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 Keywords :كلمات دالة  Abstract :ملخص البحث
يد اعالمي بسبب تزقلق على مستوى مصدر  لصبحت تشكأنشطة الصحية التي ألا نتعتبر النفايات الطبية م

تقتضي الصحية فكانت الضرورة رافق وزيادة الخدمات بالم نخيرة كنتيجة لتحسيألا السنوات ا فيهكميات

إدارة ونظام للتعامل مع تلك المخلفات ومعالجتها أو التخلص منها بطرق آمنة بحيث ال تسبب أضراراً  وجود

 ومخاطراً للعاملين بها وأفراد األطقم الطبية والبيئة والمجتمع بصفة عامة.

 ورهظ سبابأحد أ نفات الطبية و قد يكولة المخلالعالمي بمشك متماهسنة الماضية، ازداد اال نالعشري لخالو

 مس المباشرتالم بواسطة الليالس ننساإلى اإل لنتشار تنتقة وسريعة األلقاتوفيروسية اض ميكروبية رمأعدة 

ن وضع لوائح وقوانيإلى  لالدو نمما دعي العديد م نالمصابي ىفات المرضلومخ لوثة بسوائلمواد م مع

 خرآل نالحين م مشكالتتحدث  كذل مفات الطبية. ورغلالمخ نم لصية فرز وجمع والتخلعم متنظ صارمة

مما يستوجب وضع إعتبارات لكل مرحلة من مراحل سلسلة التعامل مع  بعض المؤسسات الطبية في

 المخلفات الطبية ومن أهمها مرحلة النقل الداخلي للمخلفات داخل المؤسسة أو المنشأة الصحية.

 النفايات الطبية الخطرة  

Hazardous Medical Waste     

 التصميم الصناعي 

Industrial Design  

 حاوية نقل النفايات 

Waste transportation container 

 Environmentالبيئة 

 Waste Cartعربة المخلفات 

 Product Designتصميم المنتج 
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 Introduction :املقدمة

دارة نفايات الرعاية الصحية الجيد  لوجود سياسة مصممة بشك إن

المستشفيات ومنشآت الرعاية ق اإلدرات الطبية وعات لىيقع ع
 لنفايات تشتم نذه المنشآت مهنسبة لما تفرزه  األخرى الصحية

الحادة  دواتألوا تشريحية نفاياتمنها معدية خطرة ونفايات لى ع

ت ارهطة الصالحية والكيماويات والمهيدوية منتوثة ونفايات األلالم
 نذه النفايات تعد مه لمث إنينات، ولجوالنفايات والنفايات السامة ل

 لا داخهمع ليتعام من لىالمجتمع وع لىع النفايات الخطرة

 لفتخت اهدارتإا وهمع لتعاملتقنيات خاصة ل لبتتط كالمؤسسات لذل

صحة  لىا الشديد عهلتأثير راً بة العادية، نظلالنفايات الص نع
 نفي العديد م لمشاك هالطبية تواج النفايات دارةإ زالوال ت ننساإلا

 ىلإن حياألغلب اأي تؤدي في التالنامية و لوخاصة الدو ندالالب

 نوتخزي لء نقاجر نم عدوىوث واللتسبب التقد كوارث و دوثح
ذه ه هيمة لما تحويلغير س قبطر اهمن صلذه النفايات والتخه لوتداو

 .المرضومسببات فات لمخ نالنفايات م

وث البيئة لت ىالرئيسية التي تؤدي ال لحد العوامأفات لتعتبر المخو
 (اضرة لألملات الناقرالحش وتوالد واء، الماء، والتربة، والغذاءهال)

 وأمواد كيميائية  نم هطر صحية لما تحتويالمخن نساوتعرض اإل

الفيروسات والبكتيريا  لاض مثرو مسببات االمأسامة  مواد

اءات رجإباتخاذ  لالدو تمتهيات، وبالتالي الالطفيوالفطريات و
ا التشريعات هالبعض من تصدرأفات ولذه المخهفي مصادر  ملتحكل

لتنظيم إدارة المخلفات والنفايات الطبية وتجميعها ونقلها  الواجبة

 ومعالجتها والتخلص منها.
كمية  أنمنظمة الصحة العالمية  لقب نالمنشور م دليلالذكر كما و

ً ركبياً فات الطبية تعتمد اعتمادلالمخ الدولة  لاالقتصاد ودخ لىع ا

 فاتلمخ نالمريض م هكمية ما ينتج لعالية الدخ لالمالي، فالدو

متوسطة  ل، والدومكج 120-101الرعاية الصحية تترواح من 
دول العالم ذوات الدخل ما في أ، كجم 8-6 ينتج المريض لالدخ

كجم للمريض الواحد.  5-3المحدود تتراوح كمية المخلفات من 

الفقيرة تعتبر  لفات الطبية بالدولالمخ نالمنتجة م الكمياتورغم أن 
ً ليلق ال أن تلك إ، المرضى لىعق بسبب تدني مخصصات االنفا ة جدا

 .فاتلالمخهذه الكميات الضئيلة من  ةدارإفي سوء  الدول

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

الداخلي لمخلفات الرعاية الصحية داخل المؤسسات تعد مرحلة النقل 

والمنشأت الطبية من أهم مراحل سلسة التداول والتعامل مع 
المخلفات الطبية وذلك لما لها من طبيعة خاصة حيث أنها تتم داخل 

المنشأة نفسها وبين ممراتها وغرفها والتي تحتوي على عدد من 

من بينهم من يحملون  المرضى والمصابين بين جنباتها، وربما كان
ً كان من بينهم من  عدوى خطيرة وسريعة األنتشار وربما أيضا

يمتلك مناعة ضعيفة ألسباب صحية مختلفة، لذا قد تحدث العديد 

والعديد من المشكالت نتيجة لإلدارة غير الجيدة لنقل المخلفات 

داخلياً من أماكن تولدها المتعددة الى نقاط التخزين المؤقت في داخل 
 المؤسسة الطبية.

 Research Objectives :البحثف اهدأ

توضيح اإلعتبارات التصميمية لحاويات نقل  لىإيهدف البحث 

دوات المهمة ألالمخلفات الطبية داخل المنشأة والتي تمثل أحد ا

المستخدمة في سلسلة التعامل مع المخلفات الطبية بشكل آمن، كما 
تلك الحاويات بحيث لى وضع تصورات لتصميم إيهدف البحث 

تكون ذات كفاءة عالية في جمع ونقل المخلفات الطبية ذات درجات 

 الخطورة المختلفة.

 Research Significance مية البحث:هأ

مراحل سلسة إدارة والتعامل مع أحد أهم يهتم البحث بدراسة 

مرحلة نقل المخلفات الطبية داخل المنشأة  يوه المخلفات الطبية

تعد من أشهر الوسائل واألدوات المستخدمة في تلك  الصحية والتي

المرحلة هي حاويات جمع ونقل هذه المخلفات الى أماكن التخزين 

عتبارات تصميم تلك امراعاة دراسة كما يهتم بضرورة  المؤقت،

الحاويات من كافة الجوانب سواء الجوانب الوظيفية والجوانب 

مان الالزم لفنيين األستخدامية باإلضافة للتأكد من تحقيق األ

ومسئولي تداول المخلفات الطبية وأعضاء فريق مكافحة العدوى 

داخل المنشأة الصحية ومترددي المنشأة من المرضى والزوار على 

 .نتشار العدوىاحد سواء، من خالل تقليل فرص 
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  Research Methodology :منهج البحث

لتحقيق هدف البحث تم األعتماد في إجراء البحث على المنهـج 

منظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة التحليلي, لتحليل األستقرائي 

, كذلك بشكل عام ومرحلة النقل الداخلي للمخلفات بشكل خاص
 .تلك المخلفاتمع  األمنالتعرف على كيفية التعامل 

 Research Terms :مصطلحات البحث

 أو معدية تكون أن المحتمل من التي المخلفات هي: لفات الطبيةالمخ
 أو طبي منشأ من الناتجة المخلفات على تشتمل للتحلل، وقد قابلة

 من الحادة األدوات األبحاث، وتعتبر مختبرات أو من مختبر

 ال، أو ملوثة كانت سواء منها التخلص يجب التي الطبية المخلفات
 اتالفها أثناء بالجروح وتسببها بالدم تلوثها مكانيةإل نظراً  وذلك

خالد محمد  /المصدر: أ.د) سليم. غير وبشكل صحيحة غير بطريقة

 في الرعاية الصحية نفايات وزير البيئة األسبق"، إدارة فهمي"
 .)10، ص2015إرشادى، مصر،  مصر دليل

كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أونقلها أو تداول المواد: 

المادة األولى لقانون  من 20بند (ها أو معالجتها أو إستخدامها تخزين

خالد محمد  /م( )المصدر: أ.د1994لسنة  4حماية البيئة رقم 
مصر  في الرعاية الصحية نفايات فهمي"وزير البيئة األسبق"، إدارة

 (.10، ص2015إرشادى، مصر،  دليل

 6 10عن  خفض عدد الكائنات الحية الدقيق بمقدار يزيدالتعقيم: 
وذلك  (الدقيقة % من الكائنات الحية 99.9999دمار أكثر من )

ميكانيكية أو بواسطة  كيميائية أو بواسطة وسائل فيزيائية أو

حاتم الجبلي "وزير الصحة والسكان  /)المصدر: أ.د اإلشعاع.

األسبق"، الدليل القومي لمكافحة العدوى، األحتياطات القياسية 
 (.227، ص2008عة الثانية، مصر، لمكافحة العدوى، الطب

 Theoretical framework :النظري اإلطار

 :مقدمة

تعتبر مخلفات الرعاية الصحية الطبية منتجات جانبية تنشأ عن القيام 

الصحية وتشمل األدوات الحادة وغير الحادة  بإجراءات الرعاية
والمستحضرات  والدم وأجزاء جسم اإلنسان والمواد الكيميائية

الدوائية والمواد اإلشعاعية، ويؤدي التعامل الخاطئ مع مخلفات 

الصحية إلى تعرض العاملين بها والمشاركين في تلك  الرعاية

باألمراض المعدية واآلثار الجانبية  العملية والمجتمع بأسره لإلصابة
آثار ذلك  السامة واإلصابات البدنية كالجروح، كما قد يكون من

لفات الرعاية الصحية إلحاق الضرر بالبيئة التعامل السيئ مع مخ

الماء والهواء والطعام(، عالًوة على ما سبق فقد  )من جراء تلوث
الفرصة أمام بعض أفراد  يتيح عدم التخلص السليم من المخلفات

المجتمع ليقوموا بتجميع المعدات الطبية المستهلكة والواجب 

ة بيعها مرة منها )خاصة السرنجات "المحاقن"( وإعاد التخلص
جديد بدون تعقيم، األمر  أخرى، والتي من الممكن أن تستخدم من

 الذي يؤدي إلى انتشار نسبة كبيرة من األمراض التي تأتي كنتيجة

 للتعامل السيئ مع مخلفات الرعاية الصحية.

 :لمبادئ العامة للتعامل مع المخلفاتا

 تعين أن مراعاة للتنفيذ السليم لنظام التعامل مع المخلفات، ي
تكون لكل مستشفى سياسة واضحة مدونة نحو ذلك األمر، 

المستخدمة  ويجب أن توضح تلك السياسة تفاصيل األساليب

في التعامل مع المخلفات من فصل وتجميع وتخزين مؤقت 
 . وتخلص نهائي ونقل ومعالجة

  توضيح األدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق فريق العمل

لفات، ويجب أن تعهد مسئولية إدارة ذلك في التعامل مع المخ

المنشأة  الشأن في كل منشأة صحية إلى لجنة تتبع مدير

 مباشرة.

 :األنواع المختلفة للمخلفات

تشمل مخلفات المنشآت الصحية نطاقًا عريًضا من المواد ويمكن 

 تقسيمها إلى نوعين هما :

 مخلفات عادية )شبه منزلية(:* 

خطراً إلصابة العاملين أو نقل العدوى إليهم  ال تمثل المخلفات العادية
الشأن أيًضا المرضى والزوار أو المجتمع ككل،  ويستوي في هذا

 النفايات المنزلية. وتشبه تلك المخلفات في تركيبها

 مالحظة:

 % من مخلفات المنشآت الصحية. 80تمثل المخلفات العادية حوالي 

 أمثلة على المخلفات العادية:

الناشئة عن المطبخ والورق والصناديق ومواد التغليف المخلفات 

البالستيكية والمناديل والفضالت المرتبطة  والزجاجات واألواني
 بسوائل الجسم. بالطعام وغير ذلك من المواد التي لم تتلوث

 مخلفات الرعاية الصحية:* 

 يمكن تقسيم مخلفات الرعاية الصحية إلى نوعين:

لتها أوراق تغليف المعدات ومن أمث مخلفات غير خطرة: -
 .والمستلزمات

 وتشمل :  مخلفات خطرة: -

 المخلفات المعدية: -1
وتشتمل المخلفات المعدية على جميع األشياء التي تلوثت أو يشتبه 

والقفازات  -الدم ومشتقاته)الجسم ومن أمثلتها  في تلوثها بسوائل

 -ومخزونات الجراثيم المعدية ومزارع -والقساطر المستعملة

 -واألسنان ومخلفات الرعاية الصحية من وحدات الغسيل الكلوي
والمخلفات الملوثة بالدم أو  -ومخلفات وحدات عزل المرضى

وحيوانات التجارب  -والعينات التشخيصية المستهلكة -مشتقاته

المواد الملوثة )مثل الشاش  -المعملية )المختبرية( المصابة
منها  طبية الواجب التخلصوالضمادات والمسحات( والمستلزمات ال

 (.مثل أجهزة الوريد

 مخلفات التشريح والجراحة: -2

وتشمل أجزاء جسم اإلنسان واألنسجة الموجودة به )مثل المشيمة( 

 ومخلفات معامل الباثولوجيا وأجسام الحيوانات. واألورام المستأصلة

 مالحظة:

تمثل المخلفات المعدية ومخلفات التشريح غالبية مخلفات 

% من 20الرعاية الصحية الخطرة وتبلغ نسبتها حوالي 
 إجمالي المخلفات الناشئة عن أعمال الرعاية الصحية.

 مخلفات األدوات الحادة: -3

واإلبر والمشارط والمباضع الواجب " المحاقن" وتشمل السرنجات

 التخلص منها.

 مالحظة:

 % من إجمالي المخلفات الناشئة1وتمثل تلك المخلفات نسبة 

 .عن أعمال الرعاية الصحية

 المخلفات الكيماوية: -4

وهي المخلفات التي تحتوى على مواد كيماوية مثل المواد 

)المختبر(، والزجاجات الفارغة للمواد  المستخدمة داخل المعمل

)المختبر(، والمطهرات  الكيماوية الدوائية أو المستخدمة في المعمل

والمواد  د هناك حاجة إليها،التي انقضت فترة صالحيتها أو لم تع

المستخدمة في التشخيص والمواد السامة والمسببة للتآكل 

 الخ. والمنظفات..

 المخلفات الدوائية: -5

ومن أمثلتها: ، وتشمل المخلفات التي تحتوي على مواد دوائية

المستحضرات الدوائية التي انتهى تاريخ صالحيتها أو لم تستعمل 

 واللقاحات واألمصال التي انقضت فترة صالحيتها.الملوثة  أو أصالً 

 المخلفات الكيميائية المسببة للتغيرات الجينية: -6

وتشمل المخلفات عالية الخطورة والتي تسبب طفرة وراثية أو تشوه 

وتحتوي عادة على مواد ذات خواص سامة  وراثي أو سرطان،

طان وبعض ومن أمثلتها: العقاقير المستخدمة لعالج السر، للجينات

 المواد الكيماوية.
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 المواد المشعة: -7

ومن أمثلتها بقايا السوائل التي تستخدم للبحث المعملي او العالج 

الزجاجية الملوثة، والعلب والورق الخاص  اإلشعاعي، واألدوات

المعالجين بنوكليدات  بالسوائل وكذلك البول وإفرازات المرضى

 مغلفة، أو الذين أجريت لهم إشعاعية طليقة من مصادر مغلفة أو غير

 اختبارات تشخيصية باستخدام هذه المواد .

 المعادن الثقيلة: -8

وتشمل تلك المخلفات المواد واألجهزة التي تدخل فيها المعادن الثقيلة 

مشتقاتها ومن أمثلتها: البطاريات، وأجهزة قياس درجات  أو إحدى

 الدم الزئبقية.وأجهزة قياس ضغط  الحرارة الزئبقية المكسورة،

 :نفايات العبوات تحت الضغط: )نفايات عبوات األيروسوالت( -9

 وضع خطة للتعامل مع مخلفات المنشآت الصحية:

حيث أن التخلص من المخلفات يعتبر مشكلة قائمة باستمرار فمن 

للتعامل مع تلك المخلفات وتعيين لجنة لإلشراف  المجدي وضع خطة

الخطة تدريب جميع األفراد  لكعلى ذلك، وينبغي أن تتضمن ت

توعية  العاملين على التعامل مع هذه المخلفات كل حسب دوره مع

 الجميع بالخطة ككل.

 
 خطوات التعامل مع النفايات الطبية( مخطط توضيحي ل1) شكل

 : الفصل الً:أو

تمثل نفايات الرعاية الصحية الخطرة الواجب معالجتها بطريقة 

العدوى أو اإلصابة باألمراض نسبة  انتقال خاصة للحد من خطر

صغيرة من مجموع مخلفات المنشآت الصحية، ومن ثم تبرز أهمية 

 فصل المخلفات في أماكن تكونها للحد من كمية المخلفات التي

ويتعين استخدام أكياس منفصلة وأوعية ، تستلزم معالجة خاصة

الصحية أن يقوم بفصل  خاصة لهذا الغرض، وعلى مؤدي الخدمة

 على نوعها. اً ك المخلفات بناءتل

ثم تأتي أهمية استخدام أكياس ملونة وأوعية خاصة تساعد في  ومن

وضع نظام لفصل المخلفات  ويتعين، بأنواعها التفرقة بين المخلفات

األسود  اللون يعتمد على األكياس ذات األلوان المختلفة )مثل

 للمخلفات العادية واألحمر للنفايات الخطرة(.

 اصة بفصل المخلفات :خ نصائح

 فصل المخلفات في المكان الذي تتكون فيه.  يتم -

وجود أكياس منفصلة في أماكن مناسبة الستخدامها عند  ضرورة -

 كانت أم عامة. خطرة ون أية مخلفاتتك  

األوعية المستخدمة للتخلص من األدوات الحادة في أماكن  توضع -
 مناسبة.

أن تكون األوعية المستخدمة للتخلص من األدوات الحادة  يجب -

 للتسرب. ومضادة مضادة للثقب
االهتمام بتنظيف وتطهير الحاويات التي توضع بها األكياس  يتعين -

يوميًا وعلى القائمين على النظافة ارتداء  األقلمرة واحدة على 

 تلك األوعية. تنظيف قفازات سميكة وأقنعة واقية للعين عند

 :ثانيًا: تداول النفايات الخطرة

ووضعها قي  يجب توخي الحرص عند تداول النفايات الخطرة

خالل مسارات بعيدة عن  حاويات مخصصة لهذا الغرض ونقلها
 المرضى . أماكن العاملين ورعاية

 توقيت جمع أكياس النفايات وصناديق النفايات الحادة:

إلى منطقة التخزين يتعين جمع أكياس النفايات الخطرة ونقلها 

ثالثة أرباع حجمها أو بعد كل نوبة عمل  المؤقت عند امتالئها إلى
المخلفات الحادة عند  أيهما أقرب ، كما يتعين التخلص من صناديق

 امتالئها إلى ثالثة أرباع حجمها أو بحد أقصى ثالثة أيام من بدء

 استخدامها أيهما أقرب.

 :نصائح خاصة بتداول النفايات الخطرة 

 .اإلقالل من تداول المخلفات الخطرة قدر المستطاع -

 .عدم وضع األيدي في حاوية تحتوي على مخلفات خطرة -

عدم تفريغ المخلفات الخطرة في عربات مكشوفة لما في ذلك من  -
العاملين والمرضى والزائرين لإلصابة  زيادة خطر تعرض

سيالن لبعض أو  باألمراض ، كما أنه قد يؤدي إلى حدوث تسرب

 المواد، األمر الذي يسبب تلوثًا للبيئة.

 :ثالثًا: التخزين المؤقت
يراعى تقليل الفترة الزمنية التي تخزن فيها النفايات الخطر ة داخل 

الصحية، كما يجب تخزين تلك النفايات في منطقة ال  منشآت الرعاية

ً أو الزائرون كثير يتردد عليها العاملون أو المرضى ينبغي أن ، وال ا
 شتاءاً. يتجاوز ذلك التخزين المؤقت يومين صيفًا وثالثة أيام

الحاجة يمكن تخصيص حجر ة أو حاوية خاص ة في كل  وعند

تلك النفايات مع تخصيص مكان  لتخزين طابق داخل المنشأة
منفصال عن  يكون للتخزين المركزي مطابقا للمواصفات على أن

يجب وضع منطقة  كما، المكان المخصص لتخزين النفايات العادية

 .التخزين في جدول التنظيف الدوري

 نصائح خاصة بالتخزين المؤقت :

نظًرا لما تمثله النفايات الخطرة للرعاية الصحية من خطر محدق 

 ما يلي : على صحة المجتمع يراعى

 مفتوحة. عدم تخزين النفايات الخطرة في أوعية -

 .عدم إلقاء تلك النفايات في أكوام القمامة الموجودة في الخالء -

 ً  :: النقل خارج المنشأةرابعا

في حالة تعذر معالجة النفايات الخطرة داخل المنشأة يمكن نقلها إلى 

معالجة خارج المنشأة، وذلك باستخدام سيارات خاصة مطابقة  مكان
 للمواصفات .

 ً  :: المعالجةخامسا

أو التخلص النهائى  يتوافر فى الوقت الراهن عدد من تقنيات معالجة

الخطورة. فيما يلى عرض لبدائل  من نفايات الرعاية الصحية ذات
والتخلص النهائى من النفايات الخطرة للرعاية  تقنيات المعالجة

 الصحية.

والمتبقيات  يليها التخلص النهائى من الرماد)المعالجة الحرارية  -1
 :(الصحية حفر أو مطامر آمنة تقع خارج المنشأةفي 

 الترميد أى الحرق المحكوم للنفايات فى محارق ذات -

تتحول  مواصفات خاصة تقرها سلطات البيئة والصحة لكى

 النفايات إلى رماد.
، (التعقيم يليها التخلص النهائى من نواتج)المعالجة بالتعقيم  -2

 وهناك عدة آليات للتعقيم، هي:

 .(أوتوكالف)التعقيم بالبخار  -
 التعقيم بالموجات متناهية القصر ميكروويف. -

الكحول أو  بإستخدام الكلور أو أيودوفور أو)التعقيم الكيماوى  -

 (الفورمالدهيد،... الخ
 .(الفورمالدهيد بإستخدام أكاسيد اإلثيلين أو) لتعقيم الغازى ا -

يضاً االعتماد أ التعقيم بالهواء الساخن والحرارة الجافة. يمكن -

االحتكاك، حيث يتم طحن  على التعقيم بالحرارة الناتجة عن

ً لدرجة  النفايات وتعقيمها درجة مئوية على  150حراريا
تتولد الحرارة عن ناتج طحن النفايات الطبية  األقل، حيث
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 زمن تعرض الشحنة للتعقيم، ودون الحاجة إلى طوال

دورة التعقيم  تنتهياستخدام أية محاليل أو مطهرات كيماوية. 
درجة مئوية  150 –135بإبقاء درجة الحرارة عند مستوى 

دقائق لتحقيق  5عادي لمدة  مع بخار ماء عند ضغط جوي

يصبح الناتج النهائي مسحوق معقم جاف ، لالمطلوب التعقيم
 ً  وخالي من األدوات الحادة وال يمكن التعرف على نسبيا

 طويلة. تخزينه لفتراتمكوناته أو إعادة استخدامه، ويسهل 

 الصحي اآلمن. (الدفن)الطمر  -3

 وتداولها ونقلها داخلياً: النفايات جمع مرحلة
نتهاء من المرحلة السابقة والخاصة بفصل وفرز المخلفات العند ا

الطبية عند تولدها من مصادرها، يجب أن تلي تلك الخطوة مرحلة 

نشأة الطبية، والتي أخرى يتم فيها تداول المخلفات ونقلها داخل الم
 الصحية الرعاية فصل نفايات سالمة من من الضروري التأكد

 معها للتعامل وبالتالي تحديد األسلوب األمثل. الصحيحة بالطريقة

بطاقة  أثناء مرحلة التداول والنقل الداخلي، ويساهم في ذلك مراجعة
 إلى نقلها قبل النفايات وعلب أكياس لصقها على يتم البيانات التي

 التخزين المؤقت. غرفة

ونظراً لخطورة تلك المرحلة وما قد يترتب على أي خطأ أثناء النقل 
الداخلي وتداول المخلفات الطبية بأختالف طبيعتها من فرص 

ألنتشار العدوى بين األطقم الطبية وأفراد سلسة التعامل مع مخلفات 

 هذه مع التعامل يتم أن الرعاية الصحية والمرضى أيضاً، لذا يجب

وعلى القدر الكافي من العلم  أفراد مدربون بواسطة النفايات
 عدد التالي الشكل والتعامل معها، ويوضح تداولها بطرق والمعرفة

 الرعاية أنشطة عن المتولدة أصناف النفايات جمع مستلزمات من

 .الصحية

   
 عالية وكثافة لونين ذات بالستيك أكياس

 المعدية أو العادية الصلبة للنفايات

 لجمع والثقب لالختراق مضادة علب

 والثاقبة الحادة واألدوات السنون

 الكيماويات لجمع السعات مختلفة حاويات

الصحية الرعاية أنشطة عن المتولدة النفايات أصناف مختلف جمع ( مستلزمات2) شكل

 عنابر داخل النفايات مختلف أصناف فصل وجمع مبادئ أما عن

 محطة إلى لنقلها تمهيداً  إحدى المستشفيات، في المرضى وغرف
 النهائي، فيمكن توضيحها في المخطط التالي: ثم التخلص المعالجة

 
 النفايات داخل أصناف مختلف )فرز( وجمع فصل ( مبادئ3) شكل

 المستشفيات إحدى في المرضى وغرف عنابر

 نفايات نقل عند التالية العناصر توافر البد من مراعاة كما أنه

الصحية، وذلك لضمان أن تتم عملية  المنشاة داخل الصحية الرعاية
 كما هي منة، وتلك العناصرآنقل وتداول المخلفات الطبية بصورة 

 :يلي

 75لى ضرورة التخلص من أكياس النفايات عندما تصل إ %

 أو أكياس الجمع. من حجم حاوية

 نفايات ناقلة  عدم وضع األيدي في حاوية تحتوي على

 للعدوى )ضرورة التقيُّد بلبس القفازات المناسبة لذلك(. 

  عربات مكشوفة عدم نقل وتفريغ النفايات الناقلة للعدوى في
في ذلك من أخطار تُعرض العاملين لإلصابة باألمراض،  لما

لبعض المواد، األمر الذي كما أنه قد يؤدي الى حدوث تسرب 

 يسبب تلوثاً مباشراً للبيئة.

 المخلفات متناسبة مع حجم المخلفات وسائل نقل تكون أن. 

 على المحتوية األكياس غلق التأكد من  ً  المخلفات الخطرة جيدا
 أو التعقيم الترميد طريقة المعالجة المتبعة سواء يناسب بشكل

 .أو..... الخ

 تحتويها العبوات واألكياس من  التى النفايات توضيح نوع

 .الملصقة عليها اإلرشادات أو خالل العالمات

 على أن  بأنتظام المخلفات نقل حاوية ووسيلة تنظيف مراعاة

 .ستخدامها لهذا الغرض فقطايقتصر 

 
 الرعاية ( أمثلة لحاويات نقل المخلفات داخل منشآت4) شكل

 الصحية

طبية داخل المؤسسة الطبية وبذلك يمكن ان ندرك أن نقل المخلفات ال
يتم بواسطة عربات وحاويات متحركة ذات تصميم موضوع طبقاً 

إلعتبارات تضمن سالمة عملية التداول والنقل للمخلفات وتحقق 

األمان لمسئولي جمع ونقل المخلفات الطبية الخطرة، ويمكن تلخيص 

 تلك األعتبارات في النقاط التالية:

 سهلة التحميل والتفريغ.* 

أن تكون ذات عجالت لتكون سهلة الحركة والتنقل بين العنابر * 
 والغرف والممرات.

عدم وجود حواف حادة مما قد يحدث ضرراً بأكياس أو عبوات * 
 النفايات خالل التجميع أو التفريغ.

 أن تكون سهلة التنظيف والتعقيم.* 

 أن تكون ذات غطاء محكم األغالق.* 

 اد قوية وغير قابلة للصدأ.أن تكون مصنوعة من مو* 
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ستقصاء والتحليل للوضع الحالي، يرى الولكن من خالل عمليات ا

عتبارات الالباحث أنه البد من إضافة اعتبارات تصميمية أخرى ل

السابق ذكرها وذلك لرفع كفاءة عملية نقل المخلفات الطبية داخلياً 
لك تطوير وزيادة عوامل األمان أثناء عمليات النقل والتداول، كذ

الجوانب الوظيفية واألستخدامية لتلك الحاويات، على أن تكون هذه 

 االعتبارات هي:

تقسيم مساحة الحاوية بين أنواع المخلفات الناتجة عن عمليات * 
 الرعاية الصحية وفقاً لطبيعة ودرجة خطورة تلك المخلفات.

وجود جزء مخصص لتجميع حاويات جمع المخلفات الحادة * 
 األمان( ضمن تصميم الحاوية. )صناديق

ولذلك تم العمل على وضع تصور تصميمي لحاوية نقل المخلفات 

الطبية داخل منشآت الرعاية الصحية بحيث تحقق كافة االعتبارات 
والمواصفات الفنية سواء الموضوعة من قبل إدارات مكافحة 

العدوى في منظمة الصحة العالمية أو تلك اإلعتبارات التي تم 

 إضافاتها بواسطة الباحث، كما يظهر في الرسم التوضيحي التالي:

 
( رسم توضيحي للتصور التصميمي الجديد لحاوية النقل 5) شكل

 الداخلي لمخلفات الرعاية الصحية

وبعد وضع العديد من األسكتشات األولية لتصورات تصميمية 

ً بحيث تحقق  لحاوية نقل مخلفات الرعاية الصحية داخليا
اإلعتبــارات المطلوبة والتي تؤثر باإليجاب على كفاءة عملية 

التداول داخل المنشآت الطبية، تم تطوير تلك األفكار األولية من 

خالل برامج التصميم ثالثي األبعاد للوصول الى التصميم الجديد 

تطوير الجوانب الوظيفية الذي يوفر كافة العناصر الالزمة ل
 (7()6المخلفات داخلياً، كما يوضح شكل ) لحاوية نقل واألستخدامية

 
( لقطات ثالثية األبعاد للتصور التصميمي الجديد لحاوية 6) شكل

 النقل الداخلي لمخلفات الرعاية الصحية

 

 
( منظور توضيحي لمكونات حاوية النقل الداخلي لمخلفات 7) شكل

 الرعاية الصحية

ن قبل منظمة وبتحليل مدى تحقق االعتبارات سواء الموضوعة م

الصحة العالمية أو الموضوعة من قبل الباحث في التصور 

 التصميمي الجديد:
( قائمة مراجعة لمدى تحقق إعتبارات تصميم حاوية نقل 1) جدول

 المخلفات الطبية داخل المنشآة الصحية

 األعتبارات
تحقق 

 ً  تماما

تحقق الى 

 حد ما

لم 

 يتحقق

   o سهلة التحميل والتفريغ.

ذات عجالت لتكون  أن تكون
سهلة الحركة والتنقل بين العنابر 

 والغرف والممرات.

o   

عدم وجود حواف حادة مما قد 

يحدث ضرراً بأكياس أو عبوات 

النفايات خالل التجميع أو 
 التفريغ.

 o  

أن تكون سهلة التنظيف 

 والتعقيم.
o   

أن تكون ذات غطاء محكم 

 األغالق.
o   

مواد أن تكون مصنوعة من 

 قوية وغير قابلة للصدأ.
 o  

تقسيم مساحة الحاوية بين أنواع 

المخلفات الناتجة عن عمليات 

ً لطبيعة  الرعاية الصحية وفقا
 ودرجة خطورة تلك المخلفات.

o   

وجود جزء مخصص لتجميع 

حاويات جمع المخلفات الحادة 

)صناديق األمان( ضمن تصميم 
 الحاوية.

o   

ويوضح الشكل التالي كيفية تفكيك حاويات المخلفات من عربة النقل 

سهلة التحميل الداخلي وذلك يتيح لعامل نقل المخلفات بحيث تكون 

 وأن تكون سهلة التنظيف والتعقيم: والتفريغ

 
( لقطة توضيحية إلمكانية تفكيك مكونات حاوية النقل 8) شكل

 الداخلي لمخلفات الرعاية الصحية

 Conclusionاخلالصة: 

تناقش هذه الورقة البحثية أحد أهم القضايا والتي لها تأثير بالغ على 
نسان والبيئة، وهي قضية التعامل مع المخلفات إلصحة وسالمة ا

الطبية بشكل عام والخطرة منها بشكل خاص، ومن أهم مراحل 

سلسلة التعامل تلك هي مرحلة التداول والنقل الداخلي للمخلفات 
لطبية داخل منشآت الرعاية الصحية، والتي تتم بواسطة عربات أو ا

حاويات تجميع ونقل تلك المخلفات من العيادات وغرف الطوارئ 

لى غرفة التخزين المؤقت بداخل المنشآة الطبية إوعنابر المرضى 

لى أن يحين وقت نقلها خارجياً لمعالجة تلك المخلفات إلفترة محددة 
تاحة وصوالً لمرحلة التخلص النهائي من بالطرق والوسائل الم

 متبقياتها.
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ً لحاوية )عربة(  ً مقترحا وتُقدم هذه الورقة البحثية تصوراً تصميميا

نقل المخلفات الطبية والتي تراعي كافة األعتبارات التصميمية والتي 
تحقق عوامل األمان المطلوبة لتداول مخلفات الرعاية الصحية 

تلك الحاوية من النواحي األستخدامية داخلياً، وترفع من كفاءة 

 والوظيفية.
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