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مقدمة مترجما
امروزه یکی از معضالت زیستمحیطی ،پسماندهای مراکز بهداشتی -درمانی است که به علت
داشتن عوامل خطرناک ،سمی و بیماریزا ،از حساسیت خاصی برخوردارند" .پسماندهای پزشکی ویژه"
در قانون مدیریت پسماندها بدین گونه تعریف شده اند :به کلیة پسماندهای عفونی و زیانآور
بیمارستانها ،مراکز بهداشتی ،درمانی ،آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه ،که به دلیل
باالبودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل بیماریزایی ،قابلیت اشتعال یا انفجار ،سمیت،
خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز دارند ،پسماندهای پزشکی ویژه گفته میشود.
پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای عفونی ،پسماندهای پاتولوژیک ،اجسام تیزوبرنده،
پسماندهای دارویی ،پسماندهای سرطان زا ،پسماندهای شیمیایی ،پسماندهای رادیواکتیو ،کپسولهای
حاوی گازهای پرفشار و پسماندهای حاوی فلزات سنگین هستند .مدیریت پسماندهای بهداشتی-
درمانی یکی از مباحث مهمی است که توجه ویژة برنامهریزان و مدیران شهری را میطلبد .مدیریت
پسماندها با توجه به مشکالت خاص خود بیانگر وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی یک کشور است
و به طراحی دقیق و آیندهنگر نیاز دارد.
بنا به هر دلیلی تاکنون در کشور ما اقدامات زیربنایی برای امحای پسماندهای بیمارستانی صورت نگرفته
است و هنوز شیوههای موقتی که برای مناطق کوچک و دورافتاده در دنیا کاربرد دارد ،استفاده میشود.
در مراکز درمانیای که طرح مدیریت تفکیک اجزای پسماند اجرا میشود ،میزان پسماندهای
خطرناک تولیدی نسبت به مراکز درمانی که فاقد مدیریت تفکیک پسماندها هستند ،بسیار کمتر است.
شوربختانه به دلیل نهادینهنشدن فرهنگ تفکیک اجزای پسماند در مبدأ درک این مسئولیت توسط
مدیران مراکز درمانی ،میزان تولید پسماندهای بیمارستانی در کشورمان ،رقم بسیار باالیی است
بهطوریکه در سالهای اخیر رشد فزایندة آن ،شهرهای بزرگ کشور را دچار بحران کرده است .بر
اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفکیک مناسب پسماندها ،پسماندها شامل 81
درصد پسماندهای عادی مراکز درمانی 15 ،درصد پسماندهای پاتولوژیکی و عفونی 1 ،درصد اجسام تیز
و برنده 3 ،درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی و کمتر از یک درصدِ پسماندها مخصوص مواد
رادیواکتیو ،کپسولهای گاز ،دماسنجهای جیوهای شکسته و باتریهای استفادهشده است .با این حال
برخی از بیمارستانها طرح تفکیک اجزای پسماند را بهطور کامل و صحیح انجام نمیدهند و
پسماندهای عفونی و عادی را با هم جمعآوری و بستهبندی میکنند .این اقدام حجم کار و هزینة دفع
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پسماند را بسیار باال میبرد ،چون سازمانهای مدیریت پسماند از تفکیک پسماندهای عفونی از عادی
اطمینان ندارند به ناچار همة پسماندهای بیمارستانی را عفونی تلقی میکنند.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و کمبود تجربة صحیح در کشور ،به یک مرجع مناسب و دارای
صالحیت نیاز است که به پیروی از آن بتوان به مدیریت هر چه بهتر پسماندهای بهداشتی -درمانی
پرداخت.
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبهعنوان یک مرجع جهانی در زمینة مدیریت صحیح پسماندهای
بهداشتی -درمانی و همچنین اثرات بهداشتی آنها ،با انتشار مجموعهای اقدام به طرح راهنماییهایی
برای تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه کرده است .اساسنامة سازمان جهانی
بهداشت هدفش را دستیابی مردم به بیشترین سطح سالمت ممکن بیان میکند .وظیفة اصلی این
سازمان مبارزه با بیماریها مخصوصاً بیماریهای مسری شایع و ارتقای سالمت عمومی مردم جهان
است .بر این اساس سازمان جهانی بهداشت باید در تمامی اقدامات خود ،ارتقای بهداشت و سالمت
آحاد جامعه را درنظربگیرد.
کتاب پیشرو ،نسخة ترجمهشدة کتاب " Safe management of wastes from health-care
 "activitiesچاپ دوم (تهیهشده توسط سازمان جهانی بهداشت) است .در این کتاب به تمامی جوانب
مدیریت پسماند از ابتداییترین تا پیشرفتهترین روشها به فراخور شرایط پرداخته شده و با توجه به
جامعیت کتاب ،شاید تنها نسخة چاپشده در دنیا باشد که سعی کرده موردی در رابطه با مدیریت
صحیح پسماندهای مراکز بهداشتی -درمانی را از قلم نیندازد .این کتاب عالوه بر هستة مرکزی کتاب
که به مدیریت عملی پسماندهای بهداشتی -درمانی پرداخته است ،به بحثهایی از قبیل خطرات،
قوانین ،ضوابط ،جنبههای سیاسی پسماندهای تولیدی ،جمعآوری و دفع فاضالب ،جنبههای اقتصادی،
اقدامات ایمنی و بهداشتی کارکنان مراکز بهداشتی -درمانی ،نحوة کنترل عفونت ،بهداشت بیمارستان،
آموزش و اطالعر سانی ،مدیریت در شرایط اضطراری و مسائل آینده در رابطه با موضوع مدیریت پسماند
مراکز بهداشتی -درمانی نیز پرداخته شده است که باعث شده این مجموعه به بهترین منبع اطالعاتی
دردسترس در رابطه با مدیریت پسماند و فاضالب در مراکز بهداشتی -درمانی تبدیل شود.
بنابراین به تمامی افراد و مراکز بهداشتی -درمانی کشور اعم از بیمارستانها ،کلینیکها ،اورژانسها،
مراکز دیالیز و انتقال خون و مراکز تحقیقاتی که به نحوی با پسماندهای پزشکی در ارتباط هستند
توصیه میشود برای مدیریت هر چه بهتر پسماندهای تولیدی و جلوگیری از آسیبهای ناشی از آن ،به
مطالعة این کتاب با نام "مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی -درمانی" و عملیاتیکردن روشهای
توضیحدادهشده بپردازند .امید است که با رعایت موارد ارائهشده در این کتاب جامع ،مشکالت مربوط به
مدیریت پسماند در کشورمان حل شود و از فجایع محیطزیستی پیشگیری شود.

مقدمة مترجمان  ق
در پایان امیدواریم با ترجمة این کتاب ،قدمی هر چند کوچک در مسیر اعتالی سرزمینمان ایران
برداشته باشیم .همچنین بر خود الزم میدانیم که از همکاران ،دانشجویان ،دوستان و تک تک افرادی
که در تهیه این مجموعه همکاری داشتهاند ،بهویژه شرکت فنی مهندسی زیستنگار که همیشه حامی
علمی مجموعه بوده است ،تشکر کنیم.

پیشگفتار چاپ اول
مراکز بهداشتی -درمانی در طی فعالیتهای خود با هدف کاهش مشکالت بهداشتی و ازبینبردن
خطرات محتمل ،به ناچار پسماند تولید میکنند که این نوع پسماندها خطراتی برای بهداشت و سالمت
جامعه به همراه میآورند .پسماندهای تولیدی بخش بهداشتی -درمانی نسبت به دیگر پسماندها
پتانسیل بیشتری در ایجاد عفونت و جراحت دارند .در نتیجه درنظرگرفتن روشهای ایمن و مناسب در
جهت مدیریت پسماندهای تولیدی ضروری است.
مدیریت ناکافی و نادرست پسماندهای مراکز بهداشتی -درمانی میتواند اثرات بهداشتی و
محیطزیستی شدیدی داشته باشد ،در نتیجه مدیریت صحیح این بخش از اجزای ضروری حفاظت از
بهداشت محیط محسوب میشود.
در اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت مدیریت پسماندهای بهداشتی -درمانی ،همکاریهای بینبخشی
و ارتباطات در همة سطوح مورد نیاز است .سیاستها باید در سطح جهانی تدوین و اجرایی شوند و
روشه ای مدیریتی به صورت محلی به اجرا درآیند .ایجاد یک سیاست ملی و یک چارچوب قانونی،
آموزش پرسنل و ارتقای آگاهیهای عمومی ،بخشهای الزم مدیریت پسماند مراکز بهداشتی -درمانی
هستند.
افزایش آگاهی عمومی دربارة مسائل مربوطه ،با هدف مشارکت جامعه در تدوین و اجرای سیاستها
و برنامهها ،موردی حیاتی است .در نتیجه مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی -درمانی باید در یک
چارچوب نظاممند و چندوجهی قرار گیرد و بهعنوان یکی از اجزای درونی مراکز بهداشتی -درمانی
محسوب شود.
در جهت دستیابی به این هدف ،سازمان جهانی بهداشت با همراهی مرکز اروپایی محیطزیست و
سالمت این سازمان در نانسی فرانسه ،گروهی بینالمللی (در سال  )1995ایجاد کردهاند که راهنماهایی
با موضوع مدیریت پسماندهای بهداشتی -درمانی برای کشورهای در حال توسعه تدوین کردهاند .این
گروه شامل نمایندگانی از بخشهای خصوصی فعال در زمینههای مدیریتی پسماند و اعضایی از عموم
مردم است.
تالش بر این بوده است که راهنمای حال حاضر که نتیجة فعالیت گروه نام برده است ،جامع ،قاطع
و ساده باشد و منجر به مدیریت کاربردی پسماند مراکز بهداشتی -درمانی محلی شود .این کتاب
همچنین راهنماهایی برای مسئولین ملی و محلی در خود جای داده است و اولین نسخة چاپی است که

پیشگفتار چاپ اول  ل
در آ ن پیشنهادهایی جهانی در ارتباط با مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی -درمانی گنجانده شده
است .این راهنماها متمم و مکمل موارد قبلی ارائهشده است.
سازمان جهانی بهداشت عملیاتیشدن این راهنما را به شدت توصیه میکند و آمادگی دارد تا به
کاربران در اجرای آن کمک کند .این راهنما نیاز به مدیریت بهینة پسماند مراکز بهداشتی -درمانی در
کشورهای در حال توسعه چاپ شده است .اقدامات بیشتری در جهت پاسخگویی به این نیاز در حال
اجرا است و از نظر استفادهکنندگان این کتاب استقبال خواهد شد.
نظرها و پیشنهادها را بر اساس تجربیات استفادة از این کتاب میتوان به آدرس زیر ارسال کرد:
گروه بهداشت عمومی ،محیطزیست و مداخالت اجتماعی سالمت ،سازمان جهانی بهداشت ،ژنو،
شمارة  ،CH-1211 ،27سوئیس.

قدردانی
سازمان جهانی بهداشت از تمامی افرادی که در تدوین این دستورالعمل تالش و مشارکت کردهاند
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Ruth Stringer, Health Care Without Harm, United Kingdom
Ruma Tavorath, World Bank, India
William King Townend, International Environmental Consultancy, United Kingdom
Paul Williams, Consultant, United Kingdom
Anne Woolridge, Independent Safety Services Ltd, United Kingdom
Raki Zghondi, WHO Regional Centre for Environmental Health Activities, Jordan

اختصارات و مخففها
ADR

AIDS

European agreement concerning the
international carriage of dangerous
goods by road
acquired immunodefciency syndrome

AOX

absorbable organic iodinated compounds

ATSDR

United States Agency for Toxic
Substances and Diseases Registry

BAT

best available techniques

BEP

best environmental practice

Blue
Book

Safe
management of wastes from health-care
activities

CAT

cost-analysis tool

CDC

Centers for
Prevention

CFU

colony forming unit

ClO2

chlorine dioxide

DEHP

diethylhexyl phthalate

DNA

deoxyribonucleic acid

ECAT

expanded cost-analysis tool

EMS

environmental management system

EPP

environmentally preferable purchasing

GEF

Global Environment Facility

HBV

hepatitis B virus

HCl

hydrochloric acid

HCV

hepatitis C virus

HEPA

high-efciency particulate air

Disease

Control

and

موافقتنامة اروپایی در مورد حملونقل
بینالمللی کاالهای خطرناک از طریق جاده
سندرم نقص ایمنی اکتسابی
ترکیبات یددار آلی محلول
سازمان ثبت مواد سمی و بیماریها
)(ایاالت متحده
بهترین روشهای دردسترس
بهترین اقدام محیطزیستی
نام اختصاری این کتاب راهنما با عنوان
"مدیریت ایمن پسماندهای مراکز
" درمانی-بهداشتی
ابزار تحلیل هزینه
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها
)(ایاالت متحده
واحد تشکیل کلنی
دیاکسید کلر
دیاتیل هگزیل فتاالت
اسید دیاکسی ریبونوکلئیک
ابزار تحلیل هزینة پیشرفت
سیستم مدیریت محیطزیستی
خرید با اولویت محیطزیستی
مرکز جهانی محیطزیست
B ویروس هپاتیت
اسید هیدروکلریک
C ویروس هپاتیت
تجهیزات با بازدهی باال در بهداماندازی

 و اختصارات و مخففها

HIV

human immunodefciency virus

H2SO4

sulfuric acid

IARC
IGNOU

International Agency for Research on
Cancer
Indira Gandhi National Open University

ILO

International Labour Organization

ISO
ISWA

International
Organization
for
Standardization
International Solid Waste Association

MBR

membrane biological reactors

NaOCl
NGO
NHS
PEP
PET

POP
PPE
PVC
STAATT

TB
UN
UNDP

ذرات معلق هوا
ویروس نقص ایمنی انسان
اسید سولفوریک
سازمان بینالمللی تحقیقات سرطان
)دانشگاه آزاد ملی ایندیرا گاندی (هند
سازمان بینالمللی کار
سازمان بینالمللی استاندارد

انجمن بینالمللی پسماند
راکتورهای غشای بیولوژیکی
sodium hypochlorite
سدیم هیپوکلریت
nongovernmental organization
سازمان مردمنهاد
National Health Service
خدمات ملی سالمت
post-exposure prophylaxis
اقدامات پس از وقوع
polyethylene terephthalate (also known  نیزPETE پلیاتیلن ترفتاالت (با
as PETE)
)شناخته میشود
persistent organic pollutants
آالیندههای آلی پایدار
personal protective equipment
تجهیزات حفاظت فردی
polyvinyl chloride
پلیوینیل کلراید
State and Territorial Association on انجمن ایالتی و بومی تکنولوژیهای
Alternate Treatment Technologies
بیخطرسازی جایگزین
tuberculosis
سل
United Nations
سازمان ملل متحد
United
Nations
Development
برنامة توسعة سازمان ملل متحد

UNECE

Programme
United Nations Economic Commission
for Europe

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UV

ultraviolet

WHO

World Health Organization

 سازمان ملل-کمیسیون اقتصادی اروپا
متحد
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل
متحد
پرتو فرابنفش
سازمان جهانی بهداشت

