جامعه ام القرى
كليه العلوم الصحية بالليث

مقرر صحة البيئة

برنامج مراقبة التخلص اآلمن من النفايات الطبية
• كل المواد المستخدمة للتشخيص أو للعناية بالمرضى داخل
المرفق الصحي أو خارجه ،وفي حالة تلوثها بدم وسوائل
جسم المريض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة كان
المريض مصاب بمرض معدي أو غير مصاب ويراد
التخلص منها وترمي كالنفايات تعتبر من ضمن المخلفات
الطبية الخطرة.ويستثنى من ذلك األطعمة واألوراق التي
يستهلكها المرضى خالل فترات العناية بهم

• المخلفات الطبية الخطرة هي المحتوية على عوامل المرض
والتي يمكنها إحداث اإلصابة في اإلنسان وأخرى يمكنها
إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة مما حث بعض البلدان على
البحث عن مكمن المشكلة ومحاولة وضع أسس للتخلص منها
أو تقليل أثرها وأنشأت لهذا الغرض منظمات وهيئات لمتابعة
ظاهرة تفاقم خطر المخلفات الطبية ووضع خطط وبرامج
لتنظيم عمليات جمع ونقل وكيفية التخلص من تلك المخلفات
والبحث عن سبل تطوير المفاهيم القائمة لرفع من مستوى
أداء األشخاص القائمين على تلك العمليات.

تعرف النفايات الطبية على انها جميع النفايات
المفرزة من المنشئات الرعــاية الصحـية
والمشتملة على البقايا واألج ـزاء البشـرية
والـحيوانية  ,سـوائل الـجسم ( الدم ومشتقاته
– االف ارزات البشرية ) المـالبس الملوثة .
المسحات  .المـحاقن  .االدوات الحادة الملوثة
 .االدوية التالفــة ومنتهية الصالحية  .والمواد
الكيمائية والمواد المشعة الخطرة على الصحة

االهتمام العالمي بالمخلفات الطبية
• منظمة الصحة العالمية تعرف المخلفات الطبية بأنها تلك
المخلفات الناتجة من عمليات عالج المرضى والمناولة داخل
أقسام المرافق الصحية ومراكز البحوث ،قسمت هذه
المخلفات إلى مخلفات خطرة وهي تشكل حوالي – 10
 %25من مجموع المخلفات الطبية عموما.

• في إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية سنة  2000كشفت
على حوالي  160000حالة إصابة بفيروس اإليدز عن
طريق استعمال الحقن الغير اآلمن وحوالي  16 – 8مليون
حالة بفيروس التهاب الكبد البائي ومن  4.7 – 2.3مليون
مصاب بفيروس التهاب الكبد الجيمي من نفس السبب .

التعريف العلمي والقانوني لتلوث البيئة وعالقتها
بالمخلفات الطبية
• هنالك تعريفات :
• أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز يؤدي إلى
تأثير ضار على الهواء أو الماء أو األرض أو يضر بصحة
اإلنسان والكائنات الحية األخرى ،وكذلك يؤدي إلى اإلضرار
بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثير على حالة الموارد المتجددة.
• هو تدمير أو تشويه النقاء الطبيعي لكائنات حية أو لجمادات
بفعل عوامل خارجية منقولة عن طريق الجو أو المياه أو
التربة.

• هو كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية ال
تقدر األنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل اتزانها .
• هو كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة
إلى الهواء أو الماء أو الغالف األرضي في شكل كمي تؤدي إلى
التأثير على نوعية الموارد وعدم مالءمتها وفقدانها خواصها أو تؤثر
على استقرار تلك الموارد
• هو إدخال إي مادة غير مألوفة إلى أي من األوساط البيئية ،وتؤدي
هذه المادة الدخيلة عند وصولها لتركيز ما إلى حدوث تغيير في نوعية
وخواص تلك األوساط.

• إدخال مواد أو طاقة بواسطة اإلنسان سواء بطريق مباشر أو
غير مباشر إلى البيئة بحيث يترتب عليها آثارة ضارة من
شأنها أن تهدد الصحة اإلنسانية ،أو تضر بالموارد الحية أو
بالنظم البيئية أو تنال من قيم التمتع بالبيئة أو تعوق
االستخدامات األخرى المشروعة لها.

• فالمخلفات الطبية عند إهمالها تسبب تغيير فيزيائي أو كيميائي أو
بيولوجي يؤدي لضرر الماء أو الهواء أو األرض أو ضرر لصحة
اإلنسان كما جاء في التعريف العلمي األول ،واإلهمال في إدارة
المخلفات الطبية يسبب في تدمير أو تشويه النقاء الطبيعي للكائنات
الحية ،وإهمالنا في التخلص من المخلفات هو تغيير كمي أو كيفي
في مكونات البيئة الحية والغير الحية ال تقدر البيئة على استيعابه،
وإهمالنا في التخلص من المخلفات الطبية بمختلف أنواعها
البيولوجية أو الكيمائية أو المشعة هو إدخال مواد للبيئة من شأنها
أن تهدد الصحة اإلنسانية وهكذا.

 -1النفايات الطبية الغير خطرة:
هي النفايات التى تشتمل على مــواد كــالتى
توجد في النفايات الـمنزلية العادية وهــي غير
محـتوية علـى النفــايات المعــدية او
الكيمــاوية الـخطرة او المشعــة
( نفــايات المـواقع االدارية واألبنية الخــدمية)
ويعامـل هذا النوع من النفايات مثل معــاملة
النفايات المنزلية.

-2النفايات الطبية الخطرة :
هي تلك النفــايات التى تفرز مـن المصادر
شديدة التلوث بالعوامل القابلة للــعدوى
والمواد الكيماوية والمشعة والتى تتطلب
الـحرص في تداولها والتخلص منها .
وفيما يلي سبعة انواع من النفايات الخطـرة
يستلزم كــل نوع منها بعــض المتطلبات
لجمعها والتخلص منها :

 نفايات االجزاء وبقايا االعضاء البشرية :
تحتوي علــى االنســــجة  ,واألعــــضاء البشرية ,
والنسيـــج الـــجنينية والمشيمــية  ,وجــــــــثث
الــــحيوانات  ,والـــدم ومشتقــــاته والســــوائل
الجسمية  .ويلزم التخلص من جــــميع النســـج
واألعـــضاء البشـــرية والنســـج الـــجنينية
والمشيمة فـــي المدافن الرسمية

 النفايات المعدية :
هي تلك النفايات التـــى قد تنقل أي مـــن االمــراض
المعدية نتيجة تلــــــوثها بالبكتيريا  ,الفـــيروسات
والطفيليات والفطريات وبقايا الـــمواد المستخدمة
باإلغراض الطبية  .وتعتبر جميع النفايات التى تفرز
من عنابر العزل او الحميات من النفايات شديدة
العدوى .

 النفايات الكيماوية :
تشتمل على المواد الكيماوية الصلبة او السائلة او
الغازية المستخلصة من االنشطة التشخيصية
او المـــخبرية  .او المستخدمــــة بالـــتنظيف
وإجراءات التطهير  .ولحماية الصحة تصنف
نفايات المواد الكــيماوية المنشاءت الصحية
على انها من النوع (الخطر ) اذا انطق عليها
الموصفات التالية :
 .1ان تكون سامة
 .2لها صفة التآكل للمواد االخرى
 .3قابلة لالنفجار
 .4المواد المسببة للسرطان والعيوب الخلقية
للجنين

 النفايات الحادة :
تشمل النفايات الحادة على المحاقن والمباضع
الجراحية  ,والشفرات  ,والزجاج المهشم ,
واي ادوات حادة اخرى قد تسبب قطع او
وخز للجسم
 نفايات االدوية :
تتضمن االدوية التالفة او منتـــهية الصالحية
واللقـــاحات واألمصال

 نفايات المواد المشعة :
تتضمن جميع المـــواد الصـــلبة والسائلة
والغازية الملوثة بنويدات المـــواد المشعة
الناتجة من استخدامـــها فـــي فـــحوصات
االنسجة البشرية والسوائل وفي اجراءات
تشخيص وتحديد االورام وعالجها.

االلوان المميزة الموصى بها ألكياس وحاويات
النفايات الطبية
نوع النفاية

لون الكيس مواصفات الكيس
والحاوية والحاوية

نفايات شديدة
العدوى

اصفر

يتم وضعها باالوتالف
وذلك في كيس او
حاوية بالستيكية ال
تسمح التسرب

نفايات االجزاء
البشرية +
النفايات االمعدية

اصفر

اكياس بالستيكية او
حاوية محكمة سميكة
مقاومة للتسرب

النفايات الحادة

اصفر

حاوية جدارها سميك
صلب مقاوم للثقب
والتسرب

نفايات المواد
الكيماوية واألدوية

اصفر

اكياس بالستكية او
حاوية محكمة سميكة
مقاومة للتسرب تبرز
عليها عبارة
(نفايات كيماوية وأدوية )

نفايات المواد
المشعة

حاوية
محكمة
الغلق

حاوية تصنع من
الرصاص محكمة يبرز
عليها الشعار الدولي
لإلشعاع النووي

النفايات الطبية
الغير خطرة

اسود

اكياس بالستيكية
محكمة سميكة مقاومة
للتسرب او حاوية
جدارها سميك صلب
مقاوم للتسرب والثقب

تتكون نفايات وقمامة المستشفى من األتي

تتكون المخلفات الطبية ( )% 20من األتي :

مكونات المخلفات الغير طبية:

األشخاص األكثر عرضة لالصابات هم:
•
•
•
•

األطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمرفق الصحي.
المرضى والزائرين للمرفق الصحي.
العاملين والعامالت بالنظافة والمغسلة ونقل القمامة داخل
المرفق.
عمال المكبات أو المحارق أن وجدت.

انواع المخلفات الطبية
• مخلفات المواد المعدية
• كل مادة غير حادة يراد التخلص منها بعد العناية بالمرضى
ملوثة بدم أو سوائل جسم المريض
مثل عينات الدم ,البول ,البراز ,عينات لعاب وبصاق,
عينات سائل الحبل الشوكي ,مسحات عنق الرحم والجروح
والمناطق الجسم األخرى ,شاش وقطن ملوث بالدم ....

مخلفات المواد الحادة
• كل مادة حادة يراد التخلص منها بعد العناية بالمريض من
مخلفات إبر الحقن وإبر الخياطة والمشارط والزجاج
المكسور الملوثة والغير ملوثة بدم وسوائل المرضى،
وعبوات الزجاجية المستخدمة في التطعيم

مخلفات المواد الكيماوية
• كل بقايا المواد الكيماوية السائلة المستخدمة في المراكز
الصحية
• مثل المطهرات ومواد التعقيم المستخدمة لتنظيف جروح
المرضى أو مواد المطهرات المستخدمة لتظيف األجهزة
الجراحية أو لتنظيف األسطح ،المذيبات واألصباغ
المستخدمة في معامل الباثولوجي ،الكيماويات والمحاليل
المنتهية الصالحية أوسيئة التخزين بمعامل التحاليل
والصيدالية ،وبقايا الدهانات واالصباغ والزيوت بأقسام
الصيانة والحركة

المخلفات الباثولوجية
• هي مخلفات أنسجة وبقايا بشريةمثل مخلفات المشيمة في قسم
الوالدة ومخلفات العمليات من أعضاء الجسم المستأصلة،
مخلفات المصاحبة إلجراء العمليات من دم وسوائل أخرى،
عينات بشرية في معمل الباثولوجي.

مخلفات المواد المشعة
• كل مادة يراد التخلص منها ملوثة بمواد مشعة خالل الكشف
أو المعالجة
• مثل بعض المواد المشعة التي تستخدم لعالج األمراض
السرطانية أو االدوات المستخدمة للكشف عن تلك األمراض

المخلفات الصيدالنية
• كل بقايا المنتجات الصيدالنية المنتهية الصالحية ،الغير
مستخدمة ،أو المسكوبة على االرض أو الملوثة
• مثل األدوية واللقاحات واالمصال الغير مطلوبة أو زجاجات
الفارغة أو علب الكرثون المحتوية على بقايا تلك األدوية،
قفازات والكمامات واالنابيب البالستيكية المستخدمة في
توصيل تلك األدوية

المخلفات السامة ذات االضرار الجينية البيئية
• كل المواد السامة ذات تاثير جيني عل البيئية المحيطة من
حيت أحداث طفرات ،تشوهات ،أو تكوين خاليا سرطانية
• مثل بقايا بعض األدوية المستخدمة في أقسام عالج األورام
الموجودة في براز أو بول أو قيء المريض المعالج وهذه
المواد لها المقدرة لوقف نمو وقتل أنواع من الخاليا البشرية
السرطانية ،وتعطى أيضا للمرضى المزروع لهم عضو جديد
لتقليل من مناعتهم .

المخلفات المحتوية على المعادن الثقيلة
• بقايا مخلفات محتوية على مواد سامة جدا
• مثل الزئبق عندما يتسرب من تكسر بعض األجهزة الطبية
والكدميوم الموجود ببطاريات المرمية بعد االستعمال وبعض
االدوات المحتوية على معدن الرصاص بأقسام التشخيص
واألشعة

مخلفات اسطونات الغاز المضغوط
• هناك عدة أنواع من الغازات المستخدمة في الصحة
• بعض منه مخزن في أسطوانات يمكن أعادة استخدامها
والبعض الخر مخزن في علب مضغوطة ترمى بعد انتهاها
مثل غاز التخذير واالكسجين وبعض غازات التعقيم في
صالة العمليات والهواء المضغوط في المعامل وبعض أجهزة
العالج وقسم الصيانة وغيره

المصادر المنتجة للمخلفات الطبية
• تنقسم المصادر المنتجة للمخلفات الطبية إلى مصادر رئيسية ومصادر
ثانوية حسب الكمية المنتجة إلى:
• المصادر الرئيسية
المستشفيات بكافة أنواعها  ،المراكز والعيادات التخصصية  ،العيادات
والمصحات الخاصة  ،خدمات حاالت الطوارئ مثل اإلسعاف،
المستوصفات والمراكز الصحية األولية المتخصصة في التطعيمات،
عيادات الوالدة وأمراض النساء.العيادات الكشف الخارجية.مراكز
غسيل الكلى.اإلسعافات األولية.خدمات ومصارف الدم.خدمات الطب
العسكري.معامل التحاليل الطبية.المؤسسات والمراكز البحثية للتقنيات
الحيوية.مراكز الباثولوجية والطب الشرعي.مراكز أبحاث الحيوان
وكليات ومعامل البيطرية.مراكز العناية بالمسنين.

المصادر الثانوية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مكاتب األطباء المنفصلة والمستعملة للكشف الروتيني على المرضى
عيادات األسنان الصغيرة.
مراكز إعادة وتأهيل المعاقين.
العيادات النفسية.
العالج المنزلي.
مراكز التجميل كثقب األذنين والوشم
أجنحة وأقسام اإليواء.
حجرة العمليات.
حجرات المعالجة الجراحية.
حجرة سحب العينات.
صاالت الوالدة.
معامل التحاليل.
الصيدلية ومخزن الدواء بالمستشفى.

التعرض للمخلفات الطبية قد ينتج عنه
أمراض وجروح خطيرة وذلك لوجود عدة
عوامل تؤدي إلى ذلك منها :
ميكروبات شديدة العدوى وفتاكة.
لوجود مواد شديدة السمية للخاليا البشرية تسبب
موتها أو طفرات لها.
لوجود أدوية وكيماويات خطرة.
مواد مشعة مهلكة.
مواد حادة وقاطعة لألنسجة البشرية.

من هم االشخاص االكثر عرضة
• كل اإلفراد العاملين بالصحة والذين يتعرضون للمخلفات الطبية داخل
المرفق الصحي المنتج لتلك المخلفات أو خارج ذلك المرفق
كاألشخاص المسئولين عن جمع ونقل والتخلص من تلك النفايات ،أو
غيرهم
• واألشخاص األكثر عرضه لإلصابة هم :
• األطباء والممرضات والطواقم الطبية المساعدة والعاملين بالمرافق
الصحي.المرضى بالمستشفيات والمؤسسات الصحية.الزائرين
للمستشفيات والمؤسسات الطبية.العاملين في المغسلة وجمع ونقل
النفايات بالمؤسسات الطبية.العاملين على التخلص من تلك
النفايات بالمكبات والمحارق العامة.

طرق انتقال مسببات المرض من المخلفات الطبية :
•
•
•
•
•

عن طريق الوخز.
قطع الجلد.
.عن طريق مالمستها لألغشية المخاطية.
عن طريق االستنشاق.
عن طريق البلع.

األضرار الصحية
•

األضرار الصحية للمخلفات الطبية تختلف باختالف أنواعها في الفقرات اآلتية:

أ-

األضرار الصحية للمخلفات المعدية والحادة Infectious waste and
sharps

-

عن طريق التماس أو وخز أو قطع الجلد بمواد حادة ملوثة.
أمراض الجهاز التناسلي الناتجة من المخلفات والعينات الملوثة بإفرازات التناسلية.
االلتماس المباشر والغير مباشر مع المخلفات الملوثة بإفرازات رئة المرضى ولعابهم
ميكروبات االلتهابات المعوية الناتجة بسبب بكتيريا السلمونيال والشقيال وبعض الديدان المعوية
التعرض للمواد ملوثة بسائل الحبل الشوكي الملوث ببكتيريا التهاب السحايا
احتمالية وجود بعض أنواع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وسوائل التعقيم
وأخيرا هناك بعض الفيروسات التي توجد في معظم سوائل وإفرازات جسم المرضى
المصابين بفيروس  , Ebolaوغيرها.

ب -األضرار الصحية للمخلفات الكيماوية والصيدالنية
Chemical and pharmaceutical waste
• العديد من المخلفات الكيماوية والصيدالنية المستعملة بالمؤسسات
الصحية تعتبر من ضمن مصادر الضرر للعاملين والعامالت والبيئة
المحيطة ،فبعض منها مواد كيماوية سامة ومواد محدثة للسرطانات
والطفرات بالخلية البشرية واألحياء البرية ،باإلضافة الى وجود مواد
كيماوية أخرى حارقة وسريعة االشتعال واالنفجار .كميات المواد
الكيماوية والصيدالنية قد تكون قليلة عند االستعمال ولكن الكميات
الكبيرة تنشى عن وجود مواد قد انتهت مدة صالحيتها أو لم يتم
استعماله لعدم الرغبة في استخدامها.
• مخلفات بعض المواد الكيماوية تسبب تسمم عن التعرض لها بكميات
كبيرة في فترة زمنية قصيرة مثل مواد التطهير والتعقيم أو عند
التعرض لها بكميات قليلة لفترات زمنية طويلة كالزئبق

• جروح الجلد أو العين أو األغشية المخاطية للجهاز التنفسي
قد تحدتها تناثر المواد الكيماويات الحارقة والقابلة لالشتعال
وشديدة االنفجار (مثل مركبات الفرمولدهايد المستعملة في
التعقيم وحفظ عينات األنسجة).
• صرف بقايا الكيماويات إلى شبكة المجاري العامة (الصرف
الصحي) قد تؤدي ألضرار بيئية حيوية بسبب عدم مقدرة
محطات معالجة مياه المجاري للقضاء والتخلص من تلك
المواد

ج -األضرار الصحية للمخلفات األدوية السامة
) (Genotoxic waste
• التعرض لألدوية المستعملة لعالج الكيماوي لألمراض السرطانية عند
تحضيرها أو إعطاءها للمرضى أو عند تصريفها والتخلص منها قد
يسبب أضرار للعاملين بالصحة وذلك لمقدرة تلك المواد على قتل
الخاليا البشرية أو أحداث تشوهات بها.
وطرق التعرض تختلف منها خالل استنشاق الغاز أو الغبار المتطاير
لتلك األدوية أو االمتصاص الجلد المباشر أو ابتالع مواد غذائية
ملوثة بتلك األدوية أو مخلفاتها أو بسبب سواء التعامل وضعف ناحية
العملية مثل استعمال الفم لسحب السوائل بواسطة السحاحة

د -األضرار الصحية للمخلفات الطبية المشعة
Radioactive waste
• خطورة وشدة األمراض المسببة بواسطة التعرض للمخلفات
الطبية المشعة تعتمد على نوع وكمية األشعة المتعرض لها،
تتدرج من األعراض البسيطة مثل الصداع والدوخة والقيء
إلى أكثر األعراض خطورة.

ه -التحسس العام من المخلفات الطبية
• بغض النظر عن األضرار الصحية للمخلفات الطبية بجميع
أنواعها فهناك عدم قبول وعدم رضا وتحسس كبير من رؤية
نفايات المؤسسات الصحية

ثانيا -المخلفات الطبية وأثارها في صحة المجتمع
• أثار المخلفات المعدية والحادة في صحة المجتمع
يعتبر العاملين بالصحة وباألخص طاقم التمريض أكثر األشخاص إصابة بفيروسات
الدم المعدية مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة اإليدز من خالل وخز اإلبر
والحقن الملوثة بدماء المرضى ،أيضاء الفنيين وطواقم الطبية المساعدة والعاملين
في جمع ونقل والتخلص من النفايات بالمستشفى عرضة لهذه اإلصابات والعاملين
بالمكبات القمامة العامة .تعتبر عدد اإلصابات بهذا النوع من المخلفات للمرضى
والزائرين أقل بكثير من العاملين وذلك لعدم احتكاكهم المباشر ولمدد زمنية أقل
بها وهذا إذا لم يتم العبث بهذا النوع من المخلفات من قبلهم .ولكن هناك خطورة
من انتقال بعض األمراض في حاالت اإلهمال وتصريف الغير مقنن والسليم
للمجاري الصرف الصحي بالمستشفيات وباألخص أقسام األمراض السارية،
فبعض الدراسات وجدت أن هناك بعض األوبئة مثل الكوليرا في أمريكا الالتينية
كانت بسبب تصريف الغير صحي لمجاري تلك األقسام.

توصيات لبرنامج عمل متكامل عن كيفية التخلص
السليم من المخلفات الطبية داخل المستشفيات
والمراكز الصحية

• هذه ستة نقاط موجزة إلنشاء منظومة متكاملة وآمنة عند
التعامل مع المخلفات الطبية الناتجة من الخدمات الصحية
للمرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية ومعامل التحاليل
وغيرها.

 -1دراسة مشكلة المخلفات بالمرفق الصحي قبل
البدء في أي حلول:
• أ -معرفة وتعيين أنواع المخلفات المنتجة ،تحديد أنواعها
بدقة مثال المخلفات المعدية ،الصيدالنية ،الكيماوية والمشعة
وغيرها.
• ب -التحكم في كمية المخلفات ومما تتكون وأماكن إنتاجها،
معرفة كمية ما ينتج يوميا من كل نوع وأماكنها ،ويمكن
التحكم فيها باستبدال مثال مواد تعقيم أو تنظيف الشديدة
السمية مع أخرى أقل سمية وأكثر فاعلية.

 -2وضع استراتيجية عامة للمرفق الصحي :
• أ -دراسة الخدمات المتاحة بالمدينة لتخلص من المخلفات
الطبية ،من حيت وجود شركات جمع ونقل والتخلص من
النفايات بأنواعها وكذلك وجود معظم وسائل وأدوات نقل
وجمع تلك النفايات.
• ب -دراسة تكلفت كل الخيارات المتاحة مثال ،تكلفت
التخلص منها داخل المرفق بواسطة المحارق ،أو تكلفت نقلها
والتخلص منها بالتعاون مع مرفق صحي أخر ،أو أن تتكفل
شركات النظافة بكل العمل.

• ج -تحديد مسار البرنامج الذي تم اختياره ،تحديد وبدقة الطريقة المثلي
لتخلص من النفايات الطبية بالمرفق
• د -تحديد وإعطاء المهام والمسؤوليات لطاقم التمريض والعاملين
والعامالت بجمع ونقل والتخلص من النفايات ،تحديد المسئول عن
متابعة كل اإلجراءات وينصح بتعيين موظف مهمته المراقبة لديه
صالحيات ويتبعه عمال وعامالت النظافة
• ه -تحديد اإلطار الزمني لكل مرحلة من مراحل البرنامج المعد لجمع
ونقل والتخلص من النفايات ،وضع جدول زمني لجمع النفايات من
األقسام

 -3تدريب الطاقم الصحي المسئول عن تنظيف ونقل
والتخلص من المخلفات الطبية والغير الطبية:
•
•
•
•

 تدريب الطاقم الصحي على كيفية فصل أنواع المخلفاتالطبية والغير طبية
 تزويد العاملين بمعلومات عن مخاطر المخلفات الطبية لكلقسم على حده .
 كيفية جمع المخلفات واختيار أماكن التجميع المؤقتوأماكن وضع السالت .
أعطى ووضح المسؤوليات بالكامل ،تحديد األشخاص
المسئولين عن جمع القمامة من األقسام واألشخاص
المسئولين عن نقلها من المرفق أو معالجتها.

 -4التقليل من كمية وخطورة المخلفات الطبية :
•
•

•
•
•

أ -التقليل من استخدام أآلت التي بها الزئبق
ب -التقليل من استخدام األشياء التي تتركب من ( PVCبولي فينيل
الكلورايد) لتقليل من كمية هذه المادة في المخلفات وبذلك تقل نسبة
انبعاث األبخرة السامة عند احتراقها.
ج -استخدام مواد آمنة للبيئة يمكن أعادة استخدامها
د -العمل على أعادة تصنيع بعض المخلفات لالستفادة منها ،مثل
الكرتون والبالستيك وغيرها.
ه -حفظ سجالت المخلفات الطبية وباألخص المواد السامة الخطرة

 -5تصنيف المخلفات الطبية عند أماكن إنتاجها :
•
•
•

•

أ -عزل وفصل المخلفات الخطرة والمعدية عن القمامة العامة
ب -معالجة كل نوع على حدة لتقليل من تكلفت التخلص من
النفايات الخطرة والسامة
ج -أمكانية االستفادة من بعض المواد التي من الممكن أعادة
تصنيعها
د -التقليل من خطر العدوى ،عند فصل المخلفات الحادة عن
المخلفات األخرى ،وضع المواد الحادة واإلبر مباشرة في
علب البالستيك المقوي

 -6معالجة المخلفات المعدية معالجة سليمة:
•
•
•

•
•

أ -اختيار محرقة مناسبة وآمنة للبيئة واألفراد
ب -العمل على تقليل كلفت التخلص ومعالجة المخلفات ،معالجة
بعض المخلفات بمواد كيماوية أو بواسطة التعقيم البخاري
ج -معالجة المخلفات الطبية السائلة ،معالجة األحماض والقلويات
الناتجة من معامل التحليل ومعامل الباثولوجي قبل تصريفها للشبكة
المجاري
د -العمل على التقليل من األبخرة السامة المنبعثة من المحارق
ه -التقليل من زمن تخزين المنتجات السامة ورماد المحارق

دور التثقيف الصحي في إدارة المخلفات الطبية
من خالل عرض األخطار ناتجة من المخلفات الطبية نالحظ أن هناك جانب كبير من
المسئولية في التعامل مع هذا النوع من المخلفات يختص به عنصر التثقيف
الصحي والذي تكون أحد أهدافه األساسية هي :
• إيصال المعلومات الصحية بالطريقة الصحيحة
• تزويد الناس بالمهارات الالزمة لتمكينهم من المشاركة في حل مشاكلهم الصحية
وللمشاركة بتغيير األفكار والسلوكيات والعادات الصحية الخاطئة إلي الصحيحة .
• التثقيف الصحي يهدف إلي أحداث التعليم وليس لمجرد نشر المعلومات "الدعاية
الصحية".

ما هي النقاط المتعلقة بالمخلفات الطبية والتي يجب
أن يركز عليها قسم التثقيف الصحي:
•
•
•

•
•

تعريف التلوث بصفة عامة .
تعريف المخلفات وأنواعها ومدي االستفادة منها ومدي
خطورتها .
التركيز علي التعريف بالمخلفات الطبية وأضرارها ومدي
خطورتها .
تصنيف المخلفات الطبية من حيث الخطورة
الحث علي إتباع نظام الفرز والتعريف بأهميته

•

•
•
•
•

.شرح كيفية التعامل مع المخلفات الطبية وكيفية التخلص
منها.
التعريف باألمراض التي تنتقل عن طريق المخلفات الطبية
وتصنيف هذه األمراض .
تعريف مفهوم العدوى وكيفية انتقالها .
تحديد النقاط الرئيسية للسيطرة على العدوى من األمراض
المعدية وطرق الوقاية منها .
عمل الملصقات والمطويات الصحية التي تهدف إلى إيصال
المعلومة الصحية للفئة المستهدفة .

كيفية التعامل السليم مع المخلفات الطبية
الخطرة بالمرافق الصحية
• إلبعاد الخطر عن األفراد العاملين بالمرافق الصحية من
تمريض وفنيين وأطباء وكذلك إبعاد الخطر عن
األشخاص المحيطين والمجتمع والبيئة بصفة
عامة فهناك عدة خطوات لو استخدمت ألصبح المرفق
الصحي مصدر للشفاء وليس مصدر للعدوى وخطر للبيئة

الخطوة األولى






تطبيق نظام التصنيف للمخلفات الطبية والغير طبية ( system of
 )segregationحيث تقسم النفايات كآالتي:
 النفايات العامة مثل بقايا الطعام  ،األوراق ،علب البالستيك ،تجمعوتوضع في أكياس خاصة بها.
النفايات الطبية أو مخلفات المرضى الناتجة من العناية بهم مناألقسام المختلفة كحجرات اإليواء  ،صاالت العمليات وحجرات
ومعامل التحاليل بكافة أنواعها ،توضع في أكياس خاصة بها ويتم
تجميعها والتعامل معها بحذر شديد.
 المواد والمخلفات الحادة كاإلبر والحقن والمشارط والزجاجالمكسور في الحالتين ملوث وغير ملوث

الخطوة الثانية
•
•
•
•
•
•

استخدام األكياس المخصصة لكل نوع من النفايات كآالتي
 أكياس باللون األحمر الفاقع ( توجد عليها العالمة الدولية للمخلفات البيولوجية الخطرة)توضع بها المخلفات الطبية للمرضى.
 أكياس باللون األسود للمخلفات العامة مثل مخلفات المكاتب وحجرات األطباء وطاقمالتمريض .
 إلزام العامالت بوضع أكياس بالوزن المناسب في سالت القمامة داخل األقسام ،ويراعىعدم تعبئة السالت أكثر من الالزم وأن تكون بغطاء وبعيدة عن سرير المريض.
 يجب أن تكون هناك سلتان في كل حجرة للمرضى أحدها بكيس احمر واألخرى بكيسأسود.
 -يجب عدم نقل أكياس المخلفات باليد عبر الممرات حتى ال تتمزق.

الخطوة الثالثة
• ضرورة استعمال حاويات أو حافظات صغيرة من البالستيك
المقوى عليها إشارة المخلفات البيولوجية الخطرة لجمع بقايا
اإلبر والحقن بعد استخدامها مباشرة وعدم رميها نهائيا
بأكياس القمامة ويتم التخلص منها بعد تعقيمها بواسطة
المحارق ،ويجب أن ال تعبأ تلك الحافظات أكثر من ثالثة
أرباعها

الخطوة الرابعة
• استخدام طرق بديلة للتخلص من بعض النفايات الطبية بدل
الحرق مثل التعقيم البخاري والمعالجة الكيماوية قبل وضعها
مع النفايات األخرى

الخطوة الخامسة









 عدم تجميع النفايات من قبل العامالت ووضعها في الممرات عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة معرضة لألمطاروالحيوانات والطيور والحشرات والقوارض
سهولة وصول عامالت وعمال النظافة بالمرفق الصحي وعربات نقل
النفايات ألى الخارج
 صعوبة وصول المارة وزوار المرفق الصحي لمكان التجميعالمؤقت للنفايات
 وجود مصدر للمياه لتنظيف األرضية وتصريف جيد لهاالحث على ارتداء القفازات والمعاطف الواقية للعاملين بنقل النفايات
الطبية
 -ضرورة وجود وقت ثابت لنقل القمامة من المرفق الصحي

•  -يفضل جمع األكياس السوداء للقمامة العادية في وقت
يختلف عن وقت جمع األكياس الحمراء
•  -يراعى عدم امتالء أكياس القمامة أكثر من ثالثة أرباع
الكيس حتى يسهل إغالقها والتعامل معها
•  -يفضل بعد امتالء األكياس الحمراء بالمخلفات الطبية
أن توضع عالمات مختصرة عليها تخص القسم

الخطوة السادسة لمعامل التحاليل
•  -ضرورة التخلص من أطباق المزارع البكتيرية بواسطة
التعقيم البخاري قبل رمي تلك األطباق في أكياس المخلفات
الطبية.
•  -أجراء المعالجة األولية لبعض المخلفات السائلة ( المذيبات
واألصباغ كما في معامل الباثولوجي) قبل تصريفها.

الخطوة السابعة لمصارف الدم :
• وضع وحدات دم المتبرعين الغير صالحة لالستخدام (بسبب
انتهاء صالحيتها أو احتواها على ميكروبات الدم المعدية) في
أكياس حمراء (سميكة وغير منفذة للسوائل) ويتم التخلص
منها بواسطة المحارق فقط وليس بالطرق األخرى

الخطوة الثامنة للصيدلية ومخزن األدوية:
• األدوية منتهية الصالحية أو سيئة التخزين تعاد للمصدر أو
الشركة الموردة حتى يتم التخلص منها بمعرفتهم وال يتم
التخلص منها بالمكبات العامة مع القمامة األخرى .

الخطوة التاسعة ألقسام اإليواء:
• يجب وضع عالمات على كل عينة يتم إرسالها من األقسام
ألي مختبر التحاليل تبين من أين أخذت ومدى خطورتها وهل
المريض مصاب بمرض معدي حتى يتم التعامل معها بشكل
سليم على حسب خطورتها كذلك التخلص منها بالشكل
السليم.

القاعدة الوحيدة التي يجب علينا أن ال ننساها عند التعامل مع
المخلفات الطبية هي" :حتي االن ال توجد خيارات رخيصة و
آمنة لألفراد والبيئة للتخلص من المخلفات الطبية" فيجب علينا
التعامل معها بهذا الشكل.

•

•
•
•

األختيارات المتاهة للتخلص من المخلفات الطبية أو بقايا
المعالجة لتلك المخلفات والتي ال يمكن إعادة استخدامها أو
استعمالها بعد المعالجة هي:
المحارق.الردم.-التصريف إلى شبكة الصرف الصحي

هناك عدة إعتبارات ألختيار الطريقة المناسبة للتخلص
من المخلفات الطبية منها:
•
•
•
•
•
•
•

نوع وطبيعة المخلفات وخطورتها.
إذا إجريت المعالجة األولية للمخلفات الطبية فقلة خطورتها.
إذا كان تصريفها والتخلص منها غير مضر للبيئة.
سهولة وفاعلية طريقة التخلص.
تكاليف طريقة التخلص.
األخطار المهنية للمنتج والناقل والمشرف على عمليات
التخلص.
األثار الصحية والبيئة لمكان الردم أوالمحارق أو اآلت
المستخدمة في ذلك على األفراد والمجتمع.

المحارق (:)Incineration
•
•

•

•

تستخدم المحارق للتخلص ومعالجة والتقليل من حجم النهائي
للمخلفات البيولوجية والطبية .
يجب مراقبة جودة المحرقة عن طريق أختبارات بيولوجية
تبين عدد الميكروبات المتبقية بعد عمليات الحرق لتأكد من
فاعليتها في التخلص من الجراثيم الممرضة المتواجدة
بكميات كبيرة ضمن المخلفات الطبية
وكما في الطرق األخرى يجب حفظ سجالت عن الكميات
التي دخلت إلى المحرقة وأنواعها وجميع مراحل تشغيل
المحرقة واألختبارات التي إجريت لمراقبة جودة وفاعلية
المحرقة
ألختبار المحرقة تؤخذ عينات من المخلفات الطبية قبل وبعد

• الرماد أو العوادم المتبقية بعد عمليات الحرق يجب أختبارها
قبل التخلص منها عن طريق الردم لتأكد من خلوها من
مخاطر بيئية .
• عند إجراء األختبارات يجب األخذ في االعتبار المخلفات
التي تحتوي كميات متنوعة ومختلفة من الميكروبات
ومخاطر كل نوع .

الردم (:)Landfill
•
•
•
•
•

حتى األن ال توجد مخاطر من أستعمال طريقة الردم
للمخلفات الطبية والبيولوجية والمحتوية على ميكروبات
معدية أذا تمت أجراءات الردم بطريقة صحيحة وآمنة
وهناك عدة متطلبات لعملية الردم اآلمن منها:
وجود طبقة تحت الردم غير نفادة لمنع تلوث األرضية ومياه
الجوفية.
مراقبة المياه الجوفية المحيطة بمنطقة الردم من التلوث.
تغطية الردم يوميا ً لمنع أنتقال الميكروبات الممرضة
بواسطةالحشرات والتقليل من الروائح الكريهة المنبعثة من
المخلفات.

•
•
•

•
•

مراقبة الغاز المنبعث من عمليات الردم.
عند عملية الردم يفضل وضع المخلفات البيولوجية والطبية
في الطبقة السفلى لباقي المخلفات.
يفضل تغطية المخلفات الطبية بطبقة صلبه من الردم بسمك
ال ينقص عن متر.
منطقة ردم المخلفات الطبية تكون على مسافة ال تقل عن
ثالث أمتار من حافة المكب المحددة.
يفضل أن يكون عمق المخلفات الطبية المردومة ال يقل عن
مترين من سطح الردم.

•

•
•
•

بصفة عامة عملية الردم السليم بالمكبات للمخلفات الطبية
أكثر طريقة مقبولة في حالة أنه ال توجد طرق بديلة تكون
أفضل ,ولكن بعض أنواع من المخلفات الطبية الغير مقبول
ردمها:
المخلفات األدوية المستعملة في عالج األورام ( cytotoxic
.)waste
المخلفات الصيدالنية والكيماوية.
المخلفات المشعة.

