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چکیده
مقدمه :گسترش تسهیالت بهداشتی و درمانی موجب افزایش تولید پسماندهای پزشکی ،خطرر افرزایش آلرودگی محیطزیسرت و برا رفرت
هزینههای مدیریت پسماند شده است بنابرای در ای شرایط اهمیت مدیریت بهتر پسماندهای بیمارستانی دوچنردا اسرتا ایر مطالعره برا
هدف بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستا های منتخب شهر اصفها انجام گرفتا
روش بررسی :ای مطالعه از نوع توصیفی بود که به شیوه مقطعی انجام شدا در ای مطالعه ،دادههای مربوط بره  91بیمارسرتا دانشرااهی
و یک بیمارستا خصوصی با استفاده از چکلیست سازما حفاظت محیطزیست گرردآوری گردیردا آمرارههرای توصریفی میرانای و درصرد
محاسبه شدندا
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انطباق با سؤا ت استاندارد به ترتیب مربوط به واحد امحاء پسماند با  19درصد و برارگیری پسرماند  911درصرد برودا بیمارسرتا هرای مرورد
مطالعه در زمینههای حجم و نوع زبالههای تولیدی و فرآیند مدیریت پسماند دارای عملکرد خوبی بودندا
بحث و نتیجهگیری :در بیمارستا های بزرگ تفکیک از مبدأ پسماندها ،ضرورت بیشتری داردا اجرایی نمرود دسرتورالعملها ،روشهرای
اجرایی و خطمشیهای مربوط به مدیریت پسماند امری حیاتی بوده و بایستی بیمارستا ها حرکت از تئوری به عمل را با جردیت دنبرا کررده
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واژگان کل یدی :مدیر یت پسماند ،بیمارستا دانشااهی ،بیمارستا خصوصی ،پسماند پزشک ی
ارجاع :میرزایی هیوا ،شعربافچی زاده نسرین ،حمیدی فرشاد ،رحمانی کی وان ،داراب ی مرج ان ،عزت ی ف رد اک ر  .بررس ی وض عیت م دیریت پس ماند در
بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان .مجله پژوهشهای سالمت محور 8331؛ .343- 53 :)4(5
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هیوا میرزایی و همکاران

مقدمه

ووزوم توج و ب و موودیریر پسووماندهای بیمارسووتانی،

در بین پسماندهای متنوو تو یودی در سوح جامعو ،

کشووورهای پیشوورفت را بوور آن داشوور تووا قوووانین و

زبا و های بیمارسووتانی بوو ع وور دارا بووودن عواموو

دستورا عم های مدونی برای جمعآوری ،حم ونقو ،

خحرناک سمی و بیماریزا ،از جم مواد پاتو وژیک،

نگدداری و دفع مواد زائد پزشکی تدیو و در دسوتور

دارویووی و ش ویمیایی و رادیواکتی وو ب و عنوان یک وی از

کار قرار دهند ( .)4این در حوا ی اسور کو موعوو

آالیندههای اص ی محیطزیسور موورد توجو هسوتند

مووودیریر موووواد زائووود پزشوووکی در کشوووورهای

( .)1رشد جمعیر و افزایش نیاز بشر بو بدداشور و

درحالتوسع مورد توجو کوافی واقوع نشوده و دفوع

درمان ،سبب گسترش امکانات گونواگون و بو دنبوال

ه زمان انوا پسماندها چا شی جدی بورای سوتمر

آن ،افزایش تو ید پسماندهای پزشکی شده اسر (.)2

جامع و محیطزیسر اسر (.)7

زبا پزشکی از دیدگاه سوازمان سوتمر جدوانی بو

آمار نگرانکننوده منتشوره توسوط سوازمان سوتمر

زبا ای گفت میشوود کو در تشو یص ،درموان و یوا

جدانی حاکی از آن اسر ک ساالن  23می یون نفور در

ایمنسازی انسان یا حیوانات تو ید میشود .بر اساس

کشووورهای جدووان در اثوور تموواس بووا پسووماندهای

نظریوو سووازمان سووتمر جدووانی ،زبا وو های مراکووز

بیمارستانی دچار بیماریهای عفونی میشووند کو 21

بدداشتی و درمانی شام تمام زائدات عمومی بوده ک

می یون از موارد ابتتء مربوط ب هپاتیر  32( Bدرصد

اکثراً مربوط ب عم یات اداری و آشپزخان این مراکوز

موارد عفونرهای جدید) 2 ،می یون مربوط ب هپاتیر

هسر ( .)3 ،4سران مواد زائد جامود بیمارسوتانی بو

 40( Cدرصد موارد عفونرهای جدید) و  240هوزار

ازای هر ت ور ،در جدوان  0/5ا وی  7کی ووگرم و در

مربوط ب  5( HIVدرصد موارد عفونرهوای جدیود)

ایران  2ا ی  9کی وگرم برآورد شده اسر .جدر بدبود

مربوط مویشوود کو از طریوق زائودات تیوز و برنوده

مدیریر زبا ها و پسماندهای بیمارستانی بایستی یک

پسماندهای بیمارستانی منتق میشووند ( .)1 ،9مورور

چدارچوب قانونی م ی ،سیسوت هوای دقیوق مودیریر

محا عوات و بررسویهووای انجامشووده در ایوران نشووان

داخ ی و برنام هایی جدر تع ی و آموزش و تضمین

میدهد ک ع یرغ وجود قوانون پسوماند و آییننامو

ایمنی کارکنان مربوط و نیز برنام هایی برای ت موین

اجرایی آن ،ب د ی نظارت ناکافی ،مدیریر مواد زائد

میووزان پسووماندهای تو یدشووده و ارزیووابی و تعیووین

در بیمارستانها ب شک صوحیحی انجوام نمویشوود.

روشهای مؤثر و مناسب دفع آنهوا در هور کشووری

عدم جداسازی پسماندهای م ت ف ،فقودان امکانوات

وجود داشت باشد (.)1

ب ویخحرسووازی مناسووب ،آموووزش نامناسووب و عوودم

موودیریر صووحی پسووماندهای بیمارسووتانی نقووش

پیشبینی وسای حفاظر ش صی از جم مشوکتت

مدمی در کنترل آ ودگیهای محیطزیسر دارد ( .)5بر

اص ی در مدیریر پسماندهای بیمارستان در ایران بو

اساس تحقیقات ب عم آموده در  22کشوور پیشورفت

شمار میرود (.)10 ،11

دنیا مش ص گردید کو  11توا  44درصود زبا و های

بر اساس شواهد سازمان ستمر جدانی حودود 10

بیمارستانی ب نحو مناسبی دفوع نمویشووند و باعو

درصوود از زبا وو هووای بیمارسووتان در کشووورهووای

آ ودگی منابع آبی و محیطزیسر مویشووند بنوابراین

درحالتوسع را میتوان عادی در نظر گرفر و ماننود
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پسماندهای عادی و خانگی با آن رفتار کرد .بقی ایون

این محا ع با هدف بررسی سیست مودیریر پسوماند

زبا ها شام  15درصود پسوماندهوای پاتو وژیوک و

در بیمارستانهای منت ب سح شدر اصوفدان و ارائو

عفونی 1 ،درصد پسماندهای تیوز و برنوده 3 ،درصود

راهکارهای اجرایی انجام گرفر.

پسماندهای شیمیایی یا دارویوی و کمتور از  1درصود
پسووماندهووایی ماننوود رادیواکتی وو ی وا سایتوتوکس ویک،

روش بررسی

دماسنجهای شکست و غیوره اسور .حوال آن کو بور

این محا ع از نو توصیفی بود ک ب صورت مقحعوی

اسواس گوزارش بانوک جدووانی نسوبر کنوونی تو یود

در بازه زمانی مدرماه تا دیماه سال  1395انجوام شود.

آمارهوای

جامع پژوهش شام  27بیمارستان سوح شدرسوتان

پسماندهای بیمارسوتانی در ایوران بورعک

سازمان ستمر جدانی برای کشورهای درحالتوسوع

اصفدان شام ده بیمارستانهای خصوصوی و خیریو ،

اسر ،ب بیاندیگر  75درصود پسوماند خحرنواک و 25

 14بیمارسووتان دانشووگاهی و  3بیمارسووتان نظووامی و

درصد پسماند عادی تو ید میشوود ( .)12بور اسواس

تأمین اجتماعی بود .از این تعداد بیمارسوتان فقوط 14

آمارهای موجود روزان  450تن زبا و بیمارسوتانی در

بیمارستان ( 13بیمارسوتان دانشوگاهی و  1بیمارسوتان

ایران تو ید میشود (.)12

خصوصی) با پژوهشوگران همکواری کردنود و بواقی

نتایج محا ع هادیپور و همکاران ک در بیمارستان

بیمارستانها ب ع ر عدم همکاری از جامع پوژوهش

امیرا مؤمنین و پ یک ینیوک ت صصوی شودید رجوایی

حذف شدند .بورای گوردآوری دادههوا از چک یسور

اهواز انجام شده بود؛ نشان داد  171/24کی وگرم زبا

«بررسی مدیریر پسماندهای بیمارستانی» ک مشوترکاً

در روز تو ید میشود ک  311/74کی وگرم آن عفوونی

توسط سازمان حفاظر محیطزیسر و دانشگاه ع ووم

و  555/41کی وگرم آن زبا و معموو ی مویباشود (.)1

پزشکی اصفدان تدوین شده بود و حاوی  101سوؤال

محا عوو  Santosو همکوواران در یووک بیمارسووتان در

بووود ،اسووتفاده شوود ( .)14ایوون چک یسوور دارای

کشوور برزیو نیوز نشووان داد کو  55/4درصود زبا و

قسمرهای مش صات بیمارستان ( 1سوؤال) ،ک یوات

خانگی 39/1 ،درصد عفونی 2/9 ،درصد تیوز و برنوده

( 3سؤال) ،مدیریر پسماند ( 1سؤال) ،نیروی انسوانی

و  2/4درصد شیمیایی بودنود .همچنوین بو ازای هور

درگیوور در موودیریر پسووماند ( 7سووؤال) ،تفکیووک

ت ر ،روزانو  4/09کی ووگرم زبا و (عفوونی و غیور

بست بندی و جمعآوری ( 27سؤال) ،حم پسوماند (7

عفونی) تو ید میشد ( .)13همچنین محا ع توک یان و

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

همکوواران نشووان داد ک و روزان و  5711/34کی وووگرم

امحوواء پسووماند ( 24سووؤال) ،بووارگیری ( 3سووؤال) و

پسماند در بیمارستانهای استان بوشدر تو ید میشوود

قسمر نو و مقدار (کی وگورم) پسوماند تو یود شوده

کوو شووام  59/41درصوود پسووماند عووادی و 40/39

بود .امتیازبندی سؤاالت چک یسور بو صوورت ب و

درصد پسماند خحرنواک مویباشود ( .)14محا عو El-

(یک امتیاز) و خیر (صفر امتیواز) بوود .پژوهشوگر بوا

 Salamدر مصر نشان داد ک از حج ک زبا و هوای

مراجع ب بیمارستانها و پ

از هماهنگیهای الزم با

بیمارسووتانی تو یوود شووده 31/9 ،درصوود عفووونی و

مسئول مدیریر پسماند بیمارستان ،اطتعوات الزم از

خحرناک و  41/1درصد زبا معمو ی میباشوند (.)15

طریوووق مصووواحب  ،بررسوووی مسوووتندات و مشووواهده
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جمعآوری شد .کمتر از  50درصد انحباق با استاندارد

اعتبارب ش وی در درج و دوم بودنوود .می وانگین تعووداد

ب عنوان وععیرِ غیرقاب قبول ،انحباق بین  50ا ی 15

ت رهای مصوب  244/5و میانگین ت ور فعوال نیوز

درصوود بووا اسووتاندارد بو عنوووان وعووعیرِ تووا حوودی

 201ت ر بود .میوانگین ک وی پسوماندهوای پزشوکی

قاب قبول و انحباق باالی  15درصد ب عنوان وععیر

تو یود شووده  379/21کی وووگرم در روز بووود .حووداکثر

قابو قبول تعیوین شود .اطتعوات الزم در زمینو نوو

ت ر مصوب و ت ر فعال بو ترتیوب  950و  150و

ما کیر بیمارستانها ،نو فعا یر بیمارستانها ،درجو

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

اعتبارب شی ،میانگین ت ور فعوال و میوانگین ت ور

همچنین حداکثر پسماند پزشوکی  1150کی ووگرم در

فعال نیز جمعآوری شد .نوو پسوماندها شوام شوب

روز و حداق پسماند پزشوکی تو یدشوده در روز 35

خانگی ،شویمیایی و دارویوی ،عفوونی ،تیوز و برنوده،

کی وگرم بود.

پاتو وژیووک و رادیواکتیووو نیووز جمووعآوری گردیوود.

 1بیمارسووتان ( 51درصوود از بیمارسووتانهووای مووورد

بیمارستانها ب دو دست بیمارستانهای کوچوک (زیور

محا ع ) گواهینامو زیسورمحیحی در زمینو دسوتگاه

 200ت ر فعال) و بیمارستانهای بزرگ (بواالی 200

بیخحرساز پسماند را داشتند و از  4بیمارسوتان بواقی

ت ر فعال) تقسی شدند .دادههوا در نرمافوزار اکسو

مانده ک این گوواهی را اخوذ نکورده بودنود ،همگوی

نس

دانشگاهی بودند .در جدول  1درصد انحباق اطتعات

 2010وارد شدند.

بیمارستانهای بررسیشده با حیح های مورد بررسوی
یافتهها

آمده اسر ک نشوان مویدهود بیمارسوتانهوای موورد

از بیمارستانهای موورد محا عو  11 ،بیمارسوتان دارای

محا ع در اکثر حیح ها عم کرد مناسبی داشتند.

درجوو اعتبارب شووی یووک و  3بیمارسووتان از نظوور

بیمارستان

درجه

اعتباربخشی

نوع مالکیت

نوع فعالیت

مدیریت پسماند

نیروی انسانی

درگیر

تفکیک،

بستهبندی و

جمعآوری

حمل پسماند

محل نگهداری

موقت پسماند

امحاء

بارگیری پسماند

جدول  :1درصد انطباق ابعاد مدیریت پسماند زباله های بیمارستانی با استانداردها در بیمارستانهای مورد بررسی

8

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

15

844

15

844

844

844

2

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

844

844

15

34

33

844

3

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

844

33

844

35

844

844

4

دو

خصوصی

غیر آموزشی

844

53

844

15

844

844

844

5

دو

دانشگاهی

غیر آموزشی

844

15

844

844

34

844

844

3

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

844

32

15

35

33

844

3

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

844

32

844

844

32

844

1

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

844

33

15

844

844

844

3

دو

دانشگاهی

غیر آموزشی

844

844

844

844

844

844

844

84

یک

دانشگاهی

آموزشی

15

844

844

844

844

844

844

88

یک

دانشگاهی

آموزشی

15

15

33

844

844

844

844
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82

یک

دانشگاهی

آموزشی

15

844

32

844

844

844

844

83

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

844

32

844

34

844

844

84

یک

دانشگاهی

آموزشی

844

844

844

844

34

32

844

33/33

33/38

33/13

34/34

33/43

31/23

844/44

میانگین تطابق ابعاد با استانداردها

در بعد مدیریر پسماند فقط س بیمارستان دانشگاهی

شد .در بعد امحاء نیز بیشترین انحباق با  100درصد و

با استانداردها در حد  15درصد انحباق داشتند و باقی

کمتوورین بووا  92درصوود هوور دو در بیمارسووتانهووای

بیمارستانها  100درصد انحباق داشتند .در بعد نیروی

دانشگاهی مشاهده شد .در بعد بوارگیری پسوماند نیوز

انسوانی بیشوترین انحبواق بووا  100درصود مربووط بو

در تموامی بیمارسوتانهوا درصود انحبواق  100درصود

بیمارستانهوای دانشوگاهی و کمتورین بوا  57درصود

مشاهده گردید .در مجمو  ،وععیر مدیریر پسماند

مربوط ب بیمارستان خصوصی بود .در بعود تفکیوک،

زبا در ک یو بیمارسوتانهوای موورد بررسوی از نظور

بست بندی و جمعآوری نیز بیشوترین درصود انحبواق،

انحباق با استانداردها در حود قابو قبول بوود .درصود

 100درصد و کمترین  92درصد بود ک هر دو موورد

انحباق مدیریر پسوماند بوا اسوتاندارد  94/79درصود

مربوط ب بیمارستانهوای دانشوگاهی بودنود .در بعود

انحباق نیروی انسانی درگیور بوا مودیریر پسوماند بوا

حم پسماند نیز بیشترین درصد انحبواق  100درصود

استاندارد  ،93/71درصد انحباق تفکیک ،بسوت بندی و

بود ک مربوط ب بیمارستان دانشگاهی و کمترین نیوز

جمعآوری با استاندارد  ،94/14درصود انحبواق حمو

 15درصوود بووود کوو در بیمارسووتان خصوصوووی و

پسووماند بووا اسووتاندارد  ،44/44درصوود انحبوواق مح و

دانشگاهی مشاهده گردیود .در بعود محو نگدوداری

نگدداری موقر بوا اسوتاندارد  ،94/43درصود انحبواق

موقر پسماند نیز بیشترین میزان انحباق  100بوود کو

امحاء با استاندارد  91/29و درصد انحباق بارگیری بوا

در بیمارستان دانشگاهی مشاهده گردید و کمترین نیز

استاندارد  100درصد بود.

 90بود ک بوازه در بیمارسوتان دانشوگاهی مشواهده
جدول  :2میانگین وزن پسماندهای موجود به تفکیک نوع پسماند در بیمارستانهای مورد مطالعه
نوع پسماند

خانگی

پاتولوژیک

رادیواکتیو

شیمیایی

عفونی

تیز و برنده

دارویی

درصد از کل

54

4

4/3

8/3

33

3

3/3

پسماندها
به ازای تخت فعال

8/3

4/43

4/448

4/44

4/18

4/45

4/43

(کیلوگر )

در جدول  ،2میانگین وزن پسماندهای موجود ب

محا ع میانگین تو ید پسماند ب ازای ت ر فعال

تفکیک نو و در جدول  3ب ازای ت ر فعال در

 2/33کی وگرم در روز بود .زبا های عفونی بیشترین

آورده اسر .در این

و زبا های شیمیایی ،ب ترتیب بیشترین و کمترین

بیمارستانهای مورد محا ع
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درصد از زبا ها را ب

هیوا میرزایی و همکاران

خود اختصاص دادند.

پسماند بیشتری ب ازای هر ت ر تو ید میکردند.

بیمارستانهای بزرگ نسبر ب بیمارستانهای کوچک

بیمارستان

میانگین پسماند روزانه

3

444

233

8/33

83

454

833

2/38

3

454

211

8/53

84

444

841

2/34

(کیلوگرم)

5

35

48

4/15

82

8444

243

4/33

نسبت پسماند تولیدی

تعداد تختهای فعال

به ازای هر تخت فعال

بیمارستان

4

844

34

2/33

88

834

884

8/44

(کیلوگرم)

میانگین پسماند روزانه

تعداد تخت های فعال

3

454

835

2/33

84

3444

154

4

نسبت پسماند

2

834

33

8/35

3

354

884

3/81

تولیدی به ازای هر

8

824

882

8/43

1

435

224

2/82

تخت فعال

جدول  :3میانگین پسماند روزانه (کیلوگرم) و نسبت پسماند تولیدی به ازای هر تخت فعال در بیمارستانهای مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری

مح نگدوداری موقور ( 11/43درصود) و بوارگیری

وععیر مدیریر پسماند زبا در ک ی بیمارستانهای

( 11/57درصد) بودند ،در وعوعیر قابو قبوول قورار

مورد بررسی از نظور انحبواق بوا اسوتانداردها در حود

داشتند ( .)17تموامی ابعواد موورد بررسوی در محا عو

قابو قبول بوود .درصود انحبواق مودیریر پسوماند بووا

حاعوور در مقایسو بووا محا عو امیوری و همکوواران از

استاندارد  ،94/79درصد انحباق نیروی انسانی درگیور

وععیر بسیار بدتوری برخووردار اسور کو یکوی از

با مدیریر پسماند با استاندارد  ،93/71درصد انحبواق

دالی احتما ی آن میتواند ب مشاجره بوین شودرداری

تفکیک ،بست بندی و جمعآوری بوا اسوتاندارد ،94/14

اصفدان و دانشوگاه ع ووم پزشوکی اصوفدان در سوال

درصوود انحبوواق حمو پسووماند بووا اسووتاندارد ،94/44

 1394برگردد ک در این سال نسبر ب عودم تفکیوک

درصد انحبواق محو نگدوداری موقور بوا اسوتاندارد

مناسووب زبا وو هووای خووانگی و عفووونی مربوووط بوو

 ،94/43درصود انحبواق امحواء بوا اسوتاندارد  91/29و

بیمارستانهای تحر پوشش این دانشوگاه اعتراعواتی

درصد انحباق بارگیری با استاندارد  100درصود بوود.

وارد بود ک باع

تحمی هزینو زیواد بو شودرداری

در محا ع امیری و همکواران در اصوفدان بعود امحواء

میگردیدند و منجر ب عودم جموعآوری بورای مودت

( 34/14درصد) و نیروی انسانی ( 77/43درصود) بو

چند روز گردید .همچنوین ممیوزی بدتور فرآینودهای

ترتیوب دارای وعووعیر غی ورقابو قبووول و تووا حوودی

مربوط و ارتقاء کیفیر در طی سالهوای گذشوت نیوز

قابو قبول بودنود و سووایر ابعواد کو شوام موودیریر

میتواند یکی از دالی احتما ی بدبود فرآیند مودیریر

پسوووماند ( 79/47درصووود) ،تفکیوووک ،بسوووت بندی و

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

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

در تدران نشوان دادنود کو وعوعیر بیمارسوتانهوای
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خصوصی مورد محا ع از نظر تحبیق با استانداردها بو

( .)12میانگین تو ید پسماند ب ازای هور ت ور فعوال

ترتیوب در ابعواد تفکیوک  47درصود ،جموعآوری 39

در محا عوو فووت زاده و همکوواران در تدووران 4/72

درصد ،نگ داری موقر پسماند  15/7درصد و حمو

کی وگرم ب دسر آمد ( )21ک باالتر از محا ع حاعر

زبا از ب شها ب مح نگ داری موقر  27/5درصد

بودند .این میانگین در محا ع فرزادکیوا بوا عودد بوین

بود ( )11کو بوا توجو بو نتوایج محا عو حاعور در

 1/3- 2/5کی وگرم بود ( )7ک نزدیک ب عودد محا عو

وععیر بدتری قرار داشتند .از آنجا ک محا ع عورب

حاعر بود .میانگین تو ید پسماند در محا ع فوت زاده

و همکوواران در سووال  1319صووورت گرفتوو اسوور،

و همکواران 1/1 ،کی وووگرم و  Sawalemو همکوواران

احتماالً ابزار سنجش و سؤاالت آن با محا عو حاعور

 3/1کی وگرم بود ک پایینتر از نتیجو محا عو حاعور

فوورق داشووت و در آن زمووان ،موودیریر پسووماندهووای

بود (.)19،21

بیمارستانی دارای عرورت و اهمیتوی کو در حاعور

امیری و همکاران ( )17در محا ع ای ک در اصوفدان

دارند ،نداشت اسر و فرآیندهای داخ ی بیمارستانهوا

انجام دادند میزان پسماندهای عفونی را  0/4کی ووگرم

برای این امر ب مانند امروز پیشرفت و مناسوب نبووده

ب ازای ت ر فعال گزارش کردنود .همچنوین محا عو

اسر .میانگین تو ید پسماند بو ازای ت ور فعوال در

فدایی و خرم در اسوتان چدارمحوال و ب تیواری ایون

این محا ع  2/33کی وگرم در روز بوود Sawalem .و

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

همکاران در یبی با  1/3کی وگرم پسماند بو ازای هور

( )7در محا ع ای در کرج این نسوبر را  2/2گوزارش

ت ر فعال ،میانگین پسماند تو یدی کمتری را نسوبر

کردهاند .نسبر پسوماند عفوونی تو یود شوده بو ازای

ب محا عو حاعور بیوان کردنود ( .)19میوزان پسوماند

ت ر فعال در این محا ع  0/11کی وگرم میباشود کو

تو یوودی بوو ازای هوور ت وور فعووال در آمریکووا 5/5

با محا عات امیری و همکاران و فرزاد کیا و همکواران

کی وگرم ،کشورهای اروپایی  4-2کی وگرم و در ایران

هم وانی ندارد و ی با محا ع فودایی و خورم همسوو

نیز  9- 2کی وگرم میباشد ( .)20این میوزان در تدوران

اسر .دهقانی و همکاران ( )23در اراک ب این نتیجو

 ،2/7در شیراز  4/4و در اصفدان  3کی ووگرم گوزارش

رسیدند کو پسوماندهوای عفوونی  39درصود از کو

شووده اسوور ( .)15میووانگین پسووماند تو یووودی در

پسماندهای بیمارستانی را تشکی میدهنود ،امیوری و

بیمارستانهای این محا ع در محودوده گوزارش شوده

همکاران ( )17این عدد را  10/19درصد بیان کردنود.

کشورهای اروپوایی و کشوور ایوران اسور کو نشوان

درصد پسماندهای عفونی  33درصد کو پسوماندهوا

میدهد عم کرد بیمارستانهای موورد محا عو در حود

اسر ک با نتایج محا ع دهقانی و همکاران هم وانی

میانگین کشووری اسور و اخوتتف قابو متحظو ای

داشت و ی با نتایج محا ع امیری همکواران هم ووانی

مشاهده نمیشود.

نداشر.

میانگین تو ید پسماند ب ازای هور ت ور فعوال در

در محا عوو گیتوویپووور و همکوواران ( )24میووزان

محا ع توک یان و همکاران در بوشودر  4/39کی ووگرم

پسماندهوای عفوونی ،تیوز و برنوده  1/32کی ووگرم و

بووود ( .)14ای ون میووانگین در محا ع و تبریووزی آزاد و

پسماندهای شیمیایی و دارویی بو ازای ت ور فعوال

محسنی بندپی در تدران  4/23کی وگرم ب دسور آمود

 0/13کی وگرم گزارش شد .میزان پسماندهای عفونی،
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تیز و برنده در این محا ع  0/14کی ووگرم بوود کو بوا

پیشنهادها

نتووایج محا عوو گیتوویپووور هم وووانی نوودارد .میووزان

با توجو بو نتوایج ایون محا عو مویتووان گفور کو

پسماندهای شیمیایی و دارویی در ایون محا عو 0/11

بیمارستانهای مذکور فرآیند مناسوب بورای مودیریر

کی وگرم گزارش بود ک بوا نتوایج محا عو گیتویپوور

بدین پسماندها را دارا بودند و ی این فرآیند از تو یود

هم وانی دارد .از آنجوایی کو در محا عوات بررسوی

پسماند تا مرح بارگیری با چا شهایی نظیور کمبوود

شووده می وزان پسووماندهووای پاتو وژی وک و رادیواکتی وو

آگاهی کارکنان ،عدم آموزش مناسب بیموار و هموراه،

گزارش نشدهاند ذا امکان مقایس نتایج این محا ع بوا

کمبود فضا و موواردی از ایون قبیو مواجو بوود کو

محا عات انجام شده در این زمین فراه نمیباشد.

موویتوووان آنهووا را بووا آموووزش ،فرهنوو سووازی،

میزان پسماند تو یدی بیمارستانها بو عووام ی چوون

انگیووزشهووای مووا ی و معنوووی و بووازنگری فرآینوود

وعووعیر و ظرفیوور بیمارسووتان ،ماهیوور و کیفیوور

مدیریر پسماند رفع کرد .تتش در جدور برطورف

خدمات پزشکی ،سح تجدیزات ،موقعیر بیمارستان،

کردن مشوکتت ،مویتوانود منجور بو کواهش میوزان

تنوو ب ووشهووای بیمارسووتان (بوورای مثووال جراحوی،

پسماندهای عفونی بیمارستانی و کاهش تأثیرات منفی

عمومی و  ،)...تبعیر بیمارستان از مووازین بدداشوتی،

بیمارستان بر روی محیطزیسر خواهد شود .اجرایوی

بافر فرهنگی ،اقتصادی و اجتمواعی کو بیمارسوتان،

نموووودن دسوووتورا عم ها ،روشهوووای اجرایوووی و

تعداد بیماران و دانشجویان ،گستردگی آزمایشوگاههوا،

خطمشویهووای مربوووط ب و موودیریر پسووماند امووری

استفاده از مواد قاب دفوع ،تعوداد جراحویهوای ثبور

الزماالجرا بوده و پیشنداد میشود مجموعو مودیریر

شده ،نو تجدیزات پزشکی ،کاربرد وسوای یوکبوار

بیمارسوتانها حرکوور از سومر برنامو ها بو اجوورای

مصرف در بیمارستان ،توجو بو جنبو هوای م ت وف

دقیقتر آنها را با جدیر بیشتری دنبال کنند توا ثموره

مدیریر پسماندهای بیمارستانی ،میزان شیو بیماری،

آن در کاهش حجو پسوماندهای پزشوکی و کواهش

جمعیر شدر و تعداد بیمارستانهای موجود در شودر

هزین ها را شاهد باشوی  .همچنوین پیشونداد مویشوود

و تعداد بیمارستانهای موجود در شدرهوای همجووار

تحقیقات بعدی در زمین مدیریر پسماند بیمارسوتانی

بستگی دارد .تفاوت در این عوامو مویتوانود عامو

در راسوتای طراحوی موداختت بورای کواهش حجو

وجود اختتف در میزان پسماندهای تو یودی در ایون

پسماندهای بیمارستانی صورت پذیرد.

محا عو و محا عووات پویش گفوور باشوود .پسووماندهای
پزشوکی بو مودیریتی موؤثر و پویوا در امور تفکیوک،
جموعآوری و بویخحوورسوازی نیواز دارنود .موودیریر
مناسب پسماندها موجوب کواهش حجو پسوماندها،
کاهش عفونرهای ناشی از پسماند (ب خصوص ایودز
و هپاتیر  )Bو کاهش هزین های بیمارسوتان خواهود
شد.
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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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