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  چكيده

شـوند، يكـي از معضـالت محـيط     بندي مـي تاني كه جزء زايدات خطرناك طبقهامروزه مواد زايد بيمارس
دليـل دارا  پسـماندهاي بيمارسـتاني بـه    شوند. لذا، توجه به مديريت صـحيح مي زيستي جوامع محسوب
  اهميت است.  حائز زايي و وجود زايدات خطرناك بسياربودن پتانسيل عفونت

بيمارستاني را پسـماندهاي شـبه خـانگي    aد پسماندهاي درص 90الي  75حدود از نظر تركيب فيزيكي 
  دهند.درصد زايدات بيمارستاني را پسماندهاي خطرناك تشكيل مي 25الي  10و حدود  ]معمولي[

ريـزي  اين پژوهش به بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي بيمارستاني شهر مشـهد پرداختـه تـا برنامـه    
مقطعـي   -ورت گيرد. اين مطالعه از نوع توصـيفي صحيحي جهت رفع مشكالت موجود توسط مديران ص

بيمارستان در سطح شهر مشهد انجام شـده و   9با تهيه پرسشنامه و مصاحبه از  1388بوده كه در سال 
آوري، تصفيه، حمل و نقل و دفع پسماندهاي سازي، جمعذخيره بر تعيين وضعيت توليد، تفكيك، عالوه

  ها نيز مشخص شده است. ها در سطح بيمارستاندي زبالهبيمارستاني، ميزان وزن و سرانه تولي
، ]كندجز بيمارستان نفت كه زباله مايع توليد ميبه[ بيمارستان 8در مجموع  فعالكل تخت تعداد 
. كننديم ديتولجامد روز زباله  بانهدر ش لوگرميك 8369 زانيكه به م تخت گزارش شده است 2833

هاي مورد مطالعه باشد. سرانه توليد زباله جامد در بيمارستانز ميتن در رو 369/8اين رقم معادل 
  كيلوگرم در روز است. 95/2باشد. همچنين سرانه توليد به ازاي هر تخت كيلوگرم در روز مي 88/929

هاي عفوني و خطرناك از پسماندهاي معمـولي در داخـل   روش پيشنهادي در اين پژوهش تفكيك زباله
-زبالـه  سوز مركزي در خارج از شهر و ترجيحاً در محل دفن بخش عفوني در زباله بيمارستان، سوزاندن

هاي زباله  سوز به همراه ديگر هاي شهري و دفن بهداشتي پسماندهاي معمولي و خاكستر توليدي زباله
  باشد.شهر مي

  

، زباله سوز مركزي، لهپسماندهاي بيمارستاني، سرانه توليد زبامعضالت محيط زيستي، مديريت :  كلمات كليدي
 دفن بهداشتي



  مقدمه
هـا،  درماني نظيـر: بيمارسـتان   -هاي توليدي از مراكز پزشكي و بهداشتييكي از انواع مهم مواد زايد جامد، زباله

باشـد، كـه در   هاي پزشكان و دندانپزشكان و غيره ميهاي تشخيص پزشكي، مطبهها، آزمايشگاكلينيكها، پليدرمانگاه
ها چه از نظر كميت و چه از نظر كميت زبالـه ازاهميـت بيشـتري    ن اين دسته از مراكز توليدي زباله، بيمارستاناين ميا

هـاي  باشد. اين دسته از مواد زايد به دليل دارا بودن عوامل ميكروبـي بيمـاريزا و خطرنـاك نظيـر: بـاكتري     برخوردار مي
و نيز داشـتن تركيبـات    Bكزاز، ويروس كشنده ايدز و هپاتيت  هاي سودومونا، سل،، استافيلوكوك، باسيلاسترپتوكوك

تيز گيرد. از سوي ديگر وجود اجزاي نوكمي زا و مواد زايد راديواكتيو در زمره مواد زايد خطرناك جايشيميايي سرطان
رسـنل درمـاني   آوري زباله و نيز بـراي پ در داخل پسماندهاي بيمارستاني براي كارگران مسئول نظافت و جمع 1و برنده

نظير پزشكان، دندانپزشكان، پرستاران وساير كاركنان درماني مخاطره آميز خواهد بود. اهميـت ايـن مسـئله بـه حـدي      
است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته قوانين و مقررات خاصي را براي مسئوالن مؤسسات پزشكي وضع كـرده اسـت و   

  اند.ها را به اجراي اين قوانين موظف ساختهآن
هاي زباله سوز مثل: گازهاي كلريد هيـدروژن،  از سوي ديگر وجود تركيبات آالينده در هواي خروجي از دستگاه

اكسين در آلودگي هوا و به دنبال آن اكسيدهاي گوگرد و ازت، تركيبات سمي و خطرناك كلروفلويوروكربن، فوران و دي
هاي جامد در داخل زباله سـوزها، حـاوي   سوختن  پسماند در نازك شدن اليه ازن سهم بسزايي دارد. خاكستر حاصل از

، كادميوم، سـرب، جيـوه، آرسـنيك و سـاير عناصـر      PCBS[2[تركيبات بسيار سمي خطرناك مثل تركيبات آلي داراي 
هاي زير زميني، سبب آلودگي خاك و منابع آبـي و  سمي بوده كه ورود اين دسته از مواد خطرناك و سمي به داخل آب

دنبال آن خسارات جبران ناپذيري را بر اجزاي محيط زيست و در نهايـت  هاي مختلف اكولوژيك و بهر سيستماختالل د
   .]14[كند به انسان وارد مي

شود كه در حـدود  ها مصرف ميدارويي در بيمارستان -نوع ماده شيميايي 630طبق مطالعات انجام شده حدود 
باشد. ايـن مـواد بـه صـورت     نوع آن غيرسمي مي 30نوع آن كم خطر و  300نوع آنها سمي و خطرناك مي باشد، 300

 ]6[هاي بيمارستاني وجود دارد كه بازيافت آنها ممنوع بوده و دفع صحيح آنها نياز به برنامه ريـزي دارد  پسماند در زباله
 .]1[و 

شود و اين زينه ميهزار دالر ه 5-50مترمربع خاك بين  1در حال حاضر براساس برآورد جهاني رفع آلودگي 
تن زباله بيمارستاني بدون رعايت مسائل محيط زيستي دفن و حجم زيادي از  80در حالي است كه در ايران روزانه 

  .]13[كند خاك را آلوده مي
از مشكالت اساسي در زمينه مديريت دفع زباله، عدم شناخت دقيق از مقدار و نوع مواد زايد توليدي در جوامع 

ان خطرات مرتبط با آن است. اهميت اين موضوع در زمينه پسماندهاي بيمارستاني با توجه به اينكه اين و همچنين ميز

                                                 
1 Sharps 
2 Polychlorinated biphenyls 



دسته از مواد زايد روز به روز از تفاوت كيفي و تنوع بيشتري برخوردار خواهند شد، به مراتب زيادتر است. بطور كلي 
   .]14[مواد بسيار اساسي خواهد بود  شناخت دقيق اجزاي متشكله به منظور مديريت علمي اين دسته از

ساماندهي وضعيت فعلي پسماندهاي پزشكي توليدي در ايران مستلزم تعريف جايگاه خاص، ترويج فرهنگ 
تفكيك از مبدأ، و به اجرا درآمدن برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت مي باشد. بديهي است با اتكاء به 

هاي موثري برداشت و از وارد آمدن خسارات جبران ناپذير به آمار دقيق، مي توان گامدانش كافي از وضعيت موجود و 
   .]12[منابع مالي كشور جلوگيري به عمل آورد 

بيمارستان موجود در  30بيمارستان از مجموع  9پسماندهاي بيمارستاني در، وضعيت موجود پژوهشدر اين 
و ها يك شناسنامه بسيار دقيق، مكتوب شود كليه بيمارستاند ميپيشنها مشهد بررسي مي شود و در خاتمه سطح شهر

هاي توليد زباله و انواع آن، مقدار زباله توليدي، مدت نگهداري زباله در بخش مستند كه اطالعات جامع در زمينه محل
زباله دارا بوده تا با و محوطه بيمارستان، تعداد كارگران مسئول جمع آوري زباله، تعداد و نوع وسايل جمع آوري و حمل 
آوري، سازي، جمعتوجه به اطالعات موجود، بهترين روش مديرت بر زباله در هر يك از مراحل توليد، تفكيك، ذخيره

گيري آگاهانه از تكنولوژي بهرهدر اين راستا تصفيه، حمل و نقل و دفع زباله در بيمارستان انتخاب گردد. همچنين 
اقل آلودگي و بيشترين بازدهي را به همراه داشته باشد نيز بايد مورد توجه مديران قرار كارآمد و نوين، بطوري كه حد

  گيرد.
  بررسي منابع علمي

در كشورهاي مختلف از جمله كشور ما مطالعات زيادي در مورد سرانه و خصوصيات كمي و كيفي پسماندهاي 
  شود.جداول زير ارايه ميبيمارستاني انجام گرفته است كه خالصه پژوهش هاي بررسي شده در 

  



 

سرانه زباله
)كيلوگرم در روز( شهر/استان سال پژوهشگران

1/8تا 0/8 استان سمنان 1369 نوري سپهر

2/71 شهر تهران 1370 بقايي و همكاران

2/3 استان اصفهان 1374 عمراني

3/2 استان گيالن 1374 پژوهش پيراسته

3/9 استان فارس 1375 رايگان شيرازي

2/83 استان خوزستان 1375 عمويي

2/87 تهراناستان  1375 زادگان‐كريم

3/933 فارساستان  1380 عسكريان و وكيلي

1/67 شهر مشهد 1381 صادقي

2/02 شهر سنندج 1384 فيروزمنش و همكاران

5/5 شهر ياسوج 1385 رايگان شيرازي و
ماري ارياد 

2/1 شهر خرم آباد 1387 ميرحسيني و همكاران

2/01 شهر بابل 1387 عمويي و همكاران

3/406 شهر تهران 1387 منوري و همكاران

2/83 شهر سبزوار 1387 فر و خميرچي‐يعقوبي

1/3 استان گلستان 1387 مسگران كريمي

2/71 ايران 1381 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  
  

)تن در روز( زباله توليديسالكشور/شهر
سرانه زباله

)كيلوگرم در روز(

0/6-2007آفريقا جنوب

2/7-2006تايوان

1/3-2008ليبي

-2008176ميانمار/ياگون

-20020/985تركيه/سيواس

-200730شهري در نزديكي استانبول

20021471/92تركيه

20093332/7ايران

1/1- 5-2008آمار بين المللي

  
  

  كليات
  WHOهاي بيمارستاني براساس نظريه تعريف زباله .1

هاي پرستاري، تحقيقاتي و هاي مراكز بهداشتي درماني شامل تمام زايدات توليد شده در اثر فعاليتزباله
درماني غيرخطرناك يا زايدات درصد از زايدات توليد شده در مراكز بهداشتي 90تا  75بين است. عمليات آزمايشگاهي 

رسد كه اكثراً مربوط به عمليات اداري و آشپزخانه اين نظر ميباشد و بهعمومي بوده و قابل مقايسه با زايدات خانگي مي
درصد باقي مانده به عنوان  25تا  10بهداشتي مي باشد. مراكز بوده و يا مربوط به متعلقات نگهداري مراكز مراقبتهاي 



هاي مراكز بهداشتي درماني خطرناك شناخته شده است و ممكن است خطرات متنوعي را دارا باشند. در جدول زباله
  بندي شده است.طبقه

سيعي از مواد آوري و دفع داراي طيف وهاي بيمارستاني با توجه خاص به موارد جمعبندي و تركيب زبالهطبقه
  .]1جدول [معمولي، شيميايي و بيولوژيكي است  هايمختلف اعم از زباله

  
  ]14[ طبقه بندي زايدات مراكز بهداشتي درماني . 1جدول 

  توضيح و مثال  رديف زايدات
هاي هاي كشت، زايدات بخشمواد زايدي كه احتماالً داراي پاتوژن باشند. مثل: محيط  زايدات عفوني

  اندافت، مواد يا تجهيزاتي كه در تماس با بيماران عفوني بودهايزوله، ب
  مايعات يا بافت انساني مثل اعضاي بدن، جنين  زايدات پاتولوژيكي
  ها، وسايل تزريق، چاقوهاسوزن  نوك تيز و برنده
زايداتي كه حاوي دارو مي باشند، داروهاي تاريخ گذشته يا برگشت خورده، چيزهايي   زايدات دارويي

  كه حاوي دارو باشند
ها هاي آزمايشگاهي،  حاللزايداتي كه محتوي مواد شيميايي باشند، مثل معرف  زايدات ژنوتوكسيك

  گندزدايي كه دور ريخته مي شوند
زايدات با فلزات 

  باالسنگين
  هاي خون و غيرههاي شكسته، فشارسنجها، دماسنجباطري

  هاي آئروسلز، جعبههاي گاهاي گاز، كارتريجكپسول  ظروف هوا
  

  زايدات راديواكتيو
زايداتي كه حاوي مواد راديواكتيو باشند، مايعاتي كه در راديوتراپي يا تحقيقات 

ها  يا كاغذهاي آلوده، ادرار و مدفوع آزمايشگاهي استفاده نشده است. شيشه آالت، بسته
  ن قرار گرفته اند.بيماراني كه تحت درمان يا تست با راديونوكلئيدهاي نامعين يا معي

  

  هاي بيمارستانيهاي سازمان جهاني بهداشت در زمينه مديريت زبالهتوصيه  .2

 آوري اطالعات در خصوص مقدار تخميني تهيه يك فهرست از تمام زايدات توليد شده در مراكز درماني با جمع
  خطرناك، ارزيابي و پردازش مورد نياز      زايدات 
 ر زايدات توليد شده در هر مكانآگاهي داشتن درست از مقدا  
 ها بندي زبالهدسته  
 هاي مالي و فني انتخاب روش پردازش با درنظرگرفتن قوانين و مقرارت موجود، وسايل در دسترس و محدوديت
  منطقه
 ها، پوشش دادن به دسته بندي زايدات و خطراتي كه در هر مرحله پيش رو مي باشد.آموزش توليد كننده  



 آوري و پردازش.تخصصين در تعيين نيازهاي در هر مرحله از چرخه دفع، دسته بندي، جمعارتباط دادن م  
 ها  با هدف كاهش خطرات سالمتي افراد و تنظيم يك استراتژي براي دفع زايدات درماني توسط توليد كننده

  محيط زيست.
 امكان دفع زايدات خطرناك در هايي جهت دادن اين استراتژي به راهكار دفع زايدات شهري و برداشتن قدمربط

 تأسيسات پردازش زايدات سمي و خطرناك

  
  هاي بيمارستاني در ايران قوانين و مقرارت زباله  .3

هاي طبق اصل پنجاهم قانون اساسي حفاظت از محيط زيست، يك وظيفه عمومي است و كليه فعاليت
غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع مي  زيست يا تخريباقتصادي و غيراقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط

مجلس محترم شوراي اسالمي شرح  15/9/73مورخه  280مصوب جلسه شماره  24باشد. از طرف ديگر طبق ماده 
  ها و شهرداري در اين زمينه مشخص شده بدين مضمون كه:وظيفه بيمارستان

درماني موظفند ها، و مراكز بهداشتيها، درمانگاهزيست، بيمارستانهاي محيطمنظور جلوگيري از آلودگيبه«  
هاي شود نسبت به استقرار و استفاده از دستگاهزيست تعيين ميظرف مهلت معيني كه توسط سازمان حفاظت محيط

  زيست اقدام نمايند.هاي مورد تأييد سازمان حفاظت محيطسوز يا شيوهاستاندارد از قبيل دستگاه زباله
ها و مراكز بهداشتي و درماني را كه ها، درمانگاههاي آن دسته از بيمارستانها و نخالهند زبالهها مكلفشهرداري

هاي مناسب و آوري و با شيوههاي الزم به صورت جداگانه جمعسوز ندارند با اخذ هزينههاي زبالهامكان استقرار دستگاه
  »زيست دفع نمايند.موردتاييد سازمان حفاظت محيط

  
 مختلف مديريت پسماندهاي بيمارستانيمراحل  .4

، جمع 2، بسته بندي و برچسب گذاري1مراحل مختلف مديريت پسماندهاي بيمارستاني شامل جدا سازي 
  باشد.مي 6، تصفيه و دفع5، حداقل كردن زايدات4، حمل و نقل3آوري

  
  مواد و روش ها

  پردازش شد. Excelتوسط نرم افزار بدست آمده  و سپس آمار و اطالعاتاستفاده  ميدانيش هاي واز ر در اين پژوهش

 روش ميداني از قبيل:

                                                 
1 Seperation 
2 Paching and Labelling 
3 Collecting 
4 Transportation 
5 Waste Minimization 
6 Treatment and Disposal 



 مصاحبه شفاهي 

 مصاحبه كتبي 

 تكميل  پرسشنامه  

 تكميل جدول خام  

  بازديد ها 

 تهيه عكس 

  بحث و جينتا
مركـز بهداشـتي    71درمانگـاه و كلينيـك،    88بيمارسـتان،   30بر اساس آمار موجود شهر مقدس مشهد داراي 

هـا بـه طـور مسـتقل و     ها و راديولوژيها، آزمايشگاهباشد. تعدادي از درمانگاهراديولوژي مي 74زمايشگاه و آ 87درماني، 
  اند.شده ها و تعدادي نيز به صورت مشترك ولي در خارج بيمارستان مستقرتعدادي ديگر در بيمارستان

گام تعويض شيفت كاركنان از داخل هن ]شب 7 - بعدازظهر 1 -صبح 7[نوبت   3ها در بيمارستان روزانه زباله
  شود.ها جمع آوري شده و به محل نگهداري موقت زباله انتقال داده ميبخش

هاي مركز بهداشتي درماني را % زباله75 – 80ها كه حدود آوري زباله در بيمارستانمتأسفانه سيستم جمع
به ضوابط بهداشتي و استانداردهاي زيست محيطي گردد، به جز در چند بيمارستان در بقيه موارد بدون توجه شامل مي
هاي الزم و بدون امكانات ايمني و حفاظتي اند فاقد آموزشگيرد و افرادي كه براي اين كار در نظر گرفته شدهانجام مي

  باشند.مي
و    هاي مخلوط شده عفوني ها عمل بازيافت از زبالهها و درمانگاهدر تعداد زيادي از بيمارستانهمچنين 

هاي عفوني و آلوده مخلوط شده است، از ميان هاي آلوده كه گاهاً با زبالهگيرد و حتي نان خشكغيرعفوني انجام مي
ها به خارج از ها و انتقال بيماريگردد كه اين عوامل بسيار خطرناك و باعث اشاعه بيماريها جدا و بازيافت ميزباله

  گردد.بيمارستان مي
باشند و كارگران باشد كه بيشتر آنها نيز فاقد درب ميآوري زباله سطل ميها وسيله جمعندر اكثر بيمارستا

دهند و گاهي اوقات نيز پالستيك را از داخل سطل جدا و به ها را به مكان نگهداري زباله انتقال ميموظف، اين سطل
ها شيرابه خطرناك در محيط ن پالستيكدهند كه در اين ميان به علت پارگي و سوراخ شدمكان نگهداري انتقال مي

  گردد.پخش مي
ها به كاتر با توجه به پيگيري دانشگاه علوم پزشكي خوشبختانه بيشتر بيمارستان ها جهت جمع آوري سرسوزن

باشد كه از آلوده شدن پرسنل و كارگران از طريق تماس با اند و اين كار به طور اجباري در حال پيگيري ميمجهز شده
  ها جلوگيري خواهد كرد.سر سوزن

دهد از هاي مخصوص زباله بيمارستاني و كاتر براي مركز بهداشتي درماني كه تزريق انجام ميتوزيع پالستيك
  شروع شده است. 79سال 



استفاده از كيسه و ظروف مخصوص نگهداري زباله  هاي عفوني و غير عفوني وبا توجه به اهميت جداسازي زباله
   ها اين دستورات اجرا هاي ابالغ شده، متأسفانه در اكثر بيمارستانو تأكيد وزارت بهداشت بر اجراي دستورالعمل

ودن به درماني به قوانين و يا واقف نبها و ساير مراكز بهداشتيتوجهي مسئولين بيمارستانشود كه اين امر بيانگر بينمي
هاي الزم در اين خصوص داده نشده و اعمال نظارت از طرف مسئولين باشد. از طرف ديگر آموزشاهميت مسأله مي

  باشد.مربوطه بسيار ضعيف مي
 4ها، تعداد از مجموع اين بيمارستان .قرار گرفت يشهر مشهد مورد بررس سطح در مارستانيب 9 مطالعه نيا در
وابسـته بـه    بيمارسـتان 1ي، اجتمـاع  نيمأوابسته به سازمان تبيمارستان  2 ،يگاه علوم پزشكوابسته به دانش بيمارستان
    .اندبوده يخصوصبيمارستان نيز  2 و هيريسازمان خ

جز بيمارستان نفت كـه زبالـه   به[كنند بيمارستاني كه زباله خشك توليد مي 8در مجموع  فعالكل تخت تعداد 
. اين رقـم  كننديم ديدر روز زباله تول لوگرميك  8369 زانيكه به م گزارش شده استتخت  2833، ]كندمايع توليد مي

  باشد.تن در روز مي 369/8معادل 
نگهـداري   ها به جايگاه موقتجهت حمل زباله از بخشها، دهد در اين بيمارستاندست آمده نشان مينتايج به 

درصـد   100همچنين  .شوديم استفاده يليدر صد از تر 5/12و  يدرصد به صورت دست 5/12 ي،درصد از گار 75 زباله
مدت زمان  نيانگيم و كننديمخصوص زباله استفاده م يهااز اتاق درصد 75، موقت زباله اند گاهيجا يداراها بيمارستان

  باشد.يم ساعت 37/20 گاهيموقت زباله در جا ينگهدار
مرتبه در  درصد دو 2/22در  كاري، فتيهر ش انيپا رها دبيمارستان درصد 66/66 در ظروف زباله يوشوشست

  شود.يانجام م كباري يروزها آنصد در 11/11در  وروز 

 تنها براي افتيكنند و بازيكمپكت استفاده م يحمل زباله دارا يهانياز ماش هابيمارستان رصدد 75همچنين 
هاي نشده است. سرانه توليد زباله در بيمارستان و در موارد ديگر مشاهده رديپذينان صورت م وكارتن، حلب روغن 

كيلوگرم در شبانه روز  95/2باشد. همچنين سرانه توليد به ازاي هر تخت كيلوگرم در روز مي 88/929مورد مطالعه 
  است.

بيمارستان مشهد توسـط   30كيلو گرم پسماند از تعداد  11095روزانه  1386طبق بررسي انجام شده در سال  
درصد آن عفـوني گـزارش شـدند. طبـق اسـتاندارد سـازمان بهداشـت جهـاني          82/27شد كه آوري ميجمعشهرداري 

]WHO[ درصد پسماندهاي بيمارستاني است كه نياز به فرآيند خاص  12تا  6، حداكثر مقدار مجاز پسماندهاي عفوني
فوني نشـان دهنـده عـدم اجـراي كامـل      درصد زباله توليدي به زباله ع 82/27ريزي ويژه دارد. اختصاص حدود و برنامه

  تفكيك پسماندهاي عفوني و شبه خانگي و ضرورت توجه بيشتر به اين مسئله است.
دهد كه مجموع توليـد روزانـه   نشان مي ]1386[بيمارستان مورد بررسي در اين مطالعه با آمار رضايي 8مقايسه 

كيلوگرم در روز بوده است  8369معادل  1388سال  ودر 7370معادل1386زباله در بيمارستانهاي بررسي شده در سال 
 1388كيلـوگرم در سـال    88/929به  1386كيلوگرم در سال  25/921بيمارستان از  8و ميانگين توليد روزانه زباله در 

  اي مشاهده نشده است.رسيده است. در نتيجه افزايش قابل مالحظه



تن در روز هم برسد كه  30در مشهد، تا ده سال آينده به ها شود مجموع زباله توليدي بيمارستانبيني ميپيش
نمايد. اين موضوع متر مكعب فضا در محل دفن اشغال مي 43800متر مكعب حجم دارد و ساالنه معادل  120معادل 

  .]12[دنبال خواهد داشتمشكالت زيست محيطي فراواني را به 
  
  

  
  رد مطالعهميزان زباله توليدي در بيمارستانهاي مو. 1نمودار

  

 
  مقايسه تعداد تخت ها و ميزان زباله توليدي در شبانه روز در بيمارستان هاي مورد مطالعه. 2نمودار

  



  

  درصد فراواني وجود يا عدم وجود جايگاه موقت در بيمارستان هاي مورد مطالعه. 3نمودار 
  

  

  مورد مطالعهدرصد فراواني نوع وسيله جمع آوري زباله در بيمارستانهاي . 4نمودار 
  

  

  درصد فراواني نوع وسيله انتقال زباله به داخل ماشين زباله. 5نمودار 



  هادها و راهكارهاپيشن

هاي تكميل با توجه به بازديدهاي به عمل آمده از واحدهاي مختلف بيمارستاني و بر اساس مفاد پرسشنامه
هاي اصولي و حلي شهر مشهد، جهت دستيابي به راهشده و انجام تحقيق در زمينه مديريت مواد زايد جامد بيمارستان

بهداشتي در جهت بهبود وضعيت حاضر مديريت مواد زايد جامد بيمارستاني، در اين قسمت برخي مسائل مهم و 
باشند، به عنوان راهكارهاي عملي محيطي حائز اهميت مياقداماتي كه جهت بهبود و تسريع در امور بهداشتي و زيست

  گردد.پيشنهاد ميو نكات فني 

 آموزش  
  اجراي استانداردها و قوانين ملي جاري و رفع كمبودها 

    تخصيص اعتبارات الزم  
 كمينه سازي  
 آوري، انتقال و دفع زبالههاي اصولي در جمعاستفاده از صاحب نظران در طراحي سيستم  
  ريزي صحيح مديريتيبرنامه  
   تبليغات و كار فرهنگي  
  مارستاني با استفاده از مشاركت مردمي و پايگاه تحقيقات جمعيتي در شهرهامديريت مواد زايد بي 

  
  و مراجع منابع

چهارمين همايش ملي  مواجهه با پسماندهاي بيمارستاني،هاي مديريت پردازش و دفع در رهيافت ؛و همكاران صغرابراهيمي، ا] 1[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3-2مديريت پسماند 

چهارمين همايش ملي مديريت و انواع پسماندهاي ويژه استان قم، بررسي وضعيت  ؛رگسشم آبادي، ن منصور وبراهيمي، ا] 2[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3-2پسماند 

 1374، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، مديريت مواد زايد خطرناكن؛ و همكارا اسدي، م] 3[

ستان هاي فوق تخصصي بررسي وضعيت كمي پسماندهاي بيمارستاني در يكي از بيمارو همكاران؛  عصومحسين، مبيگي]. 4[
 138- 129، 1387طب نظامي، تابستان مجله بزرگ تهران، 

پايان نامه كارشناسي ارشد علوم بهداشتي، دانشكده بهداشت و  ررسي وضعيت بهداشت محيط شهر مشهد،ب ؛هروزپورداد، ب]. 5[
  1387كي و خدمات بهداشتي درماني تهران، ات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشانيستيتو تحقيق

خطرسازي، كمينه هاي مختلف مديريت بيبررسي كمي وكيفي پسماندهاي بيمارستاني و روش فشين و همكاران؛تكدستان، ا]. 6[
، سازمان 1387ارديبهشت  3-2چهارمين همايش ملي مديريت پسماند  تاني در كشور،سازي، تصفيه و دفع پسماندهاي بيمارس

 افت مشهدبازي

  1381، تحقيق دوره كارشناسي گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه زابل، هاي بيمارستانيزباله ؛پور، مجمعه]. 7[

اندوآب در سال اد، سقز و ميهاي بيمارستاني در بيمارستان هاي بوكان، مهابمديريت زباله و همكاران؛ زاده، سعيدحبيب]. 8[
 57. ص1385، زمستان 126، شماره 9 فصلنامه علمي پژوهشي مديريت سالمت. دوره ،1384



خدمات شهرداري مشهد  1منطقه هاي هاي عفوني توليدي در درمانگاهبررسي ميزان زباله و همكاران؛ بريزادي، كخراشادي]. 9[
 زمان بازيافت مشهد، سا1387ارديبهشت  3-2چهارمين همايش ملي مديريت پسماند ، 1387

،  1385بررسي وضعيت مديريت مواد زايد بيمارستاني شهر ياسوج در سال  سين؛و ماري ارياد، ح ليرضارايگان شيرازي، ع]. 10[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387بهشت اردي 3-2چهارمين همايش ملي مديريت پسماند 

 3-2چهارمين همايش ملي مديريت پسماند  هاي عفوني بيمارستان،سماندمديريت پ حمد باقر و همكاران؛رضاعلي، م]. 11[ 
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد

چهارمين همايش ملي مديريت ، جايگاه تفكيك از مبدأ در مديريت پسماندهاي بيمارستانيلهام و همكاران؛ رضايي، ا]. 12[
 ازمان بازيافت مشهد، س1387ارديبهشت  3-2پسماند 

هاي پردازش و دفع پسماندهاي بيمارستاني استان گيالن و ارائه الگوهاي بررسي روشو همكاران؛ امران نژاد، ك زلفي]. 13[
، سازمان بازيافت 1387يبهشت ارد 3-2چهارمين همايش ملي مديريت پسماند ، GISگيري از سيستم مناسب و اقتصادي با بهره

 مشهد

پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت ، د زايد جامد بيمارستان شهرستان رشترسي مديريت موا؛ برحمدسليمي امرود، م]. 14[
درماني، دانشكده بهداشت و انيستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خدمات بهداشتي

 1384، تهران

ان نامه كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت پاي، بررسي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان دكتر شريعتي؛ ميراشايقي، ح ].15[
 1374كي و خدمات بهداشتي درماني تهران، محيط، دانشكده بهداشت و انتيستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزش

چهارمين  ،هاي بيمارستاني توسط سازندگان داخل و خارج كشورمقايسه اقتصادي هزينه سوزاندن زباله اهيد؛شيخان، ن]. 16[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3-2ملي مديريت پسماند همايش 

پايان نامه كارشناسي ارشد  ،هاي بيمارستاني مشهد ارزيابي مديريت مهندسي جمع آوري و دفع زباله؛ ردشيرصادقي، ا]. 17[
 1381زيست، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  مهندسي عمران محيط

 1371 زمان بازيافت و تبديل مواد تهران،سا ،امدمديريت مواد زايد ج؛ عبدلي، م]. 18[

، 1380هاي دانشگاهي استان فارس در سال هاي بيمارستانبررسي وضعيت دفع زبالههرداد و وكيلي، محمود، عسگريان، م]. 19[
 51-41.ص 1382، تابستان 4اره ،شم1مجله تحقيقات پزشكي، دوره 

هاي وابسته به دانشگاه علوم صوصيات كمي و كيفي مواد زايد جامد در بيمارستانبررسي خ  بدااليمان و همكاران؛عمويي، ع]. 20[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3-2چهارمين همايش ملي مديريت پسماند ، پزشكي بابل

شهر سنندج  شتي درمانيبررسي كمي و كيفي مديريت مواد زايد بيمارستاني در مراكز بهدا ظفر و همكاران؛روزمنش، ميف]. 21[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3- 2چهارمين همايش ملي مديريت پسماند ، 1384درسال 

چهارمين همايش ملي مديريت ، بررسي و مطالعه پسماندهاي راديواكتيو توليد شده در بخش پزشكي؛ رسالنمحمدي، ا]. 22[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3-2پسماند 

چهارمين همايش ملي مديريت  هاي استان گلستان،پساندهاي عفوني بيمارستان اقر و همكاران؛ بررسيكريمي، بانمسگر]. 23[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387ارديبهشت  3-2پسماند 

، بررسي روند مديريت پسماندهاي بيمارستاني در سطح بيمارستان هاي خصوصي شهر تهران و همكاران؛ منوري، مسعود]. 24[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3-2رمين همايش ملي مديريت پسماند چها



چهارمين هاي بيمارستاني در زباله سوزها، زباله نقش اقتصادي تفكيك از مبدأو همكاران؛  هديمهمان كيش نقندر، م]. 25[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387ارديبهشت  3-2همايش ملي مديريت پسماند 

چهارمين  ، 1387آباد سال هاي شهر خرمبررسي مديريت مواد زايد جامد در بيمارستانو همكاران؛  امدح ميرحسيني،]. 26[
 ، سازمان بازيافت مشهد1387يبهشت ارد 3-2همايش ملي مديريت پسماند 

ي مركز دستورالعمل اجرايي جمع آوري، ذخيره سازي و حمل پسماندهاي بيمارستانلوك و همكاران؛ نجفي شااليي، م]. 27[
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