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   مقدمه
هاي بهداشتي و رشد سريع جمعيت و افزايش نياز

درماني جوامع انساني، سبب توسعه و گسترش مراكز 

مختلف ارائه خدمات بهداشتي و درماني نظير 
هاي دولتي و  ها، و آزمايشگاه ها، درمانگاه بيمارستان

از سوي ديگر، . ]1،2،3[ خصوصي در دنيا گرديده است

  چكيده 
 يحاو و داده ليتشك را جامعه هر يشهر جامد ديزا مواد از يمهم بخش يشگاهيآزما جامد يپسماندها :هدف و نهيزم

 را ها شگاهيآزما به كنندگان مراجعه و مارانيب كاركنان، سالمت كه بوده زيت نوك ياياش و زا يماريب ييايميش و يكروبيم عوامل
 صيتشخ يها شگاهيآزما از يديتول جامد ديزا مواد يفيك و يكم يبررس هدف با مطالعه نيا.  دهد يم قرار خطر معرض در

  .  است گرفته صورت 1389 سال در بابل شهر يپزشك
 نيا در. ديگرد انجام بابل شهر يپزشك صيتشخ يها شگاهيآزما در ،يمقطع -يفيتوص صورت به مطالعه نيا :كار روش
 شگاه،يآزما هر از و انتخاب يا طبقه يتصادف صورت به شگاهيآزما 12 بابل، شهر يشكپز صيتشخ شگاهيآزما 22 از ،يبررس

 ،يعفون يها زباله گروه 4 به ييخطرزا ليپتانس و تيفيك حسب بر ،هفته كي يمتوال روز 3 در ،يديتول جامد ديزا مواد هيكل
 زيآنال. گرفت قرار يبررس مورد و شده يازجداس يمعمول يها زباله و زيت نوك ياياش خطرناك، و يسم ييايميش يها زباله

  .ديگرد انجام  يتاليجيد يترازو از استفاده بانوع پسماند  حسب بر منتخب مراكز يمعمول يها زباله ياجزا نيتوز و يكيزيف
 زباله هب آن درصد 67/38 كه بوده  ماه در لوگرميك 75/193 شگاهيآزما هر از يديتول جامد پسماند زانيم نيانگيم :ها افتهي

 مربوط زيت نوك زباله به درصد 77/4 و خطرناك ييايميش زباله به درصد 64/4 ،يعفون زباله به درصد 92/51 ،يمعمول
 شه،يش ك،يپالست كارتن، و كاغذ ،ييغذا پسماند شامل موجود ياجزا درصد نيانگيم ،يمعمول زباله يكيزيف زيآنال در. گردد يم

 جامد پسماند نهيشيب و نهيكم زانيم. آمد بدست 41/0 و 21/1 ،42/2 ،4/25 ،06/33 ،5/37 بيترت به گريد ياجزا و فلز
 روز در لوگرميك 07/0 كننده مراجعه هر يازا به زباله كل سرانه نيانگيم و روز در لوگرميك 50/16و 03/1 بيترت به يديتول
  . باشد يم
 گونه نيا ييخطرزا به تيعنا با و يپزشك صيتشخ يها شگاهيآزما در يعفون يپسماندها اديز زانيم به توجه با : يريگ جهينت

 كاركنان، سالمت سطح شيافزا و حفظ ن،يتام جهت ديزا مواد گونه نيا تيريمد نحوه بر مستمر و قيدق نظارت د،يزا مواد
  . بود خواهد يضرور شگاهيآزما به كنندگان مراجعه هيكل و مارانيب

 بابل،يعفونزبالهمد،جاپسماندشگاه،يآزما :يديكل يهاواژه
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پديد، تغييرات شگرفي را  هاي متنوع و نو ظهور بيماري
هاي درماني مورد  وسايل، مواد و تكنيكدر زمينه 

يكي از . ]4[ استفاده در علم پزشكي سبب شده است
تغييرات عمده، ازدياد مصرف مواد و وسايل پزشكي 

ها  بار مصرف در انجام اعمال جراحي در بيمارستان يك
و ساير مراكز بهداشتي و درماني همچون 

 باشد هاي تشخيص پزشكي در جهان مي آزمايشگاه
هاي  با توجه به روند رو به رشد توليد انواع زباله. ]6،5[

هاي عفوني، مواد زايد  پزشكي خطرناك همچون زباله
شيميايي و اشياي تيز و برنده مراكز مختلف درماني و 

گونه  تشخيصي و مخاطرات زايدالوصف ناشي از اين
هاي جدي در راستاي تامين،  پسماندهاي پزشكي، چالش

 گردد المت جامعه مشاهده ميحفظ و ارتقاي سطح س
ويژه  پراكندگي مراكز پزشكي و به. ]1،5[

هاي تشخيص پزشكي در يك اجتماع و عدم  آزمايشگاه
آوري و دفع صحيح پسماندهاي جامد  توجه به امر جمع

گونه  عفوني و ساير مواد زايد خطرناك توليدي از اين
هاي خانگي  مراكز باعث تماس و آلودگي ساير پسماند

با توجه به تنوع .  ]1،7[ ري گرديده استو شه
هاي تشخيص پزشكي جهت  هاي آزمايشگاه فعاليت

زا در خون، ادرار و  شناسايي عوامل ميكروبي بيماري
هاي  هاي خطرناك شامل زباله مدفوع، انواعي از پسماند

عفوني، پسماندهاي شيميايي سمي و خطرناك نظير 
، در داخل تيز و برنده زا، اشياي نوك مواد سرطان

. ]7[ باشد هاي آزمايشگاهي قابل مشاهده مي پسماند
هاي  وجود عوامل خطرناك بيولوژيك نظير ويروس

سمي  ييايدز، هپاتيت ب و ث و  انواع تركيبات شيميا
مولد سرطان در پسماندهاي پزشكي و آزمايشگاهي، 
بر خطرزايي اين نوع از مواد زايد جامد خطرناك 

سازي  خطر ز سوي ديگر، بيا. ]1،8،9[ افزوده است
هاي عفوني و شيميايي مراكز پزشكي و درماني و  زباله
هاي تشخيص پزشكي، نياز به استفاده  ويژه آزمايشگاه به

هزينه  هاي تصفيه و پااليش بسيار پيشرفته و پر از روش
درآمد و در حال توسعه  داشته كه در كشورهاي كم

قدامات كنترلي و بنابراين، ا. ]1[ دنيا عملي نخواهد بود
 پيشگيرانه در زمينه كاهش توليد و كمينه سازي

)Waste minimization (هاي خطرناك در مراكز  زباله
مختلف بهداشتي و درماني، يكي از راهبردهاي اساسي 
سازمان بهداشت جهاني در كشورهاي در حال توسعه 

مديريت صحيح و علمي پسماندهاي . ]10[ باشد مي
هاي تشخيص پزشكي در مراحل  گاهتوليدي از آزمايش
آوري، نگهداري، حمل و دفع سبب  مختلف توليد، جمع

گونه از  هاي خطرناك در اين كاهش مخاطرات زباله
كي از اقدامات ي. ]1[ گردد مراكز بهداشتي و درماني مي

اساسي در زمينه مديريت بهينه پسماندهاي جامد 
ص آزمايشگاهي، كسب اطالعات الزم و كافي در خصو

هاي كمي و كيفي اجزاي موجود در داخل  ويژگي
سفانه تحقيقات جامع أمت. گونه مواد زايد جامد است اين

هاي توليدي  و علمي در زمينه كميت و كيفيت پسماند
هاي پاتولوژي و تشخيص پزشكي اندك  از آزمايشگاه

كشور يونان،  Xanthiدر يك پژوهش در شهر . باشد مي
هاي  توليدي از آزمايشگاهدرصد از پسماندهاي  6/91

 6/75هاي خطرناك تشكيل داده كه  پاتولوژي را زباله
همچنين در . ]7[ درصد آن از زباله عفوني بوده است

ازاي هر بيمار  اين تحقيق، سرانه زباله خطرناك به
15 64 در تحقيق . دست آمد هگرم در روز بDias  و

ميالدي، ميزان سرانه كل  2001همكاران در سال 
سماند و سرانه زباله عفوني توليدي از مراكز بهداشتي پ

 72كشور اكوادر به ترتيب  Guayaquilدرماني در شهر 
در . ]11[ ازاي هر بيمار بوده است گرم در روز به 38و 

مطالعه بذرافشان و همكاران در خصوص ميزان و نوع 
پسماندهاي جامد توليدي از مراكز بهداشتي درماني، 

ل مواد زايد توليدي، پسماندهاي ميانگين وزني ك
ترتيب  به) شبه خانگي( هاي عمومي عفوني و زباله

گرم در روز به ازاي هر نفر  86/9و  79/0، 46/13
 يبررس پژوهش، نياهدف از . ]12[ دست آمد هب

 يها شگاهيآزما از يديتول جامد ديزا مواد نوع و مقدار
 و ديتول زانيم برآورد و بابل شهر يپزشك صيتشخ
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 منابع داخل به يپزشك عاتيضا از گونه نيا انهيسال هيتخل
  .باشد يم ستيز طيمح رندهيپذ

  

   كار روش
 12 در و بوده يمقطع -يفيتوص نوع از حاضر پژوهش

 بابل شهر يپزشك صيتشخ يها شگاهيآزما از شگاهيآزما
                مطالعه، نيا در. ديگرد انجام 1389 سال در
 كالينيكل( يحيتشر و ينيبال يشناس  بيآس شگاهيآزما 6

) كالينيكل( يپزشك صيتشخ شگاهيآزما 6 و) يپاتولوژ
 تعداد به توجه با. شد انتخاب يا طبقه يتصادف صورت به

 تعداد و مطالعه مورد يها شگاهيآزما تعداد روزها،
 عدد 108 يبررس مورد يها نمونه ،]تكرار 3[ تكرار

 از كي هر رانيمد با يهماهنگ ضمن. آمد دست هب
 تياهم نهيزم در ييها آموزش منتخب، يها شگاهيآزما

 كي هر كيتفك و يجداساز نحوه مطالعه، مورد موضوع
 در مهم موضوعات ريسا و يديتول يها زباله ياجزا از

 كاركنان به يشگاهيآزما يپسماندها تيريمد خصوص
 يها زباله( يرنگ يها سهيك. ديگرد ارائه ها شگاهيآزما
 يعفون يها زباله اه،يس يكيپالست يها سهيك در يمعمول

 يها سهيك در ييايميش يها زباله ،ينارنج يها سهيك در
 اساس بر) Safety Box در زيت نوك ياياش و يا قهوه
 يها برچسب با ]10[ يجهان بهداشت سازمان يبند طبقه

 مكان و زمان زباله، زانيم و نوع درج با و مشخص
. شد داده ليتحو شگاهيزماآ كاركنان به ،يبردار نمونه

 هر از يديتول يها زباله هيكل پژوهش، نيا در
 كشنبه،ي( يمتوال يكار روز 3 انيپا در شگاهيآزما

 يساز يخنث جهت. ديگرد يآور جمع) شنبه سه دوشنبه،
 پژوهش ،يديتول زباله تيماه و زانيم بر يليتعط اثر
 ليتعط آن چهارشنبه تا شنبه يروزها كه يا هفته در
 روز هر انيپا در يديتول يها زباله. شد انجام ودهنب

 يآور جمع شگاهيآزما هر يخدمات كاركنان توسط
 مكان به زباله نيتوز و كيتفك جهت و دهيگرد

 دانشگاه بهداشت و يراپزشكيپ دانشكده در يمخصوص
 انتقال از پس ها زباله. شد داده انتقال بابل يپزشك علوم

 ييزا خطر ليپتانس و يژگيو اساس بر و يدست صورت به
 ياياش و ييايميش زباله ،يعفون زباله ،يمعمول زباله به

 نيهمچن. ]10[ ديگرد يجداساز برنده و زيت نوك
 عمده ياجزا حسب بر يمعمول يها زباله يكيزيف زيآنال

 ،ييغذا پسماند صورت به زباله نوع نيا در موجود
 نجاما اجزا ريسا و فلز شه،يش ك،يپالست كارتن، و كاغذ
 با يكيپالست ظروف داخل در شده، كيتفك يها زباله. شد

 يترازو از استفاده با و گرفته قرار مخصوص برچسب
 گرم 01/0 دقت با 4000 مدل  Mettlerيتاليجيد

 پسماند سرانه زانيم پژوهش، نيا در. ديگرد نيتوز
 يديتول زباله زانيم اساس بر شگاهيآزما هر يديتول

 زين و مركز آن به كننده مراجعه انماريب تعداد و روزانه
 دستورالعمل و نيمحقق ريسا يها پژوهش با مطابق
 و هيتجز. ]6،9[ آمد دست هب يجهان بهداشت سازمان

 يدار يمعن سطح با پژوهش نيا جينتا يآمار ليتحل
05/0P< يها آزمون صورت به t و Anova افزار نرم در 

SPSS گرفت انجام.  
  

  ها افتهي

 زباله زانيم نيانگيم كه دهد يم نشان العهمط نيا جينتا
 زانيم ،37/2 48/2 شگاهيآزما هر از يديتول يمعمول
 ييايميش زباله زانيم ،02/235/3 يعفون زباله

 برنده و زيت نوك زباله زانيم و 27/030/0 خطرناك
23/031/0سرانه زانيم. باشد يم روز در لوگرميك 
 در ماريب هر يزاا به يشگاهيآزما جامد پسماند ديتول

 زانيم و روز در گرم 71 نظر، مورد يها شگاهيآزما
 زيت نوك و ييايميش ،يعفون ،يمعمول يها زباله سرانه

 ماريب هر ازاء به روز در گرم 1 و 3 ،44 ،23 بيترت به
 يديتول جامد يپسماندها زانيم مجموع. آمد دست هب
 در لوگرميك 48/77 مطالعه، مورد يها شگاهيآزما از
 67/38 كه بوده ماه در لوگرميك 5/2324 و وزر

 زباله درصد 92/51 ،يمعمول يها زباله را آن درصد
 77/4 و خطرناك ييايميش زباله درصد 64/4 ،يعفون

 نيانگيم. دهد يم ليتشك زيت نوك زباله را آن درصد
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 از كي هر در انهيماه يديتول جامد يپسماندها زانيم
 و گرم لويك 71/193 يبررس مورد يها شگاهيآزما

 ماه در لوگرميك 494 و 39 آن نهيشيب و نهيكم زانيم
 از استفاده با جينتا يآمار زيآنال به توجه با. است بوده

 >05/0P يدار يمعن سطح در يآمار تفاوت ،t آزمون
 ييايميش ،يعفون ،يمعمول يها زباله اوزان نيانگيم نيب

 تيفعال نوع حسب بر زيت نوك ياياش و خطرناك
      و يطب صيتشخ يها شگاهيآزما( ها شگاهياآزم
 با اما) <05/0P( نداشته وجود) يشناس بيآس-ينيبال

 زانيم نيانگيم نيب يكل طور به ،Anova از يريگ بهره
 و خطرناك ييايميش ،يعفون ،يمعمول يها زباله
 مطالعه مورد يها شگاهيآزما در زيت نوك يها زباله

  ).>P 05/0( است بوده دار يمعن يآمار تفاوت
  

 يها شگاهيآزما از يديتول جامد يپسماندها انواع ديتول زانيم. 1 جدول
  ماه در گرم لويك حسب بر پژوهش مورد

زما
آ

ي
گاه

ش
 

 زباله
يمعمول  

 زباله
يعفون  

 زباله
ييايميش  

 زباله
 نوك

زيت  

 مجموع

1 114 3/81  5/14  6/9  4/219  

2 208 255 3/19  6/21  9/503  

3 9/81  72 11 5/15  4/180  

4 3/27  3/49  3/8  5/6  4/91  

5 7/26  3/70  6 5/5  5/108  

6 1/26  3/41  8/2  3 2/73  

7 49 7/73  2/4  9/4  8/131  

8 79/68  5/159  2/7  6/7  09/243  

9 216 5/292  25 5/24  558 

10 7/41  5/45  7/2  9/2  8/92  

11 18 2/35  8/2  1/7  1/63  

12 6/21  3/31  4 1/2  59 

وع
جم

 م

899 9/1206  8/107  8/110  50/2324  

نيانگيم
 

92/74  58/100  98/8  23/9  75/193  
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كيلو گرم

زباله معمولي زباله عفوني زباله شيميايي زباله نوك تيز

  
 در روزانه يديتول جامد يپسماندها انواع وزن نيانگيم. 1 نمودار

 يبررس مورد يها شگاهيآزما
  

38.51

52.02

4.66
4.81

زباله معمولي

زباله عفوني

زباله شيميايي

زباله نوك تيز

  
 در يديتول جامد يپسماندها انواع درصد نيانگيم.  2 نمودار

 يبررس مورد  يها شگاهيآزما
  

 يشگاهيآزما ياندهاپسم يكيزيف زيآنال به توجه با
 ك،يپالست كارتن، و كاغذ ،ييغذا يپسماندها ،)3 نمودار(
 ،4/25 ،06/33 ،5/37 بيترت به اجزا ريسا و فلز شه،يش

 يمعمول يها زباله از درصد 41/0 و 21/1 ،42/2
 ليتحل و هيتجز. است داده ليتشك را مراكز گونه نيا

 يآمار تفاوت ، Anova با مربوطه يها افتهي يآمار
 ،ييغذا پسماند ياجزا زانيم نيانگيم نيب را يدار يمعن

 هيكل در اجزا ريسا و فلز شه،يش ك،يپالست كارتن، و كاغذ
  ). >05/0P( دهد يم نشان مطالعه مورد يها شگاهيزماآ
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37.5

33.06

25.4

2.42

1.21

0.41

پسماند غذايي

كاغذ و كارتن 

پالستيك

شيشه

فلز

اجزاي ديگر

  
 مورد يها شگاهيآزما در يمعمول زباله مختلف ياجزا درصد. 3 نمودار

  يبررس

   بحث
 و يپزشك يپسماندها نهيبه تيريمد ر،ياخ دهه در

 باتيترك انواع از يبرخوردار علت به يشگاهيآزما
 ياياش و زا يماريب يعفون عوامل ،يسم ييايميش

 در ها شگاهيآزما اديز پراكنش لحاظ به هم و زيت نوك
 و انيمتول يبرا يفراوان تياهم شهر، كي مختلف نقاط
 است كرده دايپ كشور هر سالمت امر اندركاران دست

 يپسماندها تيوضع يابيارز يها شاخص از يكي. ]1،5،7[
 ماريب هر يازا به زباله ديتول سرانه زانيم ،يشگاهيآزما

 نيا در. ]1،7[ باشد يم شگاهيزماآ به كننده مراجعه اي
 يشگاهيآزما يپسماندها كل سرانه زانيم پژوهش،

 زانيم و روز در گرم 71 كننده مراجعه هر يازا به
 و خطرناك ييايميش ،يعفون ،يمعمول يها زباله سرانه

 روز در گرم 1 و 3 ،44 ،23 بيترت به زيت نوك ياياش
 يها زباله را آن درصد 67/38 كه دهيگرد گزارش
 زباله درصد 64/4 ،يعفون زباله درصد 92/51 ،يمعمول

 ليتشك زيت نوك زباله درصد 77/4 و خطرناك ييايميش
 2010 سال در همكاران و Graikos مطالعه در. دهد يم
 كشور يپزشك صيتشخ يها شگاهيآزما در يالديم
 زانيم روز، در گرم 48±4/6 يعفون زباله مقدار ونان،ي

 زباله و روز در گرم 10± 8/9 خطرناك ييايميش زباله
 هر يازا به روز در گرم  1/6 ± 2/3 يمعمول

 3/69 مقدار، نيا از كه بوده ماريب اي كننده مراجعه
 زباله را آن درصد 7/13 ،يعفون زباله را آن درصد

 يمعمول زباله را آن درصد 4/8 و خطرناك ييايميش
 با حاضر پژوهش جينتا سهيمقا با. ]7[ است داده ليتشك
 زانيم در ييها تفاوت وجود همكاران، و Graikos قيتحق

 چشم به يمعمول و يعفون يها زباله ديتول درصد
 به نتوا يم تفاوت، نيا ياحتمال ليدال از كه خورد يم

 يمعمول و يعفون يها زباله از متفاوت فيتعر نوع
 متفاوت يها روش به زين و قيتحق دو در شده ارائه
 گونه نيا در هاپسماند گونه نيا تيريمد و يآور جمع

 است ذكر انيشا. نمود اشاره يدرمان -يبهداشت مراكز
 جامد يپسماندها يبهداشت تياهم رغم يعل كه

 در ما كشور در يپژوهش چيه نهأمتاسف ،يشگاهيآزما
 و Komilis قيتحق در. است نگرفته صورت نهيزم نيا

 از يديتول يها زباله تيوضع خصوص در همكاران
 نشانگر وناني Xanthi شهر يپزشك دندان يها شگاهيآزما
 يعفون زباله ديتول سرانه زانيم نيانگيم كه است آن
 زباله سرانه روز، در گرم 290 شگاهيآزما هر در
 نوع زباله سرانه و روز در گرم 3/5 خطرناك ييايميش

 پژوهش در. ]13[ باشد يم روز در گرم 831 يخانگ
 خصوص در آمده دست هب جينتا همكاران، و انيعسكر

 يدرمان -يبهداشت مراكز يپسماندها تيفيك و تيكم
 ديتول سرانه كه است مطلب نيا نيمب ،رازيش شهر
 كه بوده روز در لوگرميك 45/4 تخت يازا به زباله

 ،يخانگ شبه زباله را آن) درصد 44/71( لوگرميك 1830
 و يعفون زباله را آن) درصد 8/27( لوگرميك 712

 زيت نوك زباله را آن) درصد 76/0( لوگرميك 6/19
 مراكز از مطالعه كي در. ]5[ است داده ليتشك

 يها زباله زانيم اكوادر، كشور در يدرمان -يبهداشت
 يازا به روز در لوگرميك حسب بر يعفون ريغ و يعفون
 دست هب لوگرميك 35/0 و 38/0 بيترت به ،ماريب هر
 يدرمان-يبهداشت مراكز در گريد يقيتحق در. ]11[ آمد

 زانيم مغولستان، اوالمباتور شهر يها شگاهيآزما و
 و گرم لويك 60/4 روز در يديتول يپزشك يپسماندها

 گزارش لوگرميك 08/0 روز در نفر سرانه حسب بر
 و افشان بذر توسط كه گريد يپژوهش در. ]9[ شد
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 و ستانيس استان يدرمان -يبهداشت مراكز در همكاران
 موضوع نيا از يحاك جينتا گرفته، صورت بلوچستان

 سرانه ،يعفون زباله سرانه زباله، كل سرانه كه بوده
 بيترت به زيت نوك يها زباله سرانه و يخانگ شبه زباله

 تخت هر يازا به لوگرميك 042/0 و 37/1 ،36/1 ،76/2
 يها زباله از درصد 6/51 نيهمچن. است بوده

 ،يعفون زباله را يدرمان-يبهداشت مراكز نيا يمارستانيب
 آن درصد 2/1 و يخانگ نوع زباله را آن درصد 2/47
 در. ]12[ است داده ليتشك برنده و زيت نوك ياياش را

 يپسماندها تيوضع از همكاران، و پور يتق پژوهش
 آن نيمب جينتا ز،يتبر شهردرماني -يبهداشت مراكز
 و خطرناك و يعفون زباله زباله، كل سرانه كه است
 لوگرميك 44/2 و04/1 ،48/3 بيترت به يخانگ شبه زباله
 نيا در. ]6[بوده است  تخت هر يازا به روز در

 درصد، 11/70 يخانگ نوع از يها زباله ،يبررس
هاي  زباله و درصد 44/29 طرناكخ و يعفون يها زباله
 مركز هر يها زباله كل از درصد 45/0 زيت نوك

 مطالعه در. تشكيل داده است را يدرمان -يبهداشت
 مراكز در همكاران و ييعمو توسط كه يگريد

 نيانگيم ،فتگر انجام بابل شهر يدرمان -يبهداشت
 بيترت به يعفون زباله ديتول سرانه و زباله كل سرانه

 دست هب تخت يازا به روز در گرم لويك 67/0 و 01/2
  كل از درصد 35 يعفون زباله پژوهش، نيا در. ]4[ آمد
 يپژوهش در. است داده ليتشك را يمارستانيب زباله

 به نسبت يعفون يها زباله زانيم اهواز، شهر در گريد
. ]14[ ديگرد نييتع درصد 25 يمارستانيب يها زباله كل
 مراكز از يديتول يعفون يها هزبال درصد يكل طور به

 را يديتول زباله كل از% 95 تا% 5 يدرمان -يبهداشت
 نوع رينظ يمختلف عوامل برحسب كه دهد يم ليتشك
 يساز جدا و تيريمد نحوه ،يعفون زباله از فيتعر

 بود خواهد ريمتغ مراكز گونه نيا از يديتول يها زباله
 با آن سهيمقا و حاضر مطالعه به توجه با. ]3،4،5[

 يها زباله نهيزم در همكاران و يعموئ مطالعه
 است مطلب نيا نشانگر جينتا ،]4[ بابل شهر يمارستانيب

 يها شگاهيآزما از يديتول يعفون زباله درصد زانيم كه
 2 از شتريب) درصد 92/51( بابل شهر يپزشك صيتشخ
 از يديتول يعفون زباله درصد زانيم برابر

. باشد يم) درصد 47/21( شهر نيا يها مارستانيب
 در موجود كيپالست و كاغذ ياجزا يكيزيف زيآنال

 و كاغذ كه دهد يم نشان ،يشگاهيآزما يپسماندها
 درصد 25 از شيب كيپالست و درصد 33 از شيب كارتن

 نيا سهيمقا با. دهد يم ليتشك را پسماند نوع نيا كل
 يآموزش يها مارستانيب در شده انجام مطالعه با جينتا
 يها زباله يكيزيف زيآنال خصوص در بابل هرش
 درصد زانيم كه شود يم مشخص ،]4[ يمارستانيب

 به يشگاهيآزما جامد يپسماندها در كارتن و كاغذ
 06/33( است يمارستانيب يها زباله از شتريب مراتب
 درصد زانيم نيهمچن). درصد 4/16 مقابل در درصد
 يها زباله و يشگاهيآزما جامد يپسماندها در كيپالست

 برابر گريكدي با بيتقر طور به بابل شهر يمارستانيب
  ). درصد 6/25 مقابل در درصد 4/25( باشند يم
  

  يريگ جهينت
 يعفون يها زباله توجه قابل درصد زانيم به توجه با
 مورد يپزشك صيتشخ يها شگاهيآزما از يديتول

 امر به كه دارد ضرورت ،)درصد 92/51( مطالعه
 يپسماندها يعلم اصول بر يمبتن و حيصح تيريمد
 ديزا مواد از دسته نيا يخطرساز يب ژهيو به و يعفون

 و كاركنان سالمت يارتقا و حفظ منظور به ،خطرناك
 زين و يدرمان و يبهداشت مراكز گونه نيا مارانيب

. گردد معطوف يا ژهيو توجه جامعه افراد ريسا سالمت
 56/25( كيتپالس ياجزا مقدار به تيعنا با نيهمچن
 يپسماندها در) درصد37/16( كارتن و كاغذ و) درصد
 و يجداساز پژوهش، مورد مراكز از يديتول يخانگ شبه
 يمعمول يپسماندها از كيپالست و كاغذ ياجزا افتيباز
 كشور يپزشك صيتشخ يها شگاهيآزما محل در

  .  دارد ضرورت
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   تشكر  و  ريتقد
  يفناور و اتقيتحق محترم معاونت از لهيوس نيبد

 طرح نيا يمال يها تيحما كه بابل يپزشك علوم دانشگاه
  .گردد يم يقدردان و تشكر اند، بوده دار عهده را
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ABSTRACT 

 
Background & Objectives: Clinical laboratory solid wastes contain important portion of 
municipal solid waste. These wastes include pathogenic agents, hazardous chemical compounds, 
and sharps that affect health of staffs and patients. This survey was performed to determine 
quality and quantity of solid wastes in Babol clinical laboratories. 
Methods: In a descriptive and cross-sectional study 12 clinical laboratories were selected based 
on stratified sampling method. Total solid wastes of each laboratory was collected for 3 
successive days and classified into 4 categories i.e. infectious wastes, chemical wastes, sharps, 
and general wastes according to their quality and hazard potential. Physical analysis of general 
wastes was carried out through weighing for different wastes using a digital scale. 
Results: Average solid waste of each laboratory was 193.75 Kg per month for which general 
wastes, infectious wastes, chemical wastes and sharps comprised 38.67%, 51.92%, 4.64%, and 
4.77%, respectively. Respective values of food wastes, paper and cardboard, plastic, glass, metal, 
and others in physical analysis of general wastes were 37.5%, 33.06%, 25.4%, 2.42%, 1.21%, 
and .41 %. Maximum and minimum of solid waste produced were 1.03 and 16.50 Kg per day 
and average of solid waste per patient was determined as .07 Kg per day. 
Conclusion: Considering extensive amounts of infectious wastes produced in clinical 
laboratories and their hazards, continuous supervision of hazardous waste management is 
necessary in order to protect and promote health of staffs, patients, and customers of these 
places.  
Keywords: Clinical laboratory, Solid waste, Infectious waste, Babol. 

  


