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 تمهيد 
 ******************** 

تخصصاتها من األمور الهامة والتي يجب وضع يعتبر التخلص من المخلفات الناتجة من المرافق الصحية بمختلف  

حلول جذرية لها نظرا لألضرار التي تلحق بالمواطن والبيئة والتي بعضها خطير جدا وتظهر خطورته على المدى  

 د.البعي

يريد  من  كل  بها  يتقيد  مواصفات  كراسة  توفير  عالمية وجب  علمية  وبمعايير  بطريقة صحيحة  العمل  هذا  ولمزاولة 

 .النشاطمزاولة هذا 

 أوال الشروط الواجب توفرها في شركات التخلص من المخلفات الطبية 

***************************************************** 

 المفعول. أن تكون لديها ترخيص ساري  -1

 موافقة الهيئة العامة للبيئة على توريد وتشغيل الجهاز. -2

 الصحة. موافقة وزارة  -3

 الشركة متحصلة على اذن مزاولة النشاط من الجهات المعتمدة في الدولة.ان تكون  -4

 لدى الشركة دليل تشغيل وصيانة من المصنع. -5

 لدى الشركة أدلة قياس كفاءة الجهاز ونجاح عملية التعقيم للمخلفات الطبية.  -6

 الطبية.يجب ان يكون لدى الشركة مراقبين مخلفات طبية ويفضل من يحملون المؤهالت  -7

يكون لدى الشركة وسائل نقل المخلفات الطبية مطابقة للمواصفات الخاصة بهذا النوع من   ان -8

 الخدمة. 

 ان يكون وحدة قياس كمية المخلفات الطبية التي سيتم معالجتها والتخلص منها بالكيلوجرام. -9

 

 ثانيا جهاز التخلص من المخلفات 

************************************** 

القر على  واألدوية بناء  الطبية  المخلفات  من  التخلص  لجنة  توجيهات  وكذلك  للبيئة  الوطنية  الهيئة  من  الصادر  ار 

  :المنتهية الصالحية بوزارة الصحة فيج

 .أن يكون الجهاز يعمل بتقنية الفرم والتعقيم - 1

 .والعالميأن يكون من األجهزة التي لها مشغالت وقطع غيار متوفرة في السوق المحلي  - 2



 ( مهندسين متخصصين في صيانة وتشغيل األجهزة  )وجودأن تتوفر متطلبات الصيانة محليا ودوليا  -3

 .الطبيةأن تكون سعة الجهاز مناسب لحجم المخلفات  -4

أن يتم الموافقة على توريد الجهاز من الهيئة العامة للبيئة ولجنة التخلص من المخلفات الطبية بوزارة   -5

 .الصحة

 ( التخلص من المخلفات )محطةثالثا مواصفات مكان تركيب الجهاز 

********************************************************* 

 .ان يكون المكان بعيد عن أماكن تقديم الرعاية الصحية والمارة  -1

 .ان يكون المكان يسع حجم الجهاز حسب توصيات الشركة المصنعة وحجم العمل -2

 .ان تتوفر الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل الجهاز -3

 .ان يتوفر مصدر للمياه يكفي لتشغيل المحطة -4

 .ان تتوفر التهوية المناسبة لبيئة العمل -5

 .ان تتوفر معدات السالمة والطوارئ -6

 .ان تتوفر عالمات استرشادية لطبيعة عمل أماكن المحطة -7

  لتخزين المخلفاتان يتوفر مكان  -8

   -التالية: محزن للتخزين المؤقت تتوفر فيه المساحة المناسبة ويكون بالمواصفات   -

 

 النفايات الطبية الخطرة(.  )غرفةللغرفة باب محكم اإلغالق، وعلية عالمة  ●

القوارض  ● دخول  لمنع  شبكي  سلك  بها  ونوافذه  والرياح،  األمطار  من  محمي  يكون  ان 

 والحشرات والطيور والحيوانات. 

 مؤشر لقياس الحرارة. بمزودة  ●

 األسطح واألرضية المكونة له سهلة التنظيف والتطهير والحوائط من سيراميك  ●

 جيد التهوية واإلنارة   ●

 مزودة بتكيف للتبريد  ●

 

 أن يكون المكان بعيد عن مصادر المياه وبه دائرة صرف صحي مطابقة للمواصفات. -6

 لمزاولة النشاط.مالئمة المكان  بالمنطقة لمدىموافقة مكتب اإلصحاح البيئي  -7



 رابعا مواصفات العاملين 

*********************** 

 المعتمدة.يجب أن يكون العامل خالي من األمراض ويحمل شهادة صحية سارية المفعول من الجهات  -1

 أن يكون مدرب تدريبا جيدا على طرق التعامل مع المخلفات أثناء النقل والتخلص النهائي منها. -2

 القراءة والكتابة. أن يجيد  -3

 ان يكون قد تلقى التطعيم الخاص باألمراض المعدية.  -4

 

 خامسا مستلزمات التخلص من المخلفات الطبية

*********************************************** 

ديم المستلزمات التي سيتم توفيرها من قبل الشركة، للقيام بعملية نقل والتخلص من المخلفات الطبية من مراكز تق

  -النهائي: الرعاية الصحية إلى مكان التخلص 

 الصحي.توفير مراقب مخلفات طبية داخل المرفق  -1

محكمة   -2 تكون  ان  على  الصحي،  المرفق  داخل  المرحلي  للتجميع  مختلفة  بإحجام  حاويات  توفير 

 اإلغالق ومزودة بعجالت لسهولة الحركة.

الطبية   -3 المخلفات  من  التخلص  وطبيعة  توفير صناديق  الصحي  المرفق  أقسام  األحجام حسب  مختلفة 

 عملة. 

توفير أكياس حمراء سميكة مانعة للتسرب تحمل عالمة مخلفات طبية خطيرة وبعدد يتناسب وطبيعة  -4

 عمل المرفق الصحي.

وبعدد  -5 معدية  خطيرة  طبية  مخلفات  عالمة  وتحمل  للتسرب  مانعة  سميكة  الصفراء  االكياس  توفير 

 المرفق الصحي. يتناسب وطبيعة عمل

 إرشادية في أماكن وضع الحاويات الخاصة بالتجميع المرحلي.  وأدلةتوفير عالمات  -6

 توفير الواقيات الشخصية للعاملين  -7

 قفازات شديدة التحمل. -

 (.)القامجو سترة كاملة شديدة التحمل وغير منفذة للسوائل  -

 حذاء غير منفذ للسوائل وطويل.  -

 االستعمال. كمامات أحادية -

 غطاء الرأس.   -

 معدات السالمة الخاصة بمعالجة الجروح وإصابات العمل. -8

 الطبية. آلة غلق األكياس الخاصة بالمخلفات  -9
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 نموذج التخلص من المخلفات الطبية 
*************************************** 

 

 

 كمية المخلفات الطبية  

 صناديق األمان  االكياس الصفراء  األكياس الحمراء   التاريخ
 الوزن بالكيلو  العدد   الوزن بالكيلو  العدد  الوزن بالكيلو  العدد  

       

       

       

       

       

       

       

 

 المخلفات الطبية                                   اعتماد وختم مكتب مكافحة العدوى بالمركز توقيع مراقب 

 

                           ..................................               ........................................................ 

 

 

 

 

 يعد من نسختين نسخة للشركة ونسخة للحفظ بمكتب مكافحة العدوى التابع للمرفق الصحي 

 

 

 -: المحلة  -: البلدية  -: الصحياسم المرفق 

 -: التاريخ   - الطبية:اسم مراقب المخلفات 

))                                   (( -: الرقم التسلسلي للنموذج   



 ات الطبية  فجدول قياس الحرارة داخل مخزن المخل

 توقيع القائم بالعمل   درجة الحرارة   التوقيت   التاريخ  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 يوضع النموذج في مكان بارز داخل المخزن



 فرز المخلفات الطبية  

 
 صناديق االمان   الكيس االصفر   الكيس االحمر  

المخلفات التي يتم التخلص منها داخل  

كل مخرجات الرعاية   الكيس االحمر هي

الجسم وغير    بسوائلالطبية الملوثة  

 -: ومنهاحادة 
 -الوريدي وعبواتهاانابيب التغذية 

الشاش والقطن   -القفازات الملوثة

االدرية الطبية احادية االستعمال   -الطبي

اغطية اسرة الكشف احادية   –

انابيب   -اغطية الراس –االستعمال 

اجهزة التنفس الصناعي احادية  

وصالت وانابيب القسطرة   -االستخدام

انابيب اجهزة الغسيل   -المركزية

 -القسطرة البولية وكيس البول-الكلوي
 ..... انابيب واقنعة االكسجين

المخلفات التي يتم التخلص منها داخل  

  -: هي األصفرالكيس  
كل المخلفات الناتجة من التعامل مع   -

مرضى اقسام االمراض السارية  

 والمعدية  
انابيب ووصالت اجهزة الغسيل   -

الكلوي للمرضى الحاملين  

 . للفيروسات المعدية
 . اطباق المزارع البكتيرية -

المخلفات التي يتم التخلص منها داخل  

صناديق االمان هي كل مخرجات  

الرعاية الطبية الملوثة بسوائل الجسم  

   - ومنها:الخطيرة والحادة 
 -المشارط -رؤوس االبر -المحاقن

الجراحية   المناشي   -المباضع الجراحية

أي    و  -العبوات الزجاجية -الشفرات-
قطعا  أدوات حادة اخرى قد تسبب 

 للجسم

 

 . التخلص من االكياس عند امتالئها الى ثالثة ارباع يتم يجب ان -

 بإحكام. يجب ان يتم غلق االكياس   -

 . الى مخزن التجميع المرحلي يكون داخل عربات مخصصة لنقل المخلفات  نقل االكياس من االقسام -

 . هايجب ان يتم التخلص من صناديق االمان عند امتالئها الى ثالثة ارباع حجم  -

 

 ************************************** 


