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 چکیده:

بیماریها را از خطر گسترش برخی  ،های زیست محیطیآلودگیایجاد  عالوه بر نیبیمارستا پسماندهای :هدف و دمهمق

 می توانددر کشور شیوه های کنونی بیمارستانی و عفونی به  پسماندهای وضعیت تولید، جمع آوری و دفندر پی دارد. 

در ماندهای عفونی بیخطرسازی پس بررسی وضعیتهدف از این مطالعه  بدنبال داشته باشد. یجبران ناپذیر عواقب

   .است اهواز رازی در بیمارستانو مشخص نمودن چالشها و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت اهواز  رازیبیمارستان 

انجام شد.  1395سال اهواز در  رازی مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی می باشد که در بیمارستان :روش پژوهش

و بررسی وضعیت امحاء و نتایج ی عفونی ها زبالهی فیک وی کمی های ریگ اندازه مطالعه نیدرا اطالعات آوری جمع ابزار

داده ها به وسیله شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار . است بودهآزمایشات شیمیایی و بیولوژیکی 

 گرفتند.

 330 روزانهبطور متوسط  شده دیتولعفونی ی پسماندها کل مقدار است داده نشان بررسی این از حاصل نتایج :نتایج

نشان داد که در تمامی موارد نتایج  1395سال نتایج آزمایشات شیمیایی و بیولوژیکی انجام شده در طول  .بود لوگرمیک

 مطلوب می باشد.

پیشنهاد می شود جهت اجرای در وضع مطلوبی قرار دارد. عفونی  پسماندمیزان تولید  با توجه به نتایج مطالعه :بحث

بتر دستورالعمل مدیریت پسماند آموزش پرسنل درمانی و غیر درمانی در طول سال انجام و نیازهای موجود در این مطلو

، آموزش مداوم اپراتور، امحاء سرویس های دوره ای دستگاه :جهت حفظ وضعیت مطلوببخش تامین گردد. همچنین 

ن چالش موجود را می توان کمبود منابع مالی و کمبود مهمتریانجام آزمایشات و نظارت مداوم بصورت منظم انجام گردد. 

 میزان آموزش های مورد نیاز جهت اجرای برنامه کاهش پسماند عفونی و امحاء مطلوب برشمرد.

. 

  اهواز رازی، بیمارستان ،عفونی پسماند ،بیخطرسازی كلمات كلیدي :

 

 

 

 

 

 


