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 الـمقدمـــة
  

راكز الرعاية الصحية و تعرف نفايات الرعاية الصحية بأنها تلك النفايات الناتجة عن نشاط و اعمال م -

مراكز األبحاث و العيادات البيطرية كما تشمل كذلك النفايات الناتجة عن اإلجراءات  –المختبرات 

حاالت الغسيل  –الغيار على الحروق  –العالجية البسيطة التي تجرى في المنازل ( مثل حقن األنسولين 

بر نفايات غير خطرة حيث إنها متولدة من ) تعت %90 - %75الكلوي و غيرها ) معظم هذه النفايات (

نشاط و أعمال األمور اإلدارية و المطابخ و الخدمة الفندقية في المؤسسة الصحية و تعامل معاملة نفايات 

) نفايات خطرة قد تؤثر سلبياً على  % 25 - %10البلدية أو النفايات المنزلية . بينما تشكل النسبة الباقية (

 ئة الصحة العامة و البي

على الرغم من أن نفايات الرعاية الصحية المعدية الملوثة الخطرة تشكل النسبة األقل من الكمية اإلجمالية  -

للنفايات الصحية اال أنها تشكل خطرا كبيرا على الفرد والمجتمع والبيئة بشكل عام وذلك خالل إنتاجها أو 

 جمعها أو تخزينها او نقلها أو التخلص منها .

لصحة إلى توفير بيئة صحية سليمة سواء أكانت إلى المرضى و العاملين في القطاع تهدف وزارة ا -

الصحي أو إلى أفراد المجتمع في البيئة الخارجية فمن المهم أن يعرف كل من هو مهتم أو له عالقة 

أن  بنفايات دور الرعاية الصحية أن إدارة النفايات اإلكلينيكية هي جزء ال يتجزأ من العناية الطبية و

الكثير من المخاطر و اآلثار السلبية على الصحة العامة تنتج من التعامل الغير سليم لهذه النفايات مما 

  المحصلة العامة للرعاية الصحية مستوى الخدمة العامة و يؤثر سلبا على

عالقة  ومن هنا حظيت عملية إدارة هذه النفايات باهتمام وزارة الصحة وبات من المهم أن يعلم كل من له -

 يةال يتجزأ  من الرعا وتعامل مع النفايات بكيفية إدارة هذه النفايات الصحية إدارة سليمة باعتبارها جزء

 الطبية 

لذا فانه يتعين على كل منطقة صحية ( مستشفى أو مركز طبي ) أن تلتزم باإلدارة السليمة ( فرز / جمع  -

خيص و المعالجة بها و ذلك وفقاً اءات الفحص و التش/ نقل / تخزين و معالجة ) للنفايات الناتجة عن إجر

 لمعايير و اشتراطات وزارة الصحة العامة و بما يكفل سالمة البيئة و الصحة .
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  القسم االول
  تعريفات و مواصفات نفايات الرعاية الصحية

  

  -تصنف النفايات الرعاية الصحية حسب خطورتها و تقسم الى نوعين:

  نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة :النوع االول
هى  جميع النفايات التى تشتمل على مواد متولدة من األنشطة و األمور اإلدارية و المطابخ و الخدمة الفندقية 

) و تعامل  %90 - %75في المؤسسة الصحية و تشكل الجزء االكبر من اجمالى نفايات الرعاية الصحية (
و الباقى أكثر من نصفهابالستيك الكرتون و الورق و لا حيث يشكل فايات المنزلية معاملة نفايات البلدية أو الن

  عبارة عن بقايا الطعام و الزجاج و المعادن و االقمشة و االخشاب . 
  

  نفايات الرعاية الصحية الخطرة :النوع الثانى
الكيماوية او المشعة  و هى بالعوامل المعدية او  هاهى النفايات التى تنتج عن مصادر ملوثة او محتمل تلوث

تشكل النسبة االقل  من اجمالى نفايات الرعاية الصحية  و تشكل خطرا على الفرد و المجتمع و البيئى  اثناء 
   -:كالتالى انتاجها او تداولها عند تجميعها و نقلها و تخزينها  و التخلص منها و معالجتها  و هى

  
 - الفيروسات  -ي احتوائها على مسببات األمراض ( البكتيرياهي مواد يشتبه ف النفايات المعدية : - 1

    -وعلى سبيل المثال: أو بكمية كافية إلحداث المرض ىالطفيليات أو الفطريات ) بتركيز كاف
مخلفات العمليات الجراحية و عمليات التشريح ( بقايا األنسجة و األدوات المستعملة و  - برية تالمخالعينات 

نفايات و   -نفايات و مخلفات المرضى فى غرف أو أجنحة العزل   -أو بأي إفرازات الجسم الملوثة بالدماء 
  مخلفات التعامل مع مرضى الغسيل الكلوي ( مثل أدوات الغسيل ، الفوط المستخدمة و غيرها ).

تتضمن المزارع المختبرية وسوائل وأنسجة المريض المصاب بمرض شديد   النفايات شديدة العدوى:
ى باالضافة الى االجهزة و االدوات التى استخدمت للتعامل مع أشخاص او حيوانات مصابة بمرض العدو

  شديد العدوى
  
و تحتوى هذه النفايات على األنسجة أو األعضاء أو أجزاء منها أو األنسجة الجنينية  النفايات الباثولوجية: - 2

االعضاء السليمة مميزة ايضا لحيوانات و تشمل و المشيمة و الدم و مشتقاته و سوائل الجسم األخرى و جثث ا
  ).نفايات تشريحية(و يشار اليها انها  الحجم  التى يتم بترها من جسم االنسان اثناء العالج او االبحاث الطبية

  
السكاكين  -أو وخز مثل اإلبر و المشارط  حرجؤدى حدوث قطع أو توهى النفايات التى  النفايات الحادة : - 3
 وخطرة  الحادة المسامير و غيرها و قد تكون هذه النفايات -أجهزة المحاليل الوريدية  -الزجاجية الشرائح  -

  معدية فى حالة تلوثها بأي من إفرازات الجسم و سواء كانت ملوثة أم ال فالبد من اعتبارها شديدة الخطورة .
  
: و تشمل النفايات لجينات و الخاليا) و تشمل نفايات المواد السامة لالنفايات الصيدالنية ( األدوية  - 4

الناتجة عن تصنيع و تحضير األدوية و المستحضرات الصيدالنية و المنتجات الدوائية التالفة أو المنتهية 
الصالحية و المنتجات الدوائية الملوثة و األمصال  و اللقاحات و تشمل األوعية الملوثة ببقاياها و األدوات 

عبئتها و توزيعها و نظرا للمحتوى الكيميائى و البيولوجى لتلك النفايات فانها تحتاج المستخدمة فى إنتاجها و ت
  لحرص شديد اثناء التخلص منها.

 
لمواد يمكنها أن تؤثر على الجينات و الخاليا بحيث نفايات  و هى نفايات المواد السامة للجينات و الخاليا: 

نين أو القادرة على إحداث اإلصابة بالسرطان و لها تؤدى إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية فى الج
الطب النووي ووحدات عالج األورام و  متستخدم هذه المواد فى أقسا حيث القدرة على إيقاف نمو الخاليا 

ذلك مياه الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه الخاصة بالمرضى المعالجين ك و التشخيص باإلشعاع.
  ن قيء و بول و براز )(الفضالت مواد بهذه الم
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ية الصلبة و السائلة أو الغازية التى تستخدم فى ئايجميع المواد الكيم نفايات تشمل ية:يائالكيمالنفايات  - 5

الفحص و التشخيص و العالج او تستخدم فى التطهير و التعقيم  و لها سمية او قابلة لالشتعال او االنفجار او 
مثل  قدرة عل تسمم الخاليا و احداث السرطانات و العيوب الخلقيةقدرة على تآكل المواد االخرى او 

 –زيوت الماكينات –المطهرات مثل الجلوترالدهيد  –المذيبات  –محاليل تثبيت افالم االشعة  –الفورمالين 
  .مبيدات الحشرات و القوارض

 و االحماض االمينية  ل السكرالخطرة و التى ليس لها الصفات السابقة مثية غير ئايالنفايات الكيمتشمل  ا كم
  و االمالح و المواد غير العضوية مثل سوائل محاليل العالج .

     
هي النفايات التي تحتوي علي معادن  ثقيلة أو مشتقاتها مثل            نفايات تحتوى على معادن ثقيلة:  - 6

بق (في  أجهزة قياس الحرارة و الكادميوم (فى البطاريات)  و الرصاص و الفضة (فى افالم االشعة)  و الزئ
  الضغط ).

 
و هى عبوات الغازات المضغوطة الفارغة أو التالفة التى استخدمت  نفايات عبوات الغازات المضغوطة: - 7

فى تعبئة الغازات التى يحتمل أن تسبب الضرر و قد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب أو لدرجات 
  حرارة عالية .

  
سواء (المشعة نويدات بال الملوثة الغازيةتشمل جميع المواد الصلبة و السائلة أو  د المشعة:نفايات الموا - 8

و التى لها نشاط إشعاعي و تستخدم فى الفحص و  محكمة اإلغالق داخل جهاز او متواجدة بصورة حرة)
  التشخيص مثل تصوير األورام أو العالج و جميع األدوات الملوثة بها.
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  القسم الثانى
  تشريعات والسياسات و اللوائح المنظمة للتعامل مع نفايات الرعاية الصحيةال
 

تخضع عمليات التعامل مع نفايات الرعاية الصحية و التخلص منها الى عدد من التشريعات و السياسات و 
   -اللوائح المحلية و االقليمية باالضافة الى القوانين و المعاهدات و االتفاقيات الدولية  مثل:

  

    -الدولية: و اللوائح لمعاهدات و االتفاقياتا
International agreements and conventions 

- The Basel Convention 
- The Bamako Convention 
- The Stockholm Convention 
- The environment and sustainable development conferences 
- United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 
- United Nations Economic Commission for Europe 
- Aarhus Convention of the United Nations Economic Commission for Europe 

  
Guidance’s of :-  

- World Health Organization Guidance 
- The International Solid Waste Association (ISWA) 
- ISWA policy document on health-care waste management 
- IAEA Safety Standards  for Disposal of Radioactive Waste 

  
   -القوانين و اللوائح المحلية و االقليمية:

  
بالموافقة على اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة  و التخلص منها عبر  1993\25قانون  -

  الحدود
بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة  و التخلص  2006\10قانون  -

  منها عبر الحدود
  بانشاء الهيئة العامة للبيئة 1996\16المعدل بقانون  1995\21ئحة التنفيذية الال -
  بالموافقة على اتفاقية ستوطهولم  بشأن الملوثات العضوية الثابتة 2006\11قانون  -
  فى شأن اصدار قانون حماية البيئة 2014\42قانون  -
 مخاطرها. بشأن تنظيم االشعة المؤينة  و الوقاية من 1977\131مرسوم بقانون  -
  بشأن االشتراطات الواجب توافرها فى االدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية2002\74قرار وزارى  -
  بشأن الالئحة الخاصة بتنظيم استخدام االشعة المؤينة و الوقاية من مخاطرها 2003\522قرار وزارى  -
  بشأن التخلص من النفايات المشعة و معالجتها 2003\523قرار وزارى  -
  بشأن الئحة النقل اآلمن للمواد المشعة  2005\225ار وزارى قر -
  2001النظام الموحد الدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجى  -
  2007 – 2003الدليل التشغيلى الدارة نفايات الرعاية الصحية  -
  سياسة التنظيف و التطهير البيئى -
  دليل مبادىء السالمة فى الطب النووى -
  ل معايير االعتماد الوطنيةدلي -
  1993ادارة حماية البيئة بوزارة الصحة   -كيفية التعامل مع النفايات  -
  .2006الهيئة العامة للبيئة  -االدارة البيئية للنفايات الطبية  -
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  القسم الثالث
  اإلدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية

  استراتيجيات تقليل نفايات الرعاية الصحية
  

و تكاليف  تكاليف المشتريات ذلك من  للقحيث  ي امهم جدلمنشئات الصحية ا فىالنفايات  تقليل إن 

  التعامل معها . طرن  مخانفايات كما يقلل ممن ال التخلص

 و يمكن ذلك من خالل اتباع الخطوات التالية: 

على كيفية تدريب العاملين فى المنشئات الصحية خاصة فى االقسام التى تنتج كميات كبيرة منها    -

 تقليل النفايات

 تقليل كمية النفايات من نقطة انتاجها و ذلك بتفادى وسائل انتاج النفايات بأكبر قدر ممكن -

(مثل لنفايات لالتى تستخدم فيها مواد قليلة االنتاج   االجراءات و  طرق العمل على تغيير التركيز -

 )ستخدام الواحد استخدام المواد متعددة االستخدام بدال من االدوات ذات اال

  خطرةنفايات كميات المصنفة كالمن  يقلل :فصل النفايات -

 نفاياتللقليلة انتاج الاختيار االنواع  نينها و تقو ذلك بالتحكم فى المشتريات :    -

 المنظفات و بدال من البخار استخدام  (مثلالتطهير فى التنظيف ووسائل الطبيعة استخدام ال -

 )المطهرات الكيميائية

  و مرقبة استخدامها و التخلص منها  الكيماويات الضارة األدوية وتحكم فى مشتريات ال -
 ادارة المخزون و ذلك باتباع التالى:   -

 طلبيات متكررة قليلة  •

 استخدام االقدم اوال  •

 استخدام كل المحتويات بدون ترك بواقى •

 الترتيب حسب تواريخ الصالحية •

الزامهم  مع ى كميات بتواريخ صالحية قصيرة  رفض اوضع المسئولية على الموردين  و  •

 الدولة. المعمول بها فى لتخلص منه حسب القوانين و اللوائحتعادة المخزون الذى لم يستخدم لباس
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 القسم الرابع
  

  نفايات الرعاية الصحية نقل  -تخزين   -ع يجمت  - صلف
   

  قواعد عامة
تخزين  و نقل النفايات منذ انتاجها و حتى التخلص  ة  و جمع و تعبئ فصل وراعى االشتراطات التالية عند ت

 -منها:
 إن مسئولية فصل النفايات تقع على عاتق االشخاص المنتجين لها مهما كان مركزهم -
فصل النفايات يبدأ من مكان انتاجها  بفصل النفايات الخطرة عن الكميات الكبيرة من النفايات الغير  -

 خطرة
 حسب نوعيتها  و مخاطرها و طرق التخلص منها يراعى فصل النفايات -
 يجب توافر حاويات لكل نوع من النفايات التى يتم فصلها و ان يكون عليها عالمات تبين نوعها -
توافر مكان مغلق للتخزين المؤقت للنفايات  قرب مكان انتاجها داخل المنشأة الصحية و بدون خلط بين  -

 .مخزن المركزىنوعيات النفايات لتنقل بعدها  الى ال
 .عند الشك فى نوعية النفايات يؤخذ باالحوط و تصنف على انها نفايات خطرة -
لصحى للتخلص المغاسل بالترميز اللونى االصفر يستخدمها الطاقم اتوفير سالت  قريبة من   من  الممكن -

تستخدم فى  مختلفة عن تلك التى  اذا دعت الحاجة و تكون الملوثة من القفازات  و المالبس الواقية
 .االيدى و التى يجب ان تكون بالترميز اللونى االزرقالتخلص من ورق تنشيف 

بجوار  فى اماكن رعاية المرضى الغير مصابين بالعدوى  تكون السالت و االكياس للنفايات العادية -
 اما فى غرف العزل و بجوار المرضى المصابين بالعدوى تكون السالت و االكياس بالترميز المرضى

  اللونى االصفر  و يتم ذلك بالتنسيق بين الفريق المعالج و فريق الخدمات المدرب على تلك األمور
 لتحقيق الحد االدنى من االمان  للمرضى و العاملين تفصل النفايات الخطرة الى نفايات حادة و غير حادة  -
باثولوجية  و الميائية  و من الحاويات لفصل انواع اخرى من النفايات  مثل  الكي مختلفةتخصص انواع  -

 .صيدالنية ليأخذ كل نوع منها مسارا مختلفا فى التخلصال
للتأكد من فصل النفايات بصورة سليمة و تدقيق ذلك و تحديد االحتياجات  جراءات المتابعة ا البد من -

 .للكميات و االعداد المطلوبة من السالت و الحاويات المستخدمة  
لبيانات المنشأة الصحية  من حيث نوع الخدمة و حجم المنشأة و اعداد ينبغى عمل مراجعة و تدقيق  -

 .المراجعين الستخدامها فى تقييم حجم و انواع النفايات 
 .تتم توعية الطاقم العامل عن مخاطر النفايات و اجراءات األمان اثناء تداولها -
ية المريض و ان تتم كل ينبغى تشجيع الطاقم الصحى على اعتبار التخلص من النفايات جزء من رعا -

األعمال  و منها التخلص من نفايات الرعاية الصحية بجانب سرير المريض او غرف العالج حيث 
تتوافر سالت و أكياس النفايات الخطرة بالترميز اللونى األصفر كما ينبغى توفير العلب الصفراء 

عند الحقن أو سحب عينات الدم  ثال ملالدوات الحادة الملوثة  بجانب المريض اثناء تقديم الرعاية له 
 و،سواء على تروللى العالج أو تحديد مكان لها  بالغرف باالضافة الى اكياس النفايات العادية الزرقاء 

يفضل حفظها  فى أماكن بعيدة عن المرضى و عن األماكن العامة ( مثال فى غرف االدوات بعد تجميعها 
 الملوثة) 

 بمنشئات الرعاية الصحية تكون مسئولة عن متابعة تنفيذ السياسات تشكل لجنة الدارة النفايات  -
ينبغى توفير بوسترات توعية للطاقم العامل عن نوعية الحاويات و النفايات الخاصة بها و كيفية تصنيف  -

 و فصل النفايات  لتشجيعهم و حثهم على العادات السليمة فى التخلص من النفايات
عن مراقبة التحكم فى النفايات طوال الوقت و التأكد ان النفايات الصادرة  ادارة المنشأة الصحية مسئولة -

عنها قد تم التخلص منها وفقا للقوانين و اللوائح و لها  الحصول على ما يثبت ذلك من الجهات المتعاقدة 
 .الستالم تلك النفايات
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  تجميع النفايات قواعد 
  

ت وفقا  للكميات التى يتم انتاجها فى المنشأة الصحية و فى يجب ان تكون هناك اوقات ثابتة لتجميع النفايا -
بعد انتهاء –اوقات تتناسب مع  انتاج الكميات األكبر من النفايات (مثال بعد اتمام الضماد للمرضى 

 بعد انتهاء زيارة المرضى)  - بعد وقت العيادات  –العمليات الجراحية 
   اكياس مختلفة حسب الترميز اللونى فى  أثناء الجمع طرة عن النفايات الخ النفايات العادية فصل ينبغى  -
اكياس النفايات و العلب الصفراء لالدوات الحادة ينبغى اغالقها  و تجميعها عندما تمتلىء الى ثالث  -

 ارباعها و ينبغى تبديلها فورا فى نفس مكان التجميع
 تيكية لهذا الغرضبل تستخدم اربطة بالس ال ينبغى اغالق االكياس بأى دبابيس حادة -
البد من وضع عالمة او ملصق على اكياس النفايات  بنوعها و تاريخ و مكان انتاجها  و وزنها ان أمكن   -

 حتى يمكن تتبعها عند التخلص منها
يجب أن  تتوافر الحاويات و االكياس و العلب الصفراء فى مكان انتاج النفايات  لتسهيل فصلها و عدم  -

 حملها الماكن بعيدة
  

  
  الغير خطرة نفايات الرعاية الصحية جميع و ت فصل اشتراطات

 تدوير و نوعية غير قابلة و الى نوعية قابلة للتحلل العضوىاليفضل فصلها الى  نوعية قابلة الى اعادة  -
 االستفادة منها  ذلك فىيساعد  حيث

 د الى المطبخ طعام من اماكن رعاية المرضى و يعايجمع ال -
  يتم التخلص منها مع نفايت المطبخ و بقايا الطعامالنباتات و الزهور  -

  

  
  نفايات الرعاية الصحية الخطرة جميع و ت فصلاشتراطات 

على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة فصلها عن نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة فى مصادر 
مواقع مخصصه لهذا الغرض داخل  و التعبئة فى صللنفايات المسئولية المباشرة للفإنتاجها و يتولى منتج ا

  المنشآت الصحية و األقسام الطبية على النحو التالي :
فى أكياس بالستكية مميزة باللون األصفر و مبين عليها  شعار  تجمع: النفايات اإلكلينيكية الملوثة -

  النفايات الحيوية الخطرة و مطابقة للمواصفات.
ة عن المزارع الجرثومية و أدوات التعامل معها في أكياس الناتج النفايات الخطرة شديدة العدوى تجمع -

بالستيكية قابلة للمعالجة المبدئية باستخدام االوتوكالف المخصص لهذا الغرض فقط داخل األقسام 
المنتجة لها ، ثم توضع هذه األكياس بعد المعالجة المبدئية داخل أكياس صفراء يبين شعار النفايات 

 الحيوية الخطرة .
حاويات سميكة صفراء مقاومة للثقب و التسرب و مبين عليها شعار فى  تجمع : األدوات الحادةت نفايا -

فى بعض االماكن يسمح بفصل السرنجة عن سن االبرة و التى توضع فى  النفايات الحيوية الخطرة .
 الصندوق األصفر

و يبين عليها شعار النفايات تجمع فى أكياس بالستكية حمراء اللون : األجزاء و بقايا األعضاء البشرية -
 الخطرة ( وتحفظ فى ثالجة الموتى لحين التعامل معها وفقاً لنص الفتوى الشرعية ) أو كما تقرره الدولة

  نفايات المواد الكيماوية -
فى عبوات صفراء محكمة القفل سميكة و مقاومة للتسرب و  السائلة نفايات المواد الكيماويةتجمع  •

  يات كيماوية مع شعار النفايات الحيوية الخطرة يبين عليها عبارة نفا
فتجمع فى أكياس بالستكية صفراء و مبين عليها عبارة نفايات  نفايات المواد الكيماوية الصلبةأما  •

 كيماوية و شعار النفايات الحيوية الخطرة
دى موعن النفايات الكيماوية ينبغى ان تجمع منفصلة و عليها ملصقات و عالمات تدل عليها و  •

  -االدوية السامة  –بطاريات الكادميوم  –سامة)  مثل الزئبق  –كاوية  –خطورتها (قابلة لالشتعال 
كيماويات التصوير  و ال ينبغى ان تخلط الكيماويات او تصرف فى الصرف  –الكواشف المخبرية 

 تجمع فى حاويات قوية مانعة للتسرببل الصحى  
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 ن ثقيلةتحتوى على معادالمواد التى نفايات  -
 او جهات استخالصها الفضة يمكن استخالصها من كيماويات التصوير اذا امكن و تعاد الى المورد •

المحتوية على الزئبق  و البطاريات  البد من فصلها عن باقى  للطاقة  المصابيح الكهربائية الموفرة •
 النفايات و ارسالها الى جهات اعادة التدوير

للتعامل مع انسكاب الزئبق من الترمومترات و اجهزة   spill kit ينبغى توفير مجموعة  التسرب  •
الضغط تحت اشرف جهة متخصصة فى السالمة  و ال ينبغى استخدام  المكانس الكهربائية للتعامل 

 معه خاصة عندم يلوث السجاد و االثاث المخملى
  :ة يالنفايات الصيدالن -

يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة  ، يات كبيرةاألدوية و المواد المنتهية الصالحية إن وجدت بكم  •
 اعادتها الى الجهة الموردةمثل  للتخلص منها بالطرق المناسبة

بقايا األدوية و المواد الصيدالنية المحتمل تلوثها يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة   •
كما  ينبغى ان تحفظ  لمناسبةثم يتم التخلص منها بالطرق ا الخطورة المميز لها للتسرب  عليها شعار 

  االدوية فى عبواتها االصلية  لتمييزها و لمنع تفاعالتها

ا - ال ات و ال امة لل اد ال ات ال تجمع في حاويات مقاومة للتسرب مميزة باللون األصفر و : نفا

عند  حرقت أو لكى  بلد المنشأعادتها إلى إل ( بقايا مواد سامة للخاليا )ملصق يحدد نوعيتها عليها 
" درجة مئوية فما فوق  و يجب عدم دفنها أو صرفها في شبكة 1200درجات حرارة عالية جداً "

 . الصرف الصحي  كما يجب عدم خلطها مع المواد الصيدالنية األخرى

تجمع فى حاويات معدة خصيصاً لهذا العرض بالمواصفات التى تحددها الجهات : نفايات المواد المشعة -
قاية من اإلشعاع " مصنوعة من الرصاص أو محاطة بالرصاص محكمة القفل و يبرز المختصة " الو

 و يتم التعامل معها حسب اشتراطات تداول المواد المشعة .الحاويات الشعار الدولي لإلشعاع على هذه 
  الترميز اللونى و الملصقات

 تبعا للقوانين و اللوائح المحليةيتم  فصل النفايات من خالل نظام موحد على مستوى الدولة بترميز محدد   -
كما  النفايات فى مكانها الصحيح اثناء نقلها و تخزينها و التخلص منها  الترميز اللونى يسهل عملية وضع -

 فى الحاويةالمتواجدة انه يعطى تصورا محددا لمخاطر النفايات 
الشخص القائم بتعبئة و تاريخ انتاجها و  نوعها النفايات يحدد مصدرها و وضع الملصق على  أكياس -

 الملصق لتتبع اى مشكلة تخص تلك النفايات الحقا
 بها الموجودة حسب نوعية النفايات عالمة الخطر العالمية على الحاويات و األكياسيوصى بوضع  -
  

  
  لوان المميزة لالكياس و حاويات نفايات الرعاية الصحيةاأل

 نوع النفاية لون الكيس أو الحاوية

عبارة نفايات طبية خطرة و شعار النفايات  اصفر يبرز عليه
 الحيوية الخطرة

 النفايات المعدية و شديدة العدوى

و يبين عليه عبارة نفايات طبية خطرة و شعار  حمرا
 النفايات الحيوية الخطرة

  نفايات األجزاء و األعضاء البشرية
 و نفايات دورات المياة

يبرز عليه اصفر و يكتب عليه " نفايات حادة ملوثة " و 
 شعار النفايات الحيوية الخطرة

 النفايات الحادة الملوثة

 نفايات المواد الكيماوية و األدوية اصفر و يبين عليه شعار الخطورة المناسب

 نفايات المواد المشعة حاوية محكمة الغلق و يبين عليها الشعار الدولي لإلشعاع

  اسود أو ازرق
 اخضر

  النفايات الطبية غير الخطرة
 النفايات القابلة إلعادة التدوير
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  اشتراطات و ضع الملصقات
  

يجب وضع بطاقات الصقة أو الطباعة على حاوية و أكياس النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين  •
  داخل المنشأة الصحية أو وحدة المعالجة على أن تحتوى هذه الملصقات على المعلومات التالية :

  لمنشاة ) .اسم منتج النفايات ( اسم ا -
  اسم الموقع ( القسم أو الجناح ) . -
  نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور سابقاً . -
  وزن و كمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس . -
  وقت و تاريخ التجميع . -
  وقت و تاريخ النقل . -

ثابت و مقاوم  ناسب و بحبرأن تكون الملصقات الموضوعة على الحاوية و األكياس بحجم ميجب  •
  للماء 

 وضع الشعار المناسب لنوع النفايات على الحاويات أو األكياس •

   
  

  
  البطاقـــــــــــــة االصـــــــــــــــــــــــقة

  

  اسم منتج النفايات (المركز)

  الموقع ( القسم أو الجناح ) 

  نوع النفايات

  وزن و كمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس

  وقت و تاريخ التجميع

  وقت و تاريخ النقل
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  مواصفات األكياس البالستيكية 
  اكياس النفايات المستخدمة للنفايات الغير خطرة

البالستيكية المهلجنة    يجب أال تحتوى أي من األكياس و حاويات المواد الحادة المستخدمة على اللدائن  - 1
PVC  

ية قابلة للتحلل صديقة للبيئة على ان التزيد المدة الزمنية للتحلل عن سنتين و ان تكون اكياس بالستيك - 2
  نصف .

  ميكرون)وان تكون مزودة باربطة لقفل الكيس . 150-100ان تتراوح سماكة االكياس (  - 2
  لتر . 100السعة اإلجمالية القصوى  - 3
  عمال.مقاسات الحاوية التي توضع فيها عند االست األكياس مع وافقتت - 4
  ان يوضع ملصق أو  يطبع على االكياس شعار الشركة وجدول بالبيانات التالية: - 5

  الموقع/
  القسم /

  الوردية/
  التاريخ /
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  اكياس النفايات المستخدمة للنفايات خطرة
البالستيكية المهلجنة    يجب أال تحتوى أي من األكياس و حاويات المواد الحادة المستخدمة على اللدائن - 1

PVC  
  أن تتوفر األكياس البالستيكية  المستعملة لجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة بالمواصفات التالية :   - 2
  ميكرون ) و ان تكون مزودة بأربطة لقفل الكيس . 150 – 100أن تتراوح سمك األكياس ( من  - 3
  لتر . 100السعة اإلجمالية القصوى   - 4
  اوية التي توضع فيها عند االستعمال.مقاسات الح األكياس مع وافقتت  - 5
الذي يوضح األلوان المميزة الموصى بها ألكياس و  أعاله يطابق اللون الموصى باستخدامه فى الجدول  - 6

  حاويات النفايات الطبية .
األكياس التي تستعمل لجمع النفايات شديدة العدوى و تتطلب معالجة مبدئية باالتوكالف ( مثالً) يجب أن  - 7
دون أن تذوب و يوصى باستعمال درجة  121ون مصنوعة من مادة بالستيكية تتحمل الحرارة العالية تك

 polyethylene – polyamide).  البالستيك المصنع من مركب عديد االيثلين و عديد األميد
composite)  

  ان يوضع ملصق أو  يطبع على االكياس شعار الشركة وجدول بالبيانات التالية: - 8
  وقع/الم

  القسم /
  الوردية/
  التاريخ /

  
  التي توضع فيها األكياس أثناء االستعمال: السالتمواصفات 

  أن تكون ذات حجم يستوعب الكيس المستخدم . -
  أن تكون سهلة التنظيف و مصنعة من مادة قابلة للتطهير . -
  أن تكون مزودة بمقابض لسهولة نقلها . -
  على " النفايات الحيوية الخطرة " شعارس الصفراء على الحاويات التي تستخدم لألكيا يوضعأن  -

 جوانبها.
  بغطاء محكم يفتح بواسطة القدم .ان تكون  يفضل  -
  سهولة الحركةلبعجالت  هاديزويفضل ت -

  
  مواصفات حاويات النفايات الحادة 

  مصنوعة من مادة غير قابلة للثقب و غير منفذة للسوائل وقابلة للحرق اآلمن . -
م مع وجود فتحة تسمح بإدخال األدوات الحادة " المحاقن و المشارط الخ " و مع مزودة بغطاء محك -

  إمكانية غلق هذه الفتحة بعد االستعمال .
 ذات لون أصفر و يبرز عليها شعار " النفايات الحيوية الخطرة "  -
  أن يكون حجمها مناسباً بحيث يمكن حملها بيد واحدة و تكون مزودة بمقبض لهذا الغرض . -
  .بين عليها اسم المكان المنتج لهذه األدوات الحادة الملوثة و تاريخ استعمالهاي ان -

  
  . مواصفات حاويات المواد المشعة و المواد الكيميائية

حاويات خاصة مصنوعة من الرصاص و محاطة بالرصاص و حسب المواصفات التي تحددها  -
  د المشعة.الجهات المختصة بكل دولة و مدون عليها الشعار الدولي للموا

منها بعد  تخلصمحكمة الغلق لل بالستيكية سميكةتجمع السوائل الكيماوية المستخدمة فى عبوات  -
 . الحصول على موافقة الجهة المختصة بعدمعالجتها 
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  : " نقل نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة الصحية مواصفات عربات " تروليات
  و ال تتأثر باألحماض و القلويات .أن تكون مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ  -
  أن تكون مانعة للتسرب . -
  .تزويدها بقفل يفضل و  أن تكون مزودة بغطاء يمكن إحكام إغالقه  -
مع عدم وجود حواف حادة قد تؤدى إلى تمزق اكياس النفايات ذات أسطح و زوايا سهلة التنظيف  -

 اثناء التحميل و التفريغ
  .لتصريف أسفل الحاوية و لها قابس لالغالق المحكمسهلة التنظيف و يفضل وجود فتحة ل -
نقل عشرة  و  الستيعابتكفى و  لكميات النفايات المتولدة فى المنشأة الصحيةأن تكون بحجم مناسب  -

  أكياس " كحد أقصى " فى المرة الواحدة و ذلك لسهولة تحريكها داخل أقسام المستشفى .
مزودة بعجالت تتميز بسهولة  لة فى الدفع أو الجر وسهلة االستخدام فى التحميل و التفريغ و سه -

 الحركة.
 مميزة بملصق و عالمات لنوعية النفايات التى يتم نقلها -

قل ليست عالية - اء ال ة اث ب الرؤ فاد ح  االرتفاع ل
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 التخزين بالجناح

عن االماكن تخزن النفايات بعيدا عن المرضى فى غرف االدوات الملوثة أو اى مكان آخر مناسب بعيدا  -
 الى حين نقلها الى مكان التجميع أو  المخزن الرئيسى فى حاويات خاصةالعامة 

صق المناسب و محكمة الحاويات التى يتم تخزين النفايات بها بعد التجميع  ينبغى ان تكون  مميزة بالمل -
 القفل 

  
 -:النقل داخل المستشفىقواعد 

تفادى لبقدر االمكان خاص بها صيص مسارات و مصاعد ينبغى نقل النفايات فى غير اوقات الذروة وتخ -
اماكن المرضى و االماكن النظيفة و الحرجة و تفادى تعريض المرضى و الزوار و الطاقم الصحى  

 .للمخاطر 
 .يجب تحديد مواعيد و مسارات لنقل النفايات -
افروالت  –حذية قوية و مغلقة ا  -ينبغى لطاقم الخدمات الناقل للنفايات  ارتداء المالبس الواقية (قفازات  -

 .كمامات)  –و زى خاص 
تنقل النفايات العادية منفصلة عن النفايات الخطرة الى اماكن التجميع او المخزن المركزى فى حاويات  -

 .مختلفة و بالترميز اللونى المحدد و العالمات المحددة لنوع النفايات
 .لكن ال ينبغى نقلها مع النفايات الضارة االخرى النفايات المعدية يمكن نقلها مع النفايات الحادة  -
 .فى الهواءال يفضل استخدام المزالق لنقل النفايات لمخاطر انتشار الميكروبات  -
تنقل النفايات فى ترولليات ذات عجل مخصصة للنفايات فقط و ال ينبغى حملها و نقلها باليد خاصة  -

 .حوادث التعرض للالنفايات الخطرة و الحادة نظرا لمخاطر 
 .يات نقل احتياطية لالستخدام اذا حدث كسر او صيانة للتروليات االساسيةلليجب توفير ترو -
 .نظف و تطهر التروليات بعد كل وردية او يوميا ينبغى ان ت -
 .فى مكانها المحدد و  ليمة و مغلقة سفى نهاية النقل  يجب ان تكون االكياس  -

 

 
 النقل مسارات

  

 .فايات العادية مختلفة عن مسارات النفايات الخطرةينبغى تحديد مسارات للن -
 .ل نظافة)قكقاعدة عامة ينبغى ان تكون مسارات النفايات (من االماكن النظيفة الى األ -
يبدأ تجميع النفايات و نقلها من االماكن االكثر حساسية  (مثل العمليات و العناية المركزة و غسيل الكلى)  -

 .مواقع التخزين المؤقتثم االماكن األقل حساسية الى 
عملية جمع النفايات بحيث ال يحدث تراكم ألكياس أو حاويات النفايات و يراعى على تدقيق الينبغى  -

 .فى كل وردية عمل و كلما دعت الحاجة واحدة  تجميع و نقل النفايات المعدية على األقل مرة
 –طاقة استيعاب الحاويات -النفايات و حاويات النفايات ينبغى وجود خطط  تعتمد  حجم و اعداد اكياس  -

مسافات النقل و الوقت الالزم  للنقل الى  ––ن المؤقتة و الرئيسية يطاقة استيعاب اماكن التجميع و التخز
 .اماكن التجميع و التخزين

  
 تنظيف الحاويات و مركبات النقل

 يوميا و عند الحاجةينبغى تنظيف المركبات و الحاويات المستخدمة فى نقل النفايات و تطهيرها  -
يتم التنظيف األلى مع استخدام الماء و الصابون و التطهير بالبخار بطريقة سليمة تضمن مستوى مناسب  -

 يب القائمين بالتنظيف عليهادرمن التنظيف و التطهير و يتم ت
  وجود جداول بالصيانة الوقائية لكل المعدات و المركبات المستخدمة فى نقل النفايات  -
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 -:النفايات إلنشاء مخزنات عامة اشتراط
  

على كل منشأة صحية ترغب فى تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتاً داخل المنشأة لحين نقلها  -
  - إلى وحدة المعالجة إتباع االشتراطات التالية :

لخطرة توفير موقع خاص للتخزين داخل المنشأة الصحية ليكون مركزاً لتجميع نفايات الرعاية الصحية ا -
 تمهيدا لنقلها و التخلص منها  خارج المنشأة من تلك المنشأة الناتجة

يكون هذا المكان مدرج فى تصميم المنشأة  عندء بدء االنشاءات الجديدة و يتناسب حجم المكان  يفضل أن -
 مع حجم النفايات المتولدة من المنشأة الصحية

لنفايات تتركز بها كافة ا مع  كافية للتعامل احةسمعند عمل بنية تحتية الدارة النفايات يفضل تخصيص  -
المهام و  تتوافر بها اماكن لضاغطة النفايات و مكان للتخزين و مكاتب للمفتشين مع توفير و االنشطة 
 .و حمامات للعاملين خزانات 

ل و بواسطة  الطاقم العام لغرض التخزين و النقل و التنظيف التخزين سهل الوصول اليه  ان يكون موقع -
  .هل وصول مركبات نقل النفايات اليه يسكما  يمنع الدخول اليه لغير المصرح لهم

ن يكون موقع التخزين فى مبنى محكم الغلق و مزود بما يمنع تسرب المياه و األمطار و الرياح و دخول أ -
 .القوارض و الحشرات و الطيور و الحيوانات الضالة 

ن إدرجة مئوية و  18 – 15اسبة و أن تكون درجة الحرارة بين أن يزود موقع التخزين بأجهزة تكييف من -
 .درجة مئوية 8الى  3امكن ان يكون مبردا  بدرجة حرارة من 

 .ساعة 48 – 24أن ال تزيد فترة تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة على -
 .أو األكياس قبل تخزينها تكون النفايات معبأة داخل الحاوياتأن  -
و مزودة بوسائل جيدة للصرف  و تتحمل الغسيل و التطهير غير مسربة  للسوائلة صلبوجود  ارضية   -

 .  الصحي
و تتوافر به اضاءة جيدة و تهوية سلبية (ضغط  مصدر ماء لعمليات التنظيفب مزودا المخزن ان يكون  -

 .هواء سلبى)  
طعام و يكون بعيد عن أن يكون موقع التخزين بعيداً عن مخازن األطعمة و المطابخ و أماكن إعداد ال -

  أماكن رعاية المرضى.
بجواره اماكن اإلمداد باكياس و  يزود الموقع بأدوات النظافة المالئمة و المالبس الواقية  و تتوافر -

  .حاويات نقل النفايات
 .الستخدام الطاقم العاملير حوض غسيل و ماء جارى و منظفات توفيجب  -
 .ة اسبوعياتنظيف المخزن  بصفة مستمرة على االقل مر -
 توافر  ادوات  لالستخدام  فى حالة الطوارئ إلحتواء انسكابات النفايات . -
مساحة للتحميل و لضاغطة النفايات و مكان لتجميع الكراتين و بالقرب من المخزن يجب  ان يكون  -

 االغراض القابلة العادة التدوير
 .فيه نفايات المتواجدةالبد من وجود عالمات مميزة على المكان توضح نوعية و مخاطر ال -
الكيميائية و الخطرة  وانواع  النفايات (المعدية والحادة نوع من انواع  لكلمكان داخل المخزن يخصص  -

المواد  –المواد المشعة  –و هناك بعض انواع النفايات تحتاج اماكن تخزين خاصة (مثل الدم  االخرى) 
 )السامة الكيميائية

 دوات السالمة و الحماية ضد الحريقأن يكون موقع التخزين مزود بأ -
  أن يدار موقع التخزين من قبل مسئولين متخصصين فى مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة . -
 وجود خطة طوارئ لدى القائمين على الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات -
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  منطقة التخزينب صةالعالمات و الملصقات خا
 

     

  

  خطرةلنفايات التخزين ااشتراطات 
  عدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة إال بعد الحصول على تصريح خاص من وزارة الصحةيجب 

 ز ة ت عد ات ال فا   ال
 يجب تمييز المكان  بعالمة الخطر الحيوى -
  ت و الحوائط  بمادة قابلة للتنظيف و التطهيريافيل االرضيجب احكام تق -
 (ان وجدت) ةالمخصص للنفايات السائلة بالمنشأة الصحي توصيل الغرفة بالصرف الصحى  -
 ال يسمح مطلقا باستخدام الضاغطة لكبس اكياس النفايات المعدية -
درجات مئوية) و اذا لم يتوافر ذلك  فان التخزين ال يتجاوز  8الى  3يجب ان يكون المخزن مبردا (من  -

 ساعة صيفا 24ساعة فى الشتاء و  48

  ز اثت ات ال فا ةال ر ة و ال ج  ل
عاثات غازية اثناء التخزين  و ينبغى ان يكون على مواد عضوية نشطة و انب ذه النفاياته يحتمل احتواء -

 مكان التخزين مماثل  لمكان تخزين النفايات المعدية
 فى اكياس قوية محكمة الغلق قبل تسليمها لألسرة و إرسالها للدفن بقايا األعضاء البشرية ان توضع بيج -

  ز ةت دالن ات ال فا  ال
 .يجب فصل النفايات الصيدالنية عن غيرها من النفايات و اتباع اللوائح للتخلص منها -
صلبة أو سائلة  و كل نوع منها له طريقة  –النفايات الصيدالنية يمكن ان تكون غير ضارة أو ضارة  -

 .تعامل مختلفة
 تصنيف تلك النفايات مسئولية الصيدلى   -
لصيدالنية ذات الخواص الغير ضارة يمكن تخزينها مع النفايات العادية مثل: امبوالت المواد النفايات ا -

المحاليل المحتوية على مواد غير خطرة كاالمالح و الفيتامينات و االحماض  –الغير خطرة كالفيتامينات 
علب   -ل المواد الصلبة كاالقراص و الكبسوالت و البودرة و الكريمات و التحامي –االمينية 

 االيروسوالت و البخاخات و المستنشقات
 النفايات الخطرة ينبغى تخزينها حسب خواصها الكيميائية مثل -

 االدوية المحظورة (تخزن تحت اشراف حكومى)   •
 .المطهرات  •
 .المضادات الحيوية  •
 .االدوية السامة للجينات و الخاليا •
يجب تحديدها و تخزينها باحتياطات مشددة  االدوية السامة للجينات و الخاليا شديدة الخطورة و  •

 .فى اماكن خاصة  مع المواد الكيميائية السامة بعيدا عن نفايات الرعاية الصحية االخرى

 ة ائ ات ال فا ز ال  ت
عند التخطيط لمكان تخزين الكيماويات الخطرة يجب ان تراعى خواص الكيماويات المختلفة ( قابلة  -

 .قابلة لالنفجار)  –آكل مسببة للت  –لالشتعال 
 .مكان التخزين يجب ان يكون منفصل عن اماكن  التخزين االخرى  -
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حتى توضع  غير مسرب للسوائل حوضعند تخزين نفايات كيميائية سائلة  البد ان يجهز المكان ب -
السائلة جالونات النفايات توضع اسفل احواض مؤقتة ر يو اذا لم يتوافر ينبغى ان توف جلونات النفايات به 
 .الحتواء اى تسرب

 .و االسعافات االولية  لوقاية الشخصيةل أدوات ينبغى توافر ادوات للتعامل مع االنسكاب و -
 .توافر إضاءة و تهوية جيدة لمنع تراكم االبخرة السامةيجب  -
للتخزين اآلمن  ينبغى تحديد مناطق منفصلة فى مخزن الكيماويات و عليها عالمات مميزة لالنواع  -

  - النفايات القابلة لالشتعال  –القلويات المسببة للتآكل   -األحماض  –( النفايات القابلة لالنفجار   - :اليةالت
المذيبات  –المذيبات الهالوجينية المحتوية على الكلور او البروم او اليود او الفلور  –المواد المؤكسدة 
 .الغير هالوجينية)

 .لبة و يفضل االحتفاظ بتلك المواد فى أغلفتها تخزن النفايات السائلة منفصلة عن الص -
 –المخلفات خارج المنشأة ينبغى تغليفها و وضع عالمات مميزة عليها تحدد عالمة الخطورة  عند نقل تلك -

 .مكان انتاج تلك النفايات  -التاريخ  –نوع النفايات 
ن تهويتها مناسبة من اسفل و أعلى  ان تكو يجب منطقة تخزين النفايات شديدة االشتعال او القابلة لالنفجار -

 .قوية و مناسبة لتحمل اى تسرب او انفجارمدعمة و االرضيات و االنشاءات يجب ان تكون و 
 

 عة ات ال فا ز ال   ت
(النويدات  ن النفايات المشعة فى حاويات مبطنة بالرصاص لمنع انتشار االشعاع منهاان تخزيجب  -

 المشعة)
نوع  النويدات  يبين  تخزينها اثناء التحلل االشعاعى  يجب ان تميز بملصق المواد المشعة التى يتم -

 .اى تفاصيل اخرى بخصوص التخزين –الكامل  اإلضمحاللمدة  –التاريخ  –المشعة 
االشعاعى تماما و يمكن التخلص منها مع النفايات  اإلضمحالليتم تخزين النفايات المشعة حتى يتم  -

زين هى عشر أضعاف فترة منتصف العمر (للنظائر المشعة ذا منتصف عمر اقل أقل فترة للتخو العادية  
 .لتلوث االشعاعى  قبل التخلص من تلك النفايات بعد تحللهالو يتم ازالة اى عالمة   يوم) 90من 

ينبغى جمعها و تخزينها فى مكان خاص حسب  يوم 90منتصف عمر اكبر من  تالنظائر المشعة ذا -
 .الوقاية من االشعاع)  إدارةتصة بالدولة (ارشادات الجهة المخ

 .النفايات المشعة الملوثة  ينبغى ازالة تلوثها قبل التخلص منها -
الزجاج المكسور ينبغى وضعها فى حاوية ادوات حادة  –ماصات باستير  –االدوات الحادة مثل اإلبر  -

 .مبطنة بالرصاص
ب االختبار  يتم ازالتها او سكبها بعد انتها فترة السوائل  الممتزجة مع مواد صلبة  مثل محتويات  انابي -

 .االضمحالل االشعاعى
بكميات كافية سواء بالحوائط او بشاشات   الرصاصب ةنمواد مبطمكان التخزين يجب ان يزود  ب -

 .متحركة
 .يجب تمييز اماكن التخزين بعبارة (نفايات مشعة) مع وضع الشعار الدولى لالشعاع على الباب -
كون مصنوعة  من مواد مقاومة ن مثل االرضيات و الحوائط و األسطح   ينبغى ان تيلتخزاسطح مكان ا -

  .و تسمح بسهولة التطهير لإلشتعال
 .انظمة  لشفط الهواء  و قياس االشعاع فى مكان التخزينالبد  من تثبيت   -
 .مل مع النفايات المشعة اتباع  ارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل أمور السالمة المتعلقة بالتعا -

 

 الت ز وثائو  س  ال
 .واضحة عن النفايات المخزونة و تواريخ معالجتها و التخلص منها سجالتيتم االحتفاظ  ب -
 .وجود سياسة مكتوبة بخطط طوارىء التعامل مع اإلنسكابات -
 .جعة المخزن اسبوعيااوجود خطة لمراقبة و مر -
 .و استبدال اجهزة الطوارىء  و الحريق وجود سياسة محددة الستخدام و اصالح -
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تاريخ  –التدريب  مواد –وصفهم الوظيفى  –وجود نظام محدد و موثق للتدريب (باسماء المتدربين  -
 .التدريب  و الدورات التنشيطية) 

 .وجود وثائق خاصة  للنفايات الخطرة -
 MSDSوجود  وثائق بيانات سالمة المواد  -

 
 لمنشأة الصحيةاشتراطات نقل النفايات خارج ا

  على ناقلى الرعاية الصحية الخطرة االلتزام باالشتراطات التالية :
لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية  اذا لم يكنمعالجة العدم نقل أى نفايات إلى وحدة  -

 الخطرة من وزارة الصحة و الهيئة العامة للبيئة .
ات العامة يجب ان تمتثل للقوانين و اللوائح الوطنية و عملية نقل نفايات الرعاية الصحية  فى الطرق -

 الحدود عبر العالمية (اتفاقية بازل) عند نقلها
تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات موضحاً أسم المنتج ، نوعية و كمية النفايات المراد نقلها و  -

  ملية النقل ) قبل الشروع فى عملية النقل .الفترة الزمنية لنقل النفايات ( تاريخ االبتداء و االنتهاء من ع
عدم المرور فى المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خالل  -

اللتزام بالوقت المناسب ل و ذلك  فترة الذروة و يتفق على هذة الفترة مع الجهات المختصة بوزارة الصحة
 لمعنية .الذى تحددة الجهات او للنقل 

  عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة و ذلك بوضعها فى حاوية واحدة . -
  عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق أو مميزة بلون يوضح نوعية النفايات في هذة الحاوية  -
  صيانة وسائل النقل و المعدات بشكل مستمر للحد من تأثيرها السلبى على صحة اإلنسان و البيئة . -
بناء على تصنيفات االمم  وضع العالمات االرشادية على وسيلة النقل التى تبين نوع المواد المنقولة -

و ان يكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتها و الخطوات الواجب إتباعها فى  المتحدة للنفايات
  حالة حدوث طارىء أثناء عملية النقل .

 . مواصفات المركباتوارد فى كما هو  طات الخاصة بالمركبات استخدام وسائل نقل تتوفر فيها االشترا -
ىء و الجهات االخرى المختصة بسيارة رفى حاالت الحوادث يجب توافر ارقام لالتصال لخدمات الطوا -

 النقل
 ينبغى ان يعلم السائق بنوعية النفايات التى ينقلها -
 أخرىال تستخدم حاوية نقل نفايات الرعاية الصحية  لنقل اى أغراض  -
  عدم استخدام المركبات ذات المكابس فى نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة . -

  
 توثيق نقل النفايات

ترفق مع السائق   بد من تحضير وثيقة نقل للنفاياتقبل ارسال النفايات الى خارج المنشأة الصحية ال -
 يراعى فيها نظام و لوائح نقل النفايات بالدولة

هات المختصة لنقل النفايات الى االماكن المصرح لها بتداول و التخلص الحصول على تصريح من الج -
 من تلك النفايات بحسب اللوائح و القوانين

الجهة المنقولة لها  –وقت استالمها  –مصدرها  –وثيقة النقل يجب ان تحتوى على اآلتى: نوع النفايات  -
 سئول بمكان االستالمحجم و وزن  الحمولة المستلمة من الشخص الم –عدد الحاويات  –

عند انتهاء النقل يقوم الناقل باستيفاء وثيقة النقل و اعادتها الى الجهة المنتجة للنفايات مع االحتفاظ بنسخ  -
 للجهة التى تتخلص من النفايات و الجهات الرسمية الرقابية المنظمة للعملية 

لى الجهات المختصة عند طلبها فى فترة االحتفاظ بالسجالت و الوثائق الخاصة بنقل النفايات و تقديمها إ -
  أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب

 

 السائقين متطلبات 
 –سائقى المركبات يجب ان يتلقوا تدريبا مناسبا عن مخاطر تداول النفايات  يشمل اللوائح القانونية  -

التعامل مع  –توثيق األعمال  –تمييز عالمات النفايات  –التعامل اآلمن  –تصنيف و مخاطر النفايات 
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لسائقين على شهادات التدريب اكما ينبغى ان يحصل ، يوثق هذا التدريب يجب ان طوارىء االنسكابات و
 .و ما يفيد بحسن السير و السلوك و الثقة فى قيامهم بنقل النفايات الخطرة

و  A الكبدىيجب ان يكون السائق الئق صحيا لقيادة المركبة و حاصل على تطعيم للتيتانوس و االلتهاب  -
B بشهادات تطعيم موثقة.  

ات ر اصفات ال           م

  يلتزم الناقل باستخدام مركبات نقل النفايات الخطرة لدور الرعاية الصحية المستوفية للشروط التالية: 

 كاباتسمن المتطلبات األساسية ان تكون المركبة بحالة جيدة للسير  و مؤمنة لتقليل حوادث السير و االن -
  ن تكون جديدة وسنة الصنع مطابقة لسنة التعاقد.يجب أ -
أن تكون السيارة مغطاه من جميع الجوانب واألرضيات واالوجه الداخلية من مادة ناعمه الملمس غير  -

 قابلة للصدأ وتكون جميع الجوانب معزولة بطريقة سليمة .
 ال تسمح بتسرب السوائل أو انتشار الروائح وأن تكون محكمة الغلق . -
م عمليات التنظيف والتطهير لها بسهولة باستخدام البخار المضغوط أو أية مطهرات تحددها إدارة أن تت -

 منع العدوى .
 لتر بداخلها . 600لتر و 240أن يكون ارتفاع سقف السيارة بما يسمح بوضع الحاويات سعة  -
لتر أو إنزالها  600لتر و 240أن تكون السيارة مزودة برافعه هيدروليكية مناسبة لرفع الحاويات سعة  -

 من السيارة بأمان.
أن يكتب على السيارة من الخارج رقم المناقصة واسم المنطقة واسم المقاول مع وضع عالمات من  -

الثالث جهات ( الخلف والجانبين ) تبين أنها لنقل النفايات وأن يوضع بها حواجز مناسبة بما ال يسمح 
 بانقالب أو تحرك الحاويات .

خلى يسمح بالتنظيف بالبخار مع وجود زوايا  مستديرة  الستبعاد وجود حواف حادة  تخرب التصميم الدا -
 .حاويات النفايات

 .وجود حاجز بين كابينة السائق و جسم المركبة  -
 .التأكد من قفل الجزء المخصص لنقل النفايات بإحكام  -
 تجهيز المركبات بما يلي : -

  رب .المطهرات المناسبة لالستعمال فى حالة التس •
عدد مناسب من أجهزة إطفاء الحريق فى متناول اليد و فى مكان منفصل عن المكان المخصص  •

  لنقل النفايات حسب حجم المركبة و حيز الفراغ المتوفر فيها .
ادوات للتعامل مع  –ادوات تنظيف و تطهير  –مالبس واقية  –توافر اكياس بالستيكية  •

 المخصص لنقل النفاياتفى مكان منفصل عن المكان االنسكابات  
 وجود عالمة على المركبة باسم  و عنوان الجهة الناقلة •
 وجود عالمة الدولية للخطورة على المركبة  و الحاويات  باالضافة الى رقم الطوارىء •
 5ال تزيد درجة الحرارة داخلها  عن بحيث أن تكون السيارة مزودة بجهاز تبريد ( مبردة )  •

 . درجات وبها مؤشر  حراراة
 تظل المركبة مغلقة فى كل االوقات باستثناء اوقات التحميل و التفريغ و ان يتم صيانتها بصورة  مناسبة -
 يمكن استخدام مقطورات لنقل النفايات بشرط أن تكون مستوفية الشروط المذكورة أعاله. -
  يحظر استخدام المركبات العادية ذات الصناديق المفتوحة  -
  لغرض التخزين .عدم استخدام المركبات يجب  -
تطهير الجزء المخصص لنقل النفايات فى المركبة بعد كل عملية و عند حدوث أي حالة يجب تنظيف و -

تسرب و ذلك فى مكان مجهز لهذا الغرض فى موقع المعالجة طبقاً للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة 
  بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 سائل األمان و فى حالة جيدة صالحة للعمل .أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة و -
تتخذ نفس االحتياطات المتبعة بصورة كاملة عند نقل كميات نفايات قليلة من العيادات و المستوصفات  -

  العامة
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 عالمات االمم المتحدة لتغليف النفايات اثناء النقل
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  القسم الخامس
 

  الرعاية الصحيةالمعالجة و التخلص النهائى من نفايات 
 

  الهدف من معالجة النفايات هو تقليل  المخاطر المحتملة منها و السعى لحماية البيئة
  

  اختيار وسيلة المعالجة
األمان  –القدرات و المتطلبات التقنية  –يخضع اختيار وسيلة المعالجة اإلعتبارات متعلقة بخواص النفايات 

 ظروف المحليةالتكلفة  و كل ذلك يعتمد على ال –البيئى 
قدرات المنشأة  –خواص  و كميات النفايات   -العوامل التى ينبغى مراعاتها عند إختيار وسيلة المعالجة : -

التقنيات  –القدرات و المتطلبات التقنية   -طرق و وسائل المعالجة  –الصحية فى التعامل مع النفايات 
القدرة على تقليل حجم  - كفاءة المعالجة  -  الجةالبنية التحتية المطلوبة لعملية المع –المتاحة محليا 

توافر  –سعة و متطلبات صيانة النظام  –توافر االجهزة  –متطلبات تركيب وحدة المعالجة   - النفايات
الخيارات المتاحة للتخلص   -تقبل المجتمع   -عوامل األمان و حماية البيئة  –الكفاءات الفنية للتشغيل 

تكاليف  –تكلفة شراء المعدات  و الشحن  و التركيب   -عالجة  و تكاليف نقلها النهائى من بقايا الم
  التشغيل السنوية  

   

  طرق المعالجة
 الطرق الحرارية  - 1

باستخدام الحرارة لتدمير الميكروبات داخل النفايت و هناك نوعين الحرارة العالية (االحتراق و اإلنحالل 
  او الجافة)الحرارى) و الحرارة المنخفضة (الرطبة 

 الطرق الكيميائية - 2
 –غاز االوزون  –محلول الجير  –حمض البيراستيك  –باستخدام المواد الكيماوية مثل مركبات الكلور 

ع او طحن و خلط و تقليب النفايات ليسهل تعريضها يبودرة اوكسيد الكالسيوم و تستلزم هذه الطريق تقط
  للمادة الكيماوية

 الطرق اإلشعاعية - 3
او مصدر اشعة فوق  60شعاع الصادر عن الحزم االلكترونية من مصدر مشع مثل الكوبالت باستخدام ال

بنفسجية و تستلزم هذه الطريق وجود دروع واقية من االشعاع للعاملين و يعتمد تدمير الميكروبات على 
  جرعة االشعاع الممتصة بواسطة النفايات 

 الطرق البيولوجية - 4
النفايات  بطرق بيولوجية بواسطة بعض الميكروبات و تستخدم  هى طرق لتحلل المواد العضوية فى

  االنزيمات لتسريع تحلل المادة العضوية  للنفايات المحتوية على تلك الميكروبات
 الطرق الميكانيكية  - 5

و تشمل  تقطيع و طحن و خلط و تقليب النفايات لتقلليل حجمها (تستخدم لتكسير السرنجات و اإلبر) و 
قتل الميكروبات و ال تكفى وحدها لمعالجة نفايات الرعاية الصحية و ينبغى ان تعزز لكنها ال تشمل 

   بطريقة اخرى تكميلية
.  

  تكنولوجيا المعالجة بالبخار
و قادر على معالجة النفايات المعدية مثل المزارع المختبرية و المواد الملوثة بالدم  االوتوكالف: -1

لنفايات الكيميائة و المواد الرخوة و المختبر باستثناء ا راحةت غرف العزل و الجاو نفايسوائل الجسم 
 والستائر و المريول و الشراشفمثل الشاش و الضماد 

: وهى جيل ثانى تم تطويره من طرق المعالجة بالبخار لتحسين تحويل النظم المتكاملة للمعالجة بالبخار -2
    و شكل النفايات بصورة ملحوظة غير حجمتيبحيث بصورة متجانسة و متواصل  للنفاياتالحرارة  
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 يكروويفمتكنولوجيا المعالجة بال
تنتج  طاقة من الميكروويف يتم فيها تسخين بحيث هى و سيلة للمعالجة بالبخار و الحرارة الرطبة  -

 المحتوى السائل فى النفايات
ع المختبرية و المواد المزارهذة الوسيلة تتعامل مع نفس نوعية النفايات التى يعالجها االوتوكالف مثل  -

لنفايات الكيميائة و و المختبر باستثناء ا ت غرف العزل و الجراحةاو نفايو سوائل الجسم الملوثة بالدم 
 و العباءات و الفرشاتالمواد الرخوة مثل الشاش و الضماد 

  تكنولوجيا المعالجة بالحرارة الجافة 
جاجيات و االدوات متعددة االستخدام و نفس األفران الحرارية استخدمت لسنوات عديدة لتعقيم الز -

لكنها ال تستخدم على نطاق واسع لكن فقط للكميات   االسلوب يستخدم حديثا لمعالجة النفايات المعدية
 .القليلة

 
  الكيميائيةتكنولوجيا المعالجة 

اليا امتد استخدامها  المعالجة الكيميائية تستخدم روتينيا لقتل الميكروبات فى االدوات الطبية و البيئة  و ح -
كوسيلة لمعالجة النفايات لتطهيرها فقط و ليس تعقيمها  و هى مناسبة لتطهير النفايات السائلة مثل الدم و 

 البول و البراز و الصرف الصحى 
قبل التطهير و      ها او طحن هايمكن تطهير  المواد الصلبة و الحادة  و النفايات شديدة العدوى بشرط تقطيع -

بواسطة اشخاص مدربين  للوقايةام مطهر قوى (ربما يكون له مخاطر و ينبغى استخدامه بحرص استخد
 جيدا)

 االدوات المستخدمة و مواد التطهير المستخدمة و هى متفاوتة التأثير التطهير تعتمد علىعملية  كفائة -
 يتم تطهيره افقط السطح الصلب للنفايات هو م -
غاز  -بودرة او سوائل الجير  (صوديوم هيدروكسيد)   -دهيدات االل -المواد المستخدمة : الكلور  -

 يتيك يسسوكحمض  البير - الجلوترالدهيد   -مركبات الفينول  -االوزون امالح االمونيا 
  الملحوظة لم تعد مقبولة االستخدام لمخاطرها )اوكسيد االيثيلين  -الفورمالدهيد ( -

لتحلل القلوىا  

دور  لقلويات،و ا الى محلول مائى غير ملوثواالنسجة و األعضاء البشرية  ل جثث الحيواناتهى عملية تحل
الدهيد و ادوية العالج حفظ الجثث و االنسجة البشرية مثل الفورمالدهيد و الجلوترحلل مواد ت مهم فى

 .مبطنة بالبخار  ال الستانلس استيلو تستخدم  فى هذه التكنولوجيا  خزانات الكيميائى 

  
 التحويل لغاز) -اإلنحالل الحرارى  - راق الحرق ( االحت

هى عملية اكسدة جافة فى درجات حرارة عالية لتحويل المواد العضوية الى مواد غير عضوية مما يقلل  -
 بدرجة كبيرة. حجم و وزن النفايات

درجة مئوية الى اكثر من  200فى درجة حرارة عاية من  -اإلنحالل الحرارى  -االحتراق تتم عملية  -
 درجة مئوية يتم خاللها تكسير فيزيائى و كيميائى للمادة العضوية بالنفايات 1000

من عيوب تلك الطريقة  انبعاث نواتج الحرق الى الغالف الجوى  من غازات ضارة (ثانى اكسيد  -
المواد الطيارة مثل احماض الهلوجينات و المعادن و نواتج االحتراق  -اكسيد النيتروجين  -الكربون 

 يتخلف عنها ايضا بقايا صلبة ورماد . الجزئى) و
هناك انواع من النفايات ال ينبغى حرقها مثل عبوات الغاز المضغوط والكميات الكبيرة من الكيماويات  -

النفايات المحتوية على المعادن   - ) PVCالمواد الهالوجينية ( -المتفاعلة و امالح الفضة و افالم االشعة 
االمبوالت -النفايات المشعة   - االلوح الخشبية المبطنة بالرصاص  -وم ثقيلة مثل الزئبق و الكادميال
المواد الصيدالنية التى ال تحلل اال فى درجات حرارة اعلى من   -التى يمكن تفتتها  اثناء الحرق  مغلقةال

  مثل  االدوية السامة للخاليا المستخدمة فى عالج السرطان   1200
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 ايات الرعاية الصحيةانواع  المحارق المستخدمة لنف
   Starved-air incinerators ئيةهواالالمحارق ال •
    Multiple chamber incinerators المحارق متعددة الغرف •
    Rotary kilns األفران الدوارة  •
  Small-scale incinerators المحارق ذات النطاق الصغير  •
  Co-incineration المحارق التكميلية  المساعدة  •

  
 حكم البيئى فى المحارق الت

  تحتاج المحارق الى  اجهزة للتحكم  فى االنبعاثات  تتوافق مع المعايير الحديثة

 
  ازالة الغبار و الرماد

 كيلوجرام غبار لكل طن من النفايات (يعرف بالرماد المتطاير) 30 - 25المحارق تنتج تقريبا  -
 يةمزيالت الغبار النسيج - ة غسل الغاز أجهز -يوعا الزالة رماد المحارق هى :شاألجهزة االكثر  -

 ت الكتروستاتيكيةابالمرس  -(المرشحات) 

    ازالة األحماض و القلويات
 -الهيدوكلوريك  -والجافة  الزالة  احماض الهيدروفلوريك  -شبه الجافة  - الرطبة هناك ثالثة طرق وهي : 

 السلفوريك
قبل  كيميائيا  تهامعادل ن طريقعمعالجتها  فيجب ان يتماد النفايات السائلة من غسيل الغاز و تبريد الرماما 

سيب  لالحماض و االمالح الغير و  تر هذة المعالجة تتضمن معادلة االحماض  صرفها بالصرف الصحى
  .بة ذا

 

  البقايا الصلبة
و  االوحال المتبقية من معالجة مياة الصرف و من تبريد الرماد المتطاير  تعتبر من النفايات الضارة -

ها تغليفوذلك بتجفيفها  ثم  ترسل الى منشئات التعامل مع الكيماويات الضارة او تعالج بالمكان
)encapsulation( 

الناتج من المحارق  يعتبر اقل خطورة  من الرماد المتطاير و يستخدم فى )الرماد الصلب (رماد القاع -
 عمال الهندسية المدنيةاأل

 التغليف و التخميل
نفايات البلدية  و اذا لم يكن هناك خيار  رادمفى م الخطرة ص من نفايات الرعاية الصحيةال ينصح بالتخل -

بمأل حاويات بالنفايات ثم  اضافة مواد مثبتة  ثم  )encapsulation(آخر فالبد من احتواءها  بالتغليف 
 ختم و اغالق  الحاوية

و درامات معدنية تمأل ثالث ارباعها يتم استخدام صناديق مكعبة من بولى ايثيلين  ذو كثافة عالية ا -
باألدوات الحادة او الكيميائية أو الصيدالنية ثم تمأل  ببالستيك رغوى او رمل قارى أو اسمنت أو مادة 

 طينية  و بعد جفاف تلك المواد تغلق الحاويات باحكام  و توضع فى مواقع الردم
رى  لتقليل و احتواء مخاطرها السمية و منع عملية التخميل تشمل  خلط النفايات مع االسمنت و مواد أخ -

كميات  الحاوي علىتسربها الى  المياة السطحية و الجوفية خاصة النفايات الصيدالنية و رماد المحارق 
 بقايا المعادن الثقيلةكبيرة من 

  التقنيات الحديثة
البشرية  االنسجة تيتفت )(Promession تقنية  -وزون غاز األتقنية  –البالزما لإلنحالل الحرارى  قنيةت -

 االنسجةتحول االهتزازات الميكانيكية الجاف ثم التفتيت باستخدام يد تجملل النيتروجين السائل باستخدم
  تقنيات تدمير الكيماويات الخطرة - قبل دفنها ةالى بودرالبشرية 

استخدامها لمعالجة كل هذة التقنيات غير جاهزة للتطبيق الروتينى و تحتاج تقييم دقيق قبل اختيارها و  -
 نفايات الرعاية الصحية
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  التخلص من النفايات بالردم

  هناك  طريقتين للتخلص من النفايات بالردم 

1 - Uncontrolled dumpingاستخدامه للتخلص من و هذا ال ينبغى   في مواقع غيرمؤهلةردم ل: ا 
  نفايات الرعاية الصحية

2 - Controlled landfilling - engineered landfill  :هندسيا المصممو في المواقع المؤهلة الردم 
جيولوجي اللعزل ا لتحقيقو تراعى فيه معايير هندسية لمراعاة تقليل تلوث التربة و المياة السطحية و الجوفية 

و تصلح هذة الطريقة يوميا بشكل تغطية النفايات فى طبقات  معا  منع الوصول اليهل لنفايات عن البيئة ل
لمعدية و الكميات القليلة من النفايات الصيدالنية كما تراعى  المحاذير المنصوص عليها فى القوانين للنفايات ا
    و اللوائح

البلدية وغيرها مثل مواقع مواقع التخلص الخارجية  
و النفايات المنزلية الغير خطرةلنفايات تخصص ل: بدون معالجة  
   ورةمرادم صحية متطها و يتم التخلص منها فى تخصص لبقايا النفايات بعد معالجت :بعد المعالجة

 العوامل االساسية لتصميم و تشغيل المرادم الصحية

  النفايات تسليممناطق   شراف علىاالو الوصول الى المكان  سهولة -
 العمليات اليومية  ادارة على لديهم الكفائهوجود افراد  -
 هيز كل منها قبل بدء عملية الردمتقسيم موقع العمليات  الى مراحل يمكن التحكم بها و تج -
 حركة رشح مياة الصرف الى خارج المكان الفىلتالموقع احكام غلق القاع و جوانب   -
 وجود نظام كفء لتجميع الرشح و معالجته قبل تصريفه الى الخارج  لتقليل احتماالت التلوث  -
 يتهاتنظيم وضع النفايات فى اماكن صغيرة  بحيث تسمح بنشرها  وضغطها و تغط -
 تصريف سطحية  حول حدود المنطقة مجارىوجود   -
 عند انتهاء كل مرحلة  يتم وضع غطاء نهائى  لتقليل تغلغل مياة االمطار  -
 بعض النفايات التشريحية  يخصص لها مدافن خاصة  تتطابق مع المعايير الرسمية للدولة -
لهذا الغرض دم المصممة هندسيا  يردم رماد المحارق فى  المواقع المخصصة للنفايات الخطرة فى المرا -

 رماد للحفر المخصصة الاو فى منفصلة فى مواقع ردم  تغليفه  و يوضعبعد 
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  بيان عن أنواع النفايات الناتجة عن دور الرعاية الصحية وآلية التخلص منها
 

 آلية التعامل مع النفايات أنواع النفايات م
من  كيفية التخلص النهائى

 النفايات

  أوال: نفايات الرعاية الصحية غير الخطرةأوال
  

النفايات العامة غير الخطرة يمكن تقسيمها 
غير ومواد إلى مواد قابلة إلعادة التدوير و 

  .قابلة إلعادة التدوير و نفايات قابلة للتحلل 
مثل النفايات الورقية و بقايا األطعمة 

والمعادن والزجاج والمنسوجات 
 . والبالستيك و الخشب

جمع كل تلك النفايات  بأكياس زرقاء (قابلة للتحلل) ثم ت -
لتر سوداء ثم  600لتر أو  240تجمع بحاويات سعة  

  ترسل لتضغط في الضاغطة.
  نفايات الغذاء يتم  جمعها و ترسل الى الضاغطة  -
يمكن التخلص من النفايات القابلة للتحلل غير الخطرة  -

  (مثل الزهور ) مع نفايات المطبخ
 فايات القابلة إلعادة التدوير تجمع بأكياس خضراءالن -

ترسل محتويات الضاغطة بعد امتالئها  -
  إلى مواقع ردم البلدية

  
  
  
  
 ترسل الى جهات إعادة التدوير  -

 ثانيا
1  
 

  ثانيا: نفايات الرعاية الصحية الخطرة
  -النفايات المعدية : -1

هي مواد يشتبه في احتوائها على مسببات 
 -الفيروسات  - كتيريااألمراض ( الب

الطفيليات أو الفطريات ) بتركيز كاف أو 
بكمية كافية إلحداث المرض وتشمل هذه 

  الفئة :
العينات المخبرية والمواد المستعملة  -أ

غراض تحاليل األمراض المعدية في ال
 المختبرات.

  نفايات وحدات الجراحة والتشريح  -ب
نفايات المرضى المعزولين في وحدات  -ج
  مراض المعدية األ
نفايات وحدات غسيل الكلى من أجهزة  - د

وأدوات وفالتر وقفازات وأغطية أحذية 
  والمراييل (ذات االستعمال الواحد)

أي أشياء المست األشخاص المصابين أو  - ه
الحيوانات المصابة بأمراض معدية مثل: 
غيارات القطن والشاش الملوثة/المسحات 

رازات والمخلفات األخرى الملوثة بإف
المريض/ األدوات الشخصية 

  للمريض/أغطية األسرة والمفروشات.
  
  
النفايات الناتجة عن الحمامات ودورات  - و

  المياه.
  
  
  
  
  
  
  
النفايات الخطرة شديدة العدوى: تتضمن  - ى

المزارع المختبرية وسوائل وأنسجة 
المريض المصاب بمرض شديد العدوى 

باالضافة الى االجهزة و االدوات التى 
استخدمت للتعامل مع أشخاص او حيوانات 

 التجارب  مصابة بمرض شديد العدوى 

  
  
  
  
  
  
تجمع بأكياس بالستيكية صفراء وعليها ه -د- ج-ب-أ

عالمة مميزة باللون األسود ومكتوب عليها باللغة العربية 
) وعالمة الخطر biohazard–االنجليزية (للعدوى

  الحيوي. 
لتر و  600لتر أو  240ثم تجمع بحاويات صفراء سعة 

عليها عالمة الخطر الحيوي و تخزن حسب االرشادات 
  الخاصة بتخزين النفايات الملوثة 

  ثم تحمل بسيارة نقل النفايات الملوثة .
  

  
  

  
  
  
  
وعليها عالمة مميزة حمراء تجمع بأكياس بالستيكية  - و

باللون األسود ومكتوب عليها باللغة العربية االنجليزية 

  ) وعالمة الخطر الحيوي. biohazard–(للعدوى
لتر و  600لتر أو  240ثم تجمع بحاويات صفراء سعة 

عليها عالمة الخطر الحيوي و تخزن حسب االرشادات 
  الخاصة بتخزين النفايات الملوثة 

  ثم تحمل بسيارة نقل النفايات الملوثة .
  
ن  -ي ة ع دوى الناتج ديدة الع رة ش ات الخط ع النفاي تجم

زارع الجرثو ة الم ة للمعالج تيكية قابل اس بالس ي أكي ة ف مي
ا،  ة له ام المنتج المبدئية باستخدام االوتوكالف داخل األقس
اس  ة داخل اكي ثم توضع هذه األكياس بعد المعالجة المبدئي
عار  رة وش ة خط ات طبي ارة نفاي ا عب ين عليه فراء يب ص
النفايات الحيوية الخطرة ثم توضع بحاويات صفراء  سعة 

  لتر وعليها عالمة الخطر الحيوي 600 لتر او 240
ات  زين النفاي ة بتخ ادات الخاص ب االرش زن حس و تخ

  الملوثة
 ثم تنقل بسيارات نقل النفايات الملوثة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 ترسل إلى محارق وزارة الصحة
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  نفايات التشريحية (الباثولوجية): -2 2
النفايات التي تحتوي على االنسجه، 

تم بترها اثناء واألعضاء البشرية التى ي
العمليات الجراحية أو التشريح، والنسج 
الجنينيه والمشيميه، وجثث حيوانات 
  التجارب والدم ومشتقاته والسوائل الجسميه.

  

 

ي  -أ رية ف اء البش ا األعض ن بقاي رة م زاء الكبي ع األج تجم
ات  عار النفاي أكياس بالستيكية حمراء اللون ويبين عليها ش

وتى الحيوية الخطرة باللون  ة الم ي ثالج االسود (وتحفظ ف
  لحين التعامل معها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية).

  
جه،  -ب ى االنس وي عل ي تحت غيرة الت زاء الص األج

دم  يميه، وال ه والمش ج الجنيني رية، والنس اء البش واألعض
تيكية  اس بالس ي أكي ع ف ميه تجم وائل الجس تقاته والس ومش

ة الخطرة صفراء اللون ويبين عليها شعار ا لنفايات الحيوي
  باللون االسود    

  

اس  -ج ى اكي ع ف جثث حيوانات التجارب (الصغيرة)  تجم
ة  بالستيكية صفراء اللون يبين عليها شعار النفايات الحيوي
الخطرة باللون االسود    ثم توضع بحاويات صفراء  سعة 

ر  240 وي و  600او لت ر الحي ة الخط ا عالم ر وعليه لت
ات  ل النفاي تخزن فى ثالجات خاصة ثم ترسل بسيارات نق

  الملوثة
  
ا   -د  ة لمعالجته ى البلدي ل إال رة تنق ات الكبي ث الحيوان جث

 بطرقهم الخاصة (التحلل القلوى)   

ل   -أ وتى لحين التعام ة الم ي ثالج تحفظ ف
الم ريعة اإلس ام الش اً إلحك ا وفق ية معه
  (للدفن في مقابر التابعة لبلدية الكويت.)

 
 

 ترسل إلى محارق وزارة الصحة -ب
 
 
 

 
 ترسل إلى محارق وزارة الصحة  -ج

 
  

  
  
  

  ترسل إلى البلدية -د
 

3  
 

  -النفايات الحادة : -3
النفايات التي تحتوي على أدوات حادة مثل 
المحاقن، المشارط، المباضع الجراحية، 

الزجاج المهشم وأي المناشير، الشفرات، 
ً أو وخزاً  أدوات حادة اخرى قد تسبب قطعا

 للجسم.

تجمع في علب بالستيكية صفراء محكمة الغلق وعليها 

  ) biohazard–(للعدوى   عالمة الخطر الحيوي
  

ثم تجمع بأكياس صفراء عليها عالمة الخطر الحيوي ثم 
لتر عليها  600لتر  أو  240تجمع بحاويات صفراء سعة 

  ة الخطر الحيوي عالم
و تخزن حسب االرشادات الخاصة بتخزين النفايات 

 الملوثة ثم تنقل بسيارة نقل النفايات الملوثة

 
 
 
 

 ترسل إلى محارق وزارة الصحة
 
 
 

  النفايات الصيدالنية:-4 4
  

العقاقير واالدوية التالفه أو منتهية 
  الصالحية.

أو بقايا االدوية والعقاقير المتخلفه عن 
ه العالجيه  أو الوقائيه  ( مثل االنشط

 واللقاحات و األمصال)
أو عن انتاج وتحضير المستحضرات 
الصيدليه (مثل الزجاجات و القوارير و 
العلب المحتوية على متبقيات األدوية و 

  القفازات  و األقنعة و األنابيب)
 

عن بعضها ويتم فصلهاتقسم انواع النفايات الصيدالنية 
  مات الخاصة بكل نوعالبعض مع وضع العال

األدوية المنتهية الصالحية :األدوية والمواد المنتهية  -أ
الصالحية ان وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها الى 
المستودعات الطبية و التى بدورها تعيدها الى الجهة 
الموردة  للتخلص منها بالطرق المناسبة حسب القوانين و 

  اللوائح
  

الصيدالنية المحتمل تلوثها يجب بقايا االدوية والمواد  -ب
التخلص منها بوضعها داخل حاويات بالستيكية مقاومة 
للتسرب أو في اكياس بالستيكية صفراء  وعليها شعار 
أدوية وعقاقير ونفايات حيوية خطرة باللون االسود ثم 

لترعليها عالمة  600لتر او  240بحاويات صفراء سعة 

    الخطر الحيوي
ادات الخاصة بتخزين النفايات و تخزن حسب االرش

  الصيدالنيةوتنقل بسيارات نقل النفايات الملوثة 
  
المحاليل الوريدية   يجب التخلص منها بإحدى  -ج

الطريقتين بتفريغها بالصرف الصحي او اعتبارها كأنها 
نفايات عادية فتجمع باكياس زرقاء (قبالة للتحلل) ثم تجمع 

لترو ترسل الى  600لتر او  240بحاويات سوداء سعة 
  الضاغطة 

  
أمبوالت األدوية (الزجاجية) :االمبوالت  الزجاجية  - د

المستخدمة  يتم جمعهم ويتم التخلص منه كنفايات حادة 
فتوضع في حاوية بالستيكية صفراء خاصة بالنفايات 
الحادة مبين عليها عالمة الخطر الحيوي ثم تجمع بأكياس 

حيوي باللون  بالستيكية صفراء وعليها شعار خطر
لتر  600لتر او   240األسود ثم بحاويات صفراء سعة 

عليها عالمة الخطر الحيوي و تخزن حسب االرشادات 
الخاصة بتخزين النفايات الصيدالنية وتنقل بسيارات نقل 

  النفايات الملوثة
  
محاليل الفيتامينات /أدوية السعال/قطرات العين     - ه

  
  
يجب  كتابة عبارة منتهي الصالحية و  -أ

إعادتها الى المستودعات الطبية ثم الى 
الجهة الموردة للتخلص منها بالطرق 

  المناسبة 
  
  
  ترسل إلى محارق وزارة الصحة-ب

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
تفريغها بالصرف الصحي أو  ترسل  -ج
  لى الضاغطة ثم  مواقع الردمإ

  
  
  
  حارق وزارة الصحةمترسل إلى   - د

  
  
  
  
  

  
  
  
الماء في التخلص منها بعد تخفيفها بيتم - ه

 الصرف الصحي
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حيوية أو المواد السمية الغير محتوية على المضادات ال
من الممكن التخلص منها بعد تخفيفها بالماء في مجاري 

  الصرف الصحي.
  
  
  األدوية السامة والمخدرة                             - و
يتم التخلص منها وذلك بوضعها بأكياس بالستيكية  

صفراء  وعليها شعار أدوية وعقاقير و عالمة الخطورة 
مة الخطر الحيوى ثم بحاويات الخاصة بنوعها و عال

لتر عليها عالمة الخطر  600لتر او  240صفراء سعة 
الحيوي وتخزن حسب االرشادات الخاصة بتخزين 

  النفايات الصيدالنية وتنقل بسيارات نقل النفايات الملوثة 
  
  : المواد المشعة- ى

تجمع نفايات المواد المشعه في حاويات معدة خصيصاً 
صفات التي تحددها الجهات المختصه لهذا الغرض بالموا

مصنوعه من الرصاص أومحاطة بالرصاص محكمة 
القفل ويبرز على الحاويات الشعار الدولي 

   لالشعاع.  
 تخزن حسب االرشادات الخاصة بتخزين النفايات المشعة  

اضعاف منتصف العمر االشعاعي ثم  10حتى نهاية 
ى حاويات سوداء تجمع بأكياس زرقاء (قابلة للتحلل)  ثم ف

 لترثم تنقل الى مواقع الردم  600لتر او  240سعة 

 
 
 

  ترسل إلى محارق وزارة الصحة - و
  تحت اشراف الجهة الحكومية المختصة

  
  
  

  
  
  
  ترسل الى مواقع الردم - ى

 

  -اليا :نفايات المواد السامه للجينات والخ-5 5
نفايات خاصه شديدة الخطورة لها القدرة 
على قتل أو منع انقسام الخاليا أو مكونات 
الجينات، ويشمل ذلك المواد المستخدمة في 
عالج بعض انواع السرطات وحاالت نقل 
االعضاء، كما تشمل هذه النفايات اللوازم 

مستخدمة في تحضير هذه المواد و تشمل ال
ضافه الى افرازات ايضا المواد المشعة باال

  المريض الذي تم عالجه بهذه المواد 
 

ا و  ة به ورة الخاص ة الخط ا عالم اما تغلف و توضع عليه
  يكتب عليها نفايات سامه للخاليا و تعاد الى بلد المنشأ

  او يتم التعامل معها على النحو التالي : 
  

أ: السائلة :توضع في حاويات مقاومة للتسرب مميزة 
 و مكتوب عليها نفايات سامه للخالية  باللون االصفر

وتجمع بأكياس صفراء عليها عالمة الخطورة الخاصة بها 
و عالمة الخطر الحيوى ثم تجمع بحاويات صفراء سعة 

  لتر عليها عالمةالخطر الحيوي 600لتر او  240
ات  زين النفاي ة بتخ ادات الخاص ب االرش زن حس و تخ

ي ل بس م تنق ات ث ا و الجين امة للخالي ات الس ل النفاي ارات نق
  الملوثة الى المحرقة

  
الصلبة : تجمع بأكياس صفراء عليها عالمة الخطورة  -ب

الخاصة بها و عالمة الخطر الحيوي ثم تجمع بحاويات 
لتر عليها عالمة الخطر  600لتر او  240صفراء سعة 

    الحيوي
و تخزن حسب االرشادات الخاصة بتخزين النفايات 

لجينات ثم تنقل بسيارة نقل النفايات السامة للخاليا و ا
  الملوثة الى المحرقة

  
 بقايا افرازات المريض و االدوات الملوثة بها   - ج 

اعادتها الى بلد المنشأ بعد تغليفها و  -
توضع عليها عالمة الخطورة الخاصة بها 

  و يكتب عليها نفايات سامه للخاليا 
  أو
ترسل الى محارق وزارة الصحة لتحرق  -

 1200رجات حرارة عالية اعلى من فى د
  درجة مئوية

   أو 
تعامل بطرق خاصة مثل الكبسلة او 

 التحلل الكيماوى او القلوى 
  
  أو
يتم معالجتها بطرق التحلل الكيميائى   -

حسب ارشادات الجهة المصنعة بحيث 
تتحول المواد السامة للجينات الى مواد 

  غير سامة للجينات
 

  تنقسم الى -ية :النفايات الكيميائ -6 6
  المواد الكيميائية الغير  الخطرة : 

مثل السكر و األحماض االمينية و بعض 
  األمالح

  
  
  
  
  
  
  

  النفايات الكيميائية الخطرة:
بجميع انواعها الصلبة أو السائلة أو   

الغازية الناتجة من االنشطه التشخيصية و 
العالجية و المختبريه أو المستخدمة في 

ات التطهير أو التعقيم التنظيف وإجراء

  
النفايات الكيميائية الغير خطرة و الغير قابلة للتدوير  -أ

  مثل (السكر,األحماض االمينية ,بعض األمالح )  
لل) ثم الصلبة: توضع في أكياس زرقاء ( قابلة للتح- 1 

لتر  600لتر او  240ترسل  في الحاويات السوداء سعة 
 سوداء وترسل إلى الضاغطة

لتسربالسائلة: توضع فى عبوات بالستيكية مقاومة ل - 2  
او من دم  ثم تنقل في سيارات نقل النفايات الى مواقع الر 

.الممكن التخلص منها في الصرف الصحي
 
   النفايات الكيميائية الخطرة -
يتم إعادتها إلى بلد المنشأ بعد تغليفها و كتابة  -الصلبة: -أ

لصالحية أو تجمع بأكياس صفراء عليها عبارة منتهي ا
عالمة الخطورة الخاصة بها و عالمة الخطر الحيوي 

لتر او   240ثم تجمع بحاويات صفراء سعة  

  
  
  
مواقع الى ترسل محتويات الضاغطة  - 1

  د امتالئها.ننفايات البلدية  ع ردم
  
ترسل الى مواقع ردم نفايات البلدية  او  - 2

الصرف في من الممكن التخلص منها 
  الصحي.

  
  
  

أ: الصلبة: يتم إعادتها الى بلد المنشأ او 
  ترسل إلى محارق وزارة الصحة.
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 (وتتميز بصفة أو أكثر من الصفات التالية:
مسببة للتآكل كاألحماض القوية ذات ،سامة

والقواعد  2األس الهيدروجيني اقل من 
القوية ذات األس الهيدروجيني اكثر من 

سريعة التفاعل ،سريعة االشتعال ،12
كالمواد القابلة لالنفجار او القابلة للتفاعل مع 

سامة ،او شديدة الحساسية للصدمات  الماء
  )للجينات 

 

لتر عليها عالمة الخطورة الخاصة بها و عالمة 600
و تخزن حسب االرشادات الخاصة  الخطر الحيوي 
  ملوثةتنقل بسيارات نقل النفايات الثم  بتخزين النفايات

  
  

السائلة : توضع في عبوات مقاومة للتسرب مميزة -ب
باللون األصفر و مكتوب عليها عليها عالمة الخطورة 

و تخزن حسب   الخاصة  و عالمة الخطر الحيوي
االرشادات الخاصة بتخزين النفايات ثم تنقل بسيارات نقل 

  النفايات الملوثة 
  

  
  
  
  
  
  
  

الى مرادم الهيئة العامة ب السائلة: ترسل 
او الى محارق للصناعة للنفايات الخطرة 

وزارة الصحة بحسب نوعها وما تحدده و 
  توافق عليه الهيئه العامة للبيئة 

  
ال ينبغى ردم  الكميات الكبيرة  من  -

النفايات الكيميائة الخطرة منعا لحدوث 
تسرب  و ال ينبغى صرفها الى الصرف 

 الصحى
نفايات ذات المحتوى العالي من العناصر  -7 7

  -دن ثقيلة):الفلزية الثقيلة(معا
ز  ة وتتمي ات الكيماوي ن النفاي زء م ي ج ه
ر  ن كس اتج ع ق الن ل الزئب بسميتها العالية مث
اتج  ادميوم الن غط , الك رارة والض زة الح أجه
تهلكة ,  ات المس واع البطاري ض أن ن بع ع
وة  بية المحش واجز الخش ات الح نفاي
ي أقسام  بالرصاص للوقاية من اإلشعاعات ف

  األشعة.
 

  ها الى بلد المنشأ تغليفها العادت -
ينبغى ان تجمع منفصلة بحسب نوعها و عليها   -

ملصقات و عالمات تدل على مدى خطورتها (قابلة 
سامة)  مثل الزئبق ، بطاريات  –كاوية  –لالشتعال 

الكواشف المخبرية ،   -الكادميوم ،االدوية السامة 
كيماويات التصوير . و تجمع فى حاويات قوية 

ة باللون األصفر و مكتوب مانعة للتسرب مميز
الخاصة  و عالمة  عليها عليها عالمة الخطورة

و تخزن حسب االرشادات   الخطر الحيوي
الخاصة بتخزين النفايات ثم تنقل بسيارات نقل 

وترسل الى مرادم الهيئة العامة النفايات الملوثة 
 للصناعة

لمصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة المحتوية على ا -
و البطاريات  البد من فصلها عن باقى الزئبق  

  النفايات و ارسالها الى جهات اعادة التدوير
للتعامل   spill kit ينبغى توفير مجموعة تسرب -

مع انسكاب الزئبق من الترمومترات و اجهزة 
الضغط تحت اشرف جهة متخصصة فى السالمة  و 
ال ينبغى استخدام  المكانس الكهربائية للتعامل معه 

 د تلوث السجاد و االثاث المخملىخاصة عن

إعادتها الى بلد المنشأ حيث تتوافر  -
  الطرق المناسبة  ألعادة  تدويرها

 
فى حال عدم امكانية اعادتها الى بلد   -

المنشأ  ترسل الى مردم  الهيئة العامة 
 للصناعة بعد تغليفها بالشكل المناسب

 
  ال يجب  حرق تلك المخلفات  بتاتا -
  
ان تخلط تلك النفايات  ال ينبغى -

بالكيماويات األخرى او تصرف فى 
 الصرف الصحى

  -نفايات عبوات الغازات المضغوطة : -8 8
هى اسطوانات الغازات الفارغه أو التالفه 

والخراطيش ( الكارترج ) وعبوات التعقيم 
  والبخاخات (اريسوالت ).

 

ث  -أ دويرها حي ادة ت تم إع ة :ي ازات الفارغ طوانات الغ اس
  تم إعادتها إلى مصنع تصنيع الغازات إلعادة مألهاي

  اسطوانات الغازات غير الصالحة لالستعمال : -ب
تم  ا)ثم ي غطها او طحنه م (ض ا ث ن محتوياته ا م تم تفريغه ي
ردمها او ارسالها الى مصانع متخصصة العادة اصالحها 

  و استخدامها 
غط  -ج مامات و ض ى ص وي عل ي تحت طوانات الت االس

تم ت الي ي ة ع ى الجه ل  إل م ترس ا ث ن محتوياته ا م فريغه
  المتخصصة فى الوزارة (لجنة التخلص من المواد)

رق  -د دى الط ا بإح تم معالجته ول :ي وات االيروس عب
  التالية:

القابلة العادة التدوير: ترسل الي مصانع اعادة التدوير  -1
اد -2 ة الع ر قابل ل \الغي ا بالكام رغ محتوياته دوير: تف ة الت

ه قابلة للتحلل اكياس زرقاء توضع في  ي الحاوي ثم تجمع ف
عة  وداء س راو  240الس ى  600لت م ترسل ال ر سوداء ث لت

  الضاغطة  ثم تنقل بسيارات الى مواقع الردم
 

ازات   -أ نيع الغ نع تص ى مص ا إل إعادته
  ألعادة مألها.

تم    -ب ردم أو ي ع ال ى مواق ل ال ترس
  إصالحها إلعادة استخدامها 

  
  
ى -ج ل  إل ى  ترس ة ف ة المتخصص الجه

  الوزارة (لجنة التخلص من المواد)
  
  يتم معالجتها بإحدى الطرق التالية:  -د
ترسل إلي مصانع إعادة التدوير - 1  
ترسل الى مواقع الردم- 2  

 
 
 

 

  
9  
  
 

  -النفايات المواد المشعة :-9
ائلة أو  لبة و الس واد الص ع الم مل جمي تش

واد المش دات الم ة بنوي ة  الملوث عة الغازي
از او  ل جه الق داخ ة اإلغ واء محكم (س
اط  ا نش ى له رة) و الت ورة ح دة بص متواج
خيص  إشعاعي و تستخدم فى الفحص و التش
ع  الج و جمي وير األورام أو الع ل تص مث

  األدوات الملوثة بها
 تصنف على النحو التالي :

نفايات  نويدات المواد المشعة المتواجدة بصورة حرة و 
  العمر االشعاعيقصيرة 

Unsealed sources – short-lived radionuclides  

 يتم التخلص منها باحدى الطرق التالية:
ذا تجمع النفايات المشعه ف-1 ا له ده خصيص ات مع ي حاوي

ة  ات المختص ددها الجه فات تح ب مواص رض حس الغ
اص  ن الرص نوعه م عاع ) مص ن االش ة م (ادارة الوقاي

ع  محكمة الغلق و عة) م ات مش وح (نفاي ا بوض ب عليه يكت

  
  
  
  
  
ة  -1 ات العادي ع النفاي ا م تخلص منه ال

الها ة اى  بإرس ع ازال ردم م ع ال ى مواق ال
  ملصقات أو عالمات عليها

يجب تطهير النفايات المشعة المعدية قبل 
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  مصادر مختومة.• 
  مولدات النويدات المشعة • 
عاع  النفايات الصلبة منخفضة مستو•  ى االش

ي  حات  واألوان اص والمس ورق الم ل ال (مث
  الزجاجية  والحقن و القواريرة)

ر •  بقايا شحنات المواد المشعة والمحاليل غي
دة  عة المع دات المش ن النوي ا م وب فيه المرغ

  لالستخدام فى  التشخيص أو العالج .
ائل •  ل س اء ، مث ة بالم وائل الممتزج الس

scintillation counting   

ة ا•  ي المقايس تخدمة ف ات المس لمخلف
   radioimmunoassayالمناعية اإلشعاعية 

ة •  ن إزال رب و م ا التس ن بقاي ات م النفاي
  التلوث من انسكابات المواد  المشعة

ل •  م عم الجين أو ت ى المع رازات المرض إف
  اختبار لهم  بمادة  النويدات المشعة

توى •  ة المس ائلة منخفض ات الس النفاي
  ثل  بقايا غسل األجهزة) .االشعاعى (م

ازن •  ن المخ دخان م وادم و ال الغازات و الع
  و الخزائن 

 
 

  الشعار الدولي لالشعاع
و عالمات تحدد نشاط النويدات المشعة بتاريخ معين ومدة 

در ة و مص زين المطلوب خص  التخ ات و الش ك النفاي تل
ة  ى نهاي ات حت ا النفاي زن فيه ؤول وتخ عاف  10المس اض

اس  ي أكي ع ف ك توض د ذل عاعي وبع ر االش ف العم منتص
وداء  ات الس ي الحاوي ل  ف م ترس ل) ث ة للتحل اء ( قابل زرق

  لتر سوداء وترسل إلى الضاغطة 600لتر او  240سعة 
  يتم اعادتها الى المورد-2
يلة في مواقع مخصصة لذلك حيث التخزين لفترات طو -3

ن  ة م ة واقي يتم تخزين النفايات المشعه في مستودعات آمن
ة  اإلشعاع  مانعة للتسرب مبطنة بالرصاص و عليها عالم
ث  عها حي اريخ وض عة و ت دات المش م النوي حة باس واض

  ينبغي أن تترك لتتحلل بشكل طبيعي.
ول  ا لط عة وفق ات المش ل النفاي ب فص زين يج د التخ عن

  وقت الالزم للتخزين : ال
  يوما ) 60التخزين القصير (نصف عمر المادة أقل من 

  يوما )  60التخزين الطويل (نصف عمر المادة أكثر من  
  

نفايات  نويدات المواد المشعة المتواجدة بصورة محكمة 
اإلغالق داخل جهاز (مختومة) و طويلة العمر 

 Sealed sources and long-livedاالشعاعي
radionuclides  

 
  يتم التخلص منها باحدى الطرق التالية:

لي   -1 كلها األص ي ش ورد ف ى الم ا ال تم اعادته ة ي المغلق
  وذلك حسب اتفاق مسبق مع الجهة الموردة 

ادر  - تيراد مص ط الس ى تخط حية الت ة الص ق الرعاي مراف
يجب ان  MBq 100مختومة لها نشاط إشعاعي يزيد عن 

ك الم ول تل ورد لقب زم الم اء تل د انته رى بع رة أخ ادر م ص
  عمرها االفتراضي و خالل عام واحد بعد أن يتم إعالمه.

ات  -2 إذا لم يكن ذلك ممكنا  يجب أن يتم تخزين تلك النفاي
ادات  ا االرش ل وفق دى الطوي ى الم زين عل أة تخ ي منش ف

 الدولية
ة  - أة طويل ي منش ا ف ات أو تخزينه اع النفاي م إرج واء ت س

ي أوال ان ل ينبغ ة  األج ا مالئم روطة " لجعله ون " مش تك
ات  ي حاوي للتداول و ذلك بالتجميد في الخرسانة وتأمينها ف

  مناسبة و توفير التعبئة والتغليف اإلضافي
  امثلة على النفايات المشعة وكيفية التخلص منها:

رغ  - المحاقن التي تحتوي على مخلفات مشعة يجب أن تف
ا عة . في مكان مخصص للتخلص من النفايات الس ئلة المش

ادة  ة األدوات الح ثم ينبغي أن يتم تخزين المحاقن في حاوي
ل  ي قب اط متبق ن أي نش عاعى م ل االش ماح للتحل للس
ات  ر ( كنفاي ن و اإلب اإلجراءات المعتادة للتخلص من الحق

  حادة)
ن  - عة ع لبة المش ات الص ر النفاي ب تطهي ن المناس يس م ل

 ميكروويف طريق اإلجراءات الحرارية الرطبة  أو ال
ي  - ات و األوان ل الزجاج لبة ، مث عة الص ات المش النفاي

ب  ا لتجن تخلص منه ل ال الزجاجية ينبغي أن يتم تدميرها قب
  إعادة استخدامها  من قبل الجمهور

ارف  - د المص ي تحدي ائلة: ينبغ عة الس ات المش النفاي
بحت  عة وإذا أص وائل المش ريف الس ة لتص المخصص

ارف الز ذة المص يانة له تويات الص اس مس ي قي ة فينبغ م
اذ  ي اتخ ارف و ينبغ ك المص تح تل د ف عاع عن االش

  االحتياطات المناسبة لتجنب التعرض لإلشعاع 
ف  - الي و قصيرة نص عة ذات المستوى الع النفايات المش

ل  131العمر (مثال اليود  اء مث ة بالم وائل الممتزج ) والس
scintillation-counting residues   زن ب أن تخ يج

ى لل اص حت ة بالرص ات مبطن ي حاوي عاعى ف ل االش تحل
ا  يصل االشعاع إلى مستويات مقبولة ومن ثم يمكن تفريغه
تم  رة في ات كبي ت الكمي حي  و اذا كان رف الص ى الص ف

  معاملتها مثل النفايات الكيميائية الخطرة
ف  - ن التنظي ة ع عة الناتج ات المش اظ بالنفاي ي االحتف ينبغ

اد ا بعد اإلنسكابات أو أى ح ات مناسبة م ي حاوي ر ف ث آخ

  التخلص منها
و ليس من المناسب تطهير النفايات 

الصلبة المشعة عن طريق اإلجراءات 
  الحرارية الرطبة  أو الميكروويف

  
  
  
  
  إعادتها الى الجهة الموردة -2
ت  -3 ل تح ل األج زين طوي راف  التخ اش

ن  ة م ة الوقاي ى هيئ ة ف ة المختص الجه
  االشعاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كلها  -1 ي ش ورد ف تج أو الم اد للمن تع

  األصلي
  
  
  
  
  
روط -2 ل المش ل األج ا طوي زن تخزين  تخ

ي  ا ف انة وتأمينه ي الخرس د ف بالتجمي
ف  ة والتغلي وفير التعبئ بة و ت حاويات مناس

  اإلضافي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زن لل ب أن تخ ي يج عاعى ف ل االش تحل
ل  ى يص اص حت ة بالرص ات مبطن حاوي
م  ن ث ة وم تويات مقبول ى مس عاع إل االش
ى الصرف الصحي  و اذا  يمكن تفريغها ف
ل  ا مث تم معاملته رة في ات كبي ت الكمي كان

  النفايات الكيميائية الخطرة
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وري  التفريغ الف مح ب كل و يس نخفض بش اط م ن النش م يك ل
ق  وإذا دخلت كميات كبيرةإلى الصرف الصحي عن طري
ف  وفير تخفي الخطأ ينبغي أن تدفق كمية كبيرة من المياه لت

  كيلو بيكيريل لكل لتر  1حوالي 
الج  - ام الع ن اقس عة م حى المش رف الص اة الص مي

ائى ( ى الكيمي الج مرض ن ع اتج م ريض الن ول الم ل ب مث
ع  ب ان يجم عة) يج ائر المش ة بالنظ دة الدرقي رطان الغ س
د  ى الح عاع ال تويات االش ل مس ى تق زن حت ال و يخ منفص
وب  ب المطل ت المناس المسموح به و بعد تخزينها الى الوق

 يتم صرفها الى الصرف الصحى

  يتم صرفها الى الصرف الصحى
 
  
  
  
  

  يتم صرفها الى الصرف الصحى
 
  
  
  
 

 
 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

عن االلتزام بجميع  مسئولية كاملة ج أي نوع من النفايات هو المسؤولكل قسم وتخصص ينت حظة:مال
 إلدارة تلك النفايات المتولدة فيه ادىشدليل االرال االقواعد المذكورة في هذ
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  القسم السادس

  مياه الصرف الصحي و نفايات الرعاية الصحية السائلة
  

  Wastewaterمياه الصرف الصحي   
 Liquid Health-care Waste ة نفايات الرعاية الصحية السائل

  
 مواصفات مياة الصرف الصحى بالمنشأة الصحية  

   :تنقسم إلى ثالث فئات

التى تحتوى على  تركيز عالى من والملوثة بشكل كبير مياه ال(مياة المجارى): و هى   الماء األسود •
 المواد البرازية و البول 

أعمال   -االستحمام  –تحتوى على بقايا مخففة من بقايا الغسيل و(مياة المجارير):  الماء الرمادى •
 العمليات الفنية مثل التبريد و الشطف –المغسلة  –المختبرات 

رف صحى و لكن مياة االمطار المتجمعة على اسطح و ساحات و ليست مياة صهي : مياة االمطار •
تستخدم  لرى تجمع وأو  مياه الجوفيةللكتغذية في المجاري اومسطحات المنشأة الصحية  و تصرف 

 او  اى اغراض غسيل عامة  اخرى–حدائق المستشفى 
 

 التجميع و المعالجة المبدئية للنفايات السائلة بالمنشأة الصحية  
 قليل و فصل و تخزين من تالضارة الصلبة  المتبعة مع النفايات طرق التتبع نفس للنفايات السائلة  بالنسبه -
عادة يوجد نظام النابيب  الصرف الصحى متصل بشبكة الصرف  لتجميع  مياة الصرف الصحى   -

 للمنشأة الصحية و يحملها تحت األرض الى منطقة مركزية  للمعالجة و التخلص منها
الجة ربما تكون داخل المنشأة الصحية أو على مسافة منها حيث تتم معالجة أوسع للصرف محطة المع -

  بالنظام المركزى للصرف الصحىيعرف هذا  الصحى للبلدية و 
: اذا لم يتواجد النظام المركزى يتم تجميع الصرف الصحى من المنشأة الصحية النظالم الالمركزى -

و يتم ازالته دوريا بناقالت مزودة بمضخات مجارى  خزانات أو    بانابيب صرف الى حفر امتصاصية
 و هو ليس النهج المفضل فى منشئات الرعاية الصحية  ثم يؤخذ الماكن المعالجة 

 

  :ةالسائل الرعاية الصحية نفاياتالمعالجة  المبدئية للسوائل الضارة ب
  لصحىالقاعدة األساسية هو الحظر الصارم لتصريف سوائل ضارة الى الصرف ا -
 –الملونات  –االلدهايدات (الفورمالين و الجلوترالدهيد)  –النفايات الكيميائية مثل  كيماويات التصوير   -

المواد الصيدالنية يجب ان  تجمع منفصلة و تعالج كنفايات كيميائية ضارة  و ال تصرف مباشرة الى 
  الصرف الصحى

و تشمل المعادلة  االقسام مثل المختبرات الطبيةيوصى  بالمعالجة المبدئية لمياة الصرف الصحى لبعض  -
 و الفلترة الزالة الرواسب و التعقيم و التطهير للعينات من المرضى شديدى العدوى (باالوتوكالف)

الكيماويات غير الضارة مثل األشربة و الفيتامينات و قطرات العين يمكن تصريفها الى الصرف الصحى  -
 بدون معالجة مبدئية

مصفاة  للشحوم الزالة الشحوم و الزيوت و المواد الطافية من مياة صرف المطابخ و تتم يمكن تثبيت  -
 اسابيع 4-2ازالة المصفاة كل 

سوائل الجسم التي يتم تجميعها و الكميات القليلة من الدم و المياة المستخدمة  للشطف بالعمليات و العناية  -
،مع اخذ االحتيطات الزمة عند التعامل مع بقع المركزة يمكن صرفها الى الصرف الصحى بدون معالجة 

الدم مثل ارتداء المالبس الواقية واتباع االجراءات الموحدة الخاصة بذلك مع الحرص على عدم تجلط 
 . الدماء حتى ال تسد االنابيب
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 ينبغى ان يتم تطهيرها بطريقة حرارية او معاملتها كنفايات باثولوجية الكميات الكبيرة من الدم -
او حاويات اذا توافرت اجراءات أمان   septic tanksتصريف الدم مباشرة الى نظام  خزانات  يمكن -

 قوية
محلول الكلور (المبيض )غيرفعال فى تطهير السوائل ذات المحتوى العضوى العالى مثل الدم و البراز و  -

 ال ينبغى مزجه مع المنظفات لتفادى  انبعاث غازات سامة 
ذات ) يفضل استخدامه لقتل الميكروبات فى السوائل Lime milk   calcium oxideحليب الجير ( -

القيء  اثناء اوبئة الكوليرا) و فى تلك  –المحتوى العضوى العالى التى تتطلب التطهير (مثل البراز 
لمدة  1:1ساعات على األقل  و البول بنسبة  6لمدة  1:2الحاالت يتم مزجه مع البراز أو القىء بنسبة 

 ساعتين
مياة الصرف من اقسام األسنان ينبغى معالجتها مبدئيا  بتثبيت فاصل لألملغم فى األحواض بجانب  -

 كراسى عالج المرضى
 يجب تخزين الزئبق بأمان باتباع القواعد العامة للتخزين اآلمن الى حين التخلص منه -
من عالج مرضى  مياة الصرف الصحى المشعة من اقسام العالج الكيميائى (مثل بول المريض الناتج -

سرطان الغدة الدرقية بالنظائر المشعة) يجب ان يجمع منفصال و يخزن فى مكان آمن حتى تقل مستويات 
 االشعاع الى الحد المسموح و بعد تخزينها الى الوقت المناسب  يتم صرفها الى الصرف الصحى

صيانة لهذه و فى حال الرغبة لعمل مخصصة لتصريف السوائل المشعة ينبغي تحديد مصارف  -
و ينبغي اتخاذ االحتياطات المناسبة لتجنب ها فينبغي قياس مستويات االشعاع عند فتح المصارف

  التعرض لإلشعاع 
) والسوائل الممتزجة بالماء  131النفايات المشعة ذات المستوى العالي و قصيرة نصف العمر (مثال اليود  -

خزن للتحلل االشعاعى في حاويات مبطنة بالرصاص يجب أن ت  scintillation-counting residuesمثل 
حتى يصل االشعاع إلى مستويات مقبولة ومن ثم يمكن تفريغها فى الصرف الصحي  و اذا كانت الكميات 

  كبيرة فيتم معاملتها مثل النفايات الكيميائية الخطرة
أى حادث آخر في حاويات مناسبة ينبغي االحتفاظ بالنفايات المشعة الناتجة عن التنظيف بعد اإلنسكابات أو  -

ما لم يكن النشاط منخفض بشكل و يسمح بالتفريغ الفوري وإذا دخلت كميات كبيرةإلى الصرف الصحي عن 
  كيلو بيكيريل لكل لتر  1طريق الخطأ ينبغي أن تدفق كمية كبيرة من المياه لتوفير تخفيف حوالي 
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  القسم السابع 

 ارة السليمة لنفايات الرعاية الصحيةالبرنامج التدريبي في مجال اإلد

  اهداف البرنامج التدريبي
االدارة بكيفية ان تحصل الفئات المستهدفه والمعنيه في هذا الموضوع في نهاية هذا البرنامج على المام كافي 

تخزين ومعالجة ) وذلك بطريقة آمنه -نقل- جمع-فصللتعامل مع نفايات الرعاية الصحية بمختلف انواعها (ا و
  سليمه وصحية على المجتمع والبيئهو
  

  ويتم ذلك من خالل االهداف التالية 
 في مجال الصحه العامه وصحة البيئه المتعلقه بتناول نفايات الرعاية الصحية. الوعيرفع مستوى  -
توفير المعلومات الخاصه والضرورية لوضع الخطط ورسم سياسات التشغيل والتطوير لالدارة السليمه  -

 عاية الصحية.لنفايات الر
التعريف بوسائل وتقنيات فرز وجمع ونقل وتخزين ومعالجة نفايات الرعاية الصحية واهمية االلتزام  -

 بالمواصفات الصحية لكل منها.
ضل الممارسات و التقنيات الدارة فضمان ان يكون لدى العاملين بمجال الرعاية الصحية  المعرفة  با -

 تطبيقها فى أعمالهم اليومية نفايات الرعاية الصحية و قدرتهم على
 منع تعرض العامة و التعرض المهنى للعاملين  للمخاطر المصاحبة لنفايات الرعاية الصحية -

 
 -المسئولون عن تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي:

عاتق الخدمات الفندقية  بالتعاون مع مسئولى  مكافحة  ان مسئولية تصميم ومتابعة تنفيذ البرنامج تقع على -
مع ادارات المناطق  و و مسئولى السالمة بالمختبر و قسم االشعة و الطب النووى و الصيدلية   لعدوىا

  الصحيه واالدارات المركزية المعنية بالموضوع.
يجب على مسئولى  إدارة الخدمات الفندقية  ضمان أن الموظفين على جميع المستويات تدرك أساليب  -

 والتزاماتها بخصوص ذلك مسؤولياتها تعلم إدارة النفايات و
 ينبغي االحتفاظ بسجل لجميع الدورات التدريبية بأسماء الموظفين الذين أكملوا كل دورة بنجاح -
 يجب إعادة النظر في محتوى البرامج التدريبية بشكل دوري  وتحديثها عند الضرورة -
صا فى التعامل مع يجب أن تتلقى  الطواقم الطبية العاملة في مجال الرعاية الصحية تدريبا متخص -

  النفايات  

  
  الفئات المستهدفه للتدريب 

واداء  تهدف الجهه المنظمة للبرنامج التدريبي الى تدريب المدرب االمر الذي يؤدي بالتالي الى رفع مستوى
جميع المعنيين في هذا المجال ابتداءاً بالمسئولين وصانعي القرارات ذات العالقة في مجال االدارة الشاملة 

  -ايات الرعاية الصحية وانتهاء بعمال النظافة في المراكز الصحية. لذا فإن الفئات المستهدفه هي :لنف
مساعدي المدراء والمسئولين عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها في مجال االدارة الشاملة لنفايات  -

 الرعاية الصحية في المناطق الصحية.
 ي المستشفيات والمراكز الصحية.المتخصصون في مجال الصحه العامة والبيئه ف -
 المتخصصون في مجال مكافحة العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية. -
 مراقبين ورؤساء اقسام ادارة الخدمات الفندقية في المناطق الصحية واالدارة المركزية. -
 افراد الهيئه التمريضيه والصيادله والفنيون في المستشفيات والمراكز الصحية -
  فة و الحمالين و الموظفين المساعدين و متداولى النفاياتعمال النظا -
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 التدريبية  محتوى برامج الدورات
 ان محتوى البرنامج يجب ان يعكس اهداف الدورة كما ان فترة الدورة تحدد حسب حاجة الفئه المستهدفه. -
المعمول بها في  يجب ان يصمم محتوى البرنامج بحيث يمكن تطبيقه عملياً وحسب القوانين والتشريعات -

 الدولة.
 -:يشمل البرنامج على المواضيع التالية

 معلومات عن سياسة نفايات الرعاية الصحية و اهميتها و جميع الجوانب المتعلقة بها •
 تعاريف وتصنيف نفايات الرعاية الصحية. •
 مصادر نفايات الرعاية الصحية. •
  تعرضه لهذه المخاطر.المخاطر الناتجة عن نفايات الرعاية الصحية والفئات الم •
  طرق ووسائل جمع وفرز وتخزين ونقل النفايات. •
  التقنيات المختلفة المستخدمة في معالجة نفايات الرعاية الصحية. •
  احتياطات االمن والسالمة للعاملين ). –خطط الطوارئ ( طوارئ االعطال  •
  القوانين واللوائح المنظمة. •
 إجراءات إدارة النفايات معلومات عن دور ومسؤوليات كل موظف لمتابعة •
 معلومات عن مراقبة وحفظ السجالت و صيانة المعدات •

  
  انواع برامج التدريب للعاملين فى مجال الرعاية الصحية

  
 تدريب متداولى نفايات الرعاية الصحية

  ينبغي أن يتضمن الحد األدنى من التدريب لمتداولى نفايات الرعاية الصحية :
  لمخاطر المرتبطة معالجة نفايات الرعاية الصحيةمعلومات عن التقنيات و ا  -
 إجراءات للتعامل مع االنسكابات والحوادث األخرى -
 ارشادات حول استخدام مالبس واقية -

التدريب المطلوب يعتمد بوضوح على نوع عمليات تداول النفايات  و يمكن أن يشمل مواضيع محددة مثل 
 . تقنيات معالجة و نقل النفايات تشغيل

 
  املين في مجال الرعاية الصحية الع 

التدريب يجب أن يقدم لمحة عامة عن سياسة إدارة النفايات و المنطق الذي يستند إليه ومعلومات عن 
  الممارسات ذات الصلة إلى الفئة المستهدفة من المتدربين . 

  ون الرعاية الصحية ين الذين يقدمفصل النفايات يعد عنصرا أساسيا في التدريب على إدارة النفايات للموظف
 

  عمال التنظيف
المواضيع التي يجب تغطيتها يمكن أن تشمل سياسة إدارة النفايات  واألخطار الصحية والنقل في الموقع  

  السالمة واالستجابة للطوارئ . اجراءات والتخزين  و
ني مع نفايات الرعاية مع مرور الوقت بين الموظفين الذين يتعاملون روتيالوعي بالحاجة للسالمة قد ينخفض 

الصحية  األمر الذي قد يؤدي بدوره مزيد من خطر اإلصابة. ويقترح عمل  تعاميم قصيرة رسمية دورية 
 للتذكير والتدريب لتجديد المعلومات.

 
  الموظفين الذين ينقلون النفايات 

  التي تنقل .  مخاطر النفاياتعلى بينة من طبيعة ووينبغي أن تكون السائقين و متداولى النفايات 
ليكونوا قادرين على تنفيذ جميع  (عمال أو سائقين)  على وجه الخصوص  ينبغي تدريب موظفي النقل

 اإلجراءات المتعلقة بالنفايات وفقا للتعليمات  و دون مساعدة من اآلخرين .
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  مشغلي محطات المعالجة
إذا و كروويف و مرافق المعالجة األخرى هناك حاجة الى  مشغلين مؤهلين لمحارق وأجهزة التعقيم و المي -

  ترتيب لتدريب عدد كاف من الموظفيناللم يكن ذلك متاحا  يتعين على مديري مرافق الرعاية الصحية 
 الثانوية. الشهادة على األقل  أوفني  دبلومعلي  ينصلاح يكونوا  مشغلي محطة المعالجة  يجب أن  -

 
  مشغلي المكبات و المرادم

م للتخلص من نفايات الرعاية يستخد من البلدان متوسطة أومنخفضة  الدخل فإن  الدفن اآلمنفي العديد  -
  . ةلجاعملحرق أو غيرها من طرق الاالصحية حتى تتوافر  امكانات  لوسائل 

للحد من المخاطر المرتبطة بدفن نفايات الرعاية الصحية سواء فيما يتعلق  تدريب مشغلي المكب من المهم   -
 الخاصة نفس االجراءاتها و كسحها أو جودة المياه الجوفية . لذا يجب تدريب مشغلي المكب على بنظافت

 مشغلي محطة المعالجةب
 

 

  المتابعة و الدورات التنشيطية
التكرار الدوري للدورات فرصة إلرشاد الموظفين الجدد و لتنشيط معلومات  الموظفين الحاليين   لتذكيرهم 

  حول التغييرات أو مسؤوليات جديدة بالممارسات و إعالمهم
متابعة التدريب مفيد للمتدربين لتحديد  كم المعلومات التي تم االحتفاظ بها من قبلهم و إلعادة النظر في نطاق 

  .دورات تنشيطية في المستقبل
  
  البرنامج  تقييم 

ا ان نتائج التقييم ستوفر ويكون هذا بهدف متابعة مدى امكانية تحقيق االهداف المرجوة من هذا البرنامج كم
  مساحة للتطوير والتحسين للتطبيق في المستقبل.

) يتم توزيعه على المشاركين في  Question aireويمكن اجراء التقييم المطلوب عن طريق استفتاء ( 
  التدريبي على ان تقييم البرنامج بصورة دورية. البرنامج
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 يةتوعية المجتمع عن مخاطر نفايات الرعاية الصح
 

تعزيز التوعية لمعالجة آمنة ومعقولة للنفايات والتخلص منها هو على حد سواء لمستخدمي مرافق  -
 الرعاية الصحية وألفراد المجتمع ككل وعلى نهج واحد لتحقيق فهم أفضل للجمهور 

 وينبغي أن يتضمن برنامج التدريب وتوعية الجماهير جانبين 
لنظافة بين جميع العاملين والمرضى والزوار في مرافق خلق الوعي وتبني المسؤولية عن ا اوال:

 االدارة السليمةتذهب أبعد من ذلك بشرح كيفية أن برامج التوعيه ان الرعاية الصحية. و يمكن ل
  تحمي الصحة العامة .لنفايات الرعاية الصحية 

الرعاية  ثانيا: إطالع الجمهور بشكل عام حول المخاطر الناجمة عن تدني النظافة و ممارسات
الصحية  مع إعطاء اهتمام خاص لألشخاص الذين يعيشون أو يعملون على مقربة من مرافق الرعاية 

 الصحية وأسر المرضى الذين عولجوا في المنزل  و العاملين في مواقع التخلص منها.
 نفايات الرعاية الصحية نالتوعية عهناك طرق مختلفة يمكن استخدامها لتعزيز  -

 

  ما يلي:في التوعية هي يب المستخدمة و أكثراألسال 
المعارض يمكن استخدامها لتثقيف حول قضايا نفايات الرعاية الصحية، مثل المخاطر التي   •

تنطوي عليها إعادة استخدام المحاقن واإلبر تحت الجلد أو فوائد السيطرة على العدوى من فرز 
  النفايات ومعالجتها.

دد والزوار المسؤوليات الشخصية للمساعدة في الحفاظ يمكن للطاقم الطبي الشرح للمرضى الج •
 ذينلمع الناس ال هعلى النظافة وإدارة النفايات بصورة  آمنة. قد يكون هذا من الصعب تحقيق

يتم يجب أن كما المناقشة وجها لوجه فيجب ان يتم اقناعهم من خالل  مغايرةلديهم وجهات نظر 
  الملصقات والمنشورات.ذلك من خالل 

بمعلومات وصور توضيحية يمكن استخدامها في المستشفيات  في نقاط االرشادية مات العال •
استراتيجية مثل مواقع النفايات وإعطاء إرشادات حول فرز النفايات وينبغي أن تكون عالمات 

باستخدام الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية و بترميز لوني ثابت لنقل رسالة إلى  ةواضح
 بسيطةذلك األميين والذين لديهم قدرة تعليمية  الجمهور بما في

يجب أن يتم عرض جميع المعلومات أو إبالغها  بطريقة جذابة للفت انتباه الناس و زيادة  احتمالية  •
  عالميةاالة حمالالنقلها عن طريق  تمأنهم سوف يتذكرون الرسائل الهامة التي ي

الوصول إليها بسهولة  متاحنفايات الرعاية الصحية فى مناطق الرعاية الصحية  ينبغي أن تكون صناديق  -
  عالمات تفسر بوضوح ما ينبغي القيام به مع الفئات األخرى من النفايات . وجودللمرضى والزوار و 

زيادة الوعي من المخاطر الصحية والبيئية في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى ارتفاع الطلب العام على  -
مثال يتزايد الطلب على ذلك في بعض البلدان نتيجة الرتفاع  هذه القضايا ت و التوجيهات بشأن المعلوما

وغيرها من األمراض  Bمعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز و التهاب الكبد الفيروسي 
 التي حظيت بتغطية إعالمية . 

دير  نفاياتها بطريقة مرافق الرعاية الصحية إعطاء  قدوة للمجتمع من خالل إظهار أنها تعلى يجب  -
 تهدف إلى حماية الصحة والبيئة

 
 

  
  

  
  
  
  
  
 
 

  



40 

  

  القسم الثامن      
  

  نفايات الرعاية الصحيةلعاملين في مجال ل المهنية الصحة و السالمة  برنامج
  

السالمة و الصحة المهنية هى الجانب الذى يهتم بالحفاظ على سالمة و صحة االنسان بتوفير بيئة عمل آمنة  
   الية من مسببات الحوادث أو اإلصابات  أو التعرض لألمراض المهنيةو خ

  
  اهداف البرنامج 

 اولي نفايات الرعاية الصحية ويهدف هذا البرنامج الى وضع االرشادات الالزمة لضمان صحة وسالمة متد
  -يجب ان يتضمن التالي :

و ذلك بتأمين  عدم تعرضهم حماية العنصر البشرى من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل  -
 للحوادث  و اإلصابات المهنية

نتيجة الحفاظ على مقومات العنصر المادى  المتمثل فى المنشئات و ما تحتويه من أجهزة و معدات  -
 الحوادث و سوء االستخدام

الحرص على توفير  بيئة آمنة  تحقق الوقاية من المخاطر للعنصر البشرى و المادى و بث الطمأنينة  -
 ى قلوب العاملين أثناء تأدية أعمالهم و  تعرضهم للمخاطرف

 ايتهم من التعرض للمخاطر الصحية التدريب الشامل للعاملين في هذا المجال والذي يعمل على حم -
 والعالج المطلوب. vaccinesتطبيق برنامج وقائي وعالجي يشمل توفير الطعوم  -

 
 البيئة السليمة لمواقع العمل

 مل  مناسب لطبيعة العمل  و إجراءات السالمة المهنيةن يكون موقع العأ -
تحديد المخاطر و الشرح لألفراد العاملين عن التدابير  الوقائية لضمان  عدم تعرضهم لالصابة و  -

 المرض
 بعد التأكد من قدرتهم على اداء االعمال بشكل سليمالعدم تشغيل أفراد (موظفين أو عمال) إ -
 ع العمل و التدريب عليهاتوفير وسائل الوقاية فى مواق -
 لضمان عملها بشكل سليم دائما دواتمستمرة للمعدات و األصيانة عمل  -
 لألشخاص و االماكن و االجهزة و االدوات و حسن ترتيبها و صيانتها ةماتأمين النظافة الع -

  
 مسئولية الموظفين و العمال فى تأمين السالمة

 عدم مخالفتها او التهاون فيهاااللتزام باتباع التعليمات و االرشادات  و   -
 اخذ الحيطة و الحذر  عند القيام بتنفيذ المهام المكلفين بها لتجنب اإلصابة أو المرض -
 االلتزام بارتداء وسائل الوقاية الشخصية عند القيام بكل عمل يتطلب ذلك -
 ابالغ المسئول عن أى تعرض للمخاطر أو اإلصابة -
 التى تخصص للتدريب على السالمةااللتزام بحضور الدورات التدريبية   -
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 البرنامج الفئات المعنية بتنفيذ 
 شركات التنظيف والنقل والمعالجه. -
مسئولى  –الصحة الوقائية -منع العدوى   -الخدمات الفندقية  الجهات المعنية في وزارة الصحة ( -

 ).لصحيةادارة المناطق ا - السالمة بالمختبرات  و االشعة و الطب النووى  و الصيدلية
  

  الفئات المستهدفه 
  -جميع متداولي نفايات الرعاية الصحية مثل :

 ع وفرز وتعبئة النفايات.مالعاملون في مجال ج -
 العاملون في مجال التنظيف. -
 العاملون في مجال نقل النفايات. -
   العاملون في وحدات معالجة النفايات بما فيهم فنيو الصيانة. -

  
 و المهنية المخاطر الصحية

المعدية ، وخاصة األدوات  لنفاياتاولى  نفايات الرعاية الصحية هم األكثر تعرضا للخطر من امتد -
  مقاومة للثقبالحاويات الالحادة التي لم يتم التخلص منها في 

خطر اكتساب العدوى الثانوية التالية لإلصابة بوخز اإلبرة من مواد حادة ملوثة يعتمد على مقدار  -
 ن المريض المصدرالتلوث وطبيعة العدوى م

، و تصل إلى  Cأضعاف اللتهاب الكبد  10هو أكثر من  Bخطر اإلصابة بفيروس التهاب الكبد  -
  ) HIVمرة أكبر من  فيروس نقص المناعة البشرية ( 100

الحاالت الفعلية للتعرض للنفايات غير الحادة و التي يمكن أن تسبب عدوى في العاملين في مجال  -
  ما يتم توثيقها  نادرمن الل النفايات الرعاية الصحية و عما

و المخاطر األخرى التى يتعرض لها عمال نفايات الرعاية الصحية تشمل التعرض للمواد الكيميائية  -
المخاطر الفيزيائية  مثل اإلشعاعات المؤينة   -مثل أدوية العالج الكيميائي  والمطهرات و المعقمات 

 و نقل األحمال الثقيلة من النفاياتا رفع) مثل ergonomicsوالمخاطر الحركية الوضعية ( -

  
 -:السالمة من المواد السامة للخاليا و الجينات

عن ضمان االستخدام اآلمن  كبير الصيادلة في مرافق الرعاية الصحية يجب أن يكون مسؤوال -
 لألدوية السامة للخاليا

من المواد سالمة فرغ للموظف مت تخصيص يجبم األورا الكبيرة المتخصصة فى مستشفياتالفى  -
 . شرف على اإلدارة اآلمنة للنفايات السامة للخالياي امةالس

  -اإلجرءات الهامة التى تحدد طرق عمل آمنة: -
  عملية تحدد طرق عمل آمنة لكلمكتوبة إجراءات يجب ان تكون هناك • 
كيفية السامة  و للمادة  عن المخاطر المحتملةتوضح  المعلومات  بياناتيجب ان تكون هناك نشرة • 

  إلى أدنى حد . خفض المخاطر
نسكاب أو غيرها من إلا حاالت الطارئة فى حالة االستجابة لل و خطوات  إجراءات وضع • 

  الحوادث المهنية .
 التدريب المناسب لجميع الموظفين العاملين في مجال التعامل مع األدوية السامة للخاليا .• 

ة لهذه التدابير في المستشفيات الصغيرة التي ال تستخدم عادة من غير المرجح أن تكون هناك حاج -
 المنتجات السامة للخاليا أو المشعة.

تطبيق هذه االجراءات مقصور على عدد صغير من المستشفيات  المتخصصة (مثل مراكز  -
  معالجة االورام) التى هى اكثر قدرة على تنفيذ تدابير السالمة المناسبة
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تخدم المنتجات السامة للخاليا ، وينبغي وضع مبادئ توجيهية محددة بشأن في المستشفيات التي تس -
 التعامل بشكل آمن لحماية العاملين

  النفايات التالية : تداولقواعد  اإلجراءات ينبغي أن تشمل هذه  -
تلك  هويةتحديد مانعة للتسرب و وضع العالمات ل أو حاويات لنفايات في أكياسلجمع منفصل • 

  إلى الموردين المنتهية الصالحية دويةاأل ةداإع رقطالنفايات و 
  لنفايات السامة للجينات بعيدا عن نفايات الرعاية الصحية األخرى.تخزين آمن منفصل ل• 
للتخلص من المواد الملوثة  و إزالة التلوث من المعدات التي يمكن إعادة استخدامها و  وضع قواعد  •

  تنظيف االنسكابات .
معالجة النفايات المعدية الملوثة بالمنتجات السامة للخاليا  بما في ذلك الفضالت من ترتيبات ل عمل •

 الغير متحكمين فى افرازاتهملمرضى الفرازات  ا ماصةال وادمالو  الفرشات  والمرضى 
اتخاذ الحد األدنى من التدابير الوقائية لجميع متداولى النفايات الذين تعاملوا مع النفايات السامة  -

اليا وينبغي أن تشمل المالبس الواقية والقفازات ( حواجز كيميائية ) و النظارات الواقية و أقنعة للخ
  الوجه .

المرضى الذين يخضعون  عوائلالتأكد أن  لمسئول السالمة من المواد السامة فى المستشفى ينبغي  -
التقليل منها أو  يةامكانعلى بينة من المخاطر ومعرفة كيف  كونهم للعالج الكيميائي في المنزل

 تجنبها.
 

 منع و التحكم فى التعرضات 
العمل و يجب تحصينهم  اثناء جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في خطر من التعرض للدم  -

  قبل البدء في العمل. Bضد فيروس التهاب الكبد 
  امل السليم بيئيا .نظام الفصل السليم و اآلمن للنفايات الخطرة هو مفتاح السالمة المهنية والتع -
  النفايات تداولل آمنة وموحدة تطبيق نظام الفصل السليم يجب أن يرافقه إجراءات -
  

 التعامل مع اإلنسكابات
و ذلك حسب االرشادات الواردة  بكيفية  يتطلب األمر تنظيف المنطقة الملوثة بالنفايات المنسكبة -

  .التعامل  مع بقع الدم و االنسكاب
فوري الخالء اإل حيث اناب المواد شديدة العدوى تحديد نوع العامل المعدى من المهم عند انسك -

  للمنطقة قد يكون ضروريا في بعض الحاالت.
  تحدث االنسكابات األكثر خطورة في المختبرات وليس في أقسام الرعاية الطبية.  بشكل عام -
  لمالبس الواقية المناسبة.فى إجراءات التعامل مع اإلنسكاب يجب تحديد عمليات المعالجة اآلمنة وا -
  يجب أن تكون المعدات المناسبة لجمع النفايات والحاويات متاحة و كذلك وسائل التطهير. -
  في حالة اتصال الجلد والعين مع المواد الخطرة يجب أن يكون هناك تطهير فوري. -
  بالشكل الصحيحإزالة التلوث  و الشخص المتعرض من منطقة الحادث نقليجب  -
  مفتوحة.اهتمام خاص للعيون وأي جروح  ءينبغي إعطا -
 جارى  ماءتحت العينين  غسلفي حالة مالمسة العين مع المواد الكيميائية المسببة للتآكل يجب أن ت  -

 عين و غلق ال حاستمرار فتيجب غسل الوجه كله مع  و دقيقة 30-10لمدة 
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 عمل التقارير عن الحوادث
  

النفايات على االستجابة لحاالت الطوارئ و توعيتهم عن ينبغي تدريب جميع الموظفين فى إدارة  -
 .عن الحوادث اإلجراءات الصحيحة لإلبالغ الفوري

والفصل   -تلف الحاويات  –االنسكابات  - وشيكة الحدوثعند وقوع الحوادث بما في ذلك الحوادث  -
 فايات أو أى شخصدوات الحادة يجب إبالغ مسئول إدارة الناألأي حوادث متعلقة ب  أوالغير مناسب 

  و ينبغي أن يتضمن التقرير تفاصيل عن : ختصآخر م

  طبيعة الحادث  •

  مكان و وقت وقوع الحادث  •

  بالحادث مباشرةلهم عالقة الموظفين الذين  •

  أي ظرف من الظروف األخرى ذات الصلة •
 تخذي حتىأى موظف مسؤول ينبغي التحقيق فى سبب الحادثة من قبل مسئول إدارة النفايات أو  -

  اإلجراءات الالزمة لمنع تكرارها.
  محاضر التحقيق و التدابير العالجية الالحقةيجب أن تحفظ  -

  
 أدوات الوقاية الشخصية 

األكثر فعالية في الحد من خطر اإلصابة هي قفازات للحماية من  هى معدات الوقاية الشخصية  -
 الكيميائية  المواد من التعرض للدم  وغيرها من المواد التي قد تكون معدية و

إذا كان الفصل غير سليم و وضعت اإلبر أو األدوات الحادة األخرى في أكياس النفايات فإن هذه  -
العناصر يمكنها خرق الحاويات البالستيكية قليلة السماكة و  من المرجح أن تتالمس مع سيقان 

 اقالعمال أثناء التداول لذلك قد تحتاج أيضا إلى أن يرتدي العامل واقيات للس
ينبغى تدريب العمال و الموظفين على كيفية استخدام  ادوات الوقاية الشخصة  بالشكل الصحيح  و  -

 الكيفية السليمة لتنظيفها و صيانتها
ينبغى العمل على تنظيف  ادوات الوقاية الشخصية باستمرار و التخلص من االدوات ذات االستخدام  -

 الواحد 
و متابعة للتاكد من كفاءتها  ل مختصين  بشكل دورى ينبغى العمل على فحص االدوات  من قب -

 صالحيتها لالستخدام
مالحظة هامة: يجب عدم استخدام المالبس الشعبية أو الفضفاضة فى جميع مواقع العمل  مهما كانت  -

 الظروف  للخطورة المترتبة على استخدامها اثناء العمل
مالئمة   مناسبة  للمستخدمين و ان تكون ذات مقاسات  يراعى فى ادوات الوقاية الشخصية ان تكون -

 للعمل بحيث تؤمن الحماية المطلوبة للعامل 
للحماية من مخاطر التهابات    respiratorsأقنعة الجسيمات الواقية للجهاز التنفسى  كمامات ال  •

التعرض  للغبار و الدخان و رذاذ  منو  الجسيمات الناتجة عن حرق النفاياتمن الجهاز التنفسي و
 المواد الكيماوية و ابخرة المواد الضارة

حادة في القدم  فاألحذية الصناعية و لمتداولى  النفايات للحماية من اإلصابات ال مهمة األحذية   •
ذات أهمية خاصة بالنسبة لعمال النفايات فالباطن السميك لألحذية يوفر الحماية في  منطقة 

و منها انواع مثل   حيث األرضيات الزلقة  التخزين و يحمى من األدوات الحادة المسكوبة 
االحذية ذات المقدمة الصلبة (لحماية مقدم القدم من سقوط االجسام الثقيلة) االحذية المبطنة من 

 االسفل برقائق معدنية (للوقاية من االجسام الحادة)
لسلك و هى انواع عدة منها المصنوع من الجلد او مبطنة بشبكة من ا قفازات الخدمة الشاقة •

 المعدنى (عند التعامل مع االجسام الحادة)  أو المطاط و البالستيك (للتعامل مع المواد الكيماوية) 
فى حال توقع التعرض الى جسيمات او شظايا متطايرة او طرطشة او غبار او مواد  واقيات العين  •

 كيميائية او اشعة مؤينة
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اع  منها المصنوع من البالستيك أو الجلد  أو السترة الواقية (االفروالت)  لكامل الجسم و هى انو •
 من مادة عازلة لألشعة  عند التعامل مع اشعة جاما او اكس

 للحماية من الضجيج العالى  مع مقاس الرأس ةتناسبم  خوذة الرأس مع أو بدون أقنعة •
 احزمة السالمة  عند العمل فى اماكن مرتفعة  للوقاية من السقوط و االرتطام باالرض •

  مثل سدادات االذن و اغطية االذن  و الخوذ الواقية   عند  وجود ضوضاء   ات السمعواقي •
  نوع المالبس الواقية المستخدمة يعتمد إلى حد ما على المخاطر المرتبطة بنفايات الرعاية الصحية -

  لجميع العاملين الذين يجمعون او يتعاملون مع النفايات  ةكون متاحتلكن ينبغى ان و
  
 الواقية الواجب ارتداءها المالبس 

  

  عمال النفايات)للطاقم الطبي ) أو قفازات الخدمة الشاقة (لقفازات ذات االستخدام الوحد (  -
   افروالت -
  )apronsمآزر صناعية (  -
 .أو األحذية الصناعية  واقيات الساق   -

 
 المالبس الواقية التى يجب ارتدائها حسب نوع العمل

  واقى العين ( نظارات وقاية ) -
  رذاذ إلى العينين) طرطشة أقنعة الوجه ( إذا كان هناك خطر -
  مع أو بدون أقنعة . الرأس خوذات  -

  
  توفير وسائل النظافة الشخصيه 

في مواقع العمل خاصه مواقع التنظيف والتخزين يجب ان يتم توفير وسائل النظافة الشخصيه االساسيه 
لليدين  المطهر الحاوي على الكلوروهكسيدين الصابونومثل وسائل غسيل وتنشيف االيدي والمعالجة 

  األيدي الغير نظيفة. بواسطة حيث ان نظافة اليدين  ايضا مهمة للحفاظ على النظافة ومنع نقل العدوى 
 

  برنامج التطعيم  
  تداولي النفايات طعم التهاب الكبد الوبائي فئة " ب " وطعم التيتانوس.ميوصي بتطعيم  -
والمعالجة االولية عند التعرض للحوادث أثناء العمل وتدريبهم على كيفية  سائل الحمايةوتوفير يجب  -

  استعمالها ( مرفق ارشادات التعرض لالدوات الحادة الملوثه ).
 

 -الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للوخز من االدوات الحادة الملوثه باي من افرازات الجسم ( دم
  - وغيرها ): صديد

  

 جيداً بالماء والصابونيغسل الجزء المصاب  -
 ويترك ليجف. ethyl alcohol % 70يجفف الجزء المصاب ثم يمسح بالكحول المطهر  -
 يغطي الجزء المصاب بضماد الصق غير مسرب لالفرازات. -
 في حالة اصابة العينين أو الفم تغسل جيداً بكمية وافره من الماء الجاري النظيف. -
ً واال فان - ه يجب على الشخص الذي يساعد في هذا ارتداء القفاز يفضل ان يعتني بالجرح شخصيا

 الواقي وغسل يده جيداً بالماء والصابون بعد االنتهاء.
 ابالغ المسئولين التخاذ االجراءات الالزمة وتسجيل هذه الحادثه في سجل اصابات العاملين. يجب -
ات االستخدام الواحد ه ورقية ذمباشرة بفوط اب الدم على االرضيات او االسطح يمسحفي حالة انسك -

حسب ارشادات التعامل مع انسكابات الدم و افرازات طهره بالمطهر المناسب يغسل المكان وي ثم
 الجسم
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خلص من جميع المواد واالدوات الملوثه ( الفوط والشاش والضماد المستخدم وغيرها ) وذلك م التتي -
 النفايات الملوثه  معاملة تعاملبوضعها في كيس النفايات الملوثه ( الكيس االصفر ) ثم 

 -:(التأكد من عدم حدوث عدوى من هذا الحادث)تجنب الممارسات التالية حتى اشعار آخرت -

 التبرع بالدم واالعضاء. •
 الحمل وارضاع االطفال. •
 المممارسة الزوجية بدون عازل •
   فرش  –مشاركة اآلخرين في االغراض الشخصيه التي تنقل العدوى ( مثل أمواس الحالقة  •

  وغيرها). وسائل قص االظافر –االسنان 
  

 ) PEP(  الوقاية بعد التعرض المهنى
) هو عالج على المدى القصير بالمضادات  الفيروسية ( لفيروس  PEPالوقاية  بعد التعرض (  -

) للحد من احتماالت العدوى بعد التعرض  Bنقص المناعة البشرية ) أو التطعيم ( اللتهاب الكبد 
  .المحتمل  

حتياطات العالمية التي تقلل من الكجزء من حزمة شاملة ل PEPقطاع الصحة ينبغي توفير  ى ف -
  العمل . اثناء تعرض الموظفين لألخطار المعدية 

- PEP    لمنع تطور اإلصابة في  الجراءاتيضم مجموعة من ا لفيروس نقص المناعة البشرية
 : االجراءاتوتشمل هذه  ،شخص عرضة للخطر

 الرعاية   •
 وتقييم المخاطر الطبية  لمشورةا  •
العقاقير  توفيريتم على تقييم المخاطر  بناءاو  نقص المناعة البشريةلفحص الدم    •

 يوما )  مع المتابعة. 28قصيرة األجل (  المضادة للفيروسات
في غضون الساعات القليلة األولى وفي في أقرب وقت ممكن  PEP باجراءات ال ينبغي البدء -

  الدم أو سوائل الجسم.بساعة من التعرض لإلصابة محتملة  72ز عد ال يتجاومو
  التدريب

يجب تدريب عمال نفايات الرعاية الصحية قبل البدء في العمل ثم بصورة  روتينية ( على سبيل  -
  .عند حدوث حوادث ية ئتدابير الوقاالبخصوص لوماتهم المثال سنويا ) لتحديث مع

 على التالي:يجب أن يتضمن التدريب  -
  .التوعية حول المخاطر المحتملة من النفايات  *
  .الغرض من التطعيم *
  .اإلجراءات اآلمنة  للتعامل مع النفايات *
  .اإلبالغ عن حاالت التعرض و اإلصابات  *
  .  PEP المهنيالوقاية من  العدوى بعد التعرض *
  .استخدام معدات الوقاية الشخصية *
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  نموذج تبليغ عن حوادث اإلصابة
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  تاسعالقسم ال
  اإلدارة و اإلشراف و المتابعة

  
 اإلدارة الفعالة للنفايات الرعاية الصحية هي أحد جوانب انشطة السيطرة على العدوى.  -

 ية الصحية كجزء من مكافحة العدوىوينبغي النظر إلى إدارة نفايات الرعا
 إلدارة النفايات مجموعة أو لجنة أة الصحية بتشكيل ينبغى وضع خطة إلدارة النفايات فى المنشكما  -
  :علي النحو التالي تشكل لجنة إدارة النفايات في المستشفى  -

  مدير مستشفى أو من ينوب عنه (رئيسا) .1
  ضابط إدارة النفايات من قسم الخدمات الفندقية (مقررا) .2
  رؤساء أقسام المستشفى او من يمثلهم .3
  طبيب مكافحة العدوى .4
  كبير الصيادلة .5
 بقسم اإلشعةمسئول السالمة  .6
 مسئول السالمة بقسم الطب النووى .7
  مسئول السالمة بقسم المختبر  .8
  رئيسة الهيئة التمريضية أو احدى مساعداتها .9

  مهندس المستشفى .10
  مسئول المشتريات و المخازن .11

كتابة وإبالغ كل منهم الواجبات رسميا و يقوم مدير مستشفى بتعيين أعضاء فريق إدارة النفايات  -
 (المبينة الحقا)  اصة بهمسؤوليات الخوال

يتولى  ضابط إدارة النفايات من الخدمات الفندقية المسؤولية الشاملة لتطوير خطة إدارة نفايات الرعاية  -
  الصحية، والتشغيل اليومى  ورصد نظام للتخلص من النفايات و ضمان توافر الموظفين المعنيين،.

مثل مؤسسات األبحاث الطبية لرئيس المؤسسة في المؤسسة التي ال تشارك مباشرة في رعاية المرضى  -
 حرية التصرف في تعيين أعضاء فريق إدارة النفايات من بين الموظفين المعنيين.
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  المهام و المسئوليات
  أو من ينوب عنه مدير مستشفى - 1

  مسؤول عن المهام التالية: أو من ينوب عنه مدير مستشفى
ارة النفايات مكتوبة للمستشفى و يجب أن يتكون الفريق من تشكيل فريق إلدارة النفايات لوضع خطة إلد -

ممثلين من المجاالت الطبية وغير الطبية  باإلضافة إلى أولئك الذين يشاركون في إزالة وإدارة النفايات. 
فيما يتعلق التعامل مع نفايات  الخطة يجب أن تحدد بوضوح واجبات ومسؤوليات جميع الموظفين

  ء نظام للمساءلة.الرعاية الصحية وإنشا
  اإلشراف والموافقة على خطة إدارة النفايات. -
تعيين ضابط إدارة النفايات (رئيس الخدمات الفندقية)  لإلشراف وتنفيذ خطة إدارة النفايات مع مدير  -

مستشفى بالمسؤولية التامة لضمان أن نفايات الرعاية الصحية الرعاية الصحية يتم التخلص منها وفقا 
  سات الوطنيةلمبادئ السيا

  ) و تحديد مواعيد المراجعة لهااسنويعلى تحديث خطة إدارة النفايات (العمل  -
  تخصيص الموارد المالية والبشرية لضمان التشغيل الفعال للخطة -
تعيين عدد كاف من الموظفين للموظف إلدارة النفايات لضمان فعالية سير العمل في خطة إدارة  -

  النفايات.
و  ام المعالجة والتخلص بحيث يمكن تحديث النظام وتحسينه عند الضرورةرصد كفاءة وفعالية نظ -

  إدراج إجراءات الرصد في الخطة وأن تدرج أية تغييرات في الخطة عند التحديث 
للموظفين الرئيسين في فريق إدارة النفايات  تعيين خلف له في حال ترك المنصب و كذلك بالنسبة -

  خلف له). (تكليف موظف آخر إلى أن يتم تعيين
  ضمان التدريب الكافي للموظفين  وتعيين الموظفين المسؤولين عن تنسيق وتنفيذ الدورات التدريبية. -

   
  :ضابط إدارة النفايات من قسم الخدمات الفندقية - 2

ة النفايات هو المسؤول عن العمليات اليومية لرصد نظام إدارة النفايات  و من المهم ضابط إدار -
ايات ان يكون على اتصال مباشر بجميع األعضاء العاملين في المستشفى خاصة مع لضابط إدارة النف

بالمختبرات  و قسم االشعة و الطب السالمة  ىومسئول ةدلاطبيب مكافحة العدوى و رئيس الصي
  الكيميائيةو  الدوائية  و النفايات المعدية لمتابعة  االجراءات الصحيحة لمعالجة والتخلص من النووى

  شعة.و الم
  يكون مسؤوال أمام مدير مستشفى.  -

  لمتابعة جمع النفايات وتخزينها والتخلص منها يقوم الضابط بإدارة النفايات بما يلي:
السيطرة على الجمع الداخلي لحاويات النفايات ونقلها إلى مرفق تخزين النفايات المركزي فى  -

  المستشفى على أساس يومي.
مان توافر مجموعة مناسبة من أكياس وحاويات و عربات نقل التنسيق مع الشركة المتعاقدة  لض -

  النفايات والمالبس الواقية في جميع األوقات؛
ن باستبدال األكياس والحاويات المستعملة فورا بأكياس أو حاويات جديدة  والتأكد من أن العمال يقوم -

  و صحيحة.
  . داخل المستشفى جمع  و نقل نفايات الرعاية الصحيةعملية اإلشراف مباشرة على  -
ضمان االستخدام الصحيح لمنشأة التخزين المركزي للنفايات  التي يجب أن تبقى مقفلة ولكن يجب أن  -

  تكون دائما في متناول العاملين المسموح لهم.
  تنسيق ورصد جميع عمليات التخلص من النفايات. -
ن أن النفايات التي تم جمعها والتأكد م خارج الموقع وأرصد لنقل النفايات على حد سواء في الموقع  -

  من المستشفى يتم نقلها بواسطة وسيلة مناسبة لموقع العالج والتخلص المحدد.
ضمان عدم تخزين هذه النفايات لفترة أطول من المحددة وأن النقل بواسطة الشركة المختصة بجمع  -

  فى فترات مناسبةيتم  النفايات
 . تنظيم وتدريب الموظفين -
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  بط إدارة النفايات مسؤول عن اإلجراءات التالية:ضاينبغي أن يكون  
التنسيق مع رئيسة الهيئة التريضية ومدير المستشفى للتأكد من أن طاقم التمريض والمساعدين  -

كياس أللغالق الصحيح اإلفضال عن   الطبيين يدركون مسؤولياتهم لفصل وتخزين النفايات
  حاوياتالو

فى معالجة ونقل  و الهيئة المعاونة في المستشفي عمالت اليحدد ضابط إدارة النفايات أيضا واجبا  -
  أكياس وحاويات النفايات 

ون مسؤولياتهم بشأن فصل التنسيق مع رؤساء األقسام لضمان أن جميع األطباء والكادر الطبي يدرك -
  للحد من مخاطر العدوى،  بصورة سليمة  والتخزين وإغالق أكياس النفاياتالنفايات 

اولى النفايات بشكل صحيح على جمع النفايات ومعالجتها و طرق التخلص اآلمنة ضمان تدريب متد -
وينبغي توفير دورات تنشيطية  ت بصورة جيدةبما في ذلك كيفية تشغيل وصيانة اآلالت والتكنولوجيا

  .بصورة روتينية
فضال عن  بما في ذلك ممارسات للوقاية بعد التعرض  المهنى االمتثال لتدابير الصحة المهنية ضمان -

  النفايات. التعامل معتوفير واستخدام معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال 
  
  إلستعداد إلدارة الحوادث والسيطرة عليها  يقوم ضابط إدارة النفايات بما يلي:ل

التأكد من وجود خطة طوارئ مكتوبة  و جاهزة للتنفيذ فى جميع األوقات وأن الموظفين على بينة من  -
  ءات التي يتعين اتخاذها في حال وقوع أي طارئ.اإلجرا

التحقيق ومراجعة الحوادث المبلغ عنها بشأن التعامل مع نفايات الرعاية الصحية (بالتنسيق مع قسم  -
 مكافحة العدوى).

يجب اإلبالغ عن حوادث اإلصابة أو الفشل في التعامل مع النفايات أثناء التخزين أوالنقل أو عند  -
 إخطار مكتب منع العدوىالتخلص منها  و 

 و تستخدم هذه المعلومات لتحديد التدابير الوقائية لتجنب تكرار تلك الحوادث          
  

  -:األمور التى يتم رصدها من قبل ضابط إدارة النفايات
   في كل قسم كل شهر بحسب تصنيفها  النفايات المتولدة -
  طرق المعالجة والتخلص. -
  مان ووفقا إلجراءات السالمة التعامل مع النفايات بأ عملية -
  السالمة المهنية (معدات الوقاية الشخصية مثال) -
 استخدام المعدات المناسبة والنظيفة  -
  للنفايات  في مصدر انتاجها الفصل السليم -
  النقل الداخلي اآلمن والتخزين -
  ة داخل المستشفىاآلمن ةجلعامطرق ال -
  الرعاية الصحية الجوانب المالية إلدارة نفايات -
لتكاليف المباشرة من التجهيزات والمواد المستخدمة لجمع ونقل وتخزين ومعالجة والتخلص من ا -

  النفايات والتطهير والتنظيف
  تكاليف التدريب (العمالة والمواد) -
  معالجة في الموقعالتكاليف تشغيل وصيانة مرافق  -
  خدمات المقاول.تكاليف  -
  جوانب الصحة العامة -
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  رؤساء االقسام - 3
الفصل والتخزين والتخلص من النفايات المتولدة في  متابعة اجراءات  عن ألقسام هي المسؤولونرؤساء ا

  أقسامهم. و يجب عليهم:
و  فصلن في القسم على بينة من طرق التأكد من أن جميع األطباء والممرضين  و الموظفين الفنيي -

  تخزين النفايات  بكفاءة عالية
 فى نفايات لمراقبة الممارسات من أجل تجنب الفشل أو األخطاءمنتظم مع ضابط إدارة الالاإلتصال  -

  العمل.
  التخلص منهاضمان تدريب الموظفين في القسم على إجراءات فصل النفايات و -
  تشجيع الكوادر الطبية والتمريضية لتوخي الحذر و متابعة اإلجراءات الصحيحة في جميع األوقات. -

  
  هايرئيسة الهيئة التمريضية أو مساعد - 4

 هي المسؤولة عن تدريب هيئة التمريض و الهيئة المعاونة في اإلجراءات الصحيحة للفصل و  -
  تخزين ونقل والتخلص من النفايات.:

و مسئولى  ادلةمكافحة العدوى، كبير الصي طبيبالتنسيق مع ضابط إدارة النفايات والمستشارين ( -
السيطرة األمان و  لى مستويات عالية من) للحفاظ عالسالمة فى المختبر و االشعة و الطب النووى

  على العدوى.
المشاركة في تشجيع هيئة التمريض و الهيئة المعاونة على التدريب لتجديد المعلومات في التعامل  -

  والمعالجة والتخلص من نفايات الرعاية الصحية؛
ام به حيال مسائل وتقرير ما يجب القي م لضمان تنسيق األنشطة التدريبيةالتنسيق مع رؤساء األقسا  -

  إدارة النفايات فى اقسامهم
  
  طبيب مكافحة العدوى - 5
لتقديم المشورة بشأن  جب أن يتواصل طبيب مكافحة العدوى مع ضابط إدارة النفايات على أساس مستمري

  السيطرة على العدوى  ومعايير معالجة النفايات ونظام التخلص منها.
  نفايات الرعاية الصحية وتشمل:واجبات طبيب مكافحة العدوى والتي تتعلق  

 تحديد االحتياجات التدريبية وفقا لدرجات الموظفين  -
  التنظيم واإلشراف على دورات تدريب الموظفين على مخاطر العدوى من سوء إدارة النفايات -
  ورئيسة الهيئة التمريضية ومدير المستشفى لتنسيق التدريب. التنسيق مع رؤساء األقسام  -

  
  

  كبير الصيادلة  - 6
  مخازن األدوية والتقليل من النفايات الصيدالنية. وتشمل الواجبات:ن اإلدارة اآلمنة لهو المسؤول ع

ورئيسة الهيئة التمريضية ومدير المستشفى وتقديم  اء األقسام وضباط إدارة النفاياتالتنسيق مع رؤس -
ة لمعالجة النفايات المشورة  وفقا لسياسة ومبادئ السياسات الوطنية الخاصة باإلجراءات المناسب

  الصيدالنية والتخلص منها
  لمعالجة والتخلص من النفايات الصيدالنية.اجراءات إلنسيق المراقبة المستمرة ت -
  التأكد من حصول الموظفين العاملين في معالجة النفايات الصيدالنية على التدريب المناسب. -
من من المستحضرات الصيدالنية يكون على دراية بكل ما هو حديث عن طرق معالجة والتخلص اآل -

  منتهية الصالحية والتالفة وغير صالحة لالستعمال ومغلفات األدوية والتجهيزات الطبية.
  ويتم إدارة هذه النفايات بأمان أن المنتجات السمية تستخدم بأمانله مسؤولية خاصة في ضمان  -

  

  مسئولى السالمة فى اقسام األشعة و الطب النووى و المختبر    - 7
هي نفسها التي األشعة و الطب النووى والمختبر. جبات ومسؤوليات مسؤول السالمة فى قسموا -

   بالمواد المشعة ومخلفات الختبر .يخضع لها كبير الصيادلة ولكن تتصل 
والحماية من  النفايات  قد يكون هناك أيضا لوائح و قواعد إضافية تتعلق بالتخزين والتخلص من -

  السائلة .  ويات المختبر المعدية و الكيما النفايات المشعة ونفايات
  و هذه القواعد يجب اتباعها بدقة لسالمة معالجة تلك النفايات -
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  مسئول المشتريات و المخازن   - 8
يجب أن يتواصل مسئول المخازن و المشتريات  مع ضابط إدارة النفايات لضمان إمدادات مستمرة  -

ويات و سالت النفايات وقطع الغيار معدات معالجة من العناصر المطلوبة إلدارة النفايات (مثل حا
  النفايات في الموقع).

ولكن ينبغي  ناسب لضمان أن تكون متاحة دائما يجب أن تطلب و توفر هذه العناصر في الوقت الم -
  المخازن.فى إلمدادات من تلك اتجنب التراكم المفرط 

نية شراء المنتجات الصديقة للبيئة إمكا منيجب على مسئول المشتريات و المخازن أيضا التحقق   -
 ).البولي فينيل خالية من كلوريدالالبالستيك  مواد  (مثل

   
  مهندس المستشفى - 9

مهندس المستشفى هو المسؤول عن تركيب وصيانة مرافق تخزين النفايات ومعدات المناولة التي  -
  تتوافق مع مواصفات السياسة الوطنية.

وهو المسؤول عن  لمعالجة للنفايات في الموقع أي معدات  المهندس أيضا مسؤول عن عملية صيانة -
  الموظفين العاملين في مجال معالجة النفايات، 

  وضمان ما يلي: -
و التأكد انهم حصول الموظفين فى قسمه على تدريب على مبادئ التخلص من النفايات و •

  يدركون مسؤولياتهم في إطار خطة المستشفى إلدارة النفايات.
 تشغيل مرافق معالجة النفايات في الموقع على طرق تشغيلها وصيانتها. دريب موظفى ت •


