
سالمت: به گزارش سازمان 
محیط زیست استان تهران 
در اوایل فروردین ماه سال 
جاری، با شیوع کرونا میزان 
پسماند تولیدشده روزانه در بیمارستان های 
شهر تهران اوایل اسفند ۹۸، به ۸۰ تن و اواخر 

اسفند ماه به ۹۰ تن رسید.
میزان پسماند تولیدشده در بیمارستان های 
سایر شهرهای استان تهران اوایل اسفند ماه 
و قبل از آن ۱۱ تن در روز و در فروردین 
ماه با ۱۰ تن افزایش بین ۱۱ تا ۲۰ تن در 

روز افزایش یافت.

پسماندهای  مشکل  کرونا،  شیوع  از  پس 
بیمارستانی حادتر از قبل شده است. ویروس 
مدتی طوالنی روی سطوح می ماند و نیز قدرت 
امحای  دلیل  همین  به  دارد.  باالیی  سرایت 
پسماندهای بیمارستانی اهمیت خاص خود 

را پیدا کرده است.
دستکش های  و  ماسک ها  دیگر،  سوی  از 
رهاشده در معابر به منظره ای تکراری تبدیل 
شده است. بسیاری از مردمی که از ماسک یا 

دستکش استفاده می کنند، نمی دانند باید 
آن را در سطل های دربسته بیندازند. 

به این ترتیب با وجود اینکه استفاده 
از ماسک روشی مطلوب برای 
در امان ماندن از ویروس است، 
رها کردن آن می تواند منجر به 

آلودگی بیشتر شود.

مدیریت پسماندهای 
بیمارستانی چالشی برای نظام 

درمان است
با وجود روش هاي نوین برای دفع پسماندهاي 
بیمارستاني در بسیاري از مناطق کشور دفع 
این پسماندهاي خطرناك همچنان به روش 
دفن  مي گیرد.  انجام  دفن  طریق  از  و  سنتي 
پسماندهاي بیمارستاني، عالوه بر آلودگي هاي 
خطر  زیرزمیني،  آب هاي  و  زیست محیطي 
گسترش برخي بیماري ها را در پي دارد. دفن 
پسماندهاي بیمارستاني و عفوني به شیوه هاي 
کنوني در کشور مي تواند عواقب و پیامدهاي 
از  استفاده  باشد.  داشته  دنبال  جبران ناپذیري 
دستگاه زباله سوز و حتي پالسماکردن نیز با 
تکنولوژهاي روز جهان فاصله بسیاري دارد و 
الزم است برای امحای پسماندهاي بیمارستاني از 
شیوه هاي نوین و جدید و استاندارد بهره جست.
در حال حاضر در بیشتر کشورهاي دنیا دفن 
پسماندهاي بیمارستاني به روش بي خطر کردن 
این شیوه  انجام مي گیرد و  و استریل کردن 
جایگزین دفع کردن پسماندهاي بیمارستاني 
زباله سوز  دستگاه  و  کردن  پالسما  از طریق 
به  بیمارستاني  شده است. دفن پسماندهاي 
روش کنوني و همچنین استفاده از زباله سوز 
به دلیل آلودگي هایي که همراه دارد، به عنوان 
بحران جدي تلقي مي شود. در زمان حاضر 
پسماندهاي عفوني مراکز بهداشتي- درماني، 
و  آزمایشگاه هاي تشخیص طبي  و  مطب ها 
مراکز درماني از جمله بیمارستان ها با زباله هاي 
شهري امحا مي  شود که بر بهداشت وسالمت 

مردم تاثیرگذار است.
پسماندهاي شهري قابل بازیافت و تبدیل به 
کود و قابل استفاده در سطح شهر است و به 
این علت مخلوط کردن پسماندهاي شهري 
و بیمارستاني تهدیدي است براي بهداشت 
شهروندان و کارکنان بخش خدمات شهري 
شهرداري ها و سازمان هاي مدیریت پسماند 
که با این قبیل پسماندها در تماس هستند. 
کشورهاي پیشرفته و توسعه یافته پیش از این 
از زباله سوز و سپس از طریق پالسما، اقدام به 

امحای پسماندهاي عفوني مي کردند.
 

تعریف پسماند هاي بیمارستاني و پزشكي
 Health- Care پسماندهاي پزشکي یا بهداشتي
Wastes، همه پسماندهاي تولیدشده توسط 
واحدهاي تأمین و حفظ سالمت، موسسات 
تحقیقاتي و آزمایشگاه ها را دربرمي گیرد. به 
عبارت دیگر، به تمام پسماندهاي عفوني و 
زیان آور ناشي از بیمارستان ها، مراکز بهداشتي 
و درماني، آزمایشگاه هاي تشخیص طبي و 

سایر مراکز مشابه گفته مي شود.
بیولوژیکي،  زائدات  عمده  منابع  از 
مراکز  و  آزمایشگاه ها  بیمارستان ها، 
پسماند هاي  هستند.  پزشکي  تحقیقات 
زائدات  حاوي  آنکه  دلیل  به  بیمارستاني 
پاتولوژیکي، مواد زائد رادیواکتیو، زائدات 
دارویي، مواد زائد عفوني، مواد زائد شیمیایي 
و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، 
از منابع عمده زباله هاي خطرناك در شهرها 

مي شوند. محسوب 

تکنولوژي جمع آوري، دفع یا احیاي این مواد در 
مقایسه با پسماند هاي شهري و خانگي تفاوت 
بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد. 
پسماند هاي بیمارستاني شامل موادي هستند 
که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش 
متفاوت است، مثال پسماندهاي بخش عفوني 
یا اتاق عمل با مواد زائد آزمایشگاه یا بخش 
رادیولوژي تفاوت محسوسي دارد و طبق یک 
بررسي، پسماند بخش هاي مختلف بیمارستان ها 

به 7 گروه تقسیم مي شوند:
عموما  بيمارستان:  معمولي  1. پسماند هاي 
شامل پسماند هاي مربوط به بسته بندي مواد و 
دیگر پسماند هاي پرسنل شاغل در بیمارستان 

و خوابگاه هاي آنهاست.
بافت ها،  شامل  پاتولوژيكي:  زباله هاي   .2
پنبه هاي  ارگان ها، قسمت هاي مختلف بدن، 
آغشته به خون و چرك و مواد دفعي بدن مانند 
نمونه هاي مدفوع و ادرار و... جزو این گروه 

از مواد زائد محسوب مي شوند. 
جامدات،  شامل  راديواكتيو:  زائد  مواد   .3
مایعات و گازهاست و در برخي بخش ها و 
بیمارستان ها وجود دارند که  آزمایشگاه هاي 
خصوصیات  داراي  آنها  دفع  و  جمع آوري 

ویژه اي است.
جامدات،  شامل  شيميايي:  زائد  مواد   .4
وفور  به  که  است  زائد  گازهاي  و  مایعات 
بخش هاي  در  دارد.  وجود  بیمارستان ها  در 
تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و 
ضدعفوني بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و 
ضدعفوني به اضافه داروها و وسایل دورریختني 
اتاق عمل بخش دیگري از این فضوالت را 
ممکن  شیمیایي  زائد  مواد  مي دهند.  تشکیل 

است خطرناك باشند.
5. مواد زائد عفوني: این مواد شامل جرم هاي 
بیماری زا در غلظت هاي مختلف هستند که 
مي توانند به سادگي منجربه بیماري شوند. منشاء 
آنها ممکن است پس مانده هاي آزمایشگاهي، 
جراحي و اتوپسي بیماران عفوني باشد. وسایل 
آغشته به جرم هاي عفوني در بیمارستان، شامل 
دستکش، وسایل جراحي، روپوش، لباس هاي 
بلند جراحي، ملحفه و... است. این زباله ها تقریبا 
10درصد کل پسماند هاي بیمارستاني را تشکیل 
مي دهند. از وسایل جراحي سرنگ ها، اره هاي 
جراحي، شیشه هاي شکسته، کاردهاي کوچک 
جراحي و... را مي توان در یک دسته بندي خاص 

منظور کرد.
6. مواد زائد دارويي: شامل داروهاي پس مانده، 
محصوالت جانبي درمان و داروهاي فاسدشده 
یا مواد شیمیایي هستند که تا حدود زیادي در 

زباله هاي بیمارستاني وجود دارد.
ظروفي  فشار:  تحت  مستعمل  ظروف   .7
گازهاي  )آئروُسل(،  افشانه  قوطي هاي  مثل 
کپسوله شده و... که اگر براي از بین بردن آنها 

از دستگاه هاي زباله سوز، استفاده شود 
موجب بروز خطر مي شود زیرا در پاره اي 

از موارد قابلیت انفجار دارند.
پسماندهای  تولید  مراکز  از  بسیاری   
بر  نیایند. عالوه  بیمارستانی شاید به چشم 
بیمارستان ها، آزمایشگاه هاي تشخیص طبي، 
پزشکان،  خصوصی  مطب های  درمانگاه ها، 
و  داروخانه ها  پزشکي،  تحقیقاتي  مراکز 
مهم  مراکز  جزو  هم  سالمندان  خانه های 

تولید زباله های بیمارستانی هستند.
مدیریت پسماندهاي بهداشتي درماني شامل 
کنترل تولید، ذخیره سازي یا نگهداري موقت 
دفع  و  پردازش  و جمع آوري، حمل ونقل، 
و  زائد  مواد  تولید  از  جلوگیري  است. 
مراقبت هاي پس از دفع و تصفیه مقدماتي، 
از ویژگي هاي مدیریت مواد زائد بهداشتي- 
درماني است که به دلیل مخاطره آمیز بودن 
این مواد، در این سیستم هاي مدیریتي مورد 

تاکید قرار گرفته است.
موارد مهم مدیریتي در این سیستم ها عبارتند از:

1. کاهش در مبدأ تولید و جلوگیري از تولید 
بیش از حد پسماند

2. جدا سازي وتفکیک مواد در مبدأ تولید و 
جلوگیري از مخلوط شدن سماندهاي عفوني 

و مخاطره آمیز با سایر پسماندها
3. تصفیه مقدماتي مواد مخاطره آمیز برای کاهش 

یا حذف پتانسیل خطرزایي
4. ذخیره سازي و نگهداري موقت

5. بسته بندي و برچسب گذاري روي بسته ها 
حاوي پسماند )مشخص کردن نوع پسماند، 

تاریخ تولید، محل تولید، وزن پسماند و....(
6. نگهداري، نظافت، شستشو و ضدعفوني    

7. بي خطرسازي به روش غیر سوز 
8. جابجایي

9. حمل ونقل
10. دفع نهایي

در بیمارستان ها و مراکز درماني، طیف گسترده اي 
از پسماند، تولید مي شود. پسماندهاي حاصل از 
قسمت هاي اداري و آشپزخانه از نوع پسماند 
عادي و خانگي است، در حالي که پسماند هاي 
ناشي از اتاق عمل، کامال عفوني و جزو پسماند 
عفوني و خطرناك است. در تمامي بیمارستان ها 
پسماند هاي خانگي تولید مي شود. اجزایي مانند 
کاغذ، مقوا، کارتن، مواد پالستیکي، پسماندهاي 
آشپزخانه، قوطي هاي کمپوت و کنسرو، میوه و 
گل، شیریني و... در پسماندهاي بیمارستان ها 
وجود دارد. این مواد در صورتي که با مواد 
خطرناك و عفوني مخلوط نشوند، بي خطرند 
و مي توان آنها را مانند پسماندهاي خانگي، 
جمع آوري و حمل و دفع کرد. به این مواد، 
»مواد زائد مشابه پسماند خانگي« می گویند. 

اضافه بر موارد فوق الذکر، پسماندهاي خطرناك 
هم در بیمارستان ها، تولید می شود. نوع این 
مواد به نوع فعالیت بیمارستان بستگي دارد. 
براي مثال پسماند تولیدي در بیمارستان عمومي 
در  تولیدي  پسماند  با  با بخش هاي مختلف 
و  زنان  بیمارستان  یا  رواني  بیمارستان هاي 
نوع  این  به  داشت.  خواهد  تفاوت  زایمان 
»پسماندهاي  تولیدي خطرناك،  پسماندهاي 

ویژه بیمارستاني« می گویند. 

طبقه بندي پسماندهاي بیمارستاني
طبقه بندي و جدا سازي پسماند هاي بیمارستاني 

به دالیل زیر الزامي است:
براي  زیست محیطي  و  بهداشتي  بعد  از   
همراهان ،  بیماران،  شاغالن،  سالمت  تأمین 
کنترل  مواد،  تداخل  عدم  مالقات کنندگان، 

بهینه جمع آوري، دفع و تصفیه 
 از بعد اقتصادي و تکنیکي شامل درآمدهاي 
حاصل از فروش موادي که مي توانند بازیافت 
مواد  و  حمل ونقل  در  صرفه جویي  شوند، 
سهولت  شغلي،  انضباط  ضدعفوني کننده، 

بارگیري و دفع
بیمارستاني  زائد  مواد  طبقه بندي  عمده ترین 
که تا به حال بر اساس نظریه سازمان جهانی 
بهداشت، متداول بوده است در 8 گروه به 

شرح زیر خالصه مي شود:
مواد زائد معمولي

این زائدات شبیه زباله هاي خانگي و بیشتر 
مربوط به قسمت هاي اداري بیمارستان هستند. 
از نظر حمل ونقل، مشکل خاصي ندارند و 
جزو مواد زائد خطرناك محسوب نمي شوند. 

مواد زائد پاتولوژيك )بيماری زا(
قسمت هاي  و  با فت ها  شامل  زائدات  این 
عمل  در  که  هستند  بدن  مختلف  اعضای 
نمونه برداري یا کالبدشکافي و جراحي ایجاد 
مي شوند. این زائدات به طور بالقوه اي امکان 
ایجاد بیماري دارند و عامل بیماري زا در آنها 

بسیار زیاد است. 
پسماندهاي راديواكتيو 

جامد،  پسماندهاي  شامل  پسماندها  این 
اکتیو  رادیو  مواد  به  آلوده  گازي  و  مایع 
در  رادیواکتیو  مواد  کاربرد  هستند. 
بعضي  و  پرتودرماني ها  عکس برداري ها، 

است.  معمول  آزمایش ها 
پسماندهاي شيميايي 

از  گوناگوني  اشکال  شامل  پسماندها  این 
پسماندهاي شیمیایي است که به طور مثال 
از آزمایشگاه ها و فعالیت هایي مثل نظافت و 

ضدعفوني حاصل مي شوند. 
این زائدات ممکن است خطرناك باشند. طبق 
موازین بین المللي، خصوصیات سمي بودن، 
خورندگي، قابل اشتعال بودن واکنش دهندگي، 
زائد  مواد  طبقه بندي  باعث  سرطان زایي 
شیمیایي در زمره مواد زائد خطرناك مي شوند. 

مواد شیمیایي غیرخطرناك، موادي هستند که 
خصوصیات فوق را نداشته باشند، مثل قندها، 
آمینواسیدها و بعضي نمک هاي معدني و آلي. 

 پسماندهاي عفوني 
طبق تعریف، پسماندهاي عفوني پسماندهایي 
هستند که قادرند حداقل یک بیماري عفوني 
را منتقل کنند. طبق طبقه بندي سازمان جهانی 
بهداشت وEPA پسماند عفوني، حداقل شامل 
مواد زائد آزمایشگاهي مانند محیط هاي کشت، 
مواد زائد بخش هاي جراحي و کالبدشکافي 
و بخش هاي ایزوله است که بیماران عفوني 
از  که  زائدي  مواد  مي شوند.  بستري  آن  در 
بخش هاي همودیالیز بیماران به دست مي آید 
) مثل فیلترها و لوله ها، حوله هاي یکبار مصرف، 
روپوش ها، پیش بندها و دستکش ها و...( و 
زمره  در  تلقیح شده  حیوانات  زائد  مواد  نیز 

این گروه زائدات قرار دارند. 
طبق نظریه Liber man مواد زائد عفوني در 

12 نوع مشخص طبقه بندي شده اند:
1. پسماند بخش هاي ايزوله

بیماران این بخش به دلیل داشتن بیماري عفوني 
قابل انتقال، از سایر بیماران مجزا شده اند. بدیهي 
  B است از نظر انتقال ویروس ایدز و هپاتیت
مراقبت هاي الزم در دفع زباله هاي خونین و 
مایعات بدن بیماران بستري در بیمارستان ها و 

بخش هاي ایزوله ضرورت کامل دارد. 
ديگر  و  كشت  محيط هاي  پسماند   .2

عفوني عوامل 
طبي ،  تشخیص  آزمایشگاه هاي  از  مواد  این 
آزمایشگاه هاي پاتولوژي و میکروب شناسي و 
تحقیقاتي تولید مي شوند که شامل کشت هاي 
تهیه شده از نمونه هاي دریافت شده از بیماران 
است. نمونه هاي نگهداري شده براي تحقیق 
و زائدات فراورده هاي معین دارویي، قسمت 
دیگري از این مواد زائد عفوني قلمداد مي شوند.

3. فراورده هاي خوني
خون،  بانک هاي  توسط  زائدات  گونه  این 
آزمایشگاه هاي تشخیص طبي، مراکز دیالیز و 
شرکت هاي دارویي تولید مي شوند. این مواد به 
طور بالقوه عفوني هستند و امکان وجود عوامل 
بیماري زا در آنها بسیار زیاد است. این مواد 
ممکن است عالوه بر ویروس ایدز و هپاتیت، 
سایر بیماري هاي قابل انتقال به وسیله خون مثل 
ماالریا سرخجه مادرزادي و... را منتقل کنند. 

و  جراحي  اعمال  از  ناشي  پسماند   .4
كالبدشكافي

پسماند که در جریان عمل جراحي 
و کالبدشکافي به دست مي آید 
همراه با عوامل بیماري زا به 
عنوان مواد زائد عفوني 
مي شوند.  تلقي 
دیدگاه  از 
مراقبت هاي جهاني 
تمام مواد زائدي را که 
در تماس با خون و جریان 
خون هستند باید به عنوان پسماند 

عفوني تلقي کرد. 
5. پسماندهاي آلوده آزمايشگاهي

این گروه از پسماندها، ظروف کشت و 
وسایلي را که براي تهیه محیط کشت و 
انتقال آنها به کار مي رود شامل مي شوند. 
با  بدیهي است پارچه هایي که در تماس 
محیط هاي کشت هستند نیز آلوده اند. در هر 
صورت مواد زائد آزمایشگاهي شامل تمام مواد 
زائدي هستند که در تماس با عوامل بیماري زا 
بوده و ممکن است حاوي کشت ها و نمونه هاي 

آزمایشگاهي آلوده باشند.
6. وسايل آلوده نوك تيز و برنده 

مثل سوزن ها و سرنگ ها، شیشه هاي شکسته، 
چاقوهاي جراحي و نظایر آنها

7. پسماند بخش دياليز
این مواد زائداتي هستند که در اثر تماس با خون 
بیماران همودیالیز به وجود آمده و شامل وسایل، 
ابزار و موادي هستند که به علت مصرف در 

این بخش ایجاد مي شوند. 
8. پسماندهاي آلوده بخش نگهداري حيوانات 
این مواد شامل الشه و قسمت هاي مختلف 
آلوده حیواناتي است که برای انجام آزمایش هاي 
مختلف تحقیقاتي در معرض عوامل بیماري زا 

قرارمي گیرند. 
9. پسماندهاي بيولوژيك و دارويي

مواد  این پسماندها شامل واکسن ها و سایر 
زائدي هستند که در جریان تولید فراورده هاي 
بیولوژیک شرکت هاي دارویي تولید مي شوند. 
این مواد به علت استاندارد نبودن یا گذشتن 
تاریخ مصرف و خروج از رده به بازار، دور 
ریخته مي شوند. بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتي، 
بیولوژیک، کلینیک ها، داروخانه ها و... منبع اصلي 
مواد زائد بیولوژیک مخاطره آمیز هستند. از جمله 
خصوصیات مهم مواد زائد بیولوژیک، قدرت 
مسمومیت  وایجاد  عفونت زایي  آلوده سازي، 
براي موجودات زنده است. مواد زائدي که در 
این گروه قرار مي گیرند عبارتند از: بافت هاي 
مثل   آلوده  مواد  جراحي،  از  حاصل  بدخیم 
بیولوژیک به  باند ها و... مواد زائد  سوزن ها، 
عنوان محصول فرعي حاصل از فرآیندهاي 

بیولوژیک یک کارخانه نیز مي تواند باشد. 
10. پسماند غذايي و ساير فراورده هاي آلوده
این مواد زائد شامل مواد غذایي آلوده )پس مانده 
غذایي بیماران عفوني(، داروها و مواد بهداشتي ای 
هستند که آلوده و غیرقابل مصرف تشخیص 

داده شده اند. 
11. لوازم و ابزار آلوده

و  پزشکي  آزمایشگاه هاي  در  که  وسایلي 
عوامل  با  که  تحقیقاتي  و  میکروبیولوژي 
عفوني در تماس بوده و در تولید و آزمایش 
فراورده هاي دارویي، آلوده مي شوند، در این 
گروه قرار مي گیرند. اگر قرار است این وسایل 
ضدعفوني شوند و دوباره مورد استفاده قرار 
گیرند، دقت الزم در خصوص رفع آلودگي از 

آنها ضروري است. 
12. زباله هاي پاتولوژيك

نسوج، اعضا و قسمت هایي از بدن انسان که 
اتاق هاي عمل  و  اتوپسي  بیوپسي،  در عمل 
جراحي برداشته مي شوند، اصطالحا »زباله هاي 
پاتولوژیک« خوانده مي شوند. این زباله ها به 
دلیل امکان وجود عوامل بیماري زا بالقوه، ایجاد 

بیماري مي کنند.

پسماندهایبیمارستانیباشیوعکرونابهمشکلیجدیترازقبلتبدیلشدهاند

مدیریت پسماندهای بیمارستانی، تخصص و بودجه و اراده انجام
 مرجان 
یشایایی 

بسیاری 
از مراکز تولید 

بیمارستانی  پسماندهای 
شاید به چشم نیایند. عالوه بر 

بیمارستان ها، آزمایشگاه هاي تشخیص 
طبي، درمانگاه ها، مطب های خصوصی پزشكان، 

مراکز تحقیقاتي پزشكي، داروخانه ها 
و خانه های سالمندان هم جزو 

مراکز مهم تولید زباله های 
بیمارستانی هستند
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طبقه بندي هاي مواد زائد عفوني كه توسط )CDC( مركز كنترل 
بيماري های آمريكا، پيشنهاد شده به شرح زير است:

1. مواد زائد آزمایشگاهي میکروبیولوژي
2. مواد زائد پاتولوژیک

3. نمونه هاي خون و فراوردهاي خوني
4. مواد تیز و برنده

5. مواد زائد بخش هاي ایزوله
طبقه بندي پسماند عفوني که توسط  آژانس حفاظت از محیط 

زیست آمریکا ارائه شده است:
1. مواد زائد بخش هاي ایزوله

2. کشت هاي میکروبي و مواد بیولوژیک مربوط
3. خون و فراورده هاي خوني

4. مواد زائد پاتولوژیک
5. مواد تیز آلوده

6. الشه حیوانات، اعضای بدن و ملحفه هاي آلوده
7. مواد زائد حاصل از جراحي و کالبدشکافي

8. زائدات آزمایشگاهي آلوده
9. زائدات واحد دیالیز

10. مواد تیز استفاده نشده
منابع متعددي تولید مي شوند. به طورکلي  از  زباله هاي عفوني 

90-3 درصد زباله هاي بیمارستاني مي توانند عفوني باشند. 
بر اساس تحقیقات به عمل آمده در سایر کشورها مشخص شده 
معموال 15-10 درصد از زباله هاي بیمارستاني را زباله هاي عفوني 

تشکیل مي دهند.


