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  چکیده

 

و برا  رفرت   سرتیزطیمح یآلرودگ شیخطرر افرزا ،یپزشک یپسماندها دیتول شیموجب افزا یو درمان یبهداشت التیگسترش تسه :مقدمه

 مطالعره برا  یردوچنردا  اسرتا ا یمارستانیب یبهتر پسماندها تیریمد تیاهم طیشرا  یدر ا  یپسماند شده است بنابرا تیریمد یهانهیهز

 منتخب شهر اصفها  انجام گرفتا یهامارستا یپسماند ب تیریمد تیوضع یهدف بررس

 یدانشرااه مارسرتا یب 91مربوط بره  یهامطالعه، داده  یانجام شدا در ا یمقطع وهیبود که به ش یفیمطالعه از نوع توص  یا :بررسی روش

و درصرد   یانایرم یفیتوصر یهراا آمرارهدیرگرد یگرردآور ستیزطیسازما  حفاظت مح ستیلبا استفاده از چک یخصوص مارستا یب کیو 
 محاسبه شدندا 

 زا یرم  یشرتریو ب  یکمترر  یبرودا همننر مارستا یهر ب یدر روز به ازا لوگرمیک ۸9/۹۷1 دشدهیتول یپزشک یپسماندها  یانایم ها:یافته

مرورد  یهرامارسرتا یدرصرد برودا ب 911پسرماند  یریدرصد و برارگ 19مربوط به واحد امحاء پسماند با  بیانطباق با سؤا ت استاندارد به ترت

 بودندا یعملکرد خوب یپسماند دارا تیریمد ندیو فرآ یدیتول یهاو نوع زباله جمح یهانهیمطالعه در زم

 یهراها، روشلنمرود  دسرتورالعم ییاجرا داردا یشتریها، ضرورت بپسماند أاز مبد کیبزرگ تفک یهامارستا یدر ب :یریگجهیو نت بحث

دنبرا  کررده  تیبه عمل را با جرد یحرکت از تئور هامارستا یب یستیبا بوده و یاتیح یپسماند امر تیریمربوط به مد یهایمشو خط ییاجرا
 امیباش هانهیو کاهش هز یپزشک یآ  در کاهش حجم پسماندها تا شاهد ثمره
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 شهر اصفهان یهامارستانیپسماند در ب تیریمد

 مقدمه

در سوح  جامعو ،  یدیومتنوو  تو  یپسماندها نیدر ب

بوو  ع وور دارا بووودن عواموو   یمارسووتانیب یهازبا وو 

 ک،یاز جم   مواد پاتو وژ زا،یماریو ب یخحرناک سم

از  یکوویعنوان بوو  ویووواکتیو راد ییایمیو شوو یوویدارو

 موورد توجو  هسوتند سوریزطیمح یاص  یهاندهیآال

بشر بو  بدداشور و  ازین شیو افزا ری(. رشد جمع1)

ل درمان، سبب گسترش امکانات گونواگون و بو  دنبوا

(. 2) شده اسر یپزشک یپسماندها دیتو  شیآن، افزا

بو   یسوازمان سوتمر جدوان دگاهیاز د یزبا   پزشک

 ایودرموان و  ص،یکو  در تشو  شوودیگفت  م یازبا  

. بر اساس شودیم دیتو  واناتیح ایانسان  یسازمنیا

مراکووز  یهازبا وو  ،یجدووان مرسووازمان سووت  یوونظر

بوده ک   یائدات عمومشام  تمام ز یدرمانو  یبدداشت

مراکوز  نیو آشپزخان  ا یادار اتیاکثراً مربوط ب  عم 

بو   یمارسوتانی(. سران  مواد زائد جامود ب3 ،4) هسر

و در   ووگرمیک 7 یا و 5/0هر ت ور، در جدوان  یازا

 دبودبرآورد شده اسر. جدر ب  وگرمیک 9 یا  2 رانیا

 کی یستیبا یمارستانیب یها و پسماندهازبا   ریریمد

 ریریمود قیودق یهواسوت یس ،یم  یچدارچوب قانون

 نیو آموزش و تضم  یجدر تع  ییهاو برنام  یداخ 

 نیت مو یبرا ییهابرنام  زیکارکنان مربوط  و ن یمنیا

 نیوویو تع یابیووو ارز دشوودهیتو  یپسووماندها زانیووم

 یهوا در هور کشوورآن فعمؤثر و مناسب د یهاروش

 (.1) وجود داشت  باشد

نقووش  یمارسووتانیب یپسووماندها  یصووح ریریموود   

(. بر 5) دارد سریزطیمح یهایدر کنترل آ ودگ یمدم

 شورفت یکشوور پ 22آموده در  عم  ب  قاتیاساس تحق

 یهادرصود زبا و  44توا  11کو   دیمش ص گرد ایدن

و باعو   شووندیدفوع نمو یب  نحو مناسب یمارستانیب

 نیبرابنوا شووندیمو سریزطیو مح یمنابع آب یآ ودگ

 ،یمارسووتانیب یپسووماندها ریری ووزوم توجوو  بوو  موود

و  نیرا بوور آن داشوور تووا قوووان شوورفت یپ یکشووورها

نقو ، وحم  ،یآورجمع یبرا یمدون یهادستورا عم 

و در دسوتور   یوتد یو دفع مواد زائد پزشک ینگددار

اسور کو  موعوو   یدر حوا  نی(. ا4) کار قرار دهند

 یهادر کشوووور یموووواد زائووود پزشوووک ریریمووود

واقوع نشوده و دفوع  یمورد توجو  کواف توسع درحال

سوتمر  یبورا یجد یزمان انوا  پسماندها چا شه 

 (. 7) اسر سریزطیجامع  و مح

کننوده منتشوره توسوط سوازمان سوتمر نگران آمار   

نفور در  ونی یم 23از آن اسر ک  ساالن   یحاک یجدان

 یجدووان در اثوور تموواس بووا پسووماندها یکشووورها

 21کو   شووندیم یعفون یهایماریدچار ب یانمارستیب

درصد  B (32 ریمربوط ب  هپات ءاز موارد ابتت ونی یم

 ریمربوط ب  هپات ونی یم 2(، دیجد یهاموارد عفونر

C (40 و دیجد یهادرصد موارد عفونر )هوزار  240

( دیوجد یهوادرصد موارد عفونر 5) HIVمربوط ب  

و برنوده  زیوت زائودات قیوکو  از طر شوودیمربوط مو

(. مورور 1 ،9) شووندیمنتق  م یمارستانیب یپسماندها

نشووان  رانیووشووده در اانجام یهووایمحا عوات و بررسوو

 نامو نییقوانون پسوماند و آ وجود رغ یک  ع  دهدیم

مواد زائد  ریریمد ،ینظارت ناکاف  یآن، ب  د  ییاجرا

. شوودیانجوام نمو یحیب  شک  صوح هامارستانیدر ب

م ت ف، فقودان امکانوات  یپسماندها یعدم جداساز

مناسووب، آموووزش نامناسووب و عوودم  یخحرسووازیبوو

از جم   مشوکتت  یحفاظر ش ص  یوسا ینیبشیپ

بو   رانیدر ا مارستانیب یپسماندها ریریدر مد یاص 

 (.  10 ،11) رودیشمار م

 10حودود  یاساس شواهد سازمان ستمر جدان بر   

 یهوواکشووور در مارسووتانیب یهووادرصوود از زبا وو 

در نظر گرفر و ماننود  یتوان عادیرا م توسع درحال
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 نیوا بقی با آن رفتار کرد.  یو خانگ یعاد یهاپسماند

و  کیوپاتو وژ یهوادرصود پسوماند 15ها شام  زبا  

درصود  3 برنوده،و  زیوت یهادرصد پسماند 1 ،یعفون

درصود  1و کمتور از  یویدارو ای ییایمیش یهاپسماند

 ک،یتوتوکسوویسا ایوو ویووواکتیماننوود راد ییهوواپسووماند

کو  بور  اسور. حوال آن رهیوشکست  و غ یهادماسنج

 دیووتو  ینسوبر کنوون یاسواس گوزارش بانوک جدووان

 یبورعک  آمارهوا رانیودر ا یمارسوتانیب یهاپسماند

توسوع  درحال یهاورکش یبرا یسازمان ستمر جدان

 25درصود پسوماند خحرنواک و  75 دیگربیانب اسر، 

(. بور اسواس 12) شوودیم دیتو  یماند عاددرصد پس

در  یمارسوتانیتن زبا و  ب 450موجود روزان   یهاآمار

 (.12) شودیم دیتو  رانیا

 مارستانیپور و همکاران ک  در بیمحا ع  هاد جینتا   

 ییرجوا دیشود یت صصو کیونیک یو پ  نیرا مؤمنیام

زبا     وگرمیک 24/171 اهواز انجام شده بود؛ نشان داد

 یآن عفوون  وگرمیک 74/311 شود ک یم دیدر روز تو 

(. 1) باشودیمو یآن زبا و  معموو   وگرمیک 41/555 و

در  مارسووتانیب کیوو درو همکوواران  Santosمحا عوو  

درصود زبا وو   4/55نشووان داد کو   زیون  یوکشوور برز

و برنوده  زیودرصد ت 9/2 ،یدرصد عفون 1/39 ،یخانگ

هور  یبو  ازا نیبودنود. همچنو ییایمیدرصد ش 4/2و 

 ریوو غ ی)عفوون زبا و   ووگرمیک 09/4ت ر، روزانو  

و  انیمحا ع  توک  نی(. همچن13) شدیم دی( تو یعفون

  وووگرمیک 34/5711 روزانوو همکوواران نشووان داد کوو  

شوود یم دیاستان بوشدر تو  یهامارستانیپسماند در ب

 39/40و  یدرصوود پسووماند عوواد 41/59کوو  شووام  

-El(. محا عو  14) باشودیدرصد پسماند خحرنواک مو

Salam  یهوادر مصر نشان داد ک  از حج  ک  زبا و 

و  یدرصوود عفووون 9/31 شووده، دیووتو  یمارسووتانیب

(. 15) باشوندیم یزبا   معمو  درصد 1/41 خحرناک و

پسوماند  ریریمود ست یس یمحا ع  با هدف بررس نیا

منت ب سح  شدر اصوفدان و ارائو   یهامارستانیدر ب

 انجام گرفر. ییجراا یراهکارها

 

 روش بررسی

 یبود ک  ب  صورت مقحعو یفیمحا ع  از نو  توص نیا

انجوام شود.  1395سال  ماهیدتا  مدرماه یدر بازه زمان

سوح  شدرسوتان  مارستانیب 27جامع  پژوهش شام  

  ،یوریو خ یخصوصو یهامارستانیاصفدان شام  ده ب

 و ینظووام مارسووتانیب 3و  یدانشووگاه مارسووتانیب 14

 14فقوط  مارسوتانیب عدادت نیبود. از ا یاجتماع نیتأم

 مارسوتانیب 1و  یدانشوگاه مارسوتانیب 13) مارستانیب

 یکردنود و بواق ی( با پژوهشوگران همکواریخصوص

از جامع  پوژوهش  یها ب  ع ر عدم همکارمارستانیب

 سوری چکهوا از داده یگوردآور یحذف شدند. بورا

 ک  مشوترکاً «یانمارستیب یپسماندها ریریمد یبررس»

و دانشگاه ع ووم  سریزطیمح اظرتوسط سازمان حف

 سوؤال 101 یشده بود و حاو نیاصفدان تدو یپزشک

 یدارا سووری چک نیوو(. ا14) اسووتفاده شوود ،بووود

 اتیو(، ک سوؤال 1) مارستانیمش صات ب یهاقسمر

 یانسوان یرویال(، نؤس 1پسماند ) ریری(، مدسؤال 3)

 کیوو(، تفکسووؤال 7) پسووماند ریریدر موود ریوودرگ

 7) (، حم  پسوماندسؤال 27) یآورو جمع یبندبست 

(، واحود سوؤال 19) موقور یدار(، محو  نگو سؤال

( و سووؤال 3) یری(، بووارگسووؤال 24) امحوواء پسووماند

شوده  دیوگورم( پسوماند تو  ویکمقدار )قسمر نو  و 

 بو  صوورت ب و  سوری ت چکسؤاال یازبندیبود. امت

( بوود. پژوهشوگر بوا ازیومت)صفر ا ری( و خازیامت کی)

الزم با  یهایو پ  از هماهنگ هامارستانیمراجع  ب  ب

اطتعوات الزم از  مارستان،یپسماند ب ریریمسئول مد

مسوووتندات و مشووواهده  یمصووواحب ، بررسووو قیوووطر
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 شهر اصفهان یهامارستانیپسماند در ب تیریمد

درصد انحباق با استاندارد  50شد. کمتر از  یآورجمع

 15 یا  50 نیقبول، انحباق بقاب ریغ رِیب  عنوان وعع

 یتووا حوود رِیدرصوود بووا اسووتاندارد بوو  عنوووان وعووع

 ریدرصد ب  عنوان وعع 15 یو انحباق باال قبولقاب 

نوو   نو یشود. اطتعوات الزم در زم نیویتع قبولقابو 

ها، درجو  مارستانیب ریها، نو  فعا مارستانیب ریما ک

ت ور  نیانگیوت ور فعوال و م نیانگیم ،یاعتبارب ش

پسوماندها شوام  شوب   شد. نوو  یآورجمع زیفعال ن

و برنوده،  زیوت ،یعفوون ،یویروو دا ییایمیشو ،یخانگ

. دیووگرد یآورجمووع زیوون ویووواکتیو راد کیووپاتو وژ

 ریو)ز کوچوک یهامارستانیها ب  دو دست  بمارستانیب

 200 ی)بواال بزرگ یهامارستانیت ر فعال( و ب 200

اکسو   افوزارنرمهوا در شدند. داده  یت ر فعال( تقس

 وارد شدند. 2010نس   

 

 هایافته

 یدارا مارسوتانیب 11موورد محا عو ،  یهامارستانیاز ب

از نظوور  مارسووتانیب 3و  کیوو یدرجوو  اعتبارب شوو

تعووداد  نیانگیوودر درجوو  دوم بودنوود. م یاعتبارب شوو

 زیوت ور فعوال ن نیانگیو م 5/244مصوب  یهات ر

 یپزشوک یهواپسوماند یک و نیانگیوت ر بود. م 201

 کثردر روز بووود. حوودا  وووگرمیک 21/379 شووده دیووتو 

و  150و  950 بیوت ر مصوب و ت ر فعال بو  ترت

بوود.  41و  50حداق  ت ر مصووب و ت ور فعوال 

در   ووگرمیک 1150 یحداکثر پسماند پزشوک نیهمچن

 35در روز  دشودهیتو  یروز و حداق  پسماند پزشوک

 بود.  وگرمیک

مووورد  یهووامارسووتانیدرصوود از ب 51) مارسووتانیب 1

دسوتگاه  نو یدر زم یحیمحسوریز نامو یع ( گواهمحا 

 یبواق مارسوتانیب 4پسماند را داشتند و از  خحرسازیب

 یرا اخوذ نکورده بودنود، همگو یگوواه نیمانده ک  ا

درصد انحباق اطتعات  1بودند. در جدول  یدانشگاه

 یمورد بررسو یهاح یح با شدهیبررس یهامارستانیب

موورد  یهواسوتانماریدهود بیآمده اسر ک  نشوان مو

 داشتند. یها عم کرد مناسبح یمحا ع  در اکثر ح

 
 های مورد بررسیهای بیمارستانی با استانداردها در بیمارستانابعاد مدیریت پسماند زباله انطباق درصد :1 جدول
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 844 844 844 15 844 15 844 آموزشی دانشگاهی یک 8

 844 33 34 15 844 844 844 آموزشی دانشگاهی یک 2

 844 844 35 844 33 844 844 آموزشی دانشگاهی یک 3

 844 844 844 15 844 53 844 آموزشی غیر خصوصی دو 4

 844 844 34 844 844 15 844 آموزشی غیر دانشگاهی دو 5

 844 33 35 15 32 844 844 آموزشی دانشگاهی یک 3

 844 32 844 844 32 844 844 آموزشی دانشگاهی یک 3

 844 844 844 15 33 844 844 آموزشی دانشگاهی یک 1

 844 844 844 844 844 844 844 آموزشی غیر دانشگاهی دو 3

 844 844 844 844 844 844 15 آموزشی دانشگاهی یک 84

 844 844 844 844 33 15 15 آموزشی دانشگاهی یک 88
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 844 844 844 844 32 844 15 آموزشی دانشگاهی یک 82

 844 844 34 844 32 844 844 آموزشی دانشگاهی یک 83

 844 32 34 844 844 844 844 آموزشی دانشگاهی یک 84

 44/844 23/31 43/33 34/34 13/33 38/33 33/33 تطابق ابعاد با استانداردهامیانگین 

 

 

 یدانشگاه مارستانیپسماند فقط س  ب ریریدر بعد مد

 یدرصد انحباق داشتند و باق 15با استانداردها در حد 

 یرویدرصد انحباق داشتند. در بعد ن 100ها مارستانیب

ربووط بوو  درصود م 100انحبواق بووا  نیشوتریب یانسوان

درصود  57بوا  نیو کمتور یدانشوگاه یهوامارستانیب

 ک،یوبود. در بعود تفک یخصوص مارستانیمربوط ب  ب

درصود انحبواق،  نیشوتریب زین یآورو جمع یبندبست 

درصد بود ک  هر دو موورد  92 نیدرصد و کمتر 100

بودنود. در بعود  یدانشوگاه یهوامارستانیمربوط ب  ب

درصود  100صد انحبواق در نیشتریب زیحم  پسماند ن

 زیون نیو کمتر یدانشگاه مارستانیبود ک  مربوط ب  ب

و  یخصوصووو مارسووتانیدرصوود بووود کوو  در ب 15

 ی. در بعود محو  نگدوداردیومشاهده گرد یدانشگاه

بوود کو   100انحباق  زانیم نیشتریب زیموقر پسماند ن

 زین نیو کمتر دیمشاهده گرد یدانشگاه مارستانیدر ب

مشواهده  یدانشوگاه مارسوتانیدر ب بود ک  بوازه  90

و  رصدد 100انحباق با  نیشتریب زیشد. در بعد امحاء ن

 یهووامارسووتانیدرصوود هوور دو در ب 92بووا  نیکمتوور

 زیوپسوماند ن یریمشاهده شد. در بعد بوارگ یدانشگاه

درصود  100هوا درصود انحبواق مارسوتانیب یدر تموام

پسماند  ریریمد ری. در مجمو ، وععدیمشاهده گرد

از نظور  یموورد بررسو یهوامارسوتانیب  یوا   در ک زب

بوود. درصود  قبولبو انحباق با استانداردها در حود قا

درصود   79/94پسوماند بوا اسوتاندارد  ریریانحباق مد

پسوماند بوا  ریریبوا مود ریودرگ یانسان یرویانحباق ن

و  یبندبسوت  ک،ی، درصد انحباق تفک71/93استاندارد 

، درصود انحبواق حمو  14/94 با استاندارد یآورجمع

، درصوود انحبوواق محوو  44/44 پسووماند بووا اسووتاندارد

، درصود انحبواق 43/94 موقر بوا اسوتاندارد ینگددار

بوا  یریو درصد انحباق بارگ 29/91 امحاء با استاندارد

 درصد بود. 100استاندارد 

 
 های مورد مطالعهی موجود به تفکیک نوع پسماند در بیمارستانپسماندهامیانگین وزن  :2جدول 

 
 

موجود ب   یهاوزن پسماند نیانگی، م2در جدول 

ت ر فعال در  یب  ازا 3جدول  نو  و در کیتفک

 نیمورد محا ع  آورده اسر. در ا یهامارستانیب

ت ر فعال  یپسماند ب  ازا دیتو  نیانگیمحا ع  م

 نیشتریب یعفون یهادر روز بود. زبا    وگرمیک 33/2

 نیو کمتر نیشتریب بیترت ب  ،ییایمیش یهاو زبا  

 دارویی تیز و برنده عفونی شیمیایی رادیواکتیو پاتولوژیک خانگی نوع پسماند

درصد از کل 

 هاپسماند

54 4 3/4 3/8 33 3 3/3 

 فعالبه ازای تخت 

 )کیلوگر (

3/8 43/4 448/4 44/4 18/4 45/4 43/4 
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 شهر اصفهان یهامارستانیپسماند در ب تیریمد

ها را ب  خود اختصاص دادند. درصد از زبا  

کوچک  یهامارستانیبزرگ نسبر ب  ب یهاارستانمیب

کردند.یم دیهر ت ر تو  یب  ازا یشتریپسماند ب

 

 مطالعه مورد هایبیمارستان در فعال تخت هر ازای به تولیدی پسماند نسبت و( کیلوگرم) روزانه پسماند میانگین :3جدول 
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8 824 882 43/8 1 435 224 82/2 

2 834 33 35/8 3 354 884 81/3 

3 454 835 33/2 84 3444 154 4 

4 844 34 33/2 88 834 884 44/8 

5 35 48 15/4 82 8444 243 33/4 

3 444 233 33/8 83 454 833 38/2 

3 454 211 53/8 84 444 841 34/2 

 

 

 یریگجهیبحث و نت

 یهامارستانیب  یپسماند زبا   در ک  ریریمد ریوعع

از نظور انحبواق بوا اسوتانداردها در حود  یمورد بررس

اند بووا پسوم ریریقبول بوود. درصود انحبواق مودقابو 

 ریودرگ یانسان یروی، درصد انحباق ن79/94استاندارد 

، درصد انحبواق 71/93پسماند با استاندارد  ریریبا مد

،  14/94 بوا اسوتاندارد یآورمعو ج یبندبست  ک،یتفک

، 44/94 درصوود انحبوواق حموو  پسووماند بووا اسووتاندارد

موقور بوا اسوتاندارد  یدرصد انحبواق محو  نگدودار

و  29/91 ق امحواء بوا اسوتاندارد، درصود انحبوا43/94

درصود بوود.  100 با استاندارد یریدرصد انحباق بارگ

 ءو همکواران در اصوفدان بعود امحوا یریدر محا ع  ام

درصود( بو   43/77) یانسان یرویدرصد( و ن 14/34)

 یقبووول و تووا حوودقابوو ریووغ ریوعووع یدارا بیووترت

 ریریابعواد کوو  شوام  موود ریبودنود و سووا قبولقابو 

و  یبندبسوووت  ک،یووودرصووود(، تفک 47/79) دپسووومان

درصود(،  14/91) درصود(، حمو  21/11) یآورجمع

 یریدرصود( و بوارگ 43/11) موقور یمح  نگدودار

قبوول قورار قابو  ریدر وعوع دند،درصد( بو 57/11)

در محا عو   یابعواد موورد بررسو ی(. تموام17) داشتند

از  و همکوواران یریووبووا محا عوو  ام سوو یحاعوور در مقا

از  یکویبرخووردار اسور کو   یبدتور اریبس ریوعع

 یشودردار نیتواند ب  مشاجره بویآن م یاحتما   یدال

اصوفدان در سوال  یاصفدان و دانشوگاه ع ووم پزشوک

 کیوسال نسبر ب  عودم تفک نیبرگردد ک  در ا 1394

مربوووط بوو   یو عفووون یخووانگ یهووامناسووب زبا وو 

 یدانشوگاه اعتراعوات نیتحر پوشش ا یهامارستانیب

 یبو  شودردار ادیوز نو ی  هزید بود ک  باع  تحموار

مودت  یبورا یآورو منجر ب  عودم جموع دندیگردیم

 ینودهایبدتور فرآ یزیومم نی. همچنودیچند روز گرد

 زیوگذشوت  ن یهواسال یدر ط ریفیمربوط  و ارتقاء ک

 ریریمود ندیبدبود فرآ یاحتما   یاز دال یکیتواند یم

ر محا ع  خوود . عرب و همکاران د(17) پسماند باشد

 یهوامارسوتانیب ریدر تدران نشوان دادنود کو  وعوع
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ها بو  با استاندارد قیمورد محا ع  از نظر تحب یخصوص

 39 یآوردرصود، جموع 47 کیودر ابعواد تفک بیوترت

درصد و حمو   7/15موقر پسماند  یدارنگ  درصد،

درصد  5/27موقر  یدارها ب  مح  نگ زبا   از ب ش

محا عو  حاعور در  جی  بو  نتوا( کو  بوا توجو11بود )

قرار داشتند. از آنجا ک  محا ع  عورب  یبدتر ریوعع

صووورت گرفتوو  اسوور،  1319و همکوواران در سووال 

حاعور   عو ت آن با محاسؤاالابزار سنجش و  احتماالً

 یهوواپسووماند ریریفوورق داشووت  و در آن زمووان، موود

کو  در حاعور  یتویعرورت و اهم یدارا یمارستانیب

هوا مارستانیب یداخ  یهاندیاسر و فرآ دارند، نداشت 

و مناسوب نبووده  شرفت یامر ب  مانند امروز پ نیا یبرا

ت ور فعوال در  یپسماند بو  ازا دیتو  نیانگیاسر. م

و  Sawalemدر روز بوود.   وگرمیک 33/2 محا ع  نیا

هور  یپسماند بو  ازا  وگرمیک 3/1با  یبیهمکاران در  

را نسوبر  یکمتر یدیپسماند تو  نیانگیت ر فعال، م

پسوماند  زانیو(. م19) کردنود انیوب  محا عو  حاعور ب

 5/5 کووایهوور ت وور فعووال در آمر یبوو  ازا یدیووتو 

 رانیو در ا  وگرمیک 4-2 ییاروپا یهاکشور  وگرم،یک

در تدوران  زانیوم نی(. ا20) باشدیم  وگرمیک 9-2 زین

گوزارش   ووگرمیک 3و در اصفدان  4/4 رازی، در ش7/2

در  یدیوووپسووماند تو  نیانگیوو(. م15) شووده اسوور

محا ع  در محودوده گوزارش شوده  نیا یهامارستانیب

کو  نشوان  اسور رانیوو کشوور ا ییاروپوا یهاکشور

در حود  محا عو موورد  یهامارستانیدهد عم کرد بیم

 یامتحظو اسور و اخوتتف قابو  یکشوور نیانگیم

 شود.یمشاهده نم

ر ت ور فعوال در هو یپسماند ب  ازا دیتو  نیانگیم   

  ووگرمیک 39/4و همکاران در بوشودر  انیمحا ع  توک 

آزاد و  یزیوودر محا عوو  تبر نیانگیووم نیوو(. ا14) بووود

 ب  دسور آمود  وگرمیک 23/4 در تدران یبندپ یمحسن

هور ت ور فعوال  یپسماند ب  ازا دیتو  نیانگی(. م12)

 72/4و همکوواران در تدووران  زادهفووت در محا عوو  

( ک  باالتر از محا ع  حاعر 21) ر آمدب  دس  وگرمیک

 نیبوا عودد بو ایودر محا ع  فرزادک نیانگیم نیبودند. ا

ب  عودد محا عو   کیک  نزد (7بود )  وگرمیک 5/2-3/1

 زادهپسماند در محا ع  فوت  دیتو  نیانگیبود. محاعر 

همکوواران  و Sawalemو   وووگرمیک 1/1، و همکواران

محا عو  حاعور  جو ینت از رتنییک  پا بود  وگرمیک 1/3

 (.19،21) بود

ک  در اصوفدان  یا( در محا ع 17) و همکاران یریام  

  ووگرمیک 4/0را  یعفون یهاپسماند زانیم دادندانجام 

محا عو   نیهمچنو .ت ر فعال گزارش کردنود یب  ازا

 نیوا یاریوو ب ت چدارمحوالو خرم در اسوتان  ییفدا

 و همکواران ایوک. فورزاد(24) گزارش کرد 1/0عدد را 

گوزارش  2/2نسوبر را  نیدر کرج ا یا( در محا ع 7)

 یشوده بو  ازا دیوتو  یاند. نسبر پسوماند عفوونکرده

باشود کو  یم  وگرمیک 11/0محا ع   نیت ر فعال در ا

و همکواران  ایو همکاران و فرزاد ک یریبا محا عات ام

و خورم همسوو  ییبا محا ع  فودا یندارد و  یهم وان

 جو ینت نی( در اراک ب  ا23) و همکاران یاسر. دهقان

درصود از کو   39 یعفوون یهواکو  پسوماند دندیرس

و  یریودهنود، امیم  یرا تشک یمارستانیب یهاپسماند

کردنود.  انیدرصد ب 19/10عدد را  نی( ا17) همکاران

 هوادرصد کو  پسوماند 33 یعفون یهاددرصد پسمان

 یم وانو همکاران ه یمحا ع  دهقان جیسر ک  با نتاا

 یهمکواران هم ووان یریمحا ع  ام جینتا با یداشت  و 

 نداشر.

 زانیوو( م24) پووور و همکووارانیتوویمحا عوو  گ در   

و   ووگرمیک 32/1و برنوده  زیوت ،یعفوون یهواپسماند

ت ور فعوال  یبو  ازا ییو دارو ییایمیش یهاپسماند

 ،یعفون یهاپسماند زانیگزارش شد. م  وگرمیک 13/0
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 شهر اصفهان یهامارستانیپسماند در ب تیریمد

بوود کو  بوا   ووگرمیک 14/0محا ع   نیا و برنده در زیت

 زانیوو. مداردنوو یپووور هم وووانیتوویمحا عوو  گ جینتووا

 11/0محا عو   نیودر ا ییو دارو ییایمیش یهاپسماند

پوور یتویمحا عو  گ جیگزارش بود ک  بوا نتوا  وگرمیک

 یکو  در محا عوات بررسو ییدارد. از آنجوا یهم وان

 ویووواکتیو راد کیووپاتو وژ یهوواپسووماند زانیووشووده م

محا ع  بوا  نیا جینتا س یاند  ذا امکان مقاگزارش نشده

 باشد.یفراه  نم ن یزم نیشده در ا اممحا عات انج

چوون  یها بو  عووام مارستانیب یدیپسماند تو  زانیم

 ریووفیو ک ریووماه مارسووتان،یب ریووو ظرف ریوعووع

 مارستان،یب ریموقع زات،یسح  تجد ،یخدمات پزشک

 ،یمثووال جراحوو یبوورا) مارسووتانیب یهوواتنوو  ب ووش

 ،یبدداشوت نیاز موواز مارستانیب ریو ...(، تبع یعموم

، مارسوتانیکو  ب یو اجتمواع یاقتصاد ،یبافر فرهنگ

هوا، شوگاهیآزما یگستردگ ان،یو دانشجو مارانیتعداد ب

ثبور  یهوایاستفاده از مواد قاب  دفوع، تعوداد جراحو

 بوارکیو  یکاربرد وسوا ،یپزشک زاتیشده، نو  تجد

م ت وف  یهواتوجو  بو  جنبو  مارستان،یدر بمصرف 

 ،یماریب و یش زانیم ،یمارستانیب یهاپسماند ریریمد

موجود در شودر  یهامارستانیشدر و تعداد ب ریجمع

همجووار  یهواموجود در شدر یهامارستانیو تعداد ب

توانود عامو  یعوامو  مو نیدارد. تفاوت در ا یبستگ

 نیودر ا یدیو تو یهاپسماند زانیوجود اختتف در م

 یگفوور باشوود. پسووماندها شیمحا عو  و محا عووات پوو

 ک،یوودر امور تفک ایوموؤثر و پو یتیریبو  مود یپزشوک

 ریریدارنود. موود ازیوون یسوازخحووریو بو یآورجموع

مناسب پسماندها موجوب کواهش حجو  پسوماندها، 

 دزیوخصوص ا)ب  از پسماند یناش یهاکاهش عفونر

خواهود  تانمارسویب یهان ی( و کاهش هزB ریو هپات

 شد. 

 

 هاشنهادیپ

تووان گفور کو  یمحا عو  مو نیوا جیتوجو  بو  نتوا با

 ریریمود یمناسوب بورا ندیمذکور فرآ یهامارستانیب

 دیواز تو  ندیفرآ نیا یپسماندها را دارا بودند و  ن یبد

کمبوود  ریونظ ییهابا چا ش یریپسماند تا مرح   بارگ

راه، و همو مواری، عدم آموزش مناسب بکارکنان یآگاه

مواجو  بوود کو    یوقب نیواز ا یکمبود فضا و مووارد

 ،یسووازهووا را بووا آموووزش، فرهنوو توووان آنیموو

 نوودیفرآ یو بووازنگر یو معنووو یمووا  یهووازشیووانگ

پسماند رفع  کرد. تتش در جدور برطورف  ریریمد

 زانیوتوانود منجور بو  کواهش میکردن مشوکتت، مو

 یفمن راتیثأو کاهش ت یمارستانیب یعفون یپسماندها

 یویخواهد شود. اجرا سریزطیمح یبر رو مارستانیب

و  یووویاجرا یهووواها، روشنموووودن دسوووتورا عم 

 یپسووماند اموور ریریمربوووط بوو  موود یهووایمشووخط

 ریریمجموعو  مود شودیم شندادیاالجرا بوده و پالزم

 یها بو  اجووراحرکوور از سومر برناموو  هامارسوتانیب

 ند توا ثمورهدنبال کن یشتریب ریها را با جدآن ترقیدق

و کواهش  یپزشوک یسوماندهاآن در کاهش حجو  پ

 شوودیمو شوندادیپ نی. همچنو یرا شاهد باشو هان یهز

 یمارسوتانیپسماند ب ریریمد ن یدر زم یبعد قاتیتحق

کواهش حجو   یموداختت بورا یطراحو یدر راسوتا

 . ردیصورت پذ یمارستانیب یپسماندها

 

 یسپاسگزار

رشوت   یارشناسومقا   حاصو  از پوروژه مقحوع ک نیا

 ریریدر گروه مد یو درمان یخدمات بدداشت ریریمد

و  ریریدانشووکده موود یو درمووان یخوودمات بدداشووت

اصوفدان  یدانشگاه ع ووم پزشوک یپزشک یرساناطت 

پسوماند در  ریریمود ریوعوع یبررسو»تحر عنوان 

 «1395منت ب شودر اصوفدان در سوال  یهامارستانیب
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در معاونوور  یبووود کوو  در قا ووب پروپوووزال پژوهشوو

اصوفدان بوا  یدانشگاه ع وم پزشک یپژوهش و فناور

ثبور شود.  IR.MUI.REC.195.1.145کد اخوتق 

 نیخوود را از مسوئو  یپژوهش، تشکر و قدردان گروه

وابست  ب   یهامارستانیب یتمام طیمحترم بدداشر مح

 .  داردیاصفدان اعتم م یدانشگاه ع وم پزشک

 

 منافع تضاد

قا   عدم وجود هرگون  تضواد منوافع م نیا سندگانینو

 کنند.یم دییأرا ت یو سازمان یش ص
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Abstract  

 
Background & Objectives: The development of various health care facilities has increased 

the production of medical wastes, which has contributed to environmental pollution and 

dramatic increase in waste management costs; therefore, the efficient management of hospital 

waste is of paramount importance. This study aimed to investigate the waste management 

status of selected hospitals in Isfahan. 

Methods: This study was cross-sectional and descriptive. In this study, using the checklist 

provided by Environmental Protection Agency, the data of 14 university hospitals and 1 

private hospital were collected. The validity and reliability of the checklist were assessed. 

Descriptive statistics such as mean and percentage of compliance with the standard were 

calculated. 

Results: The average medical waste generated was 379.28 kg / day for each hospital. 

Moreover, the lowest and highest rates of compliance with standard questions were observed 

in waste disposal unit (98%) and waste loading (100%), respectively. The studied hospitals 

performed well in terms of volume and type of waste produced and waste management 

process. 

Conclusion: In large hospitals, at-source waste separation is more necessary. Implementing 

waste management guidelines, procedures, and policies is also crucial, and hospitals need to 

follow the move from theory to practice to reduce the amount of medical waste and reduce 

costs. 
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