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  :  چکیده

فقیت برنامه ها  و طرحهای مختلـف پـس از اجـرا در گـرو وجـود سیسـتم نظـارتی و کنتـرل مسـتقل از          همواره بخش عمده ای از مو

تشکیالت اجرائی و توانمند در تطبیق وضع موجود با وضعیت مطلوب و استانداردها و ارائـه پیشـنهادات اصـالحی الزم و در    

  .نهایت پیشگیری موثر از تخلفات می باشد

کلینیـک هـا، آزمایشـگاه هـای      –بیمارسـتان هـا   : حاصل از فعالیت بخشهای پزشکی و درمانی ماننـد  پسماندهای پزشکی که زائدات 

می باشند، بدلیل آلودگی میکروبی یا شیمیایی باال نیاز به توجه ویـژه از طـرف متولیـان    ... تشخیص طبی، مطب پزشکان و 

در زمینـه تولیـد، نگهـداری،    ) 1383هـا مصـوب   قـانون مـدیریت پسـماند     7تولید کنندگان این پسماندها طبق مـاده  (امر 

آوری و حمل و نقل و دفع اصولی آنها بوده و آموزش های الزم به پرسـنل شـاغل در ایـن قسـمت بـه منظـور رعایـت         جمع

  . العمل های ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجتناب ناپذیر می باشد دستور

کنترل کننده حسن انجام موارد فوق واحـدهای بهداشـت محـیط بعنـوان زیرمجموعـه معاونـت بهداشـتی         در این میان متاسفانه واحد

که عمالً به دلیل اینکه روح مدیریتی حـاکم بـر دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی نگـرش         ددانشگاه های علوم پزشکی می باش

دهد،  تجهیزات مورد نیاز به خود اختصاص میدرمانی داشته و بیشترین دغدغه آنها را رسیدگی به مشکالت درمانی و تامین 

فعالیت بازرسین بهداشت محیط در مراکز درمانی فوق با هدف نظـارت، کنتـرل و ارائـه راهکارهـای الزم و پیگیـری تحقـق       

نیازهای بهداشتی و بصورت خاص بهینه سازی مدیریت پسماندهای پزشکی بعنوان یک ضرورت مورد توجـه مـدیران ارشـد    

  . در این مقاله بطور مبسوط به این معضل و راه کارهای برون رفت از آن پرداخته شده است. نمی گیرد دانشگاه قرار

  

  

  محیط زیست   –نظارت بهداشتی  –مدیریت پسماند پزشکی  –بهداشت محیط –پسماند پزشکی  –پسماند : واژه های کلیدی 

  

 



 

  : مقدمه  – 1

در . اکثر بحران ها و مخاطرات زیست محیطی زائیده رشد سریع جمعیت و تنوع تکنولوژی و توسعه آن برای تامین نیازهای بشر اسـت 

و سالمت افراد جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که هر گونه غفلت از آن عمـداً یـا   این میان توجه به حفظ محیط زیست 

انها را از طریق مواجهه با کمبودهای ناشی از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا شیوع بیماریهـای  سهواً می تواند انس

  . صعب العالج و مهلک در معرض خطر قرارداده و لذت زندگی را به کام آنها تلخ کند

تقل و توانمند پرداخته شده که در این مقاله به یکی از عوامل مهم در حفظ سالمت و بهداشت جامعه تحت عنوان نظارت بهداشتی مس

بدلیل وسیع بودن پرداختن به همه ابعاد نظارت های بهداشتی که در این مقوله نمی گنجد، نقش نظارت بهداشتی مؤثر در 

مدیریت پسماندهای پزشکی که در بین سایر نظارت های بهداشتی از طرف مراجع ذیربط کمترین گزارش یـا ارائـه آمـار و    

آن منتشر یا در دسترس عموم قرارگرفته است، با توجه به اهمیت اعمال کنتـرل هـای بهداشـتی الزم بـر     اطالعات در مورد 

که در شرایط کنونی کشور مـی تواننـد منشـاء    کل فرآیند تولید تا دفع پسماندهای پزشکی براساس میزان عفونت زائی آنها 

در بـین برخـی اقشـار     B(HBV)، ویروس هپاتیت ) HIVایدز : (انتقال عوامل بیماری های خطرناک و صعب العالج مانند

  . جامعه باشند مدنظر قرارگرفته است

امید است با تقویت سیستم نظارت بهداشتی مدیریت پسماندهای پزشکی شاهد تحـوالت تاثیرگـذار در بهینـه سـازی مـدیریت فعلـی       

  .باشیم) تولید پسماند پزشکی(ش مراکز پسماندهای پزشکی با احساس تعهد و مسئولیت بیشتر در متولیان قانونی این بخ

  : تعاریف  - 2

   :پسماند  1-2

گفته می شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیـد  ) غیر از فاضالب(به مواد جامد، مایع و گاز 

  .کننده زائد تلقی می شود

  ) : بیمارستانی(پسماندهای پزشکی  2-2

پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشـخیص طبـی و سـایر مراکـز     به کلیه 

  .مشابه گفته می شود

  : پسماندهای  ویژه  3-2

لیت انفجار، یا به کلیه پسماندهایی گفته می شود که بدلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زائی، قاب

اشتغال، خورندگی و مشابه آن بـه مراقبـت ویـژه نیـاز داشـته باشـد و آن دسـته از پسـماندهای پزشـکی و نیـز بخشـی از            

  .پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند



 

اندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیـاز بـه   پسم: قانون مدیریت پسماند  2، بند د، ماده 1تبصره

  .مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند

از محیط زندگی که به گونه ای بر روی سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسـان تـاثیر    یعبارت است از کنترل عوامل: بهداشت محیط 

  .می گذارد

   :ت پسماندهای پزشکی مدیری 4-2

که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائـی مربـوط   ) تولید کننده پسماند پزشکی(شخصیت حقیقی یا حقوقی است 

به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی ، حمل و نقل و دفع پسماندهای پزشکی و همچنین آموزش و اطالع رسـانی  

مدیریت مذکور می توانـد تمـام یـا بخشـی از عملیـات مربـوط بـه جمـع آوری، جداسـازی و دفـع           . ددر این زمینه می باش

  .پسماندهای پزشکی را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند

   :بررسی وضعیت فعلی نظارت بهداشتی بر مدیریت پسماندهای پزشکی  - 3

مـواد خـوردنی،    13مشمول آئین نامه اجرائی قابـل اصـالحیه مـاده      در حال حاضر وظیفه کنترل و نظارت بهداشتی بر اماکن و مراکز

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و بصورت خاص کنترل و نظارت بهداشتی بر مدیریت پسماند طبـق تعـاریف ارائـه شـده بـر      

  .عهده بازرسین بهداشت محیط دانشگاههای علوم پزشکی می باشد

و بررسی وضعیت بهداشتی مراکز مشمول اعمـال ضـوابط بهداشـت محیطـی طبـق قـانون       منظور از نظارت و کنترل بهداشتی، بازدید 

  : باشد، این مراکز و همچنین موارد نظارت بهداشتی بشرح زیر می باشد می

 مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که عبارتند از کلیـه کارخانـه هـا، کارگـاه هـا،     ) الف

  .سردخانه ها، اماکن و مراکزی که به گونه ای نسبت به تهیه و توزیع، نگهداری و فروش مواد مذکور اقدام می نمایند

اماکن عمومی شامل اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسیون ها، آسایشگاه های سـالمندان،  ) ب

، استخرهای شنا، سینماها، پارک ها، مراکز تفریحات سالم، باشـگاههای ورزشـی، ترمینـال هـای     آرایشگاه ها، حمام ها، سونا

  ....وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، گورستان ها و

مراکز کاربرد پرتوهای یونسازی پزشکی که مراکزی هستند که با استفاده از پرتوهای یونساز زیر نظر متخصص مربوط به تشـخیص  ) ج

  . بیماری ها پرداخته و شامل مراکز رادیولوژی، رادیوتراپی و رادیو ایزوتوپ می باشد یا درمان

بیمارستان ها، زایشگاه ها، مطب ها، درمانگاه ها و آزمایشگاه هـای تشـخیص طبـی، آسایشـگاهای     : مراکز بهداشتی و درمانی شامل ) د

  .معلولین و مانند آن ها

آموزشگاه ها، حوزه های علمیه، دانشکده ها، هنرستان هـا، خوابگـاه هـای مراکـز آموزشـی،       مراکز آموزشی و تربیتی شامل مدارس،) ه

  پرورشگاه ها، مراکز تربیتی شبانه روزی، ندامتگاه ها و مهدهای کودک، 

  ) زباله های شهر، صنعتی، عفونی و بیمارستانی(نظارت بهداشتی بر دفع بهداشتی مواد زائد جامد ) و



 

  نظارت بهداشتی بر دفع بهداشتی فاضالب ) ز

  .نظارت بهداشتی بر کیفیت آب شرب شهر و روستایی و تاسیسات مرتبط به آن) ح

  کنترل آلودگی هوا) ط

  انجام پروژه های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با بهداشت محیط ) ی

  رسیدگی به شکایات بهداشتی مرتبط با شرح وظایف بهداشت محیط ) ک

احدهای بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی در اعمال کنترل و نظارت های بهداشتی در اکثر موارد فوق حضور فعال و پررنـگ  و

می توان از کمیت و کیفیت بازدیدهای بهداشتی ...) رادیو، تلویزیون، اینترنت و(داشته و از طریق رسانه های عمومی مختلف

پیام های بهداشتی الزم جهت جلـوگیری  عنوان مثال به  ،ف اطالعاتی را کسب نمودو وضعیت بهداشتی اماکن عمومی مختل

پیام های بهداشتی و اعمال نظارت های بهداشـتی  : از قبیلاز شیوع بیماری در فصول مختلف سال به اطالع عموم می رسد 

استفاده از استخرهای عمـومی انجـام   در مساجد ویژه ماه مبارک رمضان، اطالع از اقداماتی که باید در فصل تابستان هنگام 

انتشار پیام های بهداشتی و کنترل بهداشتی بوفه مدارس در آغاز سال تحصیلی و در طول سـال تحصـیل، نظـارت و    . دهیم

  ...کنترل بهداشتی اصناف و 

نـد آن و اقـدامات   در سطح مراکـز درمـانی و بیمارسـتان هـا، مطـب پزشـکان و مان      ولی کمیت و کیفیت کنترل و نظارتهای بهداشتی 

از مراکز فوق عنوانی است که به نظر مـی رسـد توسـط نـاظرین      زاانتشار عوامل بیماری عدم پیشگیرانه صورت گرفته برای 

  . بهداشت محیط به فراموشی سپرده شده است

به سـازمان دامپزشـکی و   بیشترین آمار نظارت های بهداشتی مربوط » نظارت بهداشتی«با مراجعه به اینترنت و جستجو در مورد عنوان

موارد مرتبط با ذبح دام و بهداشت گوشت و فرآورده های خام دامی است و پس از آن نظارت بهداشتی بر اصناف و مسـاجد  

و سایر اماکن عمومی است ولی نمی توان گزارشی یا اطالعاتی را از نظارت بهداشتی در سطح مراکـز درمـانی، مطـب هـای     

  .پزشکان و مانند آن یافت

فقر اطالعات در این زمینه نشان دهنده عدم فعالیت و نظارت بهداشتی موثر بر مراکـز درمـانی و مطـب پزشـکان بعنـوان      است دیهی ب

 2ماده ، بند د، 1که پسماندهای پزشکی طبق تبصره است این در حالتی . متولیان قانونی مدیریت پسماندهای پزشکی است

و هـر گونـه تـاخیر و    . نیازمند مدیریت خاص می باشـد و یژه محسوب می شود قانون مدیریت پسماندها جزء پسماندهای و

غفلت در نظارت بهداشتی موثر با هدف سامان بخشیدن به مدیریت پسماندهای پزشـکی بـا مخـاطرات غیـر قابـل جبرانـی       

روز رو بـه  بلحاظ تهدید سالمت عمومی و تخریب محیط زیست مواجه خواهیم بود کمـا اینکـه میـزان ایـن پسـماندها هـر       

  . افزایش بوده و تابعی از افزایش بی رویه جمعیت است

در ادامه به دالیل ضعف یا عدم کنترل و نظارت بهداشتی بازرسان بهداشت محیط بر مـدیریت پسـماندهای پزشـکی در مراکـز تولیـد      

  . کننده این پسماند پرداخته شده است



 

  د پسماندهای پزشکی دالیل ضعف یا عدم نظارت بهداشتی بر مراکز تولی - 4

  : عدم حمایت مدیران  1-4

دالیل عدم حمایت مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی از اعمال نظارت های بهداشتی موثر در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی 

  : عبارتند از 

بیشـترین دغدغـه آنهـا رفـع مشـکالت       هستند که )کادر درمانی دانشگاه(پزشک مدیران ارشد دانشگاه و معاونت بهداشتی عموماً ) الف

  .درمانی است نه بهداشتی

بدلیل غالب بودن دیدگاه درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی و برای درگیر نشدن با موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی که بـر  ) ب

داشـتی مـوثر بازرسـین    می افزاید نگرش مثبتی نسبت به نظـارت به ... مسئولیت اجرائی مدیران مراکز درمانی و مطب ها و 

  . بهداشت محیط بر مراکز فوق وجود ندارد

عدم وجود نظارت بهداشتی موثر، صرف هزینه های مدیریت پسماندهای پزشکی در دیگر زمینه های مورد نیـاز سیسـتم را امکـان    ) چ

  . پذیر می کند

  ... عدم رغبت بازرسین بهداشت محیط به نظارت بهداشتی بر مراکز درمانی و  2-4

با توجه به اینکه بازرسان بهداشت محیط تابع مقررات اداری و دستورات صادره از طرف مدیران مافوق بوده کـه عمومـاً دارای دیـدگاه    

با این احتمال که در صورت اعمال مقررات و کنترل های بهداشتی در بخش های درمـانی و بصـورت   لذا . درمانی می باشند

ماموریـت ، از دسـت دادن موقعیـت شـغلی     حـق  کاهش مزایا مانند اضـافه کـار،    خاص مدیریت پسماندهای پزشکی امکان

ارائـه گـزارش از نقـاط ضـعف       وو از طـرف دیگـر عـدم مطلوبیـت     تحت فشار مقام مافوق قرار گرفتن مناسب و بطور کلی 

ولید ایـن زائـدات   در مراکز تمدیریت پسماندهای پزشکی به فرآیند از پرداختن جدی هستند  شاغل مجموعه ای که در آن 

  .خودداری می کنند

  : عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری تولید کنندگان پسماندهای پزشکی  3-4

در مراکز تولیـد ایـن   ایجاد سیستم موثر مدیریت پسماندهای پزشکی نسبت به مدیران ارشد دانشگاه و جدیت با توجه به عدم حمایت 

شکی از این موضـوع و عـدم رغبـت بازرسـان بهداشـت محـیط بـه نظـارت         و اطمینان تولید کنندگان پسماند پزپسماندها 

متولیان قانونی مدیریت پسماندهای پزشکی در ارتباط بـا  و اکثر   عمالً) 4-2(بهداشتی جدی به دالیل مورد اشاره در ردیف 

  .مشکالت موجود پاسخگو نمی باشند



 

  : موجود  پیشنهادات اجرائی برای برون رفت از وضعیتنتیجه گیری و  – 5

ضـوابط   با توجه به آنچه بیان شد مهمترین عامل عدم بهبود سیستم مدیریت پسماندهای پزشکی علیـرغم وجـود قـوانین و مقـررات و    

مرتبط با این امر قرارگرفتن مجری و ناظر در یک مجموعه می باشد که بدلیل وجود مدیر ارشد مشـترک در هـر دو بخـش    

  :لذا. باشیم سازی مدیریت پسماندهای پزشکی و نظارت بهداشتی در این زمینه می شاهد شدت و ضعف در تقویت و بهینه

و قرارگرفتن در مجموعه ای که به هیچ یک از دستگاه های اجرائی ) بهداشت محیط(در صورت استقالل سیستم نظارت بهداشتی  1-5

لیت تولید کنندگان این پسماندها در اثر وابسته نباشد، شاهد ارتقاء وضعیت ساماندهی پسماندهای پزشکی با احساس مسئو

  .نظارت های جدی و موثر بهداشتی خواهیم بود، برای تحقق عملی استقالل نظارت های بهداشتی پیشنهاد می شود

واحدهای بهداشت محیط از دانشگاه های علوم پزشکی منفک شده و در حوزه معاونت محیط انسانی ادارات کل حفاظت محیط زیست 

تا حدودی مرتفع شود و هم ) محیط زیست و بهداشت محیط(تا به نوعی مشکل کمبود بازرس در هر دو قسمت . قرار گیرند

و از طرف دیگر از تعداد نظارت های موازی توسط دستگاه های مختلف  .نظارت ها مستقل از واحدهای اجرائی صورت بگیرد

  . کاسته شود

یران مراکـز درمـانی و پزشـکان دارای پروانـه مطـب و مـدیران آزمایشـگاه هـای         برگزاری برنامه های آموزشی تخصصی ویژه مد  2-5

  .سیستم مدیریت پسماندهای پزشکی و اهمیت آنتشخیص طبی در ارتباط با چگونگی اجرای 

 ،حمایت های قانونی الزم توسط مراجع قضائی در مواردی که متخلفین علیرغم آموزش و تذکرهای الزم توسط ناظرین بهداشـتی  3-5

  . در جهت الزام به رعایت ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی مربوطه ،اصرار بر تخلف دارند

  : منابع مورد استفاده  - 6

   1384و آئین نامه اجرائی آن  1383قانون مدیریت پسماندها  – 1

 – 1384ور دکتر امیر هوشنگ مهر پرور با همکاری معاونت محـیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت کشـ         – 2

  .المعارف محیط زیست  دایره

  سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران  - 3

طـرح سـاماندهی پسـماندهای پزشـکی در سـطح       – 1385-87شاهچراغی سید کمال الـدین    –نجفی علی  –رضائی الهام  – 4

  . سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد -مراکز درمانی مشهد 

  .ار نظارتهای بهداشتی در سطح کشوره از اینترنت در ارتباط با آماطالعات استخراج شد – 5

   

 


