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استان تهران ،بیمارستان ،پسماند پزشکی ،تفکیک ،مدیریت .

 .1سرآغاز

خﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی خﻮﻧﻲ و داروﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣوﻮادی اﺳوﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪدلﻴﻞ دارا ﺑوﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴوﻴﻞ

ﻛﻪ در تﺮﻛﻴوﺐ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوﻜﻲ ﺑوﻪﭼﺸوم ﻣوﻲخوﻮرد

ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ و وﺟﻮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی خﻄﺮﻧوﺎك در آن اﻫﻤﻴوﺖ

( .)Farzadkia et al., 2009ﻣﻄﺎلﻌوﺎت ﻧﺸوﺎن ﻣوﻲدﻫوﺪ در

ﻓﺮاواﻧﻲ دارد .اﻳﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫوﺎ ،درﻣﺎﻧﮕوﺎهﻫوﺎ،

ﻛﺸﻮرﻫﺎی درحوﺎلتﻮﺳوﻌﻪ ،ﺑﻴﻤوﺎریﻫوﺎی ﻋﻔوﻮﻧﻲ ﺑوﺎ ﺳوﻮء

ﻛﻠﻴﻨﻴک ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤیﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ تﺤﻘﻴﻘوﺎت

ﻣوووﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴوووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوووﻜﻲ در ارتﺒوووﺎط اﺳوووﺖ

ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ تﻮلﻴﺪ ﻣوﻲﺷوﻮد .ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی حﺎصوﻞ از

( .)Halbowachs, 1994ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬوﺎﻧﻲ ()WHO

اتﺎقﻫﺎی ﻋﻤﻞ ،ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی خوﻮن ،ﺑﻄوﺮیﻫوﺎی ﭘﻼﺳوﺘﻴﻜﻲ و

در ﮔﺰارش ﺳﺎل  2004خﻮد اﻋﻼم ﻛوﺮده اﺳوﺖ ،ﺳوﺎﻻﻧﻪ 21

ﺷﻴﺸﻪای ،ﺳﺮﻧگﻫﺎ و ﺳﺮﺳﻮزنﻫﺎ ،دﺳوﺘﻜﺶﻫوﺎی ﺟﺮاحوﻲ،

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫپﺎتﻴﺖ  2 ،Bﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻮرد ﻫپﺎتﻴوﺖ  Cو  260ﻫوﺰار
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زمستان 1395

ﻣﻮرد اﻳﺪز در اثﺮ تﻤﺎس ﺑوﺎ ﺳوﺮﻧگﻫوﺎی آلوﻮده در ﺳﺮاﺳوﺮ

ذخﻴﺮه ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺑﺮﭼﺴﺐﮔوﺬاری ،حﻤوﻞوﻧﻘوﻞ ،دﻓوﻊ و

ﺟﻬﺎن اﻳجﺎد ﻣﻲﺷﻮد ( .)WHO, 2004ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪ

اﻣﺤﺎی ﻧﻬﺎﻳﻲ (.)Lee et al. 2004

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺐ آلﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی

از ﺳﺎل  ، 1387ﺑﺎ تﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ضﻮاﺑط و روشﻫﺎی

ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘوﺎل ﺑوﻴﺶ از  30ﻧوﻮع ﭘوﺎتﻮژن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﺸﻮر ،ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده

قﺎﺑﻞتﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ حﺼﺒﻪ ،ﻫپﺎتﻴﺖ و اﻳﺪز ( Sapkota

از روشﻫووﺎی تﺼووﻔﻴﻪ و ﺑ وﻲخﻄﺮﺳووﺎزی ﻏﻴﺮﺳووﻮز ﺑووﺮای

 .)et al., 2014ﺳوووﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷوووﺖ ﺟﻬوووﺎﻧﻲ )(WHO

ﺑﻲ خﻄﺮﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ،تﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه تأﻛﻴﺪ ﺷوﺪه

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ را در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸوﺘﻤﻞ

اﺳﺖ (ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ﻓضﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .)1392 ،ﺳﻴﺴوﺘم ﻫوﺎی

ﺑووﺮ ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤووﻮلﻲ ،ﭘووﺎتﻮلﻮژﻳﻜﻲ ،رادﻳﻮاﻛﺘﻴووﻮی،

ﻏﻴﺮﺳﻮز در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮ ﻓﺘﻪ ﻧﻴوﺰ روش ﻣﺘوﺪاولﻲ ﺑوﺮای

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻋﻔﻮﻧﻲ ،وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻮكتﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ،داروﻳﻲ و ﻣخﺎزن

ﺑﻲ خﻄﺮﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای

تﺤﺖ ﻓﺸﺎر تﻘﺴﻴمﺑﻨﺪی ﻛﺮده اﺳﺖ (.)WHO, 2013

ﻣرﺎل 78 ،درصﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣوﺎﻧﻲ اﻳﺎلوﺖ

ﺑووﺮ اﺳووﺎس ضووﻮاﺑط و روشﻫووﺎی ﻣووﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳووﻲ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ،ﻣﺼﻮب ﻫﻴئوﺖ ﻣﺤﺘوﺮم وزﻳوﺮان،
ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎﻧﻲ در ﭼﻬووﺎر دﺳووﺘة اصووﻠﻲ ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪ
ﻋﻔﻮﻧﻲ ،تﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ و ﻋﺎدی تﻘﺴﻴمﺑﻨﺪی
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑوﺮ اﺳوﺎس ﻣﻄﺎلﻌوﺎت اﻧجوﺎمﺷوﺪه روی ﻛﻤﻴوﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫوﺎی ﻣﺮﻳﻠﻨوﺪ آﻣﺮﻳﻜوﺎ،
ﻧﺮخ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ تﻮلﻴﺪی ﺑﻪازای ﻫﺮ تخﺖ  3/5ﻛﻴﻠوﻮﮔﺮم در روز
ﺑﺮآورد ﺷوﺪه اﺳوﺖ .ﻣﻴوﺰان تﻮلﻴوﺪ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎﻧﻲ در
ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ حﺪود  6-2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
تخووﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳووﺒﻪ ﺷووﺪه اﺳووﺖ .ﻃﺒووق آﻣﺎرﻫووﺎی
ﺑﻴﻦالﻤﻠﻠﻲ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳط در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﻴﻤوﺎر
 1/5-1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ تﻮلﻴﺪ ﻣﻲﺷوﻮد (ﻣﺤﻤوﺪﻳﺎن
ﻓضﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.)1392،
ﻣﻴﺰان تﻮلﻴوﺪ اﻳوﻦ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑوﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫوﺎی ﻣﺘﻌوﺪدی
ﺑﺴووﺘﮕﻲ دارد ،از قﺒﻴووﻞ تﻌووﺪاد تخووﺖ ﻓﻌووﺎل ،ﻧووﻮع خووﺪﻣﺎت
ﻋﻤﻮﻣﻲ و تخﺼص ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻤﺎر ﺑﻴﻤوﺎران ﺑﺴوﺘﺮی (Al-

 85 .)Khatib et al., 2009درصﺪ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی تﻮلﻴوﺪی در
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﺰء ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋوﺎدی و ﺑوﺪون خﻄوﺮ
اﺳووﺖ و  15درصووﺪ آن را ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی خﻄﺮﻧووﺎك تﺸووﻜﻴﻞ
ﻣﻲدﻫﺪ ( .)Chartier et al., 2014ﻣﻮارد ﻣﻬم در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘم
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﺒوﺎرت اﺳوﺖ از ﻛوﺎﻫﺶ تﻮلﻴوﺪ در ﻣﺒوﺪأ،
تﻔﻜﻴک و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻣخﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ ﺷوﺪن تﻤوﺎﻣﻲ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،تﺼﻔﻴﻪ و ﺑﻲخﻄﺮﺳوﺎزی ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی خﻄﺮﻧوﺎك،

واﺷﻨﮕﺘﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ تﻮﺳط اﻳﻦ دﺳوﺘﮕﺎه ﻫوﺎ ﺑوﻲ خﻄﺮﺳوﺎزی و
ﻓﻘط  23درصﺪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛوﺰ
زﺑﺎلﻪﺳﻮز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷوﻮد ( .)Lee et al., 2004.در ﻛﺸوﻮر
ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  39 ،2005درصﺪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔوﻮﻧﻲ
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘمﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻮز ﺑﻲ خﻄﺮﺳﺎزی ﺷوﺪ ( & Miyazaki

 .) Une, 2005در ﻛﺸﻮر تﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ دﺳوﺘﮕﺎهﻫوﺎی ﻏﻴﺮﺳوﻮز
ﺑﻪﺷﻜﻞ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑوﻴﺶ از  94درصوﺪ
ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔووﻮﻧﻲ ﺷووﻬﺮ اﺳووﺘﺎﻧﺒﻮل در اﻳووﻦ ﺳووﺎﻳﺖﻫووﺎ
ﮔﻨﺪزداﻳﻲ و ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎزی ﻣﻲ ﺷﻮد .اتﻮ ﻛﻼو ،ﻫﻴوﺪروﻛﻼو،
دﺳﺘﮕﺎه حﺮارت خﺸک ،ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ ،ﻛﻤوﻮﻛﻼو و ﺟوﺰآن از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘمﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣوﻲرود ( Birpinar et

.)al., 2009
در ﺑﺮرﺳووﻲ اﻧجووﺎمﺷووﺪه در ﻣووﻮرد وضووﻌﻴﺖ ﻣووﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ تﻬﺮان در ﺳﺎل  ،1388تﻨﻬوﺎ
 13/8درصﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و  13/9درصﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﻴﺮﺳوﻮز اﻣﺤوﺎی ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛوﺮدهاﻧوﺪ (ﻣﺤﻤوﺪﻳﺎن ﻓضوﻠﻲ و ﻫﻤﻜوﺎران،
 .)1392در ﺳووﺎل  2004در ﭘژوﻫﺸووﻲ در ﻣووﻮرد ﻣووﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻫﻨﺪ ﻣﺸخص ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ تﻔﻜﻴک،
ﺟﻤﻊآوری ،حﻤﻞوﻧﻘﻞ و دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔوﻮﻧﻲ ﺑوﺎ
ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد (حﺴﻨﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران .)1388 ،ﻣﻄﺎلﻌة
اﻧجووﺎمﺷووﺪه در ﺳووﺎل  2004در ﻣﺮاﻛووﺰ درﻣووﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷووﺘﻲ

ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستانهای ...
سعید گیتیپور و همکاران
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ﺟﻨﻮب ﺑﺮزﻳﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوﻜﻲ

ﻣﺮتﺒط ﺑﺎ تﻔﻜﻴک ،حﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ذخﻴﺮهﺳﺎزی ﻣﻮقوﺖ و دﻓوﻊ و

ﻣﻨﻄﺒق ﺑﺮ قوﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘوﺮرات ﻛﺸوﻮری ﻧﻴﺴوﺖ (ﻣﺤﻤوﺪﻳﺎن

اﻣﺤﺎی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮاحﻲ ﺷوﺪ .اﻳوﻦ ﭘﺮﺳﺸوﻨﺎﻣﻪﻫوﺎ ﺑوﺎ ﻣﺮاﺟﻌوة

ﻓضﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .)1392 ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ

حضووﻮری ﺑووﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎن ،ﺑﺎزدﻳووﺪ ،ﻣﺸووﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳووﻲ

ﺑﺮای حﻔﺎمﺖ از ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺖ ضوﺮوری اﺳوﺖ ( & Robert

ﺑخوﺶﻫوﺎی ﻣخﺘﻠوف ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎن ،ﻣﺼوﺎحﺒﻪ ﺑوﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳووﺎن

 .)Ananias, 2013ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺮاﻛوﺰ ﺑﻬﺪاﺷوﺘﻲ ،درﻣوﺎﻧﻲ و

ﺑﻬﺪاﺷووﺖ ﻣﺤووﻴط ﻛووﻪ ﻋضووﻮ ﻛﻤﻴﺘ وة ﻛﻨﺘووﺮل ﻋﻔﻮﻧووﺖﻫووﺎی

ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎنﻫووﺎ ﺑووﺎلﻘﻮه خﻄﺮﻧووﺎك اﺳووﺖ (.)Akum, 2014

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺮتﺒط ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ

ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴطزﻳﺴوﺖ

و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات تﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ.

و اﻧﺴﺎن را تﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪﻣخﺎﻃﺮه ﻣﻲاﻧﺪازد ( & Robert

ﺑووﻪﻣﻨﻈووﻮر ﺑﺮرﺳووﻲ ﻛووﺎراﻳﻲ دﺳووﺘﮕﺎهﻫووﺎی تﺼووﻔﻴﻪ و

 .)Ananias, 2013ﺳﻴﺎﺳﺖﮔوﺬاری و توﺪوﻳﻦ راﻫﺒوﺮدی در

ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎز ﻏﻴﺮﺳﻮز ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫوﺎ از تﺴوﺖﻫوﺎی

راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺴوﺘﻠﺰم ﺷوﻨﺎخﺖ

 1TSTو اﺳپﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ TST .روش آزﻣوﺎﻳﺶ ﺷوﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

وضووﻊ ﻣﻮﺟووﻮد از ﻧﻈووﺮ ﻛﻤﻴووﺖ ،ﻛﻴﻔﻴووﺖ و روشﻫووﺎی

اﺳووﺖ ﻛووﻪ در ﻫووﺮ ﺳووﻴﻜﻞ و دورة ﻛووﺎری دﺳووﺘﮕﺎهﻫووﺎی

ذخﻴﺮهﺳﺎزی ،ﺟﻤﻊآوری ،تﺼﻔﻴﻪ و دﻓوﻊ در ﻫوﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎن

ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎز اﻧجﺎم ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺎرﻧجﻲرﻧوگ حﺴوﺎس

اﺳﺖ تﺎ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺘﻮان ﺑﻪ تﺤﻠﻴﻞ وضوﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟوﻮد و

ﺑﻪ رﻧگ خﺎﻛﺴﺘﺮی تﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ قﺎﺑﻞقﺒﻮل اﺳﺖ،

دادن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر حﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮداخﺖ.

ولﻲ اﮔﺮ رﻧگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،آزﻣوﺎﻳﺶ تﻜوﺮار و در صوﻮرت

ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ قﺮﻳوﺐ  25درصوﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎنﻫوﺎی

قﺎﺑﻞقﺒﻮل ﻧﺒوﻮدن ﻧﺘوﺎﻳج ،آزﻣوﺎﻳﺶ اﺳوپﻮر اﻧجوﺎم ﻣوﻲﺷوﻮد.

ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن تﻬوﺮان واقوﻊ ﺷوﺪه اﺳوﺖ ،در اﻳوﻦ ﻣﻄﺎلﻌوﻪ

آزﻣﺎﻳﺶ اﺳپﻮر ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ در ﺷوﺮاﻳط اضوﻄﺮاری اﻧجوﺎم

وضﻌﻴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن تﻬﺮان از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ

ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳوﻦ آزﻣوﺎﻳﺶ از اﻧوﺪﻳﻜﺎتﻮر حوﺎوی ﺑﺎﺳوﻴﻠﻮس

و ﻛﻴﻔﻴووﺖ ،ﻫﻤیﻨووﻴﻦ ﻧﺤووﻮة ﻣووﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳووﻲ و دﻓووﻊ آن

اﺳووﺘئﺎروتﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻴس اﺳووﺘﻔﺎده ﺷووﺪ .اﻧﻜﻮﺑﺎﺳووﻴﻮن ﺑﻌووﺪ از ﻫووﺮ

تجﺰﻳﻪوتﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻴﻜﻞ و دورة ﻛﺎری دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺪت  48ﺳوﺎﻋﺖ و در 60
درﺟة ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد صﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .اﮔﺮ رﻧوگ تغﻴﻴوﺮ ﻛوﺮد،

 .2مواد و روشها

آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

تﺤﻘﻴق حﺎضﺮ از ﻧﻮع تﻮصﻴﻔﻲ -ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑوﺎ تﻜﻤﻴوﻞ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺼﺎحﺒﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎزدﻳﺪ

 .3نتایج

در ﺳووﺎل  1394از  165ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎن اﺳووﺘﺎن تﻬووﺮان صووﻮرت

 .1.3میزان تولید پس اندهای عادی ،عف ونی ،تی ز و

ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎلﻌﻪ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی تﻮلﻴﺪی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫوﺎی

برنده ،و شی یایی و دارویی بی ارستانها

اﺳﺘﺎن تﻬﺮان در ﭼﻬﺎر دﺳوﺘة اصوﻠﻲ ﻋوﺎدی ،ﻋﻔوﻮﻧﻲ ،تﻴوﺰ و

ﻣﻴﺰان ﻛوﻞ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی تﻮلﻴوﺪی در ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎن ﻫوﺎی اﺳوﺘﺎن

ﺑﺮﻧﺪه ،و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ تﻮزﻳﻦ ﺷﺪ .ﺑﺎ تﻮﺟوﻪ ﺑوﻪ تﻌوﺪاد

 91/22تﻦ در روز ﺑﺮآورد و ﺑوﻪازای ﻫوﺮ تخوﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎﻧﻲ

تخﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﻴﺰان ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑوﻪازای

 3/44ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳوﺒﻪ ﺷوﺪ .از اﻳوﻦ ﻣﻴوﺰان  1/99ﻛﻴﻠوﻮﮔﺮم

ﻫﺮ تخﺖ در روز ﺑوﺮآورد ﺷوﺪ .آﻧوﺎلﻴﺰ و تﺤﻠﻴوﻞ دادهﻫوﺎ ﺑوﺎ

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدی 1/31 ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ،و تﻴوﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Excelصﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑخوﺶ دﻳﮕوﺮ
ﻣﻄﺎلﻌﻪ ،ﺑوﻪﻣﻨﻈوﻮر آﮔوﺎﻫﻲ از ﻧﺤوﻮة ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی
تﻮلﻴﺪی در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ حﺎوی ﺳوثالﻫوﺎی

و  0/13ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ ﺑﻪازای ﻫﺮ تخﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ (ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ تخﺖ) تﻮلﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد (ﺷﻜﻞ .)1
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شکل1

تﻌﺪاد ﻛﻞ تخﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳوﺘﺎن 26444

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ  3/42تﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷوﺪ .در ﻛوﻞ38/35 ،

ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳوﺎس آن ﻣﻴوﺰان تﻮلﻴوﺪ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪ ﻋوﺎدی در

درصﺪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ را ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ،و تﻴﺰ و

ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎنﻫووﺎی اﺳووﺘﺎن  52/78تووﻦ در روز ،ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺪه 3/75 ،درصوﺪ را ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷوﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳوﻲ و

ﻋﻔﻮﻧﻲ ،و تﻴوﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه  34/98توﻦ در روز و ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی

 57/85درصﺪ را ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدی تﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ (ﺷﻜﻞ .)2

شکل.2نموداردرصدپسماندهایبیمارستانیبهتفکیکعادی،عفونی،تیزوبرنده،وشیمیاییودارویی 

 .2.3تع داد و ع لک رد دس تهاهه ای تص فیه و

ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ تﻮلﻴﺪ اﻧجﺎم ﺷﻮد توﺎ ﻣخوﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷوﻲ از

بیخطرساز نصبشده در بی ارستانها

حﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ حوﺪاقﻞ ﺑﺮﺳوﺪ -ﻣجﻬوﺰ ﺑوﻪ

ﻣﺮاﻛووﺰ ﻋﻤووﺪه و تﻮلﻴﺪﻛﻨﻨووﺪة ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷووﻜﻲ در اﺳووﺘﺎن

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اتﻮﻛﻼو ،ﻫﻴﺪروﻛﻼو و ﮔﻨوﺪزداﻳﻲ ﺑوﺎ تﺰرﻳوق ﻣوﺎدة

(ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة  64ضﻮاﺑط و روشﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻳﻦ  15درصﺪ ﺷﺪه اﺳوﺖ .ﻫﻤوﺎنﻃوﻮر ﻛوﻪ در

اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﻮب ﻫﻴئﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزﻳوﺮان در

ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ  3ﻋﻨﻮان ﺷوﺪه اﺳوﺖ از  165ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎن اﺳوﺘﺎن،

ﺳووﺎل  -1387ﻛووﻪ تﺼووﺮﻳﺢ دارد ﺑووﻲخﻄﺮﺳووﺎزی ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی

 155ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل  93/93درصﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣجﻬوﺰ ﺑوﻪ اﻧوﻮاع

ﻋﻔﻮﻧﻲ ،و تﻴﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه در ﻣﺮاﻛوﺰ ﻋﻤوﺪة تﻮلﻴﺪﻛﻨﻨوﺪة ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ،تﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ،و 10

ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻳژه (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫوﺎ) و در ﺷوﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳوط و

ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل  6/06درصﺪ ﻓﺎقﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ.
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مارستانها

شکل.3نموداروضعیتبی

آزﻣﺎﻳﺶ  TSTدر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  155ﻣﻮرد از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
اﻧجﺎم ﺷوﺪ ﻛوﻪ در  81/29درصوﺪ آنﻫوﺎ ( 126ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎن)

قﺎﺑووﻞقﺒووﻮل و در  18/71درصووﺪ آنﻫووﺎ ( 29ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎن)
ﻏﻴﺮقﺎﺑﻞقﺒﻮل ﮔﺰارش ﺷﺪ (ﺷﻜﻞ .)4


مارستانها 

یخطرسازبی
دستگاههایتصفیهوب 

شکل.4نمودارنتایجآزمایشTST

 .3.3ج عآوری پس اندهای پزشکی

ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد(ﺷﻜﻞ .)5

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘس از ﺟﻤﻊآوری در ﻛﻴﺴﻪﻫوﺎی ﺳوﻴﺎه
ﺑﺮای ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋوﺎدی ،زرد ﺑوﺮای ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔوﻮﻧﻲ،

 .4.3تفکیک انواع پس اندهای پزشکی

ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ و موﺮوف اﻳﻤوﻦ

در ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎنﻫووﺎی اﺳووﺘﺎن ﺑووﻪﻋﻨووﻮان ﻋﻤووﺪه تﻮلﻴﺪﻛﻨﻨووﺪﮔﺎن

ﺑﺮای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی تﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔوﺬاری ﺑوﻪ ﻣﺤوﻞ

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی تﻮلﻴﺪی ﻣﻄﺎﺑق ﺑﺎ تﻜﻠﻴف ﻣﻘﺮر

ذخﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮقوﺖ در داخوﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎنﻫوﺎ ﻣﻨﺘﻘوﻞ

در ضﻮاﺑط ﺑﻪ ﭼﻬوﺎر دﺳوﺘة ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪ ﻋﻔوﻮﻧﻲ ،تﻴوﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه،

ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری در  35/15درصﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ و ﻋﺎدی تﻔﻜﻴک و ﺑﻪتﺮتﻴﺐ در ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی

ﺑﻪصﻮرت اصﻮلﻲ و ﻣﻄﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎدة  33ضوﻮاﺑط و روشﻫوﺎی

ﻣﻘﺎوم زردرﻧگ ،مﺮوف اﻳﻤﻦ ،ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺸﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوری و

ﻣوووﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳوووﻲ ﭘﺴوووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوووﻜﻲ صوووﻮرت

ﺑﻪﻣﺤﻞ ذخﻴﺮة ﻣﻮقﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در داخﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘوﻞ
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ﻣﻲﺷﻮد .در حﺎل حﺎضﺮ در  47/27درصوﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎنﻫوﺎی

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی درحﺎلتﻮﺳﻌﻪ از ﻳکﻃوﺮف و اﻓوﺰاﻳﺶ

اﺳووﺘﺎن تﻬووﺮان ،تﻔﻜﻴ وک ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧووﻪ وضووﻌﻴﺖ

ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﻃوﺮف

ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد (ﺷﻜﻞ  .)6وضﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳوﺐ تﻔﻜﻴوک ﺑﺎﻋوﺚ

دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧة تﻮلﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﻔوﻮﻧﻲ ﺑوﻪازای ﻫوﺮ تخوﺖ در


مارستانها 

برچسبگذاریپسماندهادربی

شکل.5نموداروضعیت



مارستانها 

شکل.6نموداروضعیتتفکیکپسماندهایپزشکیدربی

 .5.3انتقال ،دفع و امحای نهایی انواع پس اندهای

آﻫک ﭘﺎﺷﻲ در تﺮاﻧﺸوة ﻣجوﺰا از ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋوﺎدی دﻓوﻦ

پزشکی

ﻣﻲﺷﻮد .در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن تﻬوﺮان

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوﻜﻲ ﭘوس از ﺟﻤوﻊ آوری و ذخﻴوﺮه ﺳوﺎزی

ﻧﻴ وﺰ دﻓووﻦ ﻧﻬووﺎﻳﻲ تﻮﺳووط ﺷووﻬﺮداریﻫووﺎ اﻧجووﺎم ﻣ وﻲﺷووﻮد.

ﻣﻮقﺖ در ﻣﺤﻞ تﻮلﻴوﺪ ﺑوﻪ خوﺎرج از ﻣﺮﻛوﺰ درﻣوﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘوﻞ

ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷ وﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳووﻲ تﻔﻜﻴ وکﺷووﺪه در 79/80

ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﻋﻔﻮﻧﻲ ،و تﻴﺰ و ﺑﺮﻧوﺪة تﻮلﻴوﺪی

درصﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳوﺘﺎن از ﻃﺮﻳوق واﮔوﺬاری ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ

در ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎنﻫووﺎی ﺷووﻬﺮ تﻬووﺮان ﭘووس از اﻧجووﺎم ﻋﻤﻠﻴ وﺎت

اﺟﺮاﻳووﻲ ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑووﻪ اﺷووخﺎص حﻘﻴﻘووﻲ و حﻘووﻮقﻲ ﺑووﻪ

ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎزی ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔوﻮﻧﻲ ،تﻴوﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه در ﻣﺒوﺪأ

ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی دﻓوﻊ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی وﻳوژة اﺳوﺘﺎنﻫوﺎی ﻣﺮﻛوﺰی و

تﻮﺳط ﺷﻬﺮداری تﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻛﻬﺮﻳوﺰك ﻣﻨﺘﻘوﻞ و ﺑوﺎ

قﺰوﻳﻦ ﺑﺮای اﻣﺤﺎی ﻧﻬﺎﻳﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد (ﺷﻜﻞ .)7
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شکل.7نمودارمدیریتپسماندهایشیمیاییوداروییبی



شکل.8نمودارمقایسةمیزانسرانةتولیدپسماندهایپزشکیدراستانتهرانبااستانداردهای(WHOبرحسب )Kg/bed/day


مارستانهایاستانتهرانبااستانداردهای )WHO, 2013(WHO

شکل.9نمودارمقایسةدرصدانواعپسماندهایپزشکیبی
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جدول.1میانگینتولیدپسماندهایپزشکیدرشهرهایمختلفایران()Ferdowsi et al., 2012

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدی

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ،تﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ،و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ

Kg/bed/day

Kg/bed/day

1/5

ﺷﻬﺮ

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻳﺎﺳﻮج

5/50

4

ﺑﺎﺑﻞ

2/01

1/44

0/57

تﺒﺮﻳﺰ

3/28

2/34

1/04

اصﻔﻬﺎن

3/94

2/35

1/59


 .4بحث و نتیجهگیری

وضﻌﻴﺖ اقﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﻫﺎ ،تﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻣﻼقﺎت

ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوﻜﻲ تﻮلﻴوﺪی در اﺳوﺘﺎن تﻬوﺮان

و ﻓﺼﻠﻲ از ﺳﺎل ﻧﺎم ﺑﺮد .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ،و تﻴﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه

ﻣﻌﺎدل  91/22تﻦ در روز و ﺳوﺮاﻧة ﻫوﺮ تخوﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎﻧﻲ

در ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑوﺎ اﺳوﺘﻔﺎده از دﺳوﺘﮕﺎهﻫوﺎی ﻣخﺘﻠوف

 3/44ﻛﻴﻠووﻮﮔﺮم در روز اﺳووﺖ ﻛووﻪ از اﻳووﻦ ﻣﻴووﺰان ﺳووﻬم

تﺼﻔﻴﻪ و ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴوﺮ اتوﻮﻛﻼو،

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﻪازای ﻫﺮ تخوﺖ  1/99ﻛﻴﻠوﻮﮔﺮم ،ﺳوﻬم

ﻫﻴﺪروﻛﻼو و ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﺑوﺎ روش ﺷوﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑوﻲخﻄﺮﺳوﺎزی

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔوﻮﻧﻲ ،تﻴوﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه  1/32ﻛﻴﻠوﻮﮔﺮم و ﺳوﻬم

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ولﻲ ﺑﻪدلﻴوﻞ ﻧﺎﻛوﺎراﻳﻲ دﺳوﺘﮕﺎهﻫوﺎی ﻣوﺬﻛﻮر در

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ ﺑوﻪازای ﻫوﺮ تخوﺖ روزاﻧوﻪ

ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎزی و اﻣﺤوﺎی ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷوﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳوﻲ،

 0/13ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫوﺎی ﻣجوﺎز دﻓوﻊ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی

ﻣخﺘﻠف ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ (ﺟﺪول  .)1الﺒﺘوﻪ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴوﻪ

خﻄﺮﻧﺎك (وﻳژه) خﺎرج از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷوﺖ ﺟﻬوﺎﻧﻲ ( ،)WHOﺳوﺮاﻧة

ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ،و تﻴﺰ و ﺑﺮﻧوﺪه در 81/29

تﻮلﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻫﻤیﻨﻴﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ،تﻴﺰ

درصﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  ،TSTقﺎﺑوﻞقﺒوﻮل و

و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻪازای ﻫﺮ تخﺖ ﺑوﺎﻻتﺮ اﺳوﺖ ،ولوﻲ ﺳوﺮاﻧة تﻮلﻴوﺪ

در ﺑﺎقﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻏﻴﺮقﺎﺑﻞقﺒﻮل ﮔﺰارش ﺷوﺪ .ﻋﻠوﻲرﻏوم

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی ﻛﻤﺘوﺮ از اﺳوﺘﺎﻧﺪارد اﺳوﺖ .ﻫﻤیﻨوﻴﻦ ،در

اﻳﻦ اقﺪام ﻫﺎ ،ﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی خﺮوﺟﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫوﺎ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،درصﺪ اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوﻜﻲ ﺑوﺎ اﺳوﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی

ﺑووﻪاﺳووﺘرﻨﺎی ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷووﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳووﻲ اﻋووم از

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻴﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻻتﺮ از

تﻔﻜﻴکﺷﺪه ،تﻔﻜﻴکﻧﺸﺪه ،ﺑﻲخﻄﺮﺷﺪه قﺎﺑﻞقﺒﻮل ﺑﻪصوﻮرت

ﻣﻴووﺰان اﺳووﺘﺎﻧﺪارد اﺳووﺖ (ﺷووﻜﻞ  8و  .)9ﻣﻴووﺰان تﻔﻜﻴووک

ﻣخﻠﻮط و ﺑﺎ ﻧﺎوﮔوﺎن ﺷوﻬﺮداریﻫوﺎ ﺑوﻪ ﻣﺮاﻛوﺰ دﻓوﻦ ﻣﻨﺘﻘوﻞ

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣثﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع اﺳوﺖ .تﻔﻜﻴوک

ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺴئﻠﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت حﻠﻘة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

در  47/27درصﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪصﻮرت اصوﻮلﻲ و

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﺳوﺘﺎن اﺳوﺖ .خﻮﺷوﺒخﺘﺎﻧﻪ79/80 ،

ﻣﻄﺎﺑق ﺑﺎ ضوﻮاﺑط اﻧجوﺎمﺷوﺪه و در ﺑﻘﻴوة ﻣﺮاﻛوﺰ ،وضوﻌﻴﺖ

درصﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ خﻮد را

تﻔﻜﻴک روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪارد .ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﻫم ﺑوﻪ تﺒﻌﻴوﺖ

ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣجﺎز خﺎرج از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻣﺤﺎی ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل

از روﻧووﺪ ﻣﻴ وﺰان تﻔﻜﻴ وک در  64/85درصووﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎنﻫووﺎ

ﻣﻲدﻫﻨﺪ و از ﻣخﻠﻮطﺷوﺪن ﺑوﺎ ﺳوﺎﻳﺮ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوﻜﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

تﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲﺷﻮد.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮر تﻔﻜﻴک ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ تأثﻴﺮﮔوﺬار

ﻣﻄﺎﺑق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳج ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﻄﺎلﻌﻪ و ﭘژوﻫﺶ حﺎضﺮ،

ﺑﺮ ﻣﻴوﺰان ﺳوﺮاﻧة ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷوﻜﻲ ﺑوﻪازای ﻫوﺮ تخوﺖ

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳوﻲ

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲتﻮان از تﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌوﺎن و ﻋﻴوﺎدتﻛﻨﻨوﺪﮔﺎن،

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑوﻪﻣﻨﻈوﻮر ﺳﻴﺎﺳوﺖﮔوﺬاری و

ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستانهای ...
سعید گیتیپور و همکاران
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تﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ارتﻘﺎی ﺳﻴﺴوﺘم ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺑﺮخوﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎنﻫوﺎ در ﻋﻤوﻞ از ﺑوﻴﻦ

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺎز ﺑوﻪ ﺷوﻨﺎخﺖ وضوﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟوﻮد و

ﻣﻲرود.

احﺼﺎءی ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘم اﺳﺖ.
ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه در ﻣﻄﺎلﻌة حﺎضﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳوﺮ
اﺳﺖ:
 .1ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣة ﺟﺎﻣﻊ ﺑوﺮای دﻓوﻊ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی وﻳوژه و
خﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠة آنﻫﺎﺳﺖ
 .2ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻈﻴﺮ زﺑﺎلﻪ ﺳوﻮز ﺑوﺮای
اﻣﺤﺎی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﺳﺘﺎن
 .3ﻧﺒﻮد آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻴﻨﺶ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎن در
زﻣﻴﻨة ضﺮورت تﻔﻜﻴک و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ خﻄﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ
و آثﺎر ﻣﺤﻴطزﻳﺴﺘﻲ آن

 .8دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی تﺼﻔﻴﻪ و ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎز تﻮلﻴﺪ ﻛﺸوﻮر دارای
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه و ﻛپﻲﺑﺮداری ﻧﺎقص از ﺳﻴﺴﺘمﻫﺎی خﺎرﺟﻲ
اﺳﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨة ﺑﺎﻻ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓضﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑوﺮای
ﻧﺼﺐ دارد و اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑوﺮای ﺑﺴوﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎنﻫوﺎ
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی خﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ قﻴﻤوﺖﻫوﺎی ﺑوﺎﻻﻳﻲ
دارد و ﺑﺴﻴﺎری از آنﻫﺎ دارای ﺷﺮاﻳط خﺎصوﻲ ﺑوﺮای ﻧﺼوﺐ
اﺳﺖ .ﺑﺮخﻲ از آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﻄﺎلﻌة ﻛﺎﻣوﻞ ﻧﺼوﺐ ﺷوﺪه و
ﭘس از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴجﻪ ،رﺷوﺪ ﺟﻤﻌﻴوﺖ و ﻧﻴوﺎز روزاﻓوﺰون آنﻫوﺎ ﺑوﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و

 .4ضﺮورت ﻧﮕوﺮش ﺳﻴﺴوﺘﻤﻲ و درﺑﺮدارﻧوﺪة ﻣوﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان تﻮلﻴوﺪ ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳوﺘﺎﻧﻲ

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ از تﻮلﻴﺪ تﺎ دﻓﻊ ﻧﻬوﺎﻳﻲ آن ﺑﺎﻫوﺪف ﻛوﺎﻫﺶ تﻮلﻴوﺪ

ﺷووﺪه اﺳووﺖ .ﺑووﺎ تﻮﺟووﻪ ﺑووﻪ اﻳﻨﻜووﻪ ﻣﻴووﺰان تﻔﻜﻴووک در

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن تﻬﺮان ﻛﻤﺘﺮ از  50درصﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه

 .5ﺑﺎ تﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی تﺼوﻔﻴﻪ و ﺑوﻲخﻄﺮﺳوﺎز

و ﻣﻴﺰان تﻮلﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔوﻮﻧﻲ ﺑوﻴﺶ از ﻣﻘوﺪار ﺳوﺎزﻣﺎن

ﻏﻴﺮﺳووﻮز ﺑووﺮای ﺑووﻲخﻄﺮﺳووﺎزی ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷووﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨوﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣوﻮزشﻫوﺎی

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻠﻲرﻏم خﺮﻳﺪ تجﻬﻴﺰات

ﺑﻴﺸووﺘﺮ و ﻣووﺪاوم در زﻣﻴﻨووة ﺟﻠووﻮﮔﻴﺮی از تﻮلﻴووﺪ ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪ و

ﺑﻲخﻄﺮﺳﺎز در ﺑﺮخﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ صﺮف

ﻛﺎﻫﺶ آن و تﻔﻜﻴک در ﻣﺒﺪأ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈوﻮر خوﻮدداری

اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای اﻣﺤﺎی ﭘﺴوﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷوﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮﻋﻔوﻮﻧﻲ

از خﻄﺮﻧووﺎكﺷووﺪن ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋووﺎدی در اثووﺮ اخووﺘﻼط ﺑووﺎ

ﻣجﺪداص تﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد.

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﻲ و خﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﺳﺘﻦ از آثﺎر ﺳوﻮء

 .6در ﺑﺮخﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺑﺪون ﻣﻄﺎلﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی

ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺘﻲ ضﺮوری اﺳﺖ .ﻫﻤیﻨوﻴﻦ ،ﻛوﺎﻫﺶ

دقﻴق از لﺤﺎظ ﻧﺤﻮة ﻛﺎرﻛﺮد و مﺮﻓﻴوﺖ دﺳوﺘﮕﺎه ﻧﺴوﺒﺖ ﺑوﻪ

ﻫﺰﻳﻨووﻪﻫووﺎی ﻣووﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳووﺘﺎﻧﻲ در اﺟووﺮای

خﺮﻳﺪ تجﻬﻴﺰات اقﺪام ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮی را اﻳجﺎد

صﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣة تﻔﻜﻴک ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﻓﻊ اصﻮلﻲ آن و

ﻣﻲﻛﻨﺪ.

اقﺪام ﻫﺎی قﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای الﺰام ﻣﺴئﻮﻻن ﻣﺮاﻛﺰ درﻣوﺎﻧﻲ ﺟﻬوﺖ

 .7ﺑووﻪدلﻴووﻞ ﻓﻘووﺪان ﻧﺎوﮔووﺎن حﻤووﻞوﻧﻘووﻞ ﻣخﺼووﻮص
ﭘﺴووﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑووﻲخﻄﺮﺷووﺪه ،ﻋﻔووﻮﻧﻲ و وﻳووژة ﭘﺰﺷووﻜﻲ،
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی تﻮلﻴﺪی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪصﻮرت ﻣخﻠوﻮط ﻣﻨﺘﻘوﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎحﺼﻞ اقﺪاﻣﺎت اﻧجوﺎم ﺷوﺪه ﺑوﺮای ازﺑوﻴﻦﺑوﺮدن

اﺟﺮای قﻮاﻧﻴﻦ ضﺮورت دارد.
یادداشتها
)1. TST (Time, Steam and Temperature
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