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چکیده
موضوع پسماندهای پزشکي یا بیمارستاني یکي از چالشهای مهم جامعه است که مدیریت نادرست آنها پیامدهای ناگواری بر محیط زیست و
سالمت انسان دارد .این پژوهش به بررسي وضعیت فعلي پسماندهای بخش پزشکي در استان گلستان ميپردازد و از نوع تحلیلي توصیفي است.
افزون بر گردآوری دادههای موجود و بازدیدهای میداني برای بررسي شیوه مدیریت پسماندها ،از پرسشنامه مصوب سازمان حفاظت محیط
زیست نیز برای انجام خوداظهاری در پایش بیمارستاني استفاده شد .یافتهها نشان ميدهد در  25بیمارستان استان با  2247تخت فعال ،به
ترتیب روزانه  3574و  2252کیلوگرم پسماند عادی و ویژه (عفوني ،تیز و برنده ،اعضاء و اندامهای قطع شده و دارویي و شیمیایي) تولید
ميشود .به این ترتیب ،تولید پسماند به ازای هر تخت فعال ،روزانه  2/59کیلوگرم است (به ترتیب  1و  1/59کیلوگرم پسماند ویژه و عادی).
برای بيخطرسازی پسماندهای ویژه ،به ترتیب  44و  52درصد کل بیمارستانها برونسپاری را انجام داده و ندادهاند و وضعیت بيخطرسازی
در  88درصد کل بیمارستانها ،فعال است .روشهای بيخطرسازی شامل بخار ،گرمای خشک و شیمیایي است که در بیشتر بیمارستانها به
روش بخار انجام ميشود .خوداظهاری در پایش تنها از سوی  16بیمارستان انجام شده است .در مجموع ميتوان گفت وضعیت مدیریت

 -1استادیار گروه علوم و مهندسي محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر ،قائمشهر ،ایران* (مسئول مکاتبات)
 -2دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شاهرود ،دانشکده علوم پایه ،گروه محیط زیست ،شاهرود ،ایران
 -3اداره آزمایشگاه ها ،معاونت امور محیط زیست انساني ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ،گرگان ،ایران
 -4اداره نظارت و پایش ،معاونت امور محیط زیست انساني ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ،گرگان ،ایران
 -5اداره آزمایشگاهها ،معاونت امور محیط زیست انساني ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ،گرگان ،ایران
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پسماندهای پزشکي در استان گلستان در حد متوسط است و با شرایط مطلوب فاص له دارد .با توجه به تغییر شرایط محیطي در سالهای آینده
در کشور ،مدیریت این گونه پسماندها باید جدیتر باشد و برنامههای عملیاتي برای بهینهسازی مدیریت این گونه پسماندها طراحي و اجرا
گردد.
کلمات کلیدی :پسماند پزشکي ،پسماند ویژه ،تحلیل توصیفي ،بيخطرسازی ،نرخ تولید
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Abstract
Medical waste is one of the challenges of the modern society which its poor management has undesirable
impacts on the environment and human health. The present research addresses the current situation of
medical wastes in Golestan province in the North of Iran. This is a descriptive analysis that includes data
collection, field survey, and Iranian Department of the Environment (DOE) standard questionnaires for
management and monitoring of medical waste in hospitals of the province. The results show that 25
hospitals with 2247 active beds produce 3574 and 2252 domestic and hazardous waste per day,
respectively. The waste generation is 2.59 kg/day/bed (1 and 1.59 kg for hazardous and domestic,
respectively). Disinfection process in 88% of all hospitals is active and 44% and 52% of the hospitals
have done outsourcing, respectively. Disinfection methods include chemical, steam autoclave and dry
heat which the second method is the most frequent in most hospitals. Also, 16 hospitals provide
monitoring self-reports. The overall situation of medical waste management in the hospitals of Golestan
province is average. Considering the change of environmental situation of the country in the future years,
the management of this type of wastes should be more serious and it is necessary to design and implement
operational programmes for optimum management.
Keywords: Medical Waste, Hazardous Waste, Descriptive Analysis, Disinfection Method, Production
Rate
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مقدمه
امروزه ،موضوع پسماند یکي از چالشهای مهم محیط زیست

نمونه ،امانوئل و استرینگر در سال  2007به مطالعه فنآوریهای

است که انسان امروزی را با دشواریهای فراوان روبرو کرده است.

جایگزین برای تصفیه پسماندهای بیمارستاني پرداختند ( .)6در

تولید پسماند یکي از مهمترین منابع تهدیدکننده سالمت و

سال  ،2011سیمونا و همکاران مطالعهای در زمینه بازرسي

محیط زیست جهان و جوامع زیستي محسوب ميشود (.)1

سیستمهای مدیریت کیفیت و استانداردهای محیط زیستي

پسماند انواع گوناگوني دارد که یکي از انواع مهمترین آنها،

تلفیقي داشتند ( .)7در همین سال ،سازمان بهداشت غرب

پسماندهای پزشکي یا بیمارستاني است .بر پایه قانون مدیریت

استرالیا ،اصول راهنما برای کمینهسازی پسماندهای بیمارستاني

پسماند ایران ،پسماند پزشکي به کلیه پسماندهای عفوني و زیان

را تهیه ( )8و کمیته بینالمللي صلیب سرخ نیز ،گزارش ساالنه

آور ناشي از بیمارستانها ،مراکز بهداشتي ،درماني ،آزمایشگاههای

وضعیت بهداشت جهاني در ارتباط با پسماندهای بیمارستاني را

تشخیص طبي و سایر مراکز مشابه گفته ميشود ( .)2بنا بر

ارائه کرد ( .)9در سال  2014نیز سازمان بهداشت جهاني،

همین قانون ،آن دسته از پسماندهای پزشکي که نیاز به مدیریت

مدیریت ایمني پسماندهای ناشي از مراقبتهای بهداشتي را ارائه

خاص دارند ،جزو پسماندهای ویژه محسوب ميشوند ،یعني

کرد (.)10

پسماندهایي که به دلیل باال بودن حداقل یکي از خواص

با توجه به اهمیت کلیدی موضوع پسماندهای پزشکي و ضرورت

خطرناک ،از قبیل سمیت ،بیماری زایي ،قابلیت انفجار یا اشتعال،

تهیه ،تدوین و دسترسي به اطالعات و دادههای پایه برای

خورندگي و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد (.)2

تصمیمات آتي در برنامهریزی و مدیریت این نوع پسماندها (،)11

پسماندهای پزشکي شامل :پسماندهای غیرعفوني و خطرناک

این پژوهش به بررسي وضعیت فعلي پسماندهای تولیدی بخش

هستند ( .)3بین  75تا  95درصد پسماندهای تولیدی زبالههای

پزشکي در محدوده پژوهشي خود یعني استان گلستان مي

غیرعفوني و 15تا  25درصد را پسماندهای خطرناک تشکیل

پردازد .یادآور ميشود در این زمینه پژوهشهای اندکي در استان

ميدهند .پسماندهای عفوني ،شیمیایي ،دارویي ،نوکتیز و بُرنده،

انجام شده است .به عنوان نمونه ،مطالعاتي توسط کوشیار

پاتولوژیک و رادیواکتیو از اجزای پسماندهای خطرناک

( )1384درباره مطالعه و بررسي مراحل گوناگون مدیریت

بیمارستاني هستند ( )4که توانایي بیماریزایي و یا بروز مشکالت

پسماندهای خطرناک بیمارستاني در مراکز چهار استان از جمله

جدی سالمتي را برای کارکنان و جامعه دارند (.)5

گلستان انجام شده است ( .)12مسگران کریمي در سال 1386

در مجموع ،مدیریت نادرست پسماندهای پزشکي ،پیامدهای

به مطالعه و بررسي ویژگيهای پسماندهای عفوني و مدیریت آن

ناگواری را در پي دارد .آلودگي آب و خاک ،بیماریهای واگیردار

در سطح مراکز پزشکي استان گلستان پرداخت ( .)13شهریاری و

و دهها مشکل دیگر از جمله این پیامدهاست .به دلیل این گونه

همکاران در سال  1386به بررسي مدیریت پسماندهای

مشکالت و پیامدها که ميتواند سالمت و در نهایت ،امنیت

بیمارستاني در بیمارستانهای استان گلستان در همان سال

محیط زیست و جامعه را به خطر اندازد ،شناخت و ارزیابي از

پرداختند ( .)14همین پژوهشگران در سال  ،1388مطالعهای در

وضعیت موجود این گونه پسماندها در کشورهای گوناگون از

زمینه پسماندهای پزشکي هشت بیمارستان شهر گرگان انجام

اهمیت زیادی برخوردار است و در سالهای گذشته ،بسیاری از

دادند ( .)15با توجه به تعداد کم پژوهشهای روزآمد و گسترده

پژوهشگران و نهادهای بین المللي نسبت به مدیریت خطرات

در این زمینه ،ضرورت انجام چنین مطالعاتي بیش از پیش آشکار

احتمالي پسماندهای پزشکي توجه فراواني کردهاند .به عنوان

ميشود.
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روش پژوهش
استان گلستان در شمال کشور و در جنوب شرقي دریای خزر

و ...گردآوری شد .از پرسشنامه سازمان حفاظت محیط زیست

قرار دارد .مساحت استان بالغ بر  20438کیلومتر مربع و 1/3

که از سوی این سازمان تدوین شده و شیوهنامه و دستورعمل

درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص ميدهد و از این

سازمان مذکور است ،برای انجام خوداظهاری در پایش

حیث در رتبه  21در بین استانهای کشور ایران است .جمعیت

بیمارستاني استفاده شد .پرسشنامهها به بیمارستانهای استان

آن  1883278نفر و متشکل از  14شهرستان و  29شهر است.

گلستان ارسال و تکمیل گردید .در این مرحله ،برای شناخت و

در سال  52/5 ،1393درصد جمعیت در نقاط شهری و 47/5

آشنایي با مقدار تولید ،ذخیرهسازی ،جداسازی ،نگهداری موقت،

درصد در نقاط روستایي زندگي ميکردند (.)16

شیوه بيخطرسازی ،گردآوری ،حمل و نقل و دفع پسماندهای

این پژوهش از نوع تحلیلي-توصیفي است که به گردآوری

پزشکي بازدیدهای میداني و مراجعات سازماني زیادی از سازمان

دادههای موجود براساس هدف مطالعه ميپردازد .در گام نخست،

ها و نهادهای ذیربط در این مساله انجام شد.

با انجام مطالعات کتابخانهای و جستجوهای منابع معتبر اینترنتي

یافتهها

به بررسي و مطالعه سوابق علمي موجود پرداخته شد .سپس داده

جدول  1تعداد مراکز بهداشتي و درماني در استان گلستان را

هایي مانند اطالعات پایه مربوط به جمعیت شهری و روستایي،

نشان ميدهد .وضعیت پسماندهای عادی و ویژه به لحاظ کمي و

تعداد بیمارستانها ،مراکز بهداشتي درماني شهری و روستایي،

کیفي در بیمارستانهای شهرستانهای استان گلستان در جدول

خانههای بهداشت ،مطبها ،درمانگاهها ،کلینیکها ،آزمایشگاهها

 2نشان داده شده است.

جدول -1تعداد مراکز بهداشتي و درماني استان گلستان
نوع
مرکز

مرکز
بهداشت

بیمارستان

مرکز بهداشتي
درماني شهری فعال

پایگاه
بهداشت

مرکز بهداشتي درماني
روستایي فعال

خانه
بهداشت

آزمایشگاه

کلینیک

مطب

تعداد

14

25

47

40

96

597

110

36

1976

ردیف

جدول -2مقدار تولید پسماندهای عادی و ویژه بیمارستانهای استان گلستان (کیلوگرم در روز)
شهرستان

تعداد
بیمارستان

تعداد تخت
فعال

تعداد تخت
مصوب

پسماند
عادی

عفوني و تیز
و برنده

شیمیایي و
دارویي

اعضاء و اندامهای
قطع شده

کل پسماند
تولیدی

1

گرگان

9

922

1108

1658

955

2

38

2653

2

گنبد

7

614

735

956

673

5

74

1708

3

کالله

1

85

96

80

35

0

2

117

4

مینودشت

1

63

63

200

50

0

5

255

5
6

رامیان
آزادشهر

1
1

20
22

40
32

15
20

25
12

0
4

0
0

40
36

7

علي آباد

1

100

100

140

80

0

0

220

8

آق قال

1

113

96

150

69

0

0

219

9

بندر ترکمن

1

111

111

150

100

0

0

250

10

بندر گز

1

66

73

75

60

0

0

135

11

کردکوی
کل استان

1

131
2247

131
2585

130
3574

60
2119

0
11

3
122

193
5826
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بیمارستان  5آذر گرگان ،روزانه  750کیلوگرم (بیشترین مقدار)

شیمیایي و دارویي گزارش شده است .بنابراین میزان پسماند

و بیمارستان امام رضا رامیان 15 ،کیلوگرم (کمترین میزان) و در

ویژه بیمارستاني (عفوني ،تیز و برنده ،اعضاء و اندامهای قطع

 25بیمارستان استان با  2247تخت فعال ،روزانه  3574کیلوگرم

شده و دارویي و شیمیایي) 2252 ،کیلوگرم و به ازای هر تخت

پسماند عادی تولید ميشود .به این ترتیب ،روزانه به ازای هر

فعال ،یک کیلوگرم در روز محاسبه ميگردد .با توجه به این دو

تخت فعال بیمارستان 1/59 ،کیلوگرم پسماند عادی (شبه

رقم (پسماند ویژه و عادی) ،به ازای هر تخت فعال بیمارستان در

خانگي) تولید ميگردد .در  25بیمارستان استان ،روزانه 122

استان گلستان ،روزانه  1کیلوگرم پسماند ویژه و  1/59کیلوگرم

کیلوگرم اعضاء و اندامهای قطع شده و  11کیلوگرم پسماند

پسماند عادی تولید ميشود (نمودار  1و.)2

نمودار -1پسماندهای عادی و ویژه در بیمارستانهای استان گلستان

نمودار -2میانگین انواع پسماند ویژه در بیمارستانهای استان گلستان

تعدادی از بیمارستانهای استان گلستان دستگاه بيخطرساز

بیمارستان استان 11 ،بیمارستان ،بيخطرسازی پسماندهای ویژه

خریده و برخي نیز برونسپاری انجام دادهاند .از تعداد 25

را برونسپاری کردهاند .تجهیزات و دستگاههای بيخطرساز بخش
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خصوصي در بیمارستان ،استقرار و عملیات مدیریت پسماند ویژه

واگذاری به بخش خصوصي است .از  25بیمارستان استان

بیمارستاني را بخش خصوصي انجام ميدهد .در  13بیمارستان

گلستان 22 ،بیمارستان دستگاه بيخطرساز فعال دارند ،در 2

استان ،مدیریت پسماند ویژه به شکل مستقیم از سوی مدیریت

بیمارستان خریداری شده اما نصب نشده است .یک بیمارستان

بیمارستان انجام ميشود و برونسپاری نشده است (نمودار .)3

نیز در حال تهیه و خریداری دستگاه بيخطرساز است (نمودار

یک بیمارستان هم دستگاه امحاء ندارد و در مرحله تهیه آن یا

.)4

نمودار -3وضعیت برونسپاری بيخطرسازی پسماندهای ویژه در بیمارستانهای استان گلستان

نمودار -4وضعیت بیمارستانهای استان گلستان از لحاظ دستگاه بيخطرساز
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در  19بیمارستان استان ،روش بيخطرسازی به شکل بخار و با

بيخطرساز حمل و پس از بيخطرسازی در آنجا نگهداری

دستگاه اتوکالو و یا هیدروکالو و در سه بیمارستان ،نوع

ميگردند .مدت زمان نگهداری پسماندها معموالٌ  24ساعت

بيخطرسازی با گرمای خشک و دستگاه فور و در یک بیمارستان

است .پسماندهای عادی با خودروی پسماندهای عادی و

هم بيخطرسازی به شکل شیمیایي است ،یک بیمارستان هم در

پسماندهای ویژه پس از بيخطرسازی با خودرو مخصوص

حال تهیه و خریداری دستگاه بيخطرساز و احتماالً از نوع بخار

سرپوشیده به محلهای متمرکز دفع پسماندهای عادی در آققال

خواهد بود .در ضمن از  19دستگاه بيخطرسازی که با بخار،

و آزادشهر به ترتیب در شمال و شرق استان حمل و پس از

پسماند عفوني را نابود ميکنند 16 ،بیمارستان اتوکالو و سه

آهکپاشي در مکان مجزا دفن ميگردند.

بیمارستان هیدروکالو دارند .در ضمن تمام بیمارستانهای دارای

خود اظهاری در پایش برای پایش و صحهگذاری بر بيخطرسازی

دستگاه بيخطرساز پسماند ویژه مجهز به خردکن هستند

پسماندهای بیمارستاني به استناد قوانین و مقررات (مانند بند ب

(نمودار .)5

ماده  192قانون برنامه پنجم توسعه) از سوی بیمارستانها

در بازدیدهای میداني از بیمارستانها مشخص شد جداسازی

الزامي است و به صورت دورهای باید انجام شود .بنا بر یافتههای

پسماندها در ظروف مخصوص و کیسههای پالستیکي با

این پژوهش 16 ،بیمارستان خوداظهاری را انجام داده اما در همه

رنگبندیهای مشخص انجام ميشود .پسماندهای عفوني در

فصول انجام نشده و  9بیمارستان انجام نشده است .در دو

کیسه و ظروف پالستیکي زرد رنگ ،پسماندهای تیز و برنده در

بیمارستان هم تجهیزات نصب نشده و یک بیمارستان هم در

ظروف ایمن و سطل زرد رنگ با درب قرمز رنگ ،و پسماندهای

مرحله تهیه و در دست اقدام است .وضعیت بیمارستانهای

عادی در کیسه پالستیکي مشکي و ظروف پالستیکي آبي رنگ

شهرستانهای استان از لحاظ انجام خوداظهاری در جدول  3ارائه

نگهداری ميگردد .در برخي بیمارستانها ،نوع پسماند

شده است.

برچسبگذاری ميشود .پسماندهای ویژه به اتاق دستگاه

نمودار -5روش بي خطرسازی پسماندهای ویژه (عفوني و تیز و برنده) در بیمارستانهای استان گلستان
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جدول -3وضعیت خوداظهاری در پایش پسماندهای بیمارستاني استان گلستان
شهرستان

خوداظهاری پسماند
انجام شده

انجام نشده

گرگان

7

2

گنبد

7

0

کالله

0

1

آزادشهر

0

1

مینودشت

0

1

رامیان

0

1

علي آباد

0

1

آق قال

1

0

بندر ترکمن

0

1

بندر گز

0

1

کردکوی

1

0

جمع

16

9

بحث و نتیجهگیری
همان طور که در بخش یافتهها ارائه شد ،به ازای هر تخت فعال

خروجيهای نهایي را از هم متفاوت ميسازد .از سوی دیگر یک

بیمارستان در کل استان گلستان ،روزانه  1کیلوگرم پسماند ویژه

مطالعه نیز نشان ميدهد در کشورهای در حال توسعه و برخي

و  1/59کیلوگرم پسماند عادی تولید ميشود ،به عبارت دیگر،

کشورهای توسعه یافته ،روزانه و به ازای هر تخت ،بین  0/16تا

 2/59کیلوگرم/روز/تخت .پژوهش پیشین در استان با همین

 3/23کیلوگرم پسماند پزشکي و بیمارستاني تولید ميشود ()24

عنوان ( )14مقداری را محاسبه و ذکر نکرده بنابراین امکان

که رقم حاصل از این مطالعه نیز در این محدوده قرار دارد.

مقایسه نتایج در این بازه زماني  10ساله وجود ندارد .همچنین

یکي از چالشها در زمینه مدیریت پسماند در استان گلستان،

یافتههای این مقاله با سایر پژوهشگران در استانهای دیگر کشور

صحهگذاری و تایید بيخطرسازی پسماندهای پزشکي است.

مشابهت دارد .به عنوان نمونه ،در استان فارس میانگین پسماند

شرایط ذخیرهسازی ،جداسازی ،حمل و نقل و نگهداری موقت

تولیدی  ،)19 ،18 ،17( 3/9خوزستان  ،)20( 2/38تهران 2/87

پسماند در بیمارستانهای استان گلستان به نسبت مناسب است،

( ،)21چهارمحال و بختیاری  ،)22( 2/15و مازندران 1/3

اما کامال استاندارد و برابر دستورعمل نیست .از آن جا که پسماند

کیلوگرم به ازای هر تخت فعال در شبانهروز است ( .)23تفاوت

بیمارستاني پس از بيخطرسازی به عنوان پسماند عادی تلقي

این ارقام نشان دهنده تفاوت در جامعه مخاطب ،شیوه مدیریت،

ميشود ،به استناد ماده  3ضوابط و روشهای مدیریت اجرایي

امکانات ،روشهای پژوهش و سایر عوامل دیگر است که

پسم اندهای پزشکي و پسماندهای وابسته (موضوع تصویبنامه
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1387/2/8هیات وزیران) ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

ویژه استان گلستان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تاٌیید

پزشکي مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب

شده اما راهاندازی و تجهیز نشده و امکان خنثيسازی

ا ست ،بنابراین تاییدیه مبني بر تبدیل پسماند ویژه بیمارستاني به

پسماندهای دارویي و شیمیایي در استان فعالً امکانپذیر نیست.

عادی با دانشگاه علوم پزشکي استان گلستان خواهد بود.

این پسماندهای پرخطر پس از جمعآوری ،مدیریت و دفع

همچنین به استناد ماده  23قانون مدیریت پسماندها ،نظارت و

نميشوند .در این زمینه نیز باید چارهاندیشي جدی شود .به

مسئولیت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها بر عهده

عنوان یک راهکار سریع ،ميتوان شرکتهای پیمانکار مجاز

سازمان حفاظت محیط زیست است .نظارت و پایش آزمایشگاه

امحاءکننده کشور را شناسایي کرد تا پسماندهای دارویي و

معتمد با محیط زیست استان گلستان است .یکي از چالشهای

شیمیایي استان به اینگونه شرکتها حمل و بيخطرسازی شوند.

پیش رو در این زمینه ،مجهز نبودن آزمایشگاه محیط زیست

از سوی دیگر ،به استناد ماده  20ضوابط و روشهای مدیریت

استان به وسایل و تجهیزات آنالیز پسماندهای بیمارستاني است.

اجرایي پسماندهای پزشکي و پسماندهای وابسته ،اعضا و اندام

از این نظر محیط زیست استان نميتواند تست مقایسهای و

های قطع شده بدن و جنین مرده طبق احکام شرع باید جمع

راستيآزمایي را انجام دهد.

آوری و تفکیک گردند .اما چگونگي و دستورعمل خاصي در این

از سوی دیگر ،سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان،

زمینه تدوین نشده است.

تبدیل پسماندهای ویژه بیمارستاني به عادی از سوی دانشگاه

در حال حاضر ،کاربرد روش گرمای خشک و شیمیایي در

علوم پزشکي استان را نميپذیرد و معتقد است پسماندهای ویژه

بیمارستانهای استان نیز مزایا و معایب خود را دارد که از جمله

بیمارستاني کامالً بيخطرسازی نميشود و از نوع ویژه است .این

چالشها و مشکالت این موضوع ميتوان به نیاز به کاربران

مساله بیشتر در بحث تعرفه و هزینههای حمل و نقا و دفع این

حرفهای؛ تصفیه و مدیریت پساب سیستم؛ آلودگي احتمالي ناشي

نوع پسماند خود را نشان مي دهد .از این رو این اختالف باعث

از خردکننده دستگاه؛ تعویض مجدد و تعمیر دستگاه؛ افزایش

نامشخص بودن وضعیت دفع پسماندهای ویژه ميشود.

هزینهها؛ کنترل غیرمتمرکز محیط زیستي سیستم و سایر موارد

از  25بیمارستان استان گلستان 16 ،بیمارستان وابسته به

اشاره کرد که مساله مدیریت این نوع پسماندها را با چالش جدی

دانشگاه علوم پزشکي است .به طور عملي ،دانشگاه مایل نیست

مواجه ميکند.

بيخطرسازی پسماندهای پزشکي بیمارستانهای زیر نظر خود را

در شرایط فعلي ،بخشي از پسماندهای کلینیکها و مطبها فقط

تاًیید نکند  .آزمایشگاه معتمد محیط زیست هم هر سه ماه یک

در سایتهای دفع زباله به شکل ایزوله دفن و عملیات آهکپاشي

بار کنترل و پایش مينماید ،بنابراین تایید بيخطرسازی

انجام ميشود .در واقع ،پسماندهای ویژه بدون بيخطرسازی در

پسماندهای پزشکي سهل و آسان نیست و نیاز به چارهاندیشي

دستگاههای بيخطرساز دفن ميشوند .از این رو پیشنهاد ميشود

جدی دارد .از طرف دیگر ،نظارت آزمایشگاه معتمد پسماند

سیستم متمرکز به روش بخار و یا زبالهسوز در دو سایت به

پزشکي از سوی محیط زیست به علت عدم تجهیز به دستگاهها و

مالکیت سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان توسط

امکانات آزمایشگاهي فعال شدني نیست.

سازمان مذکور و یا بخش خصوصي تهیه و نصب گردد و سپس

همچنین اگرچه پسماندهای دارویي و شیمیایي که جزو

پسماندها دفن گردند .روش مورد استفاده (بخار و یا زبالهسوزی)

پسماندهای پرخطر هستند جمعآوری ميشوند و مقدار آنها کم

مستلزم جمعبندی نقطه نظرات کمیته کارشناسي متشکل از

است اما دفع ،تصفیه و خنثي نميشوند .سایت دفع پسماندهای

کارشناسان مرکز بهداشت ،محیط زیست ،سازمان مدیریت

بررسي و تحلیل وضعیت تولید و مدیریت....
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" -2قانون مدیریت پسماند کشور" (آنالین) .مصوب

خواهد بود.

{ 1384دسترسي در تاریخ  30بهمن  .}1395قابل

همچنین ضروری است همه بیمارستانها به شکل منظم ،خود

دسترسي از:

اظهاری در پایش را انجام و در غیر این صورت برابر ماده 30
قانون نحوه جلوگیری از آلودگي هوا پیگیری حقوقي گردد .در
ضمن پیشنهاد ميشود آزمایشگاه معتمد محیط زیست از سوی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،پایش و تست مقایسهای
راستيآزمایي انجام شود.

?3- http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do
reqCode=lawView&lawId=86177&isL
aw=1&type=all&searchText=%D9%B
E%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8
6%D8%AF&synonyms
 -4عمراني ،قاسمعلي" .مدیریت زبالههای بیمارستاني"،

در مجموع ميتوان گفت وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکي

چاپ نخست ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم

در استان گلستان در حد متوسط است و هنوز با شرایط مطلوب

تحقیقات.1387 ،

قانوني فاصله دارد .این موضوع از آن رو اهمیت دارد که با توجه

 -5عمراني ،قاسمعلي ،عتابي ،فریده ،صادقي ،مهربان،

به افزایش جمعیت و تغییر شرایط محیطي در سالهای آینده در

بنایي قهفرخي ،بهمن" .مقایسه جنبه های فني،

کشور و استان ،بحث مدیریت این گونه پسماندها که به شکل

بهداشتي و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید

مستقیم سالمت محیط زیست و جامعه را تهدید ميکند باید

بیمارستاني شامل استرلیزاسیون ،سوزاندن و دفن

بیشتر جدی گرفته شود و برنامههای عملیاتي برای بهینهسازی

بهداشتي در شهرکرد" .علوم و تکنولوژی محیط

مدیریت این گونه پسماندها طراحي و اجرا گردد.

زیست.47-37 :)2( 9 ،1386 ،

تشکر و قدرداني
این مقاله بخشي از طرح مطالعاتي با عنوان «مطالعه و ارائه
گزارش وآمار و اطالعات پسماندهای پزشکي و وابسته استان
گلستان» است که در سال  1394در اداره کل حفاظت محیط
زیست استان گلستان و با تصویب و حمایت مالي حوزه معاونت
محیط زیست انساني سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شد.
نگارندگان مقاله از همه همکاران و کارشناسان اداره کل و
سازمان حفاظت محیط زیست که در اجرای این پژوهش همراه
بودند ،صمیمانه سپاسگزاری مينمایند.
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 -12دُربیکي ،مزدک" .مطالعه و ارائه گزارش وآمار و

 -19رایگان شیرازینژاد ،علیرضا" .بررسي وضعیت موجود

اطالعات پسماندهای پزشکي و وابسته استان

جمعآوری حمل و دفع زبالههای بیمارستاني استان

گلستان"  .گرگان :اداره کل حفاظت محیط زیست

فارس و ارائه روشهای مناسب دفع" .پایاننامه

استان گلستان.1394 ،

کارشناسي ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.1375 ،

کشور.1395 ،
 -18عسکریان ،مهرداد ،وکیلي ،محمود" .بررسي وضعیت
دفع زبالههای بیمارستانهای دانشگاهي استان فارس
در سال  ."1380مجله تحقیقات پزشکي1 ،1382 ،
(.53-41 :)4

 -13کوشیار ،گلرخ" .بررسي روند مدیریت جمعآوری،

 -20تقيزاده ،محمد مهدی ،جعفری نژاد ،محسن ،کریمي،

تفکیک و دفع زبالههای بیمارستاني در مراکز

ربابه ،کشاورز معایدی ،رضا" .بررسي وضعیت دفع

استانهای خراسان ،مازندران ،گیالن و گلستان و ارائه

پسماند و پساب بیمارستان های استان فارس در سال

راهکارهای بهینه" .پایاننامه کارشناسي ارشد،

 ،"92همایش ملي پژوهشهای محیط زیست ایران،

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران،

 ،1392.تهران ،ایران.
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 -21عمویي ،عبداالیمان" .بررسي وضعیت جمعآوری،

 -14مسگران کریمي ،باقر" .بررسي پسماندهای عفوني

نگهداری ،حمل و نقل و دفع مواد زاید بیمارستاني در

بیمارستانهای استان گلستان" .گرگان :استانداری

بیمارستانهای استان خوزستان و ارائه پیشنهادهای

گلستان.1386 ،

مناسب جهت رفع مشکالت" .پایاننامه کارشناسي

 -15شهریاری ،علي ،نوشین ،شاهین ،خلیلي ،جعفر.
"بررسي مدیریت پسماندهای بیمارستاني در

ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.1375 ،
 -22کریم زادگان ،حسن" .بررسي و ضعیت جمع آوری و

بیمارستانهای استان گلستان در سال ."1385

دفع زباله مراکز بهداشني و درماني شهرستاني استان

دهمین همایش ملي بهداشت محیط ،1386 ،همدان،

تهران" ،پایاننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد

ایران.

اسالمي واحد علوم و تحقیقات.1375 ،

 -16شهریاری ،علي ،نوشین ،شاهین ،برقعي ،پری سیما.

 -23فدایي ،عبدالمجید ،خرم ،بهرام" .بررسي مدیریت

"مدیریت پسماندهای پزشکي در بیمارستان های

پسماندهای بیمارستاني استان چهارمحال و بختیاری

شهر گرگان" .مجله سالمت و بهداشت اردبیل،

در سال  ،"1385دهمین همایش ملي بهداشت
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محیط ،1386 ،همدان ،ایران.

 -17سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان.

 -24محسني ،انوشیروان ،جوادیان ،مریم ،یونسیان ،مهدی،

"گزارش اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي استان گلستان

غالمي ،شیرزاد" .بررسي وضعیت جمع آوری ،حمل ،و
دفع زبالههای بیمارستانهای دولتي و خصوصي استان
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