
بیمارستانی مربوط هاي  و اطالعات مربوط به تولید پسماند تجزیه و تحلیل آمارجمع آوري و 

  اصفهان به مطب هاي پزشکی در شهر

  :چکیده

مطب در سطح  200ی از منابع عمده تولید پسماندهاي پزشکی دفاتر و مطب هاي پزشکی در سطح شهرها هستند.بیش از یک

شهر اصفهان مشغول به فعالیت هستند که روزانه مقدار قابل توجهی پسماند پزشکی تولید می کنند. در حال حاضر این 

عات دقیق و کافی در مورد میزان و نوع آنها موجود نیست. با توجه پسماندها به صورت اصولی مدیریت نمی شوند و آمار و اطال

به اهمیت باالي مدیریت پسماندهاي پزشکی در این پروژه اطالعات مربوط به کمیت ،کیفیت و نحوه مدیریت پسماندهاي 

گرفت. در ابتدا مد دفاتر و مطب هاي پزشکی شهر اصفهان  جمع آوري شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار  200بیش از  پزشکی

نظر بود که میزان تولید پسماندهاي پزشکی با وزن کشی تعیین گردد. ولی در عمل با توجه به مشکالت فراوان و عملی نبودن 

آن و نظر و تایید کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست میزان پسماندهاي پزشکی از طریق خود اظهاري با نظارت 

اصل اري شده تا نتایج حاز تخصص گروه هاي مختلف آمار بردانتخاب دفاتر و مطب ها سعی گردید در  کارشناسان انجام یافت.

، تعداد کل پرسنل ، تعداد بیمار مراجعه کننده در هفته و جود باشد. متوسط تعداد متخصصبه خوبی نشان دهنده وضعیت مو

می باشد.کمترین و بیشترین تعداد جمع آوري   3/3و  7/2،8/14، 2/1تعداد دفعات جمع آوري پسماند در هفته به ترتیب

دفعه در هفته می باشد.متوسط  5دفعه و گروه آزمایشگاهی با  4/2پسماند در هفته به ترتیب مربوط به گروه قلب و عروق با 

 487و 230،  256میزان سرانه تولید پسماندهاي عادي ،پزشکی و کل تولید شده به ازا هر نفر متخصص در روز به ترتیب برابر

گرم سرانه تولید پسماندهاي  218و  103، 115گرم و سرانه تولید پسماند به ازا تعداد پرسنل ،به طور متوسط در روز برابر 

 عادي ،پزشکی و کل تولید شده می باشد
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