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زباله هاي مواظبت
هاي صحي

کارکنان صحي تالش اعظمي خود را مبذول ميدارند تا مردم را صحتمند نگهدارند .اما اگر با زباله های بوجود آمده از برنامه
های مواظبت های صحي بدرستي برخورد صورت نگيرد ،به آساني مي توانند امراض را به کارکنان صحي و جامعۀ اطراف آن
منتقل نمایند.
زباله های مواظبت های صحي مي توانند از کلنييک ها  ،شفاخانه ها ،البراتوارها ،بانک های خون ،کلينيک های دندان،
مراکز والدت دهي و شفاخانه های حيواني به جا بمانند .اینها ميتواند شامل برنامه های واکسيناسيون (که بنام کمپاین های
معافيتي یادميگردند) ،مأموریت های کمكهای عاجل طبي و زباله های بوجود آمده از مواظبت مریضان در منزل نيز باشد.
اکثر زباله های بوجود آمده از مواظبت های صحي ،زباله های معمولي اند مثل :کاغذ  ،کارتن و غذاهای پسمانده .اما
بعضي زباله های مواظبت های صحي با قطرات خون و مایعات بدن مریضان ملوث اند که شاید حامل ميكروب های مرضي بوده
و به آساني سبب انتشار امراض شوند .سوزن های استفاده شده و سایر وسایل تيز و برنده بسادگي سبب بوجود آمدن جراحت
شده و خطرناک اند .عده دیگری از زباله های مواظبت های صحي ،از قبيل پالستيک ها  ،حاوی مواد توکسيک کيمياوی اند.
زمانيكه زباله های حاوی مواد زهری و ميكروبي با سایر زباله های معمولي یكجا شود برای تمام کساني که با زباله ها سرو کار
دارند ایجاد خطر مينماید ..به همين دليل عمليه جدا سازی زباله ها بسيار مهم است.
برای از بين بردن ضایعات و زباله های مواظبت های صحي از همان اساساتي پيروی ميشود که که برای جمع آوری و
دورکردن دیگر زباله های جامد استفاده ميشود( .مراجعه به فصل  .)28اما زباله های آلوده باید هم تعقيم و هم ازبين بردن شان
به طریقي صورت گيرد که کدام خطری را برای جامعه ومحيط اطراف فراهم نسازد.
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مشكالت صحي بوجود آمده از زباله هاي مواظبت هاي صحي
هر نوع زباله اگر بصورت دقيق جابجا نشود ،ميتواند مشكالت صحي را بوجود آورد  .اما زباله های مواظبت های صحي ميتواند
مشكالت خاص ایرا نيز بوجود آورد مانند:
 اشيای نوک تيز و سوزن ها ميتوانند سبب انتقال امراض ذیل گردند :هيپاتيت  ، Bهيپاتيت  ،Cتيتانوس HIV/AIDS،
وسایر انتانات جلدی.
 آلرژی ها  ،بخارات جلدی ،سوزش چشم ها ،آستما و دیگر مشكالت تنفسي از سبب انشاق مواد تعقيم کننده ها ،شوینده ها  ،دوا
ها و مواد البراتواری مي تواند بوجود آید.
 مقاومت در مقابل انتي بيوتيك ها .اشخاص ایكه با انتي بيوتيک ها بصورت دوامدار سروکار دارند ،ممكن در مقابل آن
دواها مقاوم شده و برایشان مؤثریت نداشته باشد.
 رهایي مواد کيمياوی وزهری خطرناک در طبيعت از قبيل سوزاندن  Dioxinها ممكن سبب بوجود آمدن سرطانها ومشكالت
تنفسي گردد.
اشخاص ایكه در باالترین حد خطر
متضرر شدن از سبب زباله های مواظبت
های صحي را دارند عبارت اند از:
اشخاصي كه درجاهاي نزديك به محل دفن يا محل
حريق زباله هاي مواظبت هاي صحي زندگي ميكنند.

كاركنان ومريضان موجود در مراكز صحي.

افرادي كه اين زباله ها را از مراكز صحي
پاك مينمايند ،يا كساني كه زباله ها را از
محالت انبار شده جمع آوري نموده ،بازيابي
مينمايند و يا بفروس ميرسانند.
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سرگذشت سانگو
سانگو در قریۀ کوچكي در کشور هند به دنيا آمد .بعد از سال ها زندگي سخت در روستا در اثر خشكسالي ها و پایين
افتادن سطح محصوالت ،وی بهمراه مادر و برادر کوچكش برای جستجوی زندگي بهتر به شهر مهاجرت نمود .آنها در یک
تپه نزدیک انبار زباله ساکن شدند .وی از اطفال دیگر یاد گرفت که
چگونه با استفاده از جمع آوری زباله ها و فروش آنها پول پيدا کند.
وی هر روز قبل از مكتب رفتن مقداری پالستيک ،بوتل های
شكسته و دیگر اشياء را جمع کرده و ميفروخت .پول بدست آمده را
بعد از مكتب صرف خرید نان چاشت و چای داغ ميكرد.
زندگي در شهر خيلي ها سخت بود ،مادر سانگو مجبور بود هر
روز در یک محل دور بيرون از خانه به کار بپردازد .بهمين خاطر
وی مجبور شد تا درخانه مانده و از برادر کوچكتر خود مراقبت
نماید ،و در نتيجه از رفتن به مكتب بازماند .او هر روز برای چندین
ساعت در زباله ها برای یافتن اشيای قابل فروش وقت خود را
صرف ميكرد ،درحاليكه برادرش در پشتش بسته بود.
گاهي آنها در ميان زباله ها به بنداژ های خون آلود ،سوزن ها
و دیگر زباله های مواظبت های صحي برخورد ميكردند که با دیگر
آشغال ها مخلوط بودند .کفش هایش آنقدر ضخيم نبود که بتواند او را در مقابل اشيای نوک تيز محافظه کند .شيشه های
شكسته و فلزات زنگ زده وکثيف گاهي سبب ایجاد زخم ها وبریدگي ها در پا و زانو هایش ميگردید .باآلخره هم روزی
یک سرنج بصورت مستقيم کفش سانگو را پاره کرده و به پایش خليد .بزودی سانگو مریض گردید :تب بلند  ،خستگي و
گلوی متورم و دردناک.
سانگو بعد از چند هفته احساس بهبودی نمود .اما چند ماه بعد تر دوباره مریض گردید .هميشه احساس خستگي نموده،
دایم به حالت تب بود و احساس تلخي در دهن داشت .اشتهایش را سرانجام از دست داده و هر روز الغرتر ميشد .گرچه
مادر و اقوامش زیاد نگران شده بودند اما پولي نداشتند تا وی را به جائي برسانند .باآلخره مادرش مجبور شد تا از اقوامش
پول قرض نموده وطفلش را به مرکز صحي ببرد .داکتر مرکز صحي از مریض تاریخچه اخذ نموده و به شكایاتش گوش
فراداد .مریض را معاینه کرده و از او خون برای معاینه گرفت.
فردای آنروز بعد از مراجعت به مرکز صحي مادرش فهميد شد که سانگو به ایدز مبتال گردیده است .وی شدیدا به دوا
ضرورت داشت اما فاميلش نمي توانستند که مخارج آنرا تأمين کنند یا وی را به جائي ببرند تا به وی رسيدگي گردد .با
اندوهي کمرشكن مادر سانگو وی را به خانه باز گرداند .وی در بستر آرميد در حاليكه همه ميدانستند که دیگر بازگشتي در
کار نيست .چند ماه بعد سانگو در اثر مرضي که عاید حالش شده بود وفات یافت.
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چرا سانگو وفات يافت؟
دليل مرگ وی پا گذاشتن روی سرنج آلوده به  HIVبود.
مشكالت محيطي که سبب مرگ این طفل شدند :سيستم ضعيف جمع آوری زباله های مواظبت های صحي ،به عالوه یک مشكل
اجتماعي (فقر).
چي چيز مي توانست باعث پيشگيري از مرگ سانگو گردد؟
بخاطریكه تعداد زیادی از مشكالت اجتماعي سبب بوجود آمدن فقر گردیده است ،از بين بردن آن کار مشكلي خواهد بود .سواالت ذیل
بعضي از ین مشكالت را بيان ميكند:
 چرا سانگو در مكتب نبود؟
 چرا وی مجبور بود تا زباله ها را جمع کرده تا بدینوسيله پول بدست آورد؟
 چرا کفش های خوبي نداشت تا وی را محافظه نماید؟
 چرا نتوانست دوا و مراقبت های طبي برای خود فراهم آورد؟
کفش های نازک ،عدم استطاعت مالي برای بدست آوردن دوا و مواظبت های طبي ،احتياج
زیاد به تأمين مخارج ،همراه با سوءتغذی جزئي از فقر موجود بوده و قسماً به سوال های فوق
جواب ميدهد .یافتن جوابهای مناسب به مشكالت فوق نيازمند زمان طوالنيست.

زباله هاي مواظبت هاي صحي ممكن
تعداد زيادي از مردم را زيانمند كنند ،علي
الخصوص آنهاييكه استطاعت مراجعه به مراكز
صحي را ندارند

مشكالت محيطي ،ممكن بتواند در کوتاه مدت حل گردد .ميتوانيم با پرسيدن این سواالت شروع کنيم:



چرا زباله های مواظبت های صحي بهمراه آشغال های دیگری مخلوط شدند که قابليت بازیابي و استفاده را داشتند؟
چرا این مقدار زیاد زباله ها در فضای آزاد رها شدند ،بعوض آنكه در محيطي امن جمع آوری گردند؟

مدیریت مسؤوالنه این زباله ها ميتواند باعث بهبود زندگي همگاني گردد ،بالخصوص برای کسانيكه مجبور شده اند در این محيط های
خراب زندگي کنند.
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مشكل سوزاندن زباله ها
برای از بين بردن زباله های مواظبت های صحي و ميكروب ها ایرا که انتقال ميدهند ،بسياری از کلينيک ها و شفاخانه ها از
داش ها یا  Incineratorها برای سوزاندن شان استفاده ميكنند .از بين بردن زباله ها و مواد اضافي بدین طریق آسان بنظر
ميخورد ،چراکه انواع مختلفي از زباله ها را به سادگي در داخل آن انداخته و از بين ميبریم .اما سوختاندن زباله ها به این طریق
ميتواند مشكالت زیادتری را ایجاد ميكند بجای اینكه مشكل را حل نماید.
سوختاندن ضایعات به این روش ،چه در فضای آزاد ویا در داش ها ( Incineratorها)  ،سبب آزاد شدن مواد زهری در
فضا به شكل دود ،ویا در آب و محيط به صورت بقایای زهری ميگردد .زباله ها ایكه درترکيب خود سيماب  ،سرب و دیگر فلزات
ثقيله را دارند بعد از سوختاندن شان این مواد را در محيط از خود باقي ميگذارند.

 1خريطه مواد زهري توليد
ميشود و دي ر مواد كيمياوي
توكسيك با دود به هوا ،آب و
خاك انتشار مينمايد.

با سوختاندن
هر  3خريطه
زباله

پالستيک ها ایكه در ترکيب سيت های سيروم ،خریطه های خون وتيوب ها بكار ميروند ،درصورت سوزاندن سبب آزاد شدن
مواد توکسيک خطرناکي از قبيل  Dioxinها و  Furanها ميشود .این مواد نه رنگ دارند نه بوی و نه طعم ،که سبب سرطان
ها و عقامت هم در مردان وهم در زنان شده و ميتوانند مشكالت جدی دیگری را نيز بوجود آورند.
گاهي هم زباله ها یا حرارت کافي نمي بينند یا مدت کافي نمي سوزند که کامال از بين بروند .بعضي وقت ها هم ممكن
است یک داش یا  Incineratorبرای سوختاندن ضایعات واکسين ها طراحي شده باشد ،اما در اخير برای سوختاندن دواها،
آفت کش ها و سایر مواد توکسيک از آنها استفاده ميشوند که ممكن موثر نباشند.
اغلبا ،به عنوان نخستين قدمه برای ازبين بردن این مواد ،این زباله ها از موادیكه قابل بازیابي اند جدا کرده و بعدا اشيایيكه
ممكن است حاوی ميكروب های مرضي باشد معقم ساخته شوند .استفاده از روش های جایگزین به عوض داش یا انسينراتور
ميتواند به سوگند کارکنان صحي ( ضرر نرسانيد) حتي در یک وظيفه مشكل که جابجا نمودن زباله ها و مواد زاید ميباشد ،جامه
عمل بپوشاند.
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وقايه از اضرار زباله هاي مواظبت هاي صحي
چي در يك پستۀ كوچك صحي ،كلينيك بزرگ و يا در خانگ ،با وسايل و زبالگ هاي مواظبت هاي صحي بايد بصورت درست برخورد
صورت گرفتگ و بصورت محفوظ مديريت گردند تا از ضرر جلوگيري بعمل آيد.
 كاهش در مقدار زبالگ هاي بوجود آمده بوسيلۀ انتخاب دقيق وسايل طبي
 جداكردن زبالگ ها و مواد زايد در جاييكگ توليد ميشوند.
 معقم نمودن ضايعاتي كگ حاوي اجرام مرضي اند

 بيخطر كردن هرچگ بيشتر اين زبالگ ها تا حد ممكن ،تا كمتر خطرناک باشند.
 ذخيره و انتقال محفوظ اين زبالگ هاي و مواد زايد.
 دوركردن زبالگ هاي مواظبت هاي صحي بگ طرقي كگ كمترين امكان خطر را داشتگ باشد.
 تعليم دهي عموم مردم در مورد روش هاي مديريت صحيح زبالگ هاي طبي.

بدون توجگ بگ روش هاييكگ ممكن است كلينيك  ،مركز صحي يا شفاخانۀ شما استفاده كند ،مطمئن شويد همگ كسانيكگ در بخش
جمع آوري و از بين بردن زبالگ ها كار ميكنند ،علي الخصوص تازه واردان ،بدانند كگ چگونگ با اين مواد كار نموده و بگ چگ صورت وچگونگ
آنرا مديريت كنند .بعضي اوقات ،ممكن است عده اي با نظريات تازه و كار آمدي بيايند كگ جريان كار را ساده تر و امن تر براي همگ نمايد.
حتي بعضي از كلينيك ها تيم مخصوصي براي مديريت و جمع آوري زبالگ هاي خود دارند ( نگاه بگ صفحات  443تا بگ .)442
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كاهش دادن زباله ها

شيت هاي يكبار مصرف
پالستيكي جديد ما را

استفادۀ كمتر از وسايل ايكگ حاوي مواد مضر اند ،باعث توليد كمتر زبالگ هاي مضر از
مواظبت هاي صحي ميگردد .هنگام انتخاب مواد در كلينيك خود ،فكر كنيد كگ چگ نوی زبالگ را
بوجو خواهد آورد ،چقدر اين زبالگ هاي ايجاد ضرر خواهند كرد و چگونگ
زبالگ هاي جابجا و دفع خواهد شد.

امتحان كنيد.

آيا كلنيك ما به اين
چيز واقعا نياز
دارد؟!

براي كاهش دادن مقدار زباله هاي مضر:
 در صورتيكگ با اطمينان ميتوانيد از وسايل و موادي استفاده
كنيد كگ چندين مرتبگ ميتوانند استفاده گردند از مواد يكبار مصرف
استفاده نكنيد ( .سرنج ها و سوزن ها ازين قاعده مستثني اند ،مراجعگ
شود بگ صفحگ )434
 استفاده از ترماميتر هاي بدون سيماب اگر در دسترس باشند.
اين حرارت سنج ها قيمتي تر اند ولي بادوام تر وكمتر خطرناک اند.
 بيشتر از مقدار ضرورت ادويگ نخريد و فقط درصورت ضرورت
از آنها استفاده كنيد.
 از تابليت ها بجاي ادويگ زرقي استفاده كنيد.
 تا حد امكان از مواد غير پالستيكي استفاده كنيد.
 از مواد كمتر توكسيك براي نظافت وتعقيم استفاده كنيد ،تا جا ايكگ ممكن است.
 از سيت هاي سيروم  ،خريطگ هاي خون وتيوب ها اي استفاده نماييد كگ در ساخت آنها PVCبكار نرفتگ باشد .اين وسايل ارزانتر
و امن تر اند ،و براي جامعگ و مريضان گزينگ هاي بهتري اند.

جداسازي زباله ها :
جداسازي زبالگ ها از يكديگر د ر جاييكگ توليد ميشوند،
يكي ديگر از قدمگ هاي مهم مديريت زبالگ هاي مواظبت
هاي صحي است.
جداسازي زبالگ ها خطر را بطور قابل مالحظگ اي براي
كساني كگ در اين مراكز كار ميكنند ،يا بگ جمع آوري،
بازيابي وفروش اين مواد مشغول اند ،كاهش ميدهد.
جداسازي همچنان مقدار موادي را كگ بايد دفن و يا معقم
نمود ،نيز كاهش داده و از نظر اقتصادي نيز بيشتر مقرون
بگ صرفگ است.

كز صحي

بازمانده هاي غذايي را كه در كلينيك ها توليد
ميشوند ميتوان بعنوان كود زراعتي در باغها
استفاده نمواد.
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جداسازي زباله ها در زباله داني با رنگ هاي مختلف
بسياري از مراكز صحي زبالگ هاي خود را در داخل زبالگ داني هائي با رنگ هاي متفاوت ،و در جاها ايكگ اين مواد توليد ميشوند ،جدا
سازي ميكنند .براي مؤثر بودن اين پروسگ ،هركس در داخل مركز صحي بايد بداند كگ كدام رنگ زبالگ داني براي كدام نوی زبالگ در نظر
گرفتگ شده است و بهمان منظور استفاده نمايد .كشورهاي مختلف از رنگ هاي متفاوت براي اين نوی سطل ها استفاده ميكنند .طورمثال در
تعدادي از كشور ها رنگ سرخ بگ معني (خطرناک) است .بگ همين خاطر مواد با خطر خيلي باال  ،ازقبيل :سوزن ها  ،ديگر اشياي نوک تيز و
برنده ،مواد توكسيك وساير مواد خيلي مضر با فيتگ ،عالمگ ويا رسامي سرخ نشاني ميشوند.
بيشتر از نيمي از زبالگ ها ايكگ در مراكز صحي توليد ميشوند مانند آشغالهاي معمولي خانگي اند :كاغذ ،كارتن ها ،بوتل ،قوطي ها و
بقاياي مواد آشپزخانگ .اگر اين آشغالها از ديگران جدا شوند ،خيلي آسانتر ميشود مواد مضر تر را بدرستي مديريت كرد.

زباله ها وضايعات خطرناك بايد از ساير آشغال

زباله هاي عادي در بين سطل ها وظروف عادي

هاي جدا شده و بصورت دي ري با آنها برخورد

گذاشته شده ،تا حتي االمكان بازيابي شوند ،يا

شود (به چارت صفحه  436نظر كنيد.).

به كود زراعتي تبديل گرديده و استفاده شوند.

اين ظروف يا سطل ها بايد داراي خصوصيات ذيل باشند:
 نزديك بگ محل توليد زبالگ باشند.
 واضحا بايد با رنگ يا سمبول نشاني شده باشد.
 بگ اندازۀ كافي مستحكم بوده تا در مقابل صدمات مقاومت كنند.
 بدون آنكگ خطر نشت يا شكستگ شدن درميان باشد ،بگ آساني بستگ شده و انتقال يابند.
 آنقدر بزرگ باشد كگ بعد از جمع آوري كامل زبالگ هاي يك روز ،بگ اندازه  3/4ظرفيت آن بيشتر پر نگردند.
بهتر آنست كگ از ظروف و خريطگ هاي يكرنگ براي زبالگ هاي معين استفاده شود .درصورتيكگ امكان آن نباشد ،آنها را با قلم يا پالستر
رنگگ نشاني كنيد .هميشگ استفاده از يك رنگ براي كارگران ايكگ خوانده نميتوانند -حتي براي كساني كگ خوانده ميتوانند -كمك ميكند تا
بخاطر داشتگ باشند كگ كدام ظرف براي زبالگ هاي معمولي است و كدام ظرف براي زبالگ هاي مضر ميباشد.
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ذخيره و انتقال زباله ها
زبالگ هاي مواظبت هاي صحي بايد با احتياط ذخيره
گردد تا زمانيكگ بتواند بصورت محفوظ بگ محل دفع نهائي
انتقال گردد .ظروف جمع آوري زبالگ هاي مواظبت هاي
صحي بايد هميشگ در محل توليد زبالگ ها و محل ايكگ زبالگ
ها ضد عفوني ميگردند گذاشتگ شود ،هيچگاه در دهليز ها،
سالون هاي انتظار ،تشناب و ساير جاهاييكگ ممكن است
اشیاي تیز
مردم آنها را پراگنده نمايند يا با زبالگ هاي عادي مخلوط كنند
گذاشتگ نشود.
زمانيكگ  3/4حصۀ ظرفيت اين ظروف و خريطگ ها پر
شد ،آنها را بستگ و محكم نماييد تا بيشتر زبالگ در آن انداختگ
نشود .زبالگ داني هاي كگ بگ اندازه  3/4پر شوند امكان كمتر
زباله هاي
مواد زاید و
دارند كگ محتويات شان هنگام انتقال پراگنده شده و يا پاره
عفوني
باطله
شوند و بگ اين ترتيب چانس مجروح شدن شخص ايكگ آنها
را انتقال ميدهد ،بسيار كاهش مييابد .هيچگاه سوزن ها و
ديگر اشياي برنده و نوک تيز را در خريطگ ها نياندازيد (نگاه
شود بگ صفجگ  .)434هرگاه يك خريطگ سوراخ يا پاره شود ،
آنرا در داخل خريطگ ديگري قرار بدهيد .خريطگ هاي پرشده را بعد از بستگ و محكم كردن آن در يك اتاق بستگ نگهداريد تا زمانيكگ انتقال
داده شوند .همچنان اين محل بايد محفوظ و قفل باشد تا كسانيكگ بگ فروش زبالگ ها و اشياي كهنگ مصروف اند بگ آن دسترسي پيدا نكنند.
زبالگ هاي مواظبت هاي صحي فقط براي مدتي كوتاهي ميتوانند بصورت مطمئن نگهداري شوند و خيلي زود تخريب شده و بوي بدي
از آنها متصاعد ميگردد ،و بگ آساني ميتوانند امراض را ازين طريق انتقال دهند .بهترين شكل آنست كگ اين مواد بصورت روزانگ تخليگ
گردند .بگ هيچ صورت بيشتر از  3روز نگهداري نشود .در صورتيكگ بيش از اين انتظار كشيده باشيد بيني شما (حس شامگ) شما را آگاه
خواهد ساخت.
از وسايلي استفاده كنيد كگ بگ آساني بستگ ها را انتقال داده و داراي كناره هاي تيز نباشد تا سبب صدمگ زدن بگ شما ويا بستگ هاي
زبالگ نگردند و بگ آساني پاک گرديده بتوانند.
جلوگيري از ضرر در هن ام كار با زباله ها:
 پوشيدن يك لباس محافظتي براي كاهش خطر از سبب سوزن هاي و اشياي نوک تيز ،وسايل ملوث بگ اجرام مرضي ،جلوگيري
از ريختن قطرات خون ،ديگر مايعات بدن و مواد كيمياوي.
 جابجايي وانداختن سوزنها و وسايل نوک تيز بصورت فوري بعد از استفاده از آنها در داخل بخش مخصوص وسايل نوک تيز و
برنده .از انداختن اشياي تيز داخل خريطگ ها و با يكجا كردن با ديگر زبالگ ها عادي خودداري كنيد.
 شستن دست ها بعد از كار با زبالگ ها ،وهمچنان قبل و بعد ازمعاينگ هر مريض.
 هيچگاه يك سوزن را بدون سرپوش حمل نكنيد.
 بگ هيچ صورت اجازه ندهيد كگ زبالگ ها با جلد در تماس شوند .درصورتيكگ از لباس محافظتي عبور نمايند ،بگ صورت فوري لباس
را از بدن خود كشيده و تمام بدن تانرا با آب و صابون فراوان شستشو نماييد.
 لباس هاي محافظتي تا هنگامي حفاظت ميكنند كگ خود پاک اند .بعد از هر بار استفاده از آنها يا در اخير شفت كاري لباس ها را
بشمول دستكش ها  ،پيشبند  ،عينك ها و ماسك ها شستگ و ضد عفوني سازيد (صفحگ  .)428بگ اين شكل شما از كسيكگ بعدا ممكن
ازين وسايل استفاده كند نيز مواظبت كرده ايد.
اگر جاييكگ كار ميكنيد داراي وسايل محافظتي نباشد ،از وسايل دست داشتگ براي اين منظور استفاده كنيد .براي مثال :از خريطگ هاي
كگ براي جمع آوري آشغال استفاده ميشود بمنظور ساخت پيشبند ها ،پتلون ،ماسك ويا كاله وغيره كار بگيريد .اين حالت بهتر از نداشتن
هيچگونگ وسيلۀ محافظتي است.
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ضدعفوني ساختن زباله ها
ضد عفوني ساختن يا غير منتن سازي عبارت از :از بين بردن ميكروب هاييكگ سبب امراض انتاني ميگردند .زبالگ هاي طبي تا حد
ممكن بايد در جاييكگ توليد ميگردند ،معقم گردند .عام ترين روش هاييكگ براي ضدعفوني سازي بكار ميرود عبارتند از :استفاده از مواد
كيمياوي ( مثل محلول كلورين ،هايدروجن پراوكسايد و ديگر مواد) و حرارت ( بخار دادن  ،اوتوكلف ،مايكروويف ويا جوش
دادن عادي).
بعد از ضد عفوني كردن زبالگ ها ،آنها را ميتوان محفوظانگ دفن كرد.

ضدعفوني كردن و تعقيم چيست؟
بعضي از منابع طبي از تعقيم يا  Sterilizationترجيجا بجاي ضدعفوني كردن يا  Disinfectionاستفاده ميكنند .اين دولغت
عين معني را نمي دهند در حاليكگ اكثر مردم اين دو را باهم اشتباه ميكنند.
تعقيم يا  Sterilizationعبارت از كشتن تمام ميكروب هاي مرضي ميباشد .اين يك عمليۀ بسيار مشكل است.
ضدعفوني كردن يا  Disinfectionبمعني كشتن مقدار كافي از ميكروب ها است كگ درينصورت از انتشار ميكروب ها
جلوگيري بعمل ميايد.
بسياري افراد تعقيم را براي پاک سازي كامل وسايل طبي از ميكروب ها استفاده مينمايند ،درحاليكگ ضدعفوني يا غير منتن ساختن را
زمانيكگ در مورد پاک كردن كف اتاق و ساير سطوح با پاک كننده هاي ضدميكروبي صحبت مينمايند بكار ميبرند .اما ضد عفوني كردن
مراحل و سطوح مختلفي دارد.
در اين كتاب در هنگام استفاده از لغت ضدعفوني يا غير منتن ساختن منظور "سطح بلند غير منتن سازي" يعني از بين تقريبا تمام
اجرام مرضي است .بهمين خاطر لغت ضد عفوني براي تمام روش هاي تذكر داده شده درين كتاب استفاده شده است.

كدام زباله ها باي ضدعفوني شوند؟
تمام مواد موجود در مركز صحي كگ با قطرات خون  ،مايعات بدن و مواد غايطگ ملوث شده باشد ،ويا در تماس نزديك شخصي
قرار داشتگ كگ حامل يك مرض ساري است ،نياز بگ آن دارد تا براي جلوگيري از انتقال امراض ضد عفوني گردد.

زباله هاييكه به ضد عفوني شدن ضرورت
ندارند






اعضاي بدن
آبيكگ در تعقيم وشستشو بكار رفتگ
مواد كيمياوي بجا مانده از تعقيم سازي
 ،پاک كاري والبراتوارها
ضايعات غذايي
هرگونگ اشياييكگ با خون ومايعات بدن
ملوث نيستند ( كارت بوردها ،كاغذ،
پالستيك ،شيشگ و فلز)

زباله ها ايكه به ضد عفوني شدن ضرورت دارند
 سوزن ها و اشياي تيز استفاده شده
 خون ومايعات بدن
 بنداژها وسواب هاييكگ حاوي مايعات بدن اند
 وسايل ديگريكگ باخون  ،مواد غايطگ و مايعات
بدن آلوده اند.
 مواد غايطگ مريضان ساري (مثل كولرا)
 لباس خواب و زير تنباني همگ اشخاص
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غيرعفوني ساختن بوسيله مواد كيمياوي
همگ مواد كيمياوي كگ در ضدعفوني سازي بكار ميروند ،مي توانند خود مضر باشند
و بايد در وقت استفاده دقت زيادي شود .بعضي از مواد كيمياوي معمول عبارتند از:
هايدروجن پراوكسايد ( ،)%2محلول كلورين ،ايتانول ( )%74و ايزوپروپايل الكول ( 74تا
.)%14
بسياري از محصوالت معمول نظافتي و ضد عفوني
كننده در تركيب خود گلوتاريل الديهايد و يا فورم الديهايد
دارند .تماس منظم با مواد متذكره ميتواند سبب سرطان
گردد .از استفاده ازينگونگ مواد جدا خود داري بعمل آيد.
(مراجعگ شود بگ صفحات  434تا  432براي
آشنايي با راه هاي استفاده از مواد كيمياوي بهتر ،و
صفحگ  444براي دور كردن اين مواد كيمياوي).
بسياري از مراكز صحي از خطوط راهنماي ذيل در
مواد كيمياوي ممكن مضر باشند
هنگام بكارگيري موادكيمياوي استفاده ميكنند:
 استفاده از مواد ضد عفوني كننده در فضاهاي باز ،ويا در جا ايكگ بگ خوبي تهويگ شده باشد ومجهز بگ پكگ هاي تصفيگ
كن هوا باشد.
 استفادۀ فقط مقدار الزم از مواد براي ضد عفوني نگ مقدار بسيار زياد.
 استفاده از دستكش ،عينك محافظتي ،لباس و ماسك هاي محافظتي تا جلد  ،چشم ها و طرق تنفسي شما در زمان
استفاده و جابجائي مواد كيمياوي بگ درستي محافظگ شده بتواند( .نگاه كنيد بگ ضميمۀ الف)
 نگهداري مواد كيمياوي ضد عفوني كننده در داخل بستگ هاي خاص مربوط بگ آن و نوشتن معلومات مربوط بگ آن در
روي ظرف .هيچگاه ازين بستگ ها و ظروف بگ منظور ديگري استفاده نكنيد.
 هرگز اين مواد را داخل سطل آب ،ظروف و بوتل ها ايكگ ممكن است براي نوشيدن يا نگهداري غذا استفاده گردد،
نگهداري يا مخلوط ننماييد.
ظروف و بستگ هاي مواد كيمياوي ضد عفوني را كامال سربستگ و محفوظ در حاليكگ راستگ گذاشتگ شده است ذخيره
نماييد .آنها منظم بررسي كنيد تا كدام شكستگي ،پاره شدگي يا نقاط ضعيف نداشتگ باشد.
زباله ها ايكه احتياج به ضد عفوني شدن با مواد كيمياوي ندارند
اكثر اوقات فكر ميشود كگ اعضاي بدن نيز بايد بوسيلۀ مواد كيمياوي ضدعفوني گردند .اما اعضاي بدن  ،از قبيل پالسنتا
(جفت نوزاد) و حبل سروي  ،بگ آساني از طريق دفن آنها در عمق زمين از بين برده شده ميتوانند .براي يك عده از مردم زير
خاک دفن كردن پالسنتا جزئي از مراسم مذهبي است .اگر اين كار بصورت محفوظ صورت گيرد ،راه خوبي براي محافظگ جامعگ
از ميكروب ها ايست كگ ممكن است در پالسنتا و يا ساير اعضاي وجود رشد كرده وسبب انتقال امراض گردند( .نگاه شود بگ
صفحات  432تا  444در مورد روش هاي بي خطر ازبين بردن زبالگ ها).
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غيرعفوني كردن با مواد كيمياوي كم خطرتر

اين حشره كش خيلي
بلي ها ،بشمول

خوب است .همه چيز

خود ما !

را ميكشد.

بعضي از مراكز صحي از موادي استفاده ميكنند كگ در
تركيب خود مواد خطرناک كيمياوي دارند ،مثل :گلوتاريل
الديهايد( .نگاه شود بگ صفحگ  . )444اما سطوح اطاق و اشياء
را در مراكز صحي ميتوان با محصوالت كم خطر تر و ارزانتري
نيز بگ آساني پاک و بدون ميكروب ساخت .آب گرم و صابون
يك روش خوبي براي پاک كردن روزانۀ كف اطاق ها ،ديوار
ها و فرنيچر داخل مركز صحي ميباشد.
در ساحاتيكگ مريضان انتاني در حال انتظار اند يا تداوي
ميشوند ،بهتر است از غير عفوني كننده هاي قويتري براي پاک سازي وسايل و جلوگيري از انتقال امراض استفاده نمود .مايع
هايدروجن پراوكسايد كگ در تركيب خود داراي روغن نارنج و ديگر روغن هاي طبيعي است ،براي پاک كردن كف اطاق و سطوح
ديگر مناسب است .اين تركيب براي صحت مضر نبوده و براي استفاده از آن كدام ممانعت خاصي وجود ندارد .البتگ يك محلول
ديگري نيز ميتوان با استفاده از هايدروجن پراوكسايد و سركگ تهيگ نمود.

چگونگ يك محلول بي خطر غير عفوني كننده بسههازيم؟
مقدار مساوي از سركگ و هايدروجن پراوكسايد را با هم مخلوط نماييد( .شكل  %3پراوكسايد معمول
تراست اما نوی  %2بهتر است) .بگ هر پيمانگ ميتوانيد اين محلول را تهيگ كنيد اما بهتر آنست كگ بمقدار مورد
ضرورت يك روز باشد .اين تركيب را در يك بستگ يا بوتل سربستگ نگهداري كنيد.
مقداري ازين مخلوط را باالي وايپر تكگ اي ريختگ وبا آن بصورت محكم كف مورد نظر خود را بشوئيد.
بهترين جاهاي مورد استفاده ازين تركيب عبارتند از :سطح ميز ،پايگ هاي تخت خواب و ديگر سطوح .

معقم سازي بوسيلۀ محلول ( Bleachكلورين)
بعضي از مراكز صحي از محلول بليچ براي غير عفوني سازي ديوارها ،كف اطاق ها و ميزها استفاده ميكنند .اهتمامات جدي
در هنگام استفاده ازين ماده بايد گرفتگ شود چونكگ ممكن قطرات پاشيده شدۀ آن سبب صدمات بگ جلد و چشمان گرديده و كف،
و ذرات آن مشكالت تنفسي را بار آورد .اضافگ كردن سركگ بي رنگ بگ بليچ حتي تركيب ضدعفوي كنندۀ قويتري را بوجود
ميآورد.
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چگونگ يك بليچ غير عفوني كنندۀ  %5را بسازيم؟
اگر بر روي محلول نوشتگ است:
بليچ داراي  %5كلورين

اين مقدار را عالوه كنيد؟
فقط بليچ

اگر بليچ داراي  %24كلورين است

يك پيمانگ آب ويك پيمانگ بليچ

+

بليچ داراي  %25كلورين

دوپيمانگ آب ويك پيمانگ بليچ

+

ياد داشت  :محلول وايتكس بازاري همان بليچ يا كلورين  %3است.

اگر يك پيمانگ سركگ بگ يك پيمانگ بليچ اضافگ كنيد ،خاصيت ضد ميكروبي آن بيشتر ميشود .اما اين محلول
خطرناكتراست ،و مقدار ساختگ شده نبايد بيشتر از مقدار مصرف يكروز باشد .اگر در فرداي آنروز استفاده شوند ،اكثر
خاصيت خود را از دست ميدهد( .براي خالص شدن از شر بليچ استفاده شده ،بگ صفحۀ  431نگاه كنيد).

استفاده از سطل بليچ:
سطل حاوي محلول بليچ را در هر جا ايكگ زبالگ هاي منتن وجود دارد ،از قبيل :بنداژها ،كامپرس هاي پنبگ اي ،دستكش ها ويا
خريطگ هاي خون ،نگهداري نماييد .اگر روزانگ مقدار زيادي زبالگ و مواد زايد بوجود ميآيد ،محلول بليچ را هر روز و در صورت امكان در هر
شيفت كاري بمقدار ضرورت تهيگ نماييد .ممكن است يك سطل براي اشيا ايكگ دور انداختگ ميشود و يك سطل ديگر براي غير عفوني
ساختن وسايلي بسازيد كگ دوباره ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند .وسايلي را كگ دوباره استفاده نخواهند شد ،مثل :دستكش ها ،سرنجها،
بوتل هاي سيروم ،تيوبها وغيره ،را ابتدا بگ قطعات كوچكتري تقسيم نموده و بعد در داخل ظرف يا سطل بليچ قرار دهيد.
ظرف هميشگ بايد حاوي مقدار كافي مايع باشيد تا تمام اشياي انداختگ شده در داخل آن غرق گردد .اشياي انداختگ شده در ظرف زودتر
از ده دقيقگ نبايد خارج ساختگ شود .ظرف بايد بصورت محكم سربستگ نگهداري شود تا از ريختن محلول جلوگيري شده و بصورت قوي
تعقيم كرده بتواند ،درغيرصورت كلورين موجود در محلول بزودي فرار كرده ومايع بي خاصيت ميگردد.

چگونگ يك سطل محلول بليچ تهيگ گردد؟
يك راه براي غير عفوني ساختن اشياء با بليچ عبارت از استفاده از سطل بليچ
است .اين سطل حاوي دو جزء ميباشد :سطل يا ظرف خارجي كگ حاوي خود مايع بليچ است،
وظرف داخلي كگ بشكل يك جالي كگ حاوي سوراخ هاي متعدد است واشياي مورد هدف جهت
غير عفوني شدن در آن قرار ميگيرند .اين ظرف بايد حتما داراي سرپوش محكم و مناسبي نيز باشد.
براي تهيۀ سطح محلول بليچ بايد:
يك محلول  %5بليچ را آماده ناييد (بگ باال نگاه كنيد) ،و سپس ظرف اصلي يا خارجي را
تا حدود نصف پركنيد.
سپس ظرف داخلي را كگ حاوي اشياء غير معقم است و بشكل جالي ايست داخل ظرف
اول قرار ميدهيم ،بشكلي كگ ظرف دوم شناور نشده و مايع از منافذ داخل شده و زبالگ ها را كامال
مغطوس كند.

432

زباله هاي مواظبت هاي صحی

مهم :بليچ هيچگاه با مواد كيمياوي ديگر مخلوط نگردد ،علي الخصوص امونيا .تركيب امونيا با بليچ سبب بوجود آمدن گاز زهري
(امونيم كلورايد  )NH3 Clشده كگ تنفس آن باعث مرگ ،و حرارت توليد شده سبب انفجار گرديده ميتواند .هميشگ بعد از استفاده از بليچ
دست هاي خود را بشوئيد.
لباس شويي
درگذشتگ تعداد زيادي از شفاخانگ براي غير منتن ساختن شيت ها از كاربوليك اسيد استفاده ميكردند .اين طريقگ فقط در مواردي
ضروري است كگ شيت هاي مريضان سوختگي بايد معقم شوند .براي تعقيم تكگ باب و روجائي ها ميتوان آنها را داخل محلول بليچ بمدت
 24دقيقگ قرار داد و سپس با آب داغ و صابون شست .براي بيرون كردن لباس ها از محلول بليچ از دستكش استفاده كنيد.

غير عفوني ساختن بوسيله حرارت
شماري از مراكز صحي از اتوكلف ها ومايكروويف ها (ببينيد بگ صفحگ  )433براي معقم كردن سرنج ها و ديگر وسايل طبي استفاده
ميكنند .اگر شما دسترسي بگ اتوكلف ها و مايكروويف ها نداريد ،درعوض ميتوانيد از روشهاي بخار دادن  ،جوش دادن و بخار تحت فشار
براي حد اقل  24دقيقگ استفاده نماييد .اشياييكگ قابليت استفادۀ دوباره را ندارند بايد با وسايل قابل بازيافت يكجا غير عفوني نگردند ،زيرا
پاک نگهداشتن وسايل ايكگ مجددا بكار گرفتگ ميشوند و جدا سازي آنها از زبالگ ها مشكل خواهد بود.
بايد درهنگام قطعگ قطعگ كردن وسايلي از قبيل كتيتر ها  ،خريطگ هاي سيرم ،تيوبها و بنداژهاي بزرگ  ،از ماسك و دستكش استفاده
نماييد تا مصئون بمانيد.

چگونگ بايد مطمئن شد كگ وسايل غيرعفوني شههده اند
درصورت استفاده از روش جوش دادن ،استفاده از بخار يا بخار تحت فشار از زمان بگ جوش آمدن آب در ظرفيكگ
وسايل در آن قرار دارند ،ساعت را قيد نماييد .بگذاريد تا بگ مدت  24دقيقگ آب درين درجگ حرارت بماند و همچنان هيچ
گونگ وسيلۀ ديگري را در داخل ظرف آب جوش يا بخار قرار ندهيد .بعد از سپري شدن اين مدت ميتوانيد منبع حرارت را خاموش نموده و
بگذاريد سرد شود.
وسايل ايرا كگ دوباره استفاده خواهند شد با دستكش هاي معقم از ظرف بيرون نموده ،و سپس فورا داخل يك محفظۀ معقم قرار دهيد
و سرپوش آنرا ببنديد .آب باقي مانده را ميتوانيد در يك راهرو يا مجراي آب رها كنيد.

جوش دادن:
ازين روش براي غير عفوني كردن فلزات ،وسايل رابري ،پالستيكي و تكگ باب استفاده شده ميتواند .بعد
از شستن و چرک گيري اين تجهيزات را داخل ظرف قرار داده و باالي شان آب بريزيد .سپس آب را حرارت
دهيد تا بجوشد و در حالت جوش بگ مدت  24دقيقۀ كامل بماند.

بخار دادن:
اين طريقگ براي غير عفوني سازي دستكش ها ،ماسك ها و اشيايي كگ از فلزات و پالستيك
ساختگ ميشوند كار برد دارد .احتياج بگ آن نيست كگ تمام ظرف پر از آب گردد ،فقط آنمقداري باشد كگ
بتواند جريان ممتد بخار را براي بيست دقيقگ ايجاد نمايد .سرپوش ظرف حتما مناسب باشد تا از فرار
بخار جلوگيري كند.
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بخار تحت فشار
اين شكل براي پاک سازي فلز ،رابر ،پالستيك وتكگ استفاده ميشود .ابتدأ وسايل مورد نظر
را شستگ و سپس داخل ديگ بخار فشاري قرار ميدهيم .سرپوش را محكم كرده و سپس
جريان حرارت برقرار ميشود .هنگاميكگ بجوش بيايد ،بمدت حد اقل  24دقيقگ در فشار پانزده
تا بيست پوند بايد نگهداري شوند.

اتوكلف
ماشين كوچكيست كگ بگ غير عفوني كردن وسايل با استفاده از حرارت بخار وفشار
ميپردازد .ازينوسيلگ براي ساليان متمادي درجهت پاک كردن تجهيزات طبي استفاده شده
است .گرچگ امروزه براي غير منتن كردن زبالگ ها نيز استفاده ميشود.
اين بهتر خواهد بود كگ دو اتوكلف جداگانگ استفاده شود :يكي براي غير منتن كردن
زبالگ ها وديگري براي وسايلي كگ دوباره قابل استفاده اند .مراكز كوچكتر ايكگ مقدار زيادي
زبالگ توليد نميكنند ،ميتوانند از وسايل ارزانتري از قبيل ديگ بخار فشار دار استفاده كنند.
همچنان در جاهاييكگ برق نيست ميتوان از اتوكلف هاي كگ از باطري هاي آفتابي استفاده
ميكنند يا از منبع گازي يا ذغال كار گرفت.

مايكروويف
اين ماشين ها رطوبت يا آب موجود در تركيب اشياء را حرارت ميدهد .حرارت و
مقدار زمانيكگ اين وسايل داخل مايكروويف قرار دارند جمعا سبب غير عفوني شدن آنها
ميگردد .چون اين ماشين مقدار هاي متفاوت از انرژي را هنگام حرارت دادن استفاده
ميكند ،بگ همين خاطر در هنگام كار با آنها احتياط شود .براي مطمئن شدن ازينكگ
وسايل بمقدار كافي غير عفوني شده اند:
 .2زبالگ ها را در داخل يك ظرف غير فلزي با مقدار كافي آب قرار دهيد.
 .2يك سرپوش نگ چندان محكم را بر سر ظرف قرار دهيد تا مقدار تبخير آب را در جريان حرارت دادن كاهش دهد.
 .3ظرف را داخل مايكروويف قرار داده و بمدت حد اقل بيست دقيقگ حرارت دهيد.
 .4ظرف را بگذاريد تا خود سرد شود .هرگونگ مايعي را كگ در داخل مايكروويف قرار دارد دور كنيد (نگاه كنيد بگ صفحگ  .)431شما
مي توانيد آب را در داخل دستشو يا راهرو آب خالي كنيد.

مهم :هرگز وسايل فلزي را داخل مايكروويف قرارندهيد ،زيرا ميتواند ماشين را خراب كند.

بعد از غير عفوني كردن
صرف نظر ازينكگ از چي طريقي اشياي مورد نظر را غير عفوني كرده ايد (كيمياوي يا حرارتي) ،اشيايي غير عفوني شده بايد بصورت
مستقيم و فوري بعد غير عفوني شدن در يك خريطگ ذخيره شده و يا دفع شود .مواد باطلگ و زبالگ را از مريضان دور نگهداشتگ و مطمئن
سازيد كگ زبالگ هاي ملوث با ميكروب با زبالگ هي غير عفوني شده مخلوط نگردد.
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جمع آوري و ازبين بردن اشياي تيز و برنده
تعداد زيادي از مشكالت صحي ناشي از تماس با زبالگ هاي تيز و برنده است .سوزن ها  ،اره هاي قطع كننده آمپول ،كارد
هاي جراحي وغيره ميتوانند سبب جراحت و انتان گردند ،بهمين واسطگ بايد با احتياط زيادي با آنها برخورد گردد .اين اشياء
درخارج ساحات طبي ميتوانند سبب صدمگ بگ مردمان عادي وكسانيكگ اشغال هارا بازيابي وجمع آوري ميكنند ،شوند.
براي كاهش دادن خطر اين وسايل ،فقط در مواردي از زرقيات استفاده كنيد كگ احتياج مبرم بگ آنهاست (براي
اطالی بيشتر درمورد زمان ضرورت زرقيات وعدم ضرورت بگ آنها ،بگ كتاب آنجا كه داكتر نيست  ،صفحگ  25تا
بگ  74مراجعگ كنيد.).

دفع نمودن بي خطر سوزن ها و سرنجها
بعد از انجام زرقيات ،سوزن ها بصورت فوري از پيچكاري مربوطگ
دور شده و در داخل بكس مخصوص وسايل تيز قرار داده شود .كوشش
براي قرار دادن دوبارۀ سوزن در سرپوش آن خطرناک است و بايد
بصورت جد از آن اجتناب ورزيد .اگر از پيچكاري دوباره قابل بازيافت استفاده ميكنيد ،سوزن آنرا هميشگ در جاييكگ استفاده كرده
ايد دور نماييد .روش هاي زيادي براي دور كردن سوزن از سرنج ها وجود دارد  .در همگ روش ها بايد:
 از يك دست استفاده شود  ،تا از چسپيدن سوزن جلوگيري شود.
 سوزن داخل يك محفظگ انداختگ شود كگ قابليت نفوذ از آنرا نداشتگ باشد.
 استفاده از آن براي كاركنان طبي آسان و راحت باشد.

چگونگ يك بكس داري سوراخ كليد مانند براي جمع آوري اشياي نوک تيز بسازيم
بكس داراي سوراخ كليد مانند يك بكس مخصوص فلزي است كگ داراي سوراخي است كگ يك انجام آن عريض است
وبتدريج در نهايت ديگر تنگ ميشود .شما ميتوانيد هم آنرا از بازار تهيگ نموده و يا بگ يك فلزكار فرمايش ساخت آنرا بدهيد.
همچنان اين بكس را ميتوانيد از قوطي هاي كافي ويا اشياي ديگر نيز تهيگ كنيد .آنچگ مهم است كگ اين بكس اجازه ميدهد
بدون آنكگ دست بگ سوزن برده شود آنرا از سرنج جدا كنيم.
1

هرگاه كار شما با سرنج يكبار مصرف خالص شد  ،سوزن آنرا در جهت عريض شيار قرار داده و بجهت باريك آن بكشيد.

2

سرنج بطرف باال كشيده شود .سوزن بگ سادگي جدا شده و در داخل بكس مي افتد .سرنج را نيز در داخل ظرف زبالگ بياندازيد.

ش ي ز

ش ي ز

هرگاه بكس بگ مقدار  3/4پر شد ،سر آنرا با يك فيتگ محكم بستگ كرده و آنرا داخل Safety Pitقرار دهيد ( .نگاه كنيد بگ
3
صفحگ ، 431چگونگ ضايعات نوک تيز را دفن نماييد)
ش ي ز
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انواع سرنج ها
سرنج هاي  Reusableميتوانند بصورت مكرر مورد استفاده قرار گيرند .اين نوی سرنج ها
از نگاه اقتصادي بگ صرفگ تر بوده وكمتر زبالگ توليد ميكنند ،اما در پهلوي آن بايد اينها بصورت
خيلي دقيق هر بار شستگ وتعقيم گردد .هيچگاه اين نوی سرنج ها را بدون آنكگ قبال شستگ و تعقيم شده باشند استفاده نكنيد .درصورتيكگ
بصورت بخوبي ضد عفوني ساختگ نشوند ،مرض ايدز ،هيپاتيت و ديگر امراض بگ آساني از طريق سرنج هاي آلوده منتقل ميشوند.
سرنج هاي يكبار مصرف يا  Disposableطوري ساختگ شده كگ بعد از يكبار مصرف
بايد بهمراه سوزن متصل با آن دور انداختگ شود .بعضي از سرنج هاي يكبار مصرف را ميشود از
سوزن جداكرده  ،در داخل ظرف جوشاند ويا بخار دارد و سپس چندين مرتبگ استفاده نمود .اين روش بگ هيچ صورت توصيگ نميشود ،زيرا
اگر سرنج و سوزن آن كامال غير عفوني نشود  ،ميتواند سبب انتشار امراض گردد.
سرنج هاي غير فعال شونده  Auto-disabledبعد از استفاده
بصورت اتومات قفل شده و ديگر قابل استفاده نيست .از آنجاييكگ اين سرنج ها با
وجود غير فعال شدن هنوز داراي سوزن ميباشد كگ با سرنج نصب است بناءً ميتواند در داخل يا خارج مركز صحي سبب جروحات گردد.
براي روش هاي بي خطر دفع سرنج ها  ،نگاه كنيد بگ صفحات  438تا . 431
مهم :هيچگاه يك سرنج يا سوزن را قبل از غير عفوني كردن دوباره استفاده نكنيد.

چگونگ يك سرنج يا سوزن را غرض استفادۀ دوباره شستگ و غير عفوني كنيم
استفاده بيش از يكبار سوزن ميتواند سبب انتقال اچ آي وي گرديده ،مگر آنكگ قبال بصورت درست شستگ و غير
عفوني شده باشد  .اگر هيچگاه دوباره استفاده نشود هنوز بهتر است.
بعضي از جوامع ممكن منابع كافي نداشتگ باشند تا سرنج و سوزن ها را فقط براي يك بار استفاده نمايند .بهمين
خاطر در اين بخش معلوماتي را راجع بگ اين موضوی گردهم آورده ايم تا رهنمودي برايشان باشد.
1

در دست هاي تان دستكش هاي ضخيم بپوشيد تا دست هايتان از ميكروب ها محافظگ شوند.

2

با سوزن محلول  %5بليچ را توسط سرنج كش كنيد (صفحگ  )432تا بگ مخزن اصلي سرنج برسد.

3

محلول را دوباره از طريق سوزن تخليگ نماييد.

4

اين عمليگ را چندين مرتبگ تكرار كنيد .بعدا همگ چيز را چند مرتبگ با آب پاک بشوئيد.

3

تمام اجزاي سرنج را از همجدا كرده ودر داخل ديگ بخار غير عفوني نماييد( .صفحگ )432
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ازبين بردن زباله هاي انتاني
جدول ذيل نشان ميدهد كگ چگونگ وچگ وقت زبالگ ها ملوث با ميكروب ها را در هر يك از مراكز صحي كوچك غير عفوني نموده و از
بين ببريم .بعضي از مراكز صحي ممكن نتوانند از همگ اين روش ها استفاده كنند ،يا شايد روش هاي خاص خود را داشتگ باشندكگ بهتر از
طرق ذكر شده ذيل اند .نكتگ مهم آنست كگ از سيستم هاي استفاده كنند كگ براي همگ قابل فهم واستفاده بوده  ،و مؤثرا از انتان جلوگيري
كرده بتواند.
مهم :از همگ قوانين الزم براي خالص شدن از شر ضايعات مواظبت هاي صحي پيروي كنيد.

اعضاي بدن
اعضأ ،انساج
وپوست قطع
شده

خون ،مايعات بدن،

اشياء نوك تيز

اشياييكه باخون ومايعات بدن آلوده شده اند

مواد غايطه

مايعات خوني ،مايعات

بسته هاي خون ،كيت هاي دياليز ،سرنج

سوزن ها ،لنسيت ها،

جدا نمودن

سكشن شده ،مواد

ها،دستكش ها ،ماسك ها ،بنداژها

شيشه ها شكسته،

انواع زباله

كارد ها وغيره اشياي

غايطه ودي ر مايعات

نوك تيز

آلوده بدن

ش ي ز

يا ظرف رن ه با

در داخل ظرف رنگ

سرپوش محكم قرار

دار قرار دهيد

وقتيكه  3/4ظرف
پرشد ،آنرا ببنديد

رأس آنرا به
سرپوش محكم
ببنديد

آنرا در محوطه امن

جدا نمودن
ظرف هاي

در داخل يك خريطه

داده شوند

ها

زباله ها را ريزه ريزه

در داخل خريطه رن ه

كرده ودرداخل سطل

قرار دهيد.

در داخل ظرف
مخصوص اشيأ نوك
تيز قرار دهيد

بليچ قرار دهيد.
سرپوش بسيار

وقتيكه به اندازه

وقتيكه به اندازه 3/4

محكم روي سبد

 3/4خريطه رسيد،

خريطه رسيد ،سرش

بليچ ب ذاريد

سرش بسته شود

بسته شود

لباس محافظتي

قرار داده ،به آن

پوشيده ،مايع بليچ

باخاك ببنديد

ن هميداريم

بعد از پرشدن

ضايعات مايع را

محوطه ،آنرا

داخل ليچ پيت يا

باخاك

تانكر معقم يا جاي

چونه عالوه كرده را به زباله ها اضافه
وسر محوطه را
وده دقيقه آنرا

وكانكريت بسته امن دي ري قرار
دهيد.

كنيد.

 428براي فهميدن

 428براي فهميدن

دفع اعضأ بدن،

دفع اعضأ مايعات،

و 439براي دفع

و 439براي دفع

مصؤون زباله ها

مصؤون زباله ها

بخوانيد.

بخوانيد.

رن ه

محتويات را براي مدت

با استفاده از ميتود

حد اقل ده دقيقه

حرارت دادن

ن هداريد وسپس تخليه

تعقيم كنيد.

كنيد.

بستن ظرف
مربوطه

تعقيم كردن

آنرا داخل

داخل

يك ظرف

شارپ

يا دفن كردن

مخصوص

زباله ها

مخصوص
امن

پيت

بياندازيد

محتويات پالستيكي

آنرا داخل محوطه امن

وقتي 3/4

در داخل

ورابري را ميشود دوباره

مدفون قرار دهيد.

پر شد ،

پيت

خشك نموده واستفاده

وقتيكه محوطه پر شد،

داخل

وبعدا آنرا

كرد .بقيه را داخل

آنرا با خاك وكانكريت

محوطه امن

كانكريت

محوطه امن بريزيد.

بپوشانيد.

بياندازيد

كنيد

به صفحات  429تا  433براي دانستن روش
هاي تعقيم كردن بوسيله حرارت ومواد
كيمياوي  ،نظر كنيد.

به  433درباره ازبين بردن
وسايل نوك تيز ،وبه 439
براي دفن اشيأ نوك تيز
ببينيد.

شكل دفع
نهايي

براي
معلومات
بيشتر
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برنامه هاي معافيتي (واكسيناسيون)
قسمت زيادي از مردم در ممالك مختلف دنيا
بوسيلگ پروگرام معافيتي ،از امراضي از قبيل:
تيتانوس ،پوليو سرخكان وغيره وقايگ بعمل ميايد .اين
معافيت بوسيلگ گرفتن مقدار هاي معين مواد
مخصوص معافيتي (كگ بنام واكسين نيز ياد
ميشوند) كسب شده است.
اين برنامگ هاي معافيتي بوسيلگ سازمان هاي
بين المللي از قبيل سازمان صحي جهان ،دفتر
يونيسف  ،بهمراه حكومت ها ملي و محلي ،و
باآلخره كمپني هاي خصوصي كگ سازنده و
فروشنده واكسين ها اند ،چرخانده ميشوند.
اين پروگرام ها اكثرا پالن هاي خوبي براي
ازبين بردن و دفع زبالگ هاي توليد شده برنامگ هاي خود ندارند .در تعدادي از موارد اين پروسگ ها ضايعات را بجا گذاشتگ و مسؤوليت ادارۀ
آنرا بگ دوش جوامع دريافت كننده اين خدمات ميگذارند .اكثرا زبالگ ها ايكگ بدين طريق توليد ميشود ،دركوره ها سوختانده شده كگ منجر بگ
ايجاد مشكالت طبي متعدد براي جامعگ و محيط ميگردد.
برنامه هاي معافيتي ميتوانند مسؤوليت ضايعات خود را بدوش ب يرند
با برنامگ ريزي مؤثر و ايجاد تعاون ،يك پروگرام معافيتي
ميتواند بصورت بيخطري زبالگ هاي خود را
از بين ببرد ،بوسيلۀ:
 استفاده از همان وسايط نقليگ كگ
سپالي پروگرام معافيتي را انتقال ميدهند،
براي جابجايي ضايعات ايجاد شده .اگر
برنامگ معافيت شكل حوزوي باشد،
ميتواند مركزي براي برخورد با زبالگ
ايجاد كرده ويا ساحگ اي رابراي دفن
مطمئن اين اشغالها فراهم سازد.
 كمك بگ جوامع براي ايجاد سيستم دفع
زبالگ هاي مواظبت هاي صحي ،كگ بتواند حتي خيلي ها
بعد از ختم برنامگ معافيتي دوام نمايد.
 استفاده از تكنالوجي هاي جديد ،از قبيل تفنگچگ هاي معافيتي كگ مقدار كمتر زبالگ ايجاد
مينمايد .زيرا از سوزن وسرنج استفاده نمي نمايند.
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دفن زباله هاي مواظبت هاي صحي
استفاده از محل دفن براي خاک سپاري اشياء نوک تيز ،اعضاي بدن و دواهاي تاريخ گذشتگ  ،مفيد است .در اين محل ها هيچگاه
اشيايي را دفن نكنيد كگ ميتوانند بگ كود تبديل شوند (مثل بازمانده هاي غذايي) ،ميتوانند دوباره استفاده شوند (بعضي شيشگ ها و مواد
پالستيكي) و يا بعد از تعقيم ممكن است در زبالگ داني انداختگ شوند (پالستيك ها  ،تكگ ها و بنداژها ).
اگر مقداري از ضايعات جمع شده و زمين خالي وجود داشتگ باشد  ،ميتوانيد بعد از تعقيم بصورت امني آنها را مدفون كنيد .اگرنگ  ،بايد
بفكر ايجاد محوطگ تدفين ( )Burial Pitدرداخل مركز صحي شده و اشيا را در آنها مصؤونانگ بگ خاک سپرد .هميشگ بهتر خواهد بود كگ
اشيأ نوک تيز وسوزن ها بخاطر مصؤونيت بهتر درينجا ها دفن گردند.
بهترين شكل دفن ضايعات وقتي صورت ميگيرد كگ كسانيكگ در ين پروسگ شركت دارند دانش و معلومات كافي در مورد كار خود
داشتگ باشند.

چاه هاي امن دفن زباله
براي اينكگ چاه هاي دفن زبالگ امن و بيخطر باشند ،بايد طوري انتخاب گردند كگ دورتر و پائين تر از چاهاي محلي و آب هاي زير
زميني بوده وحد اقل پنجاه متر فاصلۀ آن از انهار (رودها) ،جريانات آب ،چشمگ ها و ديگر منابع آبي باشد .كف اين محل ها بايد بوسيلگ گِل
ومواد سخت فرش گردد تا مانع نشئت مايعات بگ آبهاي زيرزميني و اطراف گردد .اين ساحات بايد خوب نشاني شده و بوسيلگ موانع
محافظت گردد تا از ورود حيوانات و انسانها جلوگيري بعمل آمده بتواند.

به فاصله  30متر از
به فاصله  30متر پايينتر از
نزديكترين چاه آب

بسته كردن

خانه ها

دروازه

در تعيين محل وساخت چاه هاي دفن زباله قانون  30متر مراعات كنيد.

به فاصله  30متر از
منابع آبي
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ايجاد يك چاه دفن زبالگ با سرپوش كانكريتي
اينگونگ چاه ها فقط براي دفن زبالگ هاي انتاني استفاده ميشود نگ براي آشغالهاي عادي
1
1

چاهي را بگ اندازۀ  2الي  2متر عرض و  2تا  5متر عمق حفر كنيد .كف چاه حداقل يك و نيم متر از بلند ترين سطح آبهاي زير
زميني بلند تر باشد.

2

كف آنرا با گل رس يا  Clayبگ ضخامت حد اقل  34سانتي متر بپوشانيد.

3

در اطراف چاه حلقگ خاكي را ايجاد نماييد تا از نفوذ آب بداخل آن جلوگيري شود.

43

مانعگ (قفسگ را) را در چهار اطراف چاه ايجاد نماييد تا از ورود اطفال وحيوانات جلوگيري بعمل آيد.
هرباريكگ زبالگ ها را در داخل حفره قرار ميدهيد ،آنرا با ده سانتي متر گل يا چونگ بپوشانيد .اين چونگ باعث تعقيم زبالگ ها گرديده
وآنرا از دسترس حيوانات نيز دور نگهميدارد.
هرگاه سطح ضايعات بگ نيم متري سر چاه رسيد ،چاه را با نيم متر گل پوشانيده ودر آخر ده تا سي سانتي متر كانكريت را باالي آن
بريزيد.

چگونگ اشياي نوک تيز را در داخل يك محفظگ با كانكريت بستگ و محكم نماييم
اشيأ نوک تيز معقم شده و قوطي هاي حاوي وسايل تيز را داخل يك ظرف كالن فلزي مثل بيرل قرار
دهيد .هنگاميكگ ظرفيت محفظگ بگ انداز  3/4پر گرديد ،مخلوطي متشكل از يك قسمت سمنت ،يك قسمت
چونگ ،چهار قسمت ريگ و  2/3تا نيم قسمت آب را بسازيد .ظرف را با اين مخلوط پركنيد .چونگ هم ماده تعقيم
كننده بوده وهم از طرف ديگر سبب تسهيل نفوذ سمنت بگ داخل محفظگ شده تا تمام زبالگ ها را بپوشاند.
محفظگ را بصورت محكم بستگ وسپس آنرا در جاي مطمني دفن نماييد.

ازبين بردن زباله هاي مايع
بسياري از مراكز صحي مايعاتي از قبيل بليچ (كلورين)  ،آبهاي ملوث و ديگر محلول ها را در داخل
آبروها ودستشوهايي خود ريختگ و دفع ميكنند .اين روش فقط در مواردي مطمئن است كگ اين
مجراها بگ كدام منبع آبي عام األستفاده راه نداشتگ باشد .هرنوی مايع را قبل از دفع كردن با مقدار
زيادي از آب بشوييد .بهتر آنست كگ اين نوی مايعات را در داخل يك  Leach Pitبريزيد .مواد
كيمياوي از قبيل گلوتاريل الديهايد وفارم الديهايد قبل از دفع با يد خنثي شده بعد دور ريختگ شوند.
براي ساخت يك چاه زرداب يا  Leach Pitمطمئن
دريك محل ايكگ درمسير سيل ،نزديك مجاري آب و چاه ها نباشد ،يك چاه بگ عمق نيم متر تا يك متر
حفر نماييد .در كف حفره يك اليگ چند سانتي متري از ريده ميده را بياندازيد .بعدا اليگ ديگري از ريگ درشت
را باالي آن بگ ارتفای چند سانتي متر بياندازيد و همچنان يك اليگ سنگ ها خورد در باالي آن .سرپوشي را باالي آن بگذاريد تا از نفوذ آب
باران بگ آن جلوگيري شود.
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ازبين بردن مواد كيمياوي زايد بصورت مطمئن
اكثر مراكز صحي ،چگ بزرگ يا كوچك ،خواه نا خواه زبالگ هاي مواد كيمياوي را توليد ميكنند كگ بايد از بين برده شود .مراكز بزرگتر
هنوز مواد بيشتري از زبالگ هاي باقي مانده از ماشين هاي اكسري ،كيموتراپي والبراتوار دارند .چگونگي دفع اين مواد درين كتاب گنجانده
نشده است زيرا كگ يك پروسۀ خيلي مغلق دارند( .براي معلومات بيشتر درين موارد ،بگ منابع وكتاب هاي مربوطگ مراجعگ كنيد)

موادكيمياوي ايكه براي شستشو و غير عفوني كردن بكار ميروند
بليچ را ميتوان رقيق وضعيف نموده و در داخل يك  Leach Pitريخت( .نگاه كنيد
بگ صفحگ .)431
هايدروجن پراوكسايد را ميتوان بدون كدام مشكل خاصي از بين برد .اين مايع را
ميشود بسادگي داخل سنگ آب و مجراي تشناب ريختگ و دفع نمود.
گلوتاريل الديهايد و فارم الديهايد موادي اند كگ سبب سرطان و مرگ ميگردند .اگر
مركز شما ازين مواد استفاده مينمايد  ،راه هائي وجود دارد كگ از شر اين مواد خالص شد.
قبل از دفع گلوتاريك الديهايد و فارم الديهايد ،يكمقدار كاستيك سودا (سوديم
هايدروكسايد) را عالوه نماييد تا تيزابيت يا ( )PHآنها را تغيير دهد .سپس  PHمحلول ها
را با ورق ليتموس  Litmusيا پي اچ ميتر اندازه نماييد .هنگاميكگ  PHبگ دوازده رسيد
 ،مواد را بمدت  8ساعت درين وضعيت نگهداريد .سپس براي پايين آوردن آن بگ پي اچ
خنثي يا ) ، (PH 7هايدروكلوريك اسيد را اضافگ كنيد .اگر مركز صحي شما چنين
امكاناتي را براي خنثي كردن مواد متذكره ندارد  ،اصوال از آنها استفاده ننمايد .بعد از اتمام
عمليۀ فوق ميشود كگ مواد متذكره را در داخل محوطگ امن دفع كنيد.
كاربوليك اسيد كگ براي پاک كردن شيت ها مورد استفاده قرار ميگيرد ،ممكن است
مشكالت تنفسي و پوستي را ايجاد بنمايد .كسانيكگ با اين ماده سروكار دارند ،از عينك و
ماسك مخصوص براي حفاظت استفاده نمايند .قبل از دفع آب ملوث ،محلول سوديم هايدروكسايد را بگ آن عالوه نموده وسپس آنرا در
داخل  Leach Pitبريزيد.

سيماب
سيماب يك فلز مايع نقره فام بوده كگ در داخل ترماميتر ها استفاده ميشود .همچنان اين عنصر در تركيب ديگر تجهيزات طبي از قبيل:
آلگ هاي قديمي تر تعيين فشارخون  ،باطري ها چراغ ها مورد استعمال دارد.
اين فلز خيلي ها زهري بوده (نگاه شود بگ صفحگ  ، )338و تنفس حتي مقدار بسيار ناچيز آن ميتواند صدمات شديدي را بگ سيستم
هاي عصبي ،تنفسي و مغز بوجود آورده و حتي سبب نقايص والدي گردد.
سيماب را نمي توان بوسيلگ سوختاندن از بين برد .برعكس  ،سوختاندن آن سبب ميشود كگ حتي بگ شكل مضرتر وخطر ناكتري در آيد.
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بهترين راه براي دفع شر اين فلز ،عبارت از استعمال كمتر تجهيزات حاوي اين ماده است.
اگر امكان دارد ،از وسايلي استفاده كنيد كگ سيماب را در داخل بستگ فلزي نگهداري
ميكنند ،تا در صورت بروز حادثگ از نشت آن بگ وسايل چوبي از قبيل سطح ميز وكف
اطاق جلوگيري شود .استفاده از ترماميتر هاي فاقد سيماب بهترين گزينگ است،
درصورتيكگ در ساحات شما قابل دسترس باشد( .نگاه شود بگ منابع)

چگونگ سيماب ريختگ شده را پاک كنيم
هنگاميكگ يك وسيلگ حاوي سيماب بشكند ،فلز مذكور بشكل قطرات كوچكي بگ اطراف
پخش ميگردد .تمامي اطفال  ،بزرگساالن وحيوانات را از ساحگ دور نموده  ،تمامي وسايل گرم
كن و بادپكگ ها را خاموش نموده ،وكلكين ها را براي وارد شدن هواي تازه باز نماييد .براي
نظافت وجمع آوري زبالگ بوجود آمده ،شما نياز بگ دستكش ،قطره چكان  ،دوتاكاغذ سخت يا
كارت بورد (كارتن) ،دو بستگ پالستيكي  ،چسپ ،چراغ قوه ظرف شيشگ اي كگ حاوي آب
باشد داريد.
براي جمع آوري بي خطر سيماب بايد:
1

هيچگاه بگ سيماب دست نزنيد .هميشگ در وكلكين را باز نگهداريد.

2

ساعت و جواهرات را از نزديك آن دور كنيد .سيماب بگ فلزات ديگر ميچسپد

3

يك چراغ دستي را باالي ساحگ ايكگ سيماب ريختگ روشن كنيد تا ذرات سيماب را آسانتر ببينيد ،حتي در روشني روز

4

دستكش هاي مقاوم بگ مواد كيمياوي را بپوشيد .اگر در دسترس نباشد ،دو دستكش التكس را روي هم بپوشيد.

3

دو قطعگ كاغذ كارک يا كاغذ كارتن را گرفتگ و سيماب را دريك نقطۀ كوچك جمع آوري كنيد.

6

با استفاده از قطره چكان  ،سيماب را جمع آوري و در داخل بوتل آب بيانيدازيد.

7

مقدار باقيمانده را كگ توسط قطره چكان قابل جمع آوري نيست ،با چسپ فيتگ اي برداريد.

8

تمام كارتن ها ،كارت ها ،قطره چكان و چسپ فيتگ اي را كگ سيماب با آن جمع آوري شده ،داخل يك خريطۀ پالستيكي كنيد.

9

خريطگ پالستيكي را با جملگ "ضايعات سيماب" نشاني كرده ،داخل يك بوتل نموده و باالي آن آب بريزيد.

10

سرپوش بوتل را بصورت محكم بستگ و آنرا داخل يك خريطگ پالستيكي ديگري بنماييد.

11

اين بستگ را بگ عنوان زبالگ يا ضايعگ زهري دور نماييد (نگاه كنيد بگ صفحگ )424
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انتي بيوتيك ها وساير ادويه
ادويۀ كهنگ و خراب اشكال ديگري از زبالگ هائي اند كگ بايد بصورت مصؤون از بين برده شوند .خالص شدن از شر انتي بيوتيك وساير
ادويگ بگ معني دور نگهداشتن آنها از منابع آب ومردم ايست كگ با زبالگ ها سروكار دارند.
بدبختانگ ،مراكز صحي ،كمپني هاي ادويگ سازي و دواخانگ ها بصورت غير مطمئن اين نوی ادويگ را دفع ميكنند ،اغلبا با انداختن آنها در
محوطگ هاي سرباز وقابل دسترسو مجاري آب.
اين انتي بيوتيك ها وقتي داخل يك محيط آزاد شوند ،ميتوانند سبب بوجود آمدن مقاومت در مقابل اين نوی ادويگ در حيوانات  ،انسانها
و حتي اجرام مرضي اي گردد كگ با ايشان در تماس آمده اند .اين بدان معني است كگ مردم ايكگ بعدا با اين اجرام مرضي آلوده شوند ،
مقاومت دوايي در مقابل انتي بيوتيك ها نشان خواهند داد.
انتي بيوتيك هاي كمتري بخريد ومصرف نماييد
انتي بيوتيك ها را در مواردي مصرف ننمايد كگ سبب تداوي مريض شده نتوانند( .براي
معلومات بيشتر در مورداستفاده از انتي بيوتيك ها مراجعگ كنيد بگ "آنجا كه داكتر نيست ،
صفحات  55تا  . 58و كمك به كاركنان صحي براي آموزش ،فصل  .)21اگر مركز
صحي شما انتي بيوتيك ها را مطابق بگ مصرف خويش خريداري نمايد ،زبالگ كمتري از سبب
ادويۀ تاريخ گذشتگ توليد خواهد شد.
ادويه تاريخ گذشته را به توليد كنندۀ آن برگردانيد
كمپني هاي دوا سازي  ،تجهيزاتي را در اختيار دارند كگ مي توان با آنها ادويۀ تاريخ گذشتگ را بصورت مصؤوني ازبين برد .اما اگر شما

توانائي بر گرداندن ادويگ را بگ كمپني دواسازي نداريد ،راه هاي وجود دارند كگ ميتوان اين ادويگ را بصورت بي خطري از بين برد.
چگونههههگ ادويگ را بصورت مصؤونههههي از بين برد
1

دستكش ها  ،عينك هاي محافظتي ،وماسك هاي خاک گير را بپوشيد

2

تابليت ها را ميده نماييد

3

تابليت هاي ميده شده را با سمنت مخلوط نماييد.

4

آب را اضافگ نموده وكتالت ويا توپهاي جامدي از آنها بسازيد.

3

كتالت يا كرات بوجود آمده را در داخل يك چاه زبالۀ سرپوشيده دفن نماييد.
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بررسي پروسۀ از بين بردن زباله هاي مواظبت هاي صحي
ارزيابي و بررسي جريان توليد ،مديريت و از بين بردن ضايعات طبي بگ همگ كاركنان مركز صحي كمك ميكند تا طريقگ هاي بهتر و
مطمئن تر اجراات را پيدا كنند .اين بررسي كمك ميكند تا مشكالت موجود در سر راه توليد و برخورد با اين مواد دريافت شده وحل گردند.

قدمه های جریان بررسی جمع آوری ضایعات مواظبت های صحی
 .1برای دریافت مشکالت وتبادله افکار ،با تمام کارکنان مرکز صحی جلساتی داشته باشید.
 .2تمام مواد موجود در داخل بخش فارمسی و دیپو را لست نمایید.
 .3یک نقشه از مرکز صحی بسازید.
 .4در میان مرکز خود قدم زده ومشکالت موجوده را یادداشت نمایید.
 .3انتخاب های مختلفی را که در رابطه با ازبین بردن ضایعات وجود دارد بررسی کنید.
 .6راه های مختلف جمع آوری واز بین بردن زباله ها را  ،چه در مرکز صحی یا جامعه ،بیآموزید.
 .7اقدامات الزمه را اتخاذ نمایید.
 .8تعلیمات منظمی را برای خود ودیگران درفواصل متکرر فراهم آورید

1

1

براي دريافت مشكالت وتبادله افكار ،با تمام
كارمندان مركز صحي جلساتي برگزار كنيد

تمام افراد مشغول بگ وظيفگ در مركز شما ،بايد درين پروسگ مشاركت
داشتگ باشند .داكتران ،نرس ها ،جمع كننده گان زبالگ و صفا كاران ممكن
است نظرات مختلف و متفاوت درمورد اينكگ اين ضايعات كجا توليد شده و
مشكل برخورد با آن چيست ،داشتگ باشند.
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2

تمام مواد موجود را در داخل بخش فارمسي و اطاق ديپو يا اتاق
توزيع ليست نماييد.
چون اكثر مواديكگ مورد بحث اند ،درين محالت نگهداري ميگردند ،ارزيابي خود را ابتدا
ازينجا ها با لست نمودن اشياي موجود شروی نماييد .با نظر انداختن بگ لست بوجود آمده ،سؤال
شود كگ هر يك چگ نوی زبالگ اي را توليد نموده و بگ چگ مقدار مضر واقع خواهد شد.
آيا ماده يا جنس مورد نظر را ميشود با يك محصول كم خطر تري تعويض نمود؟ آيا راه
دارد كگ مواد كيمياوي كمتر مورد استفاده قرار گيرد؟ آيا مركز استطاعت آنرا دارد كگ پالستيك ،
محصوالت سيماب دار و اشياي مضر كمتري را استفاده نمايد؟

3

يك نقشه از مركز صحي بسازيد.

3
تمام اطاق ها  ،دروازه ها و كلكين ها را نشاني كرده و يادداشت كنيد كگ هركدام براي چگ منظور مورد استفاده قرار ميگيرند .با استفاده
از رنگ هاي متفاوت  ،نشاني كنيد كگ كجا زبالگ ها توليد شده  ،كجا نگهداري شده و قبل از انتقال با وسايل ترانسپورتي الي محل دفن ،در
كدام محل انبار ميگردد.
اين نقشگ با ارزيابي و جستجو هاي بيشتر قابليت تغيير خوردن را دارد .تغييرا ت جديد بوجود آمده را شما ميتوانيد در داخل نقشگ ثبت
نماييد .محل هاي قرارگيري ظروف جمع آوري زبالگ را بصورت خاصي نشاني نماييد.

ست
ب
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در ميان مركز صحي قدم زده و مشكالت موجوده را يادداشت نماييد.

بگ همگ نقاطي كگ ضايعات وزبالگ ها را توليد مينمايند برويد .بگ ظروف ايكگ در آن زبالگ ها جمع مي شوند نگاه كرده و ببنيد كگ چگونگ
زبالگ هاي و مواد باطلگ را توليد مي نمايند .اين كار را چندين مرتبگ در طول هفتگ هاي متعدد تكرار كرده وحتي درعين روز بيشتر از يك
مرتبگ بررسي نماييد .اين بخاطر آنست كگ ميتوانيد جريان مديريت ضايعات را در شرايط متفاوتي ديده و از طرز كار آن آگاه شويد.
اين جستجو و ارزيابي را با همراهي اشخاص متفاوتي انجام دهيد .زيرا ممكن است افراد صفاكار و جمع كننده گان زبالگ ،براي انجام
هرچگ بهتر اين امور ،افكار بمراتب بهتر وكار آمدتري نسبت بگ داكتران و نرس ها داشتگ باشند.

بهترین راه حفاظت از من در
مقابل اشيای نوک تيز آنست که
زرقيات را نرسها انجام دهند.

بهترين راه حفاظت در مقابل اشياي تيز
آنست كگ آنها را در داخل يك بكس
مقاوم بياندازيم كگ سوراخ نشود.

بهترین راه حفاظت در مقابل اشيای تيز
آنست که آنها را مستقيما بعد از استفاده
داخل یک محفظۀ سربسته بياندازیم.

براي اينكه زباله ها خوب مديريت
شوند ،الزم است همانطوريكه در
مورد خود مي انديشيم ،راجع به
دي ران نيز فكر كنيم.

3

انتخاب هاي مختلفي را كه در رابطه با از بين بردن زباله ها وجود دارد بررسي كنيد.

بعد از ا نجام چندين بازديد ازمركز صحي ،يك مباحثگ گروپي را بگ همراه كاركنان مركز براي بررسي و يافتن راه حل ها داير كنيد .همگ
راه حل ها لزوما گران قيمت و تخنيكي نخواهند
بود .اكثر پيشنهادات ممكن است تنها نياز بگ اداره
بهتر ،همكاري و تعهد داشتگ باشند .پالن خود را
طوري تنظيم نماييد كگ ابتدا از خطرناكترين
ضايعات شروی نماييد :اشياي نوک تيز  ،بعدا مواد
كيمياوي ،خون و مايعات ديگر بدن ،ادويگ وغيره.
هدف اصلي آنست كگ تمام سيستم را بهبود
بدهيم ،نگ فقط يك بخش را.
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راه هاي مختلف جمع آوري و از بين بردن زباله ها را بياموزيد.

تعقيب كنيد كگ چگونگ وكجا زبالگ ها توليد ،دركجا نگهداري و بگ چگ محلي بعد از خارج ساختن مركز صحي انتقال داده ميشود .آيا
زبالگ ها بصورت منظمي جمع آوري ميگردند؟ چگونگ جمع آوري ميگردند؟ آيا جمع كننده گان داراي كفش ،دستكش ولباس محافظتي
هستند يانگ؟ آيا در ظروف وكانتينر هاي مصؤوني انتقال داده ميشوند؟
جمع كننده گان زبالگ ها ،اكثرا محصوالت خود را بگ كهنگ فروش ها ميدهند .اين نوی معامالت هم ميتواند خطرناک باشد يا نباشد .اين
موضوی ارتباط دارد بگ اينكگ آيا زبالگ از هم جدا شده ضد عفوني شده اند يا نگ .آيا جمع
كننده گان زبالگ ،محصوالت قابل بازيافت را بصورت محفوظ جدا ميكنند؟ آيا راهي
وجود دارد تا كار كساني را كگ امور زندگي خود را ازين طريق پيش ميبرند
آسانتر ومصؤونتر نمود؟
آيا ضايعات بگ يك محل دفن انتقال مي يابند
يا در داخل يك داش يا  Incineratorسوزانده
ميشوند؟ براي فهميدن اين مطلب ،بگ محل از بين
بردن زبالگ ها مراجعگ نماييد .آيا محصوالت از
يكديگر جدا سازي ميشوند يا با ضايعات
خطرناكتر بصورت مخلوط وجود دارند؟ آيا كدام
خطري صحت جامعگ را تهديد مينمايد ،مثال :
جروحات و امراض بوجود آمده در اثر تماس با
اشياي نوک تيز.
7

اقدامات الزمه را اتخاذ نماييد.
هر نوی اقدامي كگ در مركز صحي اتخاذ گردد ،درنهايت باالي صحت تمامي اشخاص شامل در جامعگ تأثيرات خود را خواهد گذاشت.
برداشتن حتي چند قدم كوچك براي مصؤونتر كردن سيستم جمع آوري زبالگ ها ،خطر ضرر رساني بگ جامعگ را بطور قابل مالحظگ يي
كاهش خواهد داد .كدام نوی تدبير را همين حاال مركز صحي براي بهبود پروسگ ميتواند اتخاذ نمايد؟ مركز صحي چگ كاري را ميتواند با
ضايعات انجام دهد كگ از مركز صحي خارج شده و در يك محل مدفون ويا در كوره يا  Incineratorسوختانده ميشود؟

8

تعليمات منظمي را براي خود و دي ران درفواصل متكرر فراهم آوريد.
درجۀ موفقيت اقدامات اتخاذ شده ارتباط واضحي بگ آموزش مداوم و پيگيري كساني كگ دارد كگ در قسمت مديريت و توليد زبالگ هاي
مواظبت هاي صحي سهم دارند .هرگاه براي مدتي كدام اتفاقي نيافتد ،ممكن است تدابير گرفتگ شده بگ آساني ناديده گرفتگ شوند .انجام

بررسي و ارزيابي هاي منظم در هر سال در جريان پروسگ ،بگ همگ ياد آوري خواهد كرد كگ احتياط نمودن چقدر با ا اهميت است.
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راه حل هاي جامعه
بعضي از سيستم هاي جمع آوري ،مديريت ،نگهداري ،انتقال و از بين بردن زبالگ گرانتر از آنند كگ مراكز صحي از پي مخارج آن بر
آيند .اما اگر چند مركز صحي كگ در يك حوزه قرار دارند ،منابع خويش را بگ اشتراک بگذارند تا يك سيستم جامع تر و امن تر را براي
مديريت ضايعات بسازند ،اين راه حل بهتريست نسبت بگ آنكگ هركدام بصورت جداگانگ بگ اين امور بپردازند.
و اگر ايشان سيستم خريداري محصوالت شان را هماهنگ نمايند ،بهتر قادر خواهند بود تا تهيگ كنندگان را تحت فشار قرار دهند و
مواد را فرمايش دهند و خريداري كنند كگ كمتر زبالۀ خطرناک از خود بجا ميگذارند.
اگر مركز شما داراي اتوكلف و محل محافظگ شده براي دفن زبالگ ها نيست ،ميتوانيد زبالگ ها را از هم جدا كرده ،و سپس آنها را غير
عفوني كرده و در داخل محفظگ هاي سربستگ بگ مراكز ديگري كگ داراي محوطۀ امن يا چاه براي دفن اند ،انتقال دهيد .ميتوان يك
سيستم مشترک جمع آوري ،انتقال و از بين بردن اشياي نوک تيز را براي چندين مركز صحي در يك حوزۀ شهري يا روستايي بوجود آورد.
اگر سيستم انتقال زبالگ هاي شهري موجود باشد ،ميتوانيد محصوالت معقم را بگ كارمندان اين سيستم بسپاريد تا بگ محل هاي خاص
دفن انتقال يابند ،درحاليكگ زبالگ هاي زهري را بايد بگ محل هاي خاص زبالگ هاي زهري انتقال داد (درصورتيكگ وجود داشتگ باشد) .اگر
چنين شكل انتقالي موجود نباشد ،بايد بگ سيستم جابجا نمودن زبالگ هاي جامد محلي توجگ كرد (نگاه كنيد بگ فصل  .)28اينكگ از چگ نوی
روشي براي مركز صحي خويش ميخواهيد استفاده كنيد ،ارتباط دارد بگ مقدار منابع موجود و طرقي كگ بيشترين كار آيي را براي شما دارد.

هر طرز عمل ايكه در يك مركز صحي انتخاب ميشود ،باآلخره همه افراد جامعه را متأثر ميكند.

