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التباين المكاني للنفايات الطبية وغير الطبية (االعتيادية) للمستشفيات الحكومية
واالهلية في محافظات الفرات االوسط ومدى ألتزامها بشروط السالمة البيئية
م.جبار عبد جبيل
جامعة بابل -كلية التربية(صفي الدين)
المقدمة
بدأت الخدمات السكانية تأخذ حيزا مهما في حياة االفراد بحيث أصبحت ضرورية أبتددااا مدق لبدل الد الدة
وحتى الممات وأصبح لطاع الخدمات يحتل جانبا مهما وبارزا مق خطط التنمية البشرية لمعظد بددداا العدال اا
ل يكق جميعها حتى أصبح تط ر لطاع الخدمات يعدد معيدارا لايداس مسدت ت التطد ر والتاددخ فدي مختدد بددداا
العال فالبدداا ذات االمكانات المتادمة هدي التدي تاددخ تشدكيدة مدق الخددمات السدكانية ذات ن ديدة متادمدة (.)1ممدا
أستددى االمر وضمق أستراتيجيات البحث الجغرافي ظه ر حال جديد مق حا ل الجغرافيدة االجتماديدة والدذ
أطدق دديه جغرافية الخدمات )2(.الذ ينصب أهتمامها ددى دراسدة الخددمات ودرجدة أهميتهدا ومددت أنتشدارها
ودرجة داللتها بالسكاا .وتعد جغرافية الخدمات الطبيدة ( )3أحددت هدذا الودروع ولعدل الودسدوة الكامندة وراا هدذا
الورع ترجع الى طبيعة االبعاد االجتمادية التي تربط بيق المدري والمستشدوى وماتادمده هدذا المستشدويات مدق
خدمات الوحص والعالج والجرا حة والرداية الصحية لدمري أبتدااا بدخ لده المستشدوى وحتدى خروجده منهدا
والشك اا تاددي الردايدة الصدحية يعدد مدق الخددمات االساسدية لدمجتمدع حيدث أسده العديدد مدق الجغدرافييق فدي
دراسة مشكالته ()4ولد تعددت الدراسات الجغرافية التي أهتمت بدراسة الخدمات الصحية في بدداا العال س اا
مق ناحية التبايق المكاني لمست ت الخدمات أو الت زيع الجغرافي لم لع الخدمات،
فمنهددا مددرال دراسددة (دجيددل تررددي الظدداهر)( )5التحديددل المكدداني لمرارددز الردايددة الصددحية االوليددة فددي محافظددة
الجهراا والتي تطدر الباحدث مدق خاللهدا الدى جدراا تحديدل مكداني لد لد دددى مددت الم ازندة بديق الت زيدع
الجغرافي لدرداية الصحية ومدت االستوادة المردى منهدا مدق لبدل السدكاا فدي محافظدة الجهدراا بأسدتخداخ بعد
االساليب الكمية باالدتماد ددى تانية نظ المعد مات الجغرافية .رذلك دراسدة ي سد يحدي طعمداس ،الت زيدع
المكاني لدخدمات الصحية في الممدكة العربية السع ديةوالتي تطر الباحث مق خاللها الى التحديدل المكداني فدي
الدراسات الجغرافية( )6رذلك دراسة غان سدطاا (الرداية الصحية في دولة الك يت)( .)7والتي حاول مق خاللها
الباحث التعر ددى مست يات الرداية الصحية المادمة في المستشدويات مدق خدالل سدتخداخ بعد المرشدرات.
أما ددى المست ت العالمي فهناك العديد مق الدراسات منها دراسة()fiedlerوهي دراسة جتمادية نوسية حاولت
أا تدددرس العاللددة مددابيق المرضددى الرالددديق فددي المستشددويات وطبيعددة الخدددمات المادمددة له د ( .)8رددذلك دراسددة
()Geslerالتددي حاولددت دراسددة الردايددة الصددحية فددي البدددداا الناميددة( .)9ودراس دة ()pyleالتددي حاولددت دراسددة
التناسق مابيق مناطق الخدمات الصحية المادمة ومعدالت المرضدى(.)11ودراسدة ( )EaricKsonوالتدي تناولدت
دراسة المسافة مابيق المناطق السكنية وت زيع الخدمات وسه لة ال ص ل اليها( )11وغيرها مدق الدراسدات .لكدق
مدا يالحد دددى هدذا الدراسدات نهدا جميعهدا أهتمدت أمدا بدالت زيع الجغرافدي لدخددمات الصدحية باالدتمداد دددى
االساليب االحصائية أو التبايق المكداني لمسدت ت الخددمات المادمدة ،لكدق أ مدق هدذا الدراسدات لد تتطدر الدى
المشددارل التددي تورزهددا تدددك المرسسددات الخدميددة والناتجددة رمددا تطرحدده مددق نوايددات طبيددة خطددرة وغيددر الطبيددة
(االدتياد ية) .حيدث تعتبدر البي دة الحاليدة لمرسسدات الخدمدة الصدحية ومنهدا (المستشدويات) ذات دور مسداه فدي
شددكل مددق أشددكال التدد البي ددي مددق خددالل ماتطرحدده مددق فددرازات ناتجددة دددق سددتخداخ الميدداا ومددا يطددرب بعددد
االستخداخ ،رذلك طر التخدص أو التعامل مع النوايات االدتيادية النوايات الخطرة ،والتي تشكل أرردر المخداطر
ددى البي ة الحياتية ذا ل يت التعامل معها بصد رة سدديمة ،مدق هدذا الجاندب فادد جداا هدذا البحدث لدتعدر دددى
مدت روااة المستشويات الحك مية واالهدية وألتزامها بشروط السالمة البي ية لمخدواتها متخذا الباحث (محافظدات
الورات االوسط) رنم ذج لددراسة.
مشكلة البحث:
تعتبر النوايات الطبية وغير الطبية مق االفرازات الخطيرة ددى البي ة الطبيعية .أذا لد يدت التعامدل معهدا بصد رة
صحيحة لذلك فاد جاات مشكدة البحث ددى النح التالي:
ماهي أبرز النوايات الطبية وغير الطبية التي تطرحها المستشويات والتي لها دالالة بالتد البي ي؟
 -2هل هناك داللة بيق أدداد الرا لديق والمراجعيق والمخدوات التي تطرحها المستشدويات الحك ميدة واالهديدة؟
وداللتها بتد البي ة الجغرافية؟
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 -3هل ت جد داللة مابيق النوايات الطبية وغير الطبية ومست ت التد البي ي؟
 -4هل ت جد داللة بيق رميات المياا المستخدمة والمتخدوة ومست ت التد البي ي؟
فرضية البحث:
لاد جاات فرضية البحث ددى النح االتي:
 -1اوضحت الدراسة ا هناك داللة مابيق المياا المستخدمة والمياا المتخدوة دنها بعد االستخداخ والتد البي ي
حيث ا أغدب المياا في المستشويات التعالج وانما تطرب الى المجار أواالنهار والتي لها أثارها دددى الصدحة
والبي ة.
 -2هناك داللة طردية بيق ددد الرالديق والمراجعيق والتد البي ي وهذا ينتج مق رميات المخدوات الطبية وغير
الطبية المستخدمة.
 -3تعتبر الاناني الوارغة البالستيكية ولنداني المشدروبات الغازيدة ،وباايدا االطعمدة همدا أبدرز المد اد غيدر الطبيدة.
وتعتبر مخدوات االدوية ،والم اد الكيميائية المشعة ،والسامة لدجينات ،واالدوية المنتهيدة الصدالحية هدي مدق أبدرز
الم اد الطبية الخطرة.
 -4مق ال اضح هناك داللة واضحة مابيق النوايات غير الطبية والطبية والتد البي ي وخاصة التدي لهدا مخداطر
بي ية ددى صحة االنساا والبي ة ذا ل يت معالجتها.
هدف الدراسة:
يهد البحث الى دراسة ان اع النوايات الطبية وغير الطبية ومدت روااة المستشويات الحك ميدة واالهديدة لددتخدص
منها.
الحدود المكانية والزمانية لمنطقة الدراسة:
تاع محافظات الورات االوسط في الاس الجند بي الغربدي مدق العدرا بديق دائرتدي ددر ( )33 3( )29 4شدماال
وخطي ط ل ( )45 ( )43شرلا وبإمتداد ط لي يبدغ ألصاا مق الشدمال الدى الجند ح نحد ( )367رد ومدق الشدر
الددى الغددرح ( )372رد وتبدددغ مسدداحة منطاددة الدراسددةح الي ()98871رد  .)12(2تض د محافظددات الوددرات االوسددط
(بابل ،رربالا ،النج  ،الاادسية ،المرنى).
اما الحدود الزمانية فتشمل الوترة مق  2118-1-1لغاية2118-6-1

 -5مفهوم المستشفى والخدمات الطبية:
ددى بعد

الموداهي التدي تتعددق بهدا الدراسدة ،فادد ظهدرت دددة تعداري

لبل التطر الى البحث البد مق التعر
لكال المصطدحيق
فادد تد تعريد (المستشدوى) مدق لبددل منظمدة الصددحة العالميدة ،بأنهدا جددزا أساسدي مدق نظدداخ جتمدادي وصددحي،
وظيوته تادي الردايدة الصدحية الكامددة لدسدكاا ،وتشدمل الردايدة ال لائيدة والعالجيدة وخددمات العيدادات الخاصدة
والخارجية رما يكول المستشوى لدمري مأوت يتداى فيه الرداية الطبية وتعتبر أيضا مررزا لتدريب العدامديق فدي
المجاالت الصحية(.)13
أما الخدمات الطبية :هي جميع االنشطة الم جهة نح ال لاية مق االمرا أو دالج هدذا االمدرا بعدد حددوثها،
ث االنشطة التأهيدية التي لد يتطدبها ستكمال التخدص مق أثار المر  ،أو هي الرداية التي تاددخ لدمدري والتدي
تتضمق فحصه وتشخيص مرضه و لحاله بإحدت المرسسات الصحية وتادي الددواا الدالزخ لعالجده والغدذاا الجيدد
المالئ لحالته مع حسق معامدة الوريق العالجي لمساددته ددى ستعادة صحته( .)14يتضح ا الهد االساسي أل
مرسسة صحية ه معالجة المرضى ال افديق لها
وهذا بطبيعة الحال يتحاق مدق خدالل رودااة هدذا المرسسدات ومسدت ت الخددمات المادمدة لدمرضدى ،ويعكد
المخدوات الطبية وغير الطبية التي تورزها المرسسات مق جراا هذا الخدمة.

حجد

 -2العوامل المسببة في إرتفاع نسبة النفايات الطبية وغير الطبية:
ددى أبرز المرشرات المسداددة دددى رتوداع

لغر دراسة مخاطر النوايات الطبية و غير الطبية البد مق التعر
هذا المخدوات ومنها:
أ -عدد المستشفيات (الحكومية واالهلية):
مق المعد خ ا ددد المستشويات في المحافظة له دور في زيادة النوايات الطبية وغير الطبية مق خالل لدرتها ددى
ستاطاح أددداد المدراجعيق ،ومدق مالحظدة الجددول ( )1يتضدح تبدايق أددداد المستشدويات فدي محافظدات الودرات
االوسط ،حيث يتبيق ا محافظة بابل تض أغددب المرسسدات الصدحية حيدث بددغ دددد المستشدويات الحك ميدة ()8
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واالهدية ( ،)3تديها محافظة النج حيث بدغ ددد المستشويات الحك مية ( )6واالهدية ( ،)3أمدا محدافظتي ردربالا
والاادسية فاد تساوت في ددد المستشويات الحك مية واالهدية حيث بدغت ( )5مستشويات حك ميدة و()2أهديدة لكدل
منها ،أما محافظة المرنى فاد بدغ ددد المستشويات الحك مية ( )4واالهدية ( )1لغاية 2118/6/1
جدول ()1ددد المستشويات الحك مية واالهدية في محافظات الورات االوسط
ددد المستشويات االهدية
ددد المستشويات الحك مية
المحافظة
3
8
بابل
2
5
رربالا
3
6
النج
2
5
الاادسية
1
4
المرنى
المصدر :جمه رية العدرا ،وزارة التخطديط والتعداوا اانمدائي ،الجهداز المرردز لوحصداا وتكند جيدا
المعد مات ،مديرية حصائيات البي ة،
بيانات "غير منش رة" ،آذار  .2119ص.21
ب -أعداد المراجعين والراقدين:
يعتبددر مددق المرشددرات المهمددة لنشدداط الخدددمات الطبيددة المادمددة فددي المستشددويات وخاصددة بالنسددبة لدرالددديق الددذيق
يتطدبد ا ردايددة طد ال فتددرة ت اجدده داخددل المستشددويات ،ومدق خددالل مالحظدة الجدددول ( )2الدذ ي ضددح أدددداد
الرالديق وحسب الجن (ذر ر ،نا ) يتضح ا أدداده تتوداوت مدابيق محافظدات الودرات االوسدط ،فيمدا يخدص
المستشويات الحك مية ،يالح ا أدداد المرضى الرالديق في دمد خ محافظدات الودرات االوسدط بددغ ()268951
مريضا خالل الستة أشهر ت زد مابيق ( )118174مق
الذر ر ،و( )161777مق االنا حتدت محافظة بابل مكاا الصدارة حيث بدغ أدداد الرالدديق ( )73452مريضدا
وبنسبة ( ،%)27.3تديها محافظة رربالا ح( )61985مريضا وبنسبة ( ،%)22.7ث محافظات النج والاادسية
والمرنى وبنسب ( )15.1( )15.3(،)19.3ددى الت الي.
جدول()2ددد الرالديق في المستشويات الحك مية في محافظات األوسط ونسبه الم ية لدمددة  2118/1/1لغايدة
2118/6/1
النسبة الم ية المجم ع نسدددبته مدددق محافظدددات
النسبة الم ية نا
المحافظة ذر ر
الورات األوسط
27.3
73452
52.9 38878
47.1 34574
بابل
22.7
61985
61.8 37177
39.2 23918
رربالا
19.3
51919
68 35279
32 16641
النج
15.6
41918
54.8 22947
45.2 18961
الاادسية
15.1
41687
61.4 26596
34.6 14191
المرنى
المصدر :مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات:
جمه رية العرا  ،وزارة الصدحة ،المسدح البي دي لنشداط الخددمات الطبيدة فدي العدرا لسدنة  ،2118بياندات "غيدر
منش رة" ،آذار ،2119ص
أما بالنسبة لدمستشويات األهدية فيالح مدق خدالل الجددول ( )3ا المرضدى الرالدديق تتوداوت أددداده ونسدبه
بدديق محافظددات الوددرات االوسددط ،حيددث بدددغ مجم د ع الرالددديق ( )17121مريضددا ،بدددغ ددددد الددذر ر ()5741
واالنا ( )11481حتدت محافظة النج مررز الصدارة ،حيث بدغ أدداد الرالديق ( )6174وبنسبة (%)35.5
تديهدددا محافظدددة الاادسدددية حيدددث بددددغ دددددد الرالدددديق ( )4861وبنسدددبة ( ،%)28.4ثددد محافظدددة ردددربالا بنسدددبة
( ،%)21.9تديهدددا محافظدددة بابدددل ( ،%)13.5وأخيدددرا محافظدددة المرندددى ( .%)1.3وت ضدددح الخارطدددة التبدددايق
()1المكاني الدداد الرالديق في المستشويات الحك مية واالهدية

جدول ( ) 3ددد الرالديق في المستشويات األهدية في محافظدات الودرات األوسدط ونسدبه الم يدة لدمددة2118/1/1
لغاية 2118/6/1
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النسبة الم ية مجم ع الرالديق النسبة الم يدة دددى
نا
المحافظة ذر ر النسبة الم ية
مست ت المحافظات
13.9
2373
71.7
1677
29.3
696
بابل
21.9
3588
66.3
2379
33.7 1219
رربالا
35.5
6174
63.5
3857
36.5 2217
النج
28.4
4861
69.8
3395
31.2 1466
الاادسية
1.3
225
76.9
173
23.1
52
المرنى
المصدر مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات :جمه رية العرا  ،وزارة الصدحة ،المسدح البي دي لنشداط
الخدمات الطبية في العرا لسنة  ،2118بيانات "غير منش رة" ،آذار ،2119ص
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أما بخص ص أدداد المراجعيق فهي مق الع امل التي لها دور فدي تزايدد نسدبة الخددمات الطبيدة وبالتدالي نعكاسده
ددى تزايد نسبة النوايات الطبية وغيدر الطبيدة .ومدق خدالل مالحظدة الجددول ( )4يتضدح ا نسدبة المدراجعيق الدى
المستشويات (الحك مية واالهدية) تتبايق مابيق محافظات
جدول ()4
أدداد المراجعيق ونسبه الم ية في المستشويات (الحك مية واالهدية) لدمدة  2118/1/1لغاية 2118/6/1
أددددددددداد المدددددددراجعيق فدددددددي النسبة الم ية
المحافظة اددددددداد المدددددراجعيق فدددددي النسبة الم ية
المستشويات األهدية
المستشويات الحك مية
15.5
53
19.7
441921
بابل
58.8
211
19.9
446731
رربالا
11.2
35
26.3
591668
النج
8.5
29
15.1
339412
الاادسية
7
24
19
427717
المرنى
%111
342
%111
2246437
المجم ع
المصدر :مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات:جمه رية العرا  ،وزارة الصحة ،المسح البي ي لنشاط الخددمات
الطبية في العرا لسنة  ،2118بيانات "غير منش رة" ،آذار ،2119ص
 .الورات االوسط.سجدت محافظة النج النسبة االددى حيث بدغ ددد المراجعيق ( )591668وبنسدبة (،%)26.3
تديها محافظة رربالا بنسبة ( ،%)19.9ث محافظة بابل ( ،%)19.7والمرندى ( ،%)19وأخيدرا محافظدة الاادسدية
بنسبة (.%)15.1أما بخص ص المستشويات االهدية فيتضح مق معطيات الجدول أدالا ا أددى نسدبة سدجدت فدي
محافظة رربالا حيث بدغ ددده ( )211وبنسبة ( %)58.8تديها محافظة بابل بنسبة (%)15.5
يتضح مدق خدالل الماارندة بديق أددداد المرضدى الرالدديق وأددداد المدراجعيق رتوادهدا فدي المستشدويات الحك ميدة
ماارنة باالهدية،ورما م ضح في الخارطة ( )2وهذا بطبيعة الحال يع د الدى رتوداع أددداد المستشدويات الحك ميدة
وطالتها االسدتيعابية ماارندة باالهديدة ،ردذلك نخودا تكدالي المعالجدة ب اسدطة االجهدزة المسدتخدمة فدي الكشد
والعالج ،و نخوا أسعار االدوية لدمرضى المايميق ،و نخوا تكدوة االطباا ااستشارييق ،ما بالنسبة لدمرضى
الرالديق في المستشدويات االهديدة فيتبديق وجد د أددداد مدق الرالدديق والمدراجعيق وربمدا يعد د سدبب ذلدك لمسدت ت
العناية المادمة وت فر مست ت مق الراحة في بع االحياا ماارنة بالمستشويات الحك مية.
يتبيق مما تادخ وج د داللة ل ية مابيق أدداد الرالديق والمراجعيق و رتوداع المخدودات الطبيدة وغيدر الطبيدة حيدث
ردما زاد أدداد الرالديق والمراجعيق ترتوع مست ت الخدمات المادمة وبالتالي ينعك ددى رتوداع نسدبة المخدودات
الطبية وغير الطبية.
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ج -عدد أيام المكوث في المستشفى:
ه أحد المرشرات المهمة التدي تد الحصد ل دديهدا مدق خدالل ت ضديح دددد االيداخ التدي يمكرهدا المرضدى فدي
المستشويات الحك مية واالهدية ،ومق خالل معطيدات الجددول ( )5الدذ ي ضدح أيداخ المكد فدي المستشدويات
الحك مية واالهدية يتضح مايأتي:
 -1نحصرت لي النسب الم ية لعدد االياخ التي يمكرها المرضى فدي المستشدويات الحك ميدة بنسدب متواوتدة حيدث
تراوحت النسب بديق ( )14.5-29.9حيدث مرددت محافظدة بابدل أدددى نسدبة ( )29.9بحيدث بددغ دددد أيداخ المكد
( )18472ي مدددا ،تديهدددا محافظدددة النجددد حيدددث وصددددت النسدددبة ( ،%)22.1والاادسدددية ( ،%)18.9ثددد المرندددى
( ،%) 14.6أما الل النسب لعدد أياخ المك فاد سجدت في محافظة رربالا حيث بددغ دددد األيداخ ( )87768ي مدا
وبنسبة (.%)14.5
نحصددرت مددابيق (-32
 -2أمددا بالنسددبة لدمستشددويات االهديددة فدديعك الجدددول أدددالا ا لددي النسددب ايدداخ المك د
 %)4.7حيث سجدت محافظة النج النسبة األددى حيث بدغت ( %)32وبدغ ددد أياخ المك لدمرضى ()8994
ي ما ،تديها محافظة رربالا حيث وصدت النسبة ( ،%)31ث محافظة الاادسية ( ،%)18.6وبابدل ( ،%)13.7أمدا
ألدددل النسدددب فادددد سدددجدت فدددي محافظدددة المرندددى حيدددث بدغدددت ( ،%)4.7ولدددد وصدددل دددددد أيددداخ المكددد ()1279
ي ما.وت ضح الخارطة ()3التبايق في لعدد أياخ المك في المستشويات الحك مية واالهدية.
جدول ()5
ددد أياخ المك في المستشويات (الحك مية واألهدية)  2118/1/1لغاية 2118/6/1
دددددددد أيددددداخ المكددددد لكافدددددة النسبة الم ية
المحافظة ددددددد أيدددداخ المكدددد لكافددددة النسبة الم ية
المرضددددى فددددي المستشددددويات
المرضدددى فدددي المستشددددويات
األهدية
الحك مية
13.7
3843
29.9
1814772
بابل
31
8721
14.5
87768
رربالا
32
8994
22.1
133619
النج
18.6
5237
18.9
114128
الاادسية
4.7
1279
14.6
88214
المرنى
%111
28173
%111
المجم ع 614191
المصدر :مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات:
جمه رية العرا  ،وزارة الصدحة ،المسدح البي دي لنشداط الخددمات الطبيدة فدي العدرا لسدنة  ،2118بياندات "غيدر
منش رة" ،آذار ،2119ص
مق خالل دراسة ددد أياخ المك لدمستشويات الحك مية واالهدية ،يتضح وج دداللة مابيق دددد األيداخ التدي
ياضيها المرضى في المستشويات ومادار المخدوات الطبية وهي داللة طردية حيث ردما زاد ددد االيداخ لدمرضدى
الرالديق في المستشويات فهدذا ي ضدح رتوداع نسدبة المخدودات الطبيدة وغيدر الطبيدة ،ولدد أشدارت ااحصدااات ا
مادار المخدوات الطبية وغير الطبية لكل رالد فدي المستشدويات الحك ميدة بددغ ()1.12رغ /يد خ ،وفدي المستشدويات
األهدية ()1.11رغ /ي خ( ،)15وهذا النسب تختد مق بدد الى أخر حيث يعتمد ددى ثاافات السدكاا وند ع ومسدت ت
الخدمات الصحية المادمة.

05

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
)(3

1

= 500
180000
130000
115000
88000

9000
5000
1200

:

) (5

05

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي

-5مصادر المخلفات الطبية وغير الطبية الناتجة عن المستشفيات الحكومية واألهلية:
هناك ددة مرشرات تعمل مجتمعة ددى بروز المخدوات والتي هي بطبيعة الحال ناتجدة ددق فدرازات المستشدويات
الحك مية واالهدية وطر التخدص منها ،ومق أبرز هذا المرشرات :
 -5-5كمية المياه المستهلكة والمتخلفة والمعالجة:
تعد المياا المصدر الحي لكافة االستعماالت ومنها الخدمات الطبية لما لها مق دور أساسي في دارة المستشويات
س اا الحك مية أواالهدية ،فيما يتعددق بكميدات الميداا المسدتهدكة فدي المستشدويات ،ورمدا م ضدح فدي الجددول (.)6
نالح تبايق نسبة االستهالك وددى النح األتي:
جدول ()5
كمية المياه المستهلكة في المستشفيات (الحكومية واألهلية)  2555/5/5لغاية 2555/5/5
المحافظة كمييية المييياه المسييتهلكة فييي النسبة المئوية كمية المياه المستهلكة فيي النسبة المئوية
5
5
المستشفيات األهلية  /م
المستشفيات الحكومية /م
43.1
7621
3
8515
بابل
5.3
941
1
2861
رربالا
19.5
3441
48
138681
النج
31.1
5511
8.6
24971
الاادسية
1
161
39.4
113865
المرنى
%111
17663
%111
288891
المجم ع
المصدر :مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات :جمه رية العرا  ،وزارة الصحة ،المسح البي ي لنشاط الخدمات
الطبية في العرا لسنة  ،2118بيانات "غير منش رة" ،آذار ،2119ص
 -1سجدت رميات المياا المستهدكة في المستشويات الحك مية نسبة متواوتدة نحصدرت مدابيق ( ،%)48-1حيدث
سددجدت المستشددويات الحك ميددة فددي النج د النسددبة األددددى حيددث بدغددت ( %)48وبدغددت رميددة الميدداا المسددتهدكة
()138681خ 3وهذا يع د لسعة ألدي الخددمات الصدحية وتن دده ردذلك لعددد سدكانها تديهدا محافظدة المرندى حيدث
بدغت رميدة الميداا المسدتهدكة ()113865خ3وبنسدبة ( ،%)39.4تديهدا محافظدة الاادسدية بنسدبة ( ،%)8.6وبابدل
( ،%)3وأخيرا محافظة رربالا حيث بدغت رميات المياا المستهدكة ()2861خ 3وبنسبة (.%)1
 -2أما بخص ص المستشويدت االهدية فدإا النسدب منخوضدة ماارندة بسداباتها حيدث نحصدرت النسدب بديق (-1
 ،%)3مردت محافظة بابل أددى نسبة حيث بدغت ( %)43.1وبدغدت رميدات الميداا المسدتهدكة ()7621خ .3تديهدا
محافظة الاادسية بنسبة ( %)31.1بينما سجدت محافظة المرنى ألل النسدب حيدث وصددت ( %)1وبدغدت رميدات
الميدداا المسددتهدكة ()1615خ .3وت ضددح الخارطددة ( )4رميددات الميدداا المسددتهدكةوهذا التودداوت فددي رميددة الميدداا
المستهدكة يعتمد ددى طبيعة دمدل المستشدويات وند ع الخددمات المادمدة ،حيدث ا المستشدويات الحك ميدة تضد
ددد ربير مق المراجعيق والرالديق ،ردذلك رتوداع الخددمات المادمدة فدي المستشدويات ،بااضدافة لوسدتخداخ فدي
الغسل والساي والمتطدبات االخرت.
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أما بخص ص المياا المتخدوة والمعالجة الخاصة بالمستشويات الحك مية واألهدية فأا المستشويات في محافظدات
الورات األوسط تتواوت مق ناحيدة رميدة الميداا المتخدودة والمعالجدة ورمدا م ضدح فدي الجددول (.)7ودددى النحد
االتي
جدول ()5
كمية المياه المتخلفة وأساليب المعالجة في المستشفيات الحكومية 2555/5/5لغاية 2555/5/5
المحييييا كمييييييييية كميييييية نسيييييب النسبة المئوية الساليب التخلص من المياه المتخلفة
المييييييياه المييييياه تها
فظة
الطر الطيير الطيير طيييييييير حفيييييييييير حفييييييييييير إعيييييياد طرق المجيييم
الميييييتخل المعييييال
عشييييوا أمتصيييييا أمتصيييييييا إسييتخدا أخيييير وع
الييييييييى
المئييو
جة
فة
ى
شيييبكة الييييييى الييييييى ي اليييييى صيييييييييية صييييييييييية مها
5
5
ية
م
م
المجييييا األنييه مبيييا األراضيييي ترابية مصمتة
ي
ل
ار
ري
المجاور
111
5.7
- 18.
- 75.6 1.2 97.2 5867
بابل
%
7
91
111
23.2
- 76.8
كربالء - 2211
%
111
11.3
21.1
- 68.5
النجف 38 1176
%
711
111
66.6
- 33.4 1.2
القيييييياد 36 2173
%
9
سية
111
9.6
- 69. 21.
المثنى - 1.8 89.6 1145
%
4
1
1.5
المصدددر مددق دمددل الباحددث باالدتمدداد ددددى بيانددات :جمه ريددة العددرا  ،وزارة الصددحة ،المسددح البي ددي لنشدداط
الخدمات الطبية في العرا لسنة  ، 2118بيانات "غير منش رة" ،آذار ،2119ص
-1تباينت مست يات المياا المتخدوة والمعالجة في المستشويات الحك مية ولد حتدت محافظة النج المست ت األول
حيث بدغت المياا المتخدوة ()1176711خ 3بدغت رمية المياا المعالجة ()38خ 3أما الكمية البالية فأا نسبتها تتواوت
بأساليب التخد منها ،حيث ا أددى نسبة تطرب الى شبكة المجار وتصل ( ،%)68.5بينما تطرب (،%)21.2
بشكل دش ائي الى االراضي المجاورة و( )11.3تطرب الى حور متصاصية.
3
تديها محافظة بابل في المست ت الراني ،حيث بدغت رمية المياا المتخدوة ()586791خ وبدغت نسدبة المعالجدة منهدا
()97خ 3بنسددبة ( %)1.2وتطددرب مانسددبته ( %)75.8الددى شددبكة المجددار بينمددا تطددرب ( %)18.7الددى المبددازل
و( %)5.7الى حور متصاصية.
3
تديهددا محافظددة الاادسددية فددي المسددت ت الرالددث حيددث بدغددت رميددة الميدداا المتخدوددة ()21739خ وبدغددت رميددة الميدداا
المعالجددة ()36خ 3وبنسددبة ( %)1.2بينمددا أغدددب الميدداا المتخدوددة تددذهب الددى حوددر متصاصددية بحيددث بدغددت نسددبتها
( %)66.6وتطرب مانسبته ( %)33.4الى شبكة المجار .أمدا المسدت ت الرابدع فادد حتدتده محافظدة المرندى حيدث
وصدت رميات المياا المتخدوة الى ()11451.5خ 3يطرب منها الى المبازل ( %)69.4بينما يطرب ( %)21.1الدى
شبكة االنهار ومانسبته ( %)9.6يطرب الى حور متصاصية
3
أمددا المسددت ت الخددام فاددد سددجل لمحافظ دة رددربالا حيددث بدغددت الميدداا المتخدوددة ()2211خ تطددرب منهددا مانسددبته
( %)76.8الى مجار المياا ،بينما وصل مايطرب الى الحور االمتصاصية (.%)23.2
 -2أمددا بالنسددبة لدمستشددويات األهديددة فمددق خددالل مالحظددة معطيددات الجدددول ( )8نالحد بأنهددا األخددرت تتبددايق فددي
رميات المياا المتخدوة والمعالجة ،حيث حتدت محافظة الاادسية المرتبة االولى حيث تراوحت رمية المياا المتخدوة
()5211خ ،3بدغت نسبة مايطرب منها ( %)53.8بإتجاا األنهار والباية ( %)46.2الى حور متصاصية مصمتة.
تديها محافظة بابل في المرتبة الرانية حيث بدغت رمية المياا التي يت طرحها ()5181خ 3والتخدص منها دق طريق
حور متصاصدية حيدث تبددغ ( ،%) 111أمدا المرتبدة الرالردة فتتمردل بمحافظدت النجد حيدث وصددت رميدات الميداا
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()3151خ 3يت التخدص منها دق طريق الطرب الى اآلتها بنسبة ( %)53.8أما بالنسبة ( )46.2فعدق طريدق حودر
متصاصية مصمتة
جدول ()5
للمد  2555/5/ 5لغاية  2555/5/5كمية المياه المتخلفة وأساليب المعالجة في المستشفيات األهلية
المحيييييا كميييييييييييييية كميييييية نسيييييب النسبة المئوية الساليب التخلص من المياه المتخلفة
الميييييييييييياه الميييياه تهييييييا
فظة
الطيير الطيييير الطر طييييير حفيييييييييير حفييييييييييير إعيييييياد طييييير المجيييم
المخلفيييييية المعيييال المئو
وع
عشيييوا إمتصيييييا إمتصيييييييا إسييتخدا ق
اليييييييييى
5
ية
جة
م
أخييير
شييييبكة اليييييييى الييييى ي الى صيييييييييية صييييييييييية مها
ى
ترابية مصمتة
المجار األنهييا مبا األرا
ضييييييي
ل
ر
ي
المجاو
ر
111
111
5181
بابل
%
111
41
كربالء 751
%
111
57.4
- 42.6
النجف 3151
%
111
46.2
- 53.8
القادسييي 5211
%
ية
111
111
المثنى 161
%
المصدر مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات:
جمه رية العرا  ،وزارة الصدحة ،المسدح البي دي لنشداط الخددمات الطبيدة فدي العدرا لسدنة  ،2118بياندات "غيدر
منش رة" ،آذار ،2119ص
 .أما المرتبة الرابعة فتتمرل بمحافظة رربالا حيث بدغدت رميدة الميداا ()751خ 3يطدرب منهدا ( %)61الدى شدبكة
المجار و( %) 41دق طريق حور متصاصية .أما ألل المحافظدات فتتمردل بمحافظدة المرندى حيدث بدغدت رميدة
المياا ()161خ 3تطرب بأرمدها دق طريق حودر متصاصدية .وت ضدح الخارطدة ( )5رميدات الميداا المتخدودة فدي
المستشويات الحك مية واالهدية يتضح مما تادخ ا رميات المياا المتخدوة مق الطبيعي أا تكد ا فدي المستشدويات
الحك مية أربر مق األهدية ألا الكميات المستهدكة أربر وهذا بحكد أددداد المستشدويات وردذلك أددداد المدراجعيق
والرالديق.
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لكددق مددايخص الميدداا المتخدوددة ندده الت جددد أ معالجددة لدميدداا المتخدوددة فددي المستشددويات األهديددة وهددذا النسددب ذات
مغزت خطير حيث ا غالبية الميداا تصدر الدى شدبكات المجدار دوا معالجدة لمدا تحمدده مدق مد ثدات خطيدرة
وبالتالي تطرب الى األنهار ،بل و ا بع المستشويات األهدية في محدافظتي الاادسدية والنجد  ،تطدرب مخدواتهدا
مباشرة الى األنهار وهنا تكمق مظاهر الخط رة.
رذلك مايخص المستشويات الحك مية فإا نسب ربيرة منها تطرب الى شبكة المجدار دددى الدرغ مدق المعالجدة
لنسب ربيرة مق المياا في محافظتي بابل والمرنى ولكنها تكاد تك ا معدومة في محافظة رربالا وبنسب ألدل فدي
محافظة الاادسية و النج بل ا بعضدها تاد خ بطدرب نسدب مدق مخدواتهدا مباشدرة الدى األنهدار رمدا فدي محافظدة
المرندى وبعضدها بإتجدداا المبدازل رمددا فدي محدافظتي (بابددل والمرندى) وبايددة المحافظدات تطدرب بإتجدداا حودر غيددر
متصاصية وهذا بطبيعة الحال له تأثير ددى اانساا بالدرجة األولى رذلك فإنه يرثر ددى التربة ذا ما سدتمرت
دمدية الطرب الى هذا الحور فده تأثير واضح ددى التربة ولوترة ط يدة األمد.
وبالتالي يتضح مق خالل المرشرات وج د داللة واضحة مابيق المياا المتخدوة والتد البي ي في المحافظات.
 -2النفايات االعتيادية المتخلفة واساليب التخلص منها:
ياصد بها النو ايات غير الطبية مرل الاناني الوارغة ،مخدوات االطعمة وغيرها والتي تشكل بمجمدها مضار دددى
البي ة ذا ل يت التعامل معها بص رة صحيحة.
ويالح مق خالل الجدول() 9الذ يبيق المخدوات االدتيادية ا هناك تواوت في رمياتها ومعدالتها الي مية ،حيث
ترتوع رمية النوايات االدتيادية في المستشويات الحك مية التابعة لمحافظدة المرندى حيدث وصددت خدالل السدنة الدى
()319411رغ /ستة أشهر ،وبدغت معدالتها الي مية ()425رغ  ،أمدا ألدهدا تمرددت بالمستشدويات التابعدة لمحافظدة
رددربالا حيددث بدغددت رميددة النوايددات االدتياديددة ()71434رغ /سددتة أشددهر ،حيددث بدددغ المعدددل الي د مي لدنوايددات
()77.4رغ
أما بالنسبة الساليب التخدص منها فيالح تباينها ،حيث ا بع المستشويات الحك مية تادخ طرياة الحدر داخدل
المستشويات لدتخدص مق بع النوايات رما في محافظة بابل حيدث وصددت النسدبة ( ،%)38وردربالا (،%)21
والاادسية ( ،%)29وبع المستشويات تستخدخ أسد ح الحر  ،أما النسبة االربروالتي تشمل جميع المستشدويات
الحك مية فهي تتمرل بعمدية تسدي النوايات الى الجهات البددية لطمرها أو حرلها.
أما بخص ص المستشويات االهدية فيالح نها تتبايق هي االخرت مق ناحية رمية المخدوات االدتيادية ومعددالتها
الي مية حيث تباينت معدالتها مابيق ( )19475.8رغ /ستة أشهر ،فدي المستشدويات االهديدة لمحافظدة النجد  ،وبددغ
معدددلها اليد مي ( )35.7رغد رددأددى ليمددة وبدديق ( )1456رغ /سددتة أشددهر ،فددي محافظددة المرنددى والتددي بدددغ المعدددل
الي مي لمخدواتها ( )8رغ /ي ميا.اما أساليب التخدص مق النوايات
فهي تتبايق حيث ا بعضها تستخدخ في التخدص مق بع نواياتها أما دق طريق أسد ح الحر خارج الم لع رمدا
فددي محافظددة رددربالا والاادسددية وبنسددبة (%)51ركددل منهددا وبعضددها يسددتخدخ أسددد ح الحددر العش د ائي والددذ لدده
مخاطرا البي ية ذا مات التخدص منها بص رة مرالية رما ه الحال في مستشويات بابل ( .%)33.3أما النسبة الغالبة
لطر التخدص مق النوايات فهي التسدي الى الجهات البددية لطمرها وحرلها ،ورما م ضح في الجدول (.)9
جدول ()5
كمية النفايات االعتيادية المتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب المئويية ألسياليب اليتخلص منهيا للميد 2555/5/5
لغاية 2555/5/5
وجيييود سيييجل
كميييييية النفاييييييات المعدل اليومي اسلوب التخلص من النفايات االعتيادية
المحافظة النوع
االعتيادييييييييييييييييييية لكمية النفايات الحيييييييرق الحيييييييرق الحيييييرق تسييييييييييليم لتثبيييك كميييية
المتخلفييييييييييييييييييييية االعتياديييييييييييية داخيييييييييييل خيييييييييارج الشوا ي النفايييييات النفايييييييييييييييات
الموقيييييي الموقيييييي بييييييييدو الييييييييييييييييى االعتيادية
(كغم/ستة أشهر) (كغم)
بإستخدام بإستخدام إستخدام الجهيييييات
محرقيييييية محرقيييييية محرقة البلدييييييييية
لطمرهيييييا
مركزية
خاصة
أو حرقها
37.5
62
38
84.1
حكومية 122493.3
بابل
- 66.7 33.3
17.7
9647.8
أهلية
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كربالء

حكومية
أهلية

77.4
27.5

71434
11111

21
-

51

-

81
51

81
51

29
-

51
-

-

111
111
71
51
111
111

33.3
14.3
-

198.3
حكومية 216576.4
النجف
35.7
19475.8
أهلية
263.6
القادسية حكومية 239848.7
24
8736
أهلية
425
حكومية 319411
المثنى
8
1456
أهلية
المصدر مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات:
جمه رية العرا  ،وزارة الصدحة ،المسدح البي دي لنشداط الخددمات الطبيدة فدي العدرا لسدنة  ،2118بياندات "غيدر
منش رة" ،آذار ،2119
مما تادخ يتضح وج د داللة ل ية حيث ردما ازدادت رمية المخدوات فالبد مق ت فر بع

االسداليب لددتخدص

منها ألا تررها له مخاطرة ددى البي ة،رذلك البد مق مراداة طرياة التخدص ،حيث ا طرياة الحر تكداد تكد ا
االسد لدتخدص مق هذا المخدوات دددى الدرغ مدق ا بعد

هدذا المد اد ردالم اد البالسدتيكية لده تدأثير مدق خدالل

نبعا الغازات ذات الروائح والتي لها مضار صحية رذلك فإا افضل طرياة هي محاولة فرز هذا النوايات وبعد
ذلك يمكق يجاد طر دديدة لمعالجتها ،أما بالنسبة اسد ح الطمر الذ تستخدمه المستشويات الحك مية واألهدية
فهذا ااسد ح له مضارا الجانبية دددى المددت البعيدد ألا دمديدة الطمدر تدرد الدى ضدعا

التربدة خاصدة ذا مدا

رانت تربة صالحة لدزرادة .لذلك يمكق االشارة ا نسب ربيرة مق النوايات لها مضارها البي ية التي يجب النظدر
اليها مستابال.
 -5النفايات الطبية الخطر وأساليب التخلص منها:
تعد هذا النوايات مق أخطر المخدوات ددى البي ة س اا البي ة المائية أو البي ة الحياتية ذال يت التعامل معهدا ،ومدق
خالل بيانات الجدول ( ) 11الخاص بالمخدوات الطبية الخطرة المتخدوة ومعددالتها الي ميدة و سدد ح الدتخدص منهدا
مق لبل المستشويات الحك مية واالهدية يتضح ا هناك تبايق في رمية النوايات الطبية.
جدول ()55
عييدد المستشييفيات الحكومييية واالهلييية التييي تطبي نظييام الفيير
واالعتيادية للمد  2555/5/5لغاية 2555/5/5
عيييييييييييييييدد عيييييييييييييييييييييييييدد المعييييييييييييييييييدل
المحيييياف النوع
المستشيييييي المستشيييييفيات اليومي لكمية
ظة
فييييييييييييييات الحكومييييييييييييية النفايييييييييييييييات
واالهليية التييي الطبييييييييييييييييييية
الكلي
تطبييييي نظيييييام الخطيييييييييييييييير
كغم/مستشفى
الفر
بابل
كربالء
النجف

حكومية
أهلية
حكومية
أهلية
حكومية
أهلية

8
3
5
2
6
3

8
3
5
2
6
3

26.1
12
41.8
12.5
56.7
11.3
50

والمعييدل اليييومي لكمييية النفايييات الطبييية الخطيير
المعييييييييييييييييدل
الييييييييييييييييومي
لكميييييييييييييييييييية
النفاييييييييييييييات
االعتيادييييييييية
كغم/مستشييييف
ى
84.1
17.7
77.4
27.5
198.3
35.7

أعيييييداد الحاوييييييات
الكبير المخصصة
للتجمييييي النهييييا ي
للنفايات االعتيادية
والطبية الخطر

معييييدل عييييدد
مرات تفريي
الحاوييييييييييات
الكبييير (كييل
إسبوعين)

8
3
5
2
4
1

5
3
4
9
4
1
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القادسيييي حكومية
أهلية
ية
المثنى حكومية
أهلية

5
2
4
1

5
2
4
1

229
24
425
8

59
12.5
52.8
3

5
2
4
1

7
9
12
8

المصدر مق دمل الباحث باالدتماد ددى بيانات:
جمه رية العرا  ،وزارة الصدحة ،المسدح البي دي لنشداط الخددمات الطبيدة فدي العدرا لسدنة  ،2118بياندات "غيدر
منش رة" ،آذار ،2119
فبالنسبة لدمستشويات الحك مية يتضح ا رمية النوايات الطبية الخطرة تتبايق مابيق محافظات الورات االوسط فاد
بدغددت أددددى رميددة لدنوايددات فددي مستشددويات النجد ( )61916رغ /سددتة أشددهر ،وبنسددبة ( .%)56.7أمددا محافظددة
الاادسية فتأتي بالمرتبة الرانية حيث بدغدت رميدة النوايدات ( )53691رغ /سدتة أشدهر ،وبددغ المعددل اليد مي ()59
رغ /يد خ ،تديهددا مستشددويات محافظددة المرنددى ()38438.4رغ /سددتة أشددهر ،وبمعدددل يد مي ( )52.8رغد /يد خ ،ثد
محافظة بابل حيث بدغت رمية النوايات الطبية ()38111.6رغ /ستة أشهر ،وبمعددل يد مي ()26.1رغ /يد خ ،أمدا
ألدها فتأتي مستشويات محافظة رربالا ( )37128رغ /ستة أشهر ،وبمعدل ي مي ( )41.8رغ  /ي خ.بينما ختدودت
رميات النوايات الخطرة بالنسبة لدمستشويات األهدية حيث يالح ا مستشويات محافظدة بابدل سدجدت أدددى رميدة
حيددث وصدددت ( )6552رغ /سددتة أشددهر وبدددغ المعدددل اليد مي لكميددة النوايددات ( )12رغد  /يد خ ،تديهددا مستشددويات
محافظة النج حيث بدغت الكمية ( )6169.8رغ /ستة أشهر ،وبمعدل يد مي بددغ ( )11.3رغد  ،تديهدا محدافظتي
رددربالا والاادسددية حيددث بدغددت رميددة المخدوددات لكددال المحددافظتيق ( )4551رغ /سددتة أشددهر ،وبمعدددل ي د مي بدددغ
( ) 12.5رغ د  ،أمددا ألددل المستشددويات االهديددة مددق ناحيددة رميددة المخدوددات فاددد سددجدت فددي محافظددة المرنددى ()546
رغ /ستة أشهر ،وبمعدل ي مي ( )3رغ  .وت ضح الخارطة ( )6رمية المخدوات الطبية الخطرة .
ممددا تادددخ يتضددح رتودداع رميددة المخدوددات الطبيددة الخطددرة ومعدددالتها الي ميددة فددي المستشددويات الحك ميددة ماارنددة
بالمستشويات األهدية وهذا بطبيعة الحالي يعزت الى أدداد الرالديق في المستشويات الحك مية لياسدا بالمستشدويات
األهديددة أمددا بخص د ص سددد ح الددتخدص مددق النوايددات الطبيددة الخطددرة فدديالح أيضددا تباينهددا مددابيق المستشددويات
الحك مية واالهدية .بخص ص المستشويات الحك مية فاد تباينت طرياة التخدص حيث ا بعضها تسدتخدخ طريادة
الحر داخل الم ضع بإستخداخ محرلدة رمدا هد الحدال فدي (ردربالا ،بابدل ،الاادسدية ،المرندى) بينمدا تسدتخدخ فدي
محافظة النج طرياة الحر داخل الم ضع وخارجه ،أما المستشدويات األهديدة فجميعهدا تسدتخدخ الحدر خدارج
الم لع ،وهذا في أغدب االحياا يع د الى صغر المساحة التي تشغدها المستشويات االهديدة ماارندة بالحك ميدة ممدا
يرد الى التخدص منها خارج الم لع وحرلها.
أما بالنسبة ل ج د نظاخ الحاويات فيالح ا جميع المستشويات س اا الحك مية أو االهدية تمتددك نظداخ الحاويدات
لجمي ع االالت الحادة بإسترناا المستشوى الحك مي واالهدي فدي محافظدة المرندى فهدي التمددك أ نظداخ لدحاويدات،
والمستشوى االهدي في الاادسية ،حيث ا سد ح التخدص مق الم اد هي أما دق طريق رميهدا بصد رة دشد ائية
أو تسديمها الى معتمد ،ورال ااسد بيق الي فر الشروط الصحية لدسدالمة سد اا البي دة أو صدحة االنسداا حيدث ا
رميها بشكل دش ائي له مخاطرا خاصة ذا مارانت البي ات لريبة مق مناطق سكنية.
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االستنتاجات
لاد ت صدت دراسة التبايق المكاني لدمخدوات الطبية وغير الطبية في المستشويات الحك مية واالهدية في محافظدات
الورات االوسط الى ددة أستنتاجات وهي:
 -1أوضددحت الدراسددة تبددايق رميددة المخدوددات الطبيددة الخطددرة مددابيق المستشددويات الحك ميددة واالهديددة حيددث أحتدددت
المستشويات الحك مية في محافظة النج اددى رمية حيث وصدت رمية المخدوات الخطرة ( )4،61916رغ /ستة
أشهر وبمعددل يد مي () 7،56رغ /يد خ تديهدا محافظدة الاادسدية حيدث بدغدت النوايدات الخطدرة ()53691رغد  /سدتة
أشهر وبمعدل ي مي بدغ ()59رغ /ي خ ،بينما أختدوت مراتب المحافظات بالنسبة لدمستشويات االهديدة حيدث أحتددت
محافظة بابل المرتبة االولى حيث بدغت رمية المخدوات الطبية الخطرة ()6552رغ /ستة أشهر وبمعدل يد مي بددغ
) 12رغ /يدددد خ تديهددددا مستشددددويات محافظددددة النجدددد حيددددث بدغددددت الكميددددة ()8،6169رغ /سددددتة أشددددهر وبمعدددددل
()3،11رغ /ي خ
-2تباينت أساليب التخدص مق النوايات الطبية الخطرة مابيق التخدص منها ددق طريدق الحدر باسدتخداخ المحدار
داخل الم لع او الحر خارج الم لع وهذا فيما يخص المستشدويات الحك ميدة ،بينمدا تسدتخدخ المستشدويات االهديدة
طرياة الحر خارج الم لع فاط وذلدك بحكد المسداحة التدي تحتدهدا بنايدات هدذا المستشدويات مادارا بالمستشدويات
الحك مية
-3تباينت اساليب التخدص مق المياا المستخدمة في المستشويات حيدث تبديق اغددب المستشدويات الحك ميدة تدتخدص
مق المياا دق طريق الطرب الى شبكة المجار رما في محافظات المرنى وبابل والاادسية والنج بينما تكاد تنعدخ
في محافظة رربالا ورمية مق المياا تطرب الى حور امتصاصية ،بينما تعتبدر مستشدويات محافظدة المرندى ال حيددة
الت ي تطرب رميات ربيرة مق مياهها الى االنهار والمجار مباشرة  .اما بخص ص المستشدويات االهديدة فادد تبديق
اا اسددد ح الددتخدص مددق الميدداا المتخدوددة يددت باسددد ح الطددرب الددى المجددار واالنهددار مباشددرة وهددذا لدده انعكاسددات
خطيرة .
 -4تباينت طر التخدص مق النوايات االدتيادية حيث اا اغدبها تسدتخدخ الحدر بينمدا بعضدها تاد خ بتسدديمها الدى
البددية لطمرها وهذا له مضار بي ية ددى التربة مستابال.
 -5سجدت المستشويات الحك مية النسبة االددى مق الرالديق ماارندة بالمستشدويات االهديدة حيدث بددغ دددد الرالدديق
( )268951احتدت محافظة بابل النسبة االددى ح( %)27.3تديها محافظة رربالا بنسبة ( %)22.7وهدذا مرشدر
واضح ددى زيادة رمية المخدوات الطبية وغير الطبية
 -6تعد اياخ المك مق ابدرز المرشدرات التدي لهدا دور فدي زيدادة نسدبة المخدودات الطبيدة الخطدرة وغيدر الخطدرة
حيددث بدددغ ددددد ايدداخ المك د فددي المستشددويات الحك ميددة خددالل مدددة الدراسددة ()614191سددجدت اددددى نسددبة فددي
محافظددة بابددل حيددث بدغددت ( %)29.9ثدد محافضددة النجدد بنسددبة ( %)22بينمددا بدغددت ددددد ايدداخ المكدد فددي
المستشددويات االهديددة ( )28173سددجدت محافظددة النجد اددددى النسددب حيددث بدغددت (%)32تديهددا محافظددة رددربالا
بنسبة (%)31
التوصيات
مق اجل التخوي مق مخاطر النوايات ت وضع بع الت صيات التي يأمدل الباحدث اا تكد ا لهدا فادديدة فدي الحدد
مق تأثيراتها ددى البي ة الحياتية .
 -1البددد مددق الددزاخ المستشددويات التددي تسددتخدخ طرياددة الحددر داخددل المستشددويا ت ضددرورة حددر مخدواتهددا خددارج
المستشويات وذلك لتجنب مخاطرها الصحية ددى السكاا الااطنيق بالارح مق المستشويات .
 -2ضرورة ايجاد طر بديدة يت خاللها دمدية فرز المخدوات غير الطبية ومعامدتها بطرياة يمكدق االسدتوادة منهدا
مق خالل تدويرها دق طريق ادخالها في دمديدات انتداج مندتج اخدر رمدا ه الحدال فدي الكريدر مدق البددداا وخاصدة
المتادمة
 -3يجددب معامدددة الكريددر مددق النوايددات دددق طريددق حرلهددا ثد طمرهددا فددي مسددت ددات دمياددة تحددت سددطح االر
لضماا ددخ تاثيراتها المستابدية خاصة اا الكرير مق المخدوات المطم رة هي مق الن ع الخطر.
-4البد مق دمل الجهات المعنية بحماية البي ة بضرورة ايجاد بدائل لعمدية تصري المياا المد ثدة الدى االنهدار لمدا
لها مق تأثيات خطيرة ددى البي ة الحياتية
 -5العمل ددى زيادة ادداد المستشويات في محافظات الورات االوسط خاصة لما تشهدا هذا المحافظات مدق زيدادة
سكانية
-6اسددتخداخ دمديددات الصددهر بدددرجات حددرارة وضددغط داليددة لدنوايددات الحددادة ونوايددات المختبددرات لضددماا ددددخ
تأثيراتها البي ية
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