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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفتىذهالدراسةإلىتقييـكاقعالنفاياتالطبيةفيالعياداتالتابعةلككالةالغكثالدكلية)األكنركا(
بمحافظاتغزةمفحيثعممياتالفرزكىيعبارةعففصؿالنفاياتالطبيةعفالنفاياتالطبيةالخطرة،

متالئياحتىثالثةأرباعيا،النقؿمفالجمعكىيعمميةجمعالنفاياتالطبيةفيأكياسمغمقةبإحكاـعندا
أكالتخمصمنيا، خالؿتكفيرشاحناتمناسبةلنقؿالنفاياتالطبيةمفمنطقةالتخزيفالمركزيةلمعالجتيا
كالتخمصالنيائيكىيأيةطريقةأكعمميةأك التخزيفكىكتخصيصغرفةكنقطةلتجميعالنفاياتفييا،

اصالحيكيةأكالتركيبيةألمنكعمفأنكاعالنفاياتالطبية،إضافةإلىمعرفةتقنيةيتـتصميميالتغييرالخك
كميةالنفاياتالطبيةالتيتنتجياتمؾالعيادات،كقداعتمدتالدراسةعمىطرؽعدةلجمعالمعمكماتشممت

ال خاصبالطاقـ قسـ قسمتإلىقسميف: كاستبانة الميدانية، الدراسة الممحكظاتأثناء كقسـكتابة صحي،
 خاصبعماؿالنظافة.

( بعدد فعمية بعينة عشكائية بطريقة الدراسة الباحثباختيارعينة كالتالي:433قاـ مكزعة استبانة )
(استبانةعميأعضاءالطاقـالصحي.330(استبانةعميعماؿالنظافة،ك)203)

كقدكافمفأىـنتائجالدراسةمايمي:
الطبي النفايات إنتاج )بمغ أقساـ946ة مف قسـ لكؿ الطبية النفايات كمية حددت ثـ ،) كغـ/اليـك

المختبرات فيقسـ بمغتأعمىقيمة كقد بمحافظاتغزة، )األكنركا( الغكثالدكلية لككالة العياداتالتابعة
(،كأقؿقيمةكانتفيقسـالعالجالطبيعي)657) (.محافظةغزةتنتجأكبرك5كغـ/اليـك مية،كغـ/اليـك

(،،أماأقؿكميةكانتفيمحافظةخانيكنس،حيثبمغت)360حيثبمغت) (.230كغـ/اليـك كغـ/اليـك
ىناؾضعؼفيتطبيؽتعميماتكقكانيفمنظمةالصحةالعالميةفيالتعامؿمعالنفاياتالطبيةمف

لمحارؽفيالككالةلمتخمصفرزباستثناءاألدكاتالحادة،كضعؼفيالجمع،كالنقؿكالتخزيفكأيضاانعداـا
مفالنفايات،حيثيتـالتخمصمفالنفاياتالطبيةعفطريؽالمحارؽالتابعةلكزارةالصحةبمحافظاتغزة.

كماكأكصتالدراسةبالتالي:
ضركرةكجكدنظاـخاصبالفرزبيفالنفاياتالطبيةالخطرةكالنفاياتالطبيةغيرالخطرةمفمصدر

السميمة.إنتاجياكبالطرؽ
تعزيزكضعتشريعاتكسياساتإلدارةالنفاياتالصحيةمفأجؿالسالمةالصحية.

النفاياتالطبيةكخطكرتياتكفير إدارة الكعيلدلالعامميففيالمؤسساتالصحيةحكؿمفيـك زيادة
 سياراتخاصةلنقؿحاكياتالنفاياتالطبيةمعتكفرالمكاصفاتالمناسبةليا

(،Bنظافةالتطعيماتالالزمةضداألمراضالمعدية،خاصةالتيابالكبدالفيركسي)إعطاءعماؿال
طبقانلتكصياتمنظمةالصحةالعالمية.

رفعمستكلالتعاكفبيفمختمؼالمؤسساتكالكزاراتالمعنيةبإدارةالنفاياتالطبية،كاستخداـكسائؿ
الكقايةلمعامميففيمجاؿالنفاياتالطبية.

  ىاستحداثطرؽكأساليبصحيةبديمةعفالمحارؽ.العمؿعم
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Abstract 
 

The aim of the current study was to assess the medical waste status at the UNRWA health 

centers in Gaza Strip. In order to accomplish of this aim, the study assess the sort, 

combination, transport, storing and final disposal of the medical waste,  in addition to 

Identify the quantity of medical waste which produced by these clinics.  The study depends 

on different  methods of data collection  approaches which including Observational 

research techniques during the study field assessment and designated questionnaire which 

divided  into two sections, one for the professional staff and the second for cleaning 

workers. 

The actual sample size of this study was 322 of workers that were collected randomly (102 

cleaning worker and 220  health workers). 

The results of the present study can be summarized as follows: 

Overall average for the medical waste is  (946 K.g) daily, The quality of the medical waste 

for each team or section in the clinic in the (UNRWA) in Gaza. The highest value in the 

laboratory (546 k.g) daily and the lowest value in physiotherapy section is (4k.g) daily. 

Gaza Governorate was produced the largest amount of medical waste (250Kg/day), where 

Khan-younis was produced the least amount  

The weakness of the workers in the (UNRWA) clinic in Gaza to the awareness of how to 

deal with medical waste. 

Weakness in applying of international health organization rules and instructions to deal 

with medical waste including sort, collecting and final destination as well.  

Lack of crematory (Medical waste incinerator) in (UNRWA) centers and utilized the the 

ministry of  health Medical waste incinerator for waste disposable . 

The main recommendations of the present study are: 

The necessary for separation of  the dangerous medical waste  from the regular medical 

waste by safety way at the working fields 

To establish a strategies and policies for designing medical waste program 

Improvement of the awareness about the important of  safety  waste disposable among the 

health and cleaning workers in UNRWA 

Development of the waste disposable transportation vehicles appropriate this mission  

Address all the workers with needy vaccinations such as hepatitis B and other infectious 

diseases recommended by World Health Organization    

Raising the cooperation level between the ministries, institution which focus in medical 

waste management and the usage of the safety ways and aids for the workers in the 

different medical waste fields.  
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 اإِلهَدْاءُ 


كاآلخرة.إلىكالدتيالغالية...رفعاهللمفشأنيافيالدنيا

....رحمواهللرحمةكاسعةكأدخموفسيحجناتوكالدمالعزيزركحإلى

إلىمفتقؼإلىجانبيدكمان،كتدفعنيإلىالنجاحدفعان،رمزالصبركالتضحية...زكجتيالحبيبة.

إلىمفنٌكركاحياتيبضحكاتيـكابتساماتيـ...بناتينكركمارياكرؤل.

ئيـكزكجاتيـجميعان.إلىأخيكأخكاتيكأبنا

إلىجميعأحبتيكأصدقائي...مٌمفليـفيقمبيمكانة.

إلىكؿمفساىـمعيكلكبدعكةفيظيرالغيب...ليخرججيدمالمتكاضعإلىالنكر.

إلىمفلـيغبعفذىنيكفكرمكأدعكلوفيصالتي...صديقيالشييدخضرالجدبةرحمواهلل.

لوفيظيرالغيبدكمان...أستاذمالفاضؿالدكتكرنعيـباركد..حفظواهلل.كأخيراإلىمفأدعك

إليكـجميعانأىدمعمميالمتكاضع.
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 وتقديرٌ شكٌر 
الميـلؾالحمديكماينبغيلجالؿكجيؾ،عمىتعدٌّدنعمؾ،كتتابًعآالئؾ،كلؾالشكربماأكليتنيمف

،فأٌكؿما كفضمؾى أبدأبوشكرمىكشكرملٌموالعمٌيالقدير،بأفمٌفعمٌيبإتماـىذاركادًؼإحسانؾى
ـٌنعمتوعمٌيكأيكمؿمشكارمكدربيفيطريؽالعمـحتىالنياية. العمؿ،سائالالمكلىعٌزكجؿأفيت

كصمكاتاهللكسالموعمىالنبيالمختار،صاحبالرسالةاألعظـ،نبياهللكعمـاليدل،محمدصمى
وكسمـ.اهللعمي

نعيـ الدكتكر األستاذ الكريـ، ألستاذم الجزيؿ بالشكر أتكجو فإني بفضميـ، الفضؿ لذكم كاعترافان
حيثغمرني كرعاية، مفحسفتكجيوو منو لقيتي كما باإلشراؼعمىرسالتي، عمىتفضمو باركد،

ال اهلل فأسأؿ بتكجيياتو، كأحاطني برعايتو، كشممني كتشجيعو، كبشاشتو، ربالعرشبفضمو، عظيـ
الكريـ،أفيبارؾلوفيعمرهكعمموكمالوكزكجوكبنيو،كأفينفعبواإلسالـكالمسمميف.

الدكتكر/..........، فضيمة المناقشة لجنة عضكٌم الكريميف، ألستاذٌم الجزيؿ بالشكر أتقدـ كما
ثرائيابالتكصياتالنافعة،كفضيمةالدكتكر/.........،عمىمابذلكهمفجيدفيقراءةىذهالرسالةك ا 

كاإلرشاداتالصائبة،فجزاىمااهللعٌنيخيرالجزاء.

كالشكرمكصكؿلزكجتيالغالية،التيمااٌدخرتجيداأككقتالمساعدتيفيسبيؿإنجازالبحثعمى
كأخصمنيـ كأصدقائي خكاني كا  أىمي إلى الشكر جزيؿ أسجؿ أف يفكتني ال كما األكمؿ، الكجو

ذمحمدأبكالميؿصديؽالطفكلة،لماقٌدموليمفإرشاداتكتكصياتأثناءقياميبالبحث.األستا

الذيفما جميعيـ، بمحافظاتغزة كالأنسىأفأرسؿشكرمكتقديرملمعامميففيعياداتالككالة
دالئيبالمعمكماتالالزم جراءالمقابالتالشخصيةمعيـ،كا  ةإلتماـبخمكاعمٌيبتعبئةاالستبانات،كا 

بحثي،خاصةالطاقـالطبيكطاقـعماؿالنظافة.

ثـإلىكٌؿمفذكرت،كمفلـأذكرمفأىؿالفضؿ،كأسأؿاهللالعظيـأفيجزييـعٌنيخيرالجزاء،
،كليـمٌنيجميعاصادؽالدعكاتكعظيـاالمتنافكالتقدير. مأمكؿو ،كأكـر فإنوخيرمسئكؿو


 والله وليُّ التوفيق،،،

 
 الباحث

 محمد جواد سممان الددة
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة:
كالتيمفدكفشؾكافليااألثراإليجابيفي،الرائعةفيعالـالطبعمىالرغـمفالقفزات
اإلنسافإحساسانباألمافيساىـبشكؿأعطىكمحاربةاألمراضمما،المحافظةعمىصحةاإلنساف

جراءاتوكىكتمكثالبيئةبمختمؼ؛كبيرفيتفرغولإلبداع إالأفىناؾجانبسمبيلمتقدـفيالطبكا 
التيقدتؤدمبدكرىاإلىإصابةاإلنسافبأضرارخطيرةكمميتةفيأغمباألحياف.،يةالممكثاتالطب

 المالحظ كالصناعيأكمف العممي التقدـ مع كترافقت ظيرت التي البيئية التغيرات ف
،كالتكنكلكجي في ىائمة زيادة مع ترافؽ عمىأكالذل الضغط في بدكره كالذلساىـ السكاف، عداد

الطبيع مفكالتيكافاإل،يةالمكارد التغيراتالعديد نتجعفىذه مما فيتكازفمعيا، نسافالقديـ
البيئيةفيمحافظاتقطاعغزة،النفاياتخطرأالنفاياتالصمبةالتيتعتبرمف التيتكاجواإلدارة

النفايات ىذه ضخامة مف خطكرتيا عامان،كتتسـ مصادرىاكتزايدىا كاختالؼ كتنكعيا عاـ، بعد
"النفاياتالناتجةعف:كالتيتعرفيامنظمةالصحةالعالميةبأنيا،كمككناتيا،خاصةالنفاياتالطبية

كتشمؿكذلؾالنفاياتالناشئةعفالمصادر،بحاثكالمختبراتمؤسساتالرعايةالصحيةكمراكزاأل
)عممياتغسيؿالكمي،حقفيةالصحيةلألشخاصفيالمنزؿالثانكيةكالمتفرقةمثؿماينتجعفالرعا

.(1)لخ(إ..االنسكليف.

فتحدثنتيجةألألخطارالبيئيةالتييمكفتعدىذهالدراساتمفالبحكثالبيئيةالميمةنظران
فميمةتمؾالعياداتالتككفإسميمةلمنفاياتالطبيةداخؿالعياداتكخارجيا،حيثإدارةعدـكجكد

تك يجب بؿ بالمريض، فقط كاالىتماـ العالج حمايةأفير الصحية العيادات ىذه ميمة تككف ف
خطارالنفاياتالطبية.أمفجميعيـالعامميففيالعياداتكطرالصحيةكحمايةاأل،المريض

 الصحية الخدمات في الكبير التنكع بأمع نكاعيا فقدكافة كتشخيصية، كعالجية كقائية مف
النفاياتالطبيةالناتجةعفتمؾالعياداتكالمراكزالصحيةالمختمفةمحكرارتكازكاىتماـأصبحت

بيا كالتصرؼ معالجتيا كيفية في ،كبير الفردإحيث بصحة كمضرة لمبيئة، ممكثة تككف قد نيا
.(2)طرؽعدةكالمجتمعمفخالؿنقؿالعدكلب

                                                           
(1)  World Health Organization . Safe management of wastes…., p.2. 

(.3ستشفيات...)صالنفاياتالطبيةفيالمإدارةتقييـ،بكمحسفأ(2)
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نوالبدمفكجكدإياتمؾالنفاياتالطبية،فكمفأجؿالحدكالتقميؿمفالمخاطرالتيقدتسبب
داخؿالعياداتإدارة ك،لمنفاياتالطبية يتطمبمعرفةمصادرالنفاياتالطبية صنافيا،ككميةأكىذا

كجمعيا معيا التعامؿ ككيفية السميمة،كنقميا،إنتاجيا، بالطرؽ منيا كالتخمصالنيائي كتخزينيا،
عالنفاياتالطبيةفيالعياداتالصحيةالتابعةلألكنركابمحافظاتكالصحيحة،حيثلـيتـالتعامؿم

ذيتـالتخمصمفالنفاياتالطبيةمعالنفاياتالصمبةإغزةبشكؿصحيحكسميـحتىىذهالمحظة،
(.4ص،ـ3004،الطبيةفيمكباتعشكائية)الخطيبالنفاياتالبمدية،كمفثـالتخمصمف

عمؾ؛لذل الدراسة لألكنركاسكؼتركز التابعة الصحية العيادات في الطبية النفايات كاقع ى
ب محافظاتبحافظاتغزة،كذلؾمفخالؿالدراسةالميدانيةلتمؾالعياداتالصحيةالتابعةلألكنركا

غزة.

 مشكمة الدراسة: 0.0
النفايات كمية التخمصمف مشكمة مف لألكنركا التابعة الصحية العيادات مف الكثير تعانى

لممرضىكالزائريف الصحية الرعاية مف الناتجة األ،الطبية مف سببالكثير ما مراضالخطرةكىذا
غيرىـ قبؿ الصحة مجاؿ في ك،لمعامميف إيرجع ذلؾ كجكد تمؾإدارةلىعدـ لمتخمصمف سميمة

قميامكشكفةلفترةطكيمة،كيتـنأماكفحيثيتـالتخمصمنيابشكؿعشكائي،كتركيافي،النفايات
 نفاياتالبمدية يؤدأماكفلىإمع ما كىذا لمنفاياتالطبية، مراضلىانتشاراألإمغيرمخصصة
لذلؾيجبالتخمصمفمشكمةالنفايات؛(B&C)الكبائييدزكالتيابالكبداإل:الخطيرةالمعديةمثؿ

 كجكد معضركرة حديثة تكنكلكجية بكسائؿ لمنفاياتإدارةالطبية متكاممة فيالعياداتبيئية الطبية
كالتخمصاآلمفمفالنفاياتالطبيةبالطرؽالسميمةمفأجؿث)األكنركا(،الصحيةالتابعةلككالةالغك

المحافظةعمىالبيئة.

 ويمكن تحديد مشكمة الدراسة من خالل األسئمة التالية:
 ىؿيكجدفرزبيفالنفاياتالخطرةكغيرالخطرة؟ -2

3-  تىؿ لمتعاإدارةكجد لألكنركاسميمة التابعة العيادات عف الناتجة الطبية النفايات مع مؿ
 محافظاتغزة؟ب

 غزة؟محافظاتبعياداتالككالةالنفاياتالطبيةفينظمةإلدارةأقكانيفكتشريعاتكتكجدىؿ -4

 ؟عياداتالككالةبمحافظاتغزةمفلكمياتالنفاياتالطبيةالناتجةعفآىؿيكجدتخمص -5

 رقابيةداخؿالعياداتكخارجيا؟ىؿيكجدجيات -6

 ىؿيكجدنفاياتطبيةكغيرطبية؟ -7
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 هداف الدراسة:أ 0.6
لى:إتيدؼالدراسة

.)األكنركا(تحديدكمياتالنفاياتالطبيةالتيتنتجعفعياداتككالةالغكث -2
الناتجةعفالعياداتالصحيةالتابعة -3 تقييـطرؽالتخمصاآلمفمفالنفاياتالطبيةالخطرة

 لألكنركا.

 تقييـالخطكاتالمتبعةفينظاـعممياتالحرؽلمنفاياتالطبيةالخطرة. -4

 بيافأىميةفرزالنفاياتالطبيةالخطرةكغيرالخطرة. -5

كتخزيفالنفاياتالطبيةفيالعياداتالتابعةلككالة،كنقؿ،الكشؼعفالطرؽالمتبعةفيجمع -6
 محافظاتغزة.ب)األكنركا(الغكث

 اسة:أهمية الدر  0.4
الدراسةأىميتيامفخالؿالتالي:اكتسبت

 محافظاتغزة.بقمةالدراساتالسابقةالتيتناكلتمكضكعالنفاياتالطبية -1

تزايدكميػاتالنفايػاتالطبيػةالناتجػةعػفالعيػاداتكالمراكػزالصػحيةبشػكؿكبيػرنتيجػةالتكسػع -2
 .(1)عدادالسكافأكزيادةكاضحةفي،فيالخدماتالصحية

،محافظػاتغػزةبالسميمةلمنفايػاتالطبيػةداخػؿالعيػاداتالصػحيةالتابعػةلألكنػركادارةاإلغياب -3
 خطارالبيئيةالناتجةعنيا.كاأل

 ىميةبيئيةكصحية.أحاجةالبيئةالفمسطينيةلمثؿىذاالنكعمفالدراساتلمالومف -4

 فيستفيدمفىذهالدراسة:أمفالمتكقع -5

 .كزارةالصحةالفمسطينية
 .سمطةجكدةالبيئة
 .القطاعالخاص
 .البمديات 



 

                                                           
(.3...)صتنميةقطاعإدارةالنفاياتالطبيةالصمبةلدل،الخطيب(1)
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 أسباب اختيار الموضوع: 0.3
نظران،محافظاتغزةبتـاختيارمكضكعالنفاياتالطبيةفيعياداتالككالةكالمراكزالصحيةلألكنركا

منيا:عدةسبابوكخطكرتوعمىصحةالفردكالمجتمعنتيجةأل،ألىميتوالبيئية

نكاعالنفاياتالطبيةالناتجةمفالعياداتكالمراكزألحصركمياتكعدـكجكدبياناتكسجالت -2
 الصحيةالتابعةلألكنركا.

الطبيةالنفاياتاإلىماؿالكاسعكغياباالىتماـب -3 محافظاتبمفقبؿعياداتالككالةالمنتشرة
البيئة،غزة عمى خطكرتيا مف الرغـ ،عمى تكجد ال كمياتإدارةحيث مع لمتعامؿ سميمة

 النفاياتالناتجةعفتمؾالعيادات.

غمبعممياتنقؿالنفاياتتتـبطرؽغيرآمنةممايعرضكثيرمفالعامميففيىذاالمجاؿ،أ -4
مفمكباتالنفاياتالطبية منازليـ مراضلىالكثيرمفاألإككثيرمفسكافالقطاعالقريبة

.(1)الخطيرة

 حدود الدراسة: 0.1
متحدكدالدراسةفيمايمي:تمث

الحد المكاني - الككالة عيادات غزةب: )محافظات شممت كقد ،32( كالتالي تكزعت عيادة )6
عياداتفيمحافظةالكسطى،6عياداتفيمحافظةخانيكنس،ك4عياداتفيمحافظةرفح،

 .فيمحافظةالشماؿ(4داتفيمحافظةغزة،كعيا6ك

الحد الزماني - : الثاني الدراسي الفصؿ خالؿ تعالى اهلل شاء إف الدراسة تطبيؽ العاـتـ مف
 .3027-3026الجامعي

 مجتمع وعينة الدراسة: 0.2

 الدراسة مجتمع بيتمثؿ العامميف النظافة كعماؿ الصحي الطاقـ أعضاء عياداتجميعان في
كبرأكؿعمىبياناتمفحيثقاـالباحثبتكزيععددمفاالستباناتلمحص،محافظاتغزةبالككالة

كعدـ،كلكففيظؿالصعكباتالتيكاجيياالباحثمفالجيدكالكقت؛عددمفأفرادمجتمعالدراسة
العيادات فيتمؾ النظافة،تعاكفبعضالعامميف الصحيكعماؿ الطاقـ أفراد قبؿ مف كاف ،سكاء

مفرغيف غير أنيـ بحجة المكضكع حكؿ بآرائيـ اإلدالء االستباناتكرفضبعضيـ ككذلؾ،لتعبئة
أىداؼالدراسة كلتحقيؽ العمؿ، ،ضغط عشكائية بطريقة الدراسة الباحثباختيارعينة قصديةقاـ

 الدراسة حقيقيةعفمجتمع تكفرأعداد فيبسببعدـ الصحيكعماؿالنظافة الطاقـ مفأعضاء
                                                           

 (.2...)صتنميةقطاعإدارةالنفاياتالطبيةالصمبةلدل،الخطيب(1)
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غزة، بمحافظات الككالة )عيادات الباحث كزع عم360حيث استبانة الصحي( الطاقـ أفراد ،ى
كاسترداداالستبيانات،(استبانةعمىعماؿالنظافة،انتيىالباحثمفعمميةجمعالبيانات230ك)

(استبانةمف330ك)،(استبانةمفعماؿالنظافة203)كالتالي:(استبانةمكزعة433المكزعةبعدد)
االستبان استرداد نسبة كبذلؾتككف الصحي، الطاقـ الصحي)أعضاء الطاقـ أفراد ،%(99اتمف

يكضحتكزيعأعداداالستباناتالتالي%(،كالجدكؿ96كنسبةاسترداداالستباناتمفعماؿالنظافة)
 التيتـجمعيامفكؿعيادةمفعياداتالككالةفيكؿمحافظة.

 الستبيانات المستردة من محافظات قطاع غزةنسب وأعداد (: 0 .1جدول )

 عدد السكان الالجئين اسم العيادة المحافظة
 عمال النظافة الطاقم الصحي

 نسبة% عدد نسبة% عدد

رفح

 11 73الؼنسمة 44الشابكرة

 2 2 63الؼنسمة30الشككة

 22 63الؼنسمة18أـالنصر

 55 63الؼنسمة50تؿالسمطاف

 77 199الؼنسمة100رفحالمركزية

خانيكنس
 -- 63الؼنسمة 10اليابانية

 66 94الؼنسمة50خانيكنسالمعسكر

 7 7 115الؼنسمة68معف

الكسطى

 44 73الؼنسمة17البريج

 42 105الؼنسمة15المغازم

 42 52الؼنسمة 5النصيراتالغربية

 77 157الؼنسمة90المركزيةالنصيرات

 55 105الؼنسمة70ديرالبمحالمعسكر

غزة

 66 125الؼنسمة 165الرماؿ

 55 105الؼنسمة100الشاطئ

 44 2110الؼنسمة 50الشيخرضكاف

 55 83الؼنسمة 70الصبرة

 66 72الؼنسمة 50غزةالمدينة

الشماؿ
 1010 199الؼنسمة100الصفطاكم

 55 105الؼنسمة50بيتحانكف

 9 11 166الؼنسمة200جبالياالمعسكر

 %100 102 %100 220 نسمة 1352000 المجموع

 المصدر: إعداد الباحث          النسب المئوية في الجدول مقربة ألقرب رقم صحيح. -
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 :خطوات بناء أدوات الدراسة 0.3
محافظػػاتغػػزة،كانػػتبقػاـالباحػػثبإعػػداداسػػتبانتيفلدراسػػةكاقػػعالنفايػػاتالطبيػةفػػيعيػػاداتالككالػػة

كاالستبانةاألخرلمكجيةلعمػاؿالنظافػة،حيػث،كلىمكجيةلمطاقـالصحيفيالعياداتاالستبانةاأل
ادةمنيػػػػافػػػػيبنػػػػاءكاالسػػػػتف،قػػػػاـالباحػػػػثبمراجعػػػػةالدراسػػػػاتالسػػػػابقةذاتالعالقػػػػةبمكضػػػػكعالدراسػػػػة

ااالسػػتباناتالخاصػػةبالدراسػػة،كمػػفثػػـقػػاـالباحػػثبإعػػدادمسػػكدةأكليػػةلالسػػتبانتيفمػػفأجػػؿتقييميػػ
لقيػاسامةفقراتاالستباناتكمتغيراتيػءعمىالمشرفيف،حيثتـالنقاشمعيـحكؿمالاكذلؾبعرضي

تػـ،راجعػةالمشػرفيفلالسػتباناتبعػدم.عمػىالتعبيػرعػفمضػمكفالبحػثاكقػدرتي،لقياسوتماكضع
عػػادةصػياغةاألسػػئمةكتعػػديؿبعضػياكفػػؽالتعػػديالتالتػػي،إعػادةترتيػػبمحػػاكركأقسػاـاالسػػتبانات كا 

ف.كأبداىاالمشرف
كعرضػياعمػىعػددمػفالمحكمػيفمػفذكمالخبػرة،كمفثـتـتصميـاالستباناتفيصكرتيااألكلية

فػػي،(يبػػيفأسػػماءأعضػػاءلجنػػةالتحكػػيـ،كأخيػػران2لممحػػؽرقػػـ)مختصػػيف،كاالسػػاتذةالجامعػػاتكأمػػف
أكإعػػػادة،أكاإلضػػػافة،ضػػػكءآراءالمحكمػػػيفتػػػـتعػػػديؿبعػػػضأسػػػئمةاالسػػػتباناتمػػػفحيػػػثالحػػػذؼ

.(4كالممحؽرقـ)(3الصياغةلتستقراالستباناتفيصكرتياالنيائيةكمافيممحؽرقـ)

 :مكونات أدوات الدراسة 0.4
 نة الطاقم الصحيمكونات استبا .0

فرئيسيف:جزئييتككنتاالستبانةالتيتـتكزيعياعمىالطاقـالطبيفيعياداتالككالةمف
تمثؿبمجمكعةمفالمعمكمػاتالمتعمقػةبأعضػاءالطػاقـالصػحيكاسػـالعيػادةالتػي: الجزء األول .أ

 يعمؿبياكالقسـ،ككذلؾالتخصص.

األسػػئمةكالعبػػاراتذاتالعالقػػةبمكضػػكعالدراسػػة،كقػػدتػػـتمثػػؿفػػيمجمكعػػةمػػف:الجــزء الثــاني .ب
 عمىالنحكالتالي:عدةتقسيـىذاالجزءألقساـو

الطبيػػةداخػػؿعيػػادةالنفايػػاتتمثػػؿبمجمكعػػةمػػفالتسػػاؤالتالتػػيتتعمػػؽبإنتػػاج القســم األول: -
.النفاياتنتاجالعياداتلممخمفاتالطبية،كأنكاعتمؾإالككالة،كمدل

الطبيػةداخػؿالعيػادة،ككجػكدالنفاياتتمثؿبمجمكعةأسئمةتتعمؽبعمميةفصؿ الثاني: القسم -
.النفاياتقكانيفكأنظمةتتعمؽبتمؾالعممية،ككيفيةالتعامؿمعتمؾ

الطبيػػػةداخػػػػؿالعيػػػػادة،النفايػػػػاتتمثػػػػؿبمجمكعػػػػةأسػػػئمةتتعمػػػػؽبعمميػػػةجمػػػػعالقســـم الثالــــث: -
.النفاياتميع،ككيفيةالتعامؿمعأدكاتجمعكالمكاصفاتالبيئيةلمكقعالتج
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ـــع: - تمثػػػؿبمجمكعػػػةمػػػفالتسػػػاؤالتحػػػكؿمتطمبػػػاتالنقػػػؿداخػػػؿكخػػػارجالعيػػػادة،القســـم الراب
لةعػػػػفالنقػػػػؿ،ككيفيػػػػةالتعامػػػػؿفػػػػيعمميػػػػةالنقػػػػؿ،كمكاعيػػػػدعمميػػػػاتالنقػػػػؿئككالجيػػػػاتالمسػػػػ

كالتجميعلمنفاياتالطبية.
ؤالتتتعمػػؽبمتطمبػػاتاألمػػفكالسػػالمةالمينيػػة،كدكريػػة:تمثػػؿبمجمكعػػةتسػػاالقســم الخــامس -

لشػػركطالسػػالمةالمينيػػة،ككجػػكدالنفايػػاتالطبيػػة،كمراعػػاةفريػػؽجمػػعالنفايػػاتالػػتخمصمػػف
الطبية.النفاياتإشاراتكقكانيفكسمطةتنفيذيةكقانكنيةلمتعامؿمع

الطبيػة،النفايػات:تمثؿبمجمكعةأسئمةتتعمؽبمتطمباتالػتخمصالنيػائيمػفالقسم السادس -
جػراءات،،كاسػتخداـطػرؽمعالجػةالنفايػاتككجكدمكقعمخصصلمتخمصمفتمؾ قبػؿمػاكا 

.النفايات،ككيفيةالتعامؿمعتمؾالنفاياتالتخمصمف
العيػادة،ككجػكدمكاقػعكعالمػاتتمثؿبمجمكعةتساؤالتتتعمؽبالتخزيفداخؿ القسم السابع: -

كاضحةلتجميعالنفاياتالطبية،كمكافتخزيفالنفاياتالطبية.
فكتزكيػػدىـبمعػػػداتتصػػيفقػػدتعمػػؽبنقػػؿالنفايػػػاتالطبيػػة،ككجػػكدعمػػاؿمخ :القســم الثــامن -

 عددمراتعمميةنقؿالنفاياتالطبية.ك،النفاياتكسيمةنقؿككجكدكاقية،

 :ال النظافةمكونات استبانة عم  .6
تككنتاالستبانةالتيتـتكزيعياعمىعمػاؿالنظافػةفػيعيػاداتالككالػةبمحافظػاتغػزة،مػفقسػميف

:ىمارئيسيف،

مجمكعػػةمػػفالمعمكمػػاتالمتعمقػػةبعامػػؿالنظافػػةكاسػػـالعيػػادةالتػػييعمػػؿبيػػا :القســم األول -
عمػػؿاليكميػػة،ككػػذلؾعػػددالكعػػددسػػاعات،المسػػتكلالتعميمػػي،عمػػره،كالقسػػـ،جػػنسالعامػػؿ

سنكاتالعمؿ.
تمثػؿبمجمكعػةمػفالتسػاؤالتحػكؿمػؤىالتالعامػؿكمياراتػوفػيالتعامػؿمػع :القسم الثاني -

الطبيػػةالنفايػػاتالطبيػػةكتمقيػػودكرةتدريبيػػة،كاسػػتعماؿالمالبػػسالالزمػػةلمكقايػػةمػػفالنفايػػات
لمينيػػػةأثنػػػاءالعمػػػؿكالفحكصػػػاتأثنػػػاءتعاممػػػومعيػػػا،باإلضػػػافةلػػػبعضإجػػػراءاتالسػػػالمةا

كالتطعيمػػػاتالالزمػػػةلمكقايػػػةمػػػفاألمػػػراضالمعديػػػة،كأخيػػػرانمػػػدل،الطبيػػػةقبػػػؿكأثنػػػاءالعمػػػؿ
 رضاهعفعمموالحالي.

 



: 
 

 :صدق وصالحية أدوات الدراسة 0.5
أساليب مف العديد حيثىناؾ كضعتلقياسو، تقيسما أف األداة بصدؽكصالحية يقصد

ىكالتحقؽمفصدؽاألدا يعتبراألسمكباألكثرمناسبةألدكاتالدراسة الدراسة كلكففيىذه ة،
األسمكب؛يعرؼبالصدؽالظاىرمماأسمكبالصدؽالمرتبطبالمحتكل،أك سئمةأصدؽ يعنيىذا

المقاسة،االختبار بالظاىرة لمجكانب،كارتباطيا فيالظاىرة،جميعياكتمثيميا كما المفترضقياسيا
أداة تمثيؿ مدل لمعرفة األسمكب ىذا يستخدـ التخميني. الكمي التحكيـ عمى األسمكب ىذا يعتمد

ذيجبأفيككفالمحتكلممثالنإالقياس)االستبانة(لمنطاؽالسمككيلمظاىرةالمراداالستدالؿعمييا،
ؾيتطمبأدلةمنطقيةكليستتمثيالنجيدانلنطاؽالمفرداتالذميتـتحديدهمسبقان)المجتمع(،فإفذل

كىذايعتمدعمىاألحكاـالتقييميةلمجمكعةمفالمحكميفذكمالخبرةكالمختصيفبالظاىرة،إحصائية
البحث، يتعمؽبمدلصدؽقيد إبداءالرأمفيما كعبارات،كمناسبةأسئمة،كصالحية،كيطمبمنيـ
كما،جؿنقاشوكالبحثفيوأكمعرفتومفلقياسماىكمطمكبقياسواكمدلكمالءمتي،االستبانات

تحتكيوأداكتالدراسةإيطمبمفالمحكميف دخاؿالتعديالتالالزمةالتي،بداءكجيةالنظرفيما كا 
يركنيامناسبةمفكجيةنظرىـ.

ذلؾ عمى األ،كبناءن الباحثىذا مفاتبع المحكيف مف سمكبكعرضاالستباناتعمىعدد
فالعديدمفالتعديالتالجكىريةعمىأداةكصات،حيثقدـالسادةالمحكممختمؼالجامعاتكالتخص

تالتياظكالدراسة،كاستجابالباحثليذهالتعديالت،كقاـبإعادةصياغةاالستباناتفيضكءالممح
ف،حتىأخذتاالستباناتشكمياالنيائي.كقدمياالمحكم

 مصطمحات الدراسة: 0.01
التاليةفيالدراسة:ستخدـالباحثالمصطمحاتا

المراكزالتيتقدـالرعايةالصحيةالتشخيصيةكالعالجيةلمكقايةقبؿأف:مراكز الرعاية الصحية .2
تتضاعؼالحالةالمرضية.

ـــة الثانويـــة .3 ـــز الرعاي المراكػػػزالصػػػحيةالتػػػيتقػػػدـالرعايػػػةالصػػػحيةالعالجيػػػةكالتمريضػػػية:مرك
األكلية.لألشخاصالذيفتتعدلحالتيـمرحمةالرعاية

التخمصأكاإللقاءالنيائيلمقمامةالتػيالتسػتخمصأكاليعػاد:التخمص من النفايات الصمبة .4
تدكيرىا.

أكالغازيةتحتدرجةحرارةمرتفعة.،أكالسائمة،حرؽمنظـلمكادالنفاياتالصمبة:الترميد .5
القػػادرةعمػػىكميػػاالحيػػةمكائنػػاتلقتػػؿفعػػاؿ،عػػفطريػػؽعمميػػاتكيميائيػػةطبيعيػػة،التطهيــر: .6

 :عدةالتسببفياألمراضالمعدية،كتتككفمفأنكاع
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كيتـفيواستخداـالحرارةفيتطييرالمكاد.،التطييرالحرارمالرطب .أ
 كيتـفيواستخداـالمكادالكيميائيةفيتطييرالمكاد.،التطييرالكيميائي .ب

كيتـفيواستخداـاألشعةالسينيةأكأشعةجامافيتطييرالمكاد.،التطييرباألشعة .ج
 قبؿمعالجتيا.صمبةتكسير،كتحطيـأكتقطيعاألجزاءالحادةلمنفاياتالالمعالجة الميكانيكية:  .7

مكقعيستخدـلمتخمصمفالنفاياتالصمبةدكفرقابةبيئية.مكب نفايات:  .8
 بالقطعأكالثقب)خصكصانالحقفأكالشفرات(.المكادالتيقدتسبالنفايات الحادة:  .9

كالمكادالكيميائيةالتيتـإعادتيامف،كالعقاقير،تشمؿالنكاتجالصيدالنيةالنفايات الصيدلنية:  .:
 أكالمبعدةأليةأسباب.،أكمنتييةمدةالصالحية،أكلكثت،كالتيقدتككفأريقت،األقساـ

جةعػفمراكػزالرعايػةالطبيػةكالمقدمػةفػيالمشػافيكفػيمنشػآت:النفاياتالناتالنفايات الطبية .20
الرعايػػةالطبيػػةاألخػػرل)يسػػتثنىمػػفىػػذاالتعريػػؼالنفايػػاتالصػػمبةالناتجػػةعػػفمراكػػزالرعايػػة

 الصحيةالناتجةعفالرعايةالطبيةفيالمنازؿ(.

 ياالنفاياتالمنزلية.،كتشابوفيطبيعتجميعياالنفاياتغيرالخطرةالنفايات الطبية العامة:  .22

ؿ،القابمػةلالشػتعاؿ،الفعالػةكيميائيػانالسامة،المسػببةلمتآكيػ–المكادالخطرةالنفايات الكيميائية:  .23
 أكالقادرةعمىالتأثيرعمىمكادالجينات،كقدتككفغيرخطرة.

ركسػػػيةأككالتػػيمػػػفالممكػػفأفتنقػػػؿاألمػػراضالفيجميعيػػاأنػػكاعالنفايػػػاتالنفايــات المعديـــة: .24
البكتيريةأكالطفيميةإلىاإلنسافكتشتمؿكذلؾعمىالنفاياتالحيكانيػةالمعديػةمػفالمختبػرات،

 كالمسالخ،كأعماؿالبيطرةكغيرىا.

االحتفاظبالنفاياتالصمبةالناتجةعفمراكػزالرعايػةالصػحيةبأسػمكبتخزين النفايات الطبية:  .25
 بية.اليعتبرتخمصانمفىذهالنفاياتالط

أكالػتخمصمنيػػامػفجانػػباإلدارات،جمػعكنقػؿالنفايػػاتإلػىمكػػافمعالجتيػاجمـع النفايــات:  .26
البمديةكالمؤسساتالمماثمػة،أكعػفطريػؽشػركاتعامػةأكخاصػة،أكمنشػآتمتخصصػةأك

أمنقميػالنػكعمحػددمػفالمنتجػات،أكدكف؛كقػديكػكفجمػعنفايػاتالبمػدياتانتقائيػان،الحككمة
 فيالكقتنفسو.كميارقة،بمعنىآخريشمؿأنكاعالنفاياتتف

 ؿعفعمميةفصؿالنفاياتالصمبةإلىفئاتمحددة.ئكالنظاـالمسفصل النفايات الطبية:  .27

العممياتالتيتحدثتحسػينانلمنفايػاتالطبيػةبطريػؽمػا،قبػؿأفتنقػؿمعالجة النفايات الطبية:  .28
 إلىمكافالتخمصالنيائي.
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:مػػادةتحتػػكمعمػػىنكيػػداتمشػػعةأكممكثػػةبتركيػػزاتأعمػػىمػػفتمػػؾ"المسػػتثناة"مشــعة نفايــات .29
التخػػزيفلممػػدلالطكيػػؿ،التػػيتحػػددىاالسػػمطاتالمختصػػة كلتجنػػباآلثػػارالضػػارةالدائمػػةيمػػـز

.(1)الذميستخدـفيومايسمى"مداففالنظائر"أكالمحاجرالميجكرة


  

                                                           
 (.29-28...،)صمسحالبيئةلممرافؽالصحية،الجيازالمركزملإلحصاءالفمسطيني(1)
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 الدراسات السابقة: 0.00
اطالعالباحثعمىالدراساتالتيتناكلػتمكضػكعالنفايػاتالطبيػةتػـالكقػكؼعمػىالعديػدمفخالؿ

مفالدراساتالسابقةيمكفعرضياعمىالنحكالتالي:

 (:ـ6101) في غزة بو محسنأدراسة  .0

الدراسة إىدفتىذه مفإدارةلىتقييـ النفاياتالطبيةفيالمشافيالحككميةبمحافظاتغزة
 النفاياتحيثعمميات كمية معرفة الى اضافة كالتخمصالنيائي، التخزيف، النقؿ، الجمع، الفرز،

عمىطرائؽ اعتمدتالدراسة كقد المشافي، التيتنتجيا الطبية المعمكماتشممتكتابةعدة لجمع
أثناءحكظاتالمم قسمت كاستبانة الميداني، قسميفإالعمؿ الطبي:لى خاصبالطاقـ كقسـقسـ ،

كقدأظيرتالنتائجأفالمتكسطالعاـإلنتاج.لىالمقابالتالشخصيةإضافةإاؿالنظافة،خاصبعم
بمغ الطبية (كغـ/سرير/اليكـ9،2)النفايات مف قسـ لكؿ الطبية النفايات كمية حددت ثـ قساـأ،
(855عمىقيمةفيقسـالنساءكالكالدة)ألمشافي،كقدبمغت (20)كلـتزدعف،كغـ/اليـك كغـ/اليـك

 المشافي افتقار الدراسة بينت كما الطبيعي، العالج قسـ الصحةإفي منظمة تعميمات تطبيؽ لى
 لمفيكـ كافتقارإدارةالعالمية كقديالكعالنفاياتالطبية، النفاياتالطبية، مجاؿ في العامميف لدل

أ أيضانأظيرتالدراسة الحككمية المشافي في النفاياتالطبية محارؽ بالقربمفف كتكجد قديمة،
قؿمفأكمافيمجمعناصرالطبيكمجمعالشفاءالطبي،كتعمؿبدرجاتحرارة،التجمعاتالسكانية

إ(،درجةمئكية2300) لتمؾالمحارؽإضافة يؤدل،لىعدـكجكدصيانةمستمرة لىانبعاثإمما
الديككسيفالمسرطف.النبعاثالغازاتالسامةكغازسكدكبذلؾيككفمصدرانالدخافاأل

 كالنفاياتالطبيةأكقد الخطرة الفرزبيفالنفاياتالطبية تطبيؽنظاـ بضركرة كصتالدراسة
ك الصحيحة، كبالطرؽ المصدر مف الخطرة مجاؿأغير في لمعامميف الكقاية كسائؿ استخداـ يضا

إدارةالنفاياتالطبيةمفالنفاياتالطبية،ككذلؾرفعمستكلالتعاكفبيفمختمؼالمؤسساتالمعنيةب
تفكؽجؿحؿالمشاكؿالقائمةلتطكيرىذاالنظاـ،كاالجتيادفيالبحثعفتقنياتبديمةسميمةبيئيانأ

المحارؽ.
 (:م6103)في غزة لبد وآخرون دراسة  .6

مفحيثعمميات،اآلليةالمتبعةفيإدارةالنفاياتالطبيةىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمى
قطاعغزة.كذلؾبفيالمشافيالعامةكالخاصةكالتخمصالنيائيلمنفاياتالطبية،كالتخزيف،الفصؿ

( قكاميا بسيطة عشكائية لعينة مقطعية مفالعامميففيمستشفييفبالقطاع275مفخالؿدراسة )
ككشفتالصحي اليدؼ. لتحقيؽ دراسية كأداة استبانة استخدمت حيث كالخاص، الحككمي

ث،أفمرافؽالرعايةالصحيةسكاءالمشافيالخاصةأكالحككميةماتزاؿتعانيمفإدارةالبحنتائج
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( لػ الكافيكفقان تحظباالىتماـ حيثلـ لمنفاياتالطبية، الذيف70غيرمالئمة مفالمشاركيف، )%
ألخرل،حيثأشاركاإلىأفالتعامؿمعالنفاياتالطبيةكالخطيرةيككفبالطريقةذاتيامعالنفاياتا

يتـالفصؿفقطلممخمفاتالحادة)الحقف،اإلبر(التيتجمعفيصناديؽمخصصةلذلؾ.كماأشار
مفأفرادالعينةليسلدييـمعرفةبمكافتخزيفالنفاياتالطبية،كماال%(58حكالي)البحثإلىأف

بتطكيرسياساتالعالقةتكجدعالماتإلظيارمكافالتخزيف،كأكصتالدراسةبمطالبةالجياتذات
كممارساتإدارةالنفاياتالطبيةفيقطاعغزةبماينسجـمعمعاييراإلدارةالسميمة.

 :(ـ6104)في بغداد  جريمددراسة  .4

 عممية كتضمنت ،الككت مدينة مشافي في الصمبة النفايات إدارة عمى الضكء البحث ىذا سمط

 جمع تـ كقد ،السريرية كسعتيا تخصصيا في مختمفة لخمسمشافي كالعامة الطبية النفايات جمع المسح

 معدؿ لمعرفة دكريان كتحميميا النماذج  كالذم ،(يكـ/سرير/كغـ)تكلدىا ،0123 (بيف تراكح
النفايات، كنقؿ كخزف، جمع، في المتبعة الصحيحة غير الطرؽ البحث كضحأ ،كما(يكـ/سرير/كغـ316

نويكجدافتقارلدلالعماؿفيأكمفنتائجالدراسة متكافئة،غير محارؽ باستخداـ السيئة كمعالجتيا
المجاؿ كخزفالنفاياتالطبية،،نقؿ،سمكبالصحيحفيعمميةجمعمتكعيةكالتدريبعمىاأللىذا
 تمؾالنفاياتإباإلضافة لمعالجة تكفرمحارؽكفؤة لمتشغيؿغياباألككذلؾ،لىعدـ سمكبالجيد

كمف المستمرة، كالصيانة الككتتفتقرأالنتائجالميمة الجيدإفالمشافيفيمدينة اإلدارة لىنظاـ
.كخزفالنفاياتالطبية،نقؿ،سمكبالمتبعفيعممياتجمعلنفاياتيامفخالؿاأل

 الصمبة النفايات بجمع الخاصة كاألكياس التمكيفلمحاكيات نظاـ تطبيؽ بضركرة كأكصتالدراسة

 ألكياس حمرالمكفاأل كاقتراح ،البيئة حماية كمنظمة العالمية الصحة منظمة بو كصتأ ما كفؽ ،لممشافي

 لمتمزؽ المقاـك النكع مف تككف فأ بشرط العامة النفايات جمع ألكياس سكداأل كالمكف الطبية النفايات جمع

كافية. كبأعداد،كالنضح
 (:ـ6100) في السودان دراسة داؤود .3

،النفاياتالطبيةفيمشافيالمدينةمفحيثعمميةالجمعىدفتتمؾالدراسةإلىتقييـإدارة
كأيضان،النقؿ،التخزيف الطبيةكالتخمصالنيائي، النفايات كمككنات كمية الحمكؿ،معرفة كاقتراح

مفمشافيمدينةشندمشفييفالمناسبةلمشكالتإدارةىذهالنفايات،كقدأجريتتمؾالدراسةعمىم
.(ـ3020)كحتىمارس(،ـ:300)فيالفترةمفمارس

فشفييفتنتجفيأغمبأقساـككحداتالمكمياكقدتكصمتالدراسةإلىأنكاعالنفاياتالطبية كا 
قدتكصؿبأنواليكجدنظاـحسباختالؼاألنشطةفياألقساـكالكحدات،كأيضانكنكعاناختمفتكمان

الم لمنفاياتفي كاضح بشفييففصؿ كجد كقد تقأ، يكجد ال النفاياتنو تمارسلمعالجة خاصة نية
يتـحرقيا،بؿتنقؿفيسيارةنقؿنفاياتالبمديةإلىمكبالنفايات،الطبيةقبؿنقميا كبعدتراكميا
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بشكؿعشكائي.لذلؾأكصتتمؾالدراسةبضركرةكضعاستراتيجيةعامةلممرفؽالصحيلمتخمص
كيف عمى الصحي الطاقـ كتدريب الطبية، النفايات كغيرمف الخطرة الطبية النفايات أنكاع فرز ية
ك سميمة، معالجة المعدية النفايات كمعالجة طاقـعقدالخطرة، تكعية منيا اليدؼ مكثفة دكرات

التمريضكالعامميفبأخطارالنفاياتالطبية.
 (:ـ6100)في العراق مهدي دراسة  .1

 )مرجاف الحمة مدينة في مشافي ثالث في الطبية النفايات محارؽ كفاءة دراسة البحث ىذا تناكؿ

 الطبية النفايات تكلد معدؿ تقييـ تـ الدراسة ىذه خالؿ التعميمي(.مف كالحمة الكالدةكاألطفاؿ التخصصي،

األ لفترة المحرقة مف كالخارجة الداخمة )تشريف مف بدءان أشير خمسة )–كؿ لمعاـ -2010شباط(
 عمى اعتمادانخرآ لىإ شير مف متذبذبة الحرؽ كفاءة أف ليياالباحثإ(.كمفالنتائجالتيتكصؿ2011

األ كاألزيادة فيشخاص  الدراسة كتكصمت .المشافي تمؾ مراض  مرجاف مشفى مف كالن أفإلى

 ماأ.(97%) البالغة االحتراؽ كفاءة مف قريبة أك ،اجيدةمكفاءتي كاألطفاؿ كمشفىالكالدة ،التخصصي

.النفايات محارؽ عمؿ لتعطؿ تتـيدكيان ألنيا ؛قميمة االحتراؽ كفاءة فإف التعميمي الحمة مشفى
 :(م6115)في جنين خمف دراسة  .2

 إدارةتناكلتالدراسة جنيف فيمشافيمحافظة النفاياتالطبية الصحيةكاآلفيفمسطيف ثار
لمنفاياتالطبية،حيث كقدتكصمتتمؾالدراسةمىجرًأيكالبيئية فألىإمسحميدانيلثالثمشافي،

لممشافيتتراكحمفإمتكسط لـ(اليكـكيمكغراـ/سرير/2893-0156)نتاجالنفاياتالخطرة كما ،
نكاعالمشافي،كاليكجدفيالمحافظةمناطؽلمتخزيفالمؤقت،أيكفىناؾفصؿلمنفاياتفيمختمؼ

 أكقد فيمدففمركزمىكغألىإشارتالدراسة التخمصمنيا يتـ يرمخصصفالنفاياتالطبية
 كقد الطبية، النفايات مف ألمتخمص بضركرة الدراسة الخطرةإكصت النفايات لطمر مكاقع نشاء

سمطةجكدة،لمتخمصمنيا،كضركرةالتعاكفالمستمربيفالجياتالفاعمةالرئيسةبيفكزارةالصحة
المحمي،البيئة الحكـ ذات،كزارة المجاالت في العاممة الحككمية لمعالجةكالمنظماتغير الصمة

كالتقميؿمفالمخاطرالمحتممةعمىالصحةكالبيئة.،النفاياتالطبيةإدارةمشكمة
 : (م6115)في ألمانيا محمد عمي دراسة  .3

الناتجةمفالمشافيإدارةسمكبالمتبعفيتناكلتالدراسةاأل ،كمعالجةالنفاياتغيرالخطرة
فيم كبحسباإلشفىدسمدكرؼستكالتشخيصكالمعالجة قسـالجامعي، قبؿ مف حصاءاتالمكثقة
 عف المسئكلة البيئة إدارةحماية الطبية تبمغفإالنفايات الناتجة الخطرة الطبية النفايات كمية ف

دارمالمتبعفيعممياتالفرزلمنفاياتكأفالنظاـاإل،اليكـالكاحديكميانالسرير/(كيمكغراـ/08029)
 عند يتـ الخطرة فياألالطبية كالمختبراتالمصدر كالمراكز بكاسطةكافةقساـ تصنيفيا حيثيتـ ،

ماعمميةالمعالجةالنيائيةلمنفاياتالخطرةفتتـبكاسطةعممياتالحرؽكالدفف.أرقاـلكؿنكع،أ
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 تتعمؽعقدككانتمفضمفالتكصياتضركرة لمعامميففيمجاؿالصحة دكراتتدريبية
ضركرةالبحثعفطرائؽيضانألنفاياتكمخاطرىاعمىالبيئةكصحةالمجتمع،كالتعامؿمعابكيفية

قؿتكمفةمفعممياتالحرؽ.ألمبيئةكالصحةكمانانأجديدةبديمةأنظؼكأكثر
 : (م6115)في السعودية الشمراني دراسة  .4

 الدراسة إىدفت إدارة ممارسات تقييـ الطائؼالنفاياتلى مدينة في أربع،الطبية في كذلؾ
عالكةعمىالتحقؽمف،مشافي،كمفخالؿالمعمكماتالخاصةبمعدالتالتكليدكالمكادالمككنةليا

بيا المتعمقة فرز،المتطمبات حيث الممصقات،تعبئة،تصنيؼ،مف ،ككضع نقؿ،كجمع تخزيف،
شافيحياؿالنفاياتكمفثـالتخمصمنيا.أظيرتالنتائجأفممارساتتمؾالم،النفاياتكمعالجة

كماأنواليكجدأكلكيةلعمميةفرزىذهالنفايات.،الطبيةالتتكافؽبشكؿتاـمعاالشتراطاتالمحمية
 األأكبينتالدراسة لمعالجةفتقنية المستخدمة السعكديةكىيالطريقة العربية كتككميؼفيالمممكة

متشبعتحتضغطعاليداخؿاحكاضخاصةالىبخارالنفاياتالنفاياتالطبيةكيتـبياتعريض
في،مقفمةتسمىاألكتككميؼ النفاياتالبمدية مع بإلقائيا التخمصمنو يتـ معالجتو يتـ غيرأفما
الطبيةفيتمؾالمشافي.النفاياتكصتالدراسةبتحسيفممارساتإدارةأالمردـالصحي،حيث

  (:م6115)في فمسطين  0الخطيبدراسة  .5

النفاياتالطبيةفيمشافيبدكلةفمسطيففيالضفةالغربيةإدارةجريتىذهالدراسةحكؿتقييـأي
طفاؿكالحاضناتكالكالدةقساـاألأفكميةالنفاياتالطبيةالناتجةفيأكقطاعغزة.تكضحالدراسة

،نتاجالنفاياتالطبيةإتشكؿأكبرنسبةمف قسـالعممياتالجراحية.كىذا أىميةعمىمؤشركيمييا
فالناتجمف،خرلقساـاألمااألأ.قساـ.كخاصةقسـالكالدةكجكدمكافلمتخزيفالمؤقتقربىذهاأل

 فييا الطبية أالنفايات كما . اليـك في كاحد كيمكغراـ مف قسميإقؿ في الطبية النفايات كثافة ف
 مفبقية تفكؽغيرىا ناتجأالمختبراتكالكمية كىذا المشفى، مفاألعفقساـ العديد نابيباستخداـ

ماالمختبراتفغالباماتككفالنفاياتالطبيةأ.كىيثقيمةنسبيان،كالمرشحاتفيعممياتغسؿالكمية
رطبةممايزيدمفكزنيا.

 كصمتإكما حيث الطبية النفايات مف كمية أكبر عنيا تنتج المركزة العناية كحدة ف
(كغـ/سرير/يكـ6482) كما اإلأإلىالدراسةتشارأ. الكمية خالؿف الناتجة لمنفاياتالطبية جمالية
اياتالطبيةالناتجةفيفالنفإلىأشارتالدراسةأ.كما(كغـ95،962)سبكعكاحدبمغتحكاليأ

فالعديدمفالمرضىيغادركفالمشفىفيكذلؾأل؛ياـاألسبكعأقؿمفبقيةأيكميالخميسكالجمعة
الخميس يكـ استقباؿالمرضىفيكينتيياستقباؿالمرضىفيالعياداتالخارجيةمبكران، ،كاليتـ
أكثرجراءإألنويتـأكثر؛ييكـاالثنيفتككففالنفاياتالطبيةالناتجةفأالجمعة،كماالعياداتيكـ

داريةغيرسميمةإلىكجكدممارساتإالدراسةتشارأكما،العممياتالجراحيةلممرضىفيىذااليكـ
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بالنفاياتالطبية كغيرانكالتيتشمؿضعف،خاصة الخطرة فيعممياتالفصؿبيفالنفاياتالطبية
كغياباأل،الخطرة النفاياتفي بجمع كالتعميماتالخاصة المختمفةاقسأنظمة المشفى كعمميات،ـ

المكضعي كخارجو،النقؿ المشفى داخؿ المؤقت لمنفاياتانكنقص،كالتخزيف المعالجة عمميات في
لىنقصالكعيلدلمعظـالعامميفإشارتالدراسةأكمامفمنيا.الطبيةالخطرةكطرؽالتخمصاآل

 بالنفاياتالخطرةفيالنظافة منيا،كالنقصفي،كالمكظفيف كغيابمكباتالنفاياتمعداتالكقاية
.الخطرة

  :(م6116)في جدة أبو رزيزة دراسة  .01

كتقديركمياتالنفايات،النفاياتالطبيةبمدينةجدةإدارةلىدراسةنظاـإىدفتتمؾالدراسة
 اختيار تـ حيث النكعي، كتصنيفيا الصحية المؤسسات مف المنتجة الصمبة مشفى(33)الطبية

ك(4)ىميةكأحككميةك (6)مستكصفات، 5)مجمععيادات، ) تـكزف(5)مراكزطبية، مختبرات،
تخمصالنيائيلمدةستةكالأ،كمكافالمعالجةأ،النفاياتالناتجةعفكؿمشفىفيمكقعالتجميع

،تقريبانمفالنفاياتالطبيةيكميانطنان(34)فمدينةجدةتنتجأبرزنتائجتمؾالدراسةأشير،كمفأ
فكفاءةعمميةفرزأظيرتالدراسةأيةمعالجة،كماألىمردـنفاياتالبمديةدكفإكيذىبمعظميا

ىـالتكصياتأالبمديةمعالنفاياتالطبية،كمفحيثتختمطنفاياتالنفاياتفيالمشافيمتدنيةجدان
ثـ،كالتخمصالنيائيمنيا،كمعالجتيا،كجمعيا،ضركرةكضعنظاـفرزلمنفاياتالطبيةفيالمصدر

داءالنظاـ.أليةلمراقبةكتقكيـآكضع
  :(م6115) في اسطنبول وآخرون بيربينردراسة  .00

 الحاليإلدارة تحميؿالكضع لمنفاياتتناكلتالدراسة قكانيفالتحكـ فيضكء النفاياتالطبية
تكصمتالدراس فياسطنبكؿ، فيالمشافيحكاليةالطبية يـك33)إلىأفالنفاياتالطبية (طف/

/سرير0174)بمعدؿمتكسط مفالمشافيتستخدـحاكياتغيرمالئمة(%36)،كالتزاؿ(كغـ/يـك
الف عممية أف كما النفاياتالطبية، كالنفاياتلجمع األدكاتالحادة بيف اإلنتاج منطقة في تتـ صؿ

ذاتالمكفاألحمرلمنفاياتالمعديةفيحيفانتستخدـأكياسجميعياالمعديةالباثكلكجية،كأفالمشافي
 كتستخدـ كما لألدكاتالحادة، األصفر المكف لحماية(%88)يستخدـ المشافيمعداتمناسبة مف

مفالمشافيلدييامستكدعتخزيفمؤقت،كمفأىـتكصياتالدراسة(%74)العامميف،فيحيفأف
 فيحاكياتمناسبة النفاياتالطبية جمع ،(Medical Waste Control Regulation)ضركرة

كيجبعمىمديرمالمشافيضمافاستخداـمعداتكقايةلمعامميففيجمعالنفاياتالطبية.
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  :(م6115)في الصين يونج وآخرون دراسة  .06

النفاياتالطبيةفيضكءأنظمةمراقبة ىدفتالدراسةإلىتحميؿكتقييـالكضعالحاليإلدارة
مشفى،حيثتـجمعالمعمكمات(26)النفاياتالطبيةفيناجينغ،كمفأجؿذلؾتـمسحشامؿؿ

لممشافي الميدانية الزيارات خالؿ كاالستبانات،مف الشخصية ك؛كالمقابالت ذكملمعرفة نظر جية
(0179)العالقة.كتشيرنتائجالدراسةأفمعدؿمتكسطإنتاجالنفاياتالطبيةفيتمؾالمشافيبمغ

،كماكبينتالدراسةأفركغـ/سري بعمميةفرزالنفاياتالطبيةمف(%84)/يـك مفالمشافيتقـك
انممكنةلتميزالنفاياتالطبيةبحيثتستخدـلمنفاياتالمعديةأكياسمصدرإنتاجيا،كتستخدـأكياسان

النفاياتالعاديةتستخدـأكياساذاتلكفأسكد،فيحيفتستخدـحاكياتمف ذاتلكفأصفر،أما
 فحكالي المؤقت التخزيف لمكاقع بالنسبة أما الحادة، لألدكات مكاقع(%86)بالستيؾ المشافي مف

،شركاتالخاصةىيالمسئكلةعفعمميةالتخمصالنيائيلمنفاياتالطبيةفيناجينغجيدة،كتعتبرال
التكصيات أىـ كمف الحرؽ، التخمصعمى طريقة الدراسةحيثتعتمد إلييا خمصت ضركرةالتي

،عمىكيفيةالتعامؿمعتمؾالنفاياتجميعاتدريبالعامميفأصحابالعالقةالمباشرةبالنفاياتالطبية
لمنقؿكبي ثابتة مكاعيد كتحديد اإلىماؿ، المخاطرعند النقؿ،اف عمىعممية كمنطقة،كتكفيررقابة

التخزيفالمؤقت،كاستخداـكسائؿالتكنكلكجياالحديثةلمتخمصمفالنفاياتالطبيةبحيثتككفمالئمة
لمبيئة.

 :(م6115)في فمسطين  6دراسة الخطيب .04

ككذلؾ ،النفايات إلدارة المناسبة االستراتيجية كجكد في كاضحان نقصان ىناؾ أف الدراسة نتائج تبيف
دارة تنسيؽ كجكد عدـ النفايات إدارة أف تبيف إذ .الصحية الرعاية مراكز صعيد عمى مناسبة النفايات كا 

مف لمكقاية كذلؾ السجالت؛ كجكد أىمية مع صارمة كمراقبة كافية، كمرافؽ أفضؿ، تنظيـ إلى تحتاج
ماسة حاجة ىناؾ تكجد فإنو ذلؾ، عمى كعالكة.البيئة تدىكر إلى تؤدم قد التي بالصحة الضارة اآلثار
التعميـ جعؿ كىك ذلؾ، إلنجاح شرط كىناؾ .ليا تنفيذية خطط ككضع العالقة، ذات القكانيف لتطبيؽ
التإدارةالنفاياتكينبغيأفيشمؿىذاالتعميـمكاضيعمجا .القكانيف تطبيؽ أثناء ميمان انعنصر كالتكعية

دارة تنظيـ عف ليفئكالمس األشخاص تعميـ كينبغي الطبيةجميعيا،  يتعاممكف الذيف كأكلئؾ النفايات، كا 

 النفايات إدارة بأىمية جزئي كعي كجكد مف كبالرغـ.منيا النيائي التخمص في يشارككف معيا،كالذيف

 إدارة حكؿ إرشادية كثيقة كجكد أىمية مع ،القائـ الكضع تحسيف مف بد ال إالأنو السميـ، الطبيةبالشكؿ

 النفايات إدارة مراحؿل الالزمة التحتية البنية تكفير ينبغي ؛كمو ذلؾ كلتحقيؽ .الصحية نفاياتالرعاية

.منيا التخمص بعد مراقبتيا كاستمرار منيا، النيائي التخمص مرحمة لىإ نتاجياإ لحظة مفكمياالطبية
 كالصحة البيئة كيحمي المستدامة، التنمية مع كئاـ في يككف الذم النظاـ إلى الكصكؿ النيائيىك كاليدؼ

.البشرية
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  :(م6115)في نابمس الخطيب وآخرون دراسة  .03

كتحديدخصائصتمؾالناتجةفي،نفاياتالرعايةالصحيةإدارةلىتقييـإالدراسةىذهىدفت
بيفعماؿالنظافة.(B)مشافيمدينةنابمس،ككذلؾتقديرمعدؿانتشارالتيابالكبدالكبائي

غيرشفييفحككمييف،كمشفييفكقدأجريتتمؾالدراسةعمىأربعمشافيفيمدينةنابمس)م
الر نفايات إنتاج معدؿ أف إلى الدراسة تمؾ تكصمت كقد حككمييف(، الصحية -01:4)عاية

،لـيكفىناؾاىتماـبإدارةنفاياتالرعايةالصحيةفيتمؾالمشافي،حيثلـ(كغـ/سرير/يكـ:016
النفاياتبشكؿسميـ،فجزءكبيرمفالنفاياتالخطرةتختمطمعالنفاياتالعامة،كذلؾتتـعمميةفرز

مفالمشافي(B)يابالكبدالكبائيمفعماؿالنظافةبالتشخصان(72)كشفتالدراسةعفإصابة
يؤكدعمىعدـاالىتماـبصحةكسالمةعماؿالنظافة،كتعتمدعمميةمعالجةنفايات األربعة،كىذا

الرعايةالصحيةعمىالحرؽ.

تعاكفكؿمفكزارةالصحةككزارةالبيئةضركرةالدراسةالتيتكصمتإليياكمفأىـالتكصيات
كضعخططكسياساتكاضحةلمتعامؿاآلمفمعالنفاياتالطبية،كاستخداـفيكالحككماتالمحمية

لمعالجةنفاياتالرعايةالصحيةبدالن مفالحرؽ،كالمحافظةعمىسالمةكصحةكسائؿالتكنكلكجيا
عماؿالنظافة.

 : (م6114)في جنين بو عواد أدراسة  .01

فيمحافظةـ(3009)تشريفأكؿتـإجراءىذهالدراسةخالؿالفترةالكاقعةبيفشيرمآذارك
الطبيةفيمراكزالرعايةالصحيةاألكليةكالعياداتالخاصة،النفاياتجنيف،مفأجؿتقيـكاقعإدارة

عدد أظيرتالدراسة جنيف. فيمحافظة المنتجة النفاياتالطبية حجـ أىميا:انكتحديد النتائج مف
ضعؼحضكرإدارةالنفاياتالطبيةفيالمحافظة،شحاإلمكانياتكالمقكماتالماديةكالفنيةالالزمة
إلدارةصحيحةلمنفاياتالطبية،ضعؼالتعاكفالمشترؾبيفالمؤسساتذاتالعالقةالحككميةكغير

ةالصحةالفمسطينية،كالحكـالمحمي،)كزار:الحككميةالمسئكلةعفالقطاعالصحيفيالمحافظةمثؿ
كسمطةجكدةالبيئةالفمسطينية(.

كذلؾأظيرتالدراسةأفأكثرالعامميففيقطاعالخدماتالعامة)المراسميفكعماؿالنظافة(
ليسلدييـفكرةعفأسسالتعامؿالسميـكالنقؿالمناسبلمنفاياتالطبية،معحاجتيـالماسةلمتكعية

ىاألسسالسميمةكاآلمنةلمتعامؿمعالنفاياتالطبية.كالتدريبعم

الصحية الرعاية مراكز مف المنتجة الطبية النفايات حجـ معرفة عمى الدراسة اشتممت كما
ككي ككزنيا، كنكعيا جنيف محافظة في كالعياداتالخاصة مفجًاألكلية الصحية المراكز إنتاج أف د
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،فيحيفأفإنتاجالعيادات(كيمك01942الطبيةيبمغ)النفايات غراـ/مركزرعايةصحيأكلي/يـك
.(كغـ/عيادةخاصة/يكـ01460الصحيةالخاصةمفالنفاياتالطبيةبمغ)

بمغمعدؿإنتػاجمراكػزالرعايػةالصػحيةاألكليػةكالعيػاداتالخاصػةلمنفايػاتالطبيػةفػيمحافظػةجنػيف
تقػػدـىػػذهالنتػػائجالػػدليؿالكاضػػحعمػػىأىميػػةكجػػكدإدارة.تقريبػػانمػػفالنفايػػاتالطبيػػةسػػنكيانانطنػػ(73)

مناسبةلمنفاياتالطبيةفيمحافظةجنيف؛لتحافظعمىصحةاإلنسافكالبيئة.

 (:م6113)في بيرزيت الخطيب دراسة  .02

األ الصحية الرعاية مراكز في الطبية النفايات معالجة تقييـ الدراسة كالثانكيةتناكلت كلية
مفمراكزالرعايةالفمسطينيةالمحتمة،كقدراجماليكميةالنفاياتالطبيةالتيتخرجشيريانباألراضي

فقطمفمراكزالرعايةالصحيةتقكـبالفصؿبيف(%2019)فإ.حيثطنان(62317)الصحيةحكالي
النفاياتالصمبةأ كافةنكاع يقكـ بينما الط(2618%)، النفاياتالصمبة بمعالجة بية،مركزصحي

تعرض الدراسة كتبيفنتائجىذه لممعالجة. الرئيسة الفضالتىكالكسيمة ككافالحرؽالمفتكحليذه
؛سميـلمتخمصمفالنفاياتالطبيةالسمكبغيرمخاطرصحيةكبيئيةمفجراءاألىلإالفمسطينييف

ك القكانيف سف خالؿ مف الكضع تحسيف عمى خطكاتتعمؿ التخاذ حاجة ىناؾ كاف تنفيذىا،لذا
العامميف تدريب مع لمنفايات السميمة لممعالجة الضركرية التحتية البنية مياـ،كتكفير يتكلكف كمف

النظافةفيمجاؿالرعايةالصحية.
 : (م6112)في دمشق  يعباسدراسة  .03

 الدراسة دمشؽإىدفت جامعة مشافي عف الناتجة الطبية النفايات كمية تحديد ،بسكريالى
النفايات ىذه الحرؽ،كنكعية بطريقة األ،كمعالجتيا بياف مفمع الطريقة ليذه السيئ البيئي ثر
كتككالؼ.كصديقةلمبيئةكاألةلىطرائؽمعالجةبديمإالمعالجة،كالتطرؽ

نكاعياأنواليكجدفرزلمنفاياتالطبيةفيمشافيجامعةدمشؽبحسبأظيرتالدراسةأكقد
لىنكعيا،كماكتقدرإشارةبالستيكيةمكحدةدكفاإلأكياسمعالنفاياتالطبيةفيكمصدرىا،كماكتج

 دمشؽ جامعة مشافي عف الناتجة الكمية الطبية النفايات كقد(اليكـسرير/كغـ/2144ب)كمية ،
الدراسةالتأكيدالتيأكصتبياىـالتكصياتأخمصيتـعفطريؽالحرؽ.كمفالتفأيضانأظيرتأ

ىأعمى كجكد معضركرة بالطرائؽالصحيحة، مفالمصدر النفاياتالطبية فرز تخزيفأماكفمية
تخزيفخارجالمشفى،كاستبداؿطريقةالحرؽبطرائؽأماكفك،مرحميةلمنفاياتالطبيةفيكؿطابؽ

خرل.أمعالجة
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 (:م6113)في الوطن العربي الزهراني دراسة  .04

أفبرزتأىميةالتخمصاآلمفمفالنفايات الطبيةفيالمنشآتالصحيةبعدأفثبتعمميا
النفايات ىذه لمتخمصمف فاعمة إدارة كجكد اإل،عدـ خطكرة أكثرىا مف كثيرة أمراضان يدزيسبب

كااللتيابالكبدم)ب(كمرضالسؿ،إضافةإلىتأثيرىذهالنفاياتعمىبرامجمكافحةالعدكلفي
اقتصادي السمبيعمى إلىككادرالمشافيكتأثيرىا النفاياتالطبية مع التعامؿ كيحتاج اتالصحة.

ىذه إنتاج مصدر مف بدءان معيا التعامؿ كأساليب النفايات بخصائصىذه الكاممة المعرفة لدييا
كذلؾتحقيقالمبدأاإلدارةالمتكاممةلمتخمصاآلمف؛بمعالجتياكالتخمصالنيائيمنياالنفاياتكانتياءن

النفايات ىذه ليذهمف السمبية التأثيرات ضحايا أكؿ ىـ الصحي المجاؿ في العامميف أف كخاصة
النفاياتالطبيةكما العربيفيمجاؿإدارة عمىالكضع لتمقيالضكء الدراسة كتأتيىذه النفايات.

المكضكعمفإجراءاتكذلؾلمكصكؿإلىإدارةمستدامةلمنفاياتالطبيةفيالكطفالعربيايتطمبوىذ
يةعمىتحميؿدقيؽلمكضعالراىفمعاالستفادةمفالقدراتالمتعددةالتيتتكفرفيدكؿالعالـمبن

 العربيكالمؤسساتالعربيةكعمىرأسياجامعةالدكؿالعربيةكالمنظماتكالييئاتالتابعةليا.

  :(م6114)في الالذقية شاهين دراسة  .05

النفاياتفيمشافيالالذقية،كمعدؿتكليدكنقؿ،كتخزيف،لىدراسةعمميةجمعإىدفتالدراسة
ربعمشافي،كقدتكصمتأالنفاياتالطبيةفيالمشافيالحككمية،التعميمية،العسكرية،الخاصةبكاقع

كغـ/سرير/يكـ(3عمىقيمةفيكمياتالنفاياتالطبيةكانتفيقسـالنساءكالكالدة)أفألىإالدراسة
(فيالمشفىالعسكرم،كمايكغـ/سرير/013كلـتزدعف) نواليكجدمعالجةسميمةلمتخمصمفأـك
)البمديةكالصحية(فيمدففكاحد،كالجميعيانكاعالنفاياتالصمبةألقاءإحيثيتـ،النفاياتالطبية

خذبعيفاالعتبارتكصياتككالةحمايةالبيئة،كماكيتـيكجدمنطقةمصممةلمنفاياتالطبيةدكفاأل
التخمصمفالنفاياتالطبيةبكاسطةالحرؽ.

فيككفأالخطرة،ككصتالدراسةبضركرةفرزالنفاياتالطبيةالخطرةكالنفاياتالطبيةغيرأ
 كما مناسبة، حاكيات الخطر غير النفايات مف نكع كمبادئألكؿ قكانيف كضع بضركرة كصت

قية.كتشريعاتكطنيةإلدارةالنفاياتالطبيةفيمدينةالالذ
 : (م6114السعد )دراسة  .61

الكطنيلمتخمصمفنفاياتالرعايةالصحيةبالمممكةالعربيةالدراسةأىداؼالبرنامجتناكلت
النفايات،كالمخاطرالصحيةليا،كاألسساالستراتيجيةلتحقيؽتمؾاألىداؼالسعكدية ككضعإدارة

تناكل ثـ المممكة. في كحجميا بالمممكة البرنامجتالطبية تنفيذ لذلؾ،طريقة الالزمة ،كالتكاليؼ
كبيئيانمفصحيانالتخمصاآلىلإكتيدؼىذهالدراسةكماكالمردكدالصحيكالبيئيلتطبيؽالبرنامج.
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 المنشآت داخؿ الطبية لمنفايات الجيدة اإلدارة عمى التأكيدبكصتىذهالدراسةأمفالنفاياتالطبية،ك

 عدـ يضمف بما ليا، النيائية المعالجة مف كالتأكد ،فيمصدرىا النفايات ىذه فرز مف ابتداءن ،الصحية

 .داخؿالمشافي العدكل انتشار في النفايات ىذه تسبب
 (: م6114) 0الخطيبدراسة  .60

مراكزالرعايةبالنفاياتالطبيةفيالقطاعالخاصإدارةتشخيصكاقعىلإىدفتىذهالدراسة
النفاياتالطبيةالصمبةفيمراكزالرعايةإدارةكماعرضتىذهالدراسةكاقع.الصحيةفيفمسطيف
كالتخمصالنيائيأالصحيةبمختمؼ نكاعيا.كيشمؿذلؾفصؿالنفاياتالطبية،كنقميا،كمعالجتيا،

منيا،كماينتجعفذلؾمفمخاطرصحيةكبيئيةتؤثربشكؿمباشرعمىالعمميةالتنمكية.

 الدراسة إكتشير ألى مككنات(%4012)ف فصؿ بعممية تقكـ الصحية الرعاية مراكز مف
بفصؿالنفاياتالحادة(%:461)فأالنفاياتالطبية،ك (%3818)ك،مفالمراكزتقـك مفالمراكزتقـك

فنقؿالنفاياتالطبيةداخؿمراكزالرعايةالصحيةتتـبطريقةيدكيةأبفصؿالنفاياتالمعدية.كتبيف
 %2.::)في تق( التي الصحية الرعاية مراكز الطبية.كـمف النفايات لمكافأبفصؿ بالنسبة ما

(%9718جاءبنسبة)التخمصالنيائيمفالنفاياتالطبيةفيكبإلقائيافيمكباتالنفاياتالعشكائية
لنفاياتالتييتـالتعامؿفييامعاجميعيافالمراحؿكماتبيفأمفمراكزالرعايةالصحيةالخاصة.

خطران تشكؿ الطبية الرعاية مراكز في فيياعمىكاضحانالطبية جميعانالعامميف باإلضافة ىلإ،
فرادالمجتمع.أمىبقيةعفتؤثربياأالمخاطرالتييمكف

 الدراسة فيىلإكتخمصىذه النفاياتالطبية بإدارة المتعمقة السياسات تحديد في المساىمة
لمحاجاتكذلؾكفقان،ىداؼعمميةالتنميةكخططياالمستقبميةأبمايتكاءـمع،القطاعالطبيالخاص

النفاياتالطبيةفيىذهالمراكزبشكؿفعاؿكمتكامؿ،كالعمؿإدارةتحسيفىلإمتؤدالتيالحقيقية
جنبان المعايير، ككضع العمؿ، كخطط القكانيف ترسيخ لمعماؿ،ىلإعمى الفعاؿ التدريب مع جنب

حدكبيرفيتحقيؽالتنميةفيىذاالقطاع.إلىتسيـالتيظفيف،كتكفيرالبيئةالتحتيةكالمك

 : (م6114) 6الخطيبدراسة  .66

 الطبيةفيفمسطيف،كذلؾعفطريؽمعرفةالنفاياتتيدؼىذهالدراسةإلىبحثكاقعإدارة
كجياتنظرذكمالعالقةكتقييمياكمناقشتيا،كمفثـاقتراحالحمكؿالمناسبةلممشاكؿالقائمةإلدارة
عف النفاياتالطبية فصؿ مفعممية يتـ عمىبحثما الدراسة فيىذه التركيز تـ النفايات. ىذه

بأفالتخمصالنيائيمنيا،عممانا،ككيفيةنقمياكمعالجتيا،كأخيرانالنفاياتالعادية،ككيفيةالتعامؿمعي
مفالنفاياتالخطرةالناتجةفيفمسطيف.ميمانانالنفاياتالطبيةتشكؿجزء
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،كالذمتبعوكجكدسمطةفمسطينيةناشئةالستمراراالحتالؿلفترةتزيدعمىثالثيفعاماننظران
،سياسةذاتدالئؿإرشاديةكاضحةإلدارةالنفاياتالطبيةحتىاآلفلبناءالكطف،فإنوالتكجدىناؾ

متبعةأكمطبقة.ركالكثيرمفقكانيفمنظمةالصحةالعالميةكتعميماتياغي

لفتتحالةإدارةالنفاياتالطبيةأنظارالسمطةالفمسطينيةبعدحكاليعاميفمفتسمميامياميا
مكرحةخالؿأربعةأعكاـمفتسمـالسمطةالفمسطينيةزماـاأل.فقدقدمتالدكؿالمان(ـ5::2)عاـ

أريحا،:مثؿعدةخاصةبالنفاياتالطبيةلمدففمسطينيةعدةفيالضفةالغربيةكقطاعغزةمحارؽ
الخميؿكغيرىاككسيمةلحؿمشاكؿمعالجةالنفاياتالطبيةفيفمسطيف،لكفقمةالخبرة،نابمس،غزة

المجاؿجعمتالركائحكالدخافالناتجمفالمحرقةالطبيةفيغزةتشكؿمعارضةالفمسطينيةفيىذا
مماأدلإلىتكقفيالفترةمفالزمف،كالسببفيذلؾىكانخفاض،مفقبؿالمكاطنيفليذهالمحرقة

الحادثة،كقربالمحرقةمفالمناطؽالسكنية،ارتفاعالمدخنة ىذه تكفرالمرشحاتالمناسبة. كعدـ
عادةالنظرفيإدارة،المتاحةلمعالجةالنفاياتالطبيةكافةالبدائؿتالضكءعمىأىميةدراسةسمط كا 

فمسطيفبشكؿكامؿ.النفاياتالطبيةفي

 ممخص الدراسات السابقة:

 المشافيكالعياداتفيمناطؽالنفاياتتناكلتالرسائؿكاألبحاثالسابقة عف الناتجة الطبية
كالمكظفيففيالطبية،النفاياتحيثركزتعمىكميةكنكعيةتمؾمختمفة، كسالمةعماؿالنظافة

ستشفياتالم جمع طرائؽ إلى تطرقا كما المالنفايات، تمؾ في الصحيةستشفياتالطبية ،كالمراكز
اف،نسكالتيكانتأغمبياالحرؽكالتيتؤثرسمبانعمىالبيئةكصحةاإل،ككيفيةالتخمصالنيائيمنيا

الطبيةغيرالنفاياتالطبيةالخطرةكالنفاياتأنواليكجدنظاـفرزبيفإلىكتشيرأغمبالدراسات
فيدمشؽ، كما الفرزتقتصرفقطعمىاألدكاتالحادة،الخطرة أدنىكأفعممية أنواليكجد كما
يةكمافيمشافيمدينةالعاديةفيمكبالبمدالنفاياتمعإلقاؤىاحيثيتـ،معالجةلممخمفاتالطبية

مختمؼتمامانالالذقية، فالكضع كألمانيا الصيف في فرز،أما الخطرةلمحيثيكجد مخمفاتالطبية
الخطرةالنفاياتك غير ،الطبية أحمرالنفاياتفتكضع لكف أكياسذات في ،المعدية النفاياتأما

بينماتكضعاألدكاتا لحادةفيحاكياتمفالبالستيؾ.العاديةفتكضعفيأكياسذاتلكفأسكد،
كاألخطارالبيئية،كأكصتتمؾالدراساتكاألبحاثبضركرةرفعمستكلالكعيحكؿالصحةالعامة

 إدارة مراحؿ عمى الطبيةالنفاياتالمترتبة فرزجميعيا خالؿ،كمعالجة،كنقؿ،كتخزيف،مف مف
كالتخمص،الطبيةالنفاياتيةالتعامؿمعإعطاءدكراتتدريبيةلمعامميففيمجاؿالصحةتتعمؽبكيف

الطبية،ككذلؾالنفاياتلىتكعيةطاقـالتمريضكالعامميفبأخطارإكعمؿدكراتمكثفةتيدؼ،منيا
فرز كالنفاياتأكصتبضركرة كأفيككفلكؿنكعمف،الطبيةغيرالخطرةالنفاياتالطبيةالخطرة
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غيرالخطرةحاكياتمناسبة،كتكفيرالمعالجةالمناسبةلممخمفاتالطبيةقبؿالتخمصالنيائيالنفايات
معضركرةاستحداثطرؽكأساليبصحيةبديمةعفالمحارؽ.،منيا

 :الدراسةمنهج  0.06
 ستخدـالباحثالمنيجالتالي:ا

 المنهج الوصفي التحميمي: 

،كميان كتصكيرىا،محددة مشكمة أك ظاىرة لكصؼ المنظـ العممي كالتفسير التحميؿ أشكاؿ أحد ىك
ككصفياكصفان كتحميميا ،كتصنيفيا،المشكمة أك الظاىرة عف مقننة كمعمكمات بيانات جمع طريؽ عف
.(1)لمدراساتالدقيقة خضاعياا كان،دقيق

بالذكرأنوتعذرعمىالباحثمقارنةإدارةالنفاياتالطبيةفيعياداتالككالة بمحافظاتكجديره
غزة،بمايشبييامفعياداتالككالةفيبعضالمناطؽاألخرل،مثؿ:سكريا،لبناف،األردف..الخ،

لذااضطرالباحثإلىالمقارنةببعضالمستشفياتفيبعضالمناطؽ.

 طرائق جمع المعمومات )أدوات الدراسة(: 0.04
ميػػةالمكجػػكدةفػػيالمكتبػػات:يػػتـمػػفخالليػػاجمػػعالمعمكمػػاتمػػفالكتػػبالعمالمصــادر المكتبيــة -

 بحاثالمحكمة.الجامعيةكالرسائؿالجامعيةكاأل

ليتـمعرفةكيفيةالتعامؿمعالنفايػات؛دكاتالميمةفيجمعالمعمكمات:تعتبرمفاألالمالحظة -
،كالػػتخمصمنيػػا،ككيفيػػةنقميػػا،الطبيػػةداخػػؿالعيػػاداتكالمراكػػزالصػػحيةالتابعػػةلككالػػةالغػػكث

 كمعرفةفتراتتجميعياكنقميا.

ـــة الشخصـــية - جػػػراءمقػػػابالتمػػػعذكمالعالقػػػةكالمختصػػػيفبشػػػأفالنفايػػػاتإ:مػػػفخػػػالؿالمقابم
ككذلؾمقابمػةعمػاؿالنظافػة،ييفنطباءكممرضيفكفأطقـالصحيةمفالطبية،ككذلؾمقابمةاأل

 فيتمؾالعياداتالصحية.

 ترنتككيفيةاالستفادةمنيا.ن:مثؿمكاقعاإللكترونيةالمواقع اإل  -

:كذلػػػػؾبغػػػػرضمعرفػػػػةكاقػػػػعالنفايػػػػاتالطبيػػػػةفػػػػيالعيػػػػاداتالصػػػػحيةفػػػػيالمصــــادر الميدانيــــة -
 محافظاتغزة،مفىذهالمصادر:

                                                           
(.435ممحـ.مناىجالبحثفيالتربيةكعمـالنفس.)ص(1)
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 كسػيتـالتركيػزفػيالدراسػة،ىػـمصػدرمػفمصػادرالدراسػةالميدانيػةأ:كىػيالزيارة الميدانيـة
جػؿكزفالنفايػاتالطبيػةأمػفكافػة،صحيةالتابعةلألكنػركاالميدانيةعمىالعياداتكالمراكزال

الناتجػػةمػػفالعيػػاداتكالمراكػػزالصػػحية،ككػػذلؾالتعػػرؼعمػػىكاقػػعالنفايػػاتالطبيػػةفػػيتمػػؾ
ككػػػذلؾالػػػتخمصالنيػػػائيمػػػفتمػػػؾ،كالمعالجػػػة،كالنقػػػؿ،كالجمػػػع،العيػػػاداتمػػػفحيػػػثالفػػػرز

عمػػاؿالنظافػةكالعػامميففػػيتمػؾالعيػاداتحػػكؿطبػاءكالنفايػات،كمعرفػةدرجػةالػػكعيعنػداأل
 كيفيةالتعامؿمعالنفاياتالطبية.

 حيػػثتككنػػت:كىػػيمػػفالطػػرؽالميمػػةلجمػػعالبيانػػاتالمتعمقػػةبمكضػػكعالدراسػػةالســتبانة،
 .االستبانةمفجزئيف،استبانةأعضاءالطاقـالصحيكاستبانةعماؿالنظافة

 تػػػـاسػػػتخداـميػػػزافالميـــزان: لػػػكزفالنفايػػػاتالطبيػػػةبمعػػػدؿثالثػػػةأيػػػاـفػػػياألسػػػبكععػػػدايػػػـك
دة.الجمعة،كعمبالصندكؽاآلمف،فيتـكزنياعندعمميةالنقؿبعدامتالئياباألدكاتالحا

 معالجة البيانات: 0.03
جؿمعالجةكتحميؿالبياناتمفخالؿ:أاستخداـالعديدمفالبرامجمفلقدتـ

الباحثبرنامج .2 فيSPSS(Statistical Package for the Social Sciences)استخدـ
إجراءالمعالجاتاإلحصائيةالالزمةلتحميؿاالستبانةكاستخالصالنتائج.

 شكاؿالبيانية.(كذلؾالستخراجالجداكؿكاألMicrosoft officeاستخداـبرنامج) .3
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 الخصائص الطبيعية والبشرية لقطاع غزة
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 الفصل الثاني
 الخصائص الطبيعية والبشرية لمحافظات غزة

 

 :: الخصائص الطبيعيةولً أ  6.0
لمحافظػػػاتغػػزةمثػػػؿ:المكقػػػع،التضػػػاريس،يتنػػاكؿىػػػذاالفصػػػؿدراسػػةالخصػػػائصالطبيعيػػػة

الجيكلكجيا،المناخ،التربة،مكاردالمياه.

 الموقع: 2.1.1
(،كىػػكمنطقػػةسػػاحميةتقػػععمػػىطػػكؿالشػػاطئالشػػرقي4كػػـ476تبمػػغمسػػاحةقطػػاعغػػزة)

دقيقػػةشػػماال،(36)درجػػةك(42)دقيقػػةإلػػى(26)درجػػةك(42)لمبحػػرالمتكسػػطبػػيفدرجتػػيعػػرض
دقيقةشرقا،كيبمغطكؿقطاعغزة(36)درجةك(45)دقيقةإلى(30)درجةك(45)كبيفخطيطكؿ

،كيقػػعقطػػاعغػػزةفػػيالجػػزءالجنػػكبيالغربػػيمػػففمسػػطيف(1)كػػـ(23-7)كػػـ،كعرضػػومػػابػػيف(53)
يناء،أمافي،كمفالجنكبصحراءسالنقبلمتكسطكمفالشرؽصحراءحيثيحدهمفالغربالبحرا

،(2)ـ2:59خضػػػرالفاصػػػؿبػػػيفالقطػػػاعكبػػػاقيأجػػػزاءفمسػػػطيفالمحتمػػػةعػػػاـالشػػػماؿفيحػػػدهالخػػػطاأل
(يكضحالمكقعالفمكيكالجغرافيلمحافظاتغزة.312)كالشكؿرقـ


غزةالموقع الجغرافي والفمكي لمحافظات : (6 .0) شكل

 المصدر: بتصرف من الطالب
                                                           

 (.2/27)ج.قسـالدراساتالجغرافيا،المكسكعةالفمسطينية(1)

 (.227األرضفي...)صعبدالسالـ،المالمحالطبيعيةلسطح(2)
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 التضاريس: 2.1.2
الغربإلىالشرؽمفتدريجيانأراضيياتنحدرالتضاريسسيمةسيميةمنطقةغزةقطاعيعد

المناطؽالشرقيةباستثناءعاـبشكؿباالنبساطغزةقطاعفيالسطحمظاىركتتميزالبحر،باتجاه
 .(1)البحرسطحمنسكبفكؽ(متر207)لياارتفاعأقصييصؿقدالتي

حيثأفالصفةالغالبةلتضاريسو،تعتبرتضاريسقطاعغزةجزءانمصغرانلمسيؿالساحميالفمسطيني
راضوأراضػػيالممكجػػة،فأشػػكاؿالسػػطحتتميػػزبعػػدـالتغييػػر،حيػػثنطػػاؽالكثبػػافالرمميػػةتمييػػاىػػياأل

.(2)ممكجةثـتميياالسيكؿ
مػفخػػالؿ،كالميػػاهحيػثتػػؤثرمػفجيػةفػػيعمميػاتتكػكيفالتربػػةكيظيػرأثػرالتضػػاريسعمػىالتربػة

.(3)رضتنكعمظاىرالسطحكمايرتبطبيامفاختالفاتفيتككيفالتربةكانحدارسطحاأل

 المناخ: 2.1.3
قمػػيـالبحػػرالمتكسػػطبشػػكؿعػػاـ،إكسػػائرالسػػيؿالسػػاحميالفمسػػطينيضػػمفغػػزةيػػدخؿقطػػاع

كالمػدلالحػرارم،درجػةمئكيػة(20)كيبمغمتكسطدرجةالحرارةفيشيرينػاير،فالشتاءمعتدؿالحرارة
.(4)درجاتمئكية(6)درجاتمئكية،كمتكسطالحرارةالدنيابالميؿاليقؿعف(7)اليكمي

كتقعمحافظاتغػزةفػيمنطقػةانتقاليػةبػيفمنػاخشػبوجزيػرةسػيناءالصػحراكمالجػاؼ،كمنػاخسػاحؿ
لذلؾفإفمنػاخمحافظػاتغػزةحػارجػاؼ؛المعتدؿكشبوالرطب،كفقانلتصنيؼككبفالبحرالمتكسط

.(5)معتدؿشتاءنصيفان
ترتفػػػعدرجػػػاتكالتػػػيبيبكبيػػا،فتكػػػكفريػػاحالخماسػػػيفىػػيالشػػػيءالمميػػػزفيػػو،أمػػافػػػيفصػػؿالربيػػػع

.(6)الحرارة
كمعتػػدؿالحػػرارةفػػيأحيػػافأخػػرل،كيصػػؿ،أمػػافػػيفصػػؿالصػػيؼيتميػػزبأنػػوحػػارفػػيأحيػػافكثيػػرة

(7)كأحيانايصؿإلىأكثر،درجةمئكية(39)متكسطدرجةالحرارةفيآخرشيكرالصيؼإلى

 الحرارة: 2.1.4

                                                           
 (.23أثرالنمكالعمرانيعمىممكيةاألراضيفيمحافظاتغزةباستخداـ...)صكحيؿ،(1)

(.36)صكتابفمسطيفاالحصائيالسنكمـ(،3020)الجيازالمركزملإلحصاءالفمسطيني(2)
(.43المكح،أثرالمناخعمىالكضعالمائي...)ص(3)
 (.27)صرضالزراعيةفيقطاعغزةاستخداـاأل،بكطكيمةأ(4)

(.5ة)صمالمحغزةالبيئي،السمطةالكطنيةالفمسطينية(5)
 (.25)صرضالزراعيةفيقطاعغزةاستخداـاألأبكطكيمة،(6)

 .26المرجعالسابؽ،ص(7)
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يقعقطاعغزةفيمنطقةانتقاليةبػيفمنػاخشػبوجزيػرةسػيناءالصػحراكمالجػاؼ،كمنػاخسػاحؿ
(.26ص،ـ2:95،لبحرالمتكسطالمعتدؿ)أبكطكيمةا

درجػػةمئكيػػةشػػتاءن،(20)درجػػةمئكيػػةصػػيفاك(:3)تتػػراكحمعػػدالتدرجػػاتالحػػرارةاليكميػػةمػػابػػيف
درجػػة(8-:2)درجػػةمئكيػػة،كالصػػغرلشػػتاءن(44-30)مػػفكتتػػراكحدرجػػاتالحػػرارةالعظمػػىصػػيفان

.(1)مئكية

 الرياح: 2.1.5
بالنظػػػػاـالفصػػػػميكذلػػػػؾارتباطػػػػان،يتعػػػػرضقطػػػػاعغػػػػزةليبػػػػكبالريػػػػاحمػػػػفمختمػػػػؼاالتجاىػػػػات

.(2)كمناطؽانتشارىا،كالكتؿاليكائية،كنطاقاتالضغطالجكم

التػػيترافػػؽالمنخفضػػاتالجكيػػةالمتمركػػزة،كالجنكبيػػةالغربيػػة،ففػػيفصػػؿالشػػتاءتسػػكدالريػػاحالغربيػػة
يػػةذاتالمنشػػأفػػكؽجزيػػرةقبػػرص،كفػػيفصػػؿالصػػيؼتسػػكدالريػػاحالشػػماليةالغربيػػةكالجنكبيػػةالغرب

البحرم،كالرياحالشماليةالشرقيةكالشرقيةذاتالمنشػأالقػارم،كفػيالربيػعتتػأثرالمنطقػةبيبػكبريػاح
.(3)الخماسيف

كتنخفضإلىنصؼىذاالمعدؿكقت،كقتالظييرة(ـ/ث513)كيبمغأعمىمعدؿلسرعةالرياحشتاءن
(4)(3كؿ/سـج3300)شعاعالشمسيالسنكمنحكالميؿ،أمامتكسطاإل

 التربة: 2.1.6

 كىي الفيزيائيةكالكيميائية، التغيرات فييا كتحدث ،األساس صخكر تعمك التي السطحية الطبقة ىي

الفراغاتاليكائية. فييا كتكثر العضكية كغير العضكية المكاد مف خميط مف مككنة

لمتربةالمكجكدةفيقطاعغزةكىي:عدةأنكاعكىناؾ

كـ(مفالساحؿفيالجزءاألكسطكالجنكبيمفقطاعغزة6تكجدعمىمسافة):التربة الرممية -
عمىطكؿمنطقةخافيكنسباتجاهرفحمكازيةلمساحؿ،كيشكؿىذاالحزاـمنطقةانتقاليةبيف

.(5)كتربةالمكسالتربةالرممية

                                                           
 (.:2-29...)مدكخ،مرضىالفشؿالكمكمالمزمف(1)

(96المكح،أثرالمناخعمىالكضعالمائي...)ص(2)
 (.25-2)صمالمحغزةالبيئية،السمطةالكطنيةالفمسطينية(3)

 (.3-2كزارةالنقؿكالمكاصالت،األحكاؿالجكيةلقطاعغزة)ص(4)

(.25)صمالمحغزةالبيئية،السمطةالكطنيةالفمسطينية(5)
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كاقعةبيفتالؿكىيتربةمفككةبكاسطةاليكاءكالريح،كتكجدفيالمنخفضاتالتربة الموس: -
(1)البمحالكركارفيمنطقةدير

أكىيتككيناترسكبيةمفحبيباتالرماؿالناعمة،كتنتشرىذهالتربةفيكادمغزة،كقدتتكاجد
.(2)زةمختمطةبرماؿالكثباففيأقصىشرؽمحافظاتغ

ىيابيفمنطقةبيتال:تكجدعمىمنحدراتالمنخفضاتالشماليةالممتدةالتربة الغرينية النهرية -
.(3)ككادمغزة

ىػػيتربػػةفيضػػيةتنتشػػرشػػماؿكادمغػػزةحتػػىمدينػػةبيػػتحػػانكف، تربــة هبــاء مختمطــة بالرمــل: -
أقصػػػىالشػػػماؿإلػػػىأقصػػػىمػػػفكجنػػػكبمحافظػػػاتغػػػزةحتػػػىمنطقػػػةرفػػػح،كتمتػػػدبشػػػكؿطػػػكلي

 .(4)الجنكب

 موارد المياه: 2.1.7
:عدةمصادرتشتمؿمكاردالمياهفيالقطاععمى

لكقكعيافػي؛التيتسقطعمييااألمطار،قطاعغزةضمفالمنطقةالساحميةيقعمياه األمطار: .أ
(.28ـ،ص5::2البحرالمتكسط)مالمحغزةالبيئيػة،القادمةمفميبالرياحالغربيةالرطبة

(فػيالسػنة4مميػكفـ20486(فػيالسػنةبمػايعػادؿ)4ممـ427كيبمغمعدؿاألمطارالسنكم)
(5). 

مطػػػارفػػػيمحافظػػػاتغػػػزةكممػػػااتجينػػػامػػػفالجنػػػكبإلػػػىالشػػػماؿ،إذبمػػػغكتتزايػػػدكميػػػاتاأل
،كقػدتصػؿإلػػىممػـ(46916حػكالي)(3026-3025)مطػارلعػاـالمتكسػطالسػنكملكميػاتاأل

.(6)ممـفيسنكاتالجفاؼ(300ممـأكأكثرأحياناكقدتصؿإلى)(00:)
كيبمغعدداآلبارالرسميةالمعتمػدة،تعدالمصدرالرئيسلممياهفيقطاعغزةالمياه الجوفية: .ب

،كيقدرعػدداآلبػارغيػركافةمكزعةعمىأنحاءالقطاعان(بئر244لدلمصمحةمياهالساحؿ)
ألنيػػػاتقػػػعخػػػارجصػػػالحيات؛ممػػػايػػػؤدمالسػػػتنزاؼالخػػػزافالجػػػكفي؛(بئػػػران3200المرخصػػػة)

 .(7)ةكمراقبةالجياتالمختص

                                                           

 (.3026يكليك2)اإلدارةالعامةلمتربةكالرم،كزارةالزراعةالفمسطينية(1)

 (.56...)صدبة،تحدياتالتنميةالزراعيةالج(2)

 (.92الحالؽ،استنزاؼمصادرالمياه...)ص(3)

(.47،األطمسالفني)صكزارةالتخطيطكالتعاكفالدكلي(4)
(.27...)صالبنا،ساحؿقطاعغزة(5)
 (.46كزارةالزراعة،اإلدارةالعامةلمتربةكالرم)ص(6)

(.36)صمصمحةمياهالساحؿ(7)
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77)يتػػراكحالمتكسػػطالسػػنكمالعػػاـلمرطكبػػةالنسػػبيةلمحافظػػاتغػػزةمػػابػػيفالرطوبــة النســبية: .ج
،بينمػػا(%97)،حيػػثبمغػػتأغسػػطسقػػيـلمرطكبػػةالنسػػبيةفػػيشػػيرأعمػػىتيسػػجؿ،ك(%86ك

،ـ3022،)ثابػت(%62)كانتأقميافيشيرنكفمبرحيثانخفضتعفالمتكسػطالعػاـإلػى
(.:7ص

 الجيولوجيا: 2.1.8
تبػرزأىميػةدراسػةالتركيػبالجيكلػػكجيلمقطػاعفػيإظيػارقيمػةالمكضػػعمػفحيػثمػدلتػػكفير

.(1)ضغطالمبانيكقدرتياعمىتحمؿ،كمدلصالحيتيالمبناء،كنكعالطبقة،كمستكاىا،المياهالجكفية

 : الخصائص البشرية:ثانياً  6.6
 توزيع السكان في منطقة الدراسة:  2.2.1

تبيف كما التكزيعالسكانيتبيفمدلتركزأكتشتتالسكافعمىرقعةالمحافظة، إفدراسة
:(2.3)التطكرالزمنيخالؿالسنكاتالمختمفةكمايظيرفيالجدكؿ

توزيع أعداد السكان في محافظات قطاع غزة (:6 .1جدول )

عدد السكان منتصف العام  6المساحة كم المحافظة
6101 

الكثافة السكانية )نسمة 
 (6كم

7247318836:58شماؿغزة
8573619359568غزة

:693751566566ديرالبمح
20945214:44272خانيكنس
7533616494635رفح

476292:1:935:97المجمكع

 (6101)الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

مايمي:(312)يتبيفمفالجدكؿ
سريعانمفعاـآلخر.تزايدأعدادالسكاففيمحافظاتقطاعغزةتزايدان -أ
تعتبػػػػرمحافظػػػػةغػػػػزةأكبػػػػرمحافظػػػػاتغػػػػزةمػػػػفحيػػػػثعػػػػددالسػػػػكاف،إذقػػػػدرعػػػػددىـحػػػػكالي -ب

محافظػػػةرفػػػح،حيػػػثقػػػدرعػػػددىـحػػػكاليكأقػػػؿالمحافظػػػاتسػػػكانان(،لػػػؼنسػػػمةأ7361935)
.(ألؼنسمة3361649)

                                                           
 (.20-2ة)صمالمحغزةالبيئيالسمطةالكطنيةالفمسطينية،(1)
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 التركيب السكاني في قطاع غزة: 2.2.2
كالتػػػييمكػػػفالتعػػػرؼعمييػػػامػػػفخػػػالؿبيانػػػات،ىػػػكعبػػػارةعػػػفالخصػػػائصالنكعيػػػةلمسػػػكاف

التعػػداد،كمػػاأنػػومػػفخاللػػويمكػػفاستيضػػاحمالمػػحالتبػػايفلمتجمعػػاتالسػػكانيةالمختمفػػة،ثػػـدراسػػة
إضػافةإلػى.التبػايفكمػدلارتباطيػابػالظركؼالديمغرافيػةاألخػرلالعكامؿالمختمفةالتيتؤثرفيىػذا

فإفدراسةالتركيبالسكانيتفيدفيمعرفةمايممكػوالمجتمػعمػفمػكاردبشػريةكتصػنيفياحسػب،ذلؾ
لتحميػػػؿالعمميػػػاتالديمغرافيػػػةالكبػػػرلمثػػػؿ:قطاعػػاتالعمػػػر،النػػػكعكالحالػػػةالمدنيػػػة،كالتػػػيتعػػدأساسػػػان

فيػػاتكاليجػػرة،كمػػاأنػػوفػػيحػػاؿعػػدـتػػكافربيانػػاتدقيقػػةعػػفالعمميػػاتالحيكيػػة،فػػإفالخصػػكبة،الك
كخاصةالتركيبالعمرمكالنكعيتعتبركسػيمةغيػرمباشػرةلتقػديرمسػتكيات،بياناتالتركيبالسكاني

.(1)عمىحركةالسكففيالمستقبؿكمدلتأثيرىا،الخصكبةكالكفاة

 التركيب العمري والنوعي:  2.2.3

ألنيا؛الدراساتالسكانيةفيمفاألىميةانكبيرانإفلدراسةالتركيبالعمرمكالنكعيلمسكافقدر
ناث،كىيمؤشر عفالقكةاإلنتاجية.ميـتكضحالمالمحالديمغرافيةلمسكاففيياذككركا 

 التركيب العمري لمسكان: - أ

كزيعنستطيعمعرفةاألنشطةكىكتكزيعالسكافمفخالؿفئاتاألعمارالمختمفة،كمفىذاالت
الشعكب التيتمارسيا اقتصاديان،االقتصادية النشطة الطبقة أنومفخاللوكذلؾبمعرفةحجـ ،كما

يمكفالتنبؤبمايحتاجوالمجتمعمفخدمات.
كيتصؼالمجتمعالفمسطينيبأنومجتمعفتي،حيثترتفعفيونسبةصغارالسف،كتتميزفئة

غي0-25) بأنيا العمريةمف،رمنتجةسنة( فيالفئة كيبمغنسبتيا العاممة، عمىالفئة كتشكؿعبئان
الثانيةمف62أكثرمف)(ـ3008)حصائيةإقطاعغزةحسب العمرية كيقععمىعاتؽالفئة ،)%

أكثرمفنصؼالسكاف26_75) إعالة عبء )،( نسبتيا كبار348.625كتبمغ فئة بينما نسمة، )
الشيكخ) أك السكاف76السف بيف فييمؤشرعمىانخفاضمتكسطاألعمار كسببذلؾ،فأكثر(

.(2)مراضالمزمنةفيىذهالفئةانتشاراأل
 :التركيب النوعي لمسكان - ب

سابقو عف أىميتو تقؿ المنتجة،ال العاممة القكل التعرؼعمىحجـ يمكف خاللو حيثمف
 .(3)كبةكالكفياتكاليجرةلبعضالمتغيراتالديمغرافيةكالخصلمجنسيف،كيعدمؤشران



                                                           
(.98...)صالتطكرالسكانيكأثرهجبر،(1)
 (.38-8)صكتابفمسطيفاالحصائيالسنكمـ(،3007)الجيازالمركزملإلحصاءالفمسطيني(2)

 (.425أبكعيانة،جغرافيةالسكاف)ص(3)
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 :الثانيممخص الفصل  6.4
تنػػاكؿىػػذاالفصػػؿالخصػػائصالطبيعيػػةلمحافظػػاتغػػزةمػػفحيػػثالمكقػػع،التضػػاريس،المنػػاخ،

الحػػرارة،الريػػاح،التربػػة،مػػكاردالميػػاه،الجيكلكجيػػا،باإلضػػافةإلػػىالخصػػائصالبشػػريةمػػفحيػػثعػػدد
السكافكالتركيبالعمرمكالنكعي.































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصلُ  4
 ماهية النفايات الطبية ومصادرها
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 لثالفصل الثا
 ماهية النفايات الطبية ومصادرها

خصكصػانأنيػاتعتبػر،ككيفيػةالػتخمصمنيػا،كمػدلخطكرتيػا،كثرالحديثعػفالنفايػاتالطبيػة
كمتطابقةمػعالشػركطكالقػكانيفالعالميػةالتػي،دارتيابطريقةعمميةإمفالنفاياتالخطرةفيحاؿعدـ

.(1)كضعتيامنظمةالصحةالعالميةكسكاىامفالمنظماتالعالمية

الطبيةلممشافيكالمراكزالصحيةمفأكثراألخطارالتيتيدداألفػرادكالمجتمػعبصػكرةالنفاياتتعتبر
كميمكػػة،كالعػػامميفبالمشػػافيبصػػكرةخاصػػة،لمػػاتحتكيػػومػػفأمػػراضكأكبئػػةسػػريعةاالنتشػػار،عامػػة

.(2)لماتسببومفأضرارلمبيئةبصفةعامةلؾككذ،كماديانلألفرادجسديان

لألخطػػارالبيئيػػةكالصػػحيةالتػػينظػػران،ايػػاتالطبيػػةمػػفالمكضػػكعاتالبيئيػػةالميمػػةمكضػػكعالنفعػػد يي
فتحدثبسببغيابالتعامؿالسميـلمنفاياتالطبيةداخؿالعياداتكخارجيػا،كتعتبػرالنفايػاتأيمكف

أكالتحاليػػؿ،أكعػفعمميػاتالتشػخيص،الطبيػةالناتجػةعػفالرعايػةالصػحيةبالمرضػىفػيالعيػادات
مػػفالنفايػاتالخطػرةافلػػـتعػالجبصػكرةسػػميمة،فيػيمػػفالصػحيةكالمختبػراتالصػػحيةكغيرىػاجػزءان

أكثراالخطػارالتػيتيػدداالفػرادكالمجتمػعبصػكرةعامػةكالعػامميفبالمشػافيكالعيػاداتبصػكرةخاصػة
.مفامراضكاكبئةسريعةاالنتشاركذلؾبسببماتحتكيو

 الطبية:: تعريف النفايات أولً  4.0
ىميا:أىناؾالعديدمفالتعريفاتالميمةلمنفاياتالطبية

تمؾالنفاياتالتيتتكلدداخؿالمرافؽالصحيةكالطبية":النفاياتالطبيةبأنيا(3004)عٌرؼالخطيب
كالمراكػػػزالصػػػحيةعمػػػىنطػػػاؽ،كالمستكصػػػفات،كالمراكػػػزالصػػػحيةالمختصػػػة،مػػػفالمشػػػافيجميعيػػػا

كالمختبػػػػراتالمتعمقػػػػة،كالعيػػػػاداتالصػػػػغيرة،كالخاصػػػػة،كالعيػػػػاداتالشػػػػعبية،خػػػػؿالمدينػػػػةالقطاعػػػاتدا
."بالفحكصاتالطبيةعمىاختالؼأنكاعياكحجكمياكالصيدليات

                                                           
...)عمىاالنترنت(.النفاياتالطبيةالخطرةمماتتألؼ(.3027إدارةالنفاياتالطبية)(1)
 (.2مريزؽكمحمدإدارةالمخمفاتالطبية...)ص(2)
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،"النفايػػاتالمتكلػػدةمػػفالمرافػػؽالصػػحيةنتيجػػةلمخػػدماتالطبيػػة(بأنيػػا:3005فيمػػاعرفيػػاالغكيػػؿ)
تالطبيةكالجراحية،طػباألسػناف،معامػؿالتحاليػؿالمرضػية،مختبػراتنفاياتالمشافي،العيادا:مثؿ

(1)أخرل"أماكفةالبحكث،مراكزبالزماالدـأكأي
 .

أكالعنايػػػةبالمرضػػػىداخػػػؿ،كػػػؿالمػػػكادالمسػػػتخدمةلمتشػػخيص":( بأنهـــا6106كمـــا عرفهـــا ابـــراهيم )
،المرفؽالصحيأكخارجو،كفيحالةتمكثيابدـكسكائؿجسـالمريضبطريقةمباشرةأكغيرمباشرة

.أكغيرمصابعدوبمرضميكفيحالةكافالمريضمصابان

انشاؤىاتعرؼككالةحمايةالبيئةفيالكالياتالمتحدةالنفاياتالطبيةعمىانيا"أمنفاياتصمبةيتـ
.(2)فيالتشخيصكالعالجكمراكزالتجاربعمىالبشركالحيكاناتكاالختباراتالبيكلكجية

النفايػاتالناتجػةعػفالمؤٌسسػاتالصػٌحيشة)مشػافي،(بأنيػا"3009بينمػاعػٌرؼالنفايػاتالطبيػةفنػيش)
مػػف:النفايػػاتالشػػبييةكتتكػػٌكفعػػادةن،مختىبػػراتطٌبٌيػػة،عيػػاداتطٌبيشػػة،مستكصػػفات،مراًكػػزأبحػػاث...(

لى:النفاياتالطبيةالحاممةخطرالعدكل،النفايػاتإبالنفاياتالمنزلية،النفاياتالطبيةالخطرة،كتقسـ
النفاياتالتيتحتكمعمىمعادفثقيمػة)زئبػؽ،النفايػات،كتشمؿ:النفاياتالصيدالنية،خرلالخطرةاأل

 .(:2ص،ـ3009،)فنيش"المشعةكالنفاياتالكيميائيةالسامةلمخاليا،النفايات

فػػػت عبػػػارةعػػػفتمػػػؾالنفايػػػاتالناتجػػػةعػػػف":بأنيػػػالنفايػػػاتالطبيػػػةامنظمػػػةالصػػػحةالعالميػػػةكقػػػدعرش
النفايػػػاتالناشػػػئةعػػػفالمصػػػادر:كتشػػػمؿ،بحػػػاثكالمختبػػػراتكمراكػػػزاأل،مؤسسػػػاتالرعايػػػةالصػػػحية

،ىعمميػاتغسػػيؿالكمػػ،عػفالرعايػػةالصػػحيةلألشػخاصفػػيالمنػػزؿمػػاينػػتج:مثػؿ،الثانكيػةكالمتفرقػػة
.(3)نسكليفحقفاأل

كىنػاؾتعريػػؼآخػرمشػػترؾبػػيفمنظمػةاألمػػـالمتحػػدةكالبنػؾالػػدكليكمنظمػػةالصػحةالعالميػػة،حيػػث
كمحرقػػة،أكسػػامةأنيػػانفايػػاتمعديػػةأتمػػؾالنفايػػاتالتػػيتصػػنؼعمػػىبأنيػػا"النفايػػاتالطبيػػةاعتبػػر

نفايػػات(%6:)كالتتػػراكـكتسػػببالحساسػػيةأكالسػػرطاف...كىػػذهالنفايػػاتفييػػاأتتػػراكـفػػيالجسػػـ
مػػاأمعديػػة،أمكػػؿمػػايممسػػوجسػػـالمػػريضمػػفشراشػػؼ،مناشػػؼ،دـ،كخاصػػةآالتالقطػػعالحػػادة،

مػذيباتالعضػكيةأكال،األدكيػةالصػيدالنية،األعضػاءالمبتػكرة):ؿشػمفت،مفالنفاياتالخطػرة(6%)
                                                           

(.380الغكيؿكالمجريسي،النفاياتالصمبة...)ص(1)
(2)United States Environmental Protection Agency, Managing and Teaching… (p.1). 

(3)World Health Organization (1999). Safe management of wastes from… 
سكؼيشارإليياW.H.O
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المعقمػػاتالمسػػتعممةفػػيالتنظيػػؼ،كاألخطػػرفييػػاالمػػكادالقاتمػػةلألنسػػجة،إضػػافةإلػػىالمعػػادفالثقيمػػة
.(1)("كالزئبؽكالزرنيخكالرصاصكالمكادالمشعة

الكاردةفيإصػداراتريفاتالتعتمدتفقداع،كتأثيرىافيتصنيؼالنفايات،لتعددىذهالتعريفاتكنظران
منظمػػةالصػػحةالعالميػػةفػػيالنظػػاـالمكحػػدإلدارةنفايػػاتالرعايػػةالصػػحيةبػػدكؿمجمػػسالتعػػاكفلػػدكؿ

كىيكالتالي:(3002)الخميجالعربيكالذماعتمدهالمجمساألعمىفيدكرتوالثانيةكالعشريفلعاـ

 نفايات الرعاية الصحية: 

مراكػػزإنتػػاج،آتالتػػيتقػػدـالرعايػػةالصػػحيةالمختمفػػة،كالمختبػػراتىػػيالنفايػػاتالتػػيتنػػتجمػػفالمنشػػ
المؤسسػػاتالبحثيػػةكمػػفالعػػالج،مراكػػزالعػػالجالبيطػػرم،األدكيػػةكالمستحضػػراتالدكائيػػةكالمقاحػػات

."كالتمريضفيالمنازؿ

كتنقسـإلىنكعيف:

 الصحية غير الخطرة: الرعاية نفايات -0

كتنػػػتجىػػػذه،عمػػػىمػػػكادكػػػالتيتكجػػػدفػػػيالنفايػػػاتالبمديػػػةالتػػػيتشػػػتمؿجميعيػػػاكىػػػيالنفايػػػات
كتشػكؿالجػزء،النفاياتمفاألقساـاإلداريةكمفأعماؿالنظافةالعامةداخػؿالمنشػآتالصػحية

 كيعامؿىذاالنكعمعاممةالنفاياتالبمدية.،كبرمفإجمالينفاياتالرعايةالصحيةاأل
 الصحية الخطرة: الرعاية نفايات -6

أكمحتمػؿتمكثيػػابالعكامػؿالمعديػةأكالكيماكيػػةأك،نفايػاتالتػػيتنػتجمػفمصػػادرممكثػةىػيال
عمػػىإذأنيػػاتشػػكؿخطػػران،كتشػػكؿالنسػػبةاألقػػؿمػػفإجمػػالينفايػػاتالرعايػػةالصػػحية،المشػػعة

 .(2)أكالتخمصمنيا،أكنقميا،أكتخزينيا،أكجمعيا،الفردكالمجتمعكالبيئةأثناءإنتاجيا

 لمباحث يمكف بأكبذلؾ الطبية النفايات يعرؼ أف الطبية"نيا عفجميعياالنفايات الناتجة
،نفاياتالمشافيكالعياداتالصحية:مثؿ،مختمؼمؤسساتالرعايةالصحيةنتيجةالخدماتالصحية

."خرلأأماكفكأمأكعياداتالطبالبيطرم،دكيةكمصانعكمستكدعاتاأل،كالمختبراتالصحية



                                                           
(.7:7...)صمثؿمفالنفاياتالطبيةالتخمصاألمزىكدة،كعرابة(1)
(.62.)صدليؿالمعمـ(.ـ3004.)منظمةالصحةالعالمية(2)



48 
 

 : مصادر النفايات الطبية:ثانياً  4.6
ثانكية كأخرل رئيسة مصادر إلى الطبية لممخمفات المنتجة المصادر الكمية،تنقسـ حسب

.(1)فيمايميكالتييمكفعرضيا،المنتجة
 :مصادر رئيسية

كالمشافيالجامعيةكالمركزيةكغيرىا.كافةأنكاعيابالمشافي -
مراكزعالجالعقـكمراكزعالجالسؿكغيرىا.:المراكزكالعياداتالتخصصية،مثؿ -
العياداتكالمصحاتالخاصةالتخصصيةمنياأكمتعددةالتخصصات. -
اإلسعاؼ.:مثؿ،خدماتحاالتالطكارئ -
المستكصفاتكالمراكزالصحيةاألكليةالمتخصصةفيالتطعيمات. -
عياداتالكالدةكأمراضالنساء -
فعياداتاألسنا -
رجية.عياداتالكشؼالخا -
مراكزتصفيةالدـألصحابالعجزالكمكم. -
اإلسعافاتاألكلية. -
خدماتكبنكؾالدـ. -
خدماتالطبالعسكرم. -
مخابرالتحاليؿالطبية. -
المؤسساتكالمراكزالبحثيةلمتقنياتالحيكية. -
مراكزالباثكلكجياكالطبالشرعي. -
مراكزأبحاثالحيكافككمياتكمخابرالبيطرية. -
 العنايةبالمسنيف.مراكز -

 مصادر ثانوية:

كتتمثؿالمصادرالثانكيةالمنتجةلممخمفاتالطبيةفياآلتي:

                                                           
(.383...)صالغكيؿكالمجريسي،النفاياتالصمبة(1)
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مكاتباألطباءالمنفصمةكالمستعممةلمكشؼالركتينيعمىالمرضى. -
مراكزإعادةكتأىيؿالمعاقيف. -
العياداتالنفسية. -
العالجالمنزلي. -
مراكزالتجميؿكثقباألذنيفكالكشـ. -

 : تصنيف النفايات الطبية:ثالثاً  4.4
%(20)قسمتالنفاياتالطبيةإلىنفايػاتغيػرخطػرةكنفايػاتخطػرة؛ىػذهاألخيػرةتشػكؿحػكالي
مفمجمكعالنفاياتالطبية؛كعمىىذااألساسيمكفتصنيفياإلى:(%36)إلى

 نفايات طبية غير خطيرة:  -0

عماؿالصػيانةلممراكػزأكالنفاياتالصادرةعف،تتضمفبقاياالكجباتالغذائية،كنفاياتالمطبخ
،الصحية،كتمثؿىذهالنفاياتالطبيةالنسبةالعظمىمفالنفاياتالصادرةمػفالرعايػةالصػحية

.(1)(%0:-86)ياحكاليتحيثتبمغنسب
بقايػػاالطعػػاـ،النفايػػاتالعامػػة،مخمفػػاتالمكاتػػب:مثػػؿ،كىػػيكػػؿالنفايػػاتغيػػرالناقمػػةلمعػػدكل

كراؽ،عمػػػبالبالسػػػتيؾ،عمػػػبالمشػػػركباتالغازيػػػة،مناديػػػؿكرقيػػػةأكأمشػػػيءمماثػػػؿغيػػػركاأل
 .2لبمديةكالتيباإلمكافمعالجتيامفقبؿا،ممكثبمخمفاتالمرضى

 نفايات طبية خطرة: -6
مػػفالنفايػاتالصػػادرةعػفالرعايػػة(%36-20)كتبمػغنسػػبتياحػكالي،تسػمىبالنفايػاتالخاصػػة

.(3)الصحية،كىذاالنكعمفالنفاياتىكالذميحتكمعمىمخاطرصحيةحقيقية
ىيمخمفاتالمرضىالناتجةعفالعنايةبيـفياألقساـالمختمفػةكحجػراتاإليػكاء،كصػاالتك

كىػػيكافػػة،أنكاعيػػابكمعامػػؿالتحاليػػؿ،كأقسػػاـالمشػػفىالمختمفػػة،كحجػػراتاإلنعػػاش،العمميػػات
كتشػػػكؿالنسػػػبةاألقػػػؿمػػػفإجمػػػالي،النفايػػػاتالتػػػيتحمػػػؿممكثػػػاتمعديػػػةأككيميائيػػػةأكمشػػػعة

                                                           
(.22...)صدليؿإدارةالنفاياتالطبيةكالشخشير،الشريؼ(1)
.)عمىاالنترنت(.اإلدارةالمستدامةلمنفاياتالطبيةفيالكطفالعربيبكالجدايؿ،فايدة.أالزىراني،محمدبفعمي.2

(3)International Committee of the Red Cross, Medical Waste Management (p.11). 
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أك،عمػػػىالفػػػردكالمجتمػػػعكالبيئػػػةأثنػػػاءإنتاجيػػػاإذأنيػػػاتشػػػكؿخطػػػران،نفايػػػاتالرعايػػػةالصػػػحية
.(1)فاياتأكالتخمصمنيا،كتظيرنسبمككناتىذهالن،أكنقميا،أكتخزينيا،جمعيا

:عدةكىيلىأقساـإكتنقسـتمؾالنفايات
،الجػػراثيـ:ىػػيتمػػؾالنفايػػاتالتػػييشػػتبوباحتكائيػػاعمػػىعكامػػؿممرضػػةمثػػؿالنفايــات المعديــة:  -0

 .(2)بكمياتكافيةإلصابةمفيتعرضليابالمرض،الطفيمياتكغيرىا،الفيركسات

،األمػػراضالمعديػػةنتيجػػةتمكثيػػابالبكتريػػا،الفيركسػػاتأكىػػيتمػػؾالنفايػػاتالتػػيقػػدتنقػػؿأيػػانمػػف
.(3)الطفيمياتكالفطريات

،كاألنسػػجةالمسػػتعممة،التطبيقيػػةك،كىػػيكػػؿالنفايػػاتالمتكلػػدةمػػفالمرضػػىكالعمميػػاتالجراحيػػة
ككػػػؿاألجػػػكاءالتػػػيتتكػػػاثرفييػػػا،كالمحػػػاقفالطبيػػػةعمػػػىاختالفيػػػا،كالبػػػدالت،كالعظػػػاـ،كالػػػدماء
 .(4)ياكالفطرياتالبكتر

 وهي: ،وتضم هذه النفايات نوعين من النفايات

نفايػػاتالعمميػػاتكتشػػريحجثػػثالمصػػابيفبػػأمراضمعديػػة)أنسػػجة:كتشػػمؿنفايػػاتمعديػػة . أ
:جنحةالعػزؿأخرل،كنفاياتمرضىكسكائؿالجسـاألأالمكادكالمعداتالتيالمستالدـ

كالمالبػػػػس،كجػػػػركحالعمميػػػػاتالممكثػػػػةأ،كضػػػػماداتالجػػػػرحالممكثػػػػة،مثػػػػؿسػػػػكائؿالجسػػػػـ
خػػػػػرل،كالنفايػػػػػاتالتػػػػػيالمسػػػػػتكسػػػػػكائؿكمفػػػػػرزاتالجسػػػػػـاألأ،دكاتالممكثػػػػػةبالػػػػػدـكاأل

دكاتاأل:المصػػػػػابيفبػػػػػأمراضمعديػػػػػةمػػػػػفالخاضػػػػػعيفإلجػػػػػراءاتالتحاليػػػػػؿالدمكيػػػػػةمثػػػػػؿ
 كالقفازات(.،كالمناشؼ،المستيمكة

كمخزكنػاتالعكامػؿالممرضػةشػديدةالعػدكلفػيالمستتبات:نفاياتشديدةالعدكلكتشمؿ .ب
كلكثػتبالعكامػؿشػديدةالعػدكلأجسادالحيكاناتالتيلحقػتأك،كنفاياتالتشريح،المختبر

 كالمستالعكامؿشديدةالعدكل.أخرلالتيتمكثتكالنفاياتاأل،لمختمؼالنفايات

                                                           
 (.78...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(1)

 (.30-:2...)صالنظاـالقانكنيلمعالجةالنفايات،األبيض(2)

 (62.)صدليؿالمعمـ.منظمةالصحةالعالمية(3)

(.332...)صالنفاياتالصمبةإدارةمير،التقنياتالمستخدمةفيعبداألكعباس(4)
المستتباتعبارةعفكسطمغذمإماأفيككفسائالنأكصمبانعمىشكؿجيؿيستخدـلتنميةاألحياءالدقيقةكالخاليا

كحتىالنباتاتالصغيرة.
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 النفايات الباثولوجيا: -6

المجيضةجنٌكاأل،الجسـجزاءأك،عضاءكاأل،نسجةتتككفمفاأل ،كالدـ،كجثثالحيكانات،ة
كالحيكانيةالتييمكفتمييزىابالنفاياتالتشريحيةضمفأجزاءالجسـالبشريةأكتسمى،كسكائؿالجسـ

 .(1)كيجباعتبارىذهالفئةفئةفرعيةمفالنفاياتالمعدية،ىذهالفئة
 النفايات الحادة: -4

اإل المكسكر،كالشفرات،كالمشارط،كالحقف،بركتشمؿ األ،كالزجاج ىذه عادةكتعتبر دكات
كغيرهمفأكغالباماتككفممكثةبالدـ،ألنياتستطيعاختراؽالجمد،نفاياتصحيةعاليةالخطكرة

 .(2)مراضخطيرةمعديةأالتيتحتكمعمى،جساـالمرضىأسكائؿ
الحادةأك كاألدكات المكاد نيايا،ىي ليا كالتي لمجمدحكاؼت جارحة ،اإلبرة:مثؿ،كنقاط
بالدماءالمتعفنة،كأدكاتالعممياتكافة،المشارط،السكاكيف،الشفرات تككفممكثة كىيبذلؾدائمان

(3)لىمكادسامةأكمشعةإكالمتمكثةكلياقابميةالتحكؿ
 النفايات الكيميائية:  -3

عمىمخاطرالتيتحتكممعظمياتستخدـمرافؽالرعايةالصحيةالعديدمفالمنتجاتالكيماكية
تسببت )سامة، األآصحيةبسببخصائصيا عمىكؿالمكاد قادرة لالشتعاؿ، قابمة مسرطنة، خرل،

الجينية( المكاد منيالكىنالؾطرؽلمتعرض،تغيير المكاد قطرا:يذه أك كبخار ت،استنشاؽالغاز،
 .(4)كابتالعبعضالمكادمثؿالكمكركاالحماضأغشيةالمخاطية،االتصاؿمعالجمدكاأل

المكادالكيماكيةالصمبةأكالسائمةأكالغازيةالناتجةمف:أكىيتمؾالنفاياتالتيتشتمؿعمى
المختبرية العالجية، التشخيصية، التطيي،األنشطة جراءات كا  التنظيؼ في المستخدمة أك،رأك

 .5التعقيـ
 النفايات المشعة: -1

كالمحاليؿالمشعة،كنفاياتيامفكرؽتصكير،مصدرىااألساسغرؼالفحصباألشعةالسينية
الصحية التحاليؿ في المشع:مثؿ،المستخدمة المغناطيسي،اليكد الرنيف في المستخدمة ،المحاليؿ

كراـ.كمعيداأل،كالطاقةالذرية،المعاىدالعمميةالتيتعمؿفيمجاؿالنظائرالمشعةانيضأك




                                                           
 (4.)صليؿالمعمـ.دمنظمةالصحةالعالمية(1)

(2)Abor, Medical Waste management at tygerberg Hospital … (p.12). 

(.333...)صالنفاياتالصمبةإدارةمير،التقنياتالمستخدمةفيألعبداكعباس(3)
(4)International Committee of the Red Cross, Medical Waste Management (p.21). 

90،صنشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(5)
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.(1)لتيتؤخذألعضاءالجسـالمختمفةكىيكؿمايتعمؽبالناتجالمتخمؼعفاألشعةالسنيةكالممكنةا
 العبوات المضغوطة: -2

الصحية الرعاية في الغازات مف كثيرة أنكاع غالبان،تستخدـ تخزف اسطكاناتكالتي في
كيمكف،مضغكطة العبكاتإكعمباأليركسكؿ، استعماؿكثيرمفىذه سكاءأعادة االسطكانات، ك

 .(2)كانتفارغةأكلـتعدمستخدمة
:مايميىـالغازاتالشائعةالمستخدمةفيالرعايةالصحيةأكمف

 الغازات المخدرة: . أ

النيتركزأ:مثؿ ،كسيد حمٌ،كربكناتالييدرك اإلكالتي محؿ ككمكركفت كاسع،كرثير نطاؽ عمى ـ
 كفيطباالسناف...الخ.،كتستعمؿتمؾالغازاتفيغرؼالعممياتفيالمشفى

 كسيد الاليثيمين:أ  . ب

كاأل المعداتالجراحية تعقيـ في فيغرؼيستعمؿ فيبعضاالحياف كتستعمؿ دكاتالصحية،
 العمميات.

 كسجين:األ   . ت

غازم شكؿ عمى اسطكانات في سائؿأ،يخزف أ،ك شبكة طريؽ عف بو التزكد يتـ نابيبأك
 مدادالتنفسلممرضى.إكيستعمؿفي،مركزية

 النفايات السامة لمجينات: -3
الخطكرةمفتعتبر شديدة تؤدمىذهأكيمكف،النفاياتالسامة خكاصمسرطنة، فيككفبيا

إالنفايات إلى مشاكؿ المشافيثارة داخؿ بالسالمة تتعمؽ التخمصمنياأ،حادة بعد فأكيجب،ك
الفئةتعتبراألان.خاصتعطىاىتمامان فيىذه الرئيسة ىيالمكاد لألكراـ المضادة القدرة،دكية كليا

 قتؿ أعمى الحيةإك بعضالخاليا لمسرطاف،يقاؼنمك الكيماكم العالج في ماكعادةن،كتستخدـ
،كراـككحداتالعالجباإلشعاعقساـاألأ:مثؿ،قساـالمتخصصةةالسامةلمخاليافياألدكيتستخدـاأل

.(3)كالتيليادكربارزفيعالجالسرطاف
الخطكرةأك شديدة خاصة صيدالنية مكاد نفايات قتؿ،ىي عمى القدرة انقساـ،كليا منع أك
فيعالجبعضأنكاعالسرطاف،الخاليا المستخدمة تمؾالمكاد ىذا كيشمؿ مككناتالجينات، ،أك

مستخدمةفيتحضيرىذهالمكادككحاالتنقؿاألعضاء، باإلضافة،ماتشمؿىذهالنفاياتأملكاـز

                                                           
 (.333...)صالنفاياتالصمبةإدارةمير،التقنياتالمستخدمةفيعبداألكعباس(1)

 (4.)صدليؿالمعمـ.منظمةالصحةالعالمية(2)

(3)Abor, Medical Waste management at tygerberg Hospital … (p.3). 
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المكاد بيذه عالجو يتـ الذم المريض إفرازات تناكليا،إلى جرعة أخر تاريخ مف أسبكع كحتى
(1)ضالمري

 النفايات الصيدلنية: -4

 .(2)لييا،كالمكادالممكثةبالمكادالصيدالنيةإكالتيلـتعدىناؾحاجة،كتشمؿالمكادمنتييةالصالحية
أكعفإنتاجكتحضيرالمستحضرات،أكالعالجية،ىيتمؾالنفاياتالمتبقيةعفاألنشطةالكقائية

أك،الصيدالنية التالفة كاألدكية الصالحيةكالعقاقير (3)منتيية ماكبناءن. عادة التصنيؼ، ىذا عمى
يكضحنظاـالتصنيؼالمكني:(2.4)كالجدكؿرقـ،النفاياتتستخدـاأللكافلمتمييزبيف

 نظام التصنيف الموني(: 4 .1جدول )

 )النفايات( النفاياتنوع  لون الكيس
.النفاياتالعامة،جافةأكرطبةكاليستخدـلمنفاياتالطبيةأسكد
.المالبسالممكثة،أنسجةالجسـ،النفاياتالمسببةلممرضبرتقالي
.النفاياتالطبيةالتيتحرؽفقطأصفر

.نفاياتدكرالرعايةكالتمريض)يفضؿحرقياكيمكفدفنيا(أصفركالكتابةباألسكد

أزرؽفاتحأكشفاؼ
كالكتابةباألزرؽالفاتحالنفاياتالتيتحتاجإلىالتعقيـأكالمعالجةقبؿ

.التخمصالنيائي
.األغطيةالممكثةأحمر
.األغطيةالنظيفةكالمتسخةأبيض

.كؿالمكادالحادةصندكؽالمكادالحادة

 (w.h.oنقال عن  630ص ،6113 :المصدر: )الغويل، المجريسي

 النفايات الطبية:: مخاطر رابعاً  4.3
الطبيةالناتجةعفالعنايةالصحيةبالمرضىفيالكثيرمفاألضرار،يمكفالنفاياتتتسبب

:(4)رضيافيالنقاطاآلتيةع

 األضرار الصحية لمنفايات المعدية والحادة: -0

                                                           
 (.4.)صدليؿالمعمـ..منظمةالصحةالعالمية(1)

(2)Abdul-Salam A . Khalaf (2009). Assessment of Medical Waste…(p.6). 

 (62..)صدليؿالمعمـ..منظمةالصحةالعالمية(3)

 (.39)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(4)
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تحتكم مفميكركباتالنفاياتقد كمختمفة متنكعة عمىكمياتكبيرة كالحادة المعدية الطبية
لتمؾالميكركباتالمعدية كثيرة كاألمثمة تكاجدان،كطرؽانتقاليا،المرض، الطبية ،بياكأكثراألقساـ

:كمنيا
،قدتسببأمراضالتياباتالجمد،أككخزأكقطعالجمدبمكادحادةممكثة،عفطريؽالتماس -

بكا المكجكدة الجمدية البكتيريا مف ألنكاع التعرض بسبب تنشأ كالقطف،الطبيةالنفاياتلتي
كالشاشالممكثبصديدجركحالمرضىبعدالعنايةبيـ.

-  مف الناتجة التناسمي الجياز لممرضىالنفاياتأمراض التناسمية باإلفرازات الممكثة كالعينات
المصابيف.

كلعابوالمحتكيةعمى،الممكثةبإفرازاترئةالمرضىالنفاياترمعالتماسالمباشركغيرالمباش -
كفيركساتالحصبةفيأقساـاألمراضالصدرية.،ميكركباتالسؿ

-  الناتجة المعكية عفميكركباتااللتيابات في المكجكدة ببرازالنفاياتالبكتيريا الممكثة الطبية
.كقيءالمريضفيأقساـاألمراضالساريةكالمعدية

التعرضلمكادممكثةبسائؿالحبؿالشككيالممكثببكتيرياالتيابالسحايا. -
-  أخطار بعضأنكاعمفالنفاياتمفضمف كجكد احتمالية بالمشافي، كالصمبة السائمة الطبية

البكتيرياالمقاكمةلممضاداتالحيكيةكسكائؿالتعقيـ.
المصابيفكأخيران - المرضى فرازاتجسـ كا  سكائؿ فيمعظـ ىناؾبعضالفيركساتالتيتكجد

بدكفاستثناء.
 مخاطر العدوى: -6

بمرضاإلأ العدكل إمكانية ىي المخاطر ىذه المكتسبة(ىـ )نقصالمناعة كااللتياب،يدز
تحدثبكاسط،(B&Cالكبدمالكبائي) األمراضمفخالؿالجركحالتيقد األدكاتكتنتقؿىذه ة

 دراسة برىنت كقد المعدية، المكاد فييا تطايرت إذا العيف أغشية خالؿ مف أك الممكثة بكأالحادة
داخؿعمىأففيركسااللتيابالكبدمالكبائييمكفأفيستمرمعديان(3005)الجدايؿكالزىراني

مؿانتقاؿالعدكلمفحكادثنومفالمحتإف،كليذا؛الحقنةلمدةثمانيةأياـمفتاريخأخذعينةالدـ
كخزاإلبرالممكثةالممقاةفيالنفاياتالطبية.

كذلؾبعد،أكااللتياباتالمكضعيةأكالعامةبالجسـ،التيتانكس:كماأنوقدتظيرأمراضأخرلمثؿ
اإلصابةالناتجةمفالتعامؿمعالنفاياتالمعدية.

)األطباءكالممرضات،فنيك:ىـالكادرالصحيمثؿإفأكثرالفئاتعرضةلمخاطرالنفاياتالطبية
عائمة،المختبر( أفراد إلى العدكل تنتقؿ كقد الطبية. بالنفايات الخاصة النظافة عماؿ إلى إضافة
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المريضكزمالئوفيالعمؿ،كماأفمدمنيالمخدراتقديمتقطكفبعضالحقفالمستعممةالستعماليا
مماقديسببنقؿالعدكلليـ.؛فيحقفأنفسيـ

األمرالذم،نوقدينتجعنياتمكثلبيئةالمشفىإف؛الحتكاءالنفاياتالطبيةعمىجراثيـمعديةكنظران
كمفالمعركؼبأفعدكلالمشافيمفالمخاطرالتي،يؤدمإلىانتشارعدكلالمشافيبدرجةكبيرة

ألنكاععديدةمفالبكترياالمقاكمةلممضاداتانانتشارنياتسببإحيث،تعمؿإدارةالمشافيعمىدرئيا
.(1)الحيكية

 األضرار الصحية لمنفايات الكيماوية والصيدلنية: -4
الكيماكيػػػةكالصػػػيدالنيةالمسػػػتعممةبالمؤسسػػػاتالصػػػحيةمػػػفضػػػمفالنفايػػػاتتعتبػػػرالعديػػػدمػػػف

كمػكادمحدثػة،منيػامػكادكيماكيػةسػامةمصادرالضررلمعامميفكالعامالتكالبيئةالمحيطة.فالبعض
لمسرطاناتكالطفػراتبالخميػةالبشػريةكاألحيػاءالبريػة،باإلضػافةإلػىكجػكدمػكادكيماكيػةأخػرلحارقػة

كسريعةاالشتعاؿكاالنفجار.

إلػػػىجانػػػبذلػػػؾ،قػػػديػػػؤدمصػػػرؼبقايػػػاالكيماكيػػػاتإلػػػىشػػػبكةالمجػػػارمالعامػػػة)الصػػػرؼالصػػػحي(
لقضػاءكالػتخمصمػفتمػؾعمػىاألضراربيئيةحيكيةبسببعدـمقدرةمحطاتمعالجةميػاهالمجػارم
دمرةالصيدالنيةلياأثػارمػالنفاياتالمكادبالمقارنةمعسيكلةالتخمصمفالميكركبات.كماأفبعض

كاألدكيػةالمسػتخدمةلعػالج،بقايامخمفاتاألدكيةمفالمضاداتالحيكيػة:مثؿ،لمنظـالبيئيةالطبيعية
األمراضالسرطانيةكالتيلياالمقدرةعمىقتؿاألحياءالدقيقةالمكجكدةكالضركريةلتمؾالنظـ.ككذلؾ

الطبيػػةالنفايػػاتميػػاتكبيػػرةمػػفككجػػكدك،إمكانيػػةحػػدكثطفػػراتكتشػػكىاتلمكائنػػاتالحيػػةالمحيطػػة
كمشػػتقاتو،كمركبػػاتالفينػػكؿ،السػػائمةالناتجػػةمػػفالمشػػافيالمختمطػػةمػػعبقايػػاالمعػػادفالثقيمػػةكػػالزئبؽ

.(2)النظـفيزعزعةتمؾكالتيتساىـأيضان،كبعضنكاتجمكادالتعقيـكالتطيير،السامة

 األضرار الصحية لمنفايات األدوية السامة: -3
أك،عنػدتحضػيرىاأمراضػانسػرطانيةلعػالجالكيمػاكمفػياديسػببالتعػرضلألدكيػةالمسػتعممةقػ

كذلؾلمقدرةتمػؾالمػكاد،أكعندتصريفياكالتخمصمنيا،أضرارلمعامميفبالصحة،إعطائيالممرضى
،راألضػػراطػػرؽالتعػػرضليػػذاالنػػكعمػػفتختمػػؼأكإحػػداثتشػػكىاتبيػػا.،عمػػىقتػػؿالخاليػػاالبشػػرية

،أكامتصػاصالجمػدالمباشػر،فمنيامايتـعفطريؽاستنشاؽالغازأكالغبارالمتطايرلتمؾاألدكية
                                                           

(.320...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(1)
(.39)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(2)
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اسػػتعماؿالفػػـ:مثػػؿ،أكبسػػببسػػكءالتعامػػؿ،أكابػػتالعمػػكادغذائيػػةممكثػػةبتمػػؾاألدكيػػةأكمخمفاتيػػا
ةالمسػتعممةفػيالعػالجالكيمػاكملسحبالسكائؿبكاسطةالسحاحة.كيمكفالتنبيوإلىأفسػميةاألدكيػ

تكػكيفعمػى،فمعظميايؤثرفيالحمضالنػككملمخاليػا.كأثبتػتالتجػاربمقػدرةتمػؾالمػكادعاليةجدان
أكراـسػػرطانيةكطفػػراتغريبػػة.كتعتبػػرىػػذهاألدكيػػةمييجػػةلمخاليػػاكاألنسػػجةالمكضػػعيةبعػػدالتعػػرض

يػػػراتالغثيػػػافكبعػػػضالتغ،الصػػداع:مثػػػؿ،أخػػػرلمرضػػيةكقػػػدتسػػػببأعراضػػػان،ليػػافػػػيالجمػػػدكالعػػيف
.(1)كالتشكىاتالجمدية

 األضرار الصحية لمنفايات الطبية المشعة:  -1
تعتمػػػدخطػػػكرةكشػػػدةاألمػػػراضالمسػػػببةبكاسػػػطةالتعػػػرضلممخمفػػػاتالطبيػػػةالمشػػػعةعمػػػىنػػػكع

الصداعكالقيءإلىأكثراألعراض:مثؿ،ككميةاألشعةالمتعرضليا،كتتدرجمفاألعراضالبسيطة
كبػيف،الطبيةالصيدالنيةمفأدكيةعالجاألمراضالسرطانيةالنفاياتخطكرة.كيكجدتشابوكبيربيف

(2)خالياالطبيةالمشعةلتأثيراالثنيفعمىالمحتكلالجينيالكراثيلمالنفايات

 المخاطر البيئية لمنفايات الطبية: -2
فالنفايػاتالطبيػةليػاتػأثيراتإفػ،ػػكثاليكاءبالممكثاتالخطيرةمثػؿالدايككسيفباإلضافةإلىتم

فالميػػػاهالعادمػػػةمػػػفإحيػػػث،كبصػػػفةخاصػػػةعمػػػىجػػػكدةالميػػػاه،بيئيػػػةشػػػديدةالخطػػػكرةعمػػػىالبيئػػػة
،المنشآتالصحيةتحتكمعمىكمياتكبيرةمفالمكادالكيماكيةالتييتـصرفياإلىشػبكاتالصػرؼ

كالتػيتمػكثالحمػأةالناتجػةفػيمحطػػات،الزئبػؽكالكػادميكـ:مثػؿ،تكمػفمشػكمةالعناصػرالثقيمػةكىنػا
مفاستخداماتالحمأةفياألغراضالزراعية.حد مماي،معالجةالصرؼالصحي

لمتربػةكلمميػاهانيعتبرالتخمصمفالنفاياتمفخالؿدفنيافيالمراميالعامةمشػكمةبيئيػةتسػببتمكثػ
نظراالحتكاءىذهالنفاياتعمىنفاياتصيدالنيةكمكادكيماكيةأكمخمفاتالحػرؽأكالحمػأة،الجكفية

.(3)الممكثةبالمعادفالثقيمة



                                                           
 (.:3)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(1)

.:3المرجعالسابؽ،ص(2)
 (.322...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(3)
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 مخاطر التسمم والحروق: -3

قػػدتتسػػببالعقػػاقيركاألقػػراصالممقػػاةمػػعالنفايػػاتالطبيػػةلمػػفيمتقطيػػامػػفالجميػػكرأكاألطفػػاؿ
صحيةعنػدبمعيػاأكاسػتعماليامػرةأخػرل،كمػاأفنفايػاتاألدكيػةالكيماكيػةالتػيتسػتعمؿفػيانأضرار

عمػػػىصػػػحةاألفػػػرادكالبيئػػػةإذالػػػـيػػػتـجمعيػػػاكمعالجتيػػػامعالجػػػةعػػػالجالسػػػرطافقػػػدتسػػػببخطػػػران
.(1)صحيحة

 النفايات الطبية وأثارها في صحة المجتمع:  -4

(2)الطبية،كالتييمكفعرضيافيمايمي:النفاياتتتعرضبعضشرائحالمجتمعإلىأخطار
(.العامميفبالمؤسساتالصحية)عماؿالصيانةمثالن،كالطاقـشبوالطبي،ألطباءا -
،المرضػىالػػداخميكفكالخػارجيكف)الطػػباليػكمي(المتمقػػكفلعالجػاتداخػػؿالمؤسسػاتالصػػحية -

ككذاالزائركف.
كالنقؿ.النفاياتعماؿالمصالحالمساعدةالمرتبطةبالمؤسساتالصحيةكمصالحمعالجة -
 بمافييـالمكمفيفبعمميةالجمع.النفاياتعماؿاليياكؿالمكمفةبالتخمصمف -

 المكجكدةخارجالمؤسساتالصحية.النفاياتكخاصةاألطفاؿالذيفيعبثكفب،الجميكر -

كلكػػػفمػػػفالصػػػعب،الطبيػػػةكثيػػػرةكمتعػػػددةالنفايػػاتةبالعػػػدكلنتيجػػػةتعتبػػرحػػػاالتاإلصػػػاباتالفرديػػػ
كخاصػػةفػػيالػػدكؿالناميػػة.فػػالتعرضلممخمفػػاتالطبيػػةبسػػبباإلىمػػاؿعػػدة،حصػػرىابسػػببعكامػػؿ

يرجػػع؛كعػػدـالدرايػػةأكضػػعؼالناحيػػةالتقنيػػةفػػيالػػتخمصمنيػػايػػؤدمإلػػىإصػػاباتمتعػػددةكمتنكعػػة
،كانػػتىنػػاؾثمػػانيحػػاالتعػػدكلبفيػػركسفقػػدالمناعػػةـ(3::2)سػػنةلتنػػكعمسػػبباتالمػػرض.ففػػي

نجػػـكانػػتبسػػببجػػرحو؛كحػػالتيفمنيػػا،بسػػببإصػػاباتمينيػػةلمعػػامميفبالصػػحة؛المكتسػػبةفػػيفرنسػػا
حالػةإصػابةبػنفسالفيػركسفػيالكاليػات(:4)سجمتـ(5::2)الطبية.كفيسنةالنفاياتعفنقؿ

حالػػةإصػػابةبسػػببكخػػزإبػػرممكثػػة،كحالػػةكاحػػدة43تأسػػبابياتتمثػػؿفػػيالمتحػػدةاألمريكيػػة،ككانػػ
بسػػببجػػرحمشػػرطممػػكث،كحالػػةكاحػػدةبسػػببجػػرحمػػفأنبػػكبمكسػػكركػػافبػػودـمػػريضمصػػاب،
كحالػػةكاحػػدةأخػػرلكانػػتبسػػببمػػادةغيػػرحػػادة،كأربػػعحػػاالتكانػػتبسػػببتمػػكثالجمػػدأكاألغشػػية

ككػػػػاف،صػػػػابةإ(62)لػػػػىإازدادتالحػػػػاالتـ(،7::2)كمػػػػعسػػػػنة.المخاطيػػػػةبػػػػدـممػػػػكثبػػػػالفيركس

                                                           
 (.322...)صالمستدامةلمنفاياتاإلدارةكأبكالجدايؿ،الزىراني(1)

 (.42.)صمحارؽالنفاياتتيديدخطرلإلنساف،الفضمي(2)
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كالفنيػػيفالعػػامميفبمختبػػراتالتحاليػػؿالطبيػػة.أمػػابالنسػػبةلفيركسػػات،كأطبػػاء،معظميػػـطػػاقـتمػػريض
بكثيػػر،فمقػػدأشػػارتقريػػرككالػػةحمايػػةالبيئػػةاألمريكيػػةأفىنػػاؾمػػابػػيفأفالحالػػةأسػػك،التيػػابالكبػػد

الطبيةالحادةمفالعددالنفاياتبسببسنكيا؛حالةإصابةبفيركسالتيابالكبدالكبائي(273-432)
مميػػػكفحالػػػةفػػػيالسػػػػنة(4)كالػػػذميصػػػؿإلػػػى،اإلجمػػػاليلإلصػػػاباتفػػػيالسػػػنةبسػػػببكخػػػزاإلبػػػػر

.(1)الكاحدة

كعةمػػفإضػافةإلػػىاألخطػػارسػػالفةالػػذكر،يتسػػببالحػػرؽغيػػرالمناسػػبلػػبعضالمػػكادالطبيػػةالمصػػن
،كالذميستخدـفياإلبركالقفازاتالطبية،فيانبعاثمادةسامةاسميا"الديككسيف"(،pvc)البالستيؾ

.(2)كيسببأمراضاخبيثةجدانكالتييعتبركجكدىافيالجكخطران

 النفايات الطبية وعناصرها: إدارة: خامساً   4.1
 النفايات الطبية: إدارةتعريف  3.5.1
مػػفالمتخػػذةتجػػاهتمػػؾالنفايػػاتابتػػداءنكافػػةجػػراءاتاإل"النفايػػاتالصػػمبةبأنػػوإدارةيعػػرؼنظػػاـ

. "مكاقعتكلدىاكحتىمعالجتياكالتخمصمنيا
(3)

كالتخمصمفالنفاياتالطبيةبالطرائؽ،كتخزيف،كنقؿ،كجمع،التيتيتـبعممياتفصؿدارةكىياإل
.(4)تدكيرهكفعادةتدكيرمايما ك،منة،ككذلؾتقميؿحجمياالعمميةكالصحيةاآل

 عناصر إدارة النفايات الطبية: 3.5.2
،الجمػػع:النفايػػاتالطبيػػةتشػػمؿإدارةفعمميػػةألػػىإفػػيدراسػػتو(Abor, 2007, p.67)(5)شػػارأ

منػةآفىػذهخطػكاتحيكيػةإلدارةألػىإكيشػيرفػيدراسػتو.كالػتخمصالنيػائي،النقؿ،كالتخزيف،الفرز
الطبية.كعمميةلمنفايات

تمػػرالنفايػػاتالطبيػػةبخطػػكاتعديػػدةسػػكاءداخػػؿالمنشػػأةالصػػحيةأكخارجيػػاكتعتبػػرأقسػػاـالخػػدمات
ىيكالتالي:،حؿعديدةاالنفاياتالطبيةكمفثـتمربمرلنشأةالطبيةفيالمنشآتالصحيةىيبداية

                                                           
 (.4)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(1)

 (.42.)صمحارؽالنفاياتتيديدخطرلإلنساف،الفضمي(2)

(3) Al- Ukaily, Municipal Solid Waste Management System …  

(.3236...)افحيمة،دراسةتحميميةاقتصاديةبيئيةكاليايف(4)
(5)Abor, Medical Waste management at tygerberg Hospital…(p.67). 
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 فرز وتعبئة النفايات الطبية: -0

ىيعبارةعفعمميةفصؿالنفاياتالطبيةالعاديةعفالنفاياتالطبيةالخطرة،كتيدؼىذه
عطاءفرصةلبعضإلىإباإلضافة،لىالتقميؿمفكميةالنفاياتالطبيةالتيتمزميامعالجةإالعممية

 .(1)عادةاستخدامياإكأ،عادةتصنيعياإنكاعالنفاياتالتييمكفأ
كتحديدالنفاياتأمرميـلعمميةإدارةىذهالنفاياتكتقميؿكمياتالنفاياتالتيإفعمميةفرز

فعمميةالفرزتقمؿمفنفقاتالتعامؿمعالنفاياتإف؛لىجانبذلؾا تحتاجإلىمعالجةمتخصصة،ك
تأنياتؤدمإلىحمايةالصحةالعامة.كيتـفرزنفاياكماحسبنكعوكمعالجتياكالتخمصمنياكؿٌّ

كيتـكضعالنفاياتالخطرةفي،مرافؽالرعايةالصحيةإلىفئتيف:نفاياتخطرةكأخرلغيرخطرة
 .(2)دكلةالحاكياتمميزةاأللكافحسبالنظاـالكطنيالمستخدـفي

النفايػػػاتالطبيػػػة،كقػػػدإدارة(أفعمميػػػةالفصػػػؿىػػػيالمفتػػػاحالػػػرئيسلنجػػػاح3000كتعتبػػػرالخضػػػرم)
العالميػػػةبكضػػػعشػػػعاراتكألػػػكافمميػػػزةلمتمييػػػزبػػػيفالنفايػػػاتالطبيػػػةالمختمفػػػةقامػػػتمنظمػػػةالصػػػحة
 :(3.4)،كماىكمكضحفيالجدكؿالمتعارؼعميياعالميان

 

 شعارات وألوان النفايات الطبية(: 4 .2جدول )
 الحاويةنوع  لون الحاوية والعالمات نوع النفايات

صفرعميياعبارةشديدةأنفاياتشديدةالعدكل
العدكل

كحاكيةيمكفأكيسبالستيؾمتيفمانعلمتسرب
.تعقيمياباألكتككميؼ

خرلالنفاياتالمعديةاأل
لمتسربصفرأكالنفاياتالتشريحية .كحاكيةأكيسبالستيكيمقاـك

دكاتأصفركيكتبعميياأاالدكاتالحادة
.حاكيةمقاكمةلمثقبحادة

.كحاكيةأكيسبالستيكيبنيالنفاياتالكيميائيةكالصيدالنية
.شعاععمبةرصاصمكسكمةبرمزاإل-النفاياتالمشعة

.كيسبالستيكيسكدأالنفاياتالطبيةالعادية

 (.طب المجتمع .(م0555). منظمة الصحة العالمية)المصدر: 

تكصيمنظمةالصحةالعالميةبالممارساتالتالية:،لحاكياتالنفاياتلىالترميزالمكنيإباإلضافة

التخمصمفنفاياتالبمدية.فتنضـالنفاياتالعاديةضمفمسارأيجب -1
                                                           

 (.27)صدليؿإدارةالنفاياتالطبيةفيفمسطيف،الشخشيركالشريؼ(1)

 (.323...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(2)
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كالبالستيؾعاليأماتككفمصنكعةمفالمعدفكغالبان،فتككفالحاكيةمضادةلمثقبأالبد -2
كيجب،الكثافة باألغطية، الصالبةفتككفشديأكمزكدة ،دة لدرجة منفذة التحفظأكغير نيا

فقطاأل تحتفظ،دكاتالحادة المحاقفةأييضانأكلكنيا مف سائمة االستخداـ.بقايا ،كلمنعسكء
حداثتغييرإككسرىا،كيجبأأممفالصعبفتحيا؛فتككفالحاكيةمقاكمةلمعبثبياأيجب

كأ،لالستعماؿ،كحينماتككفالحاكياتالبالستيكيةبركالمحاقفبحيثالتككفقابمةفيشكؿاإل
المعدنيةغيرمتكفرةاكمكمفةجدايكصىبالحاكياتالمصنكعةمفالكرتكفالثقيؿ،كيمكفثني

،كذلؾحسبماىكمكضحفتككفمزكدةببطانةبالستيكيةأىذهالعمبلسيكلةالنقؿ،كيمكف
 :التاليبالشكؿ


 حاوية كرتون لألدوات الحادة :(4 .0) شكل

 المصدر: بتصرف من الطالب
كحاكياتالنفاياتالمعدية.أكياسفتككفعالماتالرمزالدكليلممادةالمعديةعمىأيجب -3
كتككميؼلمنفاياتشديدةالعدكل.جراءالتعقيـالفكرمبكاسطةاألإيجب -4
لمخالياأيجب -5 النفاياتالسامة المشافيالكبرلكالتيغالبان،فتجمع تنتجعف خدماتأما ك

لمتسرب مانعة فيحاكياتقكية لمخاليا،البحكث، نفاياتسامة كتككفبشكؿ،كمكتكبعمييا
.كاضح

دية.كالصيدالنيةمعالنفاياتالمعأفتجمعالكمياتالصغيرةمفالنفاياتالكيميائيةأيمكف -6
،كالمنتييةالصالحيةأ،فتجمعالكمياتالكبيرةمفالمكادالصيدالنيةغيرالمستخدمةأيجب -7

في المشافيكالعياداتأكالمخزكنة األأجنحة ك لمتخمصمنياإقساـ النفاياتأ.لىالصيدلية ما
األ مثؿالصيدالنية المستكل ىذا عمى المتكلدة المنسكبةاأل:خرل الممكثةأ،دكية مكادأ،ك ك

كرةتمكثالصيدليةالتيقدتنتجطعادتيابسببخإفاليجب،دكيةالتغميؼالمحتكيةعمىبقايااأل
نتاج.نقطةاإلدفتكضعفيالحاكيةالصحيحةعنأكيجب،عفعممياتالنقؿ
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لمكيميائياتأيجب -8 المقاكمة الحاكية في الكبيرة كمياتالنفاياتالكيميائية تعبأ ،ف لىإكترسؿ
 المخصصة المعالجة كجدتإمرافؽ عالمة،ف بكضع الكيميائية المادة نكعية تحديد كيجب

الحاكية عمى األ،كاضحة مزج عدـ معكيجب الخطرة الكيميائية النفايات مف المختمفة نكاع
بعضيا.

كالزئبؽبشكؿأالكادميكـ:فتجمعالنفاياتالمحتكيةعمىنسبةعاليةمفالمعادفمثؿأيجب -9
منفصؿ.

شريطةيركسكؿمعالنفاياتالطبيةالعاديةعندماتككففارغةتمامانفتجمعحاكياتاإلأالبد -10
فاليككفمصيرىذهالنفاياتالترميد.أ

ذاتالمستكلاإلأيمكف -11 النفاياتالمعدية ،المماسحالصحية:مثؿ،شعاعيالمنخفضفتجمع
.(1)تالنفاياتالمعديةإذاكافمصيرىاالترميدكحاكيا،كالمحاقفالمستخدمةلمتشخيصكالعالج

نتاجيا،كذلؾمفإأكصتمنظمةالصحةالعالميةبضركرةفصؿالنفاياتالطبيةعندمصدر
التصنيؼلممخمفاتالطبيةكغيرالطبي العالميةكدت،حيثأ(2)ةخالؿتطبيؽنظاـ منظمةالصحة

ىي:،لىثالثةأقساـإالناتجةعفمراكزالرعايةالصحيةفيالدكؿالناميةالنفاياتتقسيـعمى

بقاياالطعاـ،عمبالبالستيؾ،عمبالمشركباتالغازية،األكراؽ،الزىكر:النفاياتالعامة،مثؿ .أ
الكريدية،الذابمة التغذية بسكائؿ،أكعية ممكثة غير أشياء ذلؾمف شابو كما الصحي الكرؽ

م،كىيتجمعكتكضعفيأكياسخاصةبياذاتلكفأسكد.الجسـالبشر
النفاياتالممكثة،أكالمحتمؿ:مثؿ،النفاياتالطبيةأكمخمفاتالمرضىالتيقدتسببعدكل .ب

مثؿ البشرم، الجسـ بسكائؿ ممكثة تككف المبمؿ،:أف القطف المفافات، األربطة، الضمادات،
باسطالتيتدىفبياالمراىـكتنتجمفالعنايةبالمرضىأنابيبالتغذيةالكريدية،الكاسات،الم

مفاألقساـالمختمفةكحجراتاإليكاء،كصاالتالعمميات،كحجراتاإلنعاش،كأقساـالمشفى
،كتكضعفيأكياسخاصةذاتلكفأصفر،كيتـكافةالتخصصية،كمعامؿالتحاليؿبأنكاعيا

تجميعياكالتعامؿمعيابحذرشديد.
الحادةكاإلبر،الحقف،المشارط،الزجاجالمكسكرفيالحالتيفممكثكغيرممكث.النفايات .ج
 جمع النفايات الطبية: -6

النفاياتمغمقةبإحكاـأكياسفأفيتأكدكاأخرليجبعمىكادرالتمريضكالككادرالصحيةاأل
كيجباستحداث،نتاجيسمحبتراكـالنفاياتعندنقطةاإلأالكيجب،رباعياأعندامتالئياحتىثالثة

                                                           
 (.64.)صنشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(1)

 .6،صالمرجعالسابؽ(2)
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ككذلؾالبدمفتجنبالتعامؿاليدكممعالنفايات،نتاجبرنامجركتينيلتجميعياكجزءمفخطةاإل
،كالعبكاتمالـيكفعمييابطاقةتعريؼأكياسالتنقؿاألأكيجب،الطبيةلخطكرتياعمىالتعامؿ

أكىي اإلأحد بياجراءاتىـ االلتزاـ النفاياتالطبية بعيفأكيجب.التييجبعمىمنتج تأخذ ف
لمايمي:لطبيعتياكدرجةخطكرةالنفاياتكفقاناالعتبارتكصيؼىذهالنفاياتكفقان

 كالعيادات.أ،كالمشفىأ،اسـالمؤسسة -

 .اسـالقسـالمكرد -

 .نكعالنفاياتككزنيا -

 .تاريختعبئتيا -

 .لجمعؿعفائكاسـالمس -

 .فكجدتإتمحكظاؿمعبندخاصبالمئكتكقيعالمس -

ميفأكالبدمفت،بأخرلجديدةمفنفسالنكعفكرانكياسكاألأفتستبدؿالحاكياتأككذلؾالبد
.(1)كحاكياتجديدةفيكؿالمكاقعالتيتنتجالنفاياتأكياسمداداتاألإ

كيجبأفتككف،غيرممكثةممكثةأككنياكبغضالنظرعفيجبجمعالنفاياتالحادةمعان
ماتككفمكادمعدنيةأكمصنكعةمفالبالستيؾفيحاكياتمصنكعةمفمكاديصعبثقبيا)عادةن

الصمبةفقط،عاليالكثافة( بأغطيةمحكمةحتىتككفآمنةليسلحفظالمكاد كلكفلمنع،كمزكدة
محاليؿةتحتكمحاكيةالمكادالحادةعمىأي.كيجبأالتسربالسكائؿالمتبقيةفيالسرنجاتأيضان

كذلؾمف،كيجبإجراءالمعالجةالمبدئيةلمنفاياتشديدةالعدكل،مطيرةلتجنبانسكابىذهالسكائؿ
باأل تعقيميا فيخالؿ لمخاليا السامة المكاد تجمع المطيرة. المحاليؿ بإضافة تطييرىا أك تككميؼ

ح تجمع لمتسرب، مانعة غيرحاكياتقكية الصحية الرعاية نفايات مع العبكاتالمضغكطة اكيات
.(2)خطرةبشرطأالتككفىذهالنفاياتمعدةلمحرؽال

 نقل النفايات الطبية: -4

يجػػػبتػػػكفيرشػػػاحناتمناسػػػبةلنقػػػؿالنفايػػػاتالطبيػػػةمػػػفمنطقػػػةالتخػػػزيفالمركزيػػػةلمعالجتيػػػاأك
سػػكاءداخػؿالمكقػػعأكخارجػػو،كػذلؾيجػػبأفتكػػكفشػاحناتالنفايػػاتالطبيػػةالخطػػرة،الػتخمصمنيػػا

فالشػػاحناتالتػػيترفػػعإفػػ،كلػػذلؾ؛لمنػػعتسػػربىػػذهالمػػكادإلػػىالبيئػػةالمحيطػػة؛غيػػرمنفػػذةلمسػػكائؿ
اءلسػػيكلةالتعامػػؿمعيػػاأثنػػنظػػران؛ىػػيالمناسػػبةلجمػػعالنفايػػاتالطبيػػةالخطػػرةكتخفػػضحاكيتيػػاذاتيػػان

كاليجػكزاسػتخداـالشػاحناتذاتالحػكاؼأكالمسػطحةأكحاكيػاتضػغطالنفايػات،التحميؿكالتنزيؿ

                                                           
 (.205)صالنظاـالقانكنيلمعالجةالنفاياتالطبيةفيسكريا،األبيض(1)

 (.323...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(2)
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الشاحناتعمىعمـبكيفيةالتصرؼفيحاؿكلنقؿالنفاياتالطبيةالخطرة.كذلؾيجبأفيككفسائق
كثيقػػةنقػػؿكيجػػبعمػػىالناقػػؿعػػدـنقػػؿنفايػػاتطبيػػةخطػػرةدكفالحصػػكؿعمػػى،انسػػكابىػػذهالمػػكاد

 .(1)مكقعةمفمكقعاستالـالنفايات
 :نقل النفايات الطبية داخل المشفى 

كينبغيتصميـالعرباتالمستخدمة،كحاكياتأتنقؿالنفاياتالطبيةبكاسطةعرباتذاتعجالت
ىػػػـأكمػػػف.فػػػينقػػػؿالنفايػػػاتالطبيػػػةخػػػالؿمرفػػػؽالرعايػػػةالصػػػحيةبطريقػػػةتضػػػمفتالفػػػياالنسػػػكاب

فيحػدثأممػايمكػف،كعػدـكجػكدحػكاؼحػادة،فتكػكفسػيمةالتحميػؿكالتفريػغأصفاتتمؾالعربات
فتكػكفسػيمةالتنظيػؼ،كينبغػيتنظيػؼأك،كعبكاتالنفاياتخالؿالتجميػعكالتفريػغأبأكياسضرارانأ

كانسػكابفػيأيػاتالعرباتبانتظاـلمنعالركائحكبأسرعمايمكػفإذاكػافقػدحػدثتسػربلمػكادالنفا
 .(2)العربات

 :نقل النفايات الطبية خارج المشفى 

المعالجةمفالنفاياتالطبيةإيتـنقؿالنفاياتالطبية لىخارجالمشفىفيحالةكجكدكحدة
عفالمنشأة داخؿالمشفىأ،بعيدة المعالجة تكفركحدة )األأكعدـ المعالجة تعطؿكحدة ،بيضك

 (.:20ص،ـ3024

 أحد التعريؼ بطاقة اإلأكتعتبر تعبئتياىـ الطبية النفايات منتج عمى يجب التي جراءات
األ النفايات:مثؿ،ساسيةبالمعمكمات المشفى،نكع داخؿ المنتج رمز.كالقسـ يجبكضع ككذلؾ

األ عمى البيكلكجي الخطر الطبيةكياسعالمة النفايات كتخزيف جمع في المستخدمة كالحاكيات
،الخطرة خطرة، نفاياتطبية عمييا مكتكب عبارة كضع الممكثةأمع النفايات لحاكيات بالنسبة ما

(3)شعاعيالدكليعمييانويجبكضععالمةالتأيفاإلإف،بالمكادالمشعة

كىناؾمكاصفاتخاصةلتصميـالحافمةالمستخدمةلمنقؿالخارجيلمنفاياتالطبيةالخطرةكىي
عمىالنحكالتالي:

 أ كف النفاياتالمنكمنقميا، معحجـ مناسبا الحافمة الداخؿأيككفحجـ مف ارتفاعيا فيككف
 ـ.313حكالي

 حاجز ىناؾ الطبيةيانكاقانيككف بالنفايات الخاصة كالحجرة السائؽ حجرة كصكؿ؛بيف لمنع
 النفاياتالىالسائؽفيحالةتعرضالحافمةلحادثمركرم.

                                                           
 (.325...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(1)

  (.53ئة)صمـالمتحدةلمبيبرنامجاأل(2)

 (.324...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(3)
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 كالكقكؼفيأممكاف.أالنقؿأثناءمفآحكاـإدالحافمةبنظاـيتزك 

 النفايات كضع مكاف عف منفصمة صغيرة حجرة فييا ،يتكفر عمى بالستيكيةأكياسكتحتكم
جيزةخاصةلمتعامؿمعانسكابالنفاياتأك،كمالبسكاقية،دكاتكمكادتنظيؼكتعقيـأك،نظيفة

 السائمة.

 مكانيةتعقيميابالبخار.ا فييازكاياليسيؿتنظيفياككاليكجدان،يككفالسطحالداخميلمحجرةأممس 

 .يكتبعمىالسطحالخارجيلمحافمةاسـكعنكافالشركةالناقمةلمنفاياتالطبية 

  عمى تدؿ التي الدكلية الرمكز مكادأتكضع تنقؿ الحافمة إ،خطرةانف ىاتؼإضافة رقـ لى
 الطكارئ.

 استخداـالحافالتالمفتكحةلنقؿالنفاياتالطبية.بدانأاليجكز 

 خرل،كفيأمكادةفالتستخدـالحافمةالمخصصةلنقؿالنفاياتالطبيةالخطرةلنقؿأيأيجب
 الفيحاالتالتحميؿكالتفريغ.إغالقيابإحكاـطكاؿالكقتإحالةعدـاستخداميايجب

 لنق خاصة حافمة تحديد مف التمكف عدـ حالة الحاكياتفي استخداـ يمكف الطبية النفايات ؿ
نقؿ سيارة عمىىيئة كتثبيتيا التييمكفحمميا لتخزيف،ىذا.الكبيرة الحاكية استخداـ كيمكف

 ة.كءالنفاياتحتىيتـنقميا،كماكيجباستبداليابأخرلفارغةحاؿتحميؿالممم

  الضركرم أممسأكمف الحاكيات ليذه الداخمي السطح يككف منفذانف غير التطيير،، كسيؿ
 كالتنظيؼ.

 فيككفمخططالوقبؿأكالذميجب،أسرعمسارممكفؿفتنقؿالنفاياتالطبيةمفخالأيجب
 .(1)بدءالنقؿلتمؾالنفايات

 تخزين النفايات الطبية: -3

لػػىمنطقػػةإتحػػدثأحيانػػافػػيالمنشػػآتالصػػحيةالكبيػػرةظػػركؼاليمكػػفمعيػػانقػػؿالنفايػػات
كثػرةالنفايػاتالتػييػتـجمعيػا،المسػافةبػيفمنطقػةالتخػزيف:التخزيفالمركزيةمباشرةالعتبػاراتمنيػا

.(2)جنحةالمشفىكالكقتالمستغرؽفينقؿالنفاياتأالمركزيةك
شػريطة،لىتخصػيصغرفػةكنقطػةلتجميػعالنفايػاتفييػافػيمكقػعالمشػفىإىذهالمنشئاتألذلؾتمج

ذهالغرفةاالشتراطاتالتالية:فتتكفرفيىأ

 األمػػاكفالمعػػدةليػػافقػػطبحيػػثالفػػيأم؛تخػػزيفالنفايػػاتبطريقػػةالتيػػددالصػػحةالعامػػة
 الالمخكليففقط.إيسمحبدخكليا

                                                           
(.6:)صنشطةالرعايةالصحية.أاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(1)
 (.324...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(2)
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 غػالؽفتكػكفمحكمػةاإلأعمػى،كضعالنفاياتكميافيحاكيػاتذاتقػدرةاسػتيعابيةعاليػة
 كالتفريغ.كقاتالتعبئةأطكاؿالكقتباستثناء

 غػػراضالتنظيػػؼمػػعتػػكافرمصػػادرلمميػػاهأل،رضػػيةالمخػػازفصػػمبةكسػػيمةالتنظيػػؼأجعػػؿ،
كتتناسبمػعحجػـكسػائؿ،فتككفمداخؿىذهالمخازفكمخارجياسيمةاالستخداـأكينبغي

 النقؿالمستخدمة.

 الشػػمسلمنػػعشػػعةأكحمايػػةمناسػػبةمػػفحػػرارة،كتيكيػػةمالئمػػة،تزكيػػدالمخػػازفبإنػػارةجيػػدة
 تحمؿالمكادالعضكيةكالكيميائية.

 المطابخكمخازفالطعاـالطازج:مثؿ،نشاءمخازففيمكاقعقريبةمفمكاقعالتغذيةإعدـ،
 .(1)ليياإكينبغيتصميميابحيثالتتمكفالطيكركالحيكاناتالدخكؿ

 ثػاركالمخػاطرآلتفادلاحتىي؛كتتـمرحمةالتخزيفالمركزملمنفاياتالطبيةفيمدةمحدكدة
نتػػاجإكىػػذابحسػػبالمنػػاخكالكميػػةالمنتجػةحيػػثتقػػدرمػػدةالتخػػزيفمػػابػػيف،التػيقػػدتحػػدث

كالػػذمتنصػػحبػػومنظمػػةالصػػحةالعالميػػةلمفصػػكؿالبػػاردةتكػػكف،النفايػػاتكمرحمػػةمعالجتيػػا
 .(2)ساعة(35)مالمفصكؿالحارةفتقدرمدةالتخزيفأساعةك(59)

 بعيدةعفغرؼالمرضى.أفتككف
 عميياشعارالنفاياتالحيكيةالخطرة.انأفتككفمقفمةكممصق
 .سيكلةالدخكؿإليياكالخركجمنيابعرباتالنفايات
 .سيمةالتنظيؼكجيدةاإلنارةكالتيكية
 كياسيجبأفيتكافرفيياحاكياتأكعرباتنفاياتكبيرةداخؿالغرفةحتىاليتـكضعاأل

رض.عمىاأل
 أكحسبالحاجة.يجبتنظيفيايكميان
 .يجبتكفيرمكادالتنظيؼكالتطييرداخؿالغرفة
 (3)يتـبعدىانقمياإلىمنطقةالتخزيفالمركزية،يجبتخزيفالنفاياتلفتراتقصيرة. 

                                                           
(.405)صالعنزم،اإلدارةالصحية(1)
(.99)صالتسييرالمستداـلنفاياتالنشاطاتالعالجية،شرابيكاألميف(2)
 (.324...)صالمستدامةلمنفاياتاإلدارةكأبكالجدايؿ،الزىراني(3)
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مػػالمتأىيػؿلعمميػػةالمعالجػةفػيالمراكػػزالصػحيةالتػػيإييػدؼالتخػزيفداخػػؿالمؤسسػةالصػحية
.(1)المعالجةخارجالمركزالصحيماكفكلنقمياألأ،ساليبلممعالجةأتكجدبيا

 :منطقة التخزين المركزية 

فتككفنقاطأك،لغيرالخطرةلكأخر،يجبتكفيرنقاطتخزيفمنفصمةلمنفاياتالطبيةالخطرة
،كتحمؿلكحاتمكتكبعمييا)يحظرالدخكؿإاللممكظؼالمختص(،مقفمةالتخزيفعبارةعفمباني

،كأفيككفالمبنىجيدالتيكية،كذلؾيجبأفتككفأرضيةالمبنىغيرمنفذةلمسكائؿكمقاكمةلمحرؽ
كمزكد اإلنارة التخزيف،كجيد بمداخؿتمكفالعامميفمفالدخكؿإلىالشكارعانأكمكيؼحسبمدة

ب أيضانالخارجية كيسر. الطازجةسيكلة األطعمة مخازف عف بعيدة التخزيف مباني تككف يجبأف
الطعاـ إعداد القكارضكالحشرات؛كمرافؽ دخكؿ كالتطيير،لمنع التنظيؼ مكاد فييا تتكفر كأف

كفيالحاالتالطارئةعندانسكابالنفايات.كيجبتخزيفالنفاياتالسامةلمخاليا،لالستخداـاليكمي
خرلفيمكقعمحددكآمف،كيجبتخزيفالنفاياتالمشعةفيشكؿمنفصؿعفالنفاياتالطبيةاألب

فتكضععمىالنفاياتالتيأحاكياتتمنعالتشتتمعزكلةبالرصاصعفالمحيطالخارجي،كيجب
 اإلأثناءتخزف بيافالتحمؿ بطاقة المشعة،شعاعي النككيدات نكع فييا كتفاصيؿ،كتاريخ،يكضع

(2)شركطالتخزيفالمطمكبة
كالبػػػدمػػػفتخػػػزيف،درجػػػةمئكيػػػة(4)فينبغػػػيتخزينيػػػاعنػػػددرجػػػةحػػػرارة،أمػػػانفايػػػاتالتشػػػريح

ذاخزنػػػتألكثػػرمػػػفإدرجػػػاتمئكيػػة(9-4)فػػيثالجػػػاتعنػػددرجػػػةحػػرارةجميعيػػػاالنفايػػاتالمعديػػة
لكقػػػتتخػػزيفالنفايػػاتالطبيػػػةقصػػىفتحػػػددالحػػداألأكينبغػػيلمرافػػػؽالرعايػػةالصػػحية،سػػبكعكاحػػدأ

فتسػتخدـأكمجمدةفػيضػكءسػعةالتخػزيففييػا،كينبغػيأ،حيائيةكالرعايةالصحيةفيالثالجاتاأل
بكضػكحرمػزالخطػريكضػعفأك،مرافؽالتبريدالنفاياتالمخزكنةمرفؽتخزيفقابؿلإلغػالؽباألقفػاؿ

.(3)نياتضـنفاياتمعديةأك،البيكلكجي







                                                           
 (.28)صدليؿإدارةالنفاياتالطبيةفيفمسطيفكالشخشير،الشريؼ(1)

 (.67)صنشطةالرعايةالصحية.أاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(2)

(.55)صمـالمتحدةلمبيئةبرنامجاأل(3)
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 جة والتخمص النهائي من النفايات الطبية:المعال -6

أكتقنيةيتـتصميميالتغييرالخكاصالحيكيةأك،أكعممية،يةطريقةأ:أنيابتعرؼالمعالجة
ال عمى؛شكالياأكشكؿمفأ،نكاعالنفاياتالطبيةأمنكعمفألتركيبية يقاعإلمتخمصمفقدرتيا
.(1)لحاؽالمخاطربالصحةالعامةإكأ،حداثالتمكثالبيئيإكأ،كالمرضأ،ذلاأل

كتيدؼمعالجةالنفاياتالطبيةإلىتغييرطبيعةتككينياالبيكلكجيأكالكيميائي؛لجعمياغير
معالجةقبؿالتخمصالنيائيمنيا؛جميعياسامةأكغيرمعدية.كينبغيأفتككفالنفاياتالمعدية

النفايات انتشار تسبب صحية مكباتغير في الطبية الصمبة النفايات التخمصمف عمميات ألف
عكامؿ في النظر كينبغي كنظرانعدةالمعدية. الطبية. النفايات معالجة طرؽ بيف االختيار عند

،حيثيكجدكمياأصناؼالنفاياتالطبية؛فإنوالتكجدطريقةكاحدةمثاليةلمعالجةأنكاعياالختالؼ
التيينبغيأفتدرس لوميزاتو النفاياتالطبيةالصمبة،كؿمنيا ىنالؾالعديدمفالبدائؿلمعالجة

.(2)بالتفصيؿقبؿاالختيار
الخطػرةكالػتخمصمنيػاىػكالتقميػؿمػفالبكتريػاإفاليدؼاألساسمفمعالجةالنفاياتالطبية

لمػػتخمصمػػفالنفايػػاتأكمعالجتيػػابحسػػبنػػكعىػػذهعػػدةكالجػػراثيـالمسػػببةلألمػػراض،كتكجػػدكسػػائؿ
كمػػفبػػيف،ىػػيالمحػػارؽأكالمػػداففالخاصػػةكانتشػػارانغيػػرأفأكثػػرىػػذهالكسػػائؿاسػػتخدامان،النفايػػات

كالتطييػػػر،كبإشػػػعاعاتالميكرككيػػػؼ،التعقػػػيـبػػػاالكتككميؼ:ىػػػيالكسػػػائؿاألخػػػرلالمجديػػػةاقتصػػػاديان
ظمػػت،كضػػعيافػػيكبسػػكالتخاصػػة.كحتػػىكقػػتقريػػبأك،أكبػػالمكادالكيماكيػػةالمطيػػرة،بالبخػػار

.(3)عمميةحرؽالنفاياتىيالطريقةالسائدةلمتخمصمفالنفاياتالطبيةفيالعديدمفدكؿالعالـ

جميعيػػا،ىػػذهالتقنيػػةفػػيككنيػػاقػػادرةعمػػىمعالجػػةكالػػتخمصمػػفأنػػكاعالنفايػػاتكتكمػػفمزايػػا
كتحكيميػػاإلػػى(%0:)باإلضػػافةإلػػىخفػػضحجميػػاككتمتيػػابنسػػبةتزيػػدعػػف،كتقميػػؿدرجػػةخطكرتيػػا

رمػػاد،غيػػرأفالتكمفػػةالماليػػةإلنشػػاءكتشػػغيؿمحػػارؽالنفايػػاتالطبيػػةكالػػتحكـفػػيانبعاثػػاتممكثػػات
الناجمػػػػةعنيػػػػاتظػػػػؿباىظػػػػةالتكػػػػاليؼمقارنػػػػةباألسػػػػاليبكالطػػػػرؽكالتقنيػػػػاتاألخػػػػرل،كمػػػػؤخراناليػػػػكاء

أصػػدرتككالػػةحمايػػةالبيئػػةاألمريكيػػةمجمكعػػةمػػفالمقػػاييسكاإلرشػػاداتلمحػػدمػػفانبعػػاثممكثػػات
.محرقة(2500)مفأكثرمماأدلإلىإغالؽ،اليكاءمفمداخفمحارؽالنفاياتالطبية

                                                           
(.406)صالعنزم،اإلدارةالصحية(1)
 (.7)صنشطةالرعايةالصحية.أاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(2)

.24ـ،ص:::2،تقريرالبنؾالدكلي(3)
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نتائجالدراساتالتيقامتبياككالةحمايػةالبيئػةاألمريكيػةأفمحػارؽالنفايػاتالطبيػةتعػدكدتأكقد
كتحتؿالمركزالرابعفيانبعاثالزئبؽبالكاليات،المصدرالرئيسالثالثالنبعاثالفيكرافكالدايككسيف

التقنيػػةهئجإلػػىأفىػػذ(أشػػارتالنتػػاـ:::2كفػػيدراسػػةأعػػدىاالبنػػؾالػػدكلي)،المتحػػدة.كليػػذاالسػػبب
كأفبعػػضالشػػركاتالمصػػنعةليػػاتسػػعىلتصػػريؼكتسػػكيؽىػػذه،ماضػػيةفػػيطريقيػػاإلػػىاالنقػػراض
.(1)المحارؽفيأسكاؽالدكؿالنامية

كعنداختيارطريقةمعينةلمعالجةالنفاياتالطبية،البدمفأخذالجكانباالقتصاديةبعيفاالعتبار،
بسببتردماأل التييجبالنظرفييا:كضكخاصة فمفالعكامؿ فيفمسطيف، رأساعاالقتصادية

التشغيؿ، تكاليؼ المعدات، إعداد التمكث، مكافحة إدارة تكاليؼ التشغيؿ، تكاليؼ التكمفة، الماؿ
لىالمياراتالمناسبةلمعامميف،الحدمفاالنبعاثاتفياليكاء،إؿكالتعقيـ،الصيانةكالتدريبلمكص

.عمىمصادرالمياهمفالتمكث،كطرؽمعاممةالنفاياتالمحافظة

:اتككفكالتاليمىداؼمعالجةالنفاياتالطبيةعادةنأفأ(2)ـ(3004،كيؤكد)الخطيب

 لمكائناتالحيةالممرضة.بحيثالتعكدمصدران،كتعقيمياأتطييرالنفاياتالطبية 

 اتالتخزيفكالنقؿ.جؿتقميؿاحتياجأمف؛تقميؿالحجـالكميلمنفايات 

 .جعؿنفاياتالعممياتغيركاضحةالمعالـبحيثاليمكفتمييزىا 

 السرنجات:فعمىسبيؿالمثاؿ.عادةتدكيرىاغيركاضحةالمعالـإجعؿالعناصرالتييمكف
شخاصأمفقبؿةعادةاستعمالياغيرممكنإتالفياحتىتصبحإكأبريمكفتقطيعياكاإلأ
 كلة.ئكجياتغيرمسأ

يعتمػدالكثيػرمنيػا،سػاسعكامػؿمختمفػةأفيػتـاالختيػارالنيػائيلنظػاـالمعالجػةبعنايػةعمػىأكيجب
:(3)عمىالظركؼالمحميةمنيا

 .كفاءةالتطيير 

 .االعتباراتالصحيةكالبيئية 

 .اعتباراتالسالمةكالصحةالمينية 

                                                           
 (.325...)صاإلدارةالمستدامةلمنفاياتكأبكالجدايؿ،الزىراني(1)

 (.:2...)صالخطيب،تنميةقطاعإدارةالنفاياتالطبية(2)

(.82)صنشطةالرعايةالصحية.أاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(3)
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 .كميةالنفاياتالمطمكبمعالجتياكالتخمصمنيا 

 النفاياتالمطمكبمعالجتياكالتخمصمنيا.نكاعأ 

 .متطمباتالبنيةالتحتية 

 .خياراتالمعالجةكالتقنياتالمحميةالمتاحة 

 .خياراتالتخمصالنيائيالمتاحة 

 .اعتباراتالتشغيؿكالصيانة 

 .متطمباتالتدريبلتشغيؿالطريقةالمتاحة 

 .المساحةالمتاحة 

 كالمنطقةالمحيطةبياتكاليؼاالستثماركالتشغيؿ.،كمرفؽالتخمص،مكقعمنظمةالمعالجة 

 .قبكؿالجميكر 

 .المتطمباتالتنظيمية

 طرق معالجة النفايات الطبية:  3.5.3
 المعالجة الكيميائية: .أ 

كالتقميػػػؿمػػػفعػػػددالميكركبػػػاتالتػػػيتكجػػػدعمػػػىأسػػػطحالمعػػػداتأضػػػعاؼإكأيسػػػتخدـلقتػػػؿ
 رضيةكالجدراف.الصحيةكاأل

البػػػكؿكالػػػدـكالبػػػراز:مثػػػؿ،نسػػػبلمعالجػػػةالنفايػػػاتالطبيػػػةالسػػػائؿالتطييػػػرالكيميػػػائيىػػػكاألكيعتبػػػر
.(1)كمجارمالمؤسساتالصحية

كتشمؿمايمي:،كتعتمدسرعةككفاءةعممياتالتطييرعمىالظركؼالتشغيمية

نكعالمادةالكيميائيةالمستخدمة. -
كميةالمادةالكيميائيةالمستخدمة. -
التالمسبيفالمطيراتكالنفايات.مدة -
الحمؿالعضكملمنفايات. -
(2)درجةحرارةالتشغيؿ،الرطكبةكالرقـالييدركجيني -

                                                           
 (.76...)صالشيخخميؿ،تقييـكسائؿالكقايةكالسالمةالمستخدمة(1)

(.98)صنشطةالرعايةالصحية.أاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(2)
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إ أكثر االلدىيداتأف مركبات ىي المشافي نفايات تطيير في المستخدمة الكيميائية المكاد نكاع
الكمكريف األأك،كمركبات الفينكلية،مكنيكـمالح ت،كالمركبات العالميةكلـ الصحة منظمة كص

فالتراكيزأل؛(1)بسببالمخاطرالكبيرةالمتعمقةبمناكلتو؛يثميففيمعالجةالنفاياتكسيداإلأباستعماؿ
.(2)نؼالقميمةمنوتسببتييجالعيفكاأل

عمػىكىناؾبعضالمكادالكيميائيةالخاصةالتيلياالقدرةعمىقتؿالكائناتالدقيقةالضارةالمكجػكدة
منيا:،جيزةاآلالتكاأل

 العالية الحرارة درجة تتحمؿ ال التي اآلالت لتعقيـ مناسب الفكرماليف: جيزةأ:مثؿ،غاز
 دكاتكآالتالتخدير.أك،شياءالمطاطيةكاأل،االستصفاءالكمكم

 زكيجباتباعتعميماتالشركةالمنتجةكالتيتشمؿالتركي،لتعقيـالمناظيرالسيدكس:كىكعادةن
 .كمدةالغمرفيالمحمكؿكالتيغالباماتككفمكتكبةعمىالعمبة

 كاأل لألجيزة مطير محمكؿ كىك الكمكر: المرضى بكاسطة استخداميا بعد تمكثياأدكات ك
كىكيستعمؿ،كدكرالمياه،حكاضمناضدالمعامؿ،األ،شياءسريرالفحصبإفرازاتيـ،مفبيفاأل

يتـخمطوفيكعاءبالستيكيحتىاليتفاعؿالكمكرمعالمعدفك،لألسطحالكبيرةبعدتخفيفو
 .(3)ناءالمصنكعمنواإل

تككفالمطيراتالقكيةخطرةكسامةكغالبان ؛لذلؾ،غشيةالمخاطيةككثيرمنياضاربالجمدكاأل،ما
القفازاتكالنظاراتالكاقية،كمايجبالتأكدمفبيج فييا ارتداءمالبسكاقيةبما عمىمستخدمييا

.(4)لمبيئةكسيمةالتشغيؿصديقةأنيايجابياتتمؾالطريقةإمف،كصالحيةالمكادالكيميائيةالمستعممة

فىذهألىإباإلضافةيعيا،جمفإنياالتؤثرعمىالكائناتالحيةالدقيقة؛ماعفسمبياتتمؾالطريقةأ
فالمكادالكيميائيةالتتغمغؿالىإبرالممكثة،حيثمفخطراإلالطريقةغيرفعالةلمتخمصنيائيان

.(5)عمىالعامميفممايشكؿخطران؛لنمكالكائناتالدقيقةانمثاليانكبالتاليتصبحمكان،داخؿاالبرة






                                                           

 (.98)صايةالصحية.نشطةالرعأاإلدارةاآلمنةلنفايات.منظمةالصحةالعالمية(1)

 (.263ستشفيات...)صالعقايمة،السالمةفيالم(2)

 (.79)صالرعايةالصحيةاألكليةكمزاىرة،بدراف(3)

 (.224.)صدليؿالمعمـ.منظمةالصحةالعالمية(4)

(.:)صالخضرم،النفاياتالطبيةكاقعكتطمعاتمستقبمية(5)
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 الحرق .ب 

يتـمفخاللياتحكيؿالنفايات،كسدةحراريةبدرجاتعاليةأىيعممية،حرؽالنفاياتالطبية
،لىغازاتكركاسبصمبةغيرقابمةلالحتراؽ)العقايمةإكسجيففيالجكالضارةكالخطرةبكجكداأل

 (.239ص،ـ3005
 

.(1)زالةالمادةالعضكيةمفالنفاياتالخطرةإكتككفكظيفةالمحارؽىي

منيا:عدة،جيدةالبدمفكجكداعتباراتكلضمافعمميةحرؽ

 لعمميةحرؽالنفايات.كجكدكقتكاؼو
 (2)تحريؾالنفاياتكخمطيالتسييؿعمميةالحرؽ. 

 ضػػرارىاكدرجػػاتأتػػكفردرجػػاتحػػرارةكافيػػة،فالنفايػػاتالطبيػػةتحتػػاجحػػرارةعاليػػةلمػػتخمصمػػف
(00:-900)المعديةتحتاجدرجاتحرارةالحرارةالمطمكبةتتفاكتحسبنكعالنفايات،فالنفايات

فػػالبعضمنيػػايحتػػاجلػػدرجاتحػػرارةالتقػػؿعػػف،مػػابالنسػػبةلمنفايػػاتالطبيػػةالصػػيدالنيةأمئكيػػة،
.(3)درجةمئكية(2300)

منيا:،بدمفمراعاتياعندحرؽالنفاياتالطبيةىناؾدالئؿبيئيةىندسيةال

 لعمميػػػةدخػػػكؿالنفايػػػاتلمحػػرؽ،كتفريػػػغبقايػػػاعمميػػػةفيكػػكفالشػػػكؿالعػػػاـلممحػػػارؽمناسػػبانأ
الحرؽالصمبةلمتخمصمنيابطريقةالتؤثرعمىسالمةالبيئة.

 مبطنػػةمػػفالػػداخؿبمػػكادمقاكمػػةلمصػػيرعنػػددرجػػاتجميعػػانجزائيػػاأفتكػػكفالمحػػارؽفػػيأ
مصمػفالمكػكفلسرعةالتخ؛كتساعدىذهالمكادعمىاالحتفاظبالحرارةفيالمحارؽ،الحرارة

تماـعمميةالحرؽفيأقؿكقتممكف،كيجػب،المائيفيالنفايات فتكػكفمػكادالتبطػيفأكا 
ككػػذلؾاإلجيػػاداتالمػػؤثرةعمػػى،مقاكمػػةلخصػػائصكمككنػػاتالنفايػػاتالطبيعيػػةكالكيماكيػػة

مػػػكادالتبطػػػيفمػػػفارتفػػػاعكانخفػػػاضدرجػػػةالحػػػرارةمػػػفعمميػػػةالتسػػػخيفكالتبريػػػدأثنػػػاءدكرة

                                                           
 (.250...)صالعدكم،ىندسةحمايةالبيئة(1)

البيئية،الفرحافكالغرايبة(2)  (.340)صالمدخؿإلىالعمـك

 (.24)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(3)
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تعػرضالسػطحالػداخميلممحػارؽلالحتكػاؾكالصػدأكالتآكػؿعنػدعػدـالحرؽ،كيجػبمراعػاة
درجاتحرارةعالية.

 فتشػمؿعرضػانأيجبتشػغيؿكمراقبػةكتنظػيـالمػردـمػفلكحػةمفػاتيحمركزيػة،كالتػييجػب
.تدفؽاليكاءكتدفؽالكقكد،الحرارة:لمتغيراتكظركؼالتشغيؿمثؿمستمران

اعمفالنفاياتالطبيةاليجكزحرقياكىي:نكأىناؾ

 عبكاتالغازاتالمضغكطة. 

 .الكمياتالكبيرةمفالنفاياتالكيميائيةالقابمةلمتفاعؿ 

 كالتصكيرالفكتكغرافي.،شعاعيكالنفاياتالمتعمقةبالتصكيراإل،مالحالفضةأ 

 .البالستيؾالييرككربكنيالمشبعالكمكريدالمتعددالفاينيؿ 

 ميػػػزافالحػػػرارة:مثػػػؿ،النفايػػػاتالتػػػيتحتػػػكمعمػػػىنسػػػبةعاليػػػةمػػػفالزئبػػػؽكالكػػػادميكـ
لػػػػػػكاحالخشػػػػػػبيةالمبطنػػػػػػةبالرصػػػػػػاص)الػػػػػػدالئؿاأل،البطاريػػػػػػاتالمسػػػػػػتخدمة،المكسػػػػػػكر

(1)كغيرىامفالمستمزماتالصحية،ساسيةدكيةاألرشاديةالخاصةبتخزيفاألاإل
 

 يجابيات طريقة الحرق:إ
 80)حيػػثيمكػػفتخفػػيضالحجػػـبنسػػبة،لػػىأدنػػيقػػدرممكػػفإفالنفايػػاتتقميػػؿحجػػـككز-

 .(%90-60)،كماكيمكفتخفيضالكزفبنسبة(6%:

 كالكثيػػػرمػػػفالمػػػكاد،مػػػفجػػػراثيـكطفيميػػػاتجميعيػػػاعمػػػىالعكامػػػؿالممرضػػػةالحيػػػةيتقضػػػ
 الكيميائيةالضارة.

 نػػارةكاإلأ،كالصػناعةأ،التدفئػػةيمكػفاالسػتفادةمػػفالطاقػةالناتجػػةعػفالحػرؽفػػيعمميػات
 .(2)كغيرذلؾ

 سمبيات طريقة الحرق:
لكثيػػرمػػفالعناصػػرالثقيمػػةالسػػامةساسػػيانأكخاصػػةالبالسػػتيكيةمصػػدران،يشػػكؿحػػرؽنفايػػاتالمشػػافي

ىميا:أ



                                                           
 (.:9.)صدليؿالمعمـ.منظمةالصحةالعالمية(1)

 (.324.)صطبالمجتمع.منظمةالصحةالعالمية(2)
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 الديوكسين: .2

كتراجػعفػي،الخمقيةثارهببعضالعاىاتآكقدتـربط،نسافيعتبرمفالمكادالمسببةلمسرطافلدلاإل
.(1)كغيرذلؾمفخمؿىرمكني،كضعؼجيازالمناعة،معدؿالخصكبة

 الزئبق: .6

حيػػثيػػتـاسػػتخداموفػػيمػػكازيف،لمتمػػكثبػػالزئبؽساسػػيانأيشػػكؿحػػرؽالنفايػػاتالطبيػػةمصػػدران
لػػػىالبطاريػػػاتكالمصػػػابيحالفكريػػػة،إباإلضػػػافة،نابيػػػبالتكسػػػيعأك،كآالتقيػػػاسضػػػغطالػػػدـ،الحػػػرارة

ثػػـينتقػػؿليتػػراكـفػػيالػػدماغ،لػػىالػػرئتيفإنػػوينفػػذأحيػػث،شػػكاؿالزئبػػؽأكيعتبػػربخػػارالزئبػػؽأخطػػر
،كالػىتمػؼالكميػة،خرلمفالجسـمسببابذلؾتسمماتمختمفةتظيرعمىىيئةالتيػابالمثػةأكأجزاء

لػػىالتخمػػؼا ك،لػػىتشػػكىاتجينيػػةإالزئبػػؽيػػؤدمكالتعػػرضفتػػرةطكيمػػةلتركيػػزاتمنخفضػػةمػػفبخػػار
.(2)طفاؿالعقميعنداأل

 الكادميوم: .4

كيػتـ،مزمنػانكتسػممانأ،مػاحػادانإكيكػكفالتسػمـ،شدالمعادفسػميةلإلنسػافأعدالكادميكـمفي
كيتسػػػبببظيػػػكربعػػػض،كالطريػػػؽاليضػػػمي،الطريػػػؽالتنفسػػػي:التسػػػمـالحػػػادعبػػػرطػػػريقيفرئيسػػػيف

مػاالتسػمـالمػزمفألػىالمػكت،إعضالحاالتبعراضالصحيةالتيتصؿباإلنساففيالمؤشراتكاأل
نسػػجةأك،كالجيػػازالتناسػػمي،كالجيػػازالعصػػبي،كالجيػػازالتنفسػػي،لػػوعبػػرالجيػػازالبػػكليانفيجػػدطريقػػ
.(3)كظيكرعكارضصحيةمزمنةتخريبانالعظـمسببان

 الكربون:كسيد أول أ .3

المحتكإ لمكقكد الكامؿ االحتراؽغير يؤدممف العضكية المكاد إعمى التمكثبغاز كؿألى
كسيدالكربكفمعىيمكجمكبيفالدـمككنانأكؿأأنويتحدغاز،كمفمخاطرذلؾالغاز،اكسيدالكربكف

تأثيراتصحيةتتفاكتتبعانفينتجعفذلؾ،الذماليستطيعنقؿاالكسجيف،كربككسيؿالييمكجمكبيف
.(4)لدرجةتمكيثولميكاءمابيفالصداعحتىالمكت

 المعالجة الحرارية الرطبة )التعقيم باألوتوكميف(:  .ج 

                                                           
 (.53)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(1)

 (.23...)صباركد،نعيـسمماف.تمكثاليكاء(2)

فيتنشيطاألمراضالسرطانية،برككالبركيؿ(3)  (.204)صدكرالكادميـك

(.38)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(4)



74 
 

كمػػػزارع،كمعالجػػػةالنفايػػػاتالطبيػػػةالمتكلػػػدةمػػػفأقسػػػاـالعػػػزؿ،جيػػػزةالصػػػحيةيسػػػتخدـلتعقػػػيـاأل
.ككذلؾالمكادالحادة،الجراثيـفيالمختبرات

تمػػؾالطريقػػةعمػػىتعػػرضالنفايػػات حػػكاضخاصػػةأداخػػؿلػػىبخػػارمشػػبعتحػػتضػػغطعػػاؿوإكتقػػـك
كػؿالنفايػات،كمػايجػبأفتكػكفكاحتػراؽبحيػثتسػمحلمبخػاربالنفػاذ،كليامكاصػفاتخاصػة،مقفمة

فةإلػػػىالمؤشػػػػراتباإلضػػػا،كالضػػػغطالناشػػػئعػػػفعمميػػػاتالتشػػػغيؿ،ىػػػذهاألحػػػكاضمقاكمػػػةلمحػػػرارة
لمعرفػةصػالحيةىػذاالجيػازفػيانبيكلكجيػانكضعمعالنفايػاتمؤشػريحيث،الخاصةبالحرارةكالضغط

مػفزمػفكميػامراحػؿعمميػاتالتعقػيـكيجػبمراقبػة،كأفعمميةالتعقيـقدتمت،التخمصمفالجراثيـ
.(1)مؤشرالحرارةخالؿمراحؿالتعقيـك،ككميةالضغط،التعقيـ

كمػاأنيػاالتعػالجالنفايػاتالكيميائيػةأك،كتعتبرتمؾالعمميةغيرمالئمةلمعالجػةالنفايػاتالتشػريحية
إمكانيػةتعػرضجيػازالتقطيػعلمفشػؿالميكػانيكي،مػفسػمبياتتمػؾالطريقػةالصيدالنيةبكفاءة،كأيضػان

فػػػإفتكػػػاليؼاالسػػػتثمار؛كمػػػعذلػػػؾ.لظػػػركؼالتشػػػغيؿكفػػػاءةالتطييػػػرحساسػػػةجػػػدانكػػػذلؾكالتعطػػػؿ،ك
.(2)كاألثرالبيئيقميؿ،كالتشغيؿمنخفضة

 المعالجة الحرارية الجافة: .د 

عمى:،تعتمدالخطكاتاألساسيةفياستخداـالمعالجةالحراريةالجافة
 .تقطيعالنفايات 

 تدخؿالنفاياتإلىبريمةمتحركةيتـتسػخينيابكاسػطةالزيػتالمػارخػالؿأنػكبيتكسػطيالتصػؿ
 درجةمئكية.(250-220)إلىحرارة

 بعدىايتـضغطالمتبقياتبعدعمميةالحرؽ.،فدقيقةييتـتحريؾالنفاياتفيالبريمةلمدةعشر 

لمعالجػةكالتسػتخدـمطمقػان،ماتسػتخدـالحػرارةالجافػةلمعالجػةالنفايػاتالمعديػةكاألدكاتالحػادةعادةن
ككزنيػػػػػػابحػػػػػػدكد(،%90)األنسػػػػػػجةكالنفايػػػػػػاتالمشػػػػػػعة،حيػػػػػػثيػػػػػػتـتقمػػػػػػيصحجػػػػػػـالنفايػػػػػػاتبحػػػػػػدكد

.(3)باستخداـالحرارةالجافة(30-46%)
 التثبيت )التجميد(: .ه 

عضػكيةاللرباطإلىالعممياتالعضكيةكغيرالعضكية،كمكادالرباطغيػرلنكعمادةاتصنؼطبقان
كنظػػـالربػاطىػػذهتتطمػبالمػػاء.كتشػػمؿمػكاداإلسػػمنت،السػيمكاتالمذابػػة،كالجيػرىػياألكثػػرانتشػاران

                                                           
(.800...)صمثؿمفالنفاياتالطبيةمزىكدة،التخمصاألكعرابة،(1)
 (.0:)صنشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفايات،منظمةالصحةالعالمية(2)

(.:2)صدليؿإدارةالنفاياتالطبيةفيفمسطيفكالشخشير،الشريؼ(3)
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كلػػذلؾيشػػارإلييػػابأنيػػاعمميػػاتالتجميػػؿ/التثبيػػتالمائيػػةفػػيتمػػؾالػػنظـ؛لحػػدكثالتفاعػػؿالكيميػػائي
كمػػكادالتفاعػػؿىػػيالتػػيتسػػاعدعمػػىتثبيػػتالمككنػػات،أمػػامػػكادالربػػاط،مػػكادالربػػاطاإلسػػمنتيةعػػادةن

ككػػذلؾلػػبعضالمػػكاد،كقػػداسػػتخدمتتمػػؾالمػػكادلتجميػػدالنفايػػاتالمشػػعة،اإلسػػمنتيةتشػػمؿاألسػػفمت
التياليمكفتدميرىابالطرؽالحرارية،كقداستخدمتالجمعبيفمػكادالربػاطكالمػكادالخطرةالعضكية

:مثػػػؿ،لكػػػييػػػتـتجفيػػػؼالنفايػػػاتكخمطيػػػامػػػعمػػػادةالبالسػػػتيؾالسػػػاخنة؛عضػػػكيةالالعضػػػكيةكغيػػػر
.(1)يثميفإاألسفمتكالبكلي

 الدفن:  .و 

لجػػةالنفايػػاتقبػػػؿالػػتخمصمنيػػا،فػػػيمكفإذاكانػػتالبمديػػةأككزارةالصػػػحةتفتقػػرإلػػىكسػػػائؿلمعا
كىي:،كىناؾنكعافمفالمكبات،لمتخمصمقبكالناعتباراستخداـالدففأسمكبان

 المكبات المفتوحة: .0

عمىالعديدمفالشركط،كمفتعتبرتمؾالمكباتمفأقدـأنكاعالمكبات،إذيتـاختيارمكقعيابناءن
أىميا:أفتككفبعيدةعفالسكافأكعمىاألقؿخارجالمدينة،كماتفضؿالمناطؽالمنخفضةكالتي

استيعابان.تككفعمىشكؿأحكاض كأكثر تكمفة أقؿ تعتبر النفاياتإذ التخمصمف كيتـ لمنفايات،
باتأنياغيرمبطنةبطبقةعازلةتمنعبشكؿعشكائيدكفأدنىمعالجة.كمفأىـعيكبتمؾالمك

الجكفية المياه إلى النفاياتبالتراب،تسربالعصارة تغطية يتـ ال كأنو زيادة،كما في يساىـ مما
.(2)التمكثبالركائحكتطايرالممكثات

 مكب الطمر الصحي: .6
البيئية األضرار مف النفاياتلمحد كاحتكاء إلىتركيز الطريقة كذلؾعفطريؽ،تيدؼىذه

نتياءبعداالثـطمرىايكميان،كاحتكائيابأقؿحيزممكف،تقميصحجـالنفاياتإلىأقؿحجـممكف
العديدمفالنكاحيالبيئيةمنيا:أفيككفبعيدان.(3)مفالعمؿاليكمي عفإذيراعىعندتصميميا
أك،أكالطيف،ةعازلةمفاإلسمنتكعزؿالمكبعفخزاناتالمياهالجكفيةبطبق،التجمعاتالسكانية

ككذلؾتزكيدقاعدةمكافالطمر،مفأجؿحمايةالمياهالجكفيةمفالتمكث،نكعخاصمفالبالستيؾ
يعمؽبي األمطاركما مفمكادعضكيةذائبةفيالمياهبشبكةصرؼلمياه .كمفإيجابياتتمؾ(4)ا

                                                           
 (.284-283...)صالسيدخميؿ،معالجةالنفايات(1)

 (.207...)صأبكالعجيف،تقييـإدارةالنفاياتالصمبة(2)

البيئيةكالفرحاف،الغرايبة(3) (.308)صالمدخؿإلىالعمـك
 (.74...)صتقييـكاقعمكباتالنفاياتفيالضفةالغربية.شتية(4)
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إضافةإلىسيكلةتطبيقيا،كمايمكفأثناء،النفاياتالطريقةأنياأقؿكمفةتستكعبكميةكبيرةمف
لمطاقة.تطبيؽىذهالطريقةاالستفادةمفغازالميثافالناتجعفالنفاياتالمخمرةكمصدرو

الناتجةعف؛خطرتمكثالمياهالجكفيةبعصارةالمكب،كمفسمبياتىذهالطريقة أمبالمياه
فةالتيتتفاعؿمعالنفاياتبعدتساقطاألمطاركذكبافالكثيرتحمؿالمكادالعضكيةكالسكائؿالمختم

كماأفمفشأفالمكبالصحيأفينتجالكثيرمفالممكثاتاليكائيةكبتركيزات،مفالعناصرالممكثة
،النيتركجيف،غازالييدركجيف،مثؿغازالميثاف،أكؿكثانيأككسيدالكربكف،عاليةإلىحدكدالضرر

أكتخفيض،فيزيادةنسبةىذهالممكثاتمؤثرانكتمعبدكران،بريتيدالييدركجيفكغيرذلؾكك،األمكنيا
.(1)كفينقمياإلىأماكفمجاكرةلظركؼالطقسمفحرارةكرياح،تركيزاتيا

 الطمر اآلمن بداخل المشفى: .4

لمتطبي القابؿ الكحيد الخيار المشفى بداخؿ الطبية لمنفايات اآلمف الطمر يككف كالمتاحقد ؽ
؛كمعذلؾ.كفيمخيماتالالجئيفالمؤقتة،فيالمكاقعالبعيدةكتحديدان،لمؤسساتالرعايةالصحية

 كالتيمنيا:،ساسيةالمشفىكضعبعضالقكاعداألإدارةفإنومفالكاجبعمى
 لىمكقعالتخمصلممكظفيفالمرخصليـذلؾفقط.إفتنحصرإمكانيةالدخكؿأيجب -

لتجنػبتمػكثأمميػاهفكػافمتػكفرانإمثؿالطػيف،مكقعالدففبمادةقميمةالنفاذيةيجبتبطيف -
.لىاآلبارالمجاكرةإفتصؿأكالتييمكف،جكفية

حيػثسػتمتمئالمسػاحةالمتاحػةبسػرعةإذاكػافدفػف،يجبطمرالنفاياتالطبيػةالخطػرةفقػط -
النفاياتالعامةلممشفىفييا.

لتجنػب؛كذلؾبتغطيػةكػؿطبقػةمػفالنفايػاتبطبقػةمػفالتربػة،مكبمكقعالدففكإدارةيجب -
كلمنعتكاثرالقكارضكالحشراتفييا.؛الركائح

عمػىمػفأبحيػثيكػكفقػاعالحفػرة،كيعتمددففالنفاياتاآلمفبشكؿكبيرعمػىالممارسػاتالتشػغيمية
متر.(216)مستكلالمياهالجكفيةبمايقؿعف

 الدقيقة )الميكروويف(:المعالجة بالموجات  .ز 

النفايػػات عامػػؿبسػػيؿثػػـتي،جػػزاءصػػغيرةداخػػؿغرفػػةالمعالجػػةألػػىإتسػػتكجبتمػػؾالعمميػػةتقطيػػعكفػػـر
كافػػرمػػفمكجػػاتالميكرككيػػؼعمػػىدرجػػةحػػرارةعاليػػة)درجػػةالتعقػػيـكالتػػييمكػػفتكفيرىػػابػػدفعبخػػار

المعالجة(.أثناءساخففيالغرفة

                                                           
 (.285)صكتابالبيئة،دندش(1)
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نيػاالتسػببأمتمػكثأكمػا(،%90)كتمتازىذهالتقنيةبإمكافتقميؿحجـالنفاياتبنسبةنصؿالػى
.(1)لميكاء

احتماليػػةإضػػافةإلػػى،فتكػػاليؼاالسػػتثماركالتشػػغيؿمرتفعػػةنسػػبيانفػػإ،أمػػاعػػفسػػمبياتىػػذهالعمميػػة
حدكثمشاكؿفيالتشغيؿكالصيانة.

 عادة التدوير:إ .ح 

،غػراضمختمفػةأىيإعادةتصنيعالنفاياتبعػدجمعيػاكفرزىػالالسػتفادةمػفبعػضمككناتيػافػي
طالػػةعمػػرالمػػداففا ك،كالمحافظػػةعمػػىالمػػكاردالطبيعيػػة،كمػػفمزايػػاتمػػؾالطريقػػةتقميػػؿكميػػةالنفايػػات

 الصحيةبتقميؿالكمياتالمطمكبةمنيا.

كتحتػاجء،نيػامكمفػةبعػضالشػيأنفايػاتالطبيػة،كمػالمعديدمفال،فييغيرصالحةماعفعيكبياأ
.(2)لنفاياتعندمصدرانتاجياإلجراءاتصارمةفيعمميةفرزكجمعا

 التدريب: -2

إفاليدؼالعاـمفالتدريبىكتنميػةالػكعيفػيمجػاؿمكاضػيعالصػحةكالسػالمةكالبيئػةالمتعمقػة
فأكيجػػبعمػػىبػػرامجالتػػدريب،عمميػػـاليػػكميأثنػػاءككيفيػػةتأثيرىػػاعمػػىالعػػامميف،بالنفايػػاتالطبيػػة

نشطةأككؿ،كمايجبتصميـدارةلياتمكظفيالمشافيفيبرنامجاإلئكيسمطالضكءعمىمياـكمس
:،كىيالتدريبمنفصمةبحيثتستيدؼأربعفئاترئيسةمفالمكظفيف

 ؿعفتنفيذاالنظمةالمتعمقةبإدارةالنفاياتالطبيةئكسدارمالمكالكادراإليفامدراءالمش. 

 طباءاأل. 

 الممرضكفكالفنيكف. 

 .عماؿالنظافة 

:التاليةساسيةدنىمفالتدريبعمىالبنكداألفيتضمفالحداألأكيجب

 التعامؿمعالنفاياتالطبية.أثناءمعمكماتعفالمخاطرالمصاحبة 

 خرل.كالحكادثاألجراءاتالتعامؿمعاالنسكابإ 

 .تعميماتحكؿاستخداـالمالبسالكاقية 

                                                           
(.42-40الفيشاكم،نفاياتلمصحةأيضان)ص(1)
 (.5)صابراىيـ،اآلثارالبيئيةلمشكمةالتخمصمفالنفاياتبالحرؽ(2)
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 معالجػػػػة،تخػػػزيف،نقػػػؿ،جمػػػع،تطػػػكيرالمعرفػػػةالمتعمقػػػةبػػػإدارةالنفايػػػاتالطبيػػػةمػػػففصػػػؿ
 .(1)كالتخمصالنيائي

 التوثيق: -3

،كتفسػػػرالفعاليػػػػات،التػػػيتصػػػػؼ،كالمرسػػػػكمةأمجمكعػػػةالمعمكمػػػػاتالمكتكبػػػةبيتمثػػػؿالتكثيػػػػؽ
كالنتائجذاتالصمةبالنفاياتالطبيةالتيتنتجيػاالعيػادات،فػالبػد،كالمتطمبات،ساليبكاأل،نشطةكاأل

 كنظافةالبيئةمفنفاياتيا.،كتقييـتأثيرىاعمىسالمةالعامميفكصحةالمجتمع،مفكزفالنفايات

بالنفاياتالمتكلدةفػيبدايتياتدكيفالمعمكماتذاتالصمة،بعادأكيعدالتكثيؽعمميةميمةذاتثالثة
جػػراءتقييمػػاتدكريػػةليػػاتشػػمؿإعػػفكػػؿعيػػادة،ثػػـحفظيػػاكبيانػػاتمفيػػدةلمتخػػذمالقػػرارات،فضػػالن

تحديدمدلنجاحالجيكدالمبذكلةلمعالجةالنفاياتكالتخمصمنيا.

فالتكثيؽالناجحفيإدارةالنفاياتالطبيةيفيدفي:إكما

لمتخذمالقرارفيمكاجيةالمشكالتالصحيةالتيقػدمفيدانمرجعيانمصدرانتكفيرالكثائؽالتيتعد -
تتركياالنفاياتالطبية.

فالكثػػائؽأعػػفككضػػعالبػػرامجالمناسػػبةلحميػػادكفتػػراكـ،فضػػالن،بػػأكؿكالنأاقتفػػاءأثػػرالمشػػكالت -
لالسياسػاتالمحػددةداةمناسبةلمقارنةكاقعالنفاياتالطبيةمػعالمخطػطعمػىمسػتكأالجيدةتككف

كالمشفى.ألمدكلة
النفايػاتالطبيػةفػيإدارةساسيةلكضعبرامجتدريبيةكتثقيفيةلتطكيراألمعمكماتالتكفيرالبياناتك -

العياداتكالمشافي.
عمػػاؿالمنكطػػةبعمػػاؿرشػػاديةلتحديػػدالطرائػػؽالناجحػػةإلنجػػازالميمػػاتكاألإداةأفتكػػكفالكثػػائؽأ -

سكـفيخطةالنفاياتالطبية.رالكصكؿلماىكمكدائيـكدكرىـبشكؿيتناسبأالنظافة،كتقييـ
سمكبالكاجباستعمالوحسبكزفالنفاياتالطبيةكنكعيتيالمتعامؿمعيػاكاألأ،تحديدنكعالتقنية -

 .(2)ضارانثرانأكالتخمصمنيابمااليترؾ


 

                                                           
(.256)صنشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفايات،منظمةالصحةالعالمية(1)
 (.420-:40)صالعنزم،اإلدارةالصحية(2)
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 النفايات الطبية الخطرة: ة: الستراتيجية البديمة لمعالجة مشكمسادساً  4.2
إلىستنقاطمكجزةإلنشاءمنظكمةمتكاممةكآمنة(3026)يشيرد.الطاىرإبراىيـالثابت

كالمراكزالصحية،،الطبية،الناتجةمفالخدماتالصحيةلممرضىبالمشافيالنفاياتعندالتعامؿمع
:(1)كمعامؿالتحاليؿكغيرىاكىي

 بالمرفق الصحي قبل البدء في أي حمول: النفاياتدراسة مشكمة   3.6.1
كذلؾعفطريؽ:

المعديػػػػػة،النفايػػػػػات:مػػػػػثالن،المنتجػػػػػة،كتحديػػػػػدأنكاعيػػػػػابدقػػػػػةالنفايػػػػػاتمعرفػػػػػةكتعيػػػػػيفأنػػػػػكاع .أ
 الصيدالنية،الكيماكيةكالمشعةكغيرىا.

:ثالنكمككناتيا،كأماكفإنتاجيا،ممايسيؿالػتحكـفييػا،باسػتبداؿمػالنفاياتالتحكـفيكمية .ب
 أكثرفاعمية.كخرلأقؿسميةأمكادالتعقيـأكالتنظيؼالشديدةالسميةمع

 وضع استراتيجية عامة لممرفق الصحي: 3.6.2
كذلؾمفخالؿ:

الطبيػة،مػفحيػثكجػكدمعظػـكسػائؿالنفايػاتدراسةالخدماتالمتاحةبالمدينػةلمػتخمصمػف .أ
كأدكاتنقؿكجمعتمؾالنفايات.

تكمفةالػتخمصمنيػاداخػؿالمرفػؽبكاسػطةالمحػارؽ،:مثالنكمياالمتاحةدراسةتكمفةالخيارات .ب
أكتكمفػػةنقميػػاكالػػتخمصمنيػػابالتعػػاكفمػػعمرفػػؽصػػحيآخػػر،أكأفتتكفػػؿشػػركاتالنظافػػة

.كموالعمؿب
تحديدمسارالبرنامجالذمتػـاختيػاره،مػعتحديػدكبدقػةالطريقػةالمثمػىلمػتخمصمػفالنفايػات .ج

آخذيففياالعتبارسالمةالبيئةالمحيطةكاألفرادكالعامميفبالمرفؽ.،فؽالطبيةبالمر
عطػػػػػاءالميػػػػػاـكالمسػػػػػ،تحديػػػػػد .د نقػػػػػؿ،كالعػػػػػامميفكالعػػػػػامالتبجمػػػػػع،لياتلطػػػػػاقـالتمػػػػػريضئككا 

.كينصػػػحبتعيػػػيفكميػػػاكالػػػتخمصمػػػفالنفايػػػات،مػػػعتحديػػػدالمسػػػئكؿعػػػفمتابعػػػةاإلجػػػراءات
صالحيات،كيتبعوعماؿكعػامالتالنظافػة.كيمكػفلػواستشػارةلديوك،مكظؼميمتوالمراقبة

أخصائييففيتخصصاتكاألشعة،الصيدلية،كاألحياءالدقيقةكغيرىا.

                                                           
 ة)عمىاالنترنت(.األضرارالصحيةكالبيئيةلممخمفاتالطبي،الطاىر(1)
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كنقػػػؿكالػػػتخمصمػػػف،تحديػػػداإلطػػػارالزمنػػػيلكػػػؿمرحمػػػةمػػػفمراحػػػؿالبرنػػػامجالمعػػػدلجمػػػع .ق
يػايحتػاجإلػىمػراتالنفايات،معكضعجػدكؿزمنػيلجمػعالنفايػاتمػفاألقسػاـ،فػالبعضمن

لشدةاالزدحاـ.ككضعجدكؿزمنيلنقػؿالنفايػاتمػفالمرفػؽالصػحي،حيػتيكػكفزمػفعدة
الطبيػػػةمخػػػالؼلػػػزمفالقمامػػػةالعامػػػة،أككضػػػعجػػػدكؿزمنػػػيلحػػػرؽالنفايػػػاتالنفايػػػاتجمػػػع

الطبيةحتىالتتراكـ.

الطبية وغير  تالنفاياوالتخمص من  ،نقل ،ب الطاقم الطبي المسئول عن تنظيفتدري 3.6.3
 الطبية:

كذلؾمفخالؿ:

طبيػػة،مػػععمػػؿدكراتالالطبيػػةكغيػػرالنفايػػاتتػػدريبالطػػاقـالطبػػيعمػػىكيفيػػةفصػػؿأنػػكاع .أ
مػػػع،عمػػىحػػدهالنفايػػاتتدريبيػػةمصػػغرةفػػيكػػػؿقسػػـ،عمػػىكيفيػػةعػػػزؿكنقػػؿكػػؿنػػكعمػػػف

لذلؾ. تزكيدىـبمايمـز
الطبيػةلكػؿقسػـعمػىحػده،مػعإنجػازدكراتالنفايػاتتزكيدالعامميفبمعمكمػاتعػفمخػاطر .ب

الطبية.النفاياتمكثفةاليدؼمنياىكتكعيةطاقـالتمريضكالعامميفبأخطار
كاختيػارأمػاكفالتجميػعكأمػاكفكضػعالسػالت،ككضػعمخطػط،النفايػاتتكضيحكيفيػةجمػع .ج

عػػػاـلممرفػػػؽالصػػػحييبػػػيفأمػػػاكفالسػػػالتفػػػيحجػػػراتالمرضػػػى،كاألقسػػػاـكأمػػػاكفالجمػػػع
المؤقتلحيفنقمياخارجان،كمسارسيرعرباتجمعالقمامةداخؿالمرفؽالصحي،معاألخذ

مكث.فياالعتبارسالمةاألفرادكالبيئةلمتقميؿمفالت
لياتبالكامػؿ،مػعتحديػداألشػخاصالمسػئكليفعػفجمػعالقمامػةمػفئكإعطاءكتكضػيحالمسػ .د

كاألشخاصالمسئكليفعفنقميامفالمرفؽأكمعالجتيا.،األقساـ

 الطبية: النفاياتالتقميل من كمية وخطورة  3.6.4
كذلؾعبرالخطكاتالتالية:

فمػػػ،كاسػػػتخداـأجيػػػزةإلكتركنيػػػةبػػػدالنالتقميػػػؿمػػػفاسػػػتخداـاآلالتالتػػػيتحتػػػكمعمػػػىالزئبػػػؽ -2
لمتقميؿمفاحتماؿتمكثالبيئةبيذهالمادةالسامةجدان.؛األجيزةالتيبيازئبؽ

كبالتالي،لمتقميؿمفكميةالنفاياتالمحركقة؛استخداـمكادآمنةلمبيئةيمكفإعادةاستخداميا -3
مفكميةاألبخرةالمنبعثةعنيا.التقميؿ
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الطبية،كباألخصسجالتالمكادالسامةالخطرة،ليتـالرجكعإليياعندنفاياتالحفظسجالت -4
 كضعاستراتيجيةعامةلمتخمصمفالنفاياتالسامةكالطبية.

 الطبية عند أماكن إنتاجها: النفاياتتصنيف   3.6.5
كذلؾعفطريؽ:

،لسػميـمعيػاحتػىيتسػنىالتعامػؿا؛الخطرةكالمعديػةعػفالقمامػةالعامػةالنفاياتعزؿكفصؿ .أ
كالحذرمفالنفاياتالمعدية،كالتيتككفأقؿفيالكميةمفالقمامةالعامة.

لمتقميؿمفتكمفةالتخمصمفالنفاياتالخطػرةكالسػامة،كالنفايػات؛معالجةكؿنكععمىحده .ب
مػعألنػوفػيحالػةاختالطيػا؛قؿ،إالأنياتحتاجلمعالجةأكثرأمنػانأالمعدية.كمعأفكمياتيا

القمامةالعامةستككفكمفةمعالجتياأكبر.
مػعكضػعالمػكاد،األخػرلالنفايػاتالحػادةعػفالنفايػاتالتقميػؿمػفخطػرالعػدكل،عنػدفصػؿ .ج

حتىيساعدذلؾفيالتقميؿمفاإلصابات.؛مباشرةفيعمبالبالستيؾالمقكمالحادةكاإلبر

 المعدية معالجة سميمة: النفاياتمعالجة   3.6.6
كذلؾمفخالؿالخطكاتالتالية:

فػبعض،فنػكعالمحرقػةميػـعنػداالختيػارإاختيارمحرقةمناسبةكآمنػةلمبيئػةكاألفػراد،حيػث .أ
الصػيدالنيةتحتػاجإلػىمحرقػةبدرجػةحػرارةالنفايػات:تحتاجلمكاصفاتمعينة،فمػثالنالنفايات

لألبخرةالسامة.درجةمئكيةحتىاليحدثانبعاث(2300)التقؿعف
العمػػؿعمػػىالتقميػػؿمػػفاألبخػػرةالسػػامةالمنبعثػػةمػػفالمحػػارؽ،مػػعضػػركرةالمتابعػػةكالكشػػؼ .ب

كذلؾتفاديانالنبعاثاألبخرةالسامةفياليكاءالجكم.،الدكرمعمىأجيزةكمصفياتالمحارؽ
فالمػػكادالتقميػػؿمػػفزمػػفتخػػزيفالمنتجػػاتالسػػامةكرمػػادالمحػػارؽ،حيػػثيفضػػؿعػػدـتخػػزي .ج

كذلػؾبنقميػا،الكيماكيةكالسامةلفتراتطكيمة،كالتخمصمفرمادالمحارؽالنػاتجبشػكؿدكرم
كردميابعيدانعفالمناطؽالسكنية.

 : الطرق الصحية إلدارة النفايات الطبية وتكاليفها:سابعاً  4.3
،بوالطبػػػيكفنيػػػيفإلبعػػػادالخطػػػرعػػػفاألفػػػرادالعػػػامميفبػػػالمرافؽالصػػػحيةمػػػفالطػػػاقـالطبػػػيكشػػػ

لػكعػدةككذلؾإبعادالخطرعػفاألشػخاصالمحيطػيفكالمجتمػعكالبيئػةبصػفةعامػة.فينػاؾخطػكات
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لمبيئػػة،كالتػػييمكػػفلمعػػدكلكخطػػرانكلػػيسمصػػدران،لمشػػفاءاسػػتخدمتألصػػبحالمرفػػؽالصػػحيمصػػدران
:(1)عرضياكمايمي

 :تطبيػػػؽنظػػػاـالتصػػػنيؼلممخمفػػػاتالطبيػػػةكغيػػػرالطبيػػػة،حيػػػثتقسػػػـالنفايػػػاتالخطـــوة األولـــى
 كآالتي:

بقاياالطعاـ،األكراؽ،عمبالبالستيؾ،عمػبالمشػركباتالغازيػة،مناديػؿ:مثؿ،النفاياتالعامة -
كرقيةأكأمشيءمماثؿغيرممكثبمخمفاتالمرضى،حيثتجمعكتكضعفيأكياسخاصة

بيا.
أكمخمفػػػاتالمرضػػػىالناتجػػػةمػػػفالعنايػػػةبيػػػـمػػػفاألقسػػػاـالمختمفػػػةكغػػػرؼ،لطبيػػػةالنفايػػػاتا -

كمخػػػػابرالتحاليػػػػؿ،كأقسػػػػاـالمشػػػػفىالتخصصػػػػية،كقاعػػػػاتاإلنعػػػػاش،اإليػػػػكاء،جنػػػػاحالعمميػػػػات
كيتـتجميعياكالتعامؿمعيابحذرشديد.،،تكضعفيأكياسخاصةبياكافةبأنكاعيا

الزجػػاجالمكسػػكرفػػيالحػػالتيفممػػكثكغيػػر،المشػػارط،الحقػػف،إلبركػػا،الحػػادةالنفايػػاتالمػػكادك -
ممكث.

  :كفؽالتاليالنفاياتاستخداـاألكياسالمخصصةلكؿنكعمفالخطوة الثانية: 
مػػعاألخػػذفػػي،تالقمامػػةداخػػؿاألقسػػاـإلػػزاـالعػػامميفبكضػػعأكيػػاسبػػالكزفالمناسػػبفػػيسػػالٌ -

كأف،التأكثرمػفالػالـزراعىعدـتعبئةالسٌالنفايات،كييحجـالسمةمعحجـتناسباالعتبار
كبعيدةعفسريرالمريض.،تككفبغطاء

أحدىابكيسأحمػركتكػكفخاصػةبنفايػات،ينبغيأفتككفىناؾسمتاففيكؿغرفةلممرضى -
ية.كاألخرلبكيسأسكدلبقاياالغذاءأكالكرؽأكالقاذكراتكالعمبالبالستيك،المريضالمعدية

باليػدعبػػرالممػػراتحتػىالتتمػػزؽ،تنقػػؿعػادةبعربػػاتصػػغيرةالنفايػػاتيتعػيفعػػدـنقػؿأكيػػاس -
إلىمكافالتجميعالمؤقت.

  :ضركرةاسػتعماؿحاكيػاتأكحافظػاتصػغيرةمػفالبالسػتيؾالمقػكلعمييػاإشػارةالخطوة الثالثة
كعػػدـرمييػػانيائيػػان،سػػتخداميامباشػػرةلجمػػعبقايػػااإلبػػركالحقػػفبعػػدا؛البيكلكجيػػةالخطػػرةالنفايػػات

يعبػأأكثػرمػفبأكياسالقمامة.كيتـالػتخمصمنيػابعػدتعقيميػابكاسػطةالمحػارؽ،كمػاينبغػيأال
.ثالثةأرباعتمؾالحافظات

                                                           
 .)عمىاالنترنت(النفاياتالطبية.قياتدانةنجرافلمثقافةكالحكارممت(1)
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  :استخداـطرؽبديمػةلمػتخمصمػفبعػضالنفايػاتالطبيػةبػدؿالحػرؽمثػؿالتعقػيـالخطوة الرابعة
لكيماكيةقبؿكضعيامعالنفاياتاألخرل.كالمعالجةا،البخارم

 سيارةنقؿالقمامة(لكؿنكعالخطوة الخامسة :استخداـعرباتتجميعالقمامةالمؤقتة)لحيفقدـك
كيراعىفيذلؾمايمي:هعمىحد

عػػدـتجميػػعالنفايػػاتمػػفقبػػؿالعػػامميفككضػػعيافػػيالممػػراتكالردىػػاتأمػػاـالمػػارةأكالػػزكار -
خارجالمرفؽالصحي.لحيفنقميا

،كالحشػرات،كالطيػكر،كالحيكانػات،عدـتخزيفالنفاياتفػيمسػاحاتمفتكحػةمعرضػةلألمطػار -
كيفضؿمكافمغمؽمعكجكدتيكيةمالئمة.،كالقكارضالناقمةلألمراض

سيكلةكصكؿعامالتكعماؿالنظافةبالمرفؽالصحيكعرباتنقؿالنفاياتإلىالخارج. -
كزكارالمرفؽالصحيلمكافالتجميعالمؤقتلمنفايات.،المارةصعكبةكصكؿ -
اسػػػػتخداـعربػػػػاتبمػػػػكنيف)األصػػػػفرلمنفايػػػػاتالطبيػػػػةكالرمػػػػادملممخمفػػػػاتاألخػػػػرل(فػػػػيمخػػػػزف -

كتكضػػعفػػيأمػػاكفبعيػػدةعػػفبعضػػياحتػػىاليحػػدثخمػػط،كأفتكػػكفغيػػر،التجميػػعالمؤقػػت
كتنقميػػااألقػػداـبػػدكرىاإلػػىداخػػؿ،بػػاتالمعديػػةحتػػىالتمػػكثاألرضػػيةبالميكرك؛منفػػذةلمسػػكائؿ

المرفؽالصحي.
كجكدمصدرلممياهلتنظيؼاألرضيةكتصريؼمناسبليا. -
إبعادمراكزتجميعالنفاياتالمؤقتةعفمخازفاألغذيةكالمطعـكالمطبخ. -
يػةتحسػبناألمالحثعمىارتداءالقفازاتكالمعاطؼالكاقيةلمعامميفالمكمفيفبنقػؿالنفايػاتالطب -

أكتسربلبعضالسكائؿالممكثة.،كخزباإلبر
كيفضػؿضركرةكجكدكقتثابتلنقؿالقمامةمفالمرفؽالصحي،عمػىاألقػؿمػرةكاحػدةيكميػان -

جمعالقمامةفيكؿكرديةعمؿ.
يفضؿجمعاألكياسالسكداءلمقمامةالعاديةفيكقػتيختمػؼعػفكقػتجمػعاألكيػاسالحمػراء -

تالطبيةحتىاليحدثخمطبينيـ.لممخمفا
حتػػىيسػػيؿإغالقيػػاكالتعامػػؿ؛يراعػػىعػػدـامػػتالءأكيػػاسالقمامػػةأكثػػرمػػفثالثػػةأربػػاعالكػػيس -

كحتىالتتمزؽبسبباالمتالءالكامؿ.،معيا
الطبيػةأفتكضػععالمػاتمختصػرةعمييػاتخػصالنفايػاتيفضؿبعدامتالءاألكياسالحمػراءب -

ؿعفتمؾالمناكبةكتاريختجميعيا.ئككالمس،القسـالذمجمعيا
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لتحديػػدكميػػة؛كيػػكـتجميعيػػا،ككمياتيػػا،النفايػػاتيفيػػدمجمػػكعىػػذهالمعمكمػػاتفػػيالتعػػرؼعمػػىتمػػؾ
.النفاياتكمعرفةكيفيةالتعرؼعميوفيحالةتـالعبثبتمؾ،لكؿقسـالنفايات

  :كتتضمف::مختبراتالتحاليؿالخطوة السادسة 
ضركرةالتخمصمفأطباؽالمزارعالبكتيريةبكاسطةالتعقيـالبخارمقبؿرميتمػؾاألطبػاؽفػي -

لزيادةالتأكدمفالقضاءعمىالميكركبات.؛الطبيةالنفاياتأكياس
تفاديػػان؛السػػائمةقبػػؿتصػػريفيابشػػبكاتالمجػػارمالعامػػةالنفايػػاتإجػػراءالمعالجػػةاألكليػػةلػػبعض -

بيالمشبكةكالبيئة.لألضرارالتيقدتسب
  :بنػػػكؾالػػػدـ،حيػػثيػػػتـكضػػعكحػػػداتدـالمتبػػػرعيفغيػػرالصػػػالحةلالسػػػتخداـالخطــوة الســـابعة

)بسػػببانتيػػاءصػػالحيتياأكاحتكائيػػاعمػػىميكركبػػاتالػػدـالمعديػػة(فػػيأكيػػاسحمػػراء)سػػميكة
خرل.كليسبالطرؽاأل،كيتـالتخمصمنيابكاسطةالمحارؽفقط،كغيرمنفذةلمسكائؿ(

 الصػػيدليةكمخػػزفاألدكيػػة،إذتعػػاداألدكيػػةمنتييػػةالصػػالحيةأكسػػيئةالتخػػزيفالخطــوة الثامنــة:
كاليػتـالػػتخمصمنيػػابالمفرغػػات،حتػػىيػتـالػػتخمصمنيػػابمعػػرفتيـ؛لممصػدرأكالشػػركةالمػػكردة

العامةمعغيرىامفالقمامات.
  :عمىكؿعينةيػتـإرسػاليامػفاألقسػاـإلػىأقساـاإليكاء،يتعيفكضععالماتالخطوة التاسعة

حتػى،كىػؿالمػريضمصػاببمػرضمعػدو،كمػدلخطكرتيػا،مختبرالتحاليؿتبيفمفأيفأخػذت

 منيابالشكؿالمالئـ.التخمصإلىباإلضافة،خطكرتياحسبعمىسميـبشكؿمعياالتعامؿيتـ
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 :الثالثممخص الفصل   4.4
 الناتجػػةعػػفمختمػػؼمؤسسػػاتالرعايػػةجميعيػػاالنفايػػاتالطبيػػة"نيػػاأتعػػرؼالنفايػػاتالطبيػػةب

المختبػػػػرات،العيػػػػاداتالصػػػػحية،نفايػػػػاتالمشػػػػافي:مثػػػػؿ،الصػػػػحيةنتيجػػػػةالخػػػػدماتالصػػػػحية
 خرل.أأماكفةكأيأعياداتالطبالبيطرم،دكيةمصانعكمستكدعاتاأل،الصحية

 الطبيةإلىمصادررئيسةكمصادرثانكية.النفاياتتنقسـمصادر 

 غيػػرالخطػػرةالنفايػػاتالطبيػػةإلػػىمخمفػػاتطبيػػةغيػػرالخطػػرةحيػػثتشػػكؿالنفايػػاتتصػػنؼ
الطبيػػةالنفايػػاتالطبيػػةالصػػادرةعػفالرعايػػةالصػػحية،أمػػاالنفايػػات%(مػفإجمػػالي0:-86)

 (.%36-20الخطرةفتشكؿ)

 أدكاتحػػادة،كيميائيػػة،ةمنيػػا:نفايػػاتمعديػػة،باثكلكجيػػ،عديػػدةانالطبيػػةأنكاعػػالنفايػػاتتضػػـ،
 سامةلمجيناتكمخمفاتصيدالنية.الالنفاياتمشعة،عبكاتمضغكطة،

 الكثيرمػفاألضػراركالمخػاطربػالطبيةالناتجةعفالعنايةالصػحيةبالمرضػىالنفاياتتتسبب
لحػػػادة،مخػػاطرالعػػػدكل،منيػػا:األضػػرارالصػػػحيةلممخمفػػاتالمعديػػةكا،عمػػىصػػحةاإلنسػػػاف

األضػػػػرارالصػػػػحيةلممخمفػػػػاتالكيماكيػػػػةكالصػػػػيدالنية،األضػػػػرارالصػػػػحيةلمخمفػػػػاتاألدكيػػػػػة
السامة،األضرارالصحيةلممخمفاتالطبيةالمشعة،المخاطرالبيئيةلمنفايػاتالطبيػة،مخػاطر

 التسمـكالحركؽ.

 تخػػػػزيف،نقػػػػؿ،جمػػػػع،مميػػػػاتفصػػػؿاإلدارةالتػػػػيتيػػػػتـبع"بأنيػػػا،الطبيػػػػةالنفايػػػػاتتعػػػرؼإدارة
عػادةا ك،منػة،ككػذلؾتقميػؿحجميػاكالتخمصمفالنفاياتالطبيةبالطرائؽالعمميةكالصحيةاآل

 ."تدكيرهكفتدكيرمايم

 الطبية.النفاياتالطبيةالمفتاحالرئيسلنجاحإدارةالنفاياتتعتبرعمميةفصؿ 

 منيا:المعالجةالكيميائية،الحرؽ،المعالجةالحرارية،الطبيةالنفاياتلمعالجةعدةىناؾطرؽ
 الرطبة،المعالجةالحراريةالجافة،التثبيت،الدفف،إعادةالتدكير،المعالجةبالمكجاتالدقيقة.

 الطبيةفيالعيادات.النفاياتيعدالتدريبأداةأساسيةلنجاحإدارة 

 تػػػدكيفالمعمكمػػػاتذاتالصػػػمةبالنفايػػػاتبعػػػادبػػػدايتياأيعػػػدالتكثيػػػؽعمميػػػةميمػػػةذاتثالثػػػة
جػراءتقييمػاتإعػفالمتكلدةفيكؿعيادة،ثـحفظيػاكبيانػاتمفيػدةلمتخػذمالقػرارات،فضػالن

 جيدة.بطريقةمنياكالتخمص،النفاياتالمبذكلةلمعالجةنجاحالجيكدمدلتحديدتشمؿليادكرية
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 الطبيػةالناتجػةمػفالخػدماتالنفايػاتامػؿمػعالبدمفإنشاءمنظكمةمتكاممةكآمنةعنػدالتع
كذلؾمفخالؿكجكداستراتيجيةبديمةلمعالجة،الصحيةلممرضىبالمشافيكالمراكزالصحية

ةأيػػببػػالمرفؽالصػػحيقبػػؿالبػػدءالنفايػػاتدراسػػةمشػػكمةعبػػر،الطبيػػةالخطػػرةالنفايػػاتمشػػكمة
بالطاقـالطبيالمسػئكؿعػفتنظيػؼحمكؿ،ككضعاستراتيجيةعامةلممرفؽالصحي،كتدري

الطبيػػػة،كتصػػػنيؼالنفايػػػاتطبيػػػة،كالتقميػػػؿمػػػفكميػػػةكخطػػػكرةالالطبيػػػةكغيػػػرالنفايػػػاتكنقػػػؿ
 المعديةمعالجةسميمة.النفاياتالطبيةعندأماكفإنتاجيا،ككذلؾمعالجةالنفايات

 كلػػػيسمصػػػدران،لمشػػػفاءألصػػػبحالمرفػػػؽالصػػػحيمصػػػدران؛لػػػكاسػػػتخدمتعػػػدةىنػػػاؾخطػػػكات
الطبيػػةكغيػػرالطبيػػة،اسػػتخداـالنفايػػاتأىميػػا:تطبيػػؽنظػػاـتصػػنيؼ،كخطػػرانلمبيئػػة،لمعػػدكل

الطبيػػػة،ضػػػركرةاسػػػتعماؿحاكيػػػاتأكحافظػػػاتالنفايػػػاتاألكيػػػاسالمخصصػػػةلكػػػؿنػػػكعمػػػف
كعػػػدـرمييػػػانيائيػػػان،البيكلكجيػػػاالخطػػػرةالنفايػػػاتصػػػغيرةمػػػفالبالسػػػتيؾالمقػػػكلعمييػػػاإشػػػارة

:مثػػؿ،الطبيػػةبػػدؿالحػػرؽالنفايػػاتبأكيػػاسالقمامػػة،اسػػتخداـطػػرؽبديمػػةلمػػتخمصمػػفبعػػض
سػػػيارةنقػػػؿالقمامػػػة ،(التعقػػػيـالبخػػػارم،اسػػػتخداـعربػػػاتتجميػػػعالقمامػػػةالمؤقتػػػة)لحػػػيفقػػػدـك

مخابرالتحاليؿ،بنكؾالدـحيػثيػتـكضػعكحػداتالػدـغيػرالصػالحةلالسػتخداـفػيأكيػاس
الػػػتخمصمنيػػػابكاسػػػطةالمحػػػارؽفقػػػط،الصػػػيدلةكخػػػزفاألدكيػػػةإذتعػػػاداألدكيػػػةكيػػػتـ،حمػػػراء

 لىالشركةالمكردة،أقساـاإليكاء.إمنتييةالصالحية



 















 الفصل الرابع 3
عيادات الوكالة الطبية في  النفاياتواقع 

 بمحافظات غزة
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 الفصل الرابع
 الطبية في عيادات الوكالة بمحافظات غزة النفاياتواقع 


،ثػػػـمعالجتيػػػا،تخزينيػػػا،نقميػػػا،جمعيػػػا،الطبيػػػةالنفايػػػاتالطبيػػػة:فػػػرزالنفايػػػاتتتضػػػمفإدارة

عيػػاداتمكالػػتخمصالنيػػائيمنيػػا،فمػػفخػػالؿتحميػػؿالنتػػائجاإلحصػػائيةكالدراسػػةالميدانيػػةالتػػيتمػػتل
الطبيػػػة،كالتػػػيتمػػػرالنفايػػػاتـالتعػػػرؼإلػػػىكاقػػػعثػػػكنػػػركا(بمحافظػػػاتغػػػزة،)األالتابعػػةلككالػػػةالغػػػكث

كىي:عدة،بمراحؿ

 الطبية في عيادات الوكالة بمحافظات غزة: النفاياتإنتاج  3.0
الطبيةمفبمدإلىآخر،كداخؿالبمدالكاحدذاتو،كيعتمدإنتاجالكمياتالنفاياتيتفاكتإنتاج

مفبينيامايأتي:عدةعكامؿالطبيةعمىاياتالنفالمحددةمف

 البمد،كتخصصيا.فيعددكنكعيةمنظماتالرعايةالصحيةالعاممة
 كالمعالجة.،كالتخزيف،ككسائؿالنقؿ،الطبيةالنفاياتأساليبالتعامؿمع
 الطبية.النفاياتالتطكرالتكنكلكجي،كمدلاستعماؿأدكاتمتطكرةفيالتعامؿمع
 حجـمنشأةالرعايةالصحية.مكقعك
 (1)تيـ،تعميميـكتدريبيـا،ثقاففئاتيـالطبيةكالنفاياتعددالعامميفالمتخصصيفإلدارة.
 (2)نكعالخدماتالتيتقدمياالرعايةالصحية

 .
النفاياتالطبيةالناتجةعفعياداتالككالةلياأىميةبالغةجدانفيإدارةالنفاياتكماكأفمعرفةكمية

كفػػيتقػػديرحجػػـالحاكيػػاتالالزمػػةلمتخػػزيفالمؤقػػتلمنفايػػاتالطبيػػةفػػي،الطبيػػةإدارةسػػميمةكمنظمػػة
الطبيػػة،كاختيػػارطريقػػةالمعالجػػةالنفايػػاتعيػػاداتالككالػػةكعػػددىا،ككػػذلؾحجػػـالسػػيارةالالزمػػةلنقػػؿ

النفايػػاتمحافظػاتغػزةتنػتجمػفباألنسػبليػا،كمػفخػالؿالدراسػةالميدانيػةتبػػيفأفعيػاداتالككالػة
:(2.5)التاليحسبالجدكؿمكزعةعمىعياداتالككالة(كغـ/اليكـ946)الطبية

 
 

                                                           
 (.286)صالعنزم،اإلدارةالصحية(1)

(2)Zhang et al, Medical waste management in China … (p.1378). 
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الطبية الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن عيادات الوكالة بمحافظات غزة )كغم/اليوم(  النفاياتإنتاج (: 3 .1جدول )
 6102-6101لعام 

 المحافظة
الطبية  النفاياتكمية 

 غير الخطرة )كغم/اليوم(
الطبية الخطرة  النفاياتكمية 

 )كغم/اليوم( عمب صناديق األمان
 إجمالي الكميات 

 )كغم/اليوم(

36045395 محافظة غزة

20040240 محافظة الشمال

26020270 محافظة الوسطى

2308238 محافظة خانيونس

2405245 محافظة رفح

 441 41 311 إجمالي

 الطالب المصدر: إعداد
الطبيةتنػتجمػفمحافظػةغػزة،حيػثالنفاياتبأفأكبرإنتاجمف(2.5)يتضحمفخالؿالجدكؿرقـ

يكجػػػدبيػػػاعيػػػاداتتابعػػػةالتػػػي،باعتبارىػػػاأكبػػػرالمحافظػػػات(كغـ/اليػػػكـ395)بمغػػػتالكميػػػةاإلجماليػػػة
.أكبرمفالسكافالالجئيفاننظرانلتعدداألقساـفيياكالتخصصات،كيخدـعدد؛لمككالة
بأفمحافظةالكسطىتعتبرثانيمحافظةمفحيثالكميةحيث(2.5)رقـؿمفالجدكأيضانكيتضح

ىميةبعدمحافظةغزة،فيحيفأفأثانيمحافظةاباعتبارى(كغـ/اليكـ270)ياتالنفابمغتكميةتمؾ
ألفالعيػػػػاداتفػػػػيتمػػػػؾ؛،كذلػػػػؾ(كغـ/اليػػػػكـ238)أقػػػػؿكميػػػػةكانػػػػتفػػػػيمحافظػػػػةخػػػػانيكنسفبمغػػػػت

غمبالنفاياتعبارةعفنفاياتعاديةأخدـفئةقميمةمفالمرضى،كت،كةمحدكداالمحافظةتخصصاتي
فػػيعيػػاداتالككالػػةالبالغػػةكميتيػػا،الطبيػػةغيػػرالخطػػرةالنفايػػاتغيػػرخطػػرة،كمػػاكيالحػػظأفكميػػة

(أعمىبكثيػرمػفكميػة860) (96كميتيػا)ةالطبيػةالخطػرةكالبالغػالنفايػاتكغـ/اليـك ىػذاك.كغـ/اليػـك
عياداتالككالةسكلفرزلألدكاتالحادةفقط.ناتجعفعدـكجكدمخمفاتطبيةخطرةفي
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،ككنيػاالطبيػةعػفاألقسػاـفػيعيػاداتالككالػةبمحافظػةغػزةالنفاياتيبيفإنتاج(3.5)كالجدكؿرقـ
.الطبيةعمىمستكلمحافظاتغزةالنفاياتاألكبرفيإنتاج

 6102-6101الطبية عن األقسام في عيادات الوكالة بمحافظة غزة )كغم/اليوم( لعام  النفاياتإنتاج  (: 3 .2جدول )

 أقسام العيادة
النفايات الطبية غير 

 )كغم/اليوم( الخطرة
 النفايات الطبية الخطرة

 )كغم/اليوم(
 إجمالي الكميات

86792التطعيـ
43446سرةتنظيـاأل
48956األسناف
76984المختبر

42647غرفةالحقف
20525غرفةالغيار
36045395المجمكع

 المصدر: إعداد الباحث
الطبيػػةفػػيالنفايػػاتبػػأفقسػػـالتطعػػيـينػػتجأكبػػركميػػةمػػف(3.5)حيػػثيتبػػيفمػػفخػػالؿالجػػدكؿرقػػـ

كغـ/اليػػكـ(سػػكاءمخمفػػاتطبيػػةخطػػرةأكغيػػرخطػػرة،92محافظػػةغػػزة،حيػػثتبمػػغالكميػػةالناتجػػة)
كيعتبرقسـالتطعيـمفأكبراألقساـإنتاجانلممخمفاتالطبيةنظرانالرتفػاعنسػبةالمكاليػدبشػكؿكاضػح

الطبية.ياتالنفاكغـ/اليكـ(مف84فيالمحافظة،يميوقسـالمختبرحيثينتج)
النفايػػاتبػكزفباحػػثقػاـالكمػا الطبيػةفػػيعيػاداتالككالػةباسػػتخداـميػزافبمعػػدؿثالثػةأيػػاـعػدايػػـك

أمػاعمػب.كاليتـاستقباؿالمرضىفػيىػذااليػكـ،إجازةرسميةيعتبرألفيكـالجمعة؛كذلؾ،الجمعة
كمػاىػك،فيػتـكزنيػاعنػدعمميػةالنقػؿبعػدامتالئيػابػاألدكاتالحػادة(safety box) الصػندكؽاآلمػف

.(2.5)مكضحبالشكؿرقـ
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 الطبية النفاياتالميزان المستخدم في وزن :(3 .0) شكل

 المصدر: بتصرف من الطالب
خطػػرةفػػيعيػػاداتالككالػػة،الالطبيػػةغيػػرالنفايػػاتالتكزيػػعالجغرافػػيإلنتػػاج(2.5)شػػكؿرقػػـكيبػػيفال

ألنيػاتحتػكمعمػى؛،كذلػؾ(كغـ/اليػكـ360)حيػثبمغػت،حيثتبيفأفمحافظةغػزةتنػتجأكبػركميػة
حيػػػػػػثتبمػػػػػػغالكميػػػػػػة،أكبػػػػػػرعػػػػػػددمػػػػػػفالعيػػػػػػادات،أمػػػػػػاأقػػػػػػؿكميػػػػػػةكانػػػػػػتفػػػػػػيمحافظػػػػػػةخػػػػػػانيكنس

كالخػػدماتالقميمػػةالتػػيتقػػدميانمػػؾالعيػػاداتفػػي،بالتخصػػصالمحػػدكد،كذلػػؾبسػػب(كغـ/اليػػكـ230)
المحافظة.


الطبية غير الخطرة في عيادات الوكالة )كغم/ اليوم( النفاياتالتوزيع الجغرافي إلنتاج :(3 .6) شكل

 المصدر: إعداد الباحث
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بمحافظػاتغػزةمػعغيرىػامػفدكؿالعػالـكمػدفالعػالـنفايػاتالطبيػةبيفمتكسطإنتػاجالكعندمقارنة
،كالجػػدكؿالتػػالييكضػػحمتكسػػطالنفيػػاتالطبيػػةفػػيالمستشػػفياتفػػيبعػػضفنجػػدأفىنالػػؾاختالفػػات

.مدفكدكؿالعالـكمنيافمسطيف

 (اليوم/السرير/كغم) العالم ودول مدن بعض في الطبية النفايات إنتاج متوسط(: 3 .3جدول )

 الدولة / المدينة
الطبية  النفاياتإنتاج 

 )كغم/السرير/اليوم(
 المصدر

 (Cheng,et al , 2010 :1690) 2.14–3.26تايكاف

 (Biswas,et al,2011:149)1.00بنجالدش

 (Yong , et al, 2009:1376)0.68الصيف

 (Birpinar ,et al,2009: 445)0.63تركيا

 (Sawalem,et al,2009:1370)1.3ليبيا

(336ص،3008:)الياشمي،المندالكم0.32-1.6بغداد  
(32-30ص،3022:)محمد 0.25-0.63سكريا  
 (bendjoudi,et al,2009:308)0.7-1.22الجزائر

(409ص،:300:)الخطيب1.86-2.3نابمس  
(244ص،3026:)ابكمحسف1.8محافظاتغزة  

 (Patwary,et al,2009: 2394)4.4اسبانيا
 (Patwary,et al,2009: 2394)3.3فرنسا

 المصدر: إعداد الباحث
أفالدكؿالمتقدمػةتنػتجكميػاتأكبػرمػفالنفايػاتالطبيػةمػفالػدكؿ(4.5)السابؽيتضحمفالجدكؿ

كتقنيػػاتالعػػالجالمتبعػػةفػػيالمراكػػزالصػػحيةالمختمفػػة،،كذلػػؾبسػػببالتكنكلكجيػػاالمسػػتخدمة؛الناميػػة
االقتصادمكاالجتماعي.لكيعتمدأيضانعمىالتنميةاالقتصاديةكالمستك

قسػاـ،كمػاىػكمكضػحفػيعندمقارنةاألقساـداخؿالعياداتنجدأفىناؾتفاكتانفيالكميػاتبػيفاأل
التالي:الشكؿ
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الطبية الناتجة عن األقسام في عيادات الوكالة بمحافظات غزة )كغم/ اليوم( النفاياتإنتاج :(3 .4) شكل

 .عداد الطالبالمصدر: ا


المختبراتأبأف(4.5)يتبيفمفخالؿالشكؿ فيالنفاياتنتجأكبركميةمفتقساـ الطبية
،باعتبارهينتجأكبركمية(كغـ/اليكـ657)عياداتالككالةبمحافظاتغزة،حيثتبمغالكميةالناتجة

كقطفممكثةبالدـلكؿحالةيتـمعالجتيا،كغيرذلؾمف،كمالءات،المعديةمفأغطيةالنفاياتمف
محاليؿالتعقيـكالتطييرالمستخدـمفأكياسككحداتالدـالفارغة،كأيضانالنفاياتالحادةالمتمثمةفي

طفاؿ،كىذامؤشركغـ/اليكـ(،ألنويتـفيوتطعيـاأل460قبؿطاقـالتمريض،كيميوقسـالتطعيمات)
األكىميةأعمى قسـ فيحيفينتجأيضان األقساـ، سنافكميةجكدمكافلمتخزيفالمؤقتقربىذه

 مف )النفاياتكبيرة القطف362الطبية مف العديد يستخدـ ألنو تنتج.كغـ/اليكـ(، التي األقساـ أما
،ألنويعتمدالتدليؾ،كأيضان(كغـ/اليكـ5)قسـالعالجالطبيعيحيثينتجىكالنفاياتكمياتأقؿمف

يةأغمبياعبارةعفنفاياتعاد(كغـ/اليكـ8)حيثينتجالنفاياتقسـالصيدلةينتجكمياتأقؿمف
مصدرىا إلى إعادتيا كيتـ العيادات مف فتجمع صالحيتيا المنتيية لألدكية بالنسبة أما )كرقية(،

األصميحتىيتـالتخمصمنيا.

 الطبية: النفاياتفرز  3.6
عمميةفرز الطبيةبشكؿمماثؿلتعميماتالنفاياتاليتـفيعياداتالككالةبمحافظاتغزة

مكضحبالجدكؿىككماالعيادات،تمؾفيالسائدفالنظاـسابقان،كرىاتـذكالتيالعالميةمنظمةالصحة

.(5.5)رقـ
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 الطبية في عيادات الوكالة بمحافظات غزة النفاياتفرز (: 3 .4جدول )

 النفايات اسم العيادة
األدوية منتهية  الحادة النفايات المعدية

 السائمة النفايات شعةأفالم األ الصالحية

ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأحمرالشابكرة
تصرف إلى شبكة 
الصرف الصحي 

 مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالشككة
تصرف إلى شبكة 
الصرف الصحي 

 مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدأـالنصر
تصرف إلى شبكة 
الصرف الصحي 

 مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدتؿالسمطاف
تصرف إلى شبكة 
الصرف الصحي 

 مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدرفحالمركزية
تصرف إلى شبكة 
الصرف الصحي 

 مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكداليابانية
تصرف إلى شبكة 
الصرف الصحي 

 مباشرة

خانيكنس
 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالمعسكر

تصرف إلى شبكة 
 الصرف الصحي مباشرة

 المريضترفؽمعلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدمعف
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالبريج
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالمغازم
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالنصيراتالغربية
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

النصيرات
 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأحمرالمركزية

تصرف إلى شبكة 
 الصرف الصحي مباشرة

ديرالبمح
 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالمعسكر

شبكة  تصرف إلى
 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالرماؿ
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالشاطئ
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضالمصدرلىإيعاد Safety boxكيسأسكدالشيخرضكاف
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالصبرة
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضيعادالىالمصدر Safety boxكيسأسكدغزةالمدينة
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأحمرالنصرالسكيدم
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدالصفطاكم
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدبيتحانكف
شبكة تصرف إلى 

 الصرف الصحي مباشرة

 ترفؽمعالمريضلىالمصدرإيعاد Safety boxكيسأسكدجبالياالمعسكر
تصرف إلى شبكة 

 الصرف الصحي مباشرة

 المصدر: الدراسة الميدانية
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معظـعياداتالككالةبمحافظاتغزةالمتمثمػةفػي)عيػادةجباليػاأف(5.5)السابؽيتضحمفالجدكؿ
فػػػرزلالطبيػػػةسػػػكالنفايػػػاتالمعسػػػكر،عيػػػادةالصػػػفطاكم،عيػػػادةبيػػػتحػػػانكف(التقػػػكـبعمميػػػةفػػػرز

(،أمػابػاقيsafety boxاألدكاتالحػادةككضػعيافػيصػناديؽمػفالكرتػكفيعػرؼبصػندكؽاألمػاف)
كعيػادة،باألكياسالسكداء،لكػفتمػؾالعمميػةتختمػؼفػيعيػادةالسػكيدمفيتـكضعيا،الطبيةالنفايات

الطبيػػةالنفايػػاتالعيػػاداتالكحيػػدةالتػػيتقػػكـبعمميػػةالفػػرزألنػػكاعيفيػػ،كالشػػابكرةالنصػػيراتالمركزيػػة
كمخمفػػاتاألدكاتالحػػادةفػػي،المعديػػةفػيأكيػػاسذاتلػػكفأحمػرالنفايػػاتالمختمفػة،حيػػثيػػتـكضػع

كمػاىػكمكضػحبالجػدكؿ،الطبيةغيرالخطرةفيأكياسذاتلكفأسكدالنفاياتاألماف،أماصندكؽ
.السابؽرقـ
الطبية،إالأنويحصؿبعضالتجاكزاتمفقبؿالنفاياتكماكتتـعمميةالفرزعندمصدرإنتاج

كىذامػاأكػدهأفػرادالعينػةمػفالطػاقـالطبػيمػفخػالؿالدراسػةالميدانيػة،حيػثبمغػت،الطاقـالصحي
،أمػا(%92)بمغػتنسػبتيـالنفايػاتنسبةالذيفأكضحكابأفعمميػةالفػرزتػتـعنػدمصػدرإنتػاجتمػؾ

،أمػػػابالنسػػػبة(%:2)فكانػػػتنسػػػبتيـالنفايػػػاتالػػػذيفأكضػػػحكابػػػأفعمميػػػةالفػػػرزتػػػتـبعػػػدجمػػػعتمػػػؾ
فبمغػت،النفايػاتقائميفعمىعمميةالفرزكانتالنسبةاألكبرلمطاقـالصحيباعتبػارىـالمنػتجلتمػؾلم

فبمغػػت،الطبيػػةالنفايػػاتةالفػػرزبػػيفعمميػػ،أمػػانسػػبةعمػػاؿالنظافػػةالػػذيفيقكمػػكفب(%6514)نسػػبتيـ
ذاتالمػػػكف،كذلػػػؾألنػػػوفػػػيبعػػػضاألحيػػػافيػػػتـكضػػػعاألدكاتالحػػػادةفػػػياألكيػػػاس(%:)نسػػػبتيـ
كىػذا.ككضػعيافػيصػندكؽاألمػاف،النفايػاتفصؿتمػؾإلىممايضطربعضىؤالءالعماؿ؛األسكد

يػػدؿأيضػػانعمػػىأنػػويػػتـأحيانػػاكضػػعاألدكاتالحػػادةفػػياألكيػػاسذاتلػػكفأسػػكدالتػػيتحتػػكمعمػػى
الطبيػةالخطػرةالنفايػاتالطبيةغيرالخطرة،كىذاماأكدهعمػاؿالنظافػةبأنػوأحيانػايػتـخمػطالنفايات

النفايػاتبأنودائمانيػتـخمػطأكدكا%(مفعماؿالنظافة7)أفالطبيةغيرالخطرة،حيثالنفاياتمع
بأنػوأحيانػامػػايػتـخمػػطمػفذكػػركاالطبيػةغيػػرالخطػرة،بينمػابمغػػتنسػبةالنفايػاتالطبيػةالخطػرةمػػع

بأنػوأبػدانلػـمػفذكػركا%(،فيحيفبمغتنسػبة:4)غيرالخطرةالنفاياتالطبيةالخطرةمعالنفايات
(يكضػػحجميػػان5.5كالشػػكؿرقػػـ).%(66)غيػػرالخطػػرةالنفايػػاتالطبيػػةالخطػػرةمػػعالنفايػػاتيػتـخمػػط

الخطرةمعغيرالخطرةفيإحدلعياداتالككالة.النفاياتأنويتـخمط
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 الطبية غير الخطرة في عيادة السويدي بمدينة غزة النفاياتالطبية الخطرة مع  النفاياتخمط : (3 .3) شكل

 بتصرف من الطالبالمصدر: 
ممايؤدمالىزيادةكمية،كبذلؾالتتـعمميةالفرزفيعياداتالككالةبشكؿصحيح

دارتيابالشكؿالسميـ.النفاياتاالىتماـبمشكمةضعؼالطبية،كىذامؤشرعمىالنفايات الطبيةكا 
ككماىكالكاقعفيعياداتالككالةبمحافظاتغزةاليكجدفرزلممخمفاتالطبيةفيمشافي

فيدراستوبأنواليكجدفرزلممخمفاتالطبية(Al-Khatib, 2009)محافظةجنيف،كىذاماأكده
فيأكياسذاتلكفأسكد،جميعياالطبيةالنفاياتسكلفرزلألدكاتالحادة،حيثيتـكضعأنكاع

يختمؼ ككذلؾال نابمسكثيرانالكضع محافظة مشافي في )الخطيبك،عنو أكده ما ف،كخرآكىذا
مع،الطبيةالخطرةالنفاياتحيثيتـكضع،تالطبية(فيدراستيـبأنواليكجدفرزلممخمفا:300
،)أبكرزيزةأظيرتدراسةفقد،أمافيمدينةجدة.العاديةكاليكجدفرزسكللألدكاتالحادةالنفايات
ـ3003 فرز عممية كفاءة بأف جدانالنفايات( متدنية المنشآت ؛في خمط يتـ الطبيةالنفاياتألنو

فيدراستيـلكاليةمستغانـ(1)فقدأكضح،أمافيالجزائربيةغيرالخطرة،الطالنفاياتالخطرةمع
يكجدفصؿحيثال،كدراسةحالةبأنواليكجدخدماتمتخصصةلمتعامؿمعإدارةالنفاياتالطبية

كالنفاياتالطبيةغيرالخطرةسكلفصؿاألدكاتالحادة في،بيفالنفاياتالطبيةالخطرة ككضعيا
(فيدراستيـحكؿإدارةYoug, et al, 2009أمافيالصيففقدأشار).أكياسذاتلكفأصفر

الترميز،الطبيةفيالصيفالنفايات بأنوعمىالرغـمفاستخداـ كاتخاذمدينةناجينغكدراسةحالة
                                                           

(1)Bendjoudi, et al,Healthcare waste management in Algeria … (p.1387). 
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 إال بدقةالمكني ذلؾ جميعيا المشافي تتبع ال تأنو الصعب مف يككف فبذلؾ كنكع، مصدر حديد
العاديةبسببعدـكجكدالنفاياتالمعديةمعالنفايات،كماأنوفيبعضالحاالتيتـخمطالنفايات

كاؼو )عكيد.فصؿ أشار فقد المانيا في فيـ:300،أما المتبع اإلدارم النظاـ بأف دراستو في )
بشكؿكافةكالمراكزكالمختبراتعممياتالفرزلممخمفاتالطبيةالخطرة،يتـعندالمصدرفياألقساـ

بمكجبأرقاـ،منظـكدقيؽ كبمكجباألنظمةكالتعميماتالخاصةداخؿالمشفى،حيثيتـتصنيفيا
الناتجةمفالرعايةالصحيةفياألقساـكالمراكزالصحيةالمختمفة،حيثالنفاياتمفاتيحلكؿنكعمف

( بالرقـ 0-20تبدأ كتبدأ الخالنفايات(، )الطبية الرقـ مف 29طرة كيتـ كما ا(، غيرفصؿ ألدكية
يتـفصمياعفالمكادالجديدة،ثـيفصؿحيثالصالحةلالستعماؿالمكجكدةفيصيدلياتالمشفى

كؿدكاءقديـعمىانفراد،كبعدىايتـجمعيامفمختمؼالصيدلياتكتكضعفيحاكياتخاصةليا،
كتاريخ،عفكؿدكاءكافةةاستمارةمدرجةفيياالمعمكماتكترسؿإلىالصيدليةالمركزيةلممشفىبرفق

يتـاالتصاؿمعشركة،كالصيدليةالمركزية،كبعدعمميةالجمع،كمكقعومفكؿصيدلية،صالحيتو
كتكضعفي،فيتـفصميامفقبؿالمصدر،المعديةالنفاياتأما.أكمعمؿاألدكيةلغرضاستالميا
ال زرقاء حاكياتخاصة المكفداخؿ أصفر كذاتغطاء فينكع.مكف فتكضع األدكاتالحادة أما

كفيحالةامتالئيا،كتثبتعمىالطاكلةكبشكؿمحكـ،خاصمفالحاكياتالمعدنيةتشبوالصناديؽ
.تغمؽبشكؿمحكـكيتـاالتصاؿمعقسـحمايةالبيئةلغرضنقمياكجمعيافيمكقعالخزفالمؤقتة

فيتـفصمياكجمعياعندالمنتج،،دكيةالعالجيةلألكراـالسرطانيةشخيصيةكاألأمامخمفاتالمكادالت
أكالنفيأكياسمفالنايمكفكتغمؽبشكؿمحكـ،كبعدىاتكضعىذهاألكياسالنفاياتحيثتكضعىذه

المكفاألصفر.ذاتفيداخؿالحاكياتالخاصة
الطبيةالمعديةالنفاياتبأفعمميةالفرزتتـبيف(Miyazaki)رافقدأش،أمابالنسبةلمياباف

الطبيةاألخرلفيالمؤسساتالصحيةالمختمفة،كماكيتـاستخداـالترميزالمكنيحسبنكعالنفاياتك
أكياسالعاديةفيالصمبةالنفاياتالمعديةفيأكياسذاتلكفأحمر،كالنفايات،فيتـكضعالنفايات

.(1)أصفرلكفذاتحاكياتفيكضعيافيتـالحادةاألدكاتأمابرتقالي،لكفذات
بفصؿكفيمايتعمؽبكجكدقكانيفته الطكاقـالطبيةىناؾقفيكجد؛الطبيةالنفاياتمـز كانيفتيمـز
.التاليكىذاماأكدهأفرادالعينةفيالجدكؿبذلؾ،




  

                                                           
(1)Motonobu Miyazaki, Takuya Imatoh, Hiroshe Une (2005). The treatment of infectious 

waste arising from home health and… (p173). 
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 الطبية النفايات بفصل تمزم وأنظمة قوانين وجود حول الصحي الطاقم إجابات(: 3 .5جدول )

وجود قوانين وأنظمة في 
رفح العيادات

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

نعـ
 323 56 69 54 5236عدد

 7.5: 617: 200 212: 713: 817:نسبة%

اليكجد
 9 3 0 5 2 2عدد

 4.7 515 0 :91 419 315نسبة%

 المجمكع
 330 58 69 58 5337عدد

 200 200 200 200 200200نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية
بفصػػؿ(6.5)يتضػػحمػػفخػػالؿالجػػدكؿ النفايػػاتأفنسػػبةالػػذيفأكضػػحكابكجػػكدقػػكانيفكأنظمػػةتمػػـز

النسػػػبةاألكبػػػرلألفػػػرادالػػػذيفأجػػػابكا)نعػػػـ(متمثمػػػةفػػػي،حيػػػثكانػػػت(%7.5:)الطبيػػػةبمغػػػتنسػػػبتيـ
،أماالذيفأكضحكابعػدـكجػكدقػكانيفكأنظمػة(%200)فبمغتنسبتيـ،عياداتالككالةبمحافظةغزة

بفصػػؿ ،فبػػذلؾيكػػكفااللتػػزاـبتمػػؾالقػػكانيفكاألنظمػػة(%4.7)الطبيػػةفقػػدبمغػػتنسػػبتيـالنفايػػاتتمػػـز
.قميؿ

نػكعالرقابػةكمػاىػكمكضػحفقػدتفػاكتكماإذاكانتىنػاؾرقابػةداخميػةلعمميػةالفػرزلػألدكاتالحػادة
.(7.5)بالجدكؿرقـ
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 الطبية النفايات فصل غمى داخمية رقابة وجود حول الصحي الطاقم إجابات(: 3 .6جدول )

 في العياداتوجود رقابة 

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

 ال
 935 12 3 3 8عدد

 15.9 21.4 21.1 5.8 11.1 19نسبة%

 نعـ
 185 33 45 49 24 34عدد

 84.1 78.6 78.9 94.2 88.9 81.0نسبة%

 المجمكع
 220 5742 52 27 42عدد

 100 100 100100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية
النفاياتبأفالذيفأكضحكابكجكدرقابةداخميةعمىفصؿ،(7.5)يتضحمفخالؿالجدكؿ

 بمغتنسبتيـ تتمثؿبالمدير(%95.2)الطبية البشرية ،كمفخالؿالعمؿالميدانيتبيفأفالرقابة
الطبيةالنفاياتاإلدارملمعيادات،أمابالنسبةلمذيفأجابكابعدـكجكدرقابةداخميةعمىعمميةفصؿ

 نسبتيـ تـ(%:261)فبمغت ما كىذا الشماؿ، محافظة عيادات في األكبر النسبة تمثمت حيث ،
ؿالزيارةالميدانيةلمعياداتإذتبيفعدـكجكدرقابةداخمية.مالحظتومفخال

 الطبية: النفاياتجمع  3.4
 جمع عماؿالنفاياتيتـ بكاسطة غزة بمحافظات الككالة عيادات عف الناتجة الطبية

النظافة،أمافيمايتعمؽبعددمراتالتجميعاليكميلممخمفاتالطبيةفيتمؾالعيادات،فتشيرالنتائج
(مرات4-3اإلحصائيةألفرادالعينةمفعماؿالنظافةبأفالمتكسطالعاـلعددمراتالتجميعبمغ)

كأفأقؿمتكسطلعددمراتالتجميعبمغمرةكاحدةفياليكـفيعيادات،ساعات(7)ؿفياليكـك
(مراتفيعياداتمحافظة6-4بمغ)عالككالةبمحافظةرفح،كأفأعمىمتكسطلعددمراتالتجمي

طةالطبيةبكاسالنفايات،كيتـكضعتمؾالنفاياتياتكبيرةمفمغزةباعتبارىاأكبرالمحافظاتتنتجك
الطبيةالحادةفتكضعالنفاياتكىيعبارةعفمخمفاتطبيةغيرخطرة،أما،أكياسذاتلكفأسكد

.(6.5)رقـشكؿكماىكمكضحفيالفيصندكؽاألماف،كىذاماتـمالحظتوميدانيان
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 الطبية الخطرة في صندوق األمان النفاياتوضع : (3 .1) شكل

 بتصرف من الطالبالمصدر: 

فقدتبيفأفىناؾاختالؼ،النفاياتالطبيةككضعيافيأكياسالنفاياتأمابالنسبةآلليةجمع
كىذاماتـتكضيحومفقبؿعماؿ،الطبيةالنفاياتبيفالعياداتفيمدلمالئمةكتعبئةاألكياسب

.التاليالجدكؿيفككماىكمكضح،النظافة
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 سعتها من أكثر غزة بمحافظات الوكالة عيادات في الطبية النفايات أكياس تعبئة(: 3 .7جدول )

تعرض األكياس التي تنقل بواسطتها 
رفح النفايات إلى التمزق

ظة
حاف

م
س
يكن
خان

ظة
حاف

م
طى

كس
ةال

فظ
محا



ظة
حاف

م
ماؿغزة
الش

ظة
حاف

م


مكع
مج

ال


أبداى
 44 5 7 15 5 12عدد

 43.14 25 41.8 62.5 27.8 52.2نسبة%

 أحيانا
 49 13 10 7 11 8عدد

 48.04 65 58.8 29.2 61.1 34.8نسبة%

 دائمان
 9 2 0 2 2 3عدد

 8.82 10 0 8.3 11.1 13نسبة%

 المجمكع
 102 20 17 24 18 23عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

عماؿالنظافػةكخاصػةالػذيفيعممػكففػيأقسػاـالمختبػراتكأقسػاـيتضحأف(8.5)مفخالؿالجدكؿ
بمغػػػػتنسػػػػبتيـ،حيػػػػثالطبيػػػػةبػػػػأكثرمػػػػفسػػػػعتياالنفايػػػػاتتعبئػػػػةأكيػػػػاسبيقكمػػػػكفأحيانػػػػاالتطعيمػػػػات

مػػفعمػػاؿليسػػتبالقميمػػةكذلػػؾباعتبػػارأفنفايػػاتتمػػؾاألقسػػاـثقيمػػة،فػػيحػػيفأفنسػػبة(،5915%)
ليحكاليإحيثتصؿالنسبة،الطبيةبأكثرمفسعتياالنفاياتالنظافةأكضحكابعدـتعبئتيـألكياس

تمػػؾالعيػػادات،بينمػػافػػيكذلػػؾلقمػػةالتخصصػػات؛كخاصػػةفػػيمحافظػػةالكسػػطىكرفػػح(54125%)
الطبيةبػأكثرمػفسػعتيابمغػتنسػبتيـالنفاياتنسبةمفأكضحكابأنودائمانمايتـتعبئةأكياستصؿ

(9193%).

فينبغػػيأف،الطبيػػةذاتأىميػػةخاصػػةالنفايػػاتكمػػاكتعتبػػرنكعيػػةاألكيػػاسالمسػػتخدمةفػػينقػػؿ
أنيػػاالتراعػػيىػػذهاجميعيػػتكػػكفسػػميكةبحيػػثالتتمػػزؽبسػػيكلة،إالأفالكاقػػعفػػيعيػػاداتالككالػػة

الطبيػةالنفايػاتيتـاستخداـأكياسقميمةالسمؾيمكفأفتتمػزؽبسػيكلةبعػدتعبئػةثالمكاصفات،حي
مػػفعمػػاؿالنظافػػةبػػأف(%59105)حيػػثأشػػار،،كيمكػػفتأكيػػدذلػػؾمػػفخػػالؿنتػػائجاالسػػتبيافيػػافي

أىػػـاالسػػبابالتػػيتػػؤدمالػػىلػػىالتمػػزؽ،كمػػفإالطبيػػةتتعػػرضفػػيبعػػضاألحيػػافالنفايػػاتأكيػػاس
تعبئتيابأكثرمفسعتيا،كاحتكائياعمىأدكاتحادة،كحمؿاألكياسبطريقةغير:تمزؽاألكياسىي
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(فػػػي,p.65)Massrouje ,2011كىػػػذامػػاأكدتػػو،جيػػدةالصػػحيحة،ككػػذلؾنكعيػػةاألكيػػاسغيػػر
الطبيةفيالمشػافيتنقػؿالنفاياتدراستيالمعامميفالصحييفكالفضالتالطبيةفيمحافظاتغزةبأف

بكاسطةأكياسرقيقة.

أكإلىمكقعالتجميػعالػذم،لىالحاكيةمباشرةإفإنياتنقؿإما،الطبيةمفاألقساـالنفاياتبعدتجميع
الطبيػػةإلػػىحػػيفنقميػػاإلػػىالحاكيػػةالرئيسػػة،كقػػدأكضػػحالعمػػاؿبأنػػوغالبػػانمػػايػػتـالنفايػػاتتجمػػعفيػػو

.(9.5)التاليالجدكؿفيكماىكمكضح،الطبيةداخؿتمؾالعياداتاياتالنفتجميع

 غزة بمحافظات الوكالة عيادات داخل الطبية النفايات لتجميع موقع وجود (: 3 .8جدول )

وجود موقع لتجميع النفايات 
رفح الطبية داخل مبنى العيادة

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

نعـ
 64 19 9 7 1712عدد

 62.75 76.0 50 66.738.9 73.9نسبة%

ال
 20 3 5 6 2 4عدد

 19.60 12.0 27.8 33.3 17.411.1نسبة%

 الأعرؼ
 18 3 4 5 4 2عدد

 17.65 12.0 22.2 22.227.8 8.7نسبة%

 المجمكع
 102 25 18 18 18 23عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية.

يتضحأفىناؾتبايفبػيفعيػاداتالككالػةبمحافظػاتغػزةحػكؿتجميػع(9.5)مفخالؿالجدكؿرقـ
مػػفعمػػاؿالنظافػػةفػػي(%73186)الطبيػػةفػػيمكقػػعتجميػػعداخػػؿالعيػػادات،حيػػثتبػػيفأفالنفايػػات

الطبيػػػةفػػػيمكقػػػعتجميػػػعمػػػكزعيفعمػػػىمختمػػػؼالعيػػػادات،بينمػػػاالنفايػػػاتالعيػػػاداتيقكمػػػكفبتجميػػػع
الػىالحاكيػػاتمباشػرةكىػػذامػاتػػـالنفايػاتمػفعمػاؿالنظافػػةمػفمختمػػؼالعيػاداتينقمػػكف(2:17%)

ىالحاكيةمباشرة.لإالطبيةالنفاياتمالحظتومفخالؿالعمؿالميدانيحيثيتـنقؿ

لكحػػػاتإرشػػػػاديةتكضػػػحكيفيػػػةالتعامػػػؿمػػػػعفػػػإفكجػػػكد،أمػػػافيمػػػايتعمػػػؽبكجػػػكدلكحػػػػاتإرشػػػادية
.التاليالجدكؿفينسبةقميمةكماىكمكضحبكانتالمخالفاتالطبية
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 الطبية النفايات مع التعامل كيفية توضح بارز مكان في رشاديةإ لوحات وجود (: 3 .9جدول )

 المصدر: الدراسة الميدانية

بػػأفنسػػبةالػػذيفأجػػابكابكجػػكدلكحػػاتإرشػػاديةفػػيمكػػافبػػارز(5.:)يتضػػحمػػفخػػالؿالجػػدكؿرقػػـ
،كمػػفخػػالؿالزيػػارةالميدانيػػةتػػـمالحظػػة(%:401)الطبيػػةبمغػػتالنفايػػاتتكضػػحكيفيػػةالتعامػػؿمػػع

ذلػػؾفػػيعيػػاداتالككالػػةبمحافظػػاتغػػزة،حيػػثيكجػػدبعػػضالبطاقػػاتمكتػػكبعمييػػاالرجػػاءكضػػع
أمػابػاقي.safety box))،بػذلؾتقتصػرتمػؾالمكحػاتفقػطعمػى( (safety boxاألدكاتالحػادةفػي

الطبيػةفيػتـتجاىميػا،كمػاأفتمػؾالمكحػاتلػػـالنفايػػاتالتعميمػاتاألخػرلالخاصػةبكيفيػةالتعامػؿمػع
فنسػبةالػذيفأجػابكابعػدـكجػكدتمػؾالمكحػاتكانػتنسػبتيـإحيػثجميعيػا،تكففػيعيػاداتالككالػة

%(8712أعمػػىنسػػبةلمػػذيفأجػػابكابػػاليكجػػدفػػيمحافظػػةالكسػػطىبسػػنبة)،حيػػثبمغػػت(64.7%)
،كالذيفأجابكابالأعرؼبمغتكيعكدذلؾلضعؼاالىتماـبمخاطرالنفاياتالطبيةفيتمؾالمحافظة

.(%26.6)نسبتيـ

فقػد،الطبيةالنفاياتأمافيمايتعمؽبكجكدعالمةكاضحةتدؿعمىمكقعالتجميعالخاصبتجميع
كانتالنسبةاألكبرمفعماؿالنظافةالذيفأكضحكابعدـكجكدعالمةكاضحةتدؿعمىكجػكدمكقػع

،كىػػػذامػػػاتػػػـمالحظتػػػومػػػفخػػػالؿالزيػػػارة(%7315)حيػػػثبمغػػػتنسػػػبتيـ،الطبيػػػةالنفايػػػاتلتجميػػػع
مػايكػكفعبػارةعػفغرفػةيضػانعمػاؿالنظافػةبػأفمكقػعالتجميػعغالبػانأالميدانيةلمعياداتكأشػارإليػو

وجود لوحات ارشادية في مكان 
بارز توضح كيفية التعامل مع 

رفح الطبية النفايات
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

الأعرؼ
 934 9 4 3 9عدد

15.5 21.95 17.3 8.7 8.6 19.6نسبة%

 نعـ
 968 25 7 21 6عدد

 30.9 21.95 13.060.015.248.1نسبة%

 ال
 23118 18 35 11 31عدد

 53.6 56.10 34.6 76.1 31.4 67.4نسبة%

 المجمكع
 41220 52 463546عدد

 100 100 100 100 100100نسبة%
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خاصػػػةبعمػػػاؿالنظافػػػة،أكبػػػالقربمػػػفغػػػرؼالممرضػػػيفحيػػػثتػػػـمالحظػػػةذلػػػؾمػػػفخػػػالؿالعمػػػؿ
الميداني.

الطبيػػة،فبػػذلؾتعتبػػرالنفايػػاتأشػػاركابكجػػكدمكقػػعلتجميػػع(%2014)كالتػػيبمغػػت،أمػػاالنسػػبةاألقػػؿ
لشركطمنظمةالصحةالعالميةلمكاقػعتجميػعمكاقعالتجميعالمؤقتالمكجكدةفيتمؾالعياداتمنافية

.(6.5)رقـشكؿ،كماىكمكضحبالانكالتيتـذكرىاسابق،الطبيةالنفايات


 الطبية في غرف عمال النظافة النفاياتوضع : (3 .2) شكل

 بتصرف من الطالبالمصدر: 

(فػيجنػكبالبرازيػؿSilvaلمعرفةعمميةالجمعفيعددمفمدفكدكؿالعالـ،فقدأشار)أمابالنسبة
،كلكػفتمػؾ(%86بنسػبة)لػدييامكاقػعلمتجميػعفػيالمشػافيكػاف(rio grande do sulفػيكاليػة)

.(1)كأيضاتستخدـلتخزيفمكادالتنظيؼ،الطبيةالنفاياتحيثيتـتخزيف،المكاقعغيرمناسبة

                                                           
(1) C.E. Da Silva, A.E. Hoppe, M.M. Ravanello, N. Mello (2005). Medical wastes 

management, (p63). 
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 الطبية: النفاياتنقل وتخزين  3.3
 :النقؿالداخميكالتخزيفالمركزم

يػتـنقميػابكاسػطة،الطبيػةفػيمكقػعالتجميػع،أكبعػدتجميعيػامػفاألقسػاـالنفايػاتبعدتجميع
النفايػػاتإلػىمكقػػعالتخػزيفالمؤقػػت،كمػاكيػػتـنقػؿالنفايػػاتعمػاؿالنظافػةالػػذيفيقكمػكفبتجميػػعتمػؾ

لػػػىالحاكيػػػةالرئيسػػة،كمػػػاىػػػكإكمػػػفثػػـ،ايػػػدكيانأكبكاسػػطةعربػػػاتخاصػػػةداخػػؿاألقسػػػاـالطبيػػةإمػػػ
.التاليالجدكؿفيمكضح

 غزة بمحافظات الوكالة عيادات في الطبية النفايات نقل وسيمة(: 3 .10جدول )

وسيمة نقل النفايات الطبية 
رفح العيادةداخل 

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

يدكيان
 48 6 9 13 11 9عدد

 47.1 31.6 47.4 56.5 57.9 40.9نسبة%

عرباتخاصة
 23 4 5 6 1 7عدد

 22.5 21 26.126.3 5.3 31.8نسبة%

 كالىما
 31 9 5 4 7 6عدد

 30.4 47.6 26.3 17.4 36.8 27.3نسبة%

 المجمكع
 102 19 19 23 19 22عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

(عػػامالنمػػفعمػػاؿالنظافػػةفػػيعيػػاداتالككالػػةالبالغػػة59(بػػأف)5-20يتضػػحمػػفخػػالؿالجػػدكؿ)
لػىالحاكيػةإالطبيػةيػدكيانداخػؿاألقسػاـأكالنفايػاتمفعينةالدراسةيقكمػكفبنقػؿ%(5812نسبتيـ)
،كىػػذاالعمػػؿفػػيحػػدذاتػػويعػػرضكذلػػؾيعػػكدلػػنقصفػػيالعربػػاتحسػػبمػػاأفػػادأفػػرادالعينػػةالرئيسػػة

عػامالنمػفعمػاؿالنظافػةفػيعيػادات(34العامميفلمخطر،كىذاماتـمالحظتوميدانيان،بينمػايقػكـ)
الطبيػػةبكاسػػطةعربػػاتخاصػػة،فػػيحػػيفأفالنفايػػاتقكمػػكفبنقػػؿ%(ي3316الككالػػةالبالغػػةنسػػبتيـ)

النفايػات%(بػأفعمميػةنقػؿ4015عامالنمفعمػاؿالنظافػةفػيعيػاداتالككالػةالبالغػةنسػبتيـ)(42)
إذ،الطبيةتتـبالطريقتيفمعان)يدكيانكعرباتخاصة(،كىذاماتـمالحظتومفخػالؿالعمػؿالميػداني
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بنقػؿأغمبالعيادأف العربػاتالخاصػةفكفػيبعػضاألحيػافيسػتخدمك،الطبيػةيػدكيانالنفايػاتاتتقـك
.النفاياتفينقؿتمؾ

أمػػابالنسػػبةلمكاصػػفاتتمػػؾالعربػػاتالتػػييػػتـاسػػتخداميافػػيالعيػػاداتىػػيعبػػارةعػػفعربػػاتيػػد
عربػػػاتمفتكحػػػةمغمقػػػةالجكانػػػبمػػػفالبالسػػػتيؾمجيػػػزةبعجػػػالت،كفػػػيبعػػػضالعيػػػاداتتكػػػكفتمػػػؾال

حكاؼتمنعتسػربالسػكائؿالمختمفػةمػفاألكيػاسالمحتكيػةعمػىبعػضالسػكائؿبياالجكانبكاليكجد
عندتمزقيا.

كىػػػذامػػػاتػػػـ،الطبيػػػةالنفايػػػاتكمػػػاأكضػػػحبعػػػضالعمػػػاؿأفىنػػػاؾصػػػعكبةفػػػياسػػػتخداـكسػػػيمةنقػػػؿ
.(22.5)رقـجدكؿتكضيحومفخالؿال

 الطبية النفايات نقل بوسيمة التحكم(: 3 .11جدول )

 التحكم بوسيمة نقل النفايات

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

دائما
 59 10 17 12 6 14عدد

 57.8 37.4 77.4 54.5 50 61.3نسبة%

أحيانا
 32 8 6 10 5 3عدد

 31.4 29.62 25 45.5 41.7 9.5نسبة%

 أبدان
 11 9 1 0 1 0عدد

 10.8 33.33 4.2 0 8.3 0نسبة%

 المجمكع
 102 27 24 22 12 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية
%(مػػػفعمػػػاؿالنظافػػػةيشػػػعركفبسػػػيكلةالػػػتحكـ57.8يتضػػػحبػػػأف)(22.5)رقػػػـجػػػدكؿمػػػفخػػػالؿال
%(مػػفعمػػاؿ31.4كينقمكنيػػابسػػيكلةمػػفمكػػافإلػػىآخػػر،بينمػػايػػرل)،الطبيػػةالنفايػػاتبكسػػيمةنقػػؿ

أكأفتكػكف،النظافةأنيـيحممكنيابسيكلةأحيانا،كذلؾبسببكجكدتكسػرفػيعجػالتكسػيمةالنقػؿ
،فيحيفبمغتنسبةالذيفاليسػتطيعكفالػتحكـالنفاياتمفصغيرةالحجـكغيركافيةلمكميةالكبيرة

%(.2019بكسيمةنقؿالنفاياتالطبيةأثناءنقميـليا)
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%(مفعماؿالنظافةبأفكسػيمةالنقػؿ56أمابالنسبةلعددمراتتنظيؼكسيمةالنقؿفقدأكضح)
ؿبأفالتنظيؼيتـحسػبالحاجػة،(مفالعما%50يتـتنظيفيامرةكاحدةفياليكـ،فيحيفأكضح)

دكفأفيػتـتعقػػيـ،يقكمػػكفبتنظيفيػابكاسػطةالمػػاءفقػطعمػاؿالنظافػةكمػفخػالؿالمالحظػةتبػػيفأف
الػػدـ:مثػػؿ،لييػػاإكخاصػػةأنػػوفػػيكثيػػرمػػفاألحيػػافقػػديتسػػربسػػكائؿالجسػػـالمختمفػػة،كسػػيمةالنقػػؿ

كغيرىا.
كجػػػكدصػػػعكباتلػػػدلبعػػػضعمػػػاؿالنظافػػػةفػػػيعمميػػػةنقػػػؿكتعتبػػػرتمػػػؾالنتػػػائجمؤشػػػرانلمداللػػػةعمػػػى

حيػػافمشػػاكؿصػػحيةلعمػػاؿالنظافػػةكغيػػرىـ،فبػػذلؾكبالتػػاليقػػدتسػػببفػػيبعػػضاأل.الطبيػػةالنفايػػات
الطبيةداخؿالعياداتغيرمطابقةلمكاصفاتمنظمػةالصػحةالعالميػةالتػيالنفاياتتعتبركسيمةنقؿ

تـذكرىا.

 مفات الطبية:التخزين المركزي لممخ 3.1
إلىمكقعالتخزيفالمركزمالنفاياتالطبيةسكاءمفاألقساـأكمفمكقعتجميعالنفاياتيتـنقؿ

فػػيالحاكيػػاتالتابعػػةلعيػػاداتالنفايػػاتإلػػىحػػيفنقميػػاإلػػىمكقػػعالػػتخمصالنيػػائي،كيػػتـتخػػزيفتمػػؾ
الطبيػػػػةفػػػػيعيػػػػاداتالككالػػػػة،كمػػػػاىػػػػكمكضػػػػحبالجػػػػدكؿالنفايػػػػاتختمػػػػؼأمػػػػاكفتخػػػػزيفتالككالػػػػة،ك

.(23.5)رقـ

 غزة بمحافظات الوكالة عيادات داخل الطبية لممخمفات المؤقت التخزين (: 3 .12جدول )

مكان التخزين المؤقت لمنفايات 
رفح الطبية

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

 

ظة 
حاف

م
طى

وس
ال

 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

 داخؿالعيادة
 1245 13 5 9 6 عدد

 44.1 52.2 59.1 26.3 50 30نسبة%

 خارجالعيادة
 421 4 6 2 5 عدد

 20.6 17.4 18.2 31.6 11.1 25 نسبة%

 غرفةالتخزيف
 736 5 78 9 عدد

 35.3 22.730.4 42.1 38.9 45 نسبة%

 المجمكع
 23102 22 19 18 20 عدد

 100 100 100 100 100 100 نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية
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فيعياداتالككالػةبمحافظػاتالعامميفعماؿالنظافةمف%(20.6)بأف(23.5)يتضحمفالجدكؿ
،كىػيذاتحجػـكاحػدتبمػغالعيػادةأكضحكاأفالتخزيفالمؤقتلممخمفاتالطبيةيتـخػارجسػكر،غزة
%(مػفعمػاؿالنظافػة44.1بينمػاأكضػح)(كىػذهالحاكيػاتتكػكفمكشػكفة،4ـ2تمؾالحاكيػات)سعة

بػػأفالتخػػزيفالمؤقػػتلممخمفػػاتالطبيػػةيػػتـعنػػدمػػدخؿالعػػامميففػػيعيػػاداتالككالػػةبمحافظػػاتغػػزة،
العيادات،حيثتكجػدحاكيػةكاحػدةفقػطفػيكػؿعيػادةمػفعيػاداتالككالػةبمحافظػاتغػزة،فػيحػيف

عماؿالنظافةالعامميففيعياداتالككالةبمحافظاتغزةبأفالتخػزيفالمؤقػتمف%(35.3)أكضح
تبػيفبػأف،لممخمفاتالطبيػةيػتـعنػدغرفػةالتخػزيفالمخصصػةلػذلؾ،كمػفخػالؿالمالحظػةالميدانيػة

أفتمػؾالحاكيػاتكما،ألكبئةكاألمراضيسببانتشارانلممايشكؿخطران؛الحاكياتاليكجدلياغطاء
كخاصػػةالنفايػاتلػىسػػيكلةدخػكؿالعػػابثيففػيىػػذهإممػايػػؤدم؛تكجػدفػػيأمػاكفمفتكحػػةكغيػرآمنػػة

األطفػػػاؿالػػػذيفيسػػػتيكييـالبحػػػثعػػػفاإلبػػػركاألحزمػػػةالمطاطيػػػةليصػػػنعكابعػػػضاأللعػػػابمػػػفىػػػذه
مكاصػػفاتالتػػييجػػبكتكػػكفمصػػدرانلمرضػػيـ،فبػػذلؾتتنػػافىمكاقػػعالتخػػزيفالمركػػزممػػعال،األدكات

تكفرىافيمكقعالتخزيفحسبمنظمةالصحةالعالميةكالتيتـذكرىاسابقان.
إذ،الطبيػةاآلمنػةالنفايػاتحيثاليكجدأماكفلتخػزيف،الكضعفينابمساليختمؼكثيرانفإف،كذلؾ

النفايػػاتضػػعبػػؿيػػتـك؛يػػتـتخزينيػػافػػيحاكيػػاتخػػارجالمشػػفىغيػػرمختصػػةفقػػطبالنفايػػاتالطبيػػة
حيػثتتػرؾ،فػيمدينػةمسػتغانـالتكجػدمنػاطؽمخصصػةلمتخػزيفالمؤقػت،،كفيالجزائػر(1)المنزلية

فػإف،أمافيمدينةإسطنبكؿ.(2)كتككفمتاحةلمحيكانات،الطبيةالنفاياتفيالمناطؽالتيتجمعفييا
كفيالينديكجػدصػناديؽخاصػةكضػعت،(3)مفالمشافيلدييامستكدعاتلمتخزيفالمؤقت(74%)

(16)الطبيػةأكثػرمػفالنفايػاتكأيضانلـيػتـتخػزيف،الطبيةبعيدةعفالمرضىالنفاياتبدقةلتخزيف
.(4)ساعة

األقسػػاـداخػػؿفغالبػػانمػاتبقػػى،المممػػؤةالمختصػةبػػاألدكاتالحػػادة (safety box) أمػابالنسػػبةلعمػػب
األقسػاـلمػدةثالثػةداخػؿحيػثتبقػىتمػؾالصػناديؽ،بمحافظػاتغػزةلبضعةأياـفػيعيػاداتالككالػة

مػػاضػػمفإلػىحػػدوتكػػكفقػتالتػػيؤأسػابيعأكأكثػػر،كيػػتـتخػزيفتمػػؾالصػػناديؽفػيغرفػػةالتخػػزيفالم
كجػػدفػػيأمػػاكفتحيػػث،المكاصػػفاتالبيئيػػةكالصػػحيةلمنظمػػةالصػػحةالعالميػػةالتػػيتػػـذكرىػػاسػػابقان

.(8.5)رقـشكؿرضيةصمبة،كماىكمكضحفيالأكذات،متناكؿالزكارمغمقة،بعيدةعف

                                                           
(1)Issam A. Al-Khatib, Yousef S. Al-Qaroot and Mohammed S. Ali-Shtayeh (2009). 

Mangement of healthcare waste in circumstances… (p144). 

(2)Bendjoudi, Z., Taleb, F. , Abdelmalek, F., Addou, A. (2009). Healthcare waste 

management in Algeria and… (p1386). 

(3)Ibid., p. 447 

(4)Amal Sarsour, Aaeid Ayoub, Ihab Lubbad, Abdelnaser Omran, Isam Shahrour. 

Assessment of Medical Waste Management within Selected,(p170). 
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 الطبية الخطرة في عيادة الصفطاوي النفاياتغرفة تخزين :(3 .3) شكل

 بتصرف من الطالبالمصدر: 
،فيعتبػرمكقػعالتخػزيفغيػرآمػف،عيػادةالسػكيدم:مثػؿ،أمافيبعضعيػاداتالككالػةبمحافظػةغػزة

رقػـشػكؿالفػيمكضػحىػككمػاالعيػادةمنػاطؽمفتكحػة،زاكيػةفييكجدحيث،إليوالعابثيفكصكؿكيسيؿ

(9.5).


 الطبية الخطرة في عيادة السويدي بمحافظة غزة النفاياتغرفة تخزين :(3 .4) شكل

 بتصرف من الطالبالمصدر: 
  



:: 
 

كالتػييجػب،فبذلؾيككفمكقعالتخزيفلممخمفاتالطبيةمنافيانلماأكصتبومنظمػةالصػحةالعالميػة
كغيػػرذلػػؾمػػف،أىميػػابػػأفتكػػكفبعيػػدانعػػفمكاقػػعالتغذيػػةالمطػػبخكغيػػرهعػػدة،أفتتػػكفرفيػػوشػػركط

التيتـذكرىاسابقان.طكالشر

 النقل الخارجي: 3.2
الطبيةغيرالخطرةمفعياداتالككالةبمحافظاتغزةمفمكقعالتخزيفالمؤقتالنفاياتيتـنقؿ

مفخالؿسيارةتابعػةلمبمديػة،كمػفمكاصػفاتتمػؾالسػيارةكاحدةيكميا،لىالمكبالرئيسبمعدؿمرةإ
كبػػذلؾ،بػػؿأنيػػاتنقػػؿمخمفػػاتالمنػػازؿ؛الطبيػػةفقػػطالنفايػػاتبأنيػػاغيػػرمخصصػػةكغيػػرمجيػػزةلنقػػؿ

سابقان.ذكرىاتـالصحةالعالميةالتيمنظمةلمكاصفاتمطابقةتككفمكاصفاتتمؾالسيارةغير
لػىإفيتـنقميامفعياداتالككالػةالتػيالتتػكافرفييػامحرقػة(، (safety boxأمابالنسبةلصناديؽ

،أمػابالنسػبة(االربعػاءك،األحػد)كيػتـنقػؿتمػؾالصػناديؽيػكميففػياألسػبكع،بمدينةغزةمشفىالشفاء
مػػػفخػػػالؿسػػػيارةتابعػػػةلمككالػػػة،كىػػػيغيػػػر،فيػػػيالعيػػػاداتنفسػػػيا،النفايػػػاتلمجيػػػةالتػػػيتنقػػػؿتمػػػؾ

بػػؿيػػػتـنقػػؿالمػػكظفيفالتػػابعيفلمككالػػػة،كيجػػبأفتتػػكفرفػػػي،الطبيػػػةفقػػطالنفايػػاتمخصصػػةلنقػػؿ
الطبيػػةالمنػػكمنقميػػا،كأفيكػػكفالنفايػػاتالسػػيارةبعػػضالمكاصػػفاتأىميػػاأفتكػػكفمناسػػبةمػػعحجػػـ

،كيجبأفتككفسيمةالتحميؿكالتفريغالنفاياتبيفحجرةالسائؽكالحجرةالخاصةبيانكاقانىناؾحاجز
بقػػػةلمنظمػػػةكالتنظيػػػؼ،كبػػػذلؾتكػػػكفمكاصػػػفاتالسػػػيارةالمخصصػػػةلنقػػػؿصػػػناديؽاألمػػػافغيػػػرمطا

الصحةالعالمية.

 المعالجة والتخمص النهائي: 3.3
معالجػػةأكليػػةلممخمفػػاتالطبيػػةفػػيعيػػاداتالككالػػةبمحافظػػاتتكصػػمتالدراسػػةإلػػىعػػدـكجػػكد
تـتكضػيحوسػيقبؿنقميػاإلػىالحاكيػات،كىػذامػاأكػدهأفػرادالعينػةمػفالطػاقـالصػحي،كىػذامػا،غزة

:(5.:)فيالشكؿرقـ
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 وجود طرائق معالجة أولية لممخمفات الطبية: (3 .5) شكل

 المصدر: اعداد الباحث
أفالنسػػػبةاألكبػػػرألفػػػرادالطػػػاقـالصػػػحيفػػػيعيػػػاداتالككالػػػة(5.:)مػػػفالشػػػكؿرقػػػـحيػػػثتبػػػيفلنػػػا
الطبيػةقبػؿالػتخمصالنفايػاتأكضػحكاعػدـكجػكدطرائػؽمعالجػةأكليػةلمػتخمصمػف،بمحافظاتغػزة

%(،أمػػاالػػذيفلػػـيكػػفلػػدييـمعرفػػةحػػكؿكجػػكدطرائػػؽأكليػػة9616كالتػػيبمغػػتنسػػبتيـ)نيائيػػان،منيػػا
%(،بينمػػػاأكضػػػح22نسػػػبتيـ)تفبمغػػػ،الطبيػػػةقبػػػؿعمميػػػةالػػػتخمصالنيػػػائيمنيػػػاالنفايػػػاتلمعالجػػػة

كىينسبة،الطبيةالنفاياتيقكمكفبمعالجةأكليةلمتخمصمفأنيـمفأفرادالطاقـالصحي%(416)
حيػثيػتـمعالجػة،قسػـالمختبػرات:كذلؾألفعمميةالمعالجةتقتصػرعمػىبعػضاألقسػاـمثػؿ؛قميمة

،بعضكحداتالػدـكذلػؾبإضػافةنسػبةمػفالكمػكرالمركػزقبػؿتصػريفياإلػىشػبكةالصػرؼالصػحي
.كمياالعياداتيكلكفليسف

ىػػػػػػيعمػػػػػػب،بمحافظػػػػػػاتغػػػػػػزةكافػػػػػػةفػػػػػػيالعيػػػػػػاداتلممعالجػػػػػػةفقػػػػػػط،مطرائػػػػػػؽالمتبعػػػػػػةلأمػػػػػػابالنسػػػػػػبة
(safety boxك،)لىمحرقةمشفىالشفاءبمدينةغزة.إذلؾبنقؿتمؾالصناديؽ

 التخمص النهائي: 3.4
لػىمكػبنفايػاتإالطبيػةمػفعيػاداتالككالػةفػيسػياراتنقػؿالنفايػاتالصػمبةالنفاياتنقؿيتـ

،ابسػيكلةكالعبػثفييػالييػإبػؿيمكػفالكصػكؿ؛بشػكؿجيػدامسيطرعمييالالمكباتغيرىيالبمدية،ك
كماكيتـتفريغالحاكياتبشكؿعشكائي،كاليتـمعالجتياقبؿذلؾ،كاليكجدمكافمخصصلمنفايػات

 ال
85% 

 نعم
3.5% 

 ال أعرف
11% 
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نمػػايػػةالطب يػػتـكضػػعيافػػيالمكبػػاتالتابعػػةلمبمديػػةالمكجػػكدةبمحافظػػاتغػػزةكىػػيثػػالثمكبػػات،كا 
:1رئيسة

 مكب رفح:  -0
دكنمػػان،كيخػػدـمكػػبالنفايػػاتالصػػمبةبمحافظػػةرفػػحفقػػط،حيػػثيسػػتقبؿ(38)يقػػععمػػىمسػػاحة

حمايػػػةمػػػفرشػػػحطنػػػانيكميػػػان،كالمكػػػبغيػػػرمػػػبطفبكسػػػائؿ(230)لػػػىحػػػكاليإالمكػػػبنفايػػػاتتصػػػؿ
كقػػػدتجػػػاكزالمكػػػبالعمػػػرالزمنػػػيـ(،9::2)لػػػىالميػػػاهالجكفيػػػة،كقػػػدبػػػدأالعمػػػؿفيػػػوعػػػاـإالعصػػػارة

.(2)سنكات(8)العمراالفتراضيلوحكالييبمغالمفترض،حيث

 مكب دير البمح المركزي: -6
دكنمػػػػان،كبػػػػدأالعمػػػػؿفػػػػيالمكػػػػبخػػػػالؿ(99)يقػػػػعشػػػػرؽديػػػػرالػػػػبمحعمػػػػىمسػػػػاحةتصػػػػؿحػػػػكالي

الكحيػدالمصػمـبطريقػةعمميػةتحػافظ،كىك،كمايعتبرمفأىـالمكباتفيمحافظاتغزةـ(7::2)
عمػػىالبيئػػة،كمػػايتميػػزبالعديػػدمػػفالنػػكاحيالتنظيميػػةالتػػيجعمتػػويسػػتقبؿكميػػةكبيػػرةمػػفالنفايػػات

س.الصمبةالتيتخدـمحافظتيديرالبمحكخافيكن

 مكب النفايات الصمبة التابع لبمدية غزة: -4
يقػػػععمػػػىالجيػػػةالشػػػرقيةمػػػفمدينػػػةغػػػزةضػػػمفمنطقػػػةجحػػػرالػػػديؾ،كقػػػدبػػػدأالعمػػػؿفيػػػوعػػػاـ

،دكنمػان(25)مػفمحافظػةغػزةكمحافظػةالشػماؿ،كتبمػغمسػاحةالمكػبحػكالي،كيخدـكالن(ـ2:98)
،كقػػػدتجػػػاكزالمكػػػبالعمػػػرالزمنػػػيطػػػفيكميػػػان(00:)كيسػػػتقبؿالمكػػػبنفايػػػاتصػػػمبةتقػػػدربحػػػكالي

فإنويستقبؿبعػض،سنة،إضافةالىذلؾ(30)العمراالفتراضيلويبمغحكالييبمغالمفترض،حيث
نشػػاءكحػػدةالنفايػػاتإالنفايػػاتالطبيػػةالخطػػرةمنيػػااألدكيػػةالتالفػػةكغيػػرالصػػالحةلالسػػتخداـ،كقػػدتػػـ

يبػػيفمكاقػعتمػػؾالمكبػاتفػػي(20.5)كالشػكؿرقػـ،الصػمبةالعاديػػةالخطػرةبػالقربمػػفمكػبالنفايػػات
محافظاتغزة.

  

                                                           
(.>39-;39.)صأبكالعجيف،رامي.تقييـإدارةالنفاياتالصمبةفيمحافظة(1)
 (.::)ص.تقييـإدارةالنفاياتالصمبةفيمحافظةخافيكنس.اآلغا،ريـ(2)
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 موقع مكبات النفايات الصمبة والخطرة في محافظات غزة :(3 .01) شكل

 المصدر: إعداد الباحث


كعنػػدمقارنػػةطرائػػؽالمعالجػػةالمتبعػػةفػػيعيػػاداتالككالػػةبمحافظػػاتغػػزةمػػعغيرىػػامػػفمػػدفكدكؿ
:(24.5)العالـ،فنجدأفأغمبالدكؿتستخدـطريؽالمحارؽكماىكمكضحفيالجدكؿرقـ
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 طرائق المعالجة ومواصفاتها (:3 .13جدول )

 المصدر طرائق المعالجة ومواصفاتها الدولة / المدينة

الصيف
قميمة كميات المحرقة تمؾ تستكعب حيث كلدييا،المحارؽ: كما

العديدمفالمشاكؿالتشغيميةالتيتؤدمالىحرؽجزءمفالنفايات
.كىذايؤدمالىمخاطرصحيةكتمكثلميكاء

(yong,et al: 2009, 

1376)

((A.khalaf: 2009, 11.)ذاتكفاءةتشغيميةمنخفضة،عدـكجكدصيانةمستمرة(المحارؽجنيف

المحارؽ)ذاتكفاءةتشغيميةمنخفضة،كعدـكجكدصيانةمستمرة(محافظاتغزة
،3026،بكمحسفأ)

(94ص
عياداتالككالة
بمحافظاتغزة

باحثالدراسةالميدانيةلماليكجدبالعياداتمحارؽكيتـنقمياإلىمشفىالشفاءالحككمي

الجزائر
المحارؽ)تعتبرتمؾالمحارؽقديمة،كتتـعمميةالحرؽعنددرجة

درجةمئكية،فالتتـعمميةالحرؽالكامؿكىذايؤدمالى700حرارة
انبعاثغازاتضارة(

(Bendjoudi, et al: 

2009, 1385) 

.(درجةمئكية1200-900المحارؽ)عنددرجةحرارةتركيا
(Bendjoudi, et al: 

2009, 445) 

بغداد
المحارؽاآلليةكلكنياتفتقرإلىالكفاءةنتيجةلألسمكبالتشغيمي

.ستمراراالسيئالمستخدـكعدـصيانتياب
:م)الياشمي،المندالك

(340ص،3008

 المصدر: اعداد الباحث

 بمحافظات غزة: : واقع السالمة المهنية لعمال النظافة في عيادات الوكالةثانياً 

احتياطيةلتكفيرالمراقبةالمستمرةانالطبيةتدابيرالنفاياتيجبأفتتضمفسياساتأكخططإدارة
كالتخػػزيف،المعالجػة،النقػػؿ،تبػػاعاإلجػراءاتالصػػحيةأثنػاءالجمػعالمتأكػدمػف؛لصػحةكسػالمةالعمػػاؿ

جراءاتالتخمصالنيائي :(1)مسالمةكالصحةالمينيةمايميكتتضمفاإلجراءاتاألساسيةل.كا 

تدريبمناسبلمعامميف. -
تكفيرمعداتكمالبسالكقايةالشخصية. -

                                                           
(.236)صنشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفاياتمنظمةالصحةالعالمية،(1)
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يشمؿتكفيرالمناعةكالمعالجةالكقائيةبعدالتعرضكاإلشراؼ،كضعبرنامجصحةمينيةفعاؿ -
الصحي.

كيعتبػػػرعمػػػاؿالنظافػػػةفػػػيعيػػػاداتالككالػػػةمػػػفالفئػػػاتالتػػػيليػػػادكرميػػػـكمباشػػػرفػػػيالتعامػػػؿمػػػع
الطبية،كىيالفئةاألكثػرتعرضػانلألخطػارالناجمػةعػفالتعامػؿمعيػا،ممػايعػرضسػالمتيـالنفايات

ظاتغزةماالمينيةلمخطر،كمفأىـالخصائصالتيتتعمؽبعماؿالنظافةفيعياداتالككالةبمحاف
يمي:

 الجنس:

بمحافظاتغزة فيعياداتالككالة لعماؿالنظافة الدراسة عينة الذككرمفأفراد بمغتنسبة
تكي(،25.5%) فيعياداتالككالة األكبر العدد بمثؿ بمغت)رفحمحافظة كذلؾ%(53.3بنسبة ،

اإلناث بمغتنسبة بينما فيتمؾالمحافظة، العياداتالمكجكدة الدراسة،(%74.5)لكثرة مفعينة
كمتىكمكضح(%9414)بنسبةبمغتكيتمثؿالعدداألكبرفيعياداتالككالةفيمحافظةالشماؿ

.(25.5)بالجدكؿرقـ
 الجنس توزيع عينة عمال النظافة عمى مختمف عيادات الوكالة بمحافظات غزة حسب (:3 .14جدول )

 الجنس

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

ذكر
 426 8 4 4 6عدد

 25.5 28.616.7 20.0 30.8 35.3نسبة%

أنثى
 2076 20 16 119عدد

8516 83.3 71.4 80 751869.2نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية
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 العمر:

(سػػػنة،كىػػػذايصػػػعبعمميػػػةتػػػدريبعمػػػاؿ70-50معظػػػـأعمػػػارعمػػػاؿالنظافػػػةمػػػابػػػيف)تتػػػراكح
النظافػػةفػػػيحالػػةكجكدىػػػا،إذكممػػػاتجػػاكزعمػػػرالعامػػؿعمػػػرالشػػػباب،ازدادتالصػػعكبةفػػػيتدريبػػػو

.(26.5)الطبيةلو،كماىكمكضحبالجدكؿرقـالنفاياتكتكضيحالمفاىيـالمختمفةلمتعامؿمع

 العمر حسب غزة بمحافظات الوكالة عيادات مختمف عمى النظافة عمال عينة توزيع (:3 .15جدول )

 العمر

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

سنة30أقؿمف
 1 0 1 0 0 0عدد

 1 0 3.6 0 0 0نسبة%

سنة50–30
 525 5 5 3 7عدد

 24.5 20.8 2517.8 23.1 41.2نسبة%

 سنة70–50
 1976 22 15 10 10عدد

 74.5 79.2 78.6 75 76.9 58.8نسبة%

 المجمكع
 2824102 20 1713عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

 المؤهالت العممية:

،كىػينسػبةقميمػةليػذهالفئػة(%:41)نسبةاألميةبيفعماؿالنظافةمتدنيػة،حيػثبمغػتنسػبتيا
كىػػػيالنسػػػبة(،%5512)فقػػػدبمغػػػتنسػػػبتيـ،مػػػفالعمػػػاؿ،أمػػػافئػػػةالعػػػامميفالحاصػػػميفعمػػػىالثانكيػػػة

بشكؿعاـفػإفعػددسػنكاتالتعمػيـالتػيأنياىػاعمػاؿالنظافػةتعتبػرمقبكلػة،كىػذايسػاعدفػي.األكبر
الطبيػػةنتيجػػةلعػػدـتػػكفرالنفايػػاتالتعامػػؿكالتػػدريببشػػكؿأسػػيؿ،كالجػػامعيفيقبمػػكفالعمػػؿفػػيمجػػاؿ

.(27.5)كماىكمكضحبالجدكؿرقـ،فرصعمؿمناسبةتناسبدراستيـالجامعية
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 التعميمي المستوى حسب غزة بمحافظات الوكالة عيادات مختمف عمى النظافة عمال عينة توزيع(: 3 .16جدول )

 المستوى التعميمي

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

أمي
 14 0 2 1 0عدد

 3.9 4.2 0 10 7.7 0نسبة%

ابتدائي
 23 0 0 0 1عدد

 3 8.3 0 0 0 5.9نسبة%

 إعدادم
 935 12 4 4 6عدد

 34.3 37.5 42.9 20 30.8 35.3نسبة%

 ثانكم
 745 13 10 6 9عدد

 44.1 29.2 46.4 50.0 46.1 52.9نسبة%

 جامعي
 515 3 4 2 1عدد

 14.7 20.8 10.7 20 15.4 5.9نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

 مدة العمل في مجال النظافة داخل عيادات الوكالة بمحافظات غزة:

مفعماؿالنظافةمضىعمىكجكدىـفيىذا(%56.9)تبيفمفخالؿالنتائجاإلحصائيةبأف
نمػايميػؿالػى العمؿأقؿمفعاـ،كىذايؤكدعمػىعػدـاسػتمرارالعامػؿفػيىػذاالعمػؿلفتػرةطكيمػة،كا 

منيا:عدة،سبابألكذلؾ؛تغييره

عدـارتياحالعماؿفيعمميـ. -
الطبية.النفاياتخكفيـمفاإلصابةببعضاألمراضعندالتعامؿمع -
 نيـيعممكفببندعقكدعمؿ.إكجكدضمافالستمرارىـفيالعمؿ،حيثعدـ -

 جكر.تدنياأل -

 عدـاحتراـالمجتمعليـ. -

.(28.5)تعرضيـلإلىانةمفقبؿمشغمييـ،كماىكمكضحبالجدكؿرقـ -
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 عيادات الوكالة حسب عدد سنوات العمل توزيع عينة عمال النظافة عمى مختمف (:3 .17جدول )

 عدد سنوات العمل

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

أقؿمفعاـ
 1558 19 9 6 9عدد

 56.9 62.5 67.8 45.0 46.1 53نسبة%

3-5
 316 3 2 5 3عدد

 15.6 12.5 10.7 10 38.5 17.6نسبة%

7-5 
 621 5 6 2 2عدد

 20 25.0 17.9 30.0 15.4 11.8نسبة%

7-20 
 7 0 1 3 0 3عدد

 6.9 0 3.6 15 0 17.6نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

 الطبية: النفاياتتدريب عمال النظافة عمى التعامل مع 

الطبيػػػةعمػػػىالسػػػالمةالمينيػػػةلعمػػػاؿالنفايػػػاتلمتقميػػػؿمػػػفمخػػػاطر؛التػػػدريبأمػػػرانميمػػػانيعتبػػػر
النظافػػة،فالتػػدريبيمكػػفالعمػػاؿمػػفالتعػػرؼعمػػىمفػػاىيـالسػػالمةكالصػػحةكاألمػػاكفالتػػيتكجػػدفييػػا
ؿأخطار،كماكيتيحليـالتعػرؼعمػىكيفيػةاسػتعماؿأدكاتالكقايػةالشخصػية،كيكضػحأسػاليبالعمػ

دنػى،كلمعرفػػةالعمػاؿالػػذيفتػػـتػدريبيـفػػيعيػاداتالككالػػةبمحافظػػاتلػػىالحػػداألإالتػيتقمػػؿالخطػر
.(29.5)الجدكؿرقـ،فقدخصصالباحثجانبانمفدراستوفيىذاالمكضكع،كىكمكضحفيغزة
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 الطبية النفايات مع التعامل آلية حول النظافة عمال تدريب(: 3 .18جدول )

التدريب عمى التعامل مع 
رفح النفايات الطبية

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

نعـ
 60 12 18 12 11 7عدد

 58.8 50 64.3 60 84.6 41.2نسبة%

ال
 42 12 10 8 2 10عدد

 41.2 50 35.7 40 15.4 58.8نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

بػػأفالنسػػبةاألكبػػرقػػدتمقػػكاتػػدريبانحػػكؿكيفيػػةالتعامػػؿمػػع(29.5)يتضػػحمػػفخػػالؿالجػػدكؿ
(%41.2)،فػيحػيفأفككانتأعمىالنسبفػيخػانيكنس(%58.8)فبمغتنسبتيـ،الطبيةالنفايات

فردان،كىذايػؤدمإلػىكقػكعىػؤالءاألشػخاص53مفأفرادعينةالدراسةلـيتمقكاتدريبان،كالبالغعددىـ
ممػفلػـيتمقػكاتػدريبانالطبيػة،كيتركػزالعػدداألكبػرالنفايػاتفيالمخاطرالناجمةعفسكءالتعامؿمع

الطبية.النفاياتكىذايدؿعمىإىماؿجانبميـمفجكانبإدارة،الةبمحافظةرفحفيعياداتالكك

فكانػػػتبنسػػػبمتفاكتػػػةدر بػػػةفقػػػدتنكعػػػتالجيػػػاتالمهدر أمػػػافيمػػػايتعمػػػؽبالجيػػػةالمه كىػػػذامػػػاتػػػـ،بػػػةكا 
.(5.:2)الجدكؿرقـفيتكضيحومفقبؿعماؿالنظافة















20: 
 

 الطبية النفايات مع التعامل في لهم المدربة الجهات حسب النظافة عمال عينة توزيع (:3 .19جدول )

 الجهة المدربة

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

كزارةالصحة
 55 18 16 5 6 10عدد

 53.9 75 57.1 25 46.2 58.8نسبة%

سمطةالبيئة
 14 0 3 0 0عدد

 3.9 4.2 0 15 0 0نسبة%

 الشركةالمتعيدة
 17 1 3 1 1عدد

6.9 4.2 3.6 7.615.0 5.9نسبة%

 ككالةالغكث
 436 11 9 6 6عدد

 35.3 16.6 39.3 45 46.2 35.3نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 1713عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

كككالةالغػكثالفمسطينيةبأفالجيةالمدربةاألكثرىيكزارةالصحة(7.>3)يتبيفمفخالؿالجدكؿ
بتػػدريبعمػػاؿالنظافػػةعمػػىكفيػػةالتعامػػؿمػػع)األكنػػركا(، كبمغػػتنسػػبتيـ،الطبيػػةالنفايػػاتالتػػيتقػػـك

نمػػاىػػيمجػػردتكجييػػات(9:13%) ،فػيحػػيفأفػػادبعػػضعمػػاؿالنظافػةبأنػػولػػـيكػػفتػػدريبانحقيقيػان،كا 
الطبيػػة،فكػؿمػػايػػتـعممػومػػععامػػؿالنظافػػةالنفايػػاتبسػيطةالترقػػىإلػػىمسػتكلالتعامػػؿالسػػميـمػع

طريػػؽتػػتـعػػففػػياألمػػاكفالتػػيسػػيعمؿبيػػا،الجديػػدالقػػادـإلػػىالعمػػؿفػػيالعيػػاداتىػػكمجػػردجكلػػة
كيتـتكضيحكؿماىكمطمكبمنػوفػيىػذهالفتػرةالقصػيرة،عدة،مسؤكؿالعماؿفيالعياداتلدقائؽ
النفايػػات،كىػػذايػػدؿعمػػىعػػدـاىتمػػاـتمػػؾالجيػػةبآليػػةإدارة(%:.4)فػػيحػػيفبمػػغدكرسػػمطةالبيئػػة

يعياداتالككالةبمحافظاتغزة.فالطبية
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 مالبس العمل:

الطبية،كلكفيجبالعمؿعمػىتػكفيرالنفاياتالمالبسعمىحجـالمخاطرالمرتبطةبيعتمدنكع
التاليػػةلكػػؿاألشػػخاصالػػذيفيقكمػػكفبجمػػعأكنقػػؿ ،كتشػػتمؿىػػذه(1)الطبيػػةالنفايػػاتالمعػػداتكالمػػكاـز

المالبسعمى:
 .خكذاتلمكجوأكبدكنيااعتمادانعمىطبيعةالعمميات
 عمىطبيعةالعمميات.أقنعةلمكجواعتمادان
 كاقياتلمعيف)نظاراتلألماف(اعتمادانعمىطبيعةالعمميات.
 .بدالت"لتغطيةالجسـكمو"الزامية
 كاقياتلألرجؿأكأحذيةصناعيةالزامية.
 الطبيةالنفاياتيكضحمالبسالكقايةمف(22.5).كالشكؿرقـقفازاتمتينةالزامية

                       

 الطبية النفاياتمالبس الوقاية من :(3 .00) شكل
 (نشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفاياتـ(،2006منظمةالصحةالعالمية)المصدر: )

مالبػسعمػاؿ،إالأفةعمػاؿالنظافػةعمػىحمايػفبذلؾتعتبرالمالبسمفاألمكرالميمةالتيتساعد
،الطبيػةالنفايػاتفيعياداتالككالةبمحافظاتغزةالتحمييـمػفالمخػاطرعنػدالتعامػؿمػعالنظافة

.(30.5)الجدكؿرقـكذلؾماتكصؿإليوالباحثكفؽ


                                                           
(.237)صنشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفاياتمنظمةالصحةالعالمية،(1)
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 الطبية النفايات مخاطر من لموقاية خاصة مالبس العمال استخدام (: 3 .20جدول )

استخدام مالبس خاصة لموقاية من 
رفح النفايات الطبيةمخاطر 

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

غيركاقية
 8 1 3 1 3 0عدد

 7.8 4.2 10.8 5 23.1 0نسبة%

 كاقيةنكعانما
 22 9 2 4 0 7عدد

 21.6 37.5 7.1 20 0 41.2نسبة%

 كاقية
 72 14 23 15 10 10عدد

 70.6 58.3 82.14 75 76.9 58.8نسبة%

 المجمكع
 102 24 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

 الجدكؿ مف (30.5)يتضح اختالؼ آمدل حكؿ النظافة عماؿ عمىراء كقدرتيا المالبس كقاية
فىذهالمالبسكاقيةمفالمخاطر،أ%(مفعماؿالنظافةب8017الحمايةمفالمخاطر،فقدأكضح)

فيعياداتالككالة بكخاصة األقؿفيعياداتالككالة كبمغتالنسبة ،محافظةرفحبمحافظةغزة،
،فنادرانمايرتدكفتمؾالمالبس،كذلؾبسببقمةاالىتماـفيتمؾالعيادات(؛%6919)حيثبمغت

%(مفعماؿالنظافةبأفىذه3217كىذاماتـمالحظتومفخالؿالزياراتالميدانية،بينماأكضح)
%(بأفىذهالمالبسالتييرتدكنياغيركاقيةمف819المالبستككفكاقيةنكعانما،فيحيفأكضح)

إذأفالمالبسالتييرتديياىؤالء،ةكالصحةالمينيةشركطالسالمبالمخاطرالمحتممة،كىذااليفي
النفايات،العماؿىيعبارةعفمالبسعادية التقيالعامؿمفأمنكعمفاألخطارالتيتسببيا

الطبيةالتييتعامؿمعيا.
 ارتداء القفازات:

لنظافةأثنػاءعمميػـ،ممحافظةعمىسالمةعماؿاجداليعتبرارتداءالقفازاتمفاألشياءالميمة
كينبغيارتداؤىاإجباريان،كمػاينبغػيأفتكػكفسػميكة،كذلػؾلمحفػاظعمػىسػالمةاأليػدممػفالتعػرض

الطبيػػػػةبشػػػػكؿمباشػػػػر،لكػػػػفالكاقػػػػعيختمػػػػؼكثيػػػػرانفػػػػيعيػػػػاداتالككالػػػػةالنفايػػػػاتلمػػػػكخزأكمالمسػػػػة
جمي(32.5)الجدكؿرقـكبمحافظاتغزة، .يبيفذلؾبشكؿو
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 عيادات في الطبية النفايات مع التعامل أثناء قفازاتلم استعمالهم حسب النظافة عمال عينة توزيع(: 3 .21جدول )
 غزة بمحافظات الوكالة

التعامل أثناء  قفازاتاستعمال ال
رفح مع النفايات الطبية

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

ابدان
 2 0 1 0 1 0عدد

 2 0 3.6 0 7.7 0نسبة%

نادران
 5 2 1 1 1 0عدد

 4.9 8.3 3.6 5 7.7 0نسبة%

 أحيانا
 25 7 5 7 3 3عدد

 24.5 29.2 17.8 35 23.1 17.6نسبة%

 دائمان
 70 15 21 12 8 14عدد

 68.6 62.5 75 60.0 61.5 82.4نسبة%

 المجمكع
 102 24 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

يستعممكفالقفازاتدائمان،(%79.7)أفمعظـعماؿالنظافةبنسبة(32.5)يتضحمفخالؿالجدكؿ
بينمػػانسػبةالعمػػاؿالػذيفنػػادرانمػايسػػتعممكف،%(بػػأنيـيسػتعممكفالقفػػازاتأحيانػا3516بينمػاأكضػح)

بػأنيـاليسػتعممكفالقفػازاتعمػىاإلطػالؽبمغتنسبةالػذيفأجػابكا%(،فيحيف:51القفازاتبمغت)
،كلكػػفمػػفخػػالؿالزيػػاراتالميدانيػػة%(كذلػػؾنسػػبةقميمػػةجػػدا3)الطبيػػةالنفايػػاتأثنػػاءتعػػامميـمػػع

الطبيػةالنفايػاتـمشاىدةالكثيرمفعماؿالنظافػةأثنػاءتعػامميـمػعلعياداتالككالةبمحافظاتغزةت
كىػي،كجمديػة،فيػيرقيقػةجػدان،التناسػبعمميػـقفػازاتاليرتدكفىذهالقفازات،كماأفنكعيةىػذهال

ذاتجاكزنػاعػفالكثيػرمػفاألدكات كالتييستخدميااألطبػاءكفنيػكالمختبػراتممػايعرضػيـلمخطػر،كا 
كالمالبسالكاقيةلمعماؿفإننابأمحاؿمفاألحكاؿالنستطيعالتجاكزعفعدـارتداءالعماؿكالطرؽ
ألنياىياألىػـعمػىاإلطػالؽبسػبباسػتعماؿالعمػاؿأيػدييـفػياألعمػاؿالتػييقكمػكفبيػا؛القفازات
تالطبية.عمييـأفيرتدكاقفازاتسميكةكمتينةتقييـمفمالمسةالنفاياتكجبلذاجميعيا؛
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 التعرض لموخز باإلبر:

،عػػدةعمػػاؿالنظافػػةمػػففتػػرةألخػػرلإلػػىكخػػزاإلبػػرأكالجػػركح،كيعػػكدذلػػؾألسػػبابيتعػػرض
،النفايػاتطبيعةمالبسالعمؿ،تصرفاتالعمػاؿأثنػاءعمميػـ،كجػكداألدكاتالحػادةفػيأكيػاس:منيا

الجػدكؿفػيمكضػحفػيلمكخزبػاإلبركمػاىػكفيناؾنسبةمفالعماؿفيعياداتالككالةقدتعرضكا
.(33.5)رقـ

 في الطبية النفايات مع التعامل أثناء باإلبر لموخز التعرض حسب النظافة عمال عينة توزيع (: 3 .22جدول )
 غزة بمحافظات الوكالة عيادات

التعرض لموخز باإلبر بعد 
رفح استعمالها

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

أبدان
 1455 12 9 8 12عدد

 53.9 58.3 42.9 45 61.5 70.6نسبة%

نادران
 113 8 2 2 0عدد

 12.7 4.2 1028.6 15.4 0نسبة%

 أحيانا
 932 8 9 2 4عدد

 31.4 37.5 28.6 45.5 15.4 23.5نسبة%

 دائمان
 2 0 0 0 1 1عدد

2 0 0 0 7.7 5.9نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

%(لػػـيتعرضػػكا:641أفمعظػػـعمػػاؿالنظافػػةبنسػػبة)(33.5)تشػػيرالنتػػائجالمكضػػحةبالجػػدكؿرقػػـ
(24%(مفعماؿالنظافػةبكاقػع)2318الطبية،بينماأكضح)النفاياتلمكخزباإلبرأثناءالتعامؿمع

%(4215كأكضح)عامالنمكزعيفعمىالككالةبمحافظاتغزةبأنيـنادرانمايتعرضكفلمكخزباإلبر،
طبيعػػة،منيػػاعػػدة،سػػبابألمػػفعمػػاؿالنظافػػةبػػأنيـأحيانػػامػػايتعرضػػكفلمػػكخزبػػاإلبر،كيعػػكدذلػػؾ

%(3،بينمػػا)النفايػاتكجػكداألدكاتالحػادةفػػيأكيػاس،تصػػرفاتالعمػاؿأثنػاءالعمػػؿ،مالبػسالعمػؿ
خز.كفلمكض(عماؿمكزعيفعمىعياداتالككالةبمحافظاتغزةغالبانمايتعر3بكاقع)



225 
 

(حيػثبمغػتنسػػبة5133(كبػيفالجػدكؿ)5132كمػفالمالحػظأفىنػاؾعالقػةكاضػحةبػػيفالجػدكؿ)
%(كىػػينسػػبةمرتفعػػةحيػػثىػػـمػػفيرتػػدكفالقفػػازاتأثنػػاء:641العمػػاؿالػػذيفاليتعرضػػكفلمػػكخز)

الحمايػة(،ممايستنتجمفذلؾأفاتخاذكسائؿ7917التعامؿمعالنفاياتالطبيةحيثبمغتنسبتيـ)
كمفأىمياارتداءالقفازاتيساعدالعماؿعمىالتقميؿمفالتعرضلمكخز.

نجػدمػثالنفػيمحافظػة،كبالنظرإلىمقارنػةبػيفعيػاداتالككالػةبمحافظػاتغػزةكغيرىػامػفالمشػافي
قػدتعرضػكالمػكخزبػاإلبر،مػفعمػاؿالنظافػةالػذيفيعممػكففػيالمشػافيالحككميػة(%50)نابمسأف

.1الطبيةالنفاياتثناءتعامميـمعأ

 الفحص الطبي:

يعتبرالفحصالطبيلعماؿالنظافةقبؿكبعدالتكظيؼلمعمؿفيعيػاداتالككالػةبمحافظػاتغػزة
مػػػفاألمػػػكرالميمػػػة،لمتأكػػػدمػػػفخمػػػكىـمػػػفاألمػػػراضالمعديػػػة،كخاصػػػةكأنيػػػـيتنقمػػػكفبػػػيفالمرضػػػى

فمػفالنتػائجأفالغالبيػةالعظمػىتػـفحصػيـ،كىػذامػايكضػحوكالطاقـالصحيكالزكاركغيرىـ،كتبي
.(34.5)جدكؿرقـ

 األمراض من لمتأكد النظافة عمال فحص حول النظافة عمال عينة توزيع(: 3 .23جدول )

فحص عمال النظافة لمتأكد من 
رفح خموهم من األمراض

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

نعـ
 1468 18 14 13 9عدد

 66.7 58.3 64.3 70 100 52.9نسبة%

ال
 1034 10 6 0 8عدد

 33.3 41.7 35.7 30 0 47.1نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 الدراسة الميدانيةالمصدر: 

                                                           
1
 Issam A. Al-Khatib, Yousef S. Al-Qaroot and Mohammed S. Ali-Shtayeh. Mangement of 

healthcare waste in circumstances of Limited.. (p.104). 
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%(مفعماؿالنظافةفػيمختمػؼعيػادات7718أف)(34.5)رقـالجدكؿفيتشيرالنتائجالمكضحة
الككالػةبمحافظػػاتغػزةيخضػػعكفلمفحػصالطبػػيلمخمػكمػػفاألمػراضبعػػدفتػراتمتفاكتػػةمػفالعمػػؿ،

كىػذا،فتػرةمػفالعمػؿ%(مفعماؿالنظافةبأنيـلـيخضعكالمفحصالطبػيبعػد4414بينماأكضح)
كيسػتنتجمػفذلػؾأنػويكجػداىتمػاـالبػأسبػومػفقبػؿالمسػئكليفحػكؿمػدلسػالمة،ماتـمالحظتػو

عماؿالنظافةفيتمؾالعيادات.

 التطعيم:

ينبغػيالتركيػزعميػولممحافظػةيعتبرالتطعيـأمرانميمانبالنسبةلعماؿالنظافةفػيالعيػاداتحيػث
ةنتطعػػيميـكسػػابعمػاؿالنظافػةمناعػػةضػدبعػضاألمػػراضالمعديػة،كخاصػإلكذلػؾسػالمتيـ؛عمػى

،حيػػػثأكصػػتمنظمػػػةالصػػػحةبضػػركرةإكسػػػابالػػػذيف(B ,C)ضػػدأمػػػراضالتيػػابالكبػػػدالكبػػػائي
لكػػف،(W.H.O, 2006, p.126المناعػػةضػػدىػػذهاألمػراض)جمػيعيـالطبيػػةالنفايػػاتيتعػاممكفمػػع

محافظػػاتغػػزةغيػػرذلػػؾ،حيػػثتبػػيفأفىنػػاؾعػػددانمػػفعمػػاؿالنظافػػةلػػـيػػتـبكاقػػععيػػاداتالككالػػة
كىػػذامػػايكضػػحوالجػػدكؿرقػػـ،عػػرضالعػػامميفلمخطػػريتطعػػيميـ،كعػػدـأخػػذالتطعيمػػاتالالزمػػةقػػد

(35.5).

 المعدية األمراض ضد التطعيم حسب النظافة عمال عينة توزيع(: 3 .24جدول )

تمقي العمال تطعيمات لموقاية 
رفح من األمراض المعدية

ظة 
حاف

م
س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

نعـ
 80 20 22 16 11 11عدد

 78.4 83.3 78.6 80 84.6 64.7نسبة%

ال
 22 4 6 4 2 6عدد

 21.6 16.7 21.4 20 15.4 35.3نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية



227 
 

%(مفعماؿالنظافػةفػيعيػاداتالككالػة8915ف)إلىأ(35.5)الجدكؿفيتشيرالنتائجالمكضحة
األمػػراضالمعديػػة،بمحافظػػاتغػػزةالمختمفػػةأكضػػحكابأنػػويػػتـتطعػػيميـبتطعيمػػاتمعينػػةلمكقايػػةمػػف

كىذايدؿعمىكجكدسياسةكاضحةالمعالـمػفحيػثتطعػيـالعػامميففػيعيػاداتالككالػةبمحافظػات
فكافىناؾعدـمتابعةمفقبؿالمس،غزة %(بأنيـاليتـ32.7حيثأكضح)،ليففيالعياداتئككا 

تطعيميـضداألمراضالمعدية.

 مدى رضا العمال عن عممهم:

،أكغيػرراضويانرضاالعامؿعفعممويعكسعمىمدلأدائوفيعمموسكاءكػافراضػإفمدل
ففػػيعيػػاداتالككالػػةبمحافظػػاتغػػزةتتفػػاكتدرجػػةالرضػػاعػػفالعمػػؿ،كىػػذامػػايكضػػحوجػػدكؿرقػػـ

(36.5).

 عممهم عن رضاهم حسب النظافة عمال عينة توزيع (: 3 .25جدول )

 رضا عمال النظافة عن عممهم

رفح
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

راضجدان
 40 10 11 4 9 6عدد

 39.2 41.7 39.3 20 69.2 35.3نسبة%

راض
 927 10 5 1 2عدد

 26.5 37.5 35.7 25 7.7 11.8نسبة%

 راضنكعانما
 327 5 9 3 7عدد

28 12.5 17.9 45 23.1 41.2نسبة%

 غيرراض
 28 2 2 0 2عدد

 7.8 8.3 7.1 10 0 11.8نسبة%

 المجمكع
 24102 28 20 13 17عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 يةالمصدر: الدراسة الميدان

بيفآراءعماؿالنظافةحػكؿدرجػةرضػاىـعػفالعمػؿفػيانىناؾتباينأف(36.5)يتضحمفالجدكؿ
%(مػػفعمػػاؿالنظافػػةفػػيعيػػاداتالككالػػةبعػػدـ819حيػػثأشػػار)،عيػػاداتالككالػػةبمحافظػػاتغػػزة

،%(39ىػػي)فعػػفعمميػػـبدرجػػةنكعػػانمػػاكراضػػيـبػػأنبمغػػتنسػػبةمػػفأجػػابكاك،رضػػاىـعػػفالعمػػؿ



228 
 

كلكػػفعػػدـتػػكفرفػػرصعمػػؿ،فعمػػىمػػؤىالتعمميػػةكممػػفىػػؤالءالعمػػاؿحاصػػانكبيػػرانحيػػثأفعػػدد
%(مػفالعمػاؿ37.5ككػذلؾتشػيرالنتػائجأف)،مناسبةليـىكالذماضطرىـلمعمؿفيىػذاالمجػاؿ

%(،كخاصػةفػيعيػاداتالككالػة4:13فعفعمميـ،فيحيفأفالراضيفجػدانبمغػتنسػبتيـ)كراض
%(.7:13بمحافظةخانيكنسحيثبمغتنسبتيـ)

كبػػالنظرفػػيالجػػداكؿالسػػابقةنجػػدأفىنػػاؾعالقػػةطرديػػةبػػيفرضػػاالعمػػاؿعػػفعمميػػـكبػػيففحػػص
فػػػيالتعامػػػؿمػػػعالنفايػػػات العمػػػاؿكالتعػػػرضلمػػػكخزكاسػػػتخداـالمالبػػػسالكاقيػػػةكتمقػػػيالتػػػدريبالػػػالـز

ييـالطبيػػػة،حيػػػثالفحػػػصالػػػدكرملمعمػػػاؿكعػػػدـالتعػػػرضلمػػػكخزكاسػػػتخداميـلممالبػػػسالكاقيػػػةكتمقػػػ
،يكلدلدلالعماؿرضاكظيفيعفعمميـكشعكرباألمافتجاهعمميـ. لمتدريبالالـز

الميػاـ،كمنيػا:ىناؾالعديدمفالعكامؿالتيتعكسمدلرضاعامػؿالنظافػةعػفعممػوفػيالعيػادات
فأكثػرالفئػاتغيػرأليػو،كخاصػةإلو،كنظػرةالمجتمػعئكالمكمؼبيػا،كالمعاممػةالتػييتعامػؿمعػومسػ

صحابالمؤىالتالعممية.أراضيةعفعممياىيفئةالخريجيفال

 ل بعمال النظافة:ئواهتمام المس

لييـدكرانميمػػانفػػيإنجػػازاألعمػػاؿالمكمػػؼبيػػا،حيػػثئكتمعػػبالعالقػػةالجيػػدةمػػابػػيفالعمػػاؿكمسػػ
%(مػف3316لعمػؿ،كتشػيرالنتػائجأف)تدفعالراحةالنفسيةلمعامؿمزيدانمػفاإلتقػافكاإلخػالصفػيا

باالطمئنػػافعمػػييـكعمػػىمسػػئكلييـيقكمػػكفعمػػاؿالنظافػػةفػػيعيػػاداتالككالػػةالمختمفػػةأكضػػحكابػػأف
باالطمئنػافعمػييـأحيانػا،فػيئك%(بػأفالمسػ:471سالمةصحتيـبشػكؿدائػـ،بينمػاأكضػح) ؿيقػـك

طمئنػافعمػييـعمػىاإلطػالؽ،كمػاىػكمكضػحباالكفاليقكممسئكلييـفأ%(أكضحكاب52.3حيف)
.(37.5)الجدكؿرقـفي
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 وسالمتهم صحتهم عمى المسؤول اطمئنان حسب النظافة عمال عينة توزيع(: 3 .26جدول )

قيام المسؤول عن عمال النفايات 
الطبية بالطمئنان عميهم من حيث 

رفح سالمتهم وصحتهم
ظة 

حاف
م

س 
يون

خان
ظة 

حاف
م

طى 
وس

ة ال
افظ

مح
 

غزة
ظة 

حاف
م

مال 
لش

ة ا
افظ

مح
 

موع
مج

ال
 

دائمان
 423 5 7 4 3عدد

 22.5 18.2 18.6 36.8 15.826.7نسبة%

 أحيانا
 837 9 8 5 7عدد

 36.3 36.4 33.3 42.1 33.3 36.8نسبة%

 أبدان
 42 10 13 4 6 9عدد

 41.2 45.4 48.1 21.1 40 47.4نسبة%

 المجمكع
 102 22 27 19 15 19عدد

 100 100 100 100 100 100نسبة%

 المصدر: الدراسة الميدانية

ليالعمػػاؿاليمقػػكفئكيالحػػظأفنسػػبةمرتفعػػةمػػفمسػػ،(37.5)فػػيالجػػدكؿكمػػفخػػالؿىػػذهالنتػػائج
بػؿكػؿمػاييميػـىػكالعمػؿ،بغػضالنظػرعػف؛طمئنافعمىالعماؿكالسؤاؿعفأحكاليـباالاىتمامان

كثيػرانمػاكػافثكقدتـمالحظةذلؾمفخػالؿالعمػؿالميػداني،حيػ.كضعالعامؿالنفسيأكالصحي
ذلػؾ،ممػايجعػؿالعامػؿغيػرركغيػ،يتعرضعماؿالنظافةإلىالتكبيخأكالتيديدبالفصػؿمػفالعمػؿ

اليإلىالتأثيرالسمبيعمىأداءالعامؿ.ممايؤدمبالت؛مستقرفيعممو،كغيرمرتاح
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 :رابعممخص الفصل ال 3.5
 دةااليكجػدفػػرزلممخمفػػاتالطبيػػةفػػيعيػػاداتالككالػةبمحافظػػاتغػػزةسػػكلفػػرزاألدكاتالحػػ

.safety box) )ككضعيافيصندكؽمفالكرتكفيعرؼبصندكؽاألماف
 أمػػػا(كغـ/اليػػػكـ860)جميعيػػاعيػػاداتالككالػػػةفػػػيالطبيػػػةغيػػرالخطػػػرةالنفايػػاتيبمػػغإنتػػػاج،

.(كغـ/اليكـ96)الطبيةالخطرةالنفايات
 كأقػػػؿكميػػػةفػػػيمحافظػػػة(كغـ/اليػػػكـ395)أكبػػػركميػػػةتنػػػتجفػػػيمحافظػػػةغػػػزةحيػػػثتبمػػػغ،

.(كغـ/اليكـ238)تخانيكنسحيثبمغ
 أقساـالتطعيمات.يميو،تعتبرأقساـالمختبراتأكثراألقساـإنتاجانلممخمفاتالطبية
 .تتـعمميةالجمعكالنقؿكفؽجدكؿزمنيمحدد
 الطبيةغيرالخطرة.النفاياتالطبيةالخطرةمعالنفاياتأحيانايتـخمط
 لممكاصػػػفاتالعالميػػػةلمنظمػػػةةقػػػعالتجميػػػعالمؤقػػػتكالتخػػػزيفالمركػػػزمغيػػػرمطابقػػػاتعتبػػػرمك

الصحةالعالمية.
 العاديػػػةالنفايػػػاتتػػػتـعمميػػػةالنقػػػؿالخػػػارجيمػػػفخػػػالؿسػػػيارةتابعػػػةلمبمديػػػةتنقػػػؿإلػػػىمكبػػػات

الرئيسةبمحافظاتغزة.
 الطبيػػةىػػيالحػػرؽبكاسػػطةمحػػارؽآليػػةمكجػػكدةفػػيمجمػػعالنفايػػاتالطريقػػةالمتبعػػةلمعالجػػة

 .محارؽالتيالتتكفرفيياجميعياكتخدـالعيادات،الشفاءالطبي

 إدارةالنفاياتالطبيةبعياداتالككالةبالسالمةالمينيةلعماؿالنظافة.تيتـ 

 .يكجدرضاكظيفيلدلعماؿالنظافةبالنسبةلعمميـ 

 .ارتفاعنسبةالتدريبلعماؿالنظافةفيكيفيةالتعامؿاألمثؿمعالنفاياتالطبية 

















 الفصل الخامس 1
الطبية في المشافي  النفاياتواقع ين مقارنة ب

الطبية  النفاياتالحكومية بمحافظات غزة وواقع 
 غزة في عيادات الوكالة بمحافظات
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 الفصل الخامس

 :مقدمة 1.0
الطبيةفػيعيػاداتالككالػةبمحافظػاتغػزةفقػداعتمػدالباحػثعمػىمقارنػةالنفاياتلمكقكؼعمىكاقع

(،كالتػػيأعػػدتدراسػػةعػػف3026(كدراسػػة)أبػػكمحسػػف،3025مػػاتكصػػمتإليػػةدراسػػة)صرصػػكر،
كاقػػعالنفايػػاتالطبيػػةفػػيالمشػػافيالحككميػػةبمحافظػػاتقطػػاعغػػزة،حيػػثكػػافمػػفأىػػـالنتػػائجالتػػي

إدارةالنفايػػػاتإلمشػػػافيافتقػػػاراتكصػػػمتإلييػػػا، لػػػىتطبيػػػؽتعميمػػػاتمنظمػػػةالصػػػحةالعالميػػػةلمفيػػػـك
الطبيػػػة،كعنػػػدمقارنػػػةالنتػػػائجالتػػػيالنفايػػػاتككػػػذلؾافتقػػػارالػػػكعيلػػػدلالعػػػامميففػػػيمجػػػاؿ،الطبيػػػة

انكبيػػرانبػػكمحسػػفمػػعالدراسػػةالميدانيػػةالتػػيأجراىػػاالباحػػثتبػػيفأفىنػػاؾتكافقػػألييػػادراسػػةإتكصػػمت
،فػػػيحػػػيفكػػػافبمحافظػػػاتغػػػزةإدارةالنفايػػػاتالطبيػػػةفػػػيالمشػػػافيالحككميػػػةكعيػػػاداتالككالػػػةحػػػكؿ

ىنالؾاختالؼفيبعضاألحياف.

الطبية في المشافي الحكومية بمحافظات غزة وواقع  النفاياتواقع مقارنة بين  1.6
 .غزة الطبية في عيادات الوكالة بمحافظات النفايات

مايمي:عندإجراءالمقارنةنجد
 الطبيةالنفاياتمحافظاتغزةتنتجمفبتبيفأفالمشافيالحككمية،مفخالؿالدراسةالميدانية

غػػزةاتالطبيػةفػيعيػػاداتالككالػةبمحافظػالنفايػػاتفػيحػػيفبمػغإنتػاج(،كغـ/اليػكـ460516)
،كيعػػكدنػػركا(كمكزعػػةعمػػىعيػػاداتالككالػػةالتابعػػةلككالػػةالغػػكثالدكليػػة)األ(كغـ/اليػػكـ946)

سػػببذلػػؾاالخػػتالؼفػػيالكميػػات؛إلػػىأفسػػعةالمستشػػفياتأكبػػرمػػفسػػعةالعيػػادات،كمػػاأف
األقسػػػاـأكبػػػر،كعػػػددالمػػػراجعيفأكبػػػر،إضػػػافةإلػػػىكجػػػكدالنػػػزالءالػػػذيفيقضػػػكففتػػػراتداخػػػؿ
ةالمستشفى،كؿىذهالعكامؿجعمتكميةالنفايػاتالطبيػةفػيالمستشػفياتأكبػربكثيػرمػفكميػ

.النفاياتالطبيةفيعياداتالككالة
 اليػتـفػيعيػاداتالككالػػةككػذلؾفػيالمشػػافيالحككميػةبمحافظػاتغػػزةعمميػةفػرزلممخمفػػات

الطبيػػةبشػػكؿمماثػػؿلتعميمػػاتمنظمػػةالصػػحةالعالميػػة،سػػكلفػػرزاألدكاتالحػػادة،حيػػثيػػتـ
كأيضػػانفػػرزبعػػض،(safety boxكضػعيافػػيصػػندكؽمػفالكرتػػكفيعػػرؼبصػندكؽاألمػػاف)

،ـ3025،دكيػػػػػةمنتييػػػػػةالصػػػػػالحية،كدراسػػػػػة)صرصػػػػػكرمػػػػػفنفايػػػػػاتالمختبػػػػػراتكبعػػػػػضاأل
(أكدتبأفعمميةالفرزفيالمشافيالحككميةكبعضالمراكزالصػحيةبمحافظػاتغػزة32ص
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يعػكد،كقػدالطبيػةالنفايػاتالتتـإاللػألدكاتالحػادة،كمػاكتػتـعمميػةالفػرزعنػدمصػدرإنتػاج
.السببفيذلؾ،لقمةاإلمكانياتالمتاحة

 اليتـاستخداـالترميزالمكنيلمعبكات،كأيضاناليتـكضعالفتةعميياتشيرعمىأنيامخمفػات
كنػػركا(خطػػرة،كىػػذامكجػػكدفػػيالمشػػافيالحككميػػةكالعيػػاداتالتابعػػةلككالػػةالغػػكثالدكليػػة)األ

الطبيػة،كمػػاالنفايػاتالصػعبتحديػدمصػػدركنػكعكبػػذلؾيكػكفمػف،فػيمحافظػاتغػزةجمييػا
العاديػةبسػببعػػدـكجػكدفصػػؿالنفايػػاتالمعديػػةمػعالنفايػاتأنػوفػيبعػػضالحػاالتيػػتـخمػط

.،إضافةإلىعدـاالىتماـبأىميةخطكرةعدـالترميزكاؼو
 اسذاتلػكفككضعيافيأكي،الطبيةغيرالخطرةالنفاياتالطبيةالخطرةمعالنفاياتيتـخمط

عيػػػػاداتالككالػػػػةالتابعػػػػةلككالػػػػةالغػػػػكثكأسػػػػكدكىػػػػذامكجػػػػكدفػػػػيكػػػػؿمػػػػفالمشػػػػافيالحككميػػػػة
بمحافظػػػاتغػػػزة،كذلػػػؾمخػػػالؼلتعميمػػػاتمنظمػػػةالصػػػحةالعالميػػػة،حيػػػثالبػػػدمػػػفكنػػػركا()األ

.الطبيةغيرالخطرةنظرانألىميةالفصؿالنفاياتالطبيةالخطرةكالنفاياتالفصؿالتاـبيف
 الطبيػػػةالناتجػػػةعػػػفالمشػػػافيالحككميػػػةكعيػػػاداتالككالػػػةبمحافظػػػاتغػػػزةالنفايػػػاتيػػػتـجمػػػع

بكاسػطةعمػػاؿالنظافػػة،كفيمػايتعمػػؽبعػػددمػراتالتجميػػعاليػػكميلممخمفػاتالطبيػػةفػػيالمشػػافي
(سػػػاعاتتقريبػػػان،فػػػيحػػػيفبمػػػغ9-6الحككميػػػة،فقػػػدبمػػػغالمتكسػػػطالعػػػاـلعػػػددمػػػراتالتجميػػػع)

العػػاـلعػػددمػػراتالتجميػػعاليػػكميلممخمفػػاتالطبيػػةفػػيعيػػاداتالككالػػةالتابعػػةلككالػػةالمتكسػػط
(ساعة.23-9)مفكنركا(بمحافظاتغزةالغكث)األ

 اليػػػتـمراعػػػاةالمكاصػػػفات،الطبيػػػةالنفايػػػاتفيمػػػايتعمػػػؽبنكعيػػػةاألكيػػػاسالمسػػػتخدمةفػػػينقػػػؿ
،بحيػثتكػكفسػميكة،اصػةبنكعيػةاألكيػاسالعالميةالتػيكضػعتيامنظمػةالصػحةالعالميػةالخ

فػػػيكػػػالنمػػػفالمشػػػافي)الحككميػػػة،عيػػػاداتالككالػػػة(تمػػػؾالشػػػركطمفتقػػػدةك،كالتتمػػػزؽبسػػػيكلة
النفايػاتبمحافظاتغزة،كمفالمفترضاالىتماـأكثربنكعيةتمؾاألكياسالمسػتخدمةفػينقػؿ

.تجيدةكذلؾاليكٌمؼكثيرانكمفالسيؿعمؿأكياسذاتمكاصفا
 ممػػايػؤدمإلػىتمػزؽاألكيػػاس؛المكجػكدةباألكيػػاسعػفالحجػـالمطمػكبالنفايػاتتزيػدكميػات،

كمػػػا،كىػػذامكجػػػكدفػػػيالمشػػافيالحككميػػػةبمحافظػػاتغػػػزة،كخاصػػةأفاألكيػػػاسغيػػرسػػػميكة
كنػركا(فػي(،أمافيعيػاداتالككالػةالتابعػةلككالػةالغػكث)األ3026،بكمحسفأأكدتودراسة)

كىذاماتبيفمػف،المكجكدةباألكياسعفحجمياالمطمكبالنفاياتبعضاألحيافتزيدكميات
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كباعتقػػادالباحػػثأفذلػػؾنػػاتج،خػػالؿالدراسػػةالميدانيػػةالتػػيقػػاـبيػػاالباحػػثفػػيتمػػؾالعيػػادات
.عفقمةالمتابعةكالمراقبة

 كىػػذامػػاتػػـ،الطبيػػةالنفايػػاتبتجميػػعاليكجػػدعالمػػةكاضػػحةتػػدؿعمػػىمكقػػعالتجميػػعالخػػاص
حيػػػثبمغػػػتنسػػػبةباحػػػثفػػػيالككالػػػةبمحافظػػػاتغػػػزة،مالحظتػػػومػػػفخػػػالؿالزيػػػارةالميدانيػػػةلم
(3026،بػكمحسػفأ،فػيحػيفأكػدتدراسػة)(%7315)العماؿالذيفأكػدكابعػدـكجػكدعالمػة

فػػػيالطبيػػػةايػػػاتالنفأنػػػواليكجػػػدعالمػػػةكاضػػػحةتػػػدؿعمػػػىمكقػػػعالتجميػػػعالخػػػاصبتجميػػػع
ككانػتنسػبةالعمػاؿالػذيفأكػدكابعػدـكجػكدمكاقػعلمتجميػعالمشافيالحككميةبمحافظػاتغػزة،

(،ممايشٌكؿخطكرةعمىصحةاإلنسافكالبيئة،حيثمفالسػيؿكضػحعالمػات%80)بمغت
تػػرابالطبيػػةبحيػػثيػػتـتنبيػػوالنػػاسكتحػػذيرىـمػػفاالقالنفايػػاتكاضػػحةتػػدؿعمػػىمكاقػػعتجميػػع

مفتمؾاألماكف؛نظرانلخطكرتياالشديدة.
 الطبيػةفػيعيػاداتالككالػةكالمشػافيالحككميػةبمحافظػاتغػزةبكاسػطةالنفاياتتتـعمميةنقؿ

كيتـنقمياإمايدكيان،مكقعالتخزيفالمؤقتفيالنفاياتعماؿالنظافةالذيفيقكمكفبتجميعتمؾ
كمفثـإلىالحاكيةالرئيسة.أكبكاسطةعرباتخاصةداخؿاألقساـ

 بالنسػػبةلعمػػبsafety box))باألقسػػاـىفغالبػػانمػػاتبقػػ،المممػػكءةكالمخصصػػةلػػألدكاتالحػػادة
مجمػػعالشػػفاءككأحيانػػاتبقػػىألسػػابيعداخػػؿاألقسػػاـكمػػافػػيمجمػػعناصػػرالطبػػي،لبضػػعةأيػػاـ

اداتالككالػػػػةفػػػػيعيػػػػكعمػػػػى،(1)حسػػػػبدراسػػػػةكىػػػػذاينطبػػػػؽعمػػػػىالمشػػػػافيالحككميػػػػة،الطبػػػػي
لمباحػػث،كىػػذامػػاتػػـمالحظتػػوفػػيتمػػؾالعيػػاداتمػػفخػػالؿالدراسػػةالميدانيػػة،محافظػػاتغػػزة

،كذلػؾيزيػػدمػػفنسػبةالتمػػكثالنػػاتجعػػفسػػبكعأكعنػدالسػػؤاؿعنيػػاقيػؿأنيػػامكجػػكدةألكثػرمػػف
فكانتمعبأةفيتمؾالعمبالنفاياتتمؾ .حتىكا 

 كىػػذامنافيػػانلمػػا،ؤقػػتلممخمفػػاتالمكاصػػفاتالعالميػػةلمتخػػزيفالتتػػكافرفػػيغػػرؼالتخػػزيفالم
كالتيمفأىـشركطياأفيككفمحكـاإلغػالؽ،كأفيكػكف،أكصتبومنظمةالصحةالعالمية

كغيرذلؾمفالشركطالتيتـذكرىاسابقان،كىذاينطبؽعمىالمشافي،بعيدانعفمكاقعالتغذية
.بمحافظاتغزةكنركا(الحككميةكالعياداتالتابعةلككالةالغكثالدكلية)األ

                                                           
(.86...)صالحككميةستشفياتالنفاياتالطبيةفيالمإدارةتقييـ.بكمحسفأ(1)
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 بالنسػبةلمعمػبsafety box)،)فيػتـنقميػامػفالمشػافيالتػيالتتػكفرفييػامحرقػةإلػىمشػافي
ينطبػؽ،كذلػؾ(87ص،ـ3026،بػكمحسػفأأخرلبالقطاعتتكافرفييػامحرقػةكىػذامػاأكدتػو)

حيػػثيػػتـنقػػؿتمػػؾالعمػػبمػػفعيػػاداتالككالػػةإلػػىمشػػفىالشػػفاء،عيػػاداتالككالػػةأيضػػانعمػػى
كىػػػذامػػػاأكدتػػػوالدراسػػػة،اداتمحػػػارؽخاصػػػةفييػػػاحيػػػثالتتػػػكفرفػػػيتمػػػؾالعيػػػ،بمدينػػػةغػػػزة

الميدانيةلمطالب.
 لىالمكبإالطبيةلممشافيالحككميةبمحافظاتغزةمفمكقعالتخزيفالمؤقتالنفاياتيتـنقؿ

كىػذا،الطبيػةالنفايػاتكىيمجيزةلنقػؿ،مفخالؿسيارةتابعةلمبمديةيكميان،الرئيسبمعدؿمرة
الطبيػةفػيعيػاداتالككالػةبمحافظػاتغػزةالنفايػات،فػيحػيفيػتـنقػؿ(1)تيامػاأكدتػوفػيدراسػ

مػفخػالؿسػيارةتابعػةأسػبكعيان،لىالمكبالرئيسبمعدؿمرةكاحػدةإمفمكقعالتخزيفالمؤقت
النفايػػػاتلعيػػػادةالككالػػػة،كمػػػفمكاصػػػفاتتمػػػؾالسػػػيارةأنيػػػاغيػػػرمخصصػػػةكغيػػػرمجيػػػزةلنقػػػؿ

كغيػػرمطابقػػةلمكاصػػفاتمنظمػػةالصػػحةالعالميػػة،كىػػيسػػيارةخاصػػةبنقػػؿالمػػكظفيف،الطبيػػة
كىذاماتـرؤيتومفخالؿالدراسةالميدانيةالتيقاـبياالباحث.،التيتـذكرىاسابقان

 التكجدطرائؽمعالجةأكليةلمنفايػاتالطبيػةقبػؿعمميػةالػتخمصالنيػائي،سػكلمعالجػةبعػض
كىػػكمػػاأكدتػػو،ئمةالناتجػػةعػػفالمختبػػراتفػػيالمشػػافيالحككميػػةبمحافظػػاتغػػزةالنفايػػاتالسػػا

حيثبمغتنسبةالذيفأكضػحكاعػدـكجػكدطرائػؽمعالجػةأكليػة،(ـ3026،بكمحسفأدراسة)
،كػذلؾالكاقػع(%7513)لمتخمصمفالنفايػاتالطبيػةقبػؿالػتخمصالنيػائيمنيػابمغػتنسػبتيـ

التكجػػدطرائػػؽمعالجػػة،حيػػثكنػػركا(لػػةالتابعػػةلككالػػةالغػػكثالدكليػػة)األبالنسػػبةلعيػػاداتالككا
حيػثبمغػتنسػبة،أكليةسكلمعالجةالنفاياتالسائمةالناتجةعػفالمختبػراتفػيتمػؾالعيػادات

،كيعػكدكىػذامػاتػـمالحظتػوميػدانيان(%9616)الذيفأكضحكاعدـكجػكدطرائػؽمعالجػةأكليػة
.اإلمكانياتالمتاحةذلؾبالتأكيدلقمة

 الطبيةىيالحرؽبكاسطةالمحارؽاآلليػةالمكجػكدةفػيبعػضالنفاياتالطريقةالمتبعةلمعالجة
كمجمػع،كمجمعناصرالطبػي،كركبيالمشافيالحككميةبمحافظاتغزةكمافيمشفىغزةاأل

عيػاداتالتابعػةمبالنسبةل(،أماـ3026،بكمحسفأكىذاماأكدتو)،الشفاءالطبيبمحافظةغزة
نمػػػايػػػتـالتعامػػػؿمػػػعالمحرقػػػة،يػػػابكنػػػركا(فػػػاليكجػػػدبيػػػامحػػػارؽخاصػػػةلككالػػػةالغػػػكث)األ كا 

بمشفىالشفاءبمدينةغزة.ةالمكجكد

                                                           
(.87...)صالحككميةستشفياتالنفاياتالطبيةفيالمإدارةتقييـ.بكمحسفأ(1)
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 تعتبرالمحارؽالمكجكدةفيالمشافيالحككميةذاتكفاءةمنخفضة،كىذانػاتجعػفعػدـكجػكد
نتجعفذلؾانبعاثالدخافاألسكدكالغػازاتالضػارةبالبيئػةصيانةمستمرةلتمؾالمحارؽ،مماي

 كالصحةالعامة.

الطبيةفيالمستشفياتالحككمية،كبيفإدارةالنفايات(عبارةعفمقارنةبيفإدارة2.6)كالجدكؿرقـ
الطبيةفيعياداتالككالةبمحافظاتغزة.النفايات

 الطبية في كال من عيادات الوكالة والمستشفيات الحكومية بمحافظات غزة النفاياتمقارنة بين إدارة  (: 1 .1جدول )

 م.
 النفايات
 الطبية

 عيادات الوكالة
المستشفيات 

 الحكومية
 الختالف التوافق

اليكجدكغـ/اليـك460516كغـ/اليـك946الكمية .2

دالمراجعيفاأعد
لممستشفياتالحككمية

داأكبرمفأعد
المراجعيفلعيادات

ككذلؾنكعيةالككالة
الخدمات

3. 
عالمات
مكاقع
التخزيف

اليكجدعالماتكاضحة
تدؿعمىمكاقعالتخزيف،
كيتـتخزينيافيغرؼ

عماؿالنظافة

اليكجدعالمات
كاضحةتدؿعمى
مكاقعالتخزيف،كيتـ
تخزينيافيالممرات

كالمطابخ

يكجد

فيعياداتالككالة
يككفالتخزيففيغرؼ
عماؿالنظافة،أما
المستشفياتففي
الممراتكالمطابخ

4. 
عمميات
النقؿ

بكاسطةعماؿالنفاياتيتـنقؿ
النظافةإلىمكاقعالتخزيف

المؤقتةيدكياأكبكاسطةعربة
ثـلمحاكيةالرئيسية

بكاسطةالنفاياتيتـنقؿ
عماؿالنظافةإلىمكاقع
التخزيفالمؤقتةيدكياأك
بكاسطةعربةثـلمحاكية

الرئيسية

اليكجديكجد

5. 
عمميات
الفرز

التتـإالفيعيادات
محافظةغزة،أماباقي
العياداتفاليتـالفرز

التتـعمميةفرز
النفاياتالطبيةسكل
فرزلألدكاتالحادة

فقط

يكجد

فيعياداتالفرزفقط
الككالةفيمحافظةغزة
فقط،أماالمستشفيات
الحككميةفتتـعممية
الفرزلمنفاياتالطبية

الحادةفقط
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 م.
 النفايات
 الطبية

 عيادات الوكالة
المستشفيات 

 الحكومية
 الختالف التوافق

الترميز .6
المكني

اليتـاستخداـالترميز
المكني

اليتـاستخداـ
الترميزالمكني

اليكجديكجد

7. 

خمط
النفايات
الخطرةمع
غيرالخطرة

الطبيةالنفاياتيتـخمط
الخطرةمعغيرالخطرة

النفاياتيتـخمط
الطبيةالخطرةمع

غيرالخطرة
اليكجديكجد

8. 
طريقة
الجمع

اليكجديكجدتتـبطرؽغيرسميمةتتـبطرؽغيرسميمة

9. 
نكعية
غيرسميكة،سيمةالتمزؽاألكياس

غيرسميكة،سيمة
اليكجديكجدالتمزؽ

:. 
سعة
األكياس

النفاياتتزيدكميات
المكجكدةباألكياسعف

الحجـالمطمكب

النفاياتتزيدكميات
المكجكدةباألكياس
عفالحجـالمطمكب

اليكجديكجد

عمب .20
safety box 

مخصصةلألدكاتالحادة
فقط

مخصصةلألدكات
الحادةفقط

اليكجديكجد

22. 
غرؼ
التخزيف

اليكجدغرؼخاصة،
فيالنفاياتكيتـتخزيف

غرؼعماؿالنظافة

اليكجدغرؼ
خاصة،كيتـتخزيف

فيالممراتالنفايات
كالمطابخ

اليكجديكجد

23. 
طرؽ

المعالجة
األكلية

التكجدمعالجةأكليةسكل
لبعضعيناتالدـ

التكجدمعالجةأكلية
سكللبعضعينات

الدـ
اليكجديكجد

طرؽالحرؽ .24
اليكجدمحارؽخاصة،

بكاسطةمحارؽكيتـالحرؽ
مشفىالشفاء

يتـالحرؽبكاسطة
المحارؽاآلليةفقط

يكجد
عياداتالككالةال

تمتمؾمحارؽخاصة
بيا

 المصدر: إعداد الباحث
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 الخالصة: 1.4
كعندعرضالنتائجالسابقةكمقارنتيابيفدراسةالباحث،كدراسةأبكمحسف،تبرزلدينامجمكعةمف

التالي:الممحكظات،كىيعمىالنحك

كالتراعي .2 كالمستشفياتالحككميةغيرسميمة، مفعياداتالككالة أفعممياتالفرزفيكؿٍّ
 شركطمنظمةالصحةالعالمية.

تعتبرمكاقعالتجميعالمؤقتكالتخزيفالمركزمغيرمطابؽلممكاصفاتالعالميةلمنظمةالصحة .3
الحككميةفيمحافظاتغزة.العالميةفيكؿمفعياداتالككالةكالمستشفيات

الطبيةمفمكقعالتخزيفالمؤقتإلىالمكبالرئيسمفخالؿسيارةتابعةالنفاياتعممياتنقؿ .4
الطبية،كغيرمطابقةلمكاصفاتالنفاياتلمبمدية،كىذهالسيارةغيرمخصصةكغيرمجيزةلنقؿ

 منظمةالصحةالعالمية.

شاراتكاضحةتدؿعمىمكقع .5  الطبيةككيفيةالتعامؿمعيا.النفاياتعدـكجكدعالماتكا 

مكاقعالتخزيفالمؤقتلمنفاياتالطبيةغيرمطابقةلمنظمةالصحةالعالمية،فييمفتكحةكغير .6
 آمنةممايؤدمإلىسيكلةدخكؿالعابثيفإلىىذهالنفاياتكخاصةاألطفاؿ.

طرائؽغيرسميمة،حيثتستخدـأكياسغيرسميكة،سيمةالتمزؽ،كتتسربتتـعمميةالجمعب .7
 مفخاللياالسكائؿ،كأحيانانيتـكضعالنفاياتفيكرتكف.

اليتـاستخداـالترميزالمكنيلمعبكات،كمااليتـكضععالمةتشيرعمىأنيامخمفاتخطرة، .8
 الطبية.النفاياتكبذلؾيككفمفالصعبمصدركنكع

 الطبيةغيرالخطرة.النفاياتالخطرةمعالنفاياتتـي .9

التكجدطرائؽمعالجةأكليةلمنفاياتالطبيةقبؿعمميةالتخمصالنيائي،سكلمعالجةبعض .:
 النفاياتالسائمةالناتجةعفالمختبرات،كيتـتصريفياعبرشبكاتالصرؼالصحي.

لمتخمص .20 المتبعة الحرؽالنفاياتالطريقة ىي فيالطبية المكجكدة اآللية المحارؽ بكاسطة
بعضالمشافيالحككميةالكبيرة.





















 الفصل السادس 2
 النتائج والتوصيات
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 النتائج: 2.0
،فػػيحػػيفتبمػػغ(كغـ/اليػػكـ860) الطبيػػةغيػػرالخطػػرةالنفايػػاتتبمػػغالكميػػةاإلجماليػػةإلنتػػاج .2

،كتعتبرتمؾالكميةقميمػة(كغـ/اليكـ96)(safety boxعمب)الطبيةالخطرةالنفاياتكمية
بالنسبةلممخمفاتالطبيةغيرالخطرة.

،كذلػؾألنيػاتحتػكمعمػى(كغـ/اليػكـ395)تبيفأفمحافظةغػزةتنػتجأكبػركميػةحيػثتبمػغ .3
قؿكميػةأجئيف،أماأكبرمفالسكافالالانكيخدـعدد،محافظاتغزةبأكبرعددمفالعيادات

،كذلػػؾبسػػببالتخصػػص(كغـ/اليػػكـ238)الكميػػةبمغػػتفكانػػتفػػيمحافظػػةخػػانيكنسحيػػث
المحدكدكالخدماتالقميمةالتيتقدمياتمؾالعياداتفيالمحافظة.

(،/اليػكــكغ657)حيػثبمغػت،الطبيػةالنفايػاتتشكؿأقساـالمختبػراتأكبػركميػةمػفإنتػاج .4
 عيماتكغرؼالحقف.كيميياأقساـالتط

الطبيػػةغيػػػرالخطػػرةفػػػيمعظػػـعيػػػاداتالككالػػػةالنفايػػػاتالطبيػػةكالنفايػػػاتاليػػتـالفػػػرزبػػيف .5
التػػػيتشػػػمؿاألدكاتالحػػػادة)اإلبػػػر،المشػػػارطكغيرىػػػا(النفايػػػاتبمحافظػػػاتغػػػزة،سػػػكلفػػػرز

(،كمػاأفعمميػةالفػرزsafety boxككضػعيافػيصػناديؽخاصػةتعػرؼبصػندكؽاألمػاف)
حيػػػثيكجػػػدبعػػػضالتجػػػاكزاتمػػػفقبػػػؿالطػػػاقـ،التػػػتـعمػػػىالكجػػػوالمطمػػػكبالنفايػػػاتلتمػػػؾ

الطبيةغيرالخطرةالتييتـكضعيافيالنفاياتالصحي،حيثيتـكضعبعضاألدكاتمع
أكياسذاتلكفأسكد.

مػػففػػردبعمميػػةالفػػرزدكفغيرىػػانمحافظػػةغػػزةىػػيالعيػػاداتالكحيػػدةالتػػيتبعيػػاداتالككالػػة .6
الطبيػػةالمعديػػةفػػيأكيػػاسذاتالنفايػػاتخػػرل،حيػػثيػػتـكضػػعالعيػػاداتفػػيالمحافظػػاتاأل

الطبيػةغيػرالخطػرةفػياألكيػاسالنفايػاتدكاتالحػادةفػيصػناديؽخاصػة،كلكفأحمػر،كاأل
ذاتلكفأسكد.

محافظػػػاتغػػػزةبطرائػػػؽغيػػػرسػػػميمة،حيػػػثتسػػػتخدـبتػػػتـعمميػػػةالجمػػػعفػػػيعيػػػاداتالككالػػػة .7
الطبيةفيكرتكف.النفاياتياسغيرسميكةسيمةالتمزؽ،كأحيانايتـكضعأك

مكاقػػعالتجميػػعالمسػػتخدمةداخػػؿالعيػػاداتغيػػرمطابقػػةلمكاصػػفاتمنظمػػةالصػػحةالعالميػػة، .8
الطبيةبشكؿمؤقت.النفاياتحيثتستخدـغرؼالمكظفيفكالممراتلتجميع

الطبيةداخؿالعياداتتتـيػدكيان،النفاياتقؿمفعماؿالنظافةبأفعمميةن(%5812)أكضح .9
كىذامايعرضالعامميفلمخطر.
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مكاقػػعالتخػػزيفالمؤقػػتلممخمفػػاتالطبيػػةفػػيبعػػضعيػػاداتالككالػػةغيػػرمطابقػػةلمكاصػػفات .:
ممػايػؤدمإلػىسػيكلةدخػكؿالعػابثيفإلػى؛منػةآمنظمةالصحةالعالميػة،فيػيمفتكحػةكغيػر

الخطرة.النفاياتىذه
كزارةالصػػحةبنقػػؿت .20 (،كمخمفػػاتالمختبػػراتsafety box)عمػػبالطبيػػةالخطػػرةالنفايػػاتقػػـك

فعيػػاداتالككالػػةالتتػػكفرإحيػػث،محافظػػاتغػػزةبالتنسػػيؽمػػععيػػاداتالككالػػةبمػفالعيػػادات
الخطرة.النفاياتفييامحارؽلمتخمصمفتمؾ

خمصالنيػػػائيمنيػػػا،سػػػكلبعػػػضالتكجػػػدمعالجػػػةأكليػػػةلممخمفػػػاتالخطػػػرةقبػػػؿعمميػػػةالػػػت .22
حيػػثيػػتـتخفيفيػػابنسػػبةمػػفالكمػػكرالمركػػز،كيػػتـتصػػريفياأحيانػػاعبػػرشػػبكات،عينػػاتالػػدـ

معالجة.ةالصرؼالحصىمباشرةدكفأي
محافظػػػاتغػػػزة،كتػػػتـعمميػػػاتالحػػػرؽلممخمفػػػاتبعيػػػاداتالككالػػػةبالتكجػػػدمحػػػارؽخاصػػػة .23

الشػفاءبمدينػةغػزة،حيػثتعتبػرىػذهالمحػارؽذاتالطبيةبكاسػطةالمحػارؽالمكجػكدةبمشػفى
كفاءةتشغيميةمتدنية،نتيجةلعدـكجكدصيانةمستمرةليا.

مػػفأفػػرادعينػػةالدراسػػةمػػفعمػػاؿالنظافػػةبػػأنيـتمقػػكاتػػدريبانحػػكؿكيفيػػة(%70)أكضػػح .24
كةالمتعيػدةالطبية،كقدتنكعتالجيةالمدربةمػابػيفكزارةالصػحةكالشػرالنفاياتالتعامؿمع

كككالةالغػكثكسػمطةالبيئػة،كلكػفأفػادعمػاؿالنظافػةبػأفالتػدريبالػذلتمقػكهلػـيكػفتػدريبان
الطبيػػة،النفايػػاتيػػاتبسػػيطةالترقػػىإلػػىمسػػتكلالتعامػػؿالسػػميـمػػعيبػػؿمجػػردتكج؛حقيقيػػان

الصػحيحفػيلػىالتكعيػةكالتػدريبعمػىاألسػمكبإفبذلؾيفتقرعماؿالنظافػةفػيىػذاالمجػاؿ
الطبيػػةكأيضػػاناسػػتخداـكسػػائؿالكقايػػةكالسػػالمةلتجنػػبالنفايػػاتعمميػػةالجمػػع،نقػػؿ،تخػػزيف

الطبية.النفاياتالتعرضلممخاطرعندالتعامؿمع
القميػػػؿمػػػنيـممػػػػف،حيػػػثعنػػػدمعظميػػػػـمكجػػػكدةتعتبػػػرالسػػػالمةالمينيػػػةلعمػػػػاؿالنظافػػػة .25

.كماأفمعظـالعماؿيرتدكفالمالبسالكاقيةكالقفازاتبشكؿدائـمكخزباإلبر،ليتعرض
 safety)الحادةفيعمػبالنفاياتتقتصرميمةالطاقـالصحيبعدمعالجةالمريضبكضع .26

box)كيستنتجمفذلؾأنومطمكباىتماـأكبراألخرلفيأكياسذاتلكفأسكد،النفاياتك
 .لشديدةعمىصحةاإلنسافكالبيئةبفرزتمؾالنفاياتنظرالخطكرتياا
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 التوصيات: 2.6
بدمفالعمؿعمىتحقيؽالتكصياتالتالية:رةالنفاياتالطبيةبشكؿسميـالكمفأجؿإدا

 عمى مستوى فمسطين ممثمة بالوزارات:  -0
 ضركرةاتفاؽالكزاراتذاتالعالقةعمىتحديدكاضحلممسئكلياتتجاهإدارةالنفاياتالطبيةفي

محافظػػػاتغػػػزة،كيمكػػػفاالسػػػتفادةمػػػفتجربػػػةالػػػدكؿالمجػػػاكرةذاتالخبػػػرةفػػػيىػػػذاالمجػػػاؿ،
كزارةالدكلةلشئكفالبيئةبكضعالقكانيفالخاصةبإدارةالنفاياتالطبيػة كيمكفاالقتراحبأفتقـك

كزارةالصحةبكضعالقػكانيفالخاصػةبػإدارةالنف ايػاتخارجمؤسساتالرعايةالصحية،كأفتقـك
كزارةالصػحةبالتنسػيؽمػع الطبيةكمراقبةتنفيذىاداخؿمؤسساتالرعايةالصػحية،ككػذلؾتقػـك

كضػعآليػةلمرقابػةعمػىإدارةالنفايػاتالطبيػةخػارجل،كزارتيالحكـالمحميكالدكلةلشئكفالبيئػة
 مؤسساتالرعايةالصحية.

 أجؿالسالمةالصحية.تعزيزكضعتشريعاتكسياساتإلدارةالنفاياتالصحيةمف
 إدارةحػكؿالكعيلدلالعػامميففػيالمؤسسػاتالصػحيةزيادة الطبيػةكخطكرتيػاالنفايػاتمفيػـك

كذلؾمػفخػالؿعقػددكراتتدريبيػةكتكعيػةلمطػاقـالصػحيكعمػاؿالنظافػةكعقػدكرشػاتعمػؿ
كىذايعتبرأكلكيةقصكل.،فيذاتالسياؽ

 تنفيػػذاألنظمػػػةكالقػػكانيفكالتعميمػػاتالخاصػػةبػػإدارةالنفايػػػاتتػػكفيراإلمكانيػػاتالماديػػةلضػػماف
الطبية،فنقصاإلمكانياتالماديةيعتبرمفأكبرالمعكقاتلتنفيذالخططالمستقبمية.

 تكعيػػةعامػػػةالشػػػعببخطػػكرةالنفايػػػاتالطبيػػػة،ككيفيػػةالتعامػػػؿالسػػػميـمعيػػا،باسػػػتخداـكسػػػائؿ
إعالميةتتناسبمعالجميع.

 الطبيػةغيػرالخطػرةمػفمصػدرالنفايػاتالطبيةالخطػرةكالنفاياتكدنظاـالفرزبيفضركرةكج
إنتاجياكبالطرؽالسميمة.

 الطبيػة،كاسػتخداـالنفايػاترفعمستكلالتعػاكفبػيفمختمػؼالمؤسسػاتكالػكزاراتالمعنيػةبػإدارة
الطبية.النفاياتكسائؿالكقايةلمعامميففيمجاؿ

 طرؽكأساليبصحيةبديمةعفالمحارؽ.العمؿعمىاستحداث
 عمى مستوى البمديات:  -6

 .تكفيرحاكياتخاصةلجمعالنفاياتالطبيةالصمبةمفالمؤسساتالصحيةالمختمفة
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 .تكفيرسياراتخاصةلنقؿحاكياتالنفاياتالطبيةمعتكفرالمكاصفاتالمناسبةليا
 كسائقيسياراتجمعالنفايػاتالطبيػةكنقميػابتعميمػاتخاصػةحػكؿكيفيػة،تزكيدعماؿالنظافة

التعامؿمعالنفاياتالطبيةفيإطارعمميـ،معتكفيرالمعداتالخاصةبذلؾ.
 كتػػػدريبيـحػػػكؿكيفيػػػةتنفيػػػذالتعميمػػػاتالخاصػػػةبالتعامػػػؿمػػػع،تكعيػػػةالسػػػائقيفكعمػػػاؿالنظافػػػة

تمحؽبيـفيحالةعدـتنفيذىا.النفاياتالطبية،كاألخطارالتيقد
 تزكيػػدعمػػاؿالنظافػػةالػػذيفيتعػػاممكفمػػعالنفايػػاتالطبيػػةكالخطػػرةبالمعػػداتالكاقيػػةمػػفلبػػاس،

التػػػيأكصػػػتبيػػػامنظمػػػةالصػػػحةكرفييػػػاالمكاصػػػفاتالمتعػػػارؼعمييػػا،تتػػػكفقفػػػازاتك،كأحذيػػة
العالمية.

 الػػتخمصالنيػػائيمنيػػا،مثػػؿالحػػرؽ،مػػعضػػركرةتػػكفيرالمعالجػػةالمناسػػبةلمنفايػػاتالطبيػػةقبػػؿ
تكافرالشركطكالمكاصفاتالخاصةبالمحارؽ.

 أكالرمػػاد:مثػػؿ،المعالجػػةالطبيػػةالنفايػػاتمػػفالنيػػائيلمػػتخمصخػػاصصػػحينفايػػاتمكػػبتػػكفير

غيره.
 عمى مستوى المؤسسات الصحية:  -4

 قسػـمػفأقسػاـالمؤسسػػاتضػركرةكجػكدتعريػؼكاضػحلمنفايػاتالطبيػة،كتفصػيؿذلػؾفػيكػؿ
الصحية.

 باألخطارالتيقػدتنػتجعػفالتعامػؿمػعالنفايػاتجميعانتكعيةالعامميففيالمؤسساتالصحية
 الطبية،كتكفيرالكسائؿكاألدكاتالمناسبةالتيتقمؿمفتمؾاألخطار.

 دالفيركسػيالالزمةضداألمراضالمعدية،خاصةالتيػابالكبػتطعيماتإعطاءعماؿالنظافةال
(B).طبقانلتكصياتمنظمةالصحةالعالمية،
 جميعياأقساـالمؤسساتالصحيةمراعاةشركطالصحةالعامةفي.
 .المعالجةاألكليةلمنفاياتالطبيةداخؿالمؤسساتالصحية،كذلؾبالطرؽالمناسبة
 معتكجيوالجميعبأىميةدكرعماؿالنظافةفيياجميعانتكعيةالعامميففيالمؤسساتالصحية،

إلىأىميةمعاممتيـبالحسنى،كاحتراميـ،حتىيشػعركابانتمػائيـلممؤسسػاتالتػييعممػكففييػا،
 كيقكمكابعمميـبالكجواألفضؿ.
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 المراجعالمصادر و 

 المراجع العربية:المصادر و أوًل: 

ثابت المنعـابراىيـ، )عبد (ـ3023. بالحرؽ، النفايات التخمصمف لمشكمة البيئية اآلثار مجمة.
.75-47،43،أسيكطلمدراساتالبيئية

غيررسالةماجستير)النظاـالقانكنيلمعالجةالنفاياتالطبيةفيسكريا(.ـ3024)األبيض،طارؽ.
.،سكرياجامعةحمبمنشكرة(.

غزة،فمسطيف..كزارةالتخطيطكالتعاكفالدكلي(.ـ8::2.)طمسالفنياأل

ريـ. خافيكنسـ(.3024)اآلغا، فيمحافظة النفاياتالصمبة إدارة ماجستير)تقييـ غيررسالة
سالمية،غزة،فمسطيف.الجامعةاإلمنشكرة(.

لعالجيةالتسييرالمستداـلنفاياتالنشاطاتا(.ـ3008)األميف،فيالليمحمد.شرابي،عبدالعزيز.
جامعةمنتكرم،الجزائر.غيرمنشكرة(.رسالةماجستير)

تاريخ..مكقعمنتدلالجغرافييفالعرب(ـ3007(باركد،نعيـسمماف.تمكثاليكاءمصادرهكأضراره
www.arabgeographers.net:المكقعـ،2016فبراير5:االطالع

 أيمفسميماف. مزاىرة، زيفحسف. األكلية(.ـ:300)بدراف، الصحية المسيرة:عماف.الرعاية دار
لمنشركالتكزيع.

مجمةدمشؽدكرالكادميكـفيتنشيطاألمراضالسرطانية،(.ـ3022)البركيؿ،صكفي،برك،فراس.
الصحية .55-23(،2)38،جامعةدمشؽلمعمـك

األ لمبيبرنامج المتحدة االطالعتاريخ(.ـ3003)ئة.مـ :3 :المكقعـ،2016فبراير
www.archive.basel.int 

فايز. جيكمكرفكلكجية(.ـ3022)البنا، دراسة غزة قطاع ماجستير)ساحؿ منشكرة(.رسالة غير
سالمية،غزة،فمسطيف.الجامعةاإل

أحمد. غزة(.ـ3022)ثابت، كقطاع الغربية الضفة في االنساف راحة عمى كأثره رسالة)المناخ
سالميةغزة،فمسطيف.الجامعةاإلغيرمنشكرة(.ماجستير

كفاية. غزةـ(.3007)جبر، قطاع في الخدمات عمى كأثره السكاني غير)التطكر دكتكراه رسالة
 معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة.(.منشكرة

http://www.arabgeographers.net/
http://www.archive.basel.int/
http://www.archive.basel.int/
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سعيد.الجد فكزم غزة(.ـ8::2)بة، لقطاع االقتصادية ماجستير)الجغرافيا منشكرة(.رسالة غير
معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة.

سعيد. فكزم (.ـ3020)الجدبة، غزة، قطاع في الزراعية التنمية المفتكحةتحديات القدس مجمة
.244-30،203،لألبحاث

باسـ. فيمإدارة(.ـ3024)جريمد، الككتستشفياتالنفاياتالطبية ماجستير)مدينة غيررسالة

.،بغدادجامعةبغدادمنشكرة(.

،راـاهلل،فمسطيف.كتابفمسطيفاالحصائيالسنكمـ(.3007)لإلحصاءالفمسطينيالجيازالمركزم

.راـاهلل،فمسطيف.كتابفمسطيفاالحصائيالسنكم(.ـ3020)لإلحصاءالفمسطينيالجيازالمركزم

المركزم الفمسطينيالجياز )لإلحصاء السنكم(.ـ3022. االحصائي فمسطيف اهلل،.كتاب راـ
فمسطيف.

المركزم الفمسطينيالجياز )لإلحصاء الحككمية(.ـ3023. الصحية الرعاية لمراكز البيئة مسح
راـاهلل،فمسطيف..كاالىمية

.)الحككميةكاالىمية(مسحالبيئةلممرافؽالصحية(.ـ3025.)يالجيازالمركزملإلحصاءالفمسطين
راـاهلل،فمسطيف.

( . أكـر 3003الحالؽ، كآثارهـ(. أسبابو غزة قطاع في الجكفية المياه مصادر )رسالةاستنزاؼ
ماجستيرغيرمنشكرة(،جامعةعيفشمس،القاىرة،مصر.

،فمسطيف،مجمةصكتالبيئةكتطمعاتمستقبمية،النفاياتالطبيةكاقع(.ـ3000)الخضرم،نادية.
2،205-247.

تنميةقطاعإدارةالنفاياتالطبيةالصمبةلدلالقطاعالخاصفي(.ـ3004).الخطيب،عصاـأحمد
.فمسطيف فمسطيف. بيرزيت جامعة اليندسة، ككمية المجتمعية العامة الصحة المجمةمعيد

.29-2،(6)23،الصحيةلمشرؽاألكسط

أحمد. عصاـ م(.ـ3007)الخطيب، في النظافة لعماؿ المينية السالمة إحدلستشفياتكاقع
.367-304(،6)3،المجمةالصحيةلمشرؽاألكسطالمحافظاتالفمسطينية،

( أحمد. عصاـ باألرا3008الخطيب، الصحية الرعاية مراكز في الطبية النفايات معالجة ضيـ(.
 فمسطيف. بيرزيت جامعة المحتمة، المتكسطالفمسطينية لمشرؽ الصحية الثالثالمجمة المجمد ،

.805-4،7:5عشر،
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مجمةجامعة.مدينةشندمستشفياتالنفاياتالطبيةفيمإدارة(.ـ3022)داؤكد،عبدالسالـمحمد.
.456-403(،22ع)،شندم

دارالخياؿلمطباعةكالنشركالتكزيع.:لبناف.كتابالبيئة(.ـ3006)دندش،نزار.

،مجمةجامعةالممؾعبدالعزيزالنفاياتالصحيةبمدينةجدة،(.ـ3003)سعدبفسراج.أ،بكرزيزةأ
24،76-::. 

اإلدارةالمستدامةلمنفاياتالطبيةفيالكطف(.3005)بكالجدايؿ،فايدة.أالزىراني،محمدبفعمي.
 www.unpan1.un.org:المكقعـ،2016يناير2:االطالعتاريخ.العربي

( حمد. بف محمد 3004السعد، نفايات(. لمتخمصمف الكطني لمبرنامج كالبيئية الصحية األبعاد
السعكدية العربية بالمممكة الصحية الممؾعبالرعاية جامعة  ماجستيرغيرمنشكرة(. د)رسالة

العزيز،السعكدية.

.(2.)جمالمحغزةالبيئية(.ـ5::2)السمطةالكطنيةالفمسطينية.

أحمد محمد خميؿ، )السيد (ـ3022. كالتخمصمنيا. الخطرة النفايات طمعالجة دار:القاىرة.2.
الكتبالعمميةلمنشركالتكزيع.

المطيؼ. عبد ضرغاـ (.ـ3023)شتية، النفايات مكبات كاقع كتخطيطياتقييـ الغربية الضفة في
الجغرافية المعمكمات نظـ ماجستير)بكاسطة منشكرة(.رسالة نابمس،غير النجاح، جامعة

 فمسطيف.

،كزارةالصحة،دليؿإدارةالنفاياتالطبيةفيفمسطيف(.ـ3002)الشريؼ،لبنى.الشخشير،غساف.
مشركعتطكيرالجكدة.

النفاياتالطبيةفيمدينةالطائؼبالمممكةإدارةدراسةعمىممارسات(.ـ:300)حمد.أالشمراني،
.غيرمنشكرة(.جامعةالطائؼ،السعكديةرسالةماجستير)العربيةالسعكدية

المعزعمي عبد )الشيخخميؿ، (ـ3009. فيم. المستخدمة كالسالمة الكقاية كسائؿ ستشفياتتقييـ
ا أداء عمى كأثرىا الحككمية غزة ماجستير)لعامميفقطاع منشكرة(.رسالة الجامعةغير

 سالمية،غزة،فمسطيف.اإل

الثابت،الطاىر )ابراىيـ لممخمفاتالطبية(.3026. كالبيئية الصحية االطالعتاريخ.األضرار :5
www.libyanmedicalwaste.com :المكقعـ،2015نكفمبر

الثابت،الطاىر )ابراىيـ .3026.) كطرؽ الصحيةالمحارؽ النفايات االطالعتاريخ.معالجة :2
 www.abegs.org:المكقعـ،2015نكفمبر

http://www.unpan1.un.org/
http://www.abegs.org/
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(.رسالةماجستيرغيرمنشكرة)رضالزراعيةفيقطاعغزةاستخداـاأل(.2:95)،جياد.بكطكيمةأ
.معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة

ثرىاأالنفاياتالصمبةكإدارةالتقنياتالمستخدمةفي(.ـ3007)مير،فضؿ.عبداألكالشيخعباس،
معيدالتخطيطالحضرم،بغداد.غيرمنشكرة(.رسالةماجستير)فيالتخطيطالبيئيلمدينةبغداد

 ىند. كىبة، سكنيا. إدارةـ3007)عباسي، م(. في الطبية ستشفياتالنفايات دمشؽدمشؽ، مجمة
اليندسية، .256-243(،2)33لمعمـك

مركز:القاىرة.المالمحالطبيعيةلسطحاالرضفيالدكلةالفمسطينية.(ـ8::2.)عبدالسالـ،عادؿ
البحكثكالدراساتالعربية.

مركز:القاىرة،رضفيالدكلةالفمسطينيةالمالمحالطبيعيةلسطحاأل(.ـ8::2)عبدالسالـ،عادؿ.
البحكثكالدراساتالعربية.

النفاياتالصمبةفيمحافظةديرالبمح(.ـ3022)أبكالعجيف،رامي. رسالةماجستير)تقييـإدارة
 .،غزةسالميةالجامعةاإلغيرمنشكرة(.

دارةالنفايات.(ـ3009.)العدكم،محمدصادؽ .:دارالفكرالعربيالقاىرة.ىندسةحمايةالبيئةكا 

الديف.عرابة نكر مزىكدة، الحاج. كأداةالتخمصاأل(.ـ3022)، الخطرة الطبية النفايات مف مثؿ
جامعةكرقمة.:،الجزائرداءبيئيفعاؿألتحقيؽ

دارصفاءعماف:.2.طكالمختبراتالصحيةستشفياتالسالمةفيالم.(ـ3005.)العقايمة،محمكد
لمنشركالتكزيع.

داراليازكرمالعمميةلمنشركالتكزيع.:ردف،األاإلدارةالصحية(.ـ:300)العنزم،سعدعمي.

عكادأ مجدم.بك األإدارة(.ـ3009)، الصحية الرعاية فيمراكز كالعياداتالنفاياتالطبية كلية
جامعةالنجاح،فمسطيف.غيرمنشكرة(.رسالةماجستير)الخاصةفيمحافظةجنيف

.دارالمعرفةالجامعية.مصر:5.طجغرافيةالسكافـ(.4::2.)،فتحيعيانةأبك

البيئية(.ـ3003).ىيحي،الفرحافكالغرايبة،سامح دارالشركؽ.:،عمافالمدخؿإلىالعمـك

( بكر. أبك المجريسي، ك عبدالحميد 3005الغكيؿ، بنغازمـ(. مدينة بمستشفيات الصمبة النفايات
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةقاريكنس،ليبيا.

)أحمد،الفضمي لإلنساف(.ـ3008. خطر تيديد النفايات االطالعتاريخ،محارؽ ديسمبر13:
www.alqabas.com.kw.المكقعـ،2015

http://www.alqabas.com.kw/
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ممةلمنفاياتالصمبةفيلبناف،لبناف.ـ(.دليؿاإلرشادإلدارةمتكا3009فنيش،محمد.)

( عبدالقادر. فكزم أيضا3002الفيشاكم، لمصحة نفايات البيئيةـ(. لمدراسات أسيكط مجمة ،،
(.30العدد)

أثرالنمكالعمرانيعمىممكيةاألراضيفيمحافظاتغزةباستخداــ(.3024كحيؿ،شادمزىير.)
 المعمكماتالجغرافية نظـ الجامعةكاالستشعارعفبعدتقنية ماجستيرغيرمنشكرة(. )رسالة .

االسالمية،غزة.

( منصكر. 3000المكح، غزةـ(. قطاع في المائي الكضع عمى المناخ غيرأثر دكتكراه )رسالة
منشكرة(.معيدالبحكثكالدراساتالعربية،القاىرة.

،الحككميةبمحافظاتغزةستشفياتالنفاياتالطبيةفيالمإدارةتقييـ(.ـ3026)،مريـ.بكمحسفأ
سالمية،غزة،فمسطيف.الجامعةاإلغيرمنشكرة(.رسالةماجستير)

سكفافعكيد عمي، )محمد فيم(.ـ:300. الخطرة لمنفاياتالطبية البيئية ستشفىمقكماتاإلدارة
نمكذجانلدراسةالحالة كاديميةاألغيرمنشكرة(.ماجستيررسالة)دسمدكرؼالجامعيفيالمانيا

العربية،الدنمارؾ.

النفاياتالطبيةفيبعضم(.ـ3022)محمد،رسالةعبداإللو. مجمةالبصرة،ستشفياتتقييـإدارة
.9:-76(،7)35التقني،

رسالةماجستير)مرضىالفشؿالكمكمالمزمففيمحافظاتغزة(.ـ3024)مدكخ،ىالةعبدكامؿ.
الجامعةاالسالمية،غزة.رة(.غيرمنشك

البيئيةابريؿ(.9-8ـ،3009مريزؽ،عدمافكمحمد،براؽ.) المخمفاتالطبيةكآثارىا .كرقةإدارة
جامعة الجزائر: االستخدامية، كالكفاءة المستدامة التنمية الدكلي العممي المؤتمر إلى مقدمة

فرحاتعباسسطيؼ.

ـ(.3008مصمحةمياهالساحؿ.)

،2016ديسمبر6:االطالعتاريخ.النفاياتالطبيةـ(.3027.)ياتدانةنجرافلمثقافةكالحكارممتق
www.najran33.net:المكقع

،عماف،األردف:دارالمسيرة.مناىجالبحثفيالتربيةكعمـالنفسـ(.3000ممحـ،سامي.)

( العالمية الصحة 3004منظمة بتخزيفاألالدالئؿاإلـ(. األرشاديةالخاصة مفدكية ساسيةكغيرىا
 apps.who.int:المكقعـ،2016فبراير5:االطالعتاريخ،المستمزماتالصحية

http://www.najran33.net/
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بيركت..طبالمجتمع.(ـ:::2).منظمةالصحةالعالمية

عماف..تدبيرنفاياتأنشطةالرعايةالصحية.المعمـدليؿ(.ـ3004.)منظمةالصحةالعالمية

عماف..نشطةالرعايةالصحيةأاإلدارةاآلمنةلنفاياتـ(.3007.)منظمةالصحةالعالمية

ـ(.دراسةكفاءةمحارؽالنفاياتالطبيةفيمستشفياتالحمةفيمحافظة3022ميدم،رشاصالح.)
.690-672(،4كالعشركف،ع)،المجمدالثانيمجمةجامعةبابؿبابؿ،

بيركت.(.2مج).قسـالدراساتالجغرافيا(.ـ:::2)المكسكعةالفمسطينية.

الفمسطينية الزراعة كزارة )مكقع كالرم.(.ـ3026. لمتربة العامة االطالعتاريخاإلدارة يكليك1:
www.moa.gov.ps:المكقع،2015

التخمصمنيا؟ تتألؼ؟ككيفية مما ـ(،2016ديسمبر)12:االطالعتاريخالنفاياتالطبيةالخطرة
synd.org.lb-www.hospitals  

المندالكم عمي. محمد بعضم(.ـ3008)الياشمي، في النفاياتالصمبة كمعالجة ستشفياتإدارة
.250-204(،6)63،مجمةاليندسةكالتكنكلكجياغداد،مدينةب

دراسةتحميميةاقتصاديةبيئيةإلدارة(.ـ3008)افحيمة،جمعةعبدالسالـ.كاليايف،أحمدمصطفى
.354-25،306،مجمةالمختارلمعمكـالنفاياتالصحية،

.غزة.األحكاؿالجكيةلقطاعغزةـ(.3020كزارةالنقؿكالمكاصالت.)





















http://www.moa.gov.ps/
http://www.hospitals-synd.org.lb/
http://www.hospitals-synd.org.lb/
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 قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة(: 1)رقم  ممحق

 مكان العمل اسم المحكم م
الجامعةاإلسالميةأ.د.أحمدالقاضي.2
مركزاألرضكاإلنسافلمبحكثكالدراساتد.أمؿصرصكر.3
الجامعةاإلسالميةد.يكسؼالجيش.4
جامعةاألقصىد.مصطفىالحاكم.5
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 (: استبيان الطاقم الصحي6) رقم ممحق

 المعمومات الشخصية :

اسـالعيادة:

القسـالتيتعمؿفيو:........................

*أخرل.......دارمإالتخصص:*طبيب*حكيـ*ممرضصيدلة*فنييف*

 داخل عيادة  الوكالة: الطبية النفاياتالفصل الول: انتاج 

مخمفاتطبيةمعدية:تنتجالعيادة .2
 أحيانا*دائما*نادرا*درجدا*نا

 :نسجة،بقايابشرية،..(أتنتجالعيادةمخمفاتباثكلكجية) .3

 أحيانا*دائما*نادرا*درجدا*نا

:بر،حقف،مشارط(إتنتجالعيادةمخمفاتطبيةحادة).4

 أحيانا*دائما*نادرا*جدا*نادر

:فيالعالجدكيةمنتييةالصالحية،مكادكيماكية(تستخدـأتنتجالعيادةمخمفاتصيدالنية).5

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

 الطبية داخل العيادة  النفاياتالفصل الثاني : فصل 

بفصؿأىؿيكجدقكانيفك-2  الطبيةكجمعيابشكؿمستقؿالنفاياتنظمةفيعيادتكـتمـز

*نعـ*اليكجد

الطبية:النفاياتنظمةالخاصةبىؿيكجدرقابةداخميةفيعيادتكـلمتابعةكتنفيذالقكانيفكاأل–3

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*
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لخاصةبعمميةالفصؿداخؿالعيادة:ىؿيتـتكفيرالمستمزماتا-4

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

ىؿلديؾاالستعدادلتطبيؽعممياتالفصؿكالجمعبشكؿصحيأمف:-5

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

يعيادتكـ:بركالمشاريطكغيرىافيحاكياتخاصةفالطبيةالحادةكاإلالنفاياتىؿتكضع-6

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

دكيةمنتييةالصالحيةكبقاياالمكادالكيماكيةالمستخدمةفيالعالجيتـالتخمصمفمخمفاتاأل-7
فيعيادتكـفيحاكياتخاصة:

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

 الطبية داخل العيادة : النفاياتالفصل الثالث : جمع 

حاكياتكأكياسالجمعلممخمفاتالطبيةفيعيادتكـضمفمكاصفاتصحيةكبيئيةمالئمة:-2

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

 الطبية:النفاياتىؿيكجدمكقعداخؿالعيادةمخصصلتجميع-  3

*أحيانا*دائمانادرا*نادرجدا*

ال-4 مكقع الزكارىؿ متناكؿ عف بعيد تيكية، )ذك البيئية المكاصفات ضمف العيادة في تجميع
(:،فيمكافآمفكاالطفاؿ،محكـاالغالؽ،قابؿلمتنظيؼكالصيانة

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

ىؿتتعرضاألكياسالتيتنقؿبكاسطتياالنفاياتاليالتمزؽ:-5

أحيانا*دائما*ادران*نادرجدا*
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ىؿتتـتعبئةأكياسالنفاياتأكثرمفسعتيا:-6

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

العمؿ:-7 ىؿيتـجمعالخمفاتالطبيةيكميابانتياءيـك

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

الطبيةيكمياخارجالعيادة:النفاياتىؿيتـفصؿ-8

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

ىؿيقكـبعممياتالجمععماؿذكلخبرةفيىذاالمجاؿ:-9

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

ىؿيتـكضعاشاراتلتمييزنكعالنفاياتالطبية:-:

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

 الفصل الرابع : متطمبات النقل داخل وخارج العيادة :

 الطبيةمفالعيادةاليمكاقعالتصريؼ:النفاياتىؿتقكـعيادتكـبنقؿ-2

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

الجيةالمسؤكلةعفنقؿالنفاياتالطبيةمفداخؿالعيادةالىخارجيا:-3

*أخرل....*سيارةتابعةلمعيادة*سيارةالبمدية*سيارةتابعةلمشركةالمتعيدة

ىؿتتكفرسيارةمخصصةلنقؿالنفاياتالطبيةفقط:-4

*أحيانا*دائمانادرا*نادرجدا*
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ب-5 الطبية لمنفايات كالنقؿ التجميع عمميات مكاأتتـ الى العيادة داخؿ التصريؼكقاتمحددة قع
:النيائي

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

المنزلية"العادية":النفاياتالطبيةبمركبةخاصةتختمؼعفتممؾالخاصةبالنفاياتىؿيتـجمع-6

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

بيةغيرالخطرة:ىؿيتـخمطالنفاياتالطبيةالخطرةمعالنفاياتالط-7

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

الطبيةالمعديةالمنتجةفيعيادتكـمفقبؿالككالة:النفاياتيتـمعالجة-8

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

9- التخمصمف عف المسؤكلة النظافة( عماؿ )البمديات، الجيات اعالـ يتـ الطبيةالنفاياتىؿ
كتابيا:النفاياتبمحتكلىذه

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

 الفصل الخامس : متطمبات المن والسالمة المهنية :

 الطبيةمفمركزالرعايةلديكـفياألسبكع:النفاياتماىيدكريةالتخمصمف -2

فياألسبكع*اربعمراتفياتر*مرةكاحدةفياألسبكع*مرتاففياألسبكع*ثالثةم
األسبكع*خمسمراتفياألسبكع*ستمراتفياألسبكع*أكثرمفستمراتفي

 األسبكع

الطبيةيكمياخارجالعيادة:النفاياتيتـنقؿ-3

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

كيرتدلالمالبسالكقائية:الطبيةيراعيشركطالسالمةالمينيةالنفاياتفريؽجمع-4
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أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

الطبية:النفاياتاشاراتتحذيريةخاصةلمحاكياتكأماكفجمعجدىؿيك-5

*أحيانا*دائمانادرا*نادرجدا*

الطبية:النفاياتقكانيفممزمةلمتعامؿمعيكجدىؿ-6

أحيانا*دائما*نادرا*نادرجدا*

الطبيةضركرةممحة:النفاياتىؿتعتبرعمميةتكعيةكتدريبالعامميففيمجاؿمعالجة-7

دائما*أحيانا**نادرا*نادرجدا

 الطبية : النفاياتمن  يئاالفصل السادس : متطمبات التخمص النه

 ىؿيكجدمكاقعمخصصةلمتخمصمفالنفاياتالطبية:-2

دائما*أحيانا*رجدا*نادراناد*

الطبيةفيمكاقعالتصريؼ:النفاياتىؿيتـالتخمصاليكميكالتعامؿالمباشرمع-3

دائما*أحيانا*نادرجدا*نادرا*

ىؿتستخدـعممياتالحرؽفيمكاقعالتصريؼباستخداـمحرقةخاصة:-4

*دائما*أحيانانادرجدا*نادرا*

الطبيةبشكؿيدكلمفقبؿالعامميفبمكاقعالتصريؼ:النفاياتىؿيتـالتعامؿمع-5

دائما*أحيانا**نادرجدا*نادرا

س/ماىياقتراحاتكـلتحسيفكضعإدارةالنفاياتالطبيةفيعيادتكـ:

..........................................................................................

س/ماىياقتراحاتكـلتحسيفكضعإدارةالنفاياتالطبيةخارجعيادتكـ:
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..........................................................................................

ىياقتراحاتكـلتحسيفكضعالسالمةالمينيةلمعامميففيعيادتكـفيمايخصالنفاياتس/ما
الطبية:

..........................................................................................

س/ماىياقتراحاتكـلمنقؿاآلمفلممخمفاتالطبيةداخؿعيادتكـ:

..........................................................................................

 الفصل السابع : التخزين داخل العيادة :

/ىؿيكجدمكقعلتجميعالنفاياتالطبيةداخؿمبنىالعيادة:2

*نعـ*ال*الأعرؼ

/ىؿتكجدعالمةكاضحةتدؿعمىكجكدالنفاياتالطبية:3

نعـ*ال*الأعرؼ*

/ايفيتـالتخزيفالمؤقتلمنفاياتالطبية:4

*داخؿالعيادة*خارجالعيادة*غرفةالتخزيف

 الفصل الثامن : نقل النفايات الطبية :

/ىؿيكجدعماؿمتخصصكفلنقؿالنفاياتالطبية:2

*نعـ*ال*الأعرؼ

بمعداتالكقايةالشخصيةالمناسبة:/ىؿالعماؿمزكدكف3

*نعـ*ال*الأعرؼ

:كىؿىيمطابقةلممكاصفاتالفنيةلمنقؿ/ماىيكسيمةنقؿالنفاياتالطبيةداخؿالعيادة4
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*يدكيا*عرباتخاصة*كالىما

/متىتتـعمميةنقؿالنفاياتالطبيةفيالعيادة:5

رتيففياألسبكع*ثالثمراتفياألسبكع*أكثرمفثالثمرات*مرةفياألسبكع*م
*حسبالحاجة

/ىؿتشعربسيكلةالتحكـكقيادةكسيمةنقؿالنفاياتأثناءتعبئتياكأثناءنقؿالنفاياتالطبية:6

*نعـ*ال*الأعرؼ
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 (: استبيان عمال النظافة3)رقم  ممحق

 المعمومات الشخصية:

اسـالعيادة:

القسـالتيتعمؿفيو:.......................

*ذكر*انثى:الجنس

70-50*50-30*30*اقؿمف:العمر

*اعدادم*ثانكم*جامعيي:*امي*ابتدائيالمستكلالتعميم

عممؾاليكمية:عددساعات

ساعات7ساعات*5ساعات*3*

عددسنكاتعممؾ:...............................

؟ىؿتـتدريبؾبحيثتستطيعالتعامؿمعالنفاياتالطبية.2

*نعـ*ال

اذاكانتاالجابةنعـكـىيمدةالتدريب:......................

؟دربةممفىيالجيةال.3

*كزارةالصحة*سمطةالبيئة*الشركةالمتعيدة

مدلاستفادتؾمفالتدريب:.4

*مرتفعجدا*مرتفع*متكسط*ضعيؼ*ضعيؼجدا

؟ىؿتستعمؿالقفازاتأثناءالتعامؿمعالنفاياتالطبية.5

دائما*أحيانا*نادرجدا*نادرا*



263 
 

؟ىؿتمبسمالبسخاصةككاقيةتحميؾمفمخاطرالنفاياتالطبية.6

دائما*أحيانا*نادرا*ادرجدا*ن

؟ىؿتضعيدؾفيأكياسالنفاياتالطبيةاكالحاكيةلضغطيااكألمغرضاخر.7

*دائما*أحياناادرجدا*نادرا*ن

؟بربعداستعمالياأثناءالعمؿىؿتتعرضلمكخزباإل.8

دائما*أحيانا*ادرجدا*نادرا*ن

؟مراضكدمفخمكؾباألأىؿتـفحصؾبعدفترةمفعممؾلمت.9

*ال*نعـ

؟ىؿتـاعطاؤؾتطعيماتمعينةلكقايتؾمفبعضاالمراضالمعدية.:

*ال*نعـ

المسؤكؿعفعماؿالنفاياتالطبيةفيالعيادةباالطمئنافعميؾمفحيثسالمتؾ.20 ىؿيقـك
؟كصحتؾ

دائما*أحيانا*ادرجدا*نادرا*ن

؟ىؿانتراضعفعممؾ.22

*غيرراض*راضنكعاما*راض*راضجدا



 


