5.2.5

 نظم ومعايير العدوى  في بالتحكم املتعلقة النصائح وتقديم مستمر بشكل النفايات إدارة مسئول  مع التواصل العدوى  مكافحة مسئول  على يجب

 كاآلتي: العدوى  مكافحة مسئول  اجباتو و  .النفايات من التخلص

  التدريب متطلبات تحديد -1
ً
 .ىفباملستش املوظفون  وظيفة لدرجة وفقا

 للنفايات. اآلمنة اإلدارة على ،الكوادر تدريب دورات على واإلشراف التنظيم -2

 .التدريب لتنسيق املستشفى ومدير التمريض ورئيسة األقسام رؤساء مع التواصل -3

  عامة مسئوليات العدوى  مكافحة مسئول  على إن -4
ً
 .واإلدارة الكيميائي التطهير في أيضا

 .الكيميائية النفايات من والتقليل املواد الكيميائية ملخازن  السليمة -5

 :الصيادلة رئيس  3.5.2.5

 :هي واجباتها ووجباته النفايات وتقليل الصيدالنية املواد ملخازن  السليمة اإلدارة عن مسئول  الصيادلة رئيس

 اإلرشادية والدالئل على السياسة بناءً  املشورة لتقديم ،املستشفى ومدير التمريض ورئيسة النفايات إدارة ومسئول  األقسام برؤساء االرتباط -1

 .الصيدالنية النفايات من التخلص إلجراءات املستمرة املراقبة تنسيق .الصيدالنية النفايات من للتخلص املناسبة عن االجراءات ،الوطنية

 .الكافي التدريب يتلقون  منها والتخلص الصيدالنية النفايات مناولة عن املسئولين املوظفين أن من التأكد -2

  الصيادلة رئيس وعلى -3
ً
 السامة للنفايات واإلدارة اآلمنة للجينات السامة للمنتجات اآلمن اإلستعمال لضمان الخاصة املسئولية أيضا

 .للجينات

 :شعاعاإل  مسئول   4.5.2.5

 .املشعة بالنفايات متعلقة ولكنها الصيادلة رئيس مسئوليات نفس هي اإلشعاع مسئول  ومهام واجبات إن

 :التزويد مسئول   5.5.2.5

 والحاويات البالستيكية األكياس) النفايات إلدارة املطلوبة باملواد التزويد إستمرارية لضمان النفايات إدارة بمسئول  التزويد مسئول  يرتبط أن يجب

 للتأكد املناسب الوقت في املواد هذه تطلب أن ويجب .(إلخ ... املوقع الصحية في الرعاية نفايات معالجة ملعدات الغيار وقطع ،الصحيحة النوعية ذات

  متوفرة إنها من
ً
  التزويد مسئول  على ويجب ،املفرط التخزين تراكم يجب تجنب كما ،دائما

ً
 (.صديقة للبيئة منتجات شراء إمكانية تقص ي أيضا

 :املستشفى مهندس  6.5.2.5
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 أو وهو .الوطنية اإلرشادية الدالئل مواصفات مع تتطلب التي مناولتها ومعدات النفايات تخزين مرافق وصيانة تركيب عن مسئول  املستشفى مهندس

  ل ئو مس (هي
ً
 على مدربون  املوقع في النفايات معالجة مرافق تشغيل فريق .(املوقع في للنفايات إدارة معالجة ألي املالئمين والصيانة التشغيل عن أيضا

 .والصيانة التشغيل عمليات

اقب من التي املعايير  5.2.6  : النفايات إدارة ل ئو مس قبل تر

 قسم. كل في النفايات فئة حسب شهر، كل املتولدة النفايات -1

 .والتخلص املعالجة طرق  -2

 .الصحية الرعاية نفايات إلدارة املالية الجوانب -3

 .والتنظيف والتطهير والتخلص واملعالجة والتخزين والنقل للتجميع املستخدمة واملواد للتزويد املباشرة التكاليف -4

 .واملواد( )العمالة التدريب تكاليف -5

 .املواقع في املعالجة ملرافق والصيانة التشغيل تكاليف -6

 .املتعهد خدمات تكاليف -7

 :العامة الصحة جوانب  3.5

  يجب كما التخلص، نظام أو النقل، أو التخزين، أو املناولة في الفشل أو األداء في اإلخفاض أو بالجروح، االصابة الناتجة الحوادث
ً
 تقرير يرفع أن أيضا

 املستقبل. في تكرارها يلتفاد االجراءات الوقائية لوضع العدوى  مكافحة ئول سم إلى الحوادث بهذه

  النفايات تولد تقييم 4.5

 النفايات إدارة مسئول  على ويجب إدارة النفايات خطة تطوير أجل من املستشفى في املولدة النفايات لجميع تقييم إجراء إلى النفايات إدارة فريق يحتاج

  يكون  أن
ً
  فئات إلى تصنيفه ويجب .النتائج وتحليل املسح امليداني هذا مثل لعمل الالزم التنسيق إجراء عن مسئوال

ً
 في املحدد التصنيف لنظام طبقا

  املستشفى في قسم كل عن املتولدة الكمية معدل املسح يحدد أن ويجب ،الوطنية اإلرشادية الدالئل
ً
 خاص يعطى إهتمام أن ويجب .فئة كل من يوميا

 األخرى  والطوارئ  األوبئة تأثير تقدير يجب املثال فعلى سبيل -النفايات من عادية غير بكميات العرض ي لتولد- اإلنتاج في ذروة حدوث إحتمالية لتقييم

  اإلعتبار األخذ بعين يجب .املتولدة النفايات كمية على تؤثر التي
ً
تغيرات  تسبب أن يمكن التي األخرى  العادية غير الظروف أو املحتملفترات التراخي  أيضا

 .جديدة أقسام استحداث أو نمو األقسام أو املستشفى تعيينات في مستقبلية تغيرات أي تقييم املسح نتائج تشمل أن يجب ت.النفايا كميات في كبيرة

 .النفايات إلدارة مناسبة خطة لتطوير قاعدة املتولدة املسح للنفاية عن الناتجة البيانات تشكل أن يجب للنفايات تجميع نقطة ولكل

 :الصحية الرعية نفايات إدارة خطة تطوير 5.5

 في املوجودة النفايات إدارة لترتيبات النفايات مراجعة إدارة فريق من عضو كل على يجب (WMT) بعمل القيام النفايات يجب  إدارة خطة تطوير أثناء

 عن النفايات إدارة مسئول  إلى التوصيات وتقديم الوطنية اإلرشادية الدالئل ءعلى ضو املوجودة املمارسات تقييم يجب ثم ومن عنها املسئول  املنطقة

 وبناء منطقة في كل اإلرشادية الدالئل تنفيذ كيفية
ً
النفايات  إدارة ل ئو مس يعد أن يجب ،التوصيات تلك وعلى النفايات لتولد امليداني املسح على ا

 املوضوعات تتناول  تءاجراإ إلى تقسم أن ويجب النظام تفاصيل على هذه املناقشة وثيقة تشمل أن ويجب النفايات إدارة فريق ملناقشة وثيقة مسودة

 :التالية

 .بها( املتعلقة واملعدات واملوظفين النفايات إدارة )ممارسات الحالي الوضع -1

 .املنتجة النفايات كميات -2

 .والتدوير اإلستخدام وإعادة حد أقل إلى النفايات تخفيض إمكانية -3

 كيفية أدارة نفايات الرعاية الصحية:  6.5

 الفرز: 1.6.5

يجب أن ال تحتوي إي من األكياس البالستيكية أو  ةيتم الفرز داخل العنابر والعمليات واملعامل وكل أماكن إنتاج نفايات الرعاية الصحية باملؤسس

 ة.الحاويات املستخدمة على اللدائن املهجن

 :التخزين 2.6.5

 :روط اآلتية عند تشيد هذه املواقعيتم تحديد مواقع مناسبة للتخزين املؤقت كما تمت مراعاة الش

 .وأن تكون سهلة التنظيف والتطهيرأن تكون أرضية منطقة التخزين صلبة غير نفاذة ومزودة بشبكة تصريف مياه جيدة  -1

 .توفير مصدر مياه ألغراض التنظيف -2



 

29 
 

 .يق املسئول عن مناولة النفاياتتسهيل الدخول ملنطقة التخزين من قبل الفر  -3

 .ملنع دخول االشخاص غير املخولين أن يكون باإلمكان إغالق املخزن  -4

 .هولة دخول مركبات تجميع النفاياتس -5

 .فير وسيلة للحماية من أشعة الشمستو  -6

 .أن تكون محصنة ضد دخول الحيوانات والحشرات والطيور اليها -7

 يجب توفير إضاءة جيدة وتهوية. -8

يجب توفير معدات التنظيف واملالبس  ، كماتجهيز الطعام يجب أن ال تكون منطقة التخزين بالقرب من مخازن األغذية الطازجة أو أماكن -9

املعالجة( ما بين االنتاج و  التأخيرالواقية وأكياس النفايات أو الحاويات في موقع مالئم وقريب من منطقة التخزين على أن تكون مدة التخزين )

  :تكون على النحو االتي

 .ساعة في فصل الشتاء 48 -

 ساعة في فصل الصيف. 24 -

 املعالجة والتخلص: 3.6.5

 ةختيار االسلوب النهائي للمعالجإخرى ويجب أعلى نطاق واسع ملعالجة نفايات الرعاية الصحية مع وجود وسائل  ةعتبر الحرق احد الطرق املستخدمي

 على عوامل مختلف
ً
 :الكثير منها على الظروف املحلية يعتمدو  ،ةبعناية اعتمادا

 .التطهير كفاءة -1

 .والبيئية الصحية االعتبارات -2

 .والكتلة الحجم تقليل -3

 .املهنية والصحة السالمة اعتبارات -4

 .(النظام استيعاب طاقة) منها والتخلص معالجتها املطلوب النفايات كمية -5

 :التحتية البنية متطلبات 4.6.5

 .املتاحة املحلية والتقنيات املعالجة خيارات  -1

 . املختارة الطريقة لتشغيل التدريب متطلبات خيارات -2

 .والصيانة التشغيل اعتباراتو املتاحة  النهائي التخلصخيارات  -3

 .املتاحة املساحات  -4

 .املعالجة منطقة موقع  -5

 .بهما املحيطة واملنطقة التخلص مرفق -6

 .والتشغيل االستثمار تكاليف  -7

 .الجمهور  قبول   -8

 .التنظيمية املتطلبات  -9

 القياسية: ةاالجراءات العملي 5.6.5

 :ةالنفايات العام 1.5.6.5

 .مع الكيس االسود/االخضر( ة)السلة البالستيكي ةتوضع مباشرة في سلة النفايات العام -1

  ةيتم جمع النفايات العام -2
ً
 .يوميا

 .ةمع النفايات البلدي ةيتم التخلص من النفايات العام -3

 :النفايات املعدية 2.5.6.5

 .مع الكيس االصفر( توضع مباشرة في سلة النفايات املعدية )السلة الحديدية -1

  ةيتم تجميع النفايات املعدي -2
ً
 .يوميا

 .ةيتم حرق النفايات املعدية  حسب جدول املحرق -3

 .لتخزين بصورة محكمة وفي موقع آمنيتم تخزين النفايات املعدية في حاوية ا ةعند عدم تشغيل املحرق -4

 .دورية بصورة ةيتم التخلص من رماد املحرق -5
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 دوى:النفايات شديده الع 3.5.6.5

 .الحمراء مع الكيس االحمر( ة)السل العدوى  ةتوضع مباشرة في سلة النفايات شديد -1

 :ةالنفايات الحاد 4.5.6.5

 .مانتوضع مباشرة في صندوق األ  -1

 .الصندوق  (¾ـ)عند االمتالء الاألمان يتم تبديل صندوق  -2

 .ةحسب جدول املحرقاألمان يتم حرق صناديق  -3

 .في موقع آمن محكم االغالقاألمان يتم تخزين صناديق  ةعند عدم تشغيل املحرق -4

 .بصورة دورية ةيتم التخلص من رماد املحرق -5

 :مواصفات االدوات 6.6.5

 : مواصفات األكياس البالستيكية 1.6.6.5

 .أن تكون مزودة بأربطة لقفل الكيسميكرون( و  150ال تقل السماكة عن ) -1

 .لتر 100القصوى السعة اإلجمالية  -2

 .ات التي توضع فيها عند اإلستعمالمقاسات األكياس مع الحاويتوافق  -3

 .ألكياس وحاويات النفايات الطبية لوان املميزة املوص ى بهاالذي يوضح األو ه في الجدول يطابق اللون املوص ى إستخدام -4

5-  
ً
يكية تتحمل من مادة بالست ةتكون مصنوع( يجب ان األكياس التي تستعمل لجمع النفايات شديدة العدوى وتتطلب معالجة باألوتوكليف )مثال

 .الحرارة العالية دون أن تذوب ويوص ى بإستعمال البالستيك املصنع من مركب عديد اإلثلين وعديد  األميد

 أثناء اإلستعمال: األكياستوضع فيها  التيمواصفات الحاويات )األوعية(  2.6.6.5

 .أن تكون ذات حجم  الكيس املستخدم -1

 .محكم يفتح بواسطة القدمأن تكون بغطاء  -2

 .أن تكون سهلة التنظيف ومصنعة من مادة قابلة للتطهير -3

 .أن تكون مزودة بمقابض لسهولة نقلها -4

 .تستخدم لألكياس الصفراء عبارة "نفايات طبية خطرة " على جوانبها وعلى غطائها التيأن يكتب على الحاويات  -5

 .تتميز بسهولة الحركة ومزودة بعجالت -6

 اصفات حاويات النفايات الحادة:مو   3.6.6.5

 ي:لحاوية للنفايات الحادة كاآلتوتكون مواصفات ا .حاويات مخصصة لهذا الغرض فيتوضع النفايات الحادة 

 .مصنوعة من مادة غير قابلة للثقب وغير منفذة للسوائل -1

 الخ(... املشارط ،مزودة بغطاء محكم مع وجود فتحة تسمح بإدخال األدوات الحادة )املحاقن -2

 .نفايات حادة( -ذات لون أصفر ويبرز عليها شعار "النفايات الحيوية الخطرة " ويكتب عليها كلمات )خطر  -3

  بحيث يمكن حملها بيد واح -4
ً
 .د وتكون مزودة بمقبض لهذا الغرضان يكون حجمها مناسبا

 مواصفات حاويات املواد املشعة: 4.6.6.5

 يختصة ومدون عليها الشعار العاملتحددها الجهات امل التيرصاص وحسب املواصفات حاويات خاصة مصنوعة من الرصاص ومحاطة بال -1

 .للمواد املشعة

عبوات محكمة الغطاء لإلستفادة  منها بعد معالجتها والحصول على موافقة  فيإظهار أفالم األشعة  فيتجمع السوائل الكيماوية املستخدمة  -2

 .الجهة املختصة

 مواصفات عربات )تروليات( نقل النفايات الطبية داخل املنشأة الصحية   5.6.6.5

 .أن تكون مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ وال تتأثر باألحماض والقلويات -1

 .أن تكون مانعة للتسرب -2

 .أن تكون مزودة بغطاء يمكن إحكام إغالقه -3

 .ذات أسطح  وزوايا سهلة التنظيف -4

 املستشفىالواحدة ذلك لسهولة تحريكها داخل أقسام  فيعشرة أكياس أن تكون بحجم مناسب إلستيعاب نقل  -5
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 .تتميز بسهولة الحركة ومزودة بعجالت -6

( درجة مئوية ملدة نصف ساعة كما يجب إستخدام األكياس 121وتوكليف للنفايات املعدية وأن تكون درجة الحرارة ).يجب إجراء التعقيم باأل  -7

 .املخصصة واملالئمة لألوتوكليف

وعليه تكون في العنبر حاوية سعة عشرون لتر بها كيس أصفر خاصة بالنفايات املعدية  ةوضع الحاويات سعة عشرون لتر لكل أربعة أسر يجب  -8

مان سعة عشرون لتر للمواد الحادة وتكون هذه الحاويات مثبتة أوحاوية سعة عشرون لتر بها كيس أسود خاصة بالنفايات العادية وصندوق 

 .املوقع املناسبفي وعلى الحائط 

 النفايات السائلة: 7.5

 من عالية تراكيز املستشفيات على مرض ى إفرازات تحتوي  أن ويتوقع متعددة، سارية مراضأ نتشارإو  لنقل الرئيسية الوسيلة البشرية تعتبر اإلفرازات

ــــلت األهمية الرئيسية على يؤكد وهذا .العادية املنزلية اإلفرازات من بكثير أكثر معدية تكون  ولذلك ،املمرضات  ايةـــرع ةـــفي كل مؤسس صحية داتـــــوح وفيرـ

ــــتن وأهمية صحية،  الجلد طريق عن النفاذ مثل األخرى  والطرق   -والفموي  البرازي - الـــاالنتق رق ــــالتصدي لط ويجب .خاصة ايةــبعن ألةـــاملس هذه اول ـ

 ةفي مؤسسات الرعاية الصحية مشابهه لنوعية للنفايات السائل ةلذلك تعتبر نوعية  النفايات السائل السكان بين وتكرار العدوى  املستمرة العدوى  لتجنب

 نها قد تحتوي على مكونات خطرة محتمله مثل:إالبلدية اال 

 .ةامليكروبات املعدي -1

 .املواد الكيميائية الخطرة -2

 .ةاملواد الصيدالني -3

 .ةالنظائر املشع -4

 .حدات صحية مالئمة فنيا في املوقعالعاملية في حالة عدم وجود نظام للصرف الصحي بتوفير و  ةوتوص ي منظمه الصح
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 الباب السادس

 املعالجة والتخلص السليم من النفايات الطبية

 :الصحية املؤسسة خارج الصحية الرعاية نفايات معالجة. 6
 لنا يمكن خطورة أقل أو خطيرة لجعلها غير الخطيرة املواد وخواص ميزات تغيير من تمكننا التي الطرق  :إنها على نعرفها أو بها قصدي النفايات معالجة

 .والبيئة لألفراد أضرار تسبب أن بدون  التخلص منها أو تخزينها أو جمعها أو نقلها لنا فيمكن أمان، بأكثر معها التعامل بعدها

  ومختلفة  متعددة النفايات ملعالجة املتبعة الطرق 
ً
 نوع مع معينة طريقة تتوافق ال وقد وعيوبها .ميزاتها طريقة ولكل النهائي والناتج املحصلة في جدا

 .املستخدمة املعالجة طرق  ومن معالجتها املراد النفايات

 :الردم)الطمر(.1 6

 والبيولوجية الطبية (Sanitary Landfills)،مثالية طريقة وهي، للمخلفات الردم طريقة إستعمال من مخاطر توجد ال اآلن وإلى املتبعة الطرق  أقدم من

العالج  أدوية ومخلفات املشعة الطبية املخلفات حالة في إستعمالها يفضل ال ولكنها الثالث، العالم وآمنة لدول  صحيحة بطريقة الردم إجراءات تمت إذا

  أكثر طرق  فهناك الكيماوي 
ً
 هندسية ملواصفات الردم ويحتاج موقع الصلبة النفايات لردم تستعمل طريقة هي (الصحي الطمر) الردم .الردم منها أمانا

 الجوفية، للمياه النفايات تحلل من الناتجة السوائل تسرب عن طريق بالبيئة اإلضرار عدم تضمن بحيث للموقع جيولوجية دراسة بعد خاصة

  النفايات وتغطية النفاذية ولتقليل كمية أكثر الصلبة إلستيعاب النفايات رص على تعتمد والطريقة
ً
 بالنسبة أما .منفذة وغير عازلة طينية بطبقة يوميا

 شكل في النفايات تجميع على تعتمد وهي كبيرة وبيئية صحية مضار ولها العربية دولنا في بكثرة تستعمل فأنها .املكبات املفتوحة بواسطة لطرق التخلص

 .النفايات من املزيد إلستيعاب واألخرى  الفينة بين حرق النفايات ويتم السكنية التجمعات خارج ساحات في أكوام

 :التعقيم طريقة 2.6

 :وتشمل املخلفات لتعقيم الطريقة هذه تستخدم

 (Steam Sterilization): الرطبة   بالحرارة التعقيم 1.2.6

 خاصة مقفلة أحواض داخل عالي ضغط تحت متشبع بخار إلى املخلفات تعرض مؤهلين، وتحتاج لفنيين التشغيل في تكلفة وأقل للبيئة آمنة طريقة

 .املخلفات كل وإحتراق النفاذب للبخار يسمح بحيث عليها، متفق عاملية مواصفات لها األوتوكليف تسمى

 والوزن حجم على تعتمد الحرارة للجهاز ودرجة الزمن التشغيل، عمليات عن الناش ئ والضغط الحرارة ضد وصامدة مقاومة األحواض هذه تكون 

 ال التي النفايات وكل والكيميائية الصيدالنية للنفايات صالحة غير. ضد البخار ومقاومتها امليكروبات نوعية على وتعتمد تعقيمها املراد للمواد اإلجمالي

  صالحة غير الطريقة هذه النفايات تحتاج وأحيانا البخار، يخترقها
ً
صغيرة.  لجزئيات تحتاج لتقطيع لتيوا (Shredding) البشرية الطبية للمخلفات أيضا

(Anatomical waste). 

62.2. :(Dry Heat Sterilization) 

 ألفران تحتاج الطريقة هذه طويلة، زمنية ملدة عالية حرارة بدرجات الجافة الساخن بالحرارة لتعقيم الفرن  باستخدام أو املباشر اللهب إستخدام

 .الكبيرة للكميات إستعمالها يمكن وال التعقيم جودة ملعرفة الطبية املخلفات داخل خاصة مؤشرات وجود بأكملها ومع لعملية تجهيزات مراقبة ب مزودة

3.2.6  :(Chemical Disinfection ) 

 وتتطلب عالية خبرة ذو فنيين تتطلب فقط املستعملة، الكيماويات نوع على الكيماوي تعتمد التطهير وتكلفتها سليمة بصورة أجريت ما إذا فعالة طريقة

 املعالجة أنظمة تستخدم الكيميائية وعادة النفايات لبعض صالحة غير أنها في وعيبها والبيئة أضرارها لألفراد الوقاية من في كبيرة ومعايير مقاييس

 ذاتية متعددة أنظمة تطوير تم الكبير لقد التجاري  اإلستخدام حالة الصناعية في املناطق في أو الصحية املؤسسة داخل الكيميائي التطهير على املبنية

  الكيميائي التطهير على مبنية النفايات ملعالجة شاملة
ً
 بعضها إعتماد تم وقد تجاري  بشكل متوفرة وأصبحت الرعاية الصحية لنفايات خصيصا

 النظم هذه من وبعض مختلفة مطهرات بإستخدام التطوير طور  في زالت ما نظم وهناك عديدة في دول  تستخدم واألن العاملية الصحة منظمة بواسطة

 الكربون  األلدهايد ومركبات مركبات هي الصحية الرعاية لنفايات التطهير في املستخدمة املواد أنواع وأكثر الكلور  أكسيد ثاني مطهرات مثل تستخدم

 .الفينولية واملركبات األملونيوم وأمالح

 (Encapsulation ): كبسوالت في التغليف طريق عن التخلص 3.6

 من براميل الجودة أو عالية بالستيكية مواد من حاويات أو صناديق في الطبية النفايات وضع عن طريق وتتم التكلفة، وقليلة وآمنة بسيطة طريقة

  إغالقها يتم املضافة املواد جفاف وبعد الصلصال الرملية أو أو البالستيكية الرغوة من كأنواع مثبتة مواد عليها ويضاف الحديد
ً
 في وترمى نهائيا
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 مزايا أهم ومن األخرى  بها لألنواع ينصح وال الصيدالنية، الطبية املخلفات وبعض والحقن اإلبر من الحادة الطبية للمخلفات صالحة الطريقة املكبات

 .في املكبات األشخاص بعض بواسطة الحادة الطبية فاتباملخل العبث من الحد الطريقة هذه

 :لحرق االتخلص عن طريق   4.6 

  األكثر الطريقة هذه
ً
  االستخدام في إنتشارا

ً
 أو عالية تقنية ذات بواسطة محارق  أما وتجرى  اإلستعمال كثيرة زالت  وما املاضية السنوات خالل عامليا

 هذه زالت  وال الطبية، النفايات منها عام بوجه النفايات الخطرة من التخلص في املحارق  ستعملتإ عقود لعدة ت.الساحا في املفتوح الحرق  مجرد

  األكثر الطريقة
ً
 بديلة طرق  وجود بضرورة نادت والتي العاملية والهيئات املنظمات بعض من ظهرت شكاوى  األخيرة السنوات في ولكن العالم، في شيوعا

أوروبا  ففي للبيئة امللوثة القديمة الردم طرق  سوء بسبب أو الصحي الردم مساحات قلة بسبب للمحارق  لجأت بعض الدول  العديد.الحرق  عملية عن

 الصحي الردم العملية تصبح يوم كل النفايات من الكميات املنتجة في الواضح االزدياد ومع. ردمها يتم الخطرة النفايات من %39 وويلز انجلترا وفي ،60%

. جد مكلفة
ً
 الوقت نفس في ولكنها واألفراد العامة الصحة على خطورة تشكل والتي املعدية كمية النفايات ٕوانقاص التقليل في كبيرة مقدرة لها املحارق ا

 .للبيئة املحيطة ومدمرة سلبية أثارها تكون  قد املعالجة نتيجة أضرار ظهور  في كبيرة إحتماالت هناك سليم بوجه بها عدم القيام أو خلل وجود حالة وفي

 غازات عنها ينتج معينة ومعالجة حرق  تحت ظروف والتي الثقيلة واملعادن التعقيم ومواد الكلور  من كميات على تحتوي  الطبية املخلفات أنواع فبعض

  سامة وأبخرة
ً
 كما يجب الرياح إتجاه غير في سكنية منطقة أقرب من متر كيلو 5 عن تقل ال مسافة علي املحارق  وضع مراعاة يجب. الجوي  الهواء إلى جدا

 .املؤذية الصناعات مربعات في توضع ان

لمحارق ل تستخدم املحارق للتخلص واملعالجة والتقليل من الحجم النهائي للمخلفات البيولوجية والطبية. معظم املخلفات الغير معالجة يجب إرسالها

 لهذا النوع معبأة في أكياس وحاويات )
ً
 UN( تحت املواصفات املصرح بها من قبل األمم املتحدة لنقل املواد الخطيرة )Containersاملصممة خصيصا

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods by Road يجب مراقبة جودة املحرقة عن طريق اختبارات بيولوجية تبين عدد .)

ت في التخلص من الجراثيم املمرضة املتواجدة بكميات كبيرة ضمن املخلفات الطبية، واختبارا امليكروبات املتبقية بعد عمليات الحرق لتأكد من فاعليتها

 في حالة وجود كميات ضخمة ونوعيات صعبة املعالجة من املخلفات الطبية.
ً
فظ وكما في الطرق األخرى يجب ح فاعلية املحرقة في أسواء الظروف مثال

وأنواعها وجميع مراحل تشغيل املحرقة واالختبارات التي أجريت ملراقبة جودة وفاعلية املحرقة في جميع املحرقة  إلىسجالت عن الكميات التي دخلت 

 الظروف ومع مختلف أنواع املخلفات الطبية.

ين الضرر الذي بالختبار املحرقة تؤخذ عينات من املخلفات الطبية قبل وبعد عملية الحرق لتأكد من عدد امليكروبات الحية املتبقية أو بواسطة طرق ت

ن م حدث للمحتوى الجيني للميكروب، ويجب أخذ العينات من مختلف األماكن للمخلفات املعالجة تحت إجراءات تعقيم لتوضيح الفاعلية لهذا النوع

ه ن مخاطر بيئية. كل هذالرماد أو العوادم املتبقية بعد عمليات الحرق يجب اختبارها قبل التخلص منها عن طريق الردم لتأكد من خلوها م املحارق.

 االختبارات يجب إجراءاها بصورة مستمرة لضمان عدم تدمير البيئة املحيطة.

ملخلفات اعادة االختبارات البيولوجية لفاعلية املحارق تستخدم في نوعيات معينة من امليكروبات ولكن من املمكن استخدام نفس امليكروب املوجود ب

 من املمكن استخدام
ً
أمراض التدرن  ىفميكروب السل كمؤشر بيولوجي عندما تكون املحرقة مخصصة لتعامل مع املخلفات الطبية ملستش الطبية، مثال

 الرئوي وهكذا. 

 .عند إجراء االختبارات يجب األخذ في االعتبار املخلفات التي تحتوي كميات متنوعة ومختلفة من امليكروبات ومخاطر كل نوع

 وتوجد على مستوى العالم معايير قياسية بهذا الشأن.  واألدوات واملصفيات املستخدمة باملحرقة لضمان فاعلية الحرق يجب معايرة كل األجهزة 

 املبادئ التوجيهية املنظمة الصحة العاملية ملعايير االنبعاثات الناتجة عن حرق النفايات الطبية الخطرة

 القيــاس امللوث

 أوكسجين( %7 إلى( )معدل 1)3/مترممليجرا 34 الدقائق العالقة الكلية

 دقائق خالل أي ساعة 6باستثناء مدة  %10 العتمة

 3/مترمليجرام 50 أول أكسيد الكربون 

 3/مترمليجرام 150 ثاني أكسيد الكبريت

 على األقل %97أو إزالة  3/مترمليجرام 100 كلوريد الهيدروجين

 3/مترمليجرام 400 أكاسيد النيتروجين

 %99.99جزء في املليون أو إزالة ما ال يقل عن  8 العضويةاملركبات 

 3/مترمليجرام 5 فلوريد الهيدروجين

 3نانوجرام/متر 125 الدايوكسين والفيوران
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 3/متر مليجرام 0.16 الكادميوم

 3/مترمليجرام 1.2 الرصاص

 3/متر مليجرام 1.2 الزرنيخ

 3/متر مليجرام 0.55 الزئبق

 

 مرة أعلى من اقرب مبنى مجاور. 2.5ارتفاع املدخنة يجب أن يكون  .أ

 قبل الشروع في أي عملية لحرق النفايات آخذين في االعتبار املحتوى الحراري والخصائص الطبيعية .ب
ً
 يجب التأكد من كفاءة االحتراق حسابيا

 والكيميائية للنفايات املراد حرقها.

 .درجة مئوية 1300يجب اال تقل درجة الحرارة عن  .ج
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 :املناسبة أدناه املحرقة إختيار شروط 1.4.6

  التقنية توفر( 8 معالجتها أو منها التخلص املراد النفايات نوع( 1
ً
 محليا

 النهائي التخلص لعملية املتاحة االختيارات( 9 معالجتها أو منها التخلص املراد النفايات كمية( 2

 الصيانة عمليات إجراءات( 10  املعالجة بعد النفايات من املتبقي وكمية حجم( 3

 السالمة القانونية إعتبارات التشريعية واإلجراءات للوائح( 4

 املهنية والصحة

 لطرق  العاملين وتأهيل التدريب متطلبات و املتاحة واملساحات الفضاء( 11

 املعالجة

 املحيطة واملناطق املعالجة محطات موقع( 12 املمرضة العوامل من التخلص في الفاعلية( 5

 واإلستثمار التكلفة امليزانية،( 13 والبيئية الصحية اإلعتبارات( 6

 املجتمع قبل من العام والقبول  الرضا( 14 التحتية البنية متطلبات( 7

 

 من التخلص بها يمكن ملحرقة نوع أفضل أو معالجة طريقة ألفضل إختيارنا عند فينا تتحكم (3) واملتطلبات والعوامل اإلعتبارات من العديد هنالك

 .منها واضرارها الطبية املخلفات

 :العاملية الصحة ملنظمة ومطبوعات منشورات عدة في جاء كما املحارق  وعيوب يا زام 2.4.6

 إلى لإلحتراق القابلة واملواد املركبات العضوية تحويل منها الهدف عالية حرارة بدرجات األكسجين بوجود للنفايات الجاف للحرق  طرق  عن عبارة املحارق 

 إسترجاع فيها يتم تعويضية بطريقة اإلحتراق عملية ءاإجر  ويمكن  ات.ووزن النفاي حجم من تقليل ذلك عن ينتج إلحتراق قابلة وغير عضوية غير مواد

 .14  الشكل) للمحارق  التشغيل تكلفة تنقص وبذلك الكهربائية الطاقة إنتاج في منها واإلستفادة لحرق ا عن الناتجة املاء وبخار  الحرارة من كبير قسم

 والحجم النوعية حسب بعضها عن املحارق  وتختلف تصنيعها، إعادة يمكن ال التي أو منها االستفادة يمكن ال التي النفايات مع عادة املحارق  تستعمل

 .املرض عوامل أو مسببات على القضاء في وفعاليتها لها املختارة والوظيفة

 :املحارق  من أنواع  3.4.6

 .ملعالجة مركزية الواليات وعواصم القومية العاصمة في املحارق  من األتية األنواع بإستخدام يوص ي

 (:Rotary Kilns Incineratorsة )عالي حرارة درجات ذات رةادو  محارق  1.3.4.6

 إلى تقطعيها يتم ما بعد بالنفايات وتزود لألعلى،  متجه صغيرة بزاوية ميول  لها األسطوانة الدقيقة، في مرة 5-2من  دوارة حرارية أسطوانات ذات محارق 

 الكيميائية واملخلفات الباثولوجية واملخلفات الحادة املعدية املخلفات فيها بما املعدية الطبية املخلفات مع فعال النوع هذا .صغيرة جزئيات

 والتي الثقيلة املعادن من كبيرة كميات على املحتوية واملخلفات املشعة الطبية املخلفات مع فعالة وغير الكيماوي  العالج مخلفات فيها بما والصيدالنية

 من تتراوح اإلستيعابية والقدرة مئوية درجة 1800-1600 إلىهذا النوع تتراوح بين   في والزئبق ,الحرارة والكادميوم الرصاص مثل سامة أبخرة عنها ينتج

 .فترات على (Gas Cleaning) الحرارية األسطوانة تغير منها دورية لصيانة وتحتاج مؤهلين وفنيين عالية لتقنيات وتحتاج مكلفة .الساعة/طن 3 إلى 0.5

  (: Pyrolytic Incineration with an Efficient Gas Cleaning)للغاز بمصفيات املزودة البرولويت  محارق  2.3.4.6

والكيماوية  الصيدالنية املخلفات وبعض املعدية املخلفات الطبية مع التعامل عند باألخص التعقيم في العالية القدرة مزاياها مزدوجة غرفة ذات محارق 

تستخدم  ما وعادة املستشفيات لحجم يرجع وهذا اليوم/طن 10إلى اليوم/كجم 200 من إستيعابية قدرة لها و درجة مئوية  900-800من   درجة حرارتها

 واحتياجها إلنشائها العالية املالية التكلفة ومن عيوبها اضرار ترك بدون  ردمه يمكن املحارق  رماد. الكبيرة للمستشفيات اليومن/ط 1بقدرة املحارق 

 .الرماد مع تتجمع والتي املشعة الطبية النفايات على خطورة تقض ي ال واملعالجة لتشغيلها جدا عالية للتقنيات

 تقنيات فيها تنعدم التي املناطق او االقل السكانية الكثافة ذات املناطق في الصحية الرعاية نفايات معالجة في األتية املحارق  إستخدام يمكن كما

 .املحارق  هذه في والصحية مراعاة االعتبارات البيئية يجب كما الواليات مراكز  من ةالبعيد املتقدمة املعالجة
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   (:Drum or Brick Incinerator) الحجم الصغيرة ملحارق ا 3.3.4.6

 املراد املخلفات أكياس فيه توضع الجانبين مفتوح الحجارة أو الحديد من برميل عن عبارة فهي الحقلية باملحارق  أحيانا وتسمى املحارق  أنواع أبسط

 في عالية مقدرة لها البرميل، تحت الحطب في النار إشعال ويتم الحرارة تتحمل حجارة فوق  الهواء لدخول  شباك على موضوع والبرميل منها، التخلص

 امليكروبات من %99 على القضاء يمكن لها التكلفة، وقليلة لتشغيلها مؤهل شخص إلى تحتاج وال الرماد ردم ويمكن املخلفات وحجم وزن من التقليل

 كبيرة لكميات إنتاجها عيوبها من مئوية، درجة 200 إلى الحرارة  درجة تصل ال األحيان والصيدالنية فأغلب الكيماويات على الكامل القضاء لها يمكن وال

 حاالت في إليه اللجوء يمكن الذي األخير وهي الحل . التشغيل تكلفة لقلة النامية الدول  بعض في بها يسمح والغاز، املتطاير والرماد السوداء من األبخرة

 .التطاير من الرماد ملنع البرميل على ضيق شباك بوضع وينصح املعدية الطبية املخلفات مع فقط وتستخدم األوبئة إنتشار عند الطوارئ 

 (:Single chamber with dust reductionر )الغبا تقليل أجهزة مع الواحدة الحجرة ذات محارق   4.3.4.6

 الباقي والرماد املخلفات ووزن  حجم من التعقيم والتقليل في عالية قدرة لها تطور  أكثر وأنواع بسيطة أنواع فمنها واألشكال األنواع مختلفة املحارق  هذه

 ومن التشغيل، في تكلفة وأقل لتشغيلها، عالية لتقنيات تحتاج وال الحادة املخلفات فيها املعدية بما الطبية املخلفات معالجة في فعالة ردمه، يمكن

 مئوية درجة 800 من أقل حرارةدرجة  في الجوي  الهواء إلى يوكسيناالد مثل سامة غازات على تحتوي  قد والتي األبخرة من كبيرة عيوبها إنتاجها لكميات

 Cytotoxic) ة )واملقاوم العضوية غير املركبات بعض مع فعالة وغير الطبية املشعة واملخلفات السامة األدوية املخلفات من للتخلص الصالحة غير

Drugs 400 يفضل وال اليوم/كجم 200-100 من تتراوح  النوع عابية لهذا ياالست والقدرة مئوية درجة 400-300 بين تحتاج الي درجة حرارة تتراوح 

 .الجوي  تلوث مشاكل من تعاني التي الدول  في النوع هذا إستعمال

 Mobile Incinerators):)املتنقلة  املحارق  5.3.4.6

 حديثة طريقة هذه كاملستشفيات، الطبية املخلفات مصادر إلى العربة تنتقل حيث خاصة، عربات على موضوعة عالية تقنيات ذات متكاملة محارق 

 في وتستعمل
ً
 السامة الغازات  على تقليل تعمل بمصفيات مزودة وتكون  الشوارع خالل الطبية املخلفات نقل تجنب مزاياها  ومن الدول  بعض حاليا

 االحتراق. عملية من املتطاير والغبار
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 91 من أقل بسعة صغيرة محارق  إلى البيئة األمريكية حماية وكالة حسب املحارق  تقسيم فيتم الحجم حيث من أما ،املحارق  أنواع حيث من هذا

 .الساعة/كجم 227 تفوق  نفايات كمية مع تتعامل والتي الكبيرة واملحارق  الساعة،/كجم 91-227بسعة  متوسطة ومحارق  النفايات، من الساعة/كجم

 املشعة والنفايات فيةار وغالفوت الفضة والنفايات أمالح حرق  يمكن ال املثال سبيل على النفايات أنواع كل حرق  يمكن ال الجيدة املحارق  بوجود حتى

 الثقيلة باملعادن املختلطة والنفايات س ي في بيال على املحتوي  كالبالستيك املركبات الهالوجينية وبعض التفاعل الشديدة الكيميائية النفايات وبعض

 .مضار حرقها عند تسبب كلها فهذه املضغوطة األسطوانات والعلب و كالزئبق

 :كالتالي  فهي حرقها يمكن التي النفايات خصائص 4.4.6

 .الكمية جماليإ من %60 فوق  لالحتراق  قابلة مواد على تحتوي  نفايات -

 .الكمية جماليإ من %5 من أقل بنسبة لالحتراق  قابلة غير صلبة مواد على تحتوي  نفايات -

 .جمالي الكميةإ من %20 من أقل بنسبة لالحتراق  قابلة غير ناعمة مواد على تحتوي  نفايات -

 .جمالي الكميةإ من %60 من أقل رطوبة مستوى  على تحتوي  نفايات -

 :املحارق  من التلوث مخاطر  5.4.6

 يوكسيناالد وأخطرها أهمها ومن السامة إنبعاث األبخرة هو مئوية( درجة 800 من )أقل املنخفضة الحرارة الدرجات ذات وخاصة املحارق  عيوب أكثر

 ربما منها والبعض الصحة على ضارة تأثيرات لها املركبات من مجموعة عن عبارةالدايوكسين  .الكلور  مركبات بها التي النفايات حرق  عند ينتج والذي

 والجهاز الصماء والغدد املناعي الجهاز اضرابات في إلى البسيطة الجلدية االلتهابات من تتفاوت املرضية واعراضها  قليلة، بتراكيز حتى تكون قاتلة

 خالل %95-90  الجسم ويمتص الجلد، وأنسجة والكبد الدهون  في خاصة بصفة يتراكم أنهالدايوكسين  عن واملعروف وغيرها جينية وتغيرات  العصبي

  قليل فهو التنفس طريق عن أو الجلد عبرالدايوكسين  إمتصاص أما األلبان، ومنتجات اللحوم إستهالك من يأتي والذي الغذائية الشبكة
ً
 العديد .جدا

 من الناتجة لإلصابات أكثر عرضة أنهم حيث من تلك املحارق  قرب القاطنين لألشخاص وخاصة املحارق  من بمخاطر التلوث نوهت الدراسات  من

 .امللوثة بالتربة اإلحتكاك بسبب الجلدية اإلصابات أو الغذائية املواد إستهالك أو بسبب الجوي  للهواء امللوثة الغازات إستنشاق

 املعدية فاملخلفات املخلفات، نوع حسب تتفاوت على املطلوبة الحرارة ودرجات من اضرارها، للتخلص عالية حرارة لدرجات تحتاج الطبية املخلفات 

-يحتاج منها فبعض الصيدالنية الطبية املخلفات مع تعاملنا حالة في أما مئوية درجة  900-800حرارة   لدرجات تحتاج املستأصلة البشرية األعضاء من

 .بالجدول  هو موضح كما مئوية درجة 900 عن تقل الو  1200 عن تزيد حرارة لدرجات ،800
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 .منها تكسيرها والتخلص بها يمكن التي الحرارة لدرجات األدنى والحد الكيماوية األدوية لألنواع أمثلة  :الجدول 

 درجة الحرارة الدواء درجة الحرارة الدواء

Aclarubicin 1000 5-Fluorouracil 1200 

Amsacrine 260 Idarubicin 700 

Chlormethine 800 Cyclophosphamide 900 

Dacarbazine 500 Vendesine 1000 

 

 ي:شبكة الصرف الصح إلىالتصريف   5.6

جدا  ملياه الصرف الصحي العام باملدينة وتختلف عنها في احتواها على أنواع مختلفة في قوامها  ةمياه الصرف الصحي في املؤسسات واملرافق الصحية شبيه

 ى.رض ومتنوعة من املخلفات السائلة مع أن كمياتها قليلة إال أنها تحتوي على العديد من املركبات املعدية والخطيرة الناتجة من العناية بامل

 :يتفيات يجب عمل اآلصرف الصحي للمستشللحد من تلوث مياه ال

ار أو مثل الدم بواسطة الحرارة الجافة أو البخ املستشفىمجاري  إلىيجب تعقيم كل سوائل جسم املرض ى الناتجة من العناية بهم قبل صرفها  -2

 تعقيمها بواسطة الكيماويات أقل خطورة.

حتى لو كانت  املستشفىيتم التخلص من املخلفات الصيدالنية عن طريق املحارق ذات درجات الحرارة العالية واالبتعاد عن تصريفها باملجاري  -3

 بكميات بسيطة.

ية وقطرات دفي بعض الحاالت يمكن تصريف بعض األدوية السائلة واملحتوية على الفيتامينات أو أدوية اإلسهال وبعض السوائل التغذية الوري -4

 العين، على شرط أن تكون كمية ضئيلة جدا مع جريان املاء بكميات كبيرة للتخفيف.

 تصريف األدوية املستخدمة لعالج األورام -5
ً
والتي لها املقدرة الكبيرة في إحداث طفرات وتشوهات وسرطانات لألحياء البرية من    يمنع منع باتا

 على هذا النوع الصعوبة الكبيرة في التخلص منه بواسطة محطات معالجة مياه املجاري. حيوانات ونباتات وحتى اإلنسان. واملعروف 

كسيرها وأبطال لت  فقط بعد معالجتها بمواد كيماوية املستشفىاملستعملة لعالج األورام وصرفها للمجاري   يمكن التخلص من األدوية السامة  -6

صور  لىإسوائل غير خطرة. هناك عدد كبير من املواد الكيماوية تستعمل ألبطال مفعول أدوية األورام السامة وتحويلها  إلىمفعولها وتحويلها 

 على حسب النوع
ً
 .(Potassium Permanganate, Sulfuric Acid) من ضمن هذه املواد ،أبسط وأقل خطورة كال

عدم تصريف مخلفات السوائل املشعة باملجاري ويجب تجميعها وتخزينها في علب خاصة حسب كمياتها وميزاتها الكيماوية واإلشعاعية وطرق  -7

 ولها املشع.مفع ءنتهاإالتعامل معها، بعض املواد املشعة تمتاز بعمر نصفي قصير يمكن تخزينها ثم تصرف للمجاري العامة بعد التأكد من 

من أحماض وقلويات في معامل الباثولوجية في أنية خاصة ثم تصرف مع كميات كبيرة من املياه إلي املجاري   املذيبات لجة ومعادلة ضرورة معا -8

( لها املقدرة على معالجة Limestone Sumpsالعامة. في معامل الباثولوجي تثبت أحواض خاصة تحت أحواض الغسيل تحتوي على مركبات )

 غير ضارة للشبكة الصرف الصحي وغير ضارة ملحطات املعالجة. مركبات إلىاألحماض 

ه افي أقسام األشعة من الضروري استخدام أجهزة جديدة إلظهار األفالم يستخدم بها مواد كيماوية أقل وكميات أصغر لتقليل املنبعث منها ملي -9

 الصرف الصحي مع األخذ في االعتبار معالجة تلك السوائل قبل تصريفها.

 أو استبداله بمطهرات اقل خطورة مثل مطهر عمال أو التقليل من استخدام املطهرات املحتوية على مركبات الفينول السامة عدم است -10

(Quaternary Amine Disinfectants)  من الكيماويات الخطيرة والذي اثبت عدم أضراره ملحطات معالجة مياه الصرف الصحي مع انه يعتبر. 

اه الخاطئ االتج ،تستعمل فقط  الفينول يجب استخدام اقل التراكيز املسموح بها ويتم تحضير الكميات التي في حالة استخدام مطهرات -11

 السائد في إن املطهر األكثر تركيز اكتر قوة.

 حي.صتخزين املركبات الكيماوية الخطرة في علب ثنائية مزدوجة للتقليل من حوادث تسرب السوائل على األرضية ومنها ملياه الصرف ال -12

عطاء املرض ى أدوية تحتوي على املعادن الثقيلة، مثل املراهم املستعملة لعالج الطفح الجلدي إعلى األطباء التقليل في وصفاتهم العالجية من  -13

تعامل كمخلفات كيماوية    5PPMالناتج عن الحفاظات لدى األطفال أو مثل محلول نترات الفضة املستعمل في عالج الحروق )كمية تتعدى

 طرة ويتم التخلص منها على هذا األساس.خ

لتقليل من حوادث التلوث البيئي الدوائي على الصيدلية باملستشفيات االهتمام بطرق ومكان تخزين األدوية مع مراعاة األدوية املنتهية  -14

وم، الكدميوم، الكر  ،ضةمياه الصرف الصحي وخاصة املحتوية على الف إلىالصالحية وطرق التخلص السليم منها وعدم تصريف األدوية 

 النحاس، الرصاص، الزئبق، السيلنيوم والزنك. 
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 في عيادات األسنان ولتقليل من تلوث مياه الصرف الصحي بالزئبق واملعادن الثقيلة األخرى من الضرورة استخدام جهاز لفصل حشو األسنان -15

(Amalgam Separators)  .من مياه الناتجة عن تنظيف الفم قبل تصريفها للشبكة العامة 

 وللحد من التلوث -16
ً
 يفضل استعمال طرق الفيزيائية مثل التعقيم بالبخار بدال من الطرق التنظيف الكيماوية باستخدام املطهرات وغيرها.  دائما

 .رةالتأكد من خلو الغسيل من امللوثات الخطي املستشفىعلى العامالت بمغسلة  -17

 يفضل استعمال املصفيات الخاصة للمعادن والكيماويات السامة من سوائل الناتجة من التحاليل والتجارب والعناية باملرض ى مثل: -18

 ظهار الصور.إفلتر يستخدم لتنقية الفضة من سوائل الناتجة من عمليات  -

 فلتر كيماوي خاص لحجز جزئيات املواد الكيماوية املشعة. -

 لكحول امللوث الناتج من عمليات الصبغ في معامل الباثولوجية.مصفي خاص ملعالجة ا -

 جهاز يستخدم لحجز املواد الكيماوية الفلورسية السامة من السوائل قبل تصريفها للمجاري. -

 لتنقية ومعالجة املذيبات الضارة من السوائل إلعادة استخدامها بدل عن تصريفه للشبكة العامة.يستخدم جهاز  -

 .لين من سوائل الناتجة من املعمللتنقية الفورمايستخدم جهاز  -

على العاملين بالصحة وخاصة بمعامل التحاليل الطبية اإلملام الكامل بنوع الكيماويات التي يتعاملون معها من حيث خطورتها وطرق  -19

 :نها وهناك عدة نصائح بهذا الشأنوالتخلص السليم م  التعامل

 يكروبية فقطرة صغيرة تفي بالغرض ويتم تصريفها مع جريان املاء.التقليل من كمية األصباغ للشرائح امل -

 بعض األصباغ الخطيرة يفضل جمعها في آنية خاصة ويتم التخلص منها بعيدا عن مياه الصرف الصحي. -
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 الباب السابع

 الحماية الشخصية

 :الحماية الشخصية. 7
 جميع حماية تعتبر لذلك خطرة، مواد تداول  باحتمال جميعها الصحية الرعاية نفايات من والتخلص واملعالجة والنقل والفرز  اإلنتاج عمليات ترتبط

  الشخصية اإلصابة ضد الخطرة األعمال مجال في العاملين
ً
  أمرا

ً
 من الصحية الرعاية نفايات إدارة عن ولون ئاألشخاص املس يتأكد أن ويجب. أساسيا

 .املخاطر هذه املناسبة من الحماية معدات تجهيز تم أنه ومن املخاطر جميع وتعريف تحديد

اقية املالبس  1.7  الو

 األشخاص لكل التالية املعدات واللوازم توفير على العمل يجب ولكن الصحية، الرعاية بنفايات املرتبطة املخاطر حجم على الواقية املالبس نوع يعتمد

 :الصحية الرعاية نفايات مناولة أو بجمع يقومون  الذين

 إ) - بدونها أو للوجه بغطاء خوذات، -
ً
 (.العمليات طبيعة على عتمادا

 إ) - لألوجه أقنعة -
ً
 (.العمليات طبيعة على عتمادا

 إ) -لألمان  نظاراتو  للعين واقيات -
ً
 (.العمليات طبيعة على عتمادا

 (.إلزامية) - الجسم لتغطية بدالت -

 (.إلزامية) - صناعية يلمرا -

 (.إلزامية) -ساق ذات صناعية أحذية أو/و لألرجل واقيات -

 (.إلزامية) -النفايات لعمال متينة قفازات أو الطبي للفريق واحدة ملرة تستخدم قفازات -

  وهامة ضرورية املتينة والقفازات الساق ذات الصناعية األحذية -
ً
 .النفايات لعمال وتحديدا

 

 

 :الشخصية النظافة 2.7

 والنظافة الغسل توفير خدمات ويجب الصحية، الرعاية نفايات تداول  عن الناتجة املخاطر لتقليل أساس ي بشكل مهمة الشخصية النظافة تعتبر

 والحرق. التخزين مناطق في أهمية خاصة الخدمات ولهذه، املهمة بهذه املرتبطين للعاملين (والصابون  الدافئ باملاء املزودة) املالئمة
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 :التحصين 3.7

 وبناء النفايات، ومتناولي الصحية الرعاية موظفي بين ب( الفيروس ي) الكبد التهاب عدوى  حاالت سجلت
ً
 ،املرض هذا ضد يوص ي بالتلقيح ذلك على ا

 .النفايات بمناولة يقوموا الذين األشخاص لكل التيتانوس ضد بالتلقيح أيضا ويوص ى

 اإلنسكابات:  مع للتعامل العام اإلجراء 4.7

 .امللوثة املنطقة إخالء -

  املتعرض الشخص وجلد عيون  من التلوث زالةإ -
ً
 .فورا

 .الضرورية الترتيبات والتصرفات ويجري  ينسق أن يجب الذي  املسؤول الشخص إبالغ -

 .املنسكبة املادة طبيعة تحديد -

  خطرة بمادة يتعلق االنسكاب إذا كان التنظيف بإجراءات عالقة لهم ليس الذين الناس جميع إخالء -
ً
 .تحديدا

 .املصابين لألشخاص الطبية والعناية األولية اإلسعافات تقديم -

 .إضافيين أشخاص تعرض ملنع املنطقة تأمين -

 .بالتنظيف يقومون  الذين لألشخاص مناسبة واقية مالبس توفير -

 .املنسكبة املادة نتشارإ من الحد -

 .ذلك إلى اإلشارة حال في امللوثة املادة أو املنسكبة املادة تطهير أو معادلة -

 .امللوثة واملواد املنسكبة املواد جمع كل -
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 .باليد الحادة األدوات التقاط يجب عدم  -

 .مناسبة حاويات أو نفايات أكياس في التنظيف أعمال في استخدمت والتي منها القابلة للتخلص امللوثة واملواد املنسكبة املادة توضع أن يجب  -

 .ماصة قماش بقطعة بتجفيفها املنطقة تطهير أو تلوث إزالة -

، أكثرها إلى األجزاء أقل من ازالة التلوث عمليات تنفذ أن يجب -
ً
القماش  قطع استخدام ويجب ،مرحلة كل في القماش قطعة تغيير مع تلوثا

  .باملاء منقوع قماش استخدام فيجب الصلب االنسكاب أما السائل، انسكاب حالة في الجافة

 .استخدامها تم أدوات أية تطهير أو تلوث إزالة -

  ذلك إذا كان تطهيرها أو تلوثها وإزالة الواقية املالبس خلع -
ً
 .ضروريا

 .التنظيف عمليات أثناء الخطرة للمادة تعرض حدث إذا الطبية العناية طلب -

 

 

  



 

45 
 

 املراجع 
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