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 مقدمة
يعيش سكان قطاع غزة حياة صعبة في ظل الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الحتالل منذ بداية انتفاضة األقصى في العام 

واإلجراءات المصاحبة له،  م2007، والنقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ في العام م2007والذي اشتد في العام  م2000
عثرة في وجه التنمية حجر وجملة من الظروف التي تلقي بظاللها على األوضاع اإلنسانية والصحية والبيئية في القطاع، وتقف 

  الثقافية.و القتصادية والجتماعية  لسيما حقوق اإلنسانجملة تؤثر هذه الظروف سلباا على و . 1المستدامة والحلول الجذرية
 

ث  ليشك  و   .اإلنسان حياةيمثل تهديداا جدياا لكما  .)الهوائية والمائية والتربة( المختلفة بمكوناتها الطبيعية لبيئةعلى ا اا ر يكباا ضرر التلو 
ة اد الضار  من المو  "النفايات الطبيةكما يطلق عليها " مخلفات المؤسسات الصحية أو تعتبر، حيث البيئي تلوثالوتتنوع مصادر 

فها .لخطورة محتواها وذلك؛ البيئةعلى صحة النسان و الخطرة على و  الناتجة عن المخلفات " :بأنها العالميةمنظمة الصحة  وتعر 
عن الرعاية  والناتجة، النفايات الناشئة عن المصادر الثانوية والمتفرقةو  ،والمختبراتمؤسسات الرعاية الصحية ومراكز األبحاث 

النفايات الطبية  تنتج  حيث  .2"(، وغير ذلك..حقن األنسولينو الكلى،  غسلعمليات خاصة في زل )االصحية لألشخاص في المن
 ، ومراكز التشريحالطبية العلمية ومراكز البحوث الطبية، المختبراتو ، )بأقسامها وعياداتها( الصحية والمراكزالمستشفيات عن 

  .3دور رعاية العجزة والمسنينو بنوك الدم وخدمات جمع العينات، و مختبرات البحوث والفحوصات الحيوانية، و ، البشري 
 

ة منها، وبعضها عبارة عن مواد كيماوية أو وتكمن خطورة النفايات الطبية في كونها قد تكون ناقلة  للعدوى خاصة النفايات الحاد 
كيماوية وغازات خطيرة مواٍد وقد تتسبب طرق التخلص منها في انبعاث ، بقايا تشريحية من جسم اإلنسان قد تكون م عدية أو م لوثة

ما ينتهك الحق في  ع وفرز وحرق النفايات الطبية.فتضر  بالمواطنين والعاملين في مهنة جم ؛وم سرطنة، تتطاير في الهواء الطلق
حقه في التمتع بأعلى مستوى من  في ظل واقع ل يحمي اإلصابة باألمراض القاتلة ه  خطر، حيث يتهدد4الحياة والسالمة البدنية

وفي البيئة النظيفة  ضمان تحسين جوانب الصحة البيئيةكما ينتهك حق ه في ، 5ضامر األوالوقاية من  الصحة الجسمانية والعقلية
تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية في المهنة بالسالمة المهنية أو بالعاملون ويزيد من احتمالية أل يحظى . 6واآلمنة

 . 8لهم السالمة البيئيةبوضع برامج وقائية وتثقيفية ترتبط وعدم ، 7همخالل عمل
 

التقرير يسلط  والثقافية، والجتماعية القتصادية الحقوق  ولسيما اإلنسان حقوق  وتعزيز حماية في المركز رسالة من وانطالقاا 
ويستعرض معلومات  غزة، المؤسسات الصحية بقطاعلتخلص منها في امهمة حول النفايات الطبية وطرق  الضوء على حقائق

 أساسية عنها. ويتوسع في تحليل واقع التخلص من النفايات الطبية في القطاع، ويبي ن مخاطرها على الصحة العامة وعلى البيئة،
. وَيخل ص التقرير إلى مجموعة من التوصيات الخبراء حول آليات التعامل معها والتخلص منها بطرق آمنة منعدٍد  آراء مستطلعاا 
  .تلك النفايات لمواطنين والعاملين في المهن الطبية من مخاطرالحماية المهمة 

                                                 
 .  http://cutt.us/KZYhZلمزيد من المعلومات طالع ورقة حقائق أصدرها الميزان حول األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة. الرابط:   1
 . /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ar :منظمة الصحة العالمية، مخلفات الرعاية الصحية، الرابط  2
 إدارة دليل(. 2018". )جايكاالدولي "للتعاون  وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ومجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة والوكالة اليابانية 3

 .غزة: فلسطين األولى، الطبعة الطبية، النفايات
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.6( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة )3انظر المادة ) 4
 ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.25انظر المادة ) 5
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.12" من المادة )2 -1انظر الفقرتين " 6
 )ب(، الحق في بيئة صحية في الطبيعة ومكان العمل. 2 -12(، المادة 14انظر التعليقات العامة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق رقم ) 7
 )ج(، الحق في الوقاية من األمراض ومعالجتها. 2 -12(، المادة 14التعليقات العامة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق رقم )انظر  8

http://cutt.us/KZYhZ
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ar/
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 أساسية معلومات
منها،  التخلصو  فرزها عمليات ليسهلت ،أساسيين نوعين إلى فصنّ ت   لذالها،  لةالمشكّ  المواد فوتختل الطبية النفايات تتنوع

ر تشكل نسبة: تسمى بالنفايات الخاصة، و خطرةطبية  نفايات :هما  وتسبب، كاف ة نفايات الرعاية الصحية( من 25% -10)بـ تقد 
 على أو البيئة على خطورة تشكل ل التي النفايات وهي: غير خطرةطبية  نفاياتو  .البيئة على تؤثر كما ،متعددة مخاطر صحية

ايات ونف ،ر ذلك..(ياإلدارية )ورق، كرتون، قماش، وغ تتضمن بقايا الوجبات الغذائية، نفايات المطبخ، األعمالو  العامة، الصحة
النفايات جمالي إمن  (%90 -75وتمثل النسبة العظمى من النفايات الطبية، حيث تبلغ نسبتها ) ،أعمال صيانة المراكز الصحية

 .2رعاية الصحية كاف ة% من مخلفات أنشطة ال15العالم حوالي  فيأي دولة  لدىالخطرة  الطبية النفاياتتبلغ نسبة و  .1الطبية
 

تصنيفها يتم فرز النفايات الطبية الخطرة إلى  بعدو 
لمصدرها وخطورتها وأماكن جمعها،  تبعا  عدة أنواع، 

التعامل معها خالل عملية التخلص  تسهيل بهدف
    :3ما يأتي إلى هذه النفايات تتنوعمنها، و 

التي يشتبه باحتوائها على عوامل  عدية:النفايات الم   .1
 (الجراثيم والفيروسات والطفيليات وغيرها)ممرضة مثل 

 لمستنبتات)ا وتشمل شديدة العدوى نفايات  وتنقسم إلى:
مخزونات العوامل الممرضة شديدة العدوى في و 

المختبر، نفايات التشريح وأجساد الحيوانات، ونفايات 
 .(شديدة العدوى أخرى تلوثت أو لمست العوامل 

نفايات مرضى أجنحة العزل ة، األنسجكنفايات العمليات وتشريح جثث المصابين بأمراض معدية )وتشمل  نفايات معدية عاديةو 
 ،نفايات التي لمست المصابين بأمراض معديةال ،ضمادات الجروح الملوثة، المالبس واألدوات الملوثةو  ،سوائل الجسم :مثل

 .القفازاتو  المناشفو األدوات المستهلكة ك
تتكون من األنسجة واألعضاء وأجزاء الجسم، واألجنة المجهضة، وجثث الحيوانات، والدم، و  :)التشريحية( النفايات الباثولوجية .2

 عدية.من النفايات الم   هايمكن اعتبار و ، وسوائل الجسم
 ،نها تستطيع اختراق الجلدكو عالية الخطورة لوتعتبر  ،المكسورمشارط، الشفرات، والزجاج وتشمل اإلبر، الحقن، ال: ةالنفايات الحاد   .3

 عدية.وغالباا ما تكون ملوثة بالدم أو غيره من سوائل أجسام المرضى التي تحتوي على أمراض خطيرة م  
مشعة محاليل ، ورق تصوير)حص باألشعة السينية ونفاياتها غرف الفتستخدم في مصدرها المواد المشع ة، و و ة: شع  النفايات الم   .4

 .(األورام المستخدمة لعالجالطاقة الذرية و  ،نين المغناطيسيوالمحاليل المستخدمة في الر  ،اليودك
على تغيير المواد الجينية،  ةقادر و لمواد األخرى، لتسبب تآكل و  قابلة لالشتعالو  ةسام   كيماويةمنتجات وهي  ميائية:يالنفايات الك .5

ة وهناك ،مسرطنةوهي مواد  التصال أو من خالل بخار أو قطرات، تكون كغاز، ك هااستنشاق ا، مثلهلاإلنسان لتعرض ق طرائ عد 
 ابتالع بعض المواد مثل الكلور واألحماض. من خالل مع الجلد واألغشية المخاطية، أو

                                                 
 فلسطين، مشروع تطوير الجودة في وزارة الصحة، فلسطين: غزة.النفايات الطبية في (. دليل إدارة 2001الشريف، لبنى. الشخشير، غسان. ) 1
 .سابق مرجعمنظمة الصحة العالمية، مخلفات الرعاية الصحية،  2
 إدارة دليل(. 2018". )جايكاللتعاون الدولي " وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ومجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة والوكالة اليابانية 3

 .غزة: فلسطين األولى، الطبعة الطبية، النفايات
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"الناتج عن  الزئبقبسمي تها العالية، وهي )وتعتبر من النفايات الكيماوية، إل أنها تتميز  :الثقيلة المعادن على المحتوية النفايات .6
 "الناتج عن بعض أنواع البطاريات المستهلكة وبقايا حشو األسنان"(. الكادميومكسر أجهزة قياس الحرارة والضغط"، و 

، اسطوانات مضغوطة وعلب اإليروسول ن غالباا فيتخز  و  ،العبوات المضغوطة: تستخدم أنواع كثيرة من الغازات في الرعاية الصحية .7
 .(النفلورينو  لوثين واليزوفلورينمثل الهاروز، والهيدروكربونات المتطايرة أكسيد النيت) رةالغازات المخد   :وأهم ها

 ويمكن أن يكون بها خواص مسرطنة، تؤدي إلى إثارة مشاكل حادة ،سامة شديدة الخطورةنفايات وهي  النفايات السامة للجينات: .8
 ،األدوية المضادة لألورامهي مثل )اهتماماا خاصاا، و  ىعطت  ويجب أن  ،تتعلق بالسالمة داخل المستشفيات أو بعد التخلص منها

، وعادة ما (معالجة أمراض مختلفة ذات أساس مناعيفي  ، أو المستخدمةلتقليل المناعة في زراعة األعضاءاألدوية المستخدمة 
 دات العالج باإلشعاعي.تستخدم في أقسام األورام ووح

المواد الملوثة بالمواد كذلك والتي لم تعد هناك حاجة إليها،  منتهية الصالحية األدويةتشمل و : أو الدوائية النفايات الصيدلنية .9
 الصيدلينة.

 :اآلتية الطرقوالتخلص منها، إلى طرق معالجة النفايات الطبية  تتنوعو
 

هي عملية أكسدة حرارية بدرجات عالية يتم من خاللها تحويل النفايات الضارة و  ،النفاياتحرق عن طريق  الحرق:ب المعالجة (1
وبذلك تكون وظيفة المحارق هي إزالة المادة  ؛والخطرة بوجود األكسجين في الجو إلى غازات ورواسب صلبة غير قابلة لالحتراق

 .وهي الطريقة المتبعة في قطاع غزة ،1العضوية من النفايات الخطرة
 

معالجة النفايات الطبية المتولدة من أقسام و ستخدم لتعقيم األجهزة الصحية وت المعالجة الحرارية الرطبة )التعقيم باألوتوكليف(: (2
غير مالئمة  ، وهيبخار مشبع تحت ضغط عال  ل هاتعريض من خاللالعزل ومزارع الجراثيم في المختبرات وكذلك المواد الحادة، 

وهي طريقة قابلة للتطبيق في قطاع  .2ةقليل ةالبيئي ارهاثآو  تها منخفضةفلتكو النفايات الكيميائية، و  لمعالجة النفايات التشريحية
 ولكنها توقفت بعد تعطل الجهاز الخاص بالتعقيم. ،ر بتغزة، بل وج  

 

ميائية، المعالجة بالدفن أو الطمر )في مكبات مفتوحة أو داخل المستشفيات، يكالمعالجة الك :أخرى  طرق  باستخدام المعالجة (3
بشرط عدم وصول عصارة النفايات للخزان الجوفي(، المعالجة بالكبسلة )وضع النفايات في حاويات قوية ثم نقلها للمكب(، 

رارية الجافة، المعالجة بالموجات الدقيقة، المعالجة المعالجة بالتثبيت "التجميد أو التخميل"، المعالجة بإعادة التدوير، المعالجة الح
باإلشعاع )باستخدام األشعة البنفسجية(، التعقيم الغازي )باستخدام أكسيد الثيلين أو الفرومالدهايد(، والمعالجة بوقف النشاط 

 . 3الحيوي )باستخدام طرق كهروحرارية وتردد الراديو(
  

                                                 
 فايات الطبية في المستشفيات الحكومية بمحافظات غزة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية بغزة.(. تقييم إدارة الن2014أبو محسن، مريم. ) 1
 .سابقال مرجعالأ  2
 .سابق مرجع". جايكاوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الغوث ومجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة والوكالة اليابانية " 3
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 واقع النفايات الطبية في قطاع غزة
منها الحصار الذي تفرضه قوات الحتالل على قطاع غزة،  ،يعيش قطاع غزة واقعاا صعباا من كافة النواحي، ألسباب متعددة

في النصف الثاني واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية  ،النقسام الفلسطينيو والذي يلقي بظالله على قطاع الصحة، 
  .ى الحق في الصحة بشكل كبيرر علوأث  وأضر  ببنيتها التحتية اع الصحية ، ما فاقم من األوضم2018من العام 

 54مستشفى حكومي،  16) ، وهي:وعيادة مستشفى( 182الحكومية والخاصة في قطاع غزة ) الصحية المؤسسات عدد يبلغو 
 المؤسسات الصحية في العالج أسر ة عدد يبلغ و .1 (لألنرواعيادة تابعة  21عيادة أهلية،  77مستشفى أهلي،  14عيادة حكومية، 

 تنتج حيث( كجم في اليوم الواحد، 1.88) عالج سرير لكل الطبية النفايات انتاج معدل يبلغ ،عليهو  .سرير( 2864) بالقطاع
 /كجم( 7000) إلى الطوارئ  حالة في تزيد بينما العتيادية، األيام خالل يومياا  /كجم( 5385) حوالي غزة قطاع مستشفيات

  .2يومياا 
( كجم/يوم 33)و الخطرة، غير الطبية النفايات من يوم /كجم( 3471.5) بـ يقدر ما غزة قطاع في الحكومية المستشفيات تنتج

 ،سرير( 1915) يبلغ الحكومية المستشفيات في األسرة عددأن   بيدمن النفايات الخطرة التي توضع في علب صندوق األمان. 
 ثم  يليها أقسام الجراحة  الطبية، للنفايات إنتاجاا  األقسام أكثرالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة، هي  فيأقسام الولدة  تعتبر حيث

  .3الكلىف الباطنة
وتمر النفايات الطبية بثالث مراحل للتخلص منها، حيث تجمع في المرحلة األولى من أماكن تواجدها قرب أسر ة العالج أو من 

رحلتها الثانية ومختلف مرافق المستشفيات ونقاط الرعاية الصحية. وتفرز في م ،المناظير ،التصوير ،العمليات ،غرف المختبرات
لكي يسهل التعامل معها فيما بعد. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التخلص من النفايات وفقاا ؛ إلى نفايات خطرة وغير خطرة

خطورة النفايات الطبية والمواد  وتكمن .4أو غير ذلك ،أو الحرق  ،أو الطمر ،أو التعقيم ،ألنواعها وللطريقة المتبعة سواء بالفرم
المكونة لها أو الناجمة عنها، في المراحل الثالثة للتعامل معها، حيث ل تنحصر خطورتها على الطواقم الطبية والفنية والعاملة 

 فيها في مراحل الجمع والفرز، بل تتسع لتطال السكان كافة والبيئة المحيطة في مرحلة التخلص منها. 
 

 :على النحو اآلتي غزة قطاع في الصحية المؤسسات في المتبعة مراحلال تلكرير التق ويتناول
 

 :لنفايات الطبيةا جمع مرحلة: أول  
 صفاتلموا ةمطابق غيروتعتبر هذه المواقع  ،الحكومية بقطاع غزة المستشفيات داخلمواقع مؤقتة  فيالخطرة النفايات الطبية  جمعت

وبعد جمعها داخل المستشفيات . والخصوصية والعزل واإلضاءة والتهوية المكان مةءمال متطلبات حيث من العالمية الصحة منظمة
 . 5إلى أماكن التخلص منها، دون أن تجمع في مخازن مركزية مناطقية ةرسل النفايات الطبيت  

- تنقل ثم األقسام، من غزة قطاع في الحكومية األولية الرعاية وأماكن المستشفيات من الخطرة غير الطبية النفايات تجمع فيما
 للنفايات، المؤقت التخزين موقع أو ،الرئيسة القمامة حاويات إلى خاصة عربات باستخدام أو يدوي  بشكل -النظافة عمالبواسطة 

                                                 
 .سابق مرجع(. 2014أ أبو محسن، مريم. ) 1
 م(.2018مارس  15بيئية في سلطة جودة البيئة بقطاع غزة، قابلها في مكتبها: الباحث حسين حّماد، ) مهندسة -السويطي منار 2
 .سابق مرجع(. 2014أبو محسن، مريم. ) 3
 م(.2018اكتوبر  31قسم مراقبة النفايات الطبية بوحدة ضبط الجودة في وزارة الصحة بقطاع غزة، قابله: الباحث حسين حّماد، ) رئيس -الهندي أيمن 4
 .سابق مرجع السويطي، منار 5
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 أو مخصصة غير)وهي  للبلدية تابعة سيارة خالل من باليوم واحدة مرة بمعدل وذلك. النهائي التخلص موقع إلى نقلها يتم ثم  
 . 1 (النفايات تلك بتطاير يسمح بما مكشوفة وهي المجاورة، المنازل من النفايات تنقل أنها بل فقط، الطبية النفايات لنقل مجهزة

تعرضهم  بسبب الصحية، وآثارها الطبية النفايات بمخاطر تضرراا  األكثر الفئات من المستشفيات في النظافة عمال فئة تعتبرو 
 . 2يتم خلط النفايات الطبية الخطرة مع النفايات غير الخطرة، خالل عملية الجمع والفرز وأحياناا  ، وتعاملهم معها المباشر لها

 

 :النفايات الطبية فرز: مرحلة ثانيا  
 مستشفى يفصل بينما، معدية اياتنفايات حادة، ونف :قطاع غزة النفايات الطبية إلى نوعين فقط هما مستشفيات غالبية تفرز

 وتشغيل غوث وكالة عيادات تفرز نفسها وبالطريقة، حادةو  معدية، غيرمعدية،  :أصناف ثالثة إلى الطبية النفايات "القدس"
 . 3سويةا  تجمع فرزها وبعد"، أنروا" الفلسطينيين الالجئين

 صناديق في وضعها خالل من الحادة األدوات تفرز حيثالنفايات الطبية في مستشفيات قطاع غزة على يد الكادر الطبي،  تفرز
 المعدية النفايات مع فتوضع المختبرات في البكتيرية المزارع أطباق أما(، safety box) األمان بصندوق  يعرف الكرتون  من

والنفايات  جيةالباثولو النفايات  جمعت   بينمافي أكياس صفراء اللون،  ادةالح النفايات توضعو  اللون، حمراء أكياس في العدوى  وشديدة
  .4الكيماوية على حدة

بأن هناك خلالا في عملية الفرز، حيث أنه ل يتم بشكل كامل  الميزان لحقوق اإلنسان مركزالمعلومات التي جمعها باحثو  تفيد
يرفع معدل الخطأ خالل تلك المرحلة، ول يتم الفرز بطريقة صحيحة، كما أن اختالط بعض النفايات  على أيدي الكادر الطبي، ما

بقمامة المنازل يصعب من التحكم في 
طريقة اتالفها كما يتوجب في مكبات 
النفايات، أما مكبات النفايات فغير 
مسيطر عليها بشكل جيد، ويمكن 
الوصول إليها والعبث فيها، وتفر غ 

يات فيها بشكل عشوائي دون الحاو 
معالجة، كما ل يوجد فيها أماكن 

 مخصصة للنفايات الطبية.
                              

 

 من التخلصمرحلة : ثالثا  
 :النفايات الطبية

 والدفن باألوتوكليف التعقيمو  الحرق  :ق طر  هيو  ،واتالفها النفايات الطبية من للتخلص طرق  عدةوزارة الصحة الفلسطينية  تمدتع
في قطاع غزة بشكل أساس،  للتخلص من معظم الكميات المتاحة من النفايات الطبية الخطرة الحرق  طريقة تستخدمو  .أو الطمر

 دخاننبعاث ا في تسب بهالو  الثقيلة، الكيمائية عناصرفعاليتها في إبادة ال عدملو  ،عالية تهاتكلف لكون  ،طريقة متعددة العيوب وهي

                                                 
 .سابق مرجع(. 2014أبو محسن، مريم. ) 1
 .سابق مرجع السويطي، منار 2
 م(.2018مارس  29الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، قابله في مكتبه: الباحث حسين حّماد، ) مدير -ضهير مجدي 3
 .سابق مرجع الهندي، أيمن 4

 النفايات الطبية بعد فرزها لحادة وخطرة
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 تصل عالية، حرارة درجات تحت ،لحرق لمخصصة  أفرانمن خالل وضع النفايات الطبية في  وتتمورماد ومواد سامة في الهواء. 
للمتابعة الدائمة  يحتاج الذيو  المضمون . وهو األمر غير كامل بشكل النفاياتلكي تحرق  ؛سلسيوسدرجة  850إلى أكثر من 

ث سام ة غازات انبعاث عدمل ؛درجات الحرارة المطلوبة إلى لتص حتىوالصيانة المستمرة لألفران   بالصحة وتضر البيئة تلو 
 . 1العامة

في ثالث محارق، هي  ،األنرواالناتجة عن مستشفيات قطاع غزة الحكومية والخاصة وعيادات  النفايات الطبية المعدية تحرق و 
ومستشفى ناصر. بينما تذهب ، -وهي في األساس محرقة لألوراق والمستندات-محارق: مستشفى الشفاء، مستشفى الطب النفسي 

إلى مكبات النفايات مع حاويات البلديات،  -في القطاعالنفايات الطبية جمالي إ% من 85ونسبتها -النفايات الطبية غير المعدية 
وبعد تعطل محرقة ناصر ترسل نفايات المنطقة الجنوبية لمحرقة الشفاء. وما تزال آلية الحرق هي المعتمدة في قطاع غزة، حيث 

بداية ، وفي التقريرصدار إإعادة تأهيل محرقة مستشفى ناصر في خانيونس حتى  ينتهأعيد تأهيل محرقة مستشفى الشفاء، ولم 
لدواعي الصيانة، وتبقت محرقة مستشفى األمراض النفسية فقط، حيث توقفت محرقة مستشفى الشفاء عن العمل م 2019مارس 

تعمل بشكل طارئ وفوق طاقتها لغرض استيعاب الكميات التي تصلها من النفايات الطبية في مستشفيات قطاع غزة كاف ة، عدا 
ل لوحدة التعقيم الحراري )أوتو كليف(كميات محددة ونوعية تح و 

 2  . 
عن تقل  قدالنفايات الطبية في محارق مستشفيات قطاع غزة عند درجات حرارة غير ثابتة،  حرق تالجهات المختصة  الجدير أن  

ل يمنع المواد الضارة والمسرطنة من النبعاث من تلك  كونهفي بعضها. وهو األمر غير المرغوب فيه،  سلسيوسدرجة  800
 .3النفايات، ويضر بصحة اإلنسان والبيئة

 بالتعقيم معالجة وحدة أ نشأتوتستخدم طريقة ثانية للتخلص من النفايات الطبية في قطاع غزة، هي المعالجة بالتعقيم، حيث 
(، بتمويل قطري، في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة، وتقع جوار المحرقة، وجر بت في مارس/ أوتوكليف) الطبية للنفايات
وتم نقلها للمنطقة الجنوبية في قطاع غزة بإشراف مجلس النفايات  ؛فقط من بدء عملها أشهرم، ولكنها تعطلت بعد خمسة 2017

تعطلت  األوتوكليف وحدة التي جمعها باحثو المركز بأن   تاالمعلوم تفيدو . 4اليابانية جايكاالصلبة وفي سياق مشروع مؤسسة 
 الحالي الوقت في تعملهي و  النفايات الموردة لها،مة ءمالسابقاا نتيجة لنقص خبرة العاملين على فرز النفايات الطبية فيها وعدم 

تتوقف من الممكن أن إلى كادر كافي ومؤهل إلدارتها، وهو ما ليس متوفراا، وعليه و ولكنها تحتاج إلى متابعة وصيانة دورية، 
 الوحدة في أي وقت عن العمل. 

وليس جميعها، لكونها تعمل على  ،تحتاج لنوعيات محددة من النفايات الطبية الوتوكليف وحدات بأن المركز تحقيقات أفادت كما
 تتعلق مشكالت هناك وألن ،من خاللها الباثولوجيةوعليه فال تتلف النفايات الحادة أو  ؛فرم النفايات وتقطيعها قبل عملية تعقيمها

 .وارد الوحدة تعطل فاحتمالية غزة، قطاع في الفرز بعمليات
 العالجات نفاياتلنفايات الطبية، هي طريقة الدفن، حيث يتم التخلص من والطريقة الثالثة المستخدمة في قطاع غزة للتخلص من ا

 يتم التخلص منالنفايات شرق مدينة غزة، فيما  مكب في -أسمنتية خاليا -مكعباتفي  أو طمرها دفنهاعن طريق  ةالكيماوي
بالتنسيق مع وزارة األوقاف  الشرقية المقبرة في قبور في -حسب كميات توافرها -بشكل دوري  الدفن بطريقة الباثولوجيةالنفايات 

 . 5نفسه المكان في بها تنقل التي األوعية حرق  ويتم ،والشئون الدينية
 

                                                 
 .سابق مرجعمنظمة الصحة العالمية، مخلفات الرعاية الصحية،  1
 (.م2019 مارس 14قابله عبر الهاتف: الباحث حسين حّماد، ) سابق، مرجع الهندي، أيمن 2
 (.م2019مارس  14دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة بقطاع غزة، قابله في مكتبه: الباحث حسين حّماد، ) مدير -مصلح محمد 3
 .سابق مرجع السويطي، منار 4
 م(.2018 اكتوبر 31) حّماد، حسين الباحثفي مكتبه:  قابلهمرجع سابق،  الهندي، أيمن 5
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 تلك جمع آليات في سواء النظر، وإعادة للدراسة بحاجة غزة قطاع في الطبية النفايات واقع بأن للمركز المتوفرة المعلومات وتؤكد
تفيد التحقيقات و على صحة اإلنسان وسالمة البيئة.  يحافظ الذي بالشكل منها، التخلص مرحلة في أو فرزها، مرحلة في أو النفايات

التي أجراها باحثو المركز إلى أن  حرق النفايات الطبية في قطاع غزة ل يتم بالشكل األمثل، حيث ت حرق النفايات الطبية في 
بيد أن ها كانت  سلسيوس،درجة  800محرقتي مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومستشفى ناصر بخانيونس عند درجة حرارة تصل إلى 

أي أنها قد ل تمنع المواد الضارة والمسرطنة من النبعاث،  ؛ة في محرقة مستشفى األمراض النفسية بمدينة غزةتقل عن تلك الدرج
)درجة  1100درجة و 850في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية بوجوب الوصول إلى درجة حرارة تتراوح بين 

انبعاثات الديوكسينات والفيورانات والمعادن الثقيلة كالكادميوم والزئبق بهدف التخل ص الكامل من  ؛عملية الحرق  خاللسلسيوس( 
 خالل عملية حرق النفايات الطبية.

 أنالمركز على  تحقيقات تؤكد كما
 قطاع في الطبية النفايات حرق عمليات 

األمثل، بدليل ورود  بالشكل تتم ل غزة
عدة شكاوى للمركز في فبراير/ شباط من 

م، من مجموعة من 2018 عام
مستشفى  في محيطالمواطنين القاطنين 

 الكائنةاألمراض النفسية والمؤسسات 
 ؛قربها في منطقة النصر بمدينة غزة

بسبب وجود المحرقة داخلها، والدخان 
والروائح الكريهة المنبعثة منها على مدار 

 حيثتبي ن أن هناك قصور في عمل المحرقة وتقصير من العاملين عليها،  الصحة وزارة قبل منالقضية  في التحقيقوبعد  .ليوما
منها دهانات  وخرجتحرق الغازات والمواد المنبعثة من النفايات الطبية بشكل كامل،  ولمميكانيكياا بالشكل المالئم،  تعملأنها لم 

                                                       . لكلذ نتيجة متطايرةوشوائب 
 والشمال غزة لمحافظتي الطبية النفايات لحرق  األسبوع في واحد يوم لمدة تشغيلها ويجري  تشغيلها، أعيد قصيرة لفترة توقف وبعد
تحقيقات المركز  تفيدم، حيث 2019الظروف في العام  وتغيرت .الشفاء مستشفى محرقة على أساسي بشكل ي عتمد فيما ،فقط

م لدواعي الصيانة، فيما تتوقف محرقة مستشفى 2019بأن  محرقة مستشفى الشفاء بمدينة غزة تعطلت عن العمل منذ بداية مارس 
مل بشكل طارئ ، حيث تعفقطعن العمل منذ شهور للصيانة أيضاا، وتبقت محرقة مستشفى األمراض النفسية  بخانيونسناصر 

ل  وفوق طاقتها لستيعاب الكميات التي تصلها من النفايات الطبية في مستشفيات قطاع غزة كاف ة، عدا كميات محددة ونوعية تحو 
كليف(. وهو األمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الصحة والبيئة وعلى سكان محيط المحرقة، الذين  أوتولوحدة التعقيم الحراري )

  من األدخنة والروائح الصادرة عنها.  اشتكوا سابقاا 
المعلومات التي جمعها باحثو المركز أن  تكلفة حرق الكيلوجرام الواحد من النفايات الطبية في قطاع غزة يصل فعلياا إلى  وتفيد

( 2.5وهو ) -مشروع تطوير إدارة النفايات الطبية ضمن -اليابانية جايكاأكثر من المبلغ المتفق عليه بين وزارة الصحة ومؤسسة 
كبير في السعر المتفق عليه والسعر عند التنفيذ، األمر الذي ي حدث  فرق لكل كيلوجرام واحد من تلك النفايات، فهناك  شيقل

 ربائي القطاع. مشكلة، ويؤثر على إمكانية توفير الوقود للمولدات الكهربائية بشكل دائم في ظل أزمة انقطاع التيار الكه

 درجة الحرارة المالٔيمة لمحرقة النفايات



 

 

10 

 

المشكلة الحقيقة في اعتماد آلية  وتبقى
الحرق نفسها فقط، وعدم النتقال إلى 
آليات جديدة ل تضر  بالصحة العامة 

وفي  -كاألوتوكليفوتعتبر صديقة للبيئة 
أو الدفن  األوتوكليفظل قصور طرق 

ينبغي تنظيم  -وتنوع النفايات الطبية
العملية بما ل يضر بالصحة العامة 
وبالبيئة، ول بسير العمل، من خالل اختيار 
أكثر من طريقة تالئم نفايات غزة الطبية، 
وتنظيم ومراقبة عملية الفرز وفق اآلليات 

 المتاحة لإلتالف.
 األطباء تجمع نشره الذي التقريرتقارير دولية أفادت بخطورة آلية حرق النفايات الطبية، ومنها  عدةمخاوف المركز  ؤكدتو 

 تحتم 1999 العام في(، Health Care Without Harm - HCWH) العالم حول المحارق  ضد والنشطاء والممرضين
 تكنولوجيا تسويق من القلق حول ويتحدث"، ثالثال العالم دول في النفايات محارق  وتمويل الخطرة الدولي البنك: "حكمة عنوان
 .الصناعية الدول في بائدة تكنولوجيا أصبحت أنها حين في الثالث، العالم بلدان في ضرورية وغير التكاليف ومرتفعة التلوث شديدة

 التسعينات بداية منذ تعمل محرقة( 4500) من فيها النفايات محارق  عدد قل صت األمريكية المتحدة الوليات أن ذكره والجدير
 يؤكد كماوالهند.  واليابان األوروبي التحاد دول تسير كذلك انخفاض، في تزال وما( محرقة في نهاية التسعينات 2500) إلى

 حماية قوانين من العديد أن إلى باإلضافة. الحرق  عن أمناا  واألكثر كلفة األقل البديل هي" الالحرق " تكنولوجيات أن   على التقرير
 .   1والبيئة العامة الصحة على واضرارها الطبية النفايات حرق  خطورة على أكدت العالم دول مختلف في المحلية البيئة
في السالمة  حقال انتهاك في يتسبب قد ونقلها، وفرزها جمعها مراحل خالل الطبية النفايات إدارة في التقاعس أن   الحقائق وتؤكد

 التجميع مكان في أو الصحية الرعاية ومراكز المستشفيات في وجمعها تواجدها أماكن في سواء المهنة، تلك في لعاملينالمهنية ل
  .2منها التخلص أماكن في أو لها، المركزي 

بالحوادث واألمراض المهنية، كذلك عدم العمل على وقاية السكان والحد  من تعر ضهم  ةتعلقالمعدم اتخاذ التدابير الوقائية إن 
ظروف معيشية مناسبة في بيئة ذات نوعية ب هتمتعو للمواد الضارة التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صحة اإلنسان 

سبل الصحة الصناعية لتقليل أسباب المخاطر  اتباع يجب وعليهالمخاطر. يفضي إلى مضاعفة كرامة ورفاه، بتسمح بالعيش 
 . 4السالمة البيئية لهمبوضع برامج وقائية وتثقيفية ترتبط و ، 3الصحية المالزمة لبيئة العمل إلى الحد األدنى

 المؤسسات إلزام حيث من فلسطين، في الطبية النفايات إدارة قانون  الطبية النفايات مع التعامل في الخاطئة التصرفات تنتهك كما
 عن الناتجة العامة الصحة أو للبيئة ضرر أي عن المسؤولية ، بتحملالطبية النفايات إدارة على مشرف أو منتج وكل ،الصحية

                                                 
م(. الرابط: 2000الطبابة الخطرة في لبنان "تسويق محارق النفايات الطبية". تقرير لمكتب غرينبيس البحر المتوسط. )تموز/  1

org/arabic/Global/lebanon/report/2000/6/29737.docwww.greenpeace. . 
 )ب(، الحق في بيئة صحية في الطبيعة ومكان العمل. 2 -12(، المادة 14انظر التعليقات العامة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق رقم ) 2
 .2-4، المادة 155انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  3
 )ج(، الحق في الوقاية من األمراض ومعالجتها. 2 -12(، المادة 14انظر التعليقات العامة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق رقم ) 4

 مكان وضع النفايات -محرقة مستشفى الشفاء

http://www.greenpeace.org/arabic/Global/lebanon/report/2000/6/29737.doc
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بالشكل  تهاإلدار  يةالخبرة التدريب غياب، و الطبية النفاياتالمتعلقة ب والبيئيةعدم الوعي باألخطار الصحية  إن. 1النفايات تلك
 األمثل، وعدم إيالء القضية األهمية الالزمة، ي سهم بشكل كبير في تعاظم الخطر، وعدم الوصول إلى حلول سريعة وناجعة. 

 

عمل وزارة الصحة الفلسطينية على انشاء تتطوير آليات التخلص من النفايات الطبية في قطاع غزة،  محاولتها معرض وفي
"، ينفذ على مرحلتين )األولى: جايكاالنفايات الطبية، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " من للتخلصمشروع متكامل 

. الصحة وزارة مسئولية وهي والخاصة، الحكومية الصحية المؤسسات في -المعدية والحادة خاصة -الطبيةفرز وتجميع النفايات 
 .2الصلبة النفايات إلدارة ركمشتال الخدمات مجلس مسئولية وهي نها،م والتخلص المعالجة الطبية النفايات نقل: والثانية

وزارة الصحة وسلطة بين شراكة ال، بم2017في مايو  اليابانية( جايكاالنفايات الطبية )الممول من مؤسسة  مشروعالعمل في  دأبو 
 الصحية والمراكزنفذ مراحله األولى في المستشفيات تووزارة المالية. وس ،ومجلس النفايات الصلبة ،وزارة الحكم المحلي ،جودة البيئة

جنوب قطاع غزة وفي مستشفى الشفاء بشكل جزئي، وبعد ذلك يمتد إلى مراكز وكالة الغوث والمستشفيات الخاصة في وسط 
 القطاع ومدينة غزة وشمالها. 

الموجودة في مستشفى الطب النفسي إلى مجلس النفايات جنوب القطاع، وبدأ العداد للمشروع على األرض بنقل وحدة التعقيم 
عمل تأهيلية  ةورشمن  أكثر تعقدو ذوي العالقة بالنفايات الطبية، من  ،وإعداد دليل تدريبي لتأهيل العاملين في القطاع الصحي

خاصتين لنقل النفايات من المؤسسات الطبية وسيارتين  ،توفير المواد الالزمة لعملية فصل وتخزين النفايات الطبية جرى  كما. لهم
 /أغسطس من األول في الصحية المؤسسات من الصلبة النفايات مجلس بواسطة النفايات جمع فعلياا  وبدأ .إلى وحدة المعالجة

 ليشمل البرنامج توسيع -بعد تبدأ لمالتي - الثانية المرحلة خالل سيتم حيث األولى، المرحلة طارإ ضمن وذلك، م2018 آب
 . 3الطبية النفايات وجمع وفرز التدريب حيث من وشمالها غزة مدينة

                                                 
م. 1999 لسنة( 7) رقم البيئة قانون من( 12) لمادةوام. 2004 لسنة( 20) رقم العامة الصحة قانون منأ( /1/42) والمادةم. 2003 لسنة المعدل األساسي القانون من( 70) المادة انظر 1

 أي عن المسؤولية الطبية النفايات إدارة على مشرف أو منتج وكل الصحية المؤسسات تحمل ويضمن يلزم بحيثم، 2012 العام في الصادر وتداولها الطبية النفايات بإدارة الخاص والنظام
 .النفايات تلك عن الناتجة العامة الصحة أو للبيئة ضرر

 م(.2018 اكتوبر 29) حّماد، حسين الباحثوحدة تحسين الجودة في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. قابله في مكتبه:  مدير -العماوي موسى 2
 م(.2018 مارس 29) حّماد، حسين الباحث: مكتبه في قابله سابق، مرجع ضهير، مجدي 3
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 للنفايات الطبية ةالمخاطر الصحيّ 
على لحتوائها على مواد ناقلة للعدوى أو لكونها موداا كيماوية شديدة الخطورة ، متعددةعلى النفايات الطبية مخاطر صحية  يترتب

أو للمرضى أو  النفايات والتخلص منهاوفرز تلك عاملين في مهنة جمع طواقم الطبية أو لللل اا ضرر وعليه قد تسبب  نسان،حياة اإل
 على النحو اآلتي: تلك المخاطر التقرير ستعرضيو . لهاأو حتى المارة في الطرق المجاورة  ،القاطنين جوار أماكن التخلص منها

 

يمكنها نقل العدوى في المستشفيات و  ،قد تكون مضر ةسريعة النتشار، على كائنات مجهرية  النفايات الطبية بأنواعها تحتوي  .1
الوبائي،  التهاب الكبدو العوز المناعي البشري، السرطان، و  ، وقد تكون سبباا ألمراض خطيرة مثل:وعامة الناس العاملينللمرضى و 

 .1وأمراض أخرى 
 

( التلوث الميكروبي والعقاقير السامة للخاليا ،المضادات الحيوية)المستحضرات الدوائية  ت سبب بعض أنواع النفايات الطبية خاصة .2
 .2والتسمم لألشخاص الذين يلمسونها أو يتعاملون معها

 

، خالل استخدامها تسمم، قد يسبب حالت ة للخالياالمضادات الحيوية والعقاقير السام   ةا صا، خالصيدلنية الدوائية النفاياتث تلو   .3
 .3من قبل المرضى أو الطواقم الطبية أو من قبل العاملين في مهنة جمع النفايات الطبية

 

 وأالفنيين  وأالممرضين  وأاألطباء قد يتسبب بإصابة  -سواء قبل أو بعد استهالكها -كاإلبر والحقن الحادةالطبية وخز األدوات  .4
 .4بالعدوى  الصابةاحتمالية كذلك تزداد و  ؛تزداد الخطورة في حالت اإلصابة باألدوات الحادة بعد استهالكها قدو  عمال النظافة،

 

سبب اإلصابة قد ت  نفايات الطبية، أثناء حرق ال الم نبعثة في الهواء ،الديوكسيناتو  والكادميوم الزئبقالثقيلة كمركبات العناصر و ال .5
اا مزمنة أمراضسبب ت  والتي قد  ،5آثارها الكارثية على جسم اإلنسان، والتي قد يكون لها التي ت حدثه التلوث نتيجة التسممحالت ب

 :على النحو اآلتيومخاطرها  المواد تلك أبرز. ويستعرض التقرير أو خطيرة
 

ومن الصعب  ،دخل إلى األنسجة الدهنية في الجسمتو على حياة اإلنسان والبيئة، تؤثر ة، مادة كيمياوية سام   :الديوكسينمادة  (أ
ر حذ  ويمن الممكن أن تهدد حياة اإلنسان والحيوان معاا، و  ،عن طريق عمليات حرق النفاياتوتنتج تكسيرها أو القضاء عليها، 

  .مصادر الحياةكاف ة على  هامن أخطار 
كون سبباا في فت ”DNA“ خترق تركيب الحمض النووي ، كما أنها تالكبد سرطان المواد المسببة للسرطانات وخاصةمن تعتبر و 

ؤثر سلباا في عملية إفراز الهرمونات واألنزيمات ، وتفي العضالت وكثافة العظم خاصةسبب تأخراا في النمو ، وتالتشوهات الَخلقية
ا غير قاد، وتالضرورية للجسم صيب الجهاز التناسلي ، وتٍر على مواجهة المرضدمر الجهاز المناعي للجسم بحيث يصبح هشا

ش تشو  ، و تركيز هذه المادة بشكٍل كبير في الجسم يؤدي إلى تغيير في لون الجلدضافة إلى أن  . هذا باإلبالعديد من األمراض
بمشاكل  إصابة المثانة والجهاز الهضميأن تؤدي إلى  . كما يمكنهاقد يصل إلى الضطراب في السلوكما الجهاز العصبي 

منظمة الصحة العالمية وكانت  .6عدم قدرة اإلنسان على التحكم في عملية التبول بسبب ضعف المثانةتتسبب في قد و  ،كبيرة

                                                 
 م(.2018 مارس 26) حّماد، حسين الباحث: مكتبه في قابلهمدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة بقطاع غزة.  -سامي لبد 1
 .السابق المرجع 2
 .سابق مرجعمنظمة الصحة العالمية، مخلفات الرعاية الصحية،  3
 .السابق مرجعال  4
 .نفسه مرجعال 5
 .  goo.gl/NvwzWcموقع مصدر المعلومة "وزي وزي" االليكتروني، مادة الديوكسين وأضرارها، الرابط:  6

http://weziwezi.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86/
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خلصت الوكالة كما  ،سرطنةممادة  )إحدى المواد الناتجة عن حرق النفايات الطبية( الديوكسين  مادة، أن  م1996عام الفي أعلنت 
 .1األميركية لحماية البيئة في تقريرها حول تقييم الديوكسين، إنه مادة سرطانية

 

 

ملجم/ في  0.05ل تزيد عن ن أمسموح بها يجب : مادة خطرة وسامة، حددت منظمة الصحة العالمية أعلى نسبة مادة الزئبق (ب
 -حتى لو بكميات قليلة-يسبب التعر ض له . و 2تبخر ويصعب احتوائهسريع الالمتر المكعب في الهواء، وما يزيد من خطورته أنه 

، الطفل داخل رحم أمه وفي أولى مراحل حياته ومشاكل صحية حركية لدى النسان، وأضرار في المخ والكلى، ويشكل تهديداا لنم
تسبب . و اعة، والرئتين، والكليتينلزئبق آثاراا ضار ة على الجهازين العصبي والهضمي، وعلى جهاز المنيخل ف استنشاق بخار او 

 . 3أمالح الزئبق غير العضوية تآكل الجلد والعينين وقناة الجهاز الهضمي، وقد تتسبب في تسم م الكليتين في حالة تناولها
 

 

والهيكل العظمي والجهاز التنفسي،  ىعلى الكل يؤثرسامة جداا، وتشك ل خطورة إذا ما دخلت جسم النسان، حيث : الكادميوممادة  (ت
ايتاي( ويؤدي إلى تلف العظام وتكسيرها،  -. ويعد  من المسببات الرئيسية لمرض يسمى )ايتاي 4ويصنف على أنه مسرطن بشري 

فشل في وظائفهما، أو إلى تورم في الرئتين وصعوبة في التنفس ما يؤدي إلى  وقد يتسبب في تليف الكليتين والكبد ما يؤدي إلى
 .5الختناق أو تصلب الرئة

 

 
 

 .ألقمشة والمالبسمن ضمن استخداماته تبييض ايتمي ز بلونه األصفر الم خَضر  ورائحته الخانقة،  سام غاز  وهو  :الكلورغاز  (ث
بو، والجيوب األنفي ةفي استنشاق ب خار الكلور مشكالت ويسبب  ، مثل: الحساسي ة، والر  سبب التعرض الطويل تيو  .الجهاز التنفسي 

وائل فيها، واللتهاب الشعبي   في الن فس، والتهابفي  قصرب له ئة وتجم ع الس  حدوث مشاكل في  لبخاره يتسب ب التعرُّضكما . الر  
ة،  ة، كعد  درالبلغم، والكح  رطان. ويعد  الكلور من مسببات اوإدماع في العينين، وإدماء األنف، باإلضافة إلى آلم في الص   لسَّ

عر والبشرةفي األسنان وفي  مشاكلوقد يسبب اإلجهاض لدى الحوامل، و أمراض القلب؛ و   .6الش 
 

 
 

ل لون له وسريع العطرية الحلقية غير المتجانسة،  العضوية وهو من المركبات ،ويعرف أيضاا بالفورفوران :ورانيلفمركب ا (ج
 مركب سام جداا وهو  .(درجة تقريباا  30لديه درجة غليان قريبة من درجة حرارة الغرفة )، ستقر مع العناصر القلوية، يالشتعال

 .7السرطان مرض ن يسببأيمكن 
 

 

وغير ملوث في حال بلغ  اا والرائحة، ويعد الهواء المحيط باإلنسان آمنعديم اللون والطعم : هو غاز سام، أول أكسيد الكربون  (ح
 ،الحتراق غير الكامل للوقود المحتوي على المواد العضوية وينتج عن ،PPM زاء بالمليون أج 5تركيز أول أكسيد الكربون فيه 

كربوكسيل الهيموجلوبين الذي ل يستطيع نقل يتحد مع هيموجلوبين الدم مكوناا  الذي ،يؤدي إلى التلوث بغاز أول أكسيد الكربون و 
، الغثيان، الدوخة، الضعف المفاجئ، الصداع، مثل: فينتج عن ذلك تأثيرات صحية تتفاوت تبعاا لدرجة تلويثه للهواء ،األكسجين

 .8الموتغماء، وقد يسبب اإل

                                                 
 الطبابة الخطرة في لبنان "تسويق محارق النفايات الطبية". تقرير لمكتب غرينبيس البحر المتوسط. مرجع سابق. 1
 م(. شرح التلوث البيئي في قوانين حماية البيئة العربية. الطبعة األولى. العراق: المركز القومي لإلصدارات القانونية.2013الفيل، علي عدنان ) 2
 . /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/arلمية، الزئبق والصحة، الرابط: منظمة الصحة العا 3
 . /http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/cadmium/arمنظمة الصحة العالمية، الكادميوم. الرابط:  4
 .سابق مرجعم(. 2013الفيل، علي عدنان ) 5
 . goo.gl/prvAdLموقع موضوع االليكتروني، ما هو الكلور، الرابط:  6
 . goo.gl/8XSBprموقع المعرفة االليكتروني، فورفورال، الرابط:  7
 . http://al3loom.com/?p=4580مخاطر غاز أول أكسيد الكربون، آفاق علمية وتربوية. الرابط:  8

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/ar/
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/cadmium/ar/
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/cadmium/ar/
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/cadmium/ar/
http://al3loom.com/?p=4580
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كذلك في ، حياة العاملين في مهنة جمعها وفرزهاخطورة النفايات الطبية على  الميزان، التي جمعها مركز ،وتؤكد المعلومات
 ،وغاز الكلور ،والكادميوم ،والزئبق ،)كالديوكسين الناجمة عن حرقهاالكيماوية المواد في خطورة ال تكمنمرحلة التخلص منها، و 

والعاملين في مراكز الرعاية  ،والطواقم الطبية ،كالمرضى) من يتعرض لهاعلى  تؤثر التي، وأول أكسيد الكربون( ،ومركب الفوران
 . أمراضاا خطيرةلهم (، وقد تسبب الصحية وسكانها المجاورين وحتى المارة من مناطق تواجد المحارق 

يمنع  ، وهو ماللنفايات الطبية بشكل كامل المخصصة وطالما أن  السبب هو آلية الحرق، وعدم موثوقي ة حرق أفران المحارق 
نحو عالج وتطويرها ك المواد الخطرة على حياة البشر، فاألجدى هو العمل على إزالة السبب وعدم توجيه الجهود انبعاث تل

  . ، لمعالجة مخاطر النفايات الطبية الصحية أو الحد  منهاالمسببات، من خالل البحث عن طرق آمنة وصديقة لإلنسان والبيئة
 

 
 مستشفى الشفاءالنفايات الطبية تنتظر حرقها في 
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 المخاطر البيئية للنفايات الطبية
خاصة في مرحلة التخلص منها، حيث تنبعث منها مواداا وغازات ضار ة بالبيئة النفايات الطبية مخاطر بيئية كبيرة،  تسبب

والزئبق والكادميوم وغاز الكلور ومركب الفوران وأول أكسيد الكربون، باإلضافة للدخان والشوائب المتطايرة، والتي  كالديوكسين
ث الخزان الجوفي والتربة في حالة الطمر أو باستخدام طرق غير مأمونة تلك النفايات حرق وث الهواء في حالة تل   ، وقد تلو 
 النفايات الطبية على البيئة، مخاطرالتقرير  ويستعرض. التخلص من تلك النبعاثات بشكل كاملفي حالة عدم تخلص منها، لل

 على النحو اآلتي:
 

ارة يتسبب في إطالق الملوثات  ،على نحو غير مالئمالنفايات الطبية حرق  (1 ، وقد في الهواءوبقايا الرماد واألدخنة الض 
 اا مواداد المنبعثة تحتوي المو 

غيرها من المواد ، و سرطنةم  
ارة  .1الض 

ن يؤدي حرق الفلزات الثقيلة يمكن أ (2
أو المواد المحتوية على نسبة عالية 

)الرصاص والزئبق مثل من الفلزات 
 المواد هذه إلى انتشار(، والكادميوم

 .2البيئةوتلويث الهواء السامة في 
 -حرق بعض أنواع النفايات الطبية (3

 -كيماوية اا مواد خاصة التي تحتوي 
في مواد سامة يتسبب في انبعاث 

عند استخدام درجة  وذلك) الهواء
عند أو  ،حرارة غير كافية للحرق 

عدم ضبط اإلنبعاثات بالشكل 
 .3 (المالئم

خالل وصول ، من ث المياه الجوفيةيالتخلص من النفايات الطبية عن طريق ردمها في مطامر النفايات قد يتسبب في تلو  (4
 . 4(من خالل أرضية خرسانية مانعة اا لتفادي ذلكمصمم ما لم يكن المدفن) عصارتها إلى الخزان الجوفي

ا، على نحو يضر صيانتهو  تهادار إأو  يمهاتصمو  بسبب عدم أهليتهاالطبية،  اتنفايمرافق التخلص من الالمخاطر تتهدد  (5
 .5بالسالمة المهنية والصحية للعاملين فيها

                                                 
 (.يوليو 11م، 2018ية بغزة، قابله في مكتبه: الباحث حسين حّماد )أستاذ البيئة وعلوم األرض المشارك بالجامعة اإلسالم -ياسر النحال 1
 .سابق مرجع ،سامي لبد 2
 .سابق مرجع مصلح، محمد 3
 .السابق المرجع 4
 .سابق مرجع ،منار السويطي 5

 محرقة مستشفى األمراض النفسية
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مزودة ال ،درجة سلسيوس 1100و ،1درجة سلسيوس 850المحارق الحديثة التي تعمل عند درجات حرارة تتراوح بين  (6
هي فقط التي يمكن أن تمتثل للمعايير الدولية الخاصة بانبعاثات الديوكسينات  ،خاصة للتخلص من الغازات بتقنيات

 .2والفيورانات
، متطايرة أسود وشوائب خاند -باإلضافة إلى المواد السامة -امنهينبعث بشكل كامل،  الطبية حرق النفاياتعند عدم  (7

تؤثر  على الحياة البيئية في المنطقة المحيطة، خاصة النباتات والخضروات والثمار وأوراق األشجار، وتجمعات المياه 
 .3المكشوفة

 

وقد تسبب التلوث بالنظر  ،البيئة المحيطةعلى خطورة النفايات الطبية على  الميزان وتؤكد المعلومات التي جمعها مركز
ة في حالة الناجمة عن يات، أو للمواد والغازاتالمكون ة لتلك النفا خطورة المواد إلى ها في مرحلة التخلص منها، خاص 

ثه ما يسبب خطراا على الحياة النباتية والحيوانية واألغذية ومياه الشرب في  حالة الحرق، حيث تتطاير في الهواء وتلو 
بها للخزان الجوفي.  وصولها لها أو تسر 

 
 

  

                                                 
سلسيوس هي واحد على مئة من الفرق بين درجة غليان الماء ودرجة تجمده مقياس مئوي، والدرجة الواحدة بقياس   ( C )هي وحدة قياس لدرجات الحرارة ويرمز لها بالرمز السلسيوس 1

 .تحت قياس الضغط الجوي القياسي
 م(.2019 مارس 13) : الباحث حسين حّمادعبر الهاتفمدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة بقطاع غزة. قابله  ،خالد الطيبي 2
 .السابق المرجع 3
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 الخالصة والتوصيات
ل الطبية النفاياتالتقرير إلى أن   خل َص  وتضر  باإلنسان خالل  ،مكوناتها لخطورة والبيئة، العامة الصحة على كبيراا  خطراا  تشك 

 الفلسطينية الصحة وزارة أن   إلىوبشكل مباشر أو غير مباشر.  لها تعر ضهم حال في أومراحل جمعها وفرزها أو التخلص منها، 
إلى انبعاث مواد سامة تضر   ؤديت قد والتي غزة قطاع في الطبية النفايات من للتخلص الحرق  طريقة على كبيرة بنسبة تعتمد

في ظل واقع ل  ،1البدنية والسالمة الحياة في اإلنسان حق ينتهك ما والخطيرة، المزمنة مراضاأل تسببو بالبيئة وبالصحة العامة 
 النظيفة البيئةفي حق ه و ، 2ضامر في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمانية والعقلية والوقاية من األاإلنسان يحمي حق 

 المختصة الجهات وتأكيد ،4غزة قطاع سكان لدى الخطيرة واألمراض السرطان بمرض لإلصابة العالية النسب تعتبرو  .3واآلمنة
 اعتبرت ما إذا القضية، خطورة على دليالا  اآلدمي، لالستخدام الجوفي الخزان مياه من% 97الـ نسبته تفوق  ما صالحية عدم على

 . 5العامة بالصحة والضار ة البيئية الملوثات أخطر أحد الطبية النفايات

 :ةآلتيا التوصيات إلىالتقرير  صخل  وعليه ي
 

تشكيل فريق متخصص إلدارة النفايات الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة، يضم إلى ضرورة  .1
المختبرات  يوفني ،ومندوبين عن الكادر الطبي والتمريضي ،إدارة المستشفيات ،جانب قسم تحسين الجودة، الطب الوقائي

لفرز والجمع النفايات الطبية بمراحلها )االتعامل مع توكل إليه مسئولية  ،وعمال النظافة ،واألشعة والعمليات والعيادات
. ةوالختصاصات والمخططات الرئيسة والبديل المسؤوليات يضمن متكاملبناء نظام ل كل حسب تخصصه، (والتالف

، بالنفايات الطبية، وحل جميع المشكالت المتعلقة لضمان سير العملية بسهولة ودقةورفع وعي الفريق بشكل مستمر 
 .تطويرهاو والتخطيط السليم لتلك العمليات 

وفقاا للمعايير التي النفايات هذه فرز السليمة لجمع النفايات الطبية وفرزها، على األساليب ب الفريق المختصتدريب  .2
 ،اعتماد نظام الفرز اللوني للنفايات شديدة الخطورةأي )وضعتها منظمة الصحة العالمية، من خالل األكياس الملونة 

  .والعضوية( ،والمعدية ،والخطرة
من خاللها النفايات إلى حادة ومعدية داخل أقسام المستشفيات، تفرز توفير حاويات قمامة خاصة لجمع النفايات الطبية  .3

سواء في مكب النفايات أو للدفن  هاإلى أماكن التخلص منخاصة لنقل تلك القمامة توفير سيارات و  .وباثولوجية وكيميائية
والتنزيل سهولة التحميل فيها ك :على أن يتوافر في هذه السيارات مزايا خاصة ،أو للمحرقة أو لوحدة األوتوكليف في المقبرة

وتعمل على نقل تلك النفايات من أماكن انتاجها  افر أرضيات ناعمة، إمكانية اغالقها بشكل آمن.منها، سهولة غسلها بتو 
 التخلص منها مباشرة. إلى أماكن

 لتسهيل عملية ؛بقمامة المنازلاختالطها  منعلالعمل على توفير أماكن مخصصة للنفايات الطبية داخل مكبات النفايات،  .4
 .التخلص منها، وتفادي األخطار التي قد تنجم عنها

 خاص لباسبالوقاية والسالمة، مثل: المعدات الخاصة بتزويد عمال النظافة وسائقي سيارات جمع النفايات الطبية ونقلها  .5
 .الصحة العامةمواصفات منظمة ل ، أغطية للرأس، كمامات، وذلك وفقاا حرارية لأليدي وكفوف مالئمة، أحذية، "أفرهول"

                                                 
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.6( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة )3انظر المادة ) 1
 ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.25انظر المادة ) 2
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.12" من المادة )2 -1انظر الفقرتين " 3
 .http://cutt.us/dk4I6في ظل المعايير الخاصة بالتحويالت الطبية، الرابط: في قطاع غزة  المرضىواقع لمزيد من المعلومات، طالع تقرير الميزان بعنوان:  4
 . GbmUhttp://cutt.us/3، الرابط: م2017واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة خالل العام لمزيد من المعلومات، طالع تقرير الميزان بعنوان:  5

http://cutt.us/3GbmU
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أماكن التجميع أو في ووضعها  للعاملين في جمع وفرز والتخلص من النفايات الطبية، رشاديةإلا واعتماد نظام األدلة
  التالف، لتذكيرهم على الدوام بالقواعد السليمة، وزيادة وعيهم وتنبيههم بخطورة التقاعس عن اللتزام بها.

لنفايات الخطرة للمختبرات الطبية ومعالجتها، بواسطة جهاز التعقيم المتوفر في العمل على تعقيم مزارع البكتيريا وا .6
 ؛تمهيداا للتخلص منها ؛المختبرات نفسها، قبل عملية الجمع ونقلها بواسطة الفريق المختص لمكان التجميع في المستشفى

 فرز أو التخلص منها.وذلك لحماية العاملين وتفادي األخطار الناجمة عنها سواء في محلة الجمع أو ال
 وأة الفرم تقني  الطبية في قطاع غزة، ك معالجة النفاياتأكثر من تقنية للتخلص من على  الجهات المختصة اعتماديفضل  .7

ئة، وعلى العاملين في هذه المهنة، باإلضافة إلى وأقل ضرراا على الصحة العامة والبي ،لكونها أكثر أماناا  ؛التعقيم الحراري 
  المعالجة بواسطة الموجات والشعاع.كالدفن والطمر و  أخرى تقنيات 

مكان موحد للتخلص من النفايات الطبية، سواء من خالل الحرق أو التعقيم أو أية طريقة أخرى، تصل إليه نشاء إضرورة  .8
قاييس المطلوبة، النفايات من كافة المستشفيات وأماكن الرعاية الطبية في قطاع غزة، وتنطبق عليه جميع المواصفات والم

ت غزة، مدينة شرق  المنطقة الصناعيةويقترح بأن يكون في  ويقع في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، حيث أكد 
ة مناسب   .ن لهذا الغرضاة المكأكثر من جهة مختص 

تضمن حرق النفايات الطبية غزة بالمكمالت الكهربائية واإلليكترونية التي النفايات الطبية في مستشفيات تزويد محارق  .9
 1100درجة سلسيوس تصل إلى  850ران إلى أعلى من األفتلك وصول درجات الحرارة داخل العمل على بشكل كامل، و 

، لضمان التخلص من الغازات الكيماوية حسبما تنص  عليه المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية درجة سلسيوس،
 .والسامة

حرق ثم ترميد ثم )أي بنظام الوجبة ، والعمل آليات الحرق السليم حرق النفايات الطبية على نةتدريب العاملين في مه .10
الميكانيكي السليم لآللة الحارقة.  العمل لضمانواألخرى  الوجبة(، وأن يكون هناك وقت فاصل ما بين ديرمتحرق ثم 

   .النفايات الطبية بنظام التواصل )كيس وراء كيس( أكياسوعدم حرق 
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