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 النقاط الرئيسية:
 ،برنامج ادارة النفايات  فاف كحد ادنى،و  المواد الحادة ىي نفايات رعاية صحية تسبب جرح. لذا

 الجارحة. الحادة يجب اف يركز عمى التعامؿ مع المواد
 مصادر ويقمؿ فعاًل  عدوىالتفريؽ الصحيح باستعماؿ وسائؿ متوفرة سوؼ يخفض خطورة نقؿ ال

 الرعاية الصحية. نفايات العدوى الناتجة مف
  التي  لمتخمص مف النفاباتاألولوية  عطىيجب اف تمتوفرة المجموعة خيارات لمعالجة النفايات

 عمى البيئة.والتموث لتعرض والتأثير قمؿ فرصة ات
 المنتظـ لمممارسات ىي مفاتيح النجاح. دريبالتعميـ والت 

 
 :1مقدمة

لمموظفيف،  آمنةالرعاية الصحية الصحيحة تخمؽ بيئة  نفاياتنشاطات الرعاية الصحية تولد نفايات. ادارة 
ت بالمعايير المحترفة، القوانيف المحمية ضالرعاية الصحية فر  نفاياتدارة ، والمجتمع. ا نفاياتعماؿ الو 

 والتشريع الوطني، وباىمية اكثر، موارد متاحة.
 تعاريف:

تولدت في اماكف الرعاية الصحية. معظـ االىتماـ  نفاياتالرعاية الصحية ممكف اعتبارىا أي  نفايات
يركز عمى الناحية الخطرة مف النفايات، مثاؿ، معدية، مواد كيمياوية، مواد مشعة، او نفايات اخرى كما 

 .1، 23مدرجة في جدوؿ ىي 
 باالضافة الى المواد الحادة والنفايات الباثولوجية )المرضية(، النفايات المعدية تتضمف:

 أطباؽ الزرع، وسط زرع.. الخ. -االحياء الدقيقةنفايات  -1
 المسحات، الضمادات، ضمادات لوثت بسوائؿ معدية فعال. -2
أنابيب الدـ، وحدات الدـ، دـ ومنتجات دـ، وحاويات اخرى أستعممت لجمع الدـ. مصادر  -دـ -3

 نفاية الرعاية الصحية.
 .2، 23مخصة في جدوؿ نفاية الرعاية الصحية ليا العديد مف المصادر المحتممة كما م
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 جمع:
النفايات يجب اف تجمع في حاويات تقمؿ خطورة التعرض لممستعمميف وتقابؿ المواصفات الدنيا الممخصة 

 . يجب اف تعمـ )عالمة( برمز الخطر الحيوي الدولي، وال تمأل.3، 23في جدوؿ 
 اف تستعمؿ.عالمة الخطر الحيوي ممكف صبغيا عمى الحاويات او عالمات الصؽ ذاتي ممكف 

نفايات الرعاية الصحية يجب اف تعزؿ مف القمامة المنتظمة في كؿ المؤسسات. يجب اف توضع في 
حاويات جمع خاصة في نقطة التجميع وتبقى منفصمة مف النفايات االخرى. الحاويات المعممة يجب اف 

مة. النفايات الغير توضع في اماكف حيث النفايات الخاصة قد تجمعت، سوية مع حاويات القمامة العا
 خطرة والغير معدية يجب اف ترمى مع القمامة المنتظمة، تكرر او تخمط بشكؿ مالئـ.
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 انواع نفايات الرعاية الصحية 1،31جدول 
 امثمة تعريف نوع النفايات
مواد حادة مسػتعممة او  نفايات حادة

 غير مستعممة
 غير ميمة -حقف ذاتية

 زجاج مكسور
 الوريد، او ابر اخرىتحت الجمد، داخؿ 

 عدد داخؿ الوريد
 سكاكيف
 ماصات

 حقف مع ابر متصمة بيا
نفايػػػػػػػػػػػػػػػػػات مشػػػػػػػػػػػػػػػػػكوؾ  نفايات معدية

باحتواءىػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 مسببات مرضية

 برازات
 اوساط زرع مختبرية

انسجة )مسحات(، مواد او اجيػزة التػي فػي تمػاس مػع مرضػى 
 مصابيف

 نفايات مموثة مع دـ او سوائؿ الجسـ االخرى.
 مف ردىات عزؿنفايات 

نفايات باثولوجية 
 )مرضية(

 أجزاء جسـ نفايات باثولوجية
 أجنة

 انسجة انساف، اعضاء او سوائؿ
نفايػػػػػػػات ادويػػػػػػػة، 
بضػػػمنيا نفايػػػات 

 سامة لمخاليا

ادويػػػة منتيػػػي مفعوليػػػا 
 او ال توجد الحاجة ليا

نفايػػػػات سػػػػامة لمخاليػػػػا تحتػػػػوي مػػػػواد سػػػػامة لمجينػػػػات، مثػػػػاؿ، 
فػػػػة لمخميػػػػة )عػػػػادة تسػػػػتعمؿ بعػػػػالج نفايػػػػات تحتػػػػوي ادويػػػػة موق

 السرطاف(.
 مواد كيمياوية سامة لمجينات.

 مواد مموثة بواسطة او تحتوي ادوية.
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 امثمة تعريف نوع النفايات
نفايات تحتوي عمى  نفايات كيمياوية

 مواد كيمياوية
 محارير مكسورة.

 مقاييس ضغط الدـ.
 مطيرات منتيي مفعوليا او لـ يعد الحاجة ليا.

 مواد تحميض االفالـ
 محاليؿ مختبرية.

 حاويات مكيفة الضغط.
 مذيبات.

نفايات مع محتويات عالية مف المعادف الثقيمة. مثاؿ، 
 بطاريات

نفايػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػواد 
 مشعة

نفايػػػػػات محتويػػػػػة مػػػػػواد 
 مشعة

 زجاجيات مموثة.
، او ورؽ نشاؼ.  حـز

 مصادر مغمقة.
مختبػػر سػػوائؿ غيػػر مسػػتعممة مػػف اقسػػاـ العػػالج باالشػػعاع او 

 البحوث.
مػػػػف مرضػػػػى عولجػػػػوا او فحصػػػػوا بمػػػػواد مشػػػػعة  نفايػػػػاتبػػػػوؿ و 

 مفتوحة.
نفايػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػر 

 خطرة، عامة
نفايػػات ال تحتػػوي مػػواد 
بايولوجيػػػػػة، كيمياويػػػػػة، 
مشػػػػػػػػػعة، او فيزياويػػػػػػػػػة 

 خطرة.

 

 
 

 امثمة لنفايات العناية الصحية مف مصادر مختمفة. ،131جدول 
نفايااات معديااة ولاثولوجيااة  مواد حادة 

 )مرضية(
نفايااااااات كيمياويااااااة3 

سامة  نفاياتأدوية و 
 نفايات عامة.



 ادارة نفايات الرعاية الصحية 

 لمخمية
 مستشفيات

ابػػػػػػػػػػػػر تحػػػػػػػػػػػػت  ردىة طبية
الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، 
مجموعػػػػة أبػػػػر 
داخػػػؿ الوريػػػد، 
قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
وامبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 

 مكسورة.

ضػػػمادات، لفافػػػات، شػػػاش، 
ممػػػػػػػػػػوث بالػػػػػػػػػػدـ أو وقطػػػػػػػػػػف 

سػػػػػػػػػوائؿ الجسػػػػػػػػػـ، قفػػػػػػػػػازات 
وأقنعػػػػػػػػػػة مموثػػػػػػػػػػة بالػػػػػػػػػػدـ او 

 سوائؿ الجسـ.

محػػػػػػػػػػػػػارير مكسػػػػػػػػػػػػػورة 
واجيػػػزة ضػػػغط الػػػدـ، 
ادويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

 مطيرات مستيمكة.

تغميػػػػػػػػػػػػػػػؼ، فتػػػػػػػػػػػػػػػات 
الطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، ورؽ، 
أوراد، قنػػاني سػػاليف 
فارغػػػػػػػػة، حفاظػػػػػػػػػات 
غير دموية، اكيػاس 
وانابيػػػػػػػػػػػػػػب داخػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 الوريد غير دموية.
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
)صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة 

 العمميات(

ابػػػػػػػػػػػر، عػػػػػػػػػػػدد 
داخػػػؿ الوريػػػد، 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكيف، 
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرات، 

 منشار

دـ وسوائؿ الجسػـ االخػرى، 
عمػػػػػػػػب سػػػػػػػػحب، صػػػػػػػػداري، 
قفػػػػػػػػػازات، اقنعػػػػػػػػػة، شػػػػػػػػػاش، 
ونفايػػػػات اخػػػػرى مموثػػػػة مػػػػع 
دـ وسػػػوائؿ جسػػػـ، انسػػػجة، 
 اعضاء، أجنة، أجزاء جسـ

تغميػػػػػػػػػؼ، صػػػػػػػػػداري  مطيرات مستيمكة
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مموثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
قفػػػػػػػػػػػػازات، اقنعػػػػػػػػػػػػة، 
قبعػػػػػػػػػػػػات واغطيػػػػػػػػػػػػة 

 حذاء

ابػػػػػػػػر، زجػػػػػػػػاج  برمخت
مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور، 
بميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليدات 
وكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات، 
ماصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 مكسورة

دـ وسػػػػػوائؿ جسػػػػػـ، اوسػػػػػاط 
زرعيػػػػػػػػػة لالحيػػػػػػػػػاء الدقيقػػػػػػػػػة 
ومواد قديمة، انسجة، جثػث 
حيوانػػػػػات مصػػػػػابة، انابيػػػػػب 
وحاويػػػػػػػػػػات مموثػػػػػػػػػػة بالػػػػػػػػػػدـ 

 وسوائؿ الجسـ

مثبتػػػػػػػات، فورمػػػػػػػاليف، 
زايمػػػػػػػػػػػػػػيف، تولػػػػػػػػػػػػػػويف، 
ميثػػػػػػػػػػػانوؿ، ميثيمػػػػػػػػػػػيف 
كمورايػػػػػػػػػػد، ومػػػػػػػػػػذيبات 

رير اخػػػػػػػػػػػػػػرى، محػػػػػػػػػػػػػػػا
 مختبر مكسور

تغميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ، ورؽ، 
 حاويات بالستيكية.
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نفايااات معديااة ولاثولوجيااة  مواد حادة 
 )مرضية(

نفاياااااااات كيمياوياااااااة3 
 أدوية وسموم لمخمية

 نفايات عامة.

ادويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    صيدلية
المفعػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ، ادويػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 مسفوكة )مراقة(

تغميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ، ورؽ، 
 حاويات فارغة.

فضػػة، محاليػػػؿ تثبيػػػت    اشعة
حػػػػػػػامض وتحمػػػػػػػيض، 

الخميػػػػػػػػػػػػػػػػؾ، كموتػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 الدييايد

 تغميؼ، ورؽ.

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج 
 كيمياوي

نفايات عالج كيمياوي   ابر وحقف
كبيرة، قنػاني، قفػازات، 
ومػػػػػػواد اخػػػػػػرى مموثػػػػػػة 
بمػػػػػواد سػػػػػامة لمخميػػػػػة، 

 بوؿ وخروج مموث

 تغميؼ، ورؽ

زجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج  خدمات بيئية
 مكسور

مطيػػػػػػػػػػػػرات )كموتػػػػػػػػػػػػار  
الدييايػػػػػػد، فينػػػػػػولز، .. 
الػػػػخ( منظفػػػػات، زئبػػػػؽ 

قاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوح، 
 حشرات.

تغميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ، ورود، 
صػػػػحؼ، مجػػػػالت، 
سػػػػػػػػػػبورة، حاويػػػػػػػػػػات 
بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيكية 
وزجاجيػػػػػػة، نفايػػػػػػات 

 حديقة.
مػػػػػػػػػػػػػذيبات تنظيػػػػػػػػػػػػػؼ،    ىندسة

دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف، زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت 
التشػػػػػػػػحيـ، مخففػػػػػػػػات، 
اسبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت، ادوات 
الزئبػػػػػػػػػػػػؽ المكسػػػػػػػػػػػػػورة، 

 بطاريات

 نفايػػػػػػػػػػػاتتغميػػػػػػػػػػػؼ، 
بنػػػػػػػػػاء او تطػػػػػػػػػوير، 

 خشب، معادف.
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النفايااااااااااات اللاثولوجيااااااااااة  المواد الحادة 
 )المرضية( والمعدية

الكيمياوياااة3  نفايااااتال
 نفايااااااااتاألدوياااااااة وال

 السامة لمخمية

 العامة نفاياتال

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
االكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 )الغذاء(

نفايػػػػػػػػػػػات الغػػػػػػػػػػػذاء،    
بالسػػػػػتؾ، حاويػػػػػات 
معدنيػػػػػة وزجاجيػػػػػة، 

 تغميؼ.
 المصادر اللسيطة

مكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 االطباء

ابػػػػػػػػػر وحقػػػػػػػػػف، 
امبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 
وقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 

 مكسورة.

قطػػػػػف، شػػػػػاش، ضػػػػػػمادات، 
اقنعػػة ومػػواد اخػػرى  قفػػازات،

مموثػػػػة مػػػػع الػػػػدـ او سػػػػوائؿ 
 الجسـ االخرى

محارير واجيزة ضغط 
مكسورة، ادوية منتييػة 
الصػػػػالحية، مطيػػػػرات 

 مستيمكة

تغميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ، ورؽ 
مكاتػػػػػب، صػػػػػحؼ، 
مجػػػػػػػػػػػالت، اقنعػػػػػػػػػػػة 
وقفػػػػػػػػػػػػػػازات غيػػػػػػػػػػػػػػر 

 مموثة.
مكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 اسناف
ابػػػػػػػػػر وحقػػػػػػػػػف، 
امبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت 

 مكسورة

قطف، شاش، قفازات، اقنعة 
 لدـومواد اخرى مموثة مع ا

حشػػػػػػػػػػػػػػػػوة االسػػػػػػػػػػػػػػػػناف، 
 مطيرات مستيمكة.

تغميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ، ورؽ 
مكاتػػػػػب، صػػػػػحؼ، 
مجػػػػػػػالت، قفػػػػػػػػازات 
 واقنعة غير مموثة.

الرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحية 

 البيتية

مباضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
)النسػػيت( ابػػر 
حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 االنسوليف

لفافػػػات ومػػػواد أخػػػرى مموثػػػة 
مػػػػػػػع دـ أو سػػػػػػػوائؿ الجسػػػػػػػـ 

 االخرى

 نفايات منزلية محارير مكسورة
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 مواصفات حاويات الجمع ،31،جدول 
 امثمة مواصفات الحاوية او الحقيلة )الكيس( نوع النفايات
الحاويػػػػػػػػة يجػػػػػػػػب اف تكػػػػػػػػوف مقاومػػػػػػػػة   المواد الحادة

لمثقػػػب، ضػػػد التسػػػرب عمػػػى الجوانػػػب 
 والقعر ومتينة

  الحاويػػة يجػػب اف يكػػوف فييػػا عالمػػة
 الخطر البايولوجي.

 الحاوية يجب اف تكوف مغمقة لمنقؿ 

  القاصػػر مػػع عالمػػة الخطػػر فػػرغ قنينػػة
 الحيوي

  صندوؽ كارتوني ثخيف، صمب، مقاـو
 لمثقب مع عالمة خطر بايولوجي.

  حاوية بالستؾ صمبة مع عالمة خطر
 بايولوجي

نفايػػػػػػػات غيػػػػػػػر 
حػػػػػػػػػػادة طبػػػػػػػػػػي 
حيػػػػػوي صػػػػػمب 
 ونصؼ سائؿ

  ،حقيبة )كيس( بالسػتؾ ضػد التسػرب
صػػػػػػمـ لمنػػػػػػع التمزيػػػػػػؽ، او االنفجػػػػػػار 
تحػػػػػػت االسػػػػػػتعماؿ الطبيعػػػػػػي. كػػػػػػيس 
البالسػػػػػػتؾ يجػػػػػػب اف يوضػػػػػػع داخػػػػػػؿ 

 حاوية صمبة.
  ،حاويػػػة صػػػمبة ضػػػد التسػػػرب، مثبتػػػة

معممة برمز خطر بايولوجي، وحمراء 
 او صفراء في لونيا

  اكيػػػػاس بالسػػػػػتيكية حمػػػػػراء أو صػػػػػفراء
 يجب اف تستعمؿ

  )عنػػػػػػػدما ال تتػػػػػػػوفر حقائػػػػػػػب )اكيػػػػػػػاس
مموثػػػة، حقائػػػب بالسػػػتيكية مػػػع عالمػػػة 
خطػػػػػػػر حيػػػػػػػوي ممكػػػػػػػف وضػػػػػػػعيا فػػػػػػػي 

قمامػػػة مصػػػبوغ باالصػػػفر او صػػػندوؽ 
 االحمر.

نفايػػػػات سػػػػائمة 
طبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بايولوجية غير 

 حادة

  حاويػػػة يجػػػب اف تكػػػوف ضػػػد التسػػػرب
 وقوية.

  الحاويػػة يجػػب اف تعمػػـ بعالمػػة خطػػر
 بايولوجي اذا تستعمؿ لنقؿ النفايات.

  الحاويػػػػة يجػػػػب اف تصػػػػمـ الف تنقػػػػؿ
 بدوف انسكاب.

  القنػػػػػػػػػػػػػػػػػاني، القػػػػػػػػػػػػػػػػػوارير، الحاويػػػػػػػػػػػػػػػػػات
، سػػػػػػػػطوؿ تعمػػػػػػػػـ البالسػػػػػػػػتيكية، عمػػػػػػػػب

 بعالمات الخطر الحيوي
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 النقل الخاص:
متعيدوا نقؿ النفايات يجب اف يمبسوا القفازات. أية عربة لنقؿ نفايات الرعاية الصحية ضمف 
المؤسسة يجب اف تغمؽ بالكامؿ. عربات نفايات الرعاية الصحية يجب اف تستعمؿ فقط ليذا الغرض 

 االعتيادية. يجب اف تنظؼ وتطير بانتظاـ.وليس لمقمامة 
 الخزف:

اذا كاف خزف النفايات ضروري، منطقة الخزف )قفزة، سقيفة.. الخ( يجب اف تتوفر لييا 
 االشياء التالية:

 .اف تكوف محمية مف الماء، المطر، الريح 
 د عدة تقميؿ مف تأثير الروائح، او نفايات متعفنة )نفايات يمكف اف تتفسخ وتنتج روائح بع

اياـ، النفايات المتعفنة يجب اف تنقؿ الى موقع دفف النفايات  3أياـ(. ال تخزف ألكثر مف 
 فورًا وتدفف في خنادؽ خاصة.

 .تكوف سيؿ الوصوؿ الى المستخدميف المخوليف ومغمؽ لمنع الدخوؿ لغير المخوليف 
  والقوارض.تكوف محمية مف الحيوانات وال تزود مكاف تربية او مصدر غذاء لمحشرات 
  احفظ نظيؼ وحر في كؿ االوقات الي بقايا سائبة وماء راكد. يجب اف تطير اسبوعيا

 وعندما يحدث انسكاب.
 عالج ونقل خارج المنطقة:

طرؽ متنوعة متوفرة لعالج نفايات الرعاية الصحية. عدد مف المتغيرات تممي طريقة 
مستمر بالمنظمات، مثؿ االمـ المتحدة المعالجة، االولى. اف تكوف اقتصادية المصادر. البحث ال

صندوؽ البيئة العالمي )جي إي أؼ( منظمة الصحة العالمية، وطريؽ )باث(، جيّز عدد مف خيارات 
 تقنية المعالجة.

منظمة الصحة العالمية ال توصي باستعماؿ نموذج نار المخيـ، احتراؽ الحفرة المفتوح الذي 
القضاء عمى المسببات المرضية وتحرير مستويات عالية يجب اف يوقؼ. ىذه الطرؽ غير كفوءة في 

. االفراف الخاصة 23،4مف المموثات السامة. استعمؿ الخيارات المؤقتة الرخيصة المبينة في جدوؿ 
الرخيصة، المحرقة المحمية، وأفراف النفايات الصغيرة الطبية الحديثة الكبيرة، تحتاج متطمبات السيطرة 
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ديد وعندما يكوف ممكف يجب اف يستبدؿ بانظؼ، حالة تقنيات معالجة غير عمى التموث اليوائي الش
 الحرؽ.

طرؽ المعالجة ىذه يمكف اف تستعمؿ بشكؿ مجموعة. نفايات الرعاية الصحية مف المناطؽ البعيدة 
ممكف نقميا الى مؤسسة مركزية. النفاية يجب اف تحوى في اكياس البالستيكية مغمقة و/ أو حاويات 

وتوضع في الصناديؽ الكارتونية المتموجة الصمبة او الصناديؽ البالستيكية القابمة  مواد حادة
لالستعماؿ ثانية لمنقؿ كؿ بضعة اياـ )أقرب لمنفايات المتعفنة( أو عندما تجمع نفايات كافية. 
الحاويات يجب اف تحوي عالمات خطر بايولوجي أو يكوف لوف مشفر، مثاؿ، احمر او اصفر او 

 روض مف قبؿ التشريع المحمي.كما ىو مف
بالدـ ومنتجات في حفر الدفف الصغيرة ونقؿ المواد الحادة  المموثةمراكز الصحة قد تقرر بدفف المواد 

لمرمي في خنادؽ موقع دفف النفايات الخاصة ىذا يقمؿ كمية النفايات التي تنقؿ الى موقع دفف 
ات ممتدة. النظرة االخرى ىو استعماؿ مواقع دفف النفايات وتتفادى مشكمة خزف النفايات المتعفنة لفتر 

لممواد الحادة, أبر، حقف ومواد التي قد تجرح جامعي النفايات والناقميف ,نفايات اخرى مثؿ المواد 
 المنقعة بالدـ يمكف اف تمتقط )تؤخذ( وتدفف في خنادؽ موقع دفف النفايات الخاصة.

 االدارة:  
يكوف لدييا شخص أو مجموعة مسؤولة عف نفايات الرعاية كؿ مؤسسات الرعاية الصحية يجب اف 

الصحية وخطط أدارة النفايات. أدارة النفايات يجب اف تدخؿ في سياسات، اجراءات، وبرامج لتقميؿ 
خطر نشر االصابة في ومف مؤسسة الرعاية الصحية، بذلؾ حماية المرضى، عماؿ الرعاية الصحية 

 والمجتمع.
تطوير برنامج ادارة النفايات باستعماؿ أداة تقييـ سريع. تقييـ سريع متوفرة عدد مف المصادر متوفرة ل

مف منظمة الصحة العالمية. ىذه األداة يمكف اف تزود نظرة عامة مف القوة والضعؼ في برنامج 
 ادارة النفايات وتزود اتجاىا لتخطيط آخر ومراحؿ تطبيؽ:

أماف/ صندوؽ عدة/  -ي/ وجود/حقنةأج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. ىو. آي أف ت -
 إي أف/ ادارة نفايات الرعاية الصحية. أكس أؿ أس.
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عدة برامج مف شبكة الحقف االميف الدولية )سايف( توفر توجيو مفيد خاصة يحصؿ اجيزة 
 حقف استعماؿ وحيدة وصناديؽ اماف" شاىد مواقع ويب في نياية الفصؿ.

 معالجة النفايات وخيارات الرمي )رمي النفايات( ،331جدول 
 مالحظات طرق نوع النفاية

كػػػؿ النفايػػػات المعديػػػة مػػػا 
عػػػػدا المزروعػػػػة واالجػػػػزاء 

 التشريحية.

تغميؼ، نقػؿ، ومعالجػة بػالحرؽ او 
 تقنية غير حرؽ.

أذا ال توجػػد تقنيػػة، دمػػف فػػي موقػػع 
 خاص لدفف النفايات

ىػػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػػة يجػػػػػػػػب أف تسػػػػػػػػتعمؿ 
المؤسسػػػػات الكبيػػػػرة )مثػػػػاؿ، بواسػػػػطة 

 مستشفيات(

حفػػػر الػػػػدفف الصػػػغيرة فػػػػي الموقػػػػع 
 الصغيرة

ىػػػػػذه الطريقػػػػػة يمكػػػػػف اسػػػػػتعماليا فػػػػػي 
مراكػػػػز الصػػػػحة بعيػػػػدًا عػػػػف المنػػػػاطؽ 
السػػػػػػػػػاحمية واالبػػػػػػػػػار المحميػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػي 
المنػػػاطؽ التػػػي ال تفػػػيض، وحيػػػث اف 
مسػػػػػػػػتوى المػػػػػػػػاء ىػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى األقػػػػػػػػؿ 

 متر أعمؽ مف قعر الحفرة.1.5
تعقػػػػػػػػيـ او قػػػػػػػػدور ضػػػػػػػػغط  اجيػػػػػػػػزة الزروع

 صغيرة في الموقع
 مف المفضؿ في المختبر

 ىذه طريقة اساسية ألجزاء الجسـ دفف في المقابر أو المقابر اجزاء ترشيحية
 ربما استعماؿ محرقة محمية حرؽ الجثث

نفايػػػات المشػػػيمة ونفايػػػات 
 انسجة صغيرة

دفف في موقػع صػغير او دفػف فػي 
 المقابر

 ىذه طرؽ مقبولة

 ىذه طريقة مقبولة طريقة تركيب
التدفؽ الحػر لمػدـ وسػوائؿ 

 الجسـ
البالوعة الصحية. عندما ال تتػوفر 
البالوعػػات الصػػحية، الػػدـ المعػػدي 
المعروؼ وسوائؿ الجسـ يجػب اف 
تنظػػػػػػػػػؼ باضػػػػػػػػػافة مطيػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػؿ 

ىػػػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػػػة تطبػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػؿ 
مؤسسػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػحة التػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػدييا 

 بالوعات صحية



 ادارة نفايات الرعاية الصحية 

 ىيبوكمورايت الصوديوـ
 التدريب:

برنامج تدريبي يجب اف يستعمؿ لتقديـ عناصر خطة والبدء بتطبيقيا. التدريب األولي يمكف 
اف يؤكد سالمة ادارة نفاية الرعاية الصحية وتعنوف قضايا متعمقة بخطة شاممة طويمة االمد. التدريب 

ف نفايات الرعاية العممي يجب اف يزود لكؿ اولئؾ المشتركوف في المعالجة، تغميؼ، نقؿ والتخمص م
 الصحية.
 الخالصة:

نفاية الرعاية الصحية ىو جزء حتمي مف الرعاية الصحية. موظفي السيطرة ومنع العدوى يجب اف 
يستعمموا تجربتيـ وفيـ سمسمة العدوى عندما يطوروف نظرة عممية الدارة النفايات. اذا شخص ما ركز 

رنامج فعاؿ وأميف يمكف اف ينجز، حتى عندما عمى المخاطر الحقيقية لنفايات الرعاية الصحية، ب
 تكوف المصادر محددة.

 المصادر:
بروس أي واخروف، ادارة النفايات مف نشاطات الرعاية الصحية، منظمة الصحة  -1

 في التحضير. 2011العالمية، 
 مواقع الويب:

دبميو دبميو رعاية صحية بدوف موقع ويب عمى الرعاية الصحية المالئمة لمبيئة. أج تي تي بي: // 
 (.2011تموز،  28دبميو. أج سي دبميو أج. أورؾ )دخؿ 

ادارة نفاية رعاية صحية بنظرة خاطفة. البنؾ الدولي ومنظمة الصحة العالمية. أج تي تي بي:// 
ويب. البنؾ الدولي. أورؾ/ ويب سايت/ خارجي/ عناويف/ اكست غذاء صحة وسكاف/ اسكتياؾ/ 

صفحة بي كي:  -642298.9قائمة بي كي:  -20800150محتويات أـ دي كي: 
أج تي أ ـ أؿ )دخؿ 0672263الموقع بي كي:  -64229743بي آي بي كي:  -64229817

 (.2011تموز،  28



 ادارة نفايات الرعاية الصحية 

. رعاية صحية بدوف أذى. اج 2003يقمؿ أذى، تحقيؽ حد اقصى لمصحة  -معالجة النفايات الطبية
اىو. اورؾ/ بي في أس أي سي دي/ سي تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. بي في أس دي إي. ب

 (.2011تموز،  28/ مير. بي دي اؼ )دخؿ 43دي 
 باث: انظمة صحيحة لرمي النفاية الطبية.

بي أج بي  -نفايات -عناية -اج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. باث. اورؾ/ مشاريع/ صحة
 (.2011تموز  28)دخؿ 

المؤسسات الطيبة. نظرة عممية. منظمة الصحة العالمية رشبروؾ بي.بدأ ادارة نفاية رعاية صحية في 
2000. 

اج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. أج جي يو أؿ أـ أي أف دي دبميو أي بي. دي كي/ أج سي 
دوكس  20خارجي % 2013بحث/ %  20أج سي دبميو % 20سي دي/ كوتينؾ % -آر دبميو

مؤسسات  20طبي %  20في %  20اج سي دبميو أـ %  20الخ( بدء %  20)ىو، % %20
 (.2011تموز،  28دليؿ. بي دي اؼ )دخؿ  20عممي %  %20 

 صندوؽ االمـ المتحدة العالمي البيئي )جي إي أؼ( مشروع نفاية رعاية صحية دولي.
 (.2011تموز  28أج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. جيؼ نفايات طبية. اورؾ )دخؿ 

 الحقف اآلمنة العالمية )سايف(. منظمة الصحة العالمية. شبكة
مستمزمات/ تعاوف/ شبكة/ إي أف /  -أج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. ىو. آي أف تي/ طبي

 (.2011تموز،  28)دخؿ 
 ادارة عناية نفايات. -منظمة الصحة العالمية موقع ويب عمى الصحة

. 1عية/ نفايات/ إي أف/ محتويات اج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. ىو. آي أف تي/ أدارة/ نو 
 (.2011تموز،  28اج تي أـ أؿ )دخؿ 

منظمة الصحة العالمية: تحصيؿ أجيزة حقف االستعماؿ الوحيدة وصناديؽ األماف. دليؿ عممي 
 .2003آيار  5لمصيادلة، اطباء، اقتناء الموظفوف ومدراء البرامج 

أماف/ صندوؽ عدة/ دوكس/ إي أف/  -حقفأج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. ىو. آي أف تي/ 
 (.2011تموز،  28تحصيؿ. بي دي أؼ )دخؿ 


