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دراسة سرية أثبتت انبعاث الديوكسين ومخلفات سامة من محارق النفايات الطبية

حنان عبدالمعبود
العالم  الكويت دول  شاركت 
خالل اكتوبر املاضي احياء اليوم 
العاملي ملكافحة مرض سرطان 
الث���دي، وفي احلف���ل اخلتامي 
حلملة »ألجلك س���يدتي« وهي 
احدى احلمالت اخلاصة بالتوعية 
والكشف املبكر عن سرطان الثدي، 
ألقى وزير الصحة د.هالل الساير 
كلمة جاء في مجملها ان االصابة 
بسرطان الثدي في الكويت تختلف 
عن غيره���ا من الدول من حيث 
اصابة النس���اء في سن مبكرة، 
وأشار الوزير الى ضرورة عمل 
ابحاث لرصد االس���باب الكامنة 

وراء ذلك.
ونح���ن بدورن���ا نضع بني 
يديه احد اهم اس���باب االصابة 
بسرطان الثدي في سن مبكرة، 
وكذلك أنواع اخرى من امراض 

السرطان القاتلة.
انها محارق النفايات الطبية 
التي تنتش���ر في ربوع الكويت 
شرقا وغربا، وليست فقط اثنتني 
كما هو معلن، فمحارق النفايات 
الطبي���ة موج���ودة تقريبا بكل 
مستشفى بالكويت، ومع ان هناك 
من سيرد بأن محارق النفايات 
باملستشفيات مغلقة، لكننا نؤكد 
من خالل مص���ادر موثوقة انها 
تستخدم كثيرا، خاصة مع التعطل 
الدائم للمحرقتني الكبيرتني في 

منطقة ميناء عبداهلل.

الشركات التي لم جتر الى اآلن 
اي اختبار.

وبالطبع فإنه ونتيجة حلدوث 
االعطال املس���تمرة للمحرقتني 
وع���دم وجود خط���ة واضحة، 
فان هذا االمر نتج عنه اضطرار 
الى تشغيل احملارق  املسؤولني 
املتهالكة القدمية والتي من املؤكد 
انه يصدر عنها مادة الديوكسني 
واملوجودة في املستشفيات العامة 

في وسط املناطق السكنية.
ونظرا ألهمية املوضوع، فقد 
أوصت املنظمات والهيئات العاملية 
بض���رورة اج���راء الفحوصات 
الدورية لرصد كمية انبعاث مادة 
الديوكسني من احملارق من خالل 
مختبرات عاملية متخصصة عالية 

التقنية والدقة في هذا املجال.
ومادة الديوكسني:ملن ال يعرفها 
هي مادة كيميائية شديدة السمية 
تنت���ج من احلرق غي���ر الكامل 
للنفايات الطبية، وهي أكثر املواد 
بقاء في البيئة، فبمجرد تكوينها 
تبقى الى االبد وال ميكن ان تتحلل 

أو تتفكك.
املدمر  الديوكسني  ويس���مى 
احلقيقي للصح���ة، فمن مجمل 
ما رصد عن هذه املادة الكيميائية 
الفتاكة انه عندما تصل مستويات 
الديوكس���ني في دهون جس���م 
االنسان الى قيم ضئيلة اقل من 
اجزاء من التريليون يصبح مادة 
شديدة الفتك عن طريق االرتباط 

وبالنسبة لتقييم املختصني 
للمحارق الكبيرة الرئيسية، فإنهم 
يقولون ان احملرقة االولى متهالكة 
أدن���ى املواصفات  وال تطاب���ق 
العمل،  املطلوبة لألمن وسالمة 
حيث انه حدث انفجار في الطوب 
احلراري لغرفة احلرق االساسية 

عند بداية تشغيلها.
أم���ا احملرقة الثاني���ة والتي 
مت تركيبه���ا ع���ام 2005 فه���ي 
عبارة عن اجزاء مس���تعملة مت 
جتميعه���ا لتكون ف���ي مجملها 
محرقة غير متكاملة لعدم وجود 
 Interface التنسيقية الوصالت 
الذي جعلها  Components االمر 
غير آمنة لالستخدام وعملها غير 
متكام���ل، على الرغم من القدرة 
على تشغيلها، مما يؤدي الى عدم 
حتقيق معدالت درجة احلرارة 
الديوكسني  الالزمة حلرق مادة 
الناجتة عن احل���رق غير التام 

للنفايات الطبية.
الى جانب انتاج املواد السامة 
الصلبة والغازي���ة والتي يبلغ 
عددها 73 م���ادة، والتي ال يتم 
التخلص منها بالطريقة السليمة، 
مسببة آثارا ضارة جدا على البيئة 

والصحة العامة.
ونظرا لهروب الشركة املنفذة 
من استكمال مشروع احملرقة في 
عام 2005 والذي ش���ابه بعض 
التج���اوزات الفنية في التنفيذ، 
فقد نتج عن ذل���ك صعوبة في 

تش���غيل احملرقة من���ذ البداية، 
وكذلك التس���بب ف���ي اعطالها 
الكثي���رة وعدم وج���ود جدول 
زمني إلجراء الصيانة الوقائية، 
باالضافة الى انه ال ميكن صيانتها 
اضطراريا لعدم وجود قطع غيار 
عند تعطلها، وصعوبة احلصول 
عليها، ألن احملرقة مت توريدها 

قدمية ومستعملة.
واالخطر مما سبق هو التسرب 
احلتمي ملادة الديوكسني واملواد 
السامة االخرى نظرا لعدم وجود 
انها وحدات  الوصالت، حي���ث 

مجمعة.
ومم���ا يزي���د االمر س���وءا، 

والوض���ع تردي���ا ان التخلص 
م���ن مخلفات احملرقة الس���امة 
ومخلفات الرماد ملادة الديوكسني 
يتم بطريقة يدوية، فيتم دفنها 
مباش���رة في التربة بالقرب من 
املياه اجلوفي���ة املغذية ملزارع 
الوفرة، مما يدمر صحة العاملني 

والصحة العامة.
م���ن جانبه، حتف���ظ معهد 
العلمية عن  الكويت لالبح���اث 
اجراء الفحوص���ات االختبارية 
الالزم���ة للتأكد من عدم انبعاث 
مادة الديوكس���ني اثناء تشغيل 
احملارق ورصد نسبة الديوكسني 
وطلب املعهد احالة االمر الى احدى 

مبستقبالت الهرمونات واخلاليا 
احلية مما يغير من امليكانيكية 
الوراثية والوظيفية للخلية. وقد 
أعلنت منظمة الصحة العاملية عام 
1996 ان الديوكسني مادة سرطانية 
قاتلة، وأوصت باحلد من معدالت 
انبعاث���ه، كما حظ���رت تعرض 
االنسان لهذه املادة على اعتبار أنه 
ال توجد نسب مأمونة النبعاثاتها 

خلطورتها الشديدة.
باالضافة الى م���ا ينتج عن 
الذي يس���تخدم  الزئبق  احراق 
في موازي���ن احل���رارة، وآالت 
قي���اس ضغط ال���دم، وأنابيب 
التوسيع والتغذية، باالضافة الى 
البطاريات واملصابيح، ولهذا فإن 
النفايات الطبية تتسبب في %20 
من كمي���ة الزئبق املوجودة في 
مجموع النفايات الصلبة بشكل 
عام، والزئبق خطر ألن احلرق ال 
يدمره، بل يجعله ينبعث بقوة من 
مداخن احملارق مما يساعد ع لى 
انتشاره بقوة في الهواء وانتقاله 
املناطق السكنية املجاورة.  الى 
وتكمن خط���ورة هذه املادة في 
انها املتسبب الرئيسي في اصابة 
االنسان بالتسمم العصبي، حيث 
تضر ضررا بالغا باجلهاز العصبي 

املركزي في اجلسم.
وبالتالي فإن استخدام هذه 
احملارق يس���بب مدى واس���عا 
من اآلثار املفجعة على الصحة 

العامة.

التخل�ص م�ن المخلف�ات يت�م بطريق�ة يدوية عب�ر الدفن مباش�رة ف�ي الترب�ة بالقرب م�ن المي�اه الجوفي�ة المغذي�ة لم�زارع الوفرة

لهيبها ينشر الغازات ورمادها يفتك بالبشر عبر السرطانات القاتلة لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية
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نفايات طبية بانتظار نقلها إلى احملارق محرقة نفايات »اجلهراء«

براميل نفايات مشعة

إصرار على  تدمير البيئة

أمراض خطيرة

طرح الحلول

بالرغم من كل ما هو مع��روف عن هذه احملارق والكوارث 
التي تتس��بب بها، واالملام اجليد للمختصني بكل ما هو حديث 
ويتفادى هذه املصائب الصحية والبيئية، فإن أحد املس��ؤولني 
يصر وبشدة على استخدام هذه احملارق بإنشاء محارق جديدة 
)ع��دد 2-3 محارق( في حفر الباط��ن املجاورة للمملكة العربية 
السعودية وأخرى على الطريق الدائري السابع علما أن اململكة 

العربية السعودية وبعض دول اخلليج قد ألغت احملارق.

علمت »األنباء« من مصادر موثوقة أن هناك دراس��ة علمية 
سرية متت بالتعاون بني وزارة الصحة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية والتي أثبتت انبعاث مادة الديوكسني واملخلفات السامة 
األخ��رى )Heavy Toxic Metals( نتيجة لع��دم مطابقة احملارق 
احلالية للمواصفات العاملية وقد مت التحفظ على هذه الدراس��ة، 
وإخفاء نتائجها، حيث يؤدي الديوكس��ني إلى االصابة بأمراض 
كثيرة منها: السرطان، ضعف املناعة، اعتالل اجلهاز العصبي، 
إجهاض املواليد والتشوهات اخللقية، اإلصابة مبرض السكري، 
انخفاض هرمونات الذكورة، ارتفاع حاالت س��رطان اخلصية، 
تضاعف حاالت س��رطان البروستاتا، سرطان الرحم، سرطان 
الثدي، العظم الشوكي املشقوق، آثار سلوكية غير طبيعية وعلل 
تعليمية، يؤثر في الهرمونات البشرية والكرومسومات، يضعف 

الغدد الصماء مسببا العديد من األمراض اخلطيرة.

نبهت العديد من املنظمات والهيئات العاملية الى خطورة حرق 
املخلفات وعلى وجه اخلصوص املخلفات الطبية ودعت الى التحول 
لطرق معاجلة بديلة أكثر أمنا بالتخلص من النفايات الطبية بدال من 
حرقها ودعت هذه املنظمات للحد والتقليل منذ البداية وعند انتاج 
املخلفات الطبية من املواد احملتوية على مادة )PVC( حيث ان مادة 
الديوكسني تنتج حتى من احملارق العالية التقنية، ومنه املواد التي 
حتتوي على PVC املواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد العلبة 
الصفراء املستخدمة للتخلص من اإلبر واملواد احلادة امللوثة والتي 
مت توريد كميات ضخمة من هذه العلب الصفراء وتوزيعها على 
املستشفيات وإرغامهم على التخلص منها خالل )24-48 ساعة( 
أحيانا دون التقيد باالش��تراطات السليمة الستخدام هذه العلب 
الصفراء. ولهذا فانه يجب تطبيق التقنيات احلديثة ملعاجلة النفايات 
الطبية كاستعمال: تقنية أجهزة التعقيم بالبخار، تقنية امليكروويف، 
استحداث مراكز املعاجلة اآلمنة في موقع إنتاج النفايات الطبية 
لتفادي نشر األمراض املعدية والكثير من املشاكل املتعلقة بنقل 
هذه النفايات الطبية كما هو حاصل في الوضع القائم حاليا. وفي 
الوقت نفسه يجب أن يتم وقف مشروع استيراد احملارق اجلديدة 
حفاظ��ا على البيئة البرية والبحرية واجلوية والغذائية والصحة 

العامة لدولة الكويت والدول املجاورة.


