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تاريخ پذيرش2131/51/52:

چکيده
زمينه و هدف :مدیریت بهینه پسماند بیمارستانها برای حفاظت از سالمتی عمومی و محیطزیست ضروری استت ذت ا هتدز از معاذ ته
حاضر بررسی متغیرهای مدیریتی پسماندهای بیمارستانی از ذحاظ انعباق با استاندارد  ISO 14001میباشد تا عالوه بر دستیابی به نقاط
ض ف مدیریت پسماند در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد راهکارهایی جهت رفع این نقاط ض ف ارائه گردد.
روش بررسی :این پژوهش در سال  2931انجام شده است .اطالعات موردنیاز پتژوهش در بشتش پستماند بیمارستتانی بتا بهرهگیتری از
پرسشنامه و جداول طراحی شده سازمان بهداشت جهانی بدست آمد .چگونگی مدیریت زیستمحیعی این پسماندها نیز از طریق پرسشنامه
و بر مبنای استاندارد سیستم مدیریت زیستمحیعی ( )ISO 14001و با استفاده از محتتوای استتاندارد م تی ایتران و استتفاده از طیتف
ذیکرت کسب شد .تجزیه و تح یل تمامی دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسشه  21انجام شد.
يافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که بیمارستانها از ذحاظ متغیرهای شناسایی جنبههای زیستتمحیعی برنامتهریزی بترای نیتل بته
اهداز خرد و کالن کسب آموزشهای الزم تدوین وظایف و مسئوذیتهای مدیریت پسماند و آمادگی واکتنش در وضت یت اضتعراری در
شرایط پایینتری از میانگین فرضی ( )9به سر میبرند .در راستای شناسایی جنبتههای زیستتمحیعی پستماندهای بیمارستتانی یافتتهها
نشان داد که از  1932/21کی وگرم مواد زائد توذیدی روزانه در بیمارستانها  %11/19از پستماندها م متوذی  %91/22عفتونی و  %3/82از
پسماندها نوکتیز و برنده بودند .همبستگی م نیداری بین ت داد خدمات ارایهشده در بیمارستانهای آموزشی با نرخ پسماندهای توذیتدی
روزانه مشاهده گردیتد ( .)P= 3/332 r= 3/331رابعته رگرستیونی م نتیداری نیتز بتین زیربنتای بیمارستتانهای موردمعاذ ته و نترخ
پسماندهای توذیدی روزانه مشاهده گردید (.)P= 3/31
واژههای کليدی :پسماند بیمارستان استاندارد  ISO 14001یزد.
( -*2مسوول مکاتبات) :دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست دانشگاه یزد یزد ایران.
 -1دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبی ی و کویرشناسی دانشگاه یزد یزد ایران.
 -9دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه ع وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ایران.
 -4دکتری اپیدمیوذوژی مرکز تحقیقات ق ب و عروق دانشگاه ع وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ایران.
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Abstract
Background and Objective: The optimal management of hospital waste is essential to protect the
public health and environment. The aim of the present study is to investigate the variables of hospital
waste management in terms of their compliance with the ISO 14001 standard. In addition to
identivying the weaknesses of waste management, some strategies are presented overcome them.
Method: This study was carried out in 2013. The required data for hospital waste sector were obtained
using a questionnaire and the Tables designed by World Health Organization (WHO). Condition of the
environmental management of the wastes was described using the questionnaire, the environmental
management system standard (ISO 14001), the national standard of Iran, and Likert range. All the data
were analyzed by SPSS 16.
Findings: Results showed that the conditions in the studied hospitals were lower than the hypothetical
average (3) in terms of some variables such as identification of environmental aspects, planning for
achieving the macro and micro goals; receiving the necessary training, drafting functions and
responsibilities of waste management, and preparation for emergency response. In order to identify the
environmental aspects of hospital waste, results showed that from 2307.82 Kg of the waste produced
in hospitals daily, 62.23% were general waste, 36.17% were infectious waste and 0.58% were sharp
substances. There was a significant correlation between the numbers of provided services in hospitals
and the rate of daily generated waste (r= 0.992 ،P=0.008). Moreover, there was a significant regression
relation between the overall area of hospitals and the rate of daily generated waste (P=0.02).
Keywords: Waste, Hospital, Standard, ISO 14001, Yazd.

1- MSc in Environmental Engineering, Yazd University, Yazd, Iran. * (Corresponding Author)
2- Associate Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran.
3- Associate Professor, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of
Medical Sciences, Yazd, Iran.
4- PhD in Epidemiology, Cardiovascular Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,
Yazd, Iran.

بررسی متغيرهای مديريتی پسماندهای بيمارستانی....

123

مقدمه
رعایت مسایل بهداشتی ج وگیری از انتشار آذودگی و متدیریت

منتتابع مناستتب دانستتتند ( .)29همچنتتین  Camposدر ستتال

صحیح پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی بتهعنوان مراکتزی

 1321بتته بررستتی نظامهتتای متتدیریت زیستتتمحیعی بتترای

که پ یرای افراد بیمار هستند بسیار حایز اهمیت است .تمتا

شرکتهای کوچک در جنوب برزیل پرداختت و ضتمن م رفتی

مستقیم یا غیرمستقیم انسان با پسماندهای بیمارستانی میتواند

نظام مدیریت زیستمحیعی بهعنوان ابزاری جهت منع آذودگی

سبب مشکالت جدی بر سالمتی افتزایش بتو و رشتد حشترات

پ یرش قوانین و کاستن از اثرات زیستمحیعی به ایتن نتیجته

 8/1می یتون نفتر از

دستیافت که شرکتها و سازمانهای کوچک برای دستیابی به

کودکان و ابتالی  19می یون نفر به انواع بیماریهای عفتونی از

استانداردهای زیستمحیعی به رعایت عوامل بیشتتری نستبت

جم ه هپاتیت  C Bو ایدز میگردنتد ( .)2-9در ایتران بتهطور

به شترکتهای بتزر

نیتاز دارنتد ( .)24استتانداردهای ISO

مششص  %23از زباذههایی که از بیمارستتانها ختار میشتوند

 14000مجموعتتهای از استتتانداردها استتت کتته یکدستتته از

خعرناک بوده ( )4ذ ا عواقب ناشی از پسماندهای بیمارستتانی

نیازمندیهای زیستمحیعی را مششص مینمایتد کته بایستتی

نگرانکننده است .مدیریت پسماند یک مسئ ه چندوجهی استت

توسط مدیریت مدنظر قرار گیرنتد .ستری استتانداردهای ISO

کتته در ستتعح بیناذم تتی دارای جنبتتههای فنتتی اقتدتتادی و

 14000از عمومیتتت بتتاالیی برختتوردار بتتوده و از ستتال 2331

اجتماعی بر پایه توست ه پایتدار برختوردار استت ( .)8معاذ تات

کاربردیتر شده است ( .)28با توجه به این امر که برخورداری از

مدیریت زیستتمحیعی از ستال  2323آغتاز شتد و بتا توست ه

گواهینامه  ISO 14001از زیرمجموعه استانداردهای مجموعه

مدلهای رایانهای در سال  2323افتزایش یافتت ( .)1معاذ تات

 ISO 14000در راستای بازنگری زیستمحیعی اساساً محرک

مت ددی پیش از این در کشورهای درحالتوس ه صورت گرفتته

برقراری یک سیستم مدیریت زیستمحیعی است و اجترای آن

است ( 2و  )2با وجود این نشانههای اندکی از بهبتود متدیریت

پاسشی به خواستههای سازمان جهت نوآوری است ذ ا بهعنوان

زیستمحیعی بهویژه مدیریت پسماند بته ستعح رضتایتبشش

ابزاری برای کنترل زیستمحیعی مدنظر قترار میگیترد .ت تداد

وجود دارد .بهطوریکته تحقیقتات صتورت گرفتته در آمریکتای

زیادی از بیمارستانها در سراسر جهان در تتالش بترای کستب

جنوبی آفریقا و کشورهای آسیایی نشان میدهد که فقط ت داد

چنین استتانداردهایی هستتند بهطوریکته در معاذ تاتی نیتز

اندکی از بیمارستانها یا مراکز درمانی به بهبود کمتی و کیفتی

اجتترای استتتاندارد  ISO 14001را عتتام ی جهتتت افتتزایش

آنچنانکه مورد انتظار بوده توجه کردهاند ( 3و  .)23در برخی

رقابتپ یری سود بیشتتر و تدتویر م تبرتتر دانستتهاند (.)21

از تحقیقات فقدان چارچوب قانونی یا سیاست اجتماعی ختا

ازآنجاکه میزان پسماندهای بیمارستانی در بسیاری از شهرهای

در این مورد معرح شده است ( 2و  .)2ازآنجاکته آگاهیهتا در

ایران از جم ه یزد بهطور قابلتوجهی افزایش یافته با وجود این

سراستتر جهتان از نیتتاز بتته کنتتترل شتتدیدتر پستتماند توذیتتدی

توجه اندکی بر مدیریت و دفتع ایتن پستماندها صتورت گرفتته

بیمارستانها افزایش یافته است ذ ا مدیریت پسماند توذیدی از

است .هدز از پژوهش حاضر بررستی کتاربرد استتاندارد ISO

مراکز بهداشتی برای حفاظت از سالمتی عمومی ضروری استت.

 14001در ت یین وضت یت متدیریت پستماند بیمارستتانهای

در این راستا اذگوهای مدیریت زیستمحیعی با اقداماتی جتامع

تحت پوشش دانشگاه ع وم پزشکی شهید صدوقی یزد است تا از

شتدهاند

ایتتن رهیافتتت ضتتمن مقایستته مقتتادیر میتتانگین متغیرهتتای

( .)22سیستمهای مدیریتی اکوذوژیکی و چتارچوب ممیتزی آن

موردمعاذ ه یا به عبارتی دیگتر اجتزای استتاندارد بتا میتانگین

در ستتتال  2339ایجتتتاد و ستتتازمانها را بتتته بهبتتتود متتتداوم

فرضی ضمن دستتیابی بته نقتاط ضت ف متدیریت پستماند در

زیستمحیعی و سازگاری با قوانین ترغیب نمود ( .)21چارچوب

بیمارستانهای آموزشی منعبق با متغیرهتای کتالن استتاندارد

ممیزی زیستمحیعی از رهیافتت تتا اجترا در یتک بیمارستتان

ISO 14001؛ راهکارهایی جهت رفع ایتن نقتاط ضت ف ارایته

آموزشی موردمعاذ ه قرارگرفتته و محققتان چنتین فرآینتدی را

گردد .در این معاذ ه جهت بررستی جتامع یکتی از متغیرهتای

برای تح یل منظم کیفیت سالمت و بهداشت و استفاده بهینه از

استاندارد ISO 14001؛ ی نی بررسی جنبههای زیستمحیعی

گردد ( .)2بهطوریکه ساالنه موجب متر

برای حفظ محیطزیست درون سیستتمهایی هماهنت
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پستتماندهای بیمارستتتانها بتته پتتایش میتتزان توذیتتد شتترایط

شد ذ ا میتوان عنوان نمود که پرسشنامه تدوینشده از پایتایی

جداسازی نوع مکان و ظروز ذخیره و انتقال و دفع پستماندها

ع می الزم برخوردار است .در این معاذ ه جهت شناسایی دقیق

نیز پرداخته شد و همچنین میزان کارآمدی آموزشهای موجود

جنبههای زیستمحیعی پسماندهای بیمارستانی بهعنوان یکتی

در زمینه مدیریت پسماند در بیمارستانهای آموزشی مشتشص

از اجتتزای مهتتم بتتازنگری زیستتتمحیعی در استتتاندارد ISO

شد .امیتد استت یافتتههای حاصتل از ایتن معاذ ته زمینهستاز

14001؛ پ ت

دستیابی به اهداز مدیریت بهینته پستماندهای بیمارستتانی بتا

مشتتکالت حتتال حاضتتر جنبتتههای زیستتتمحیعی متتدیریت

استفاده از استانداردهای بیناذم ی در بیمارستانهای آموزشتی

پسماندهای بیمارستانی شهر یزد و کسب نتایج متورد انتظتار از

از معاذ تته منتتابع ع متتی و بتتا در نظتتر گتترفتن

شهر یزد باشد.

پرسشنامه پرسشنامه دوم بتر استا

مواد و روشها

خامی با بهرهگیتری از جتداول طراحیشتده ستازمان بهداشتت

منطقه موردمطالعه

جهانی ( )22برای گردآوری دادهها با استفاده از روش میدانی و

شهر یزد در بشش مرکزی فتالت ایتران بتا آب و هتوای گترم و

مداحبه و بازدید طراحی گردید .همچنین یک نوبتت بازدیتد از

خشک واقع شده است .ایتن شتهر بتهعنوان یکتی از قعبهتای

محل ذخیره موقت و امحای پسماندها در داخل بیمارستتانها و

درمانی جنوب کشور محسوب شده و مراکز درمتانی ایتن شتهر

دفتتع پستتماندها در ختتار از بیمارستتتانهای آموزشتتی صتتورت

هرساذه پ یرای بیماران از دیگر مناطق جنتوب کشتور هستتند.

گرفت .با تکمیل پرسشتنامه و جتداول ختام عتالوه بتر ت یتین

جام ه موردبررسی در این معاذ ه بیمارستانهای آموزشی شهر

وض یت توذید تفکیک جمعآوری انتقال ذخیرهسازی و تدفیه

یزد شتامل بیمارستتان افشتار شتهید دکتتر رهنمتون شتهید

و دفع پسماندهای بیمارستانی وزن پسماندهای بیمارستانهای

صدوقی و سوانح و سوختگی است.

آموزشی شهر یزد ت یین شد.

جمعآوری دادهها

تجزيه و تحليل دادهها

پژوهش حاضر از نوع توصیفی کاربردی است که در سال 2931

جهت انجام تح یل آماری در بشتش اول ایتن پتژوهش از آمتار

انجام یافته است .دادهها و اطالعات موردنیاز بشش اول پژوهش

توصیفی همچون میانگین و انحراز م یار و درصد فراوانی بترای

از طریق پرسشنامه تهیهشده با طیف ذیکرت بر مبنای استاندارد

توصیف داده ها و برای پاست بته ستتاالت پتژوهش و استتنباط

سیستم مدیریت زیستمحیعی استاندارد م ی ایران بتا عنتوان

آماری از آزمون آماری  tتکنمونهای استفاده شد .در بشش دوم

«سیستمهای مدیریت زیستتمحیعی -مششدتات و راهنمتای

نیز از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرستیون

استفاده» ( )22و همچنین مداحبه بتا متدیران بیمارستتانهای

چندمتغیره استفاده گردید .تمامی آناذیزهای باال بتا استتفاده از

آموزشی و کارشناستان بهداشتت و ختدمات بازدیتد میتدانی و

نرمافزار  SPSSنسشه  21انجام یافت .در این پژوهش وزن هتر

بررسی گزارشها و مستندات موجود در زمینه مدیریت پستماند

یک از پرستشهای پرسشتنامه اول بهصتورت میتانگین نظترات

در دوره زمانی مهرماه تا اسفندماه تهیه گردید .منبع جمعآوری

کارشناسان مرتبط با مجموعه ستاالت موجود در پرسشتنامه در

داده های مربوط به متغیرهای موردمعاذ ه این پژوهش اجتزای

بیمارستتانهای تحتت پوشتش دانشتگاه ع توم پزشتکی شتهید

استاندارد  ISO 14001بود که مجموعاً در قاذتب  44پرستش

صدوقی یزد در گردید و بتا میتانگین مفتروا یتا نظتری ()9

بهدست آمد .روایی پرسشنامه تدوینشده از نوع محتوایی بتود

مقایسه شده بهطوریکه مقایسه میانگین کسبشده متغیرهای

از بررستتی متشددتتان و حت ز پرستتشهای

 29گانه مدیریت پسماند منعبق با استاندارد  ISO 14001در

تکراری و مبهم که منجر به کاهش روایی پرسشنامه میشتدند

هر چهار بیمارستان با میانگین فرضی ( )9با استفاده از آزمون t

کیفیت ابزار انتدازهگیری بهبتود یافتت و پایتایی نیتز از طریتق

تکنمونهای صورت گرفت .درصورتیکه میانگینهای کسبشده

آزمتون -آزمتون مجتتدد بتا پرسشتتنامه در بتین کارشناستتان در

هر یک از متغیرها برای هر چهار بیمارستان از میتانگین فرضتی

بیمارستتتانهای موردمعاذ تته و دانشتتگاه ع تتوم پزشتتکی شتتهید

( )9کمتر باشد نشانگر آن است که سیستم مدیریت پسماند در

صدوقی یزد صورت گرفت .مقدار آذفای کرونباخ  3/232محاسبه

قاذب استاندارد  ISO 14001در بیمارستانهای آموزشی شتهر

بهطوریکتته پت

طیتف گتاتمن و جتداول

بررسی متغيرهای مديريتی پسماندهای بيمارستانی....
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یزد آن متغیر را در برنگرفتته استت درحاذیکته میانگینهتای

 ISO 14001در زمینه مدیریت پسماند معترح و راهکارهتایی

کسبشده برای هتر چهتار بیمارستتان از میتانگین فرضتی ()9

جهت رفع این موانع ارایه گردید.

بیشتر باشد نشانگر آن است که سیستم متدیریت پستماند در

نتايج

قاذب این استاندارد در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد تقریبتاً

نتایج حاصل از معاذ ه عوامتل متتثر بتر متدیریت پستماندهای

بتا توجته بته

بیمارستانی در متغیرهای استاندارد  ISO 14001کته درواقتع

نتایج حاصل موانتع دستتیابی بیمارستتانهای آموزشتی تحتت

پاس ت بتته پرستتشهای پتتژوهش هستتتند در جتتدول شتتماره 2

پوشش دانشگاه ع وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید

مششص شده است.

بششهای مشت ف آن را در برگرفته است .ستپ

صدوقی یزد در دستیابی به استانداردهای بیمارستانی منعبق با

جدول  -2ميانگين ،انحراف معيار و درجه معنیداری متغيرهای استاندارد ISO 14001
Table 1- Mean, Standard deviation and Significant degree of ISO 14001 standard variables

نام متغير

ميانگين

انحراف معيار

اختالف ميانگين

جهتگیری خطمشیهای زیستمحیعی

9/23

3/29

3/23

P-Value
(3/12)ns

شناسایی جنبههای زیستمحیعی

1/29

3/81

-3/22

(3/83)ns

تدوین اهداز کالن و خرد زیستمحیعی

9/32

3/38

3/24

(3/23)ns
(3/83)ns

برنامهریزی برای نیل به اهداز خرد و کالن زیستمحیعی

1/21

3/42

-3/24

تدوین وظایف مسئوذیتها و اختیارات زیستمحیعی

1/33

3/18

-2/33

*

کسب آموزشهای الزم

1/23

3/14

-3/22

**

3/332

استقرار نظام ارتباطی

9/44

3/33

3/44

(3/43)ns

مستندسازی سیستم مدیریت زیستمحیعی

9/22

2/32

3/22

(3/23)ns

کنترل عم یات و ف اذیتها در ارتباط با جنبههای زیستمحیعی

9/81

3/88

3/81

(3/29)ns

آمادگی واکنش در وض یت اضعراری

1/92

3/22

-3/11

(3/21)ns

امکان ارزیابی ادواری

9/32

2/22

3/32

(3/32)ns

اقدام اصالحی برای ح ز عدم انعباقها

9/41

2/19

3/41

(3/11)ns

بازنگری نظام زیستمحیعی

9/83

3/89

-3/21

(3/23)ns

3/31

* اختالز م نیدار در سعح  8درصد

با توجه به جتدول  2میتانگین پرستشهای مربتوط بته متغیتر

جنبههای زیستمحیعی در بیمارستانها اختالز م نیداری بتا

جهتتتتگیری خطمشتتتیهای زیستتتتمحیعی حتتتال حاضتتتر

میانگین فرضی با اطمینان  38درصد نداشتت .نتتایج حاصتل از

بیمارستانهای آموزشی شتهر یتزد از ذحتاظ متدیریت پستماند

پرسشتتنامه متتدیریت جنبتتههای زیستتتمحیعی پستتماندهای

 9/23حاصل شد به این م نتا کته خطمشتیهای حتال حاضتر

بیمارستانی در این بیمارستانها در  2گام نشان داد کته ت تداد

بیمارستانهای آموزشی با میانگین فرضی با اطمینان  38درصد

کل تشتهای ف تال در بیمارستتانهای آموزشتی موردمعاذ ته

اختالز م نتیداری نداشتته استت .میتانگین متغیتر شناستایی

 284تشت است که پایینترین درصد روزانه اشغال تشت  %83و

جنبههای زیستمحیعی از سوی بیمارستانهای آموزشی شتهر

در بیمارستان تشددی سوانح و سوختگی بتود .ت تداد متوستط

یزد  1/29حاصل شد به این م نا که بیمارستتانهای آموزشتی

خدمات ارایهشده در این بیمارستانها  29عدد و حتداکرر  22و

شهر یزد جنبههای زیستمحیعی ف اذیتهای ختود را در حتد

حداقل  3عدد بود .حتداکرر مجمتوع ت تداد بیمتاران بستتری و

کمتر از میتانگین فرضتی شناستایی نمتوده و میتزان شناستایی

ستترپایی موردپ ت یرش در بیمارستتتانهای موردمعاذ تته بتتهطور
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علی طالشی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 2136

متوسط روزانه  133نفر و حداقل  18نفر بود .در گام دوم که بته

ت داد خدمات ارائهشده وس ت بیمارستتان شترایط اقتدتادی

بررسی میتزان توذیتد پستماند در بیمارستتانها پرداختته شتد

اجتماعی و فرهنگی بیماران و شرایط منعقهای کته بیمارستتان

یافتهها نشان داد که پسماندهای توذیدشده فقط به سته بشتش

واقعشده است بستگی دارد .بهطوریکه همبستگی م نتیداری

«شبه خانگی یا م موذی» «عفونی» و «تیز و برنتده» از هشتت

بین ت تداد ختدمات ارایهشتده در بیمارستتانهای آموزشتی بتا

طبقه توصیهشده سازمان بهداشت جهانی تقسیم میشتدند (.)9

متوستتط پستتماند توذیتتدی روزانتته وجتتود داشتتت (r= 3/331

میزان پسماند توذیدی در بیمارستانهای موردمعاذ ه به عوامتل

 .)P=3/332در جدول شماره  1نرخ توذید پسماندها در چهتار

مشت فی ازجم ه ت داد تشتهای ف ال ت داد متوستط بیمتاران

بیمارستان در دوره زمانی موردمعاذ ه نشان دادهشده است.

جدول  -1نرخ توليد پسماندهای بيمارستانهای آموزشی شهر يزد
Table 2- Production rate of Yazd educational hospitals

ظرفيت

درصد

نرخ توليد مواد زايد ()Kg/bed/day

نام

(تعداد

روزانه

معمولی

بيمارستان

تخت

اشغال

و شبه

فعال)

تخت

خانگی

شهيد
صدوقی
سوانح و
سوختگی
محمدصادق
افشار
شهيد
رهنمون
مجموع

عفونی

نوکتيز
و برنده

نرخ توليد مواد زايد ()Kg/day
معمولی و

کل

شبه

عفونی

خانگی

نوکتيز
و برنده

کل

433

%33

2/21

3/23

3/31

1/22

244/82

983/22

2/8

2221/22

83

%83

3/3

3/4

3/331

2/931

48

13

3/9

18/9

284

%28

1/43

3/24

3/332

9/14

923

293

2/94

832/94

283

%28

1/21

1

3/31

4/22

918

933

9/43

112/4

284

-

2/91

4/29

3/384

22/431

2424/82

233/22

29/84

1932/21

همچنین یافتهها نشتان داد کته در هی یتک از بیمارستتانهای

این مقدار و در مورد با پسماندهای تیز و برنده تقریباً ندف ایتن

آموزشی موردمعاذ ه نرخ توذید پسماندها در بششهای مشت تف

مقدار تشمین زدهشده است .در این معاذ ته بترای ت یتین نتوع

بیمارستانها بتهطور جداگانته وجتود نتدارد .ستازمان بهداشتت

رابعه بین متوسط نرخ زباذه توذیدی با متغیرهای مستقل شامل

جهانی ضمن گزارش نرخ توذید پسماندهای بیمارستانی میتزان

ت داد متوسط بیمتاران سترپایی و بستتری مستاحت زیربنتایی

 4/2تتتا  2/2کی تتوگرم پستتماند در روز بتته ازای تشتتت ف تتال را

بیمارستانهای موردمعاذ ه و درصد روزانه اشغال تشت از آزمون

استاندارد دانسته ( )9که نتایج این پژوهش با استاندارد یادشده

آماری تجزیه رگرسیون چندگانه استفاده شد .بر اسا

ضتریب

معابقت دارد .مقدار کتل متواد زائتد توذیتدی در بیمارستتانها

تششیص رابعه رگرسیون چندگانه ( )R2=3/31میتتوان بیتان

 241/98تن در سال بود که  %11/19از پسماندها شبه ختانگی

نمود که  %31از تغییرات متغیر وابسته به واسعه متغیر مساحت

 %91/22عفونی و  %3/82از پسماندها نتوکتیز و برنتده بودنتد.

زیربنایی بیمارستانهای آموزشی بوده و با توجه به اینکه مقدار

ایتتن در حتتاذی استتت کتته ستتازمان بهداشتتت جهتتانی میتتزان

( )P=3/31بتتود بتتا اطمینتتان  38درصتتد رابعتته رگرستتیونی

پستتماندهای عفتتونی و نتتوکتیز و برنتتده را در پستتماندهای

بهدستتآمده ( )3/312 × x1- 81/821تاییتد گردیتد .در گتام

بیمارستانی به ترتیب  %28و  %2تشمین زده که مقادیر حاصتل

سوم این پژوهش به معاذ ه شیوه تفکیک جمعآوری و ظتروز

در این معاذ ه در مورد با پسماندهای عفتونی بتیش از دو برابتر

جمعآوری پسماندها پرداخته شد .بررسیهای بهعملآمده نشان

بررسی متغيرهای مديريتی پسماندهای بيمارستانی....
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داد که در تمتام بیمارستتانهای موردمعاذ ته جداستازی اوذیته

خدمات بیمارستانها بود که تحت نظارت مستقیم کارشناستان

پسماندها درون بششهتای بیمارستتانهای آموزشتی بهصتورت

بهداشت محیط بیمارستانها بودند .در  %83از بیمارستانها این

دستهبندی در کیسهها یا ظروز رنگی کد دار صورت میگیترد.

عمل بهصورت مش وط در کیستههای مجتزا صتورت میگرفتت

در تمام بیمارستانها ابزار مکانیزهای برای تفکیک اوذیته وجتود

درعینحال در  %28از بیمارستانهای موردمعاذ ته گزارشتی از

نداشت و این عمل بهصورت دستی صتورت میگرفتت .الزم بته

پاره شدن و واژگونی پسماندهای بیمارستانی مشتاهده نشتد .در

ذکر است که در  %83از بیمارستانها تفکیک مواد قابل بازیافت

گام پنجم به بررسی خدوصیات مکان ذخیره موقتت پستماندها

در بیمارستانها انجام میشد .در بشتش جمتعآوری پستماند از

در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد پرداخته شتد بهطوریکته

بششها این عمتل در  %28از بیمارستتانهای موردمعاذ ته بتا

مششص شد در تمام بیمارستانهای آموزشی موردمعاذ ه مکان

استتتفاده از ظتتروز استتتاندارد بتتا درب بستتته انجتتام گرفتتت و

ذخیره موقتی بیمارستتانها درون محوطته بیمارستتانها قترار

جمتتعآوری پستتماند در %83

داشتت بهطوریکته در هی یتک از بیمارستتانها پستماندهای

بیمارستانها در پایان هرروز کتاری و در  %83بیمارستتانها در

جداستتازی شتتده در بششهتتا در ایتتن مکتتان بتتا هتتم مش تتوط

پایان هر نوبت کاری انجام یافت .روش جمتعآوری پستماندهای

نمیشدند به این م نتا کته مکتان ذخیتره موقتت پستماندهای

عفونی در تمام بیمارستتانهای موردمعاذ ته استتفاده از کیسته

پزشکی (عفونی و تیز و برنده) و پسماندهای م موذی جدا بود و

بتتتود و در  %18از

در تمام بیمارستانها مدتزمان نگهداری موقت پسماندها کمتر

بیمارستانهای موردمعاذ ه از ظتروز و کیستههای پالستتیکی

از  14ساعت بود .اذبته در مورد پسماندهای م موذی ممکن بتود

قهوهای توصیهشده سازمان بهداشتت جهتانی بترای جمتعآوری

این زمان به  42ساعت افزایش یابد .برخی از خدوصیات مکتان

پسماندهای شیمیایی و دارویی استتفاده میشتد ( )9و در بقیته

ذخیتتره موقتتت پستتماندهای بیمارستتتانی در بیمارستتتانهای

بیمارستانها به روش غیتر صتحیح (دفتع در چتاه جتاذب و یتا

موردمعاذ ه حاکی از وض یت نامناسب ایتن مکانهتا در  %28از

کیسههای مشکی) دفع میشد .در تمام بیمارستتانها از ستفتی

بیمارستانهای موردمعاذ ه داشت که ذزوم توجه به مکانیابی و

و مقاوم) برای جمتعآوری پستماندهای

نظارت دقیق بهداشتی زیستتمحیعی را ایجتاب مینمایتد .در

نوکتیز و برنده و از کیسههای زباذته مشتکی بترای جمتعآوری

گام ششم این معاذ ته بته بررستی شتیوه تدتفیه پستماندهای

پستتماندهای شتتبه ختتانگی یتتا م متتوذی استتتفاده میشتتد .در

بیمارستانی پرداخته شد .نتایج بررسی نشان داد کته در  %83از

بیمارستانهای موردمعاذ ه دفع اعضا و انتدامهای قععشتده و

بیمارستتتتانهای موردمعاذ تتته از سیستتتتم اتتتتوکالو بتتترای

بدن همراه یا بدون اتدال به استشوان و جنین سقطشده ب د از

بیخعرسازی زباذه و در  %83نیتز زباذتهها بته مکانهتای دفتن

بستهبندی درون پالستیک و انتقال به سردخانه توسط ستازمان

نسبتاً بهداشتی برای دفع انتقال داده میشدند .در بررستیهتای

تحتتتت نظتتتارت شتتتهرداری صتتتورت میگرفتتتت .در  %83از

بهعملآمده مششص شد که مسافت انتقال از بیمارستتانها بته

بیمارستانها جمعآوری پسماندها سه بار در روز انجام میشد و

محل دفع نهتایی طتوالنی بتوده و انتقتال روزانته پستماندها در

در بقیتته ایتتن عمتتل بتته ترتیتتب یتتک و دو بتتار در روز صتتورت

بیمارستتتان ستتوانح و ستتوختگی ستتهبار در هفتتته و در ستتایر

میگرفت الزم به ذکر است که طبتق بررستیهای بهعملآمتده

بیمارستانها به ع تت بیشتتر بتودن ت تداد تشتت ف تال روزی

مششص شد که ت داد و مکتان ظتروز جمتعآوری پستماند در

یکبار در هنگام صبح صورت میگرفت با توجه به این وضت یت

بششهای مشت ف تمام بیمارستانها کافی و مناسب بود .در گام

زمان تأخیر بین توذید و تدفیه پسماندها در بیمارستان سوانح و

چهارم بته بررستی چگتونگی انتقتال پستماندهای بیمارستتانی

سوختگی  42ساعت و در سایر بیمارستانها  14ساعت بتود .در

پرداخته شد نتایج بررسی نشان داد که در تمام بیمارستانهای

گام هفتم به بررستی دفتع نهتایی پستماندهای بیمارستتانهای

آموزشی موردمعاذ ه انتقال فوری پسماندها از بششهای توذید

آموزشی شهر یزد پرداخته شد پت

از مشتاهدات بهعملآمتده

به مکان ذخیره موقت با استفاده از چرخدستی دوپایه بتا درب و

مششص شد که مکان دفع نهتایی پستماندهای بیمارستتانی در

در پایان هر نوبتکاری انجام میگرفت که این عمتل بتر عهتده

مراکزی صورت میگیرد که پسماندهای عفتونی از غیتر عفتونی

شستشتتوی ظتتروز مشدتتو

زردرنتتت

باک

درون ستتتعل زباذتتته زردرنتتت

(ج به مشدو
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جتتدا متتیشتتوند .درعینحتتال هی کتتدام از بیمارستتتانهای

متتدیریت پستتماند در قاذتتب استتتاندارد 44/3 ISO 14001

موردمعاذ تته بتته اجرایتتی نمتتودن متتاده  21آییننامتته متتدیریت

حاصل شد .به عبارتدیگر بیمارستتانهای آموزشتی شتهر یتزد

زباذههای بیمارستانی در مورد با ف زات سنگین نپرداخته بودند و

نظام ارتباطی نسبتاً مناسبی را بترای اجترای متدیریت پستماند

مستتئوالن بهداشتتت بیمارستتتانها نی تز در ای تن زمینتته آگتتاهی

مستقر نمودهاند .میانگین متغیتر میتزان مستندستازی سیستتم

نداشتند .در گام هشتم به بررسی سیستم فاضتالب بیمارستتانی

متدیریت پستماند در قاذتب استتاندارد  17/3 ISO 14001و

بهعنوان یکی از مهمترین عوامل شیوع انواع بیماریهای عفتونی

باالتر از میانگین فرضی بود .این بدان م نا استت کته عناصتر و

در سعح جام ه پرداخته شد .بررسیها نشان داد کته در %233

عوامل اص ی مدیریت پسماند بهصورت مکتوب و در حتد کتافی

از بیمارستانهای آموزشی موردمعاذ ه سیستم تدفیه فاضتالبی

تشریح میگردد .میانگین متغیر کنترل عم یات و ف اذیتهتا در

وجود ندارد بتهطوریکته در  %83از بیمارستتانها شتیوه دفتع

مورد جنبههای زیستمحیعی  9/81است .با توجه به اینکه بتر

فاضتتالبها بتته چاههتتای جتتاذب و در  %83بتته درون سیستتتم

استتا

اطالعتتات حاصتتل از پرسشتتنامه شناستتایی جنبتتههای

فاضالب شهری است .بررسیها نشان داد که شبکه جمعآوری و

زیستمحیعی در بیمارستانهای آموزشی پتایینتر از میتانگین

دفع فاضالبهای بیمارستانهای آموزشی شهر یزد با اصول فنی

فرضی بود ذ ا میتوان عنوان نمود کته بتاوجود اینکته کنتترل

و بهداشتی و استتانداردهای محیعتی معابقتت نتدارد کته ایتن

عم یات و ف اذیتهای متدیریت پستماند در ایتن بیمارستتانها

مسئ ه هشداری است برای مدیران مربوطه که با انجام اقداماتی

باالتر از میانگین فرضی است با این حتال ارزیتابی انحرافتات از

مناسب در این زمینته از شتیوع بیمتاریهتای عفتونی ناشتی از

عم کرد به میزان اندکی صورت گرفته و این امر شتاید بته ایتن

فاضالب در آینده و در سعح جام ه ج وگیری نمایند.

دذیل باشد که قوانین کافی برای ج وگیری از انحراز از اهداز و

بررسیهای انجامیافته میانگین متغیتر تتدوین اهتداز کتالن و

خطمشیها وجود ندارد .میانگین آمتادگی واکتنش در وضت یت

خرد مدیریت پسماند را م ادل  9/32نشان داد که بتا میتانگین

اضتتعراری  1/92و کمتتتر از حتتد می تانگین فرض تی استتت کتته

فرضی ( )9با اطمینان  %38اختالز م نیداری نداشت .با وجود

نشاندهنده این است که روشهای کارا برای واکنش نسبت بته

تدوین اهداز کتالن و خترد متدیریت پستماند بیمارستتانهای

وض یت اضعراری در زمینه متدیریت پستماندها کمتتر متدنظر

آموزشی بترای نیتل بته اهتداز خترد و کتالن زیستتمحیعی

قرارگرفته و درصورتیکه روشهتای اجرایتی از جانتب دانشتگاه

برنامهریزی جام ی صورت نگرفته بود بهطوریکه میانگین ایتن

تدوین شده در بیمارستانهای آموزشتی بررستی ع متی نشتده

متغیر در بیمارستتانهای آموزشتی شتهر یتزد  1/21و کمتتر از

است .میانگین متغیر امکان ارزیابی ادواری ف اذیتهتای مربتوط

میانگین فرضی ( )9بتود .یکتی دیگتر از متغیرهتای اثرگت ار در

به مدیریت پسماند بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی شهر

دستتتیابی بتته استتتاندارد  ISO 14001در بیمارستتتانهای

یزد باالتر از میانگین فرضی ی نی  9/32بود به این م نا کته بتا

آموزشتی شتهر یتزد تتدوین وظتایف مستئوذیتها و اختیتارات

وجود مستندسازی نستبتاً مناستب سیستتم متدیریت زیستت-

کارکنان بیمارستانهای آموزشی است که در این بیمارستتانها

محیعی از نظر مدیریت پسماند امکان ارزیتابی ادواری مناستب

داد که حاکی از عدم ت یتین

در این بیمارستانها قابل پیشبینتی بتوده استت و شتاید عتدم

دقیق مسئوذیتهای زیستمحیعی در زمینه پستماند هتر یتک

ارزیابی ادواری بسیار کافی در این بیمارستتانها بته ایتن ع تت

کارکنتتان بیمارستتتانها استتت بنتتابراین بایستتتی وظتتایف

باشد که روشهای اجرایی مدون برای ارزیتابی ادواری مقتررات

مستتئوذیتها و اختیتارات در راستتای تستتهیل متتدیریت جتتامع

زیستمحیعی به اجرا درنیامدهاند .میانگین متغیر اقدام اصالحی

پسماند مدنظر قرارگرفته و به کارکنتان ابتالگ گتردد .میتانگین

برای ح ز عدم انعباقها در مدیریت پستماند بیمارستتانهای

متغیر کسب آموزشهای الزم توسط کارکنان در متورد پستماند

آموزشی شهر یزد  9/41است که باالتر از میانگین فرضتی بتوده

بیمارستانی  1/23حاصل شتد کته پتایینتر از میتانگین فرضتی

است و نشانگر این است که بیمارستانهای آموزشی شتهر یتزد

است و اختالز م نیداری با میانگین فرضی بتا اطمینتان %38

اقدام اصتالحی یتا پیشتگیرانه بترای حت ز عتدم انعباقهتا بتا

داشت .میانگین متغیر استقرار نظام ارتباطی مناسب برای اجرای

استتتاندارد زیستتتمحیعی  ISO 14001در متتورد متتدیریت

میانگین  1/33را به خود اختدا
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پسماند را در حد متوسعی به عمتل آوردهانتد .میتانگین متغیتر

بتتهعنوان یکتی از اوذتین گامهتتای اساستی در فراینتتد متتدیریت

بازنگری نظام زیستمحیعی مدیریت پسماند  9/8استت .بتاالتر

پسماندهای بیمارستانی معرح شده است .با در نظر گرفتن ایتن

بودن ایتن مقتدار نستبت بته میتانگین فرضتی بتا وجتود عتدم

نکته که شرایط محل ذخیره موقت پسماندهای بیمارستتانهای

برنامهریزی برای نیل بته اهتداز خترد و کتالن زیستتمحیعی

آموزشتتی شتتهر یتتزد بتتا تمتتامی استتتانداردهای بهداشتتتی و

میتواند به ایتن دذیتل باشتد کته بتازنگری در بیمارستتانهای

زیستتتمحیعی معابقتتت نتتدارد ضتترورت دارد در مکتتانی تابی

آموزشی شتهر یتزد کمتتر متکتی بتر آمتار و اطالعتات بتوده و

طراحی و ساخت این مکانها به تمامی این اصول توجته گتردد.

همچنین کمتر بر جهتتگیری اهتداز خترد و کتالن در متورد

بدیهی است که این مکانها بایستتی بهداشتتی و ایمتن و فقتط

مدیریت پسماند اثرگ ار است به ایتن م نتا کته ایتن بتازنگری

بتترای اشتتشا

مستتئول قابلدسترستتی باشتتند .ازآنجتتا کتته

جامع و مناسب نیست.

پسماندهای بیمارستانی بهعنوان طبقته خاصتی از پستماندهای

بحث و نتيجهگيری

بیمارستانی بسیار خعرناک بوده و خاصیت سمیت و عفونتزایی

یافتههای این پتژوهش نشتان داد کته در متورد متغیرهتای -2

دارند ذ ا امحا و بیخعرسازی این مواد با هدز کاستتن از ایتن

شناسایی جنبههای زیستمحیعی  -1برنامهریزی جهت نیل به

خدوصیات است که ایتن عمتل در ت تدادی از بیمارستتانهای

اهتتداز ختترد و کتتالن زیستتتمحیعی  -9تتتدوین وظتتایف

آموزشی یزد کماهمیت در نظر گرفته شده است.

مسئوذیتها و اختیارات زیستتمحیعی  -4کستب آموزشهتای

براسا

الزم  -8آمادگی واکنش در وض یت اضتعراری بیمارستتانهای

بیمارستانی براسا

آموزشی شهر یزد در مدیریت پسماندهای بیمارستانی وضت یت

استاندارد  ISO 14001در بیمارستانهای آموزشی شتهر یتزد

چندان مناسبی نسبت به میانگین فرضی نداشته به عبارتدیگر

روشی کتاربردی استت ذت ا پتژوهش حاضتر ارایته برنامتههای

پتتایینتر از میتانگین فرضتی بودهانتتد .در متتورد ستتایر متغیرهتتا

راهبتتردی متتدیریتی عوامتتل اثرگت ار بتتر متتدیریت پستتماندهای

میانگین امتیازات کسبشده در بیمارستانها بتاالتر از میتانگین

بیمارستانی را با استفاده از مدلهای متنوع به محققان مدیران

فرض تی بتتود .فقتتدان آموزشهتتای الزم در رابعتته بتتا متتدیریت

و مستتئوالن دانشتتگاه و بیمارستتتانهای آموزش تی موردمعاذ تته

پستتماندهای بیمارستتتانی بتتهعنوان یک تی از م ضتتالت در ای تن

پیشنهاد مینماید که در معاذ اتی نیز پیش از این صورت گرفته

بیمارستانها معرح شد که در معاذ ات مشت ف بر نقش آموزش

است ( .)19این امر تنها از طریق ت امل این افراد با مدیران سایر

کارکنان در بهبود مدیریت پسماندها تأکید داشتند ( .)23 13از

مراکز بهداشتی درمانی خار از استان و انجام پژوهشهتایی در

دیگر م ضالت بیمارستانهای آموزشی شهر یتزد عتدم تتدوین

زمینتته متتدیریت راهبتتردی پستتماندهای بیمارستتتانی محقتتق

وظایف مستئوذیتها و اختیتارات زیستتمحیعی بترای تمتامی

میگردد.

کارکنان بیمارستان بود که همسو با معاذ ه صورت گرفته توسط
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