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ويأتي تس����ويق احملارق اخلاصة بحرق النفاي����ات الطبية في دول 
العالم الثالث، بينما يتراجع اس����تخدام هذه التكنولوجيا شيئا فشيئا 
في الدول الغربية الس����يما الواليات املتحدة حيث تستخدم بدائل أكثر 
أمانا واقتصادا، ويش����كل ازدواجية التقييم منح س����كان دول الشمال 
مس����توى أرقى من خالل حماية الصحة العام����ة والبيئة باملقارنة مع 

مواطني العالم الثالث.
ولهذا فان هناك العديد من التس����اؤالت حول نشر احملارق في هذه 
الدول، فيما يتولى برنامج األمم املتحدة البيئي رعاية املفاوضات املتعلقة 
باتفاقية دولية لوقف تدريجي النتاج واستخدام امللوثات العضوية ذات 
األثر املدمر الدائ����م، ومن بني املواد ذات األولوية التي تذكرها االتفاقية 
اجلديدة يبرز الديوكسني، والفوران اللذان ينتجان عن حرق النفايات 

الطبية.
ويسمى الديوكسني املدمر احلقيقي للصحة فمن مجمل ما رصد عن 
هذه املادة الكيميائية الفتاكة أنه عندما تصل مستوياته في دهون جسم 
اإلنسان إلى قيم ضئيلة أقل من أجزاء من التريليون يصبح مادة شديدة 
الفتك عن طريق االرتباط مبس����تقبالت الهرمونات واخلاليا احلية مما 
يغير من امليكانيكية الوراثية والوظيفية للخلية.وبالتالي يسبب كما 
كبيرا من اآلثار املفجعة والتي تتراوح بني الس����رطان وضعف املناعة 

واعتالل اجلهاز العصبي واجهاض املواليد وتشوههم.
وما يزيد من املش����كلة تعقيدا أن����ه ال توجد حدود دنيا للكمية التي 

حتدث هذه اآلثار، كما ال يوجد بجسم االنسان دفاعات مناعية ضده.
وينتج الديوكس����ني أثناء حرق القمامة واملخلفات خاصة النفايات 
الطبية، وتنتقل هذه املادة شديدة السمية من خالل تلوث التربة الزراعية 
والهواء الى األسماك واحليوانات واملاشية والطيور ومنتجات األلبان، 
وتختزن هذه املادة السامة في دهون هذه الكائنات، وعندما يأكلها االنسان 

تنتقل اليه وتترسب في الدهون املختزنة في جسمه.
والس����ؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو أين تكمن خطورة هذه املادة؟ 
واالجابة أنها تكمن في كونها غير قابلة للتكسير أو الذوبان، بأي شكل 
من األشكال، وال تتغذى عليها أي من البكتيريا املوجودة في الطبيعة، 
وبالتالي فبمجرد تواجدها فانها تبقى في البيئة وتنتقل من كائن الى آخر، 
ومن وسط آلخر حتى تصل الى االنسان، وحتدث تأثيراتها املدمرة فيه 
على مر السنوات الطويلة بصورة تدريجية. أما اآلثار املفجعة للديوكسني 
على الصحة فتتمثل في: االصابة بس����رطان الثدي واخلصية والرحم، 
وانخفاض هرمونات الذكورة، وتضاعف حاالت س����رطان البروستاتا، 
إجهاض املواليد والتش����وهات اخللقية، العظم الشوكي املشقوق، كما 
البشرية  الهرمونات  انه يؤثر في 
الغدد  والكرومسومات، ويضعف 
الصماء مسببا العديد من األمراض 
اخلطيرة، وضعف املناعة، ويسبب 
أيضا آثارا س����لوكية غير طبيعية 
وعلال تعليمية. وه����ذه األمراض 
بالفعل ازدادت انتشارا في اآلونة 
األخيرة، إضافة الى التأثير املدمر 
على البيئة والشبكة الغذائية، والذي 
يصل الى مسافات كبيرة عن طريق 
املاء والغالف اجلوي ويتراكم في 
التربة والنباتات واحليوانات، ومن 
ثم ينتقل الى اإلنسان في الكويت 

ودول اخلليج ودول اجلوار.
وبالرغم من أن جميع االثباتات 
تربط بني ح����رق النفايات الطبية 
والتلوث، السام احلاد، اضافة الى 
كون هذه التقنية باهظة التكاليف 
وكذلك وج����ود تقنيات بديلة آمنة 
وسهلة االستخدام والصيانة كما 
أنها أق����ل كلفة، فان وزارة الصحة 

تصر على استخدام احملارق.
وقد وصف����ت احمل����ارق بأنها 
السماء »نظرا لكونها  »مطامر في 
تنفث ابنعاثات سامة في السماء، 
واألمر األش����د أس����فا ه����و أن هذه 
املطامر حتت����اج الى مطامر أخرى 
ف����ي األرض، ألن الرماد الناجت عن 
النفاي����ات والتي اعتبرت  محارق 
نفاي����ات خطرة من قب����ل احملكمة 
العليا في الواليات املتحدة األميركية، 
تلوث التربة واملياه اجلوفية، ألن 
العوازل اخلاصة باملطامر سيصيبها 
التشقق في النهاية، مما يتيح للسائل 
السام التس����رب الى كل شيء في 
البيئة، ولهذا فان محارق النفايات 
اخلطرة متاثل قنابل موقوتة نتركها 

ألبنائنا. 

حنان عبد المعبود
املخلفات الصحية هي كل املواد املس����تخدمة للتشخيص أو للعناية 
باملرضى داخل املرافق الصحية أو خارجها، وفي حال تلوث هذه املواد 
بدم وسوائل جسم املريض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كان 
املريض مصابا مبرض معد أو غير مصاب، فان من الطبيعي التخلص 
منها، فيتم رميها كالنفايات وتعتبر من ضمن املخلفات الطبية اخلطرة 
ويجب التخلص منها بالطرق الس����ليمة، وتس����تثنى من ذلك األطعمة 
واألوراق التي يس����تهلكها املرضى خالل فترات العناية بهم. فكيف يتم 
التعام����ل معها؟ إليكم االجابة في املوض����وع التالي، والذي رصدنا فيه 
بعض أس����اليب التعامل مع النفايات اخلطرة، على املرضى والعاملني 
على حد س����واء، وهي أمور سلبية نلفت نظر وزارة الصحة اليها، على 

أمل أن ننعم ببيئة صحية.

 إدارة النفايات الصحية في الكويت

ان ادارة النفايات الصحية تعني كيفية التعرف على النفايات الصحية 
منذ تولدها حتى التخلص منها، والتي البد أن متر بسلسلة من النشاطات 
املختلف����ة، ومن األهمية مبكان أن تكون هذه األمور مبنية على معايير 
سليمة حتمي املريض، والعامل في املؤسسة الصحية، واملجتمع والبيئة 
في الوقت نفسه، ولهذا فان املؤسسات الصحية البد أن تضع سياسات 
تتبنى فرز النفايات الصحية منذ تولدها وجمعها ونقلها، وحتى طرق 

التخلص منها.
كما ينبغي ربط سياس����ات األجل الطويل واإلرشادات والتشريعات 
بالضرورات الفوري����ة لفرز ومعاجلة النفاي����ات الصحية من املصدر، 
وينبغي أن يشتمل هذا الربط على تكنولوجيا مالئمة، لتأمني احلماية 

املستدامة للبيئة والصحة العامة.

 تعريف النفايات الصحية

دعونا في البداية نعرف ماهي النفايات الصحية؟ 
إن النفايات الصحية تنقسم الى عدة أنواع وهي:

أوال: النفاي����ات الطبي����ة اخلطرة، وهي جزء م����ن النفايات الطبية، 
ميكنها أن تسبب مخاطر صحية الحتوائها على مواد لها واحد أو أكثر 
من اخلصائص التالية: العدوى، تس����مم اجلينات، التسمم الكيميائي، 

االشعاع، الوخز أو القطع بجسم االنسان.
ثانيا: النفايات املعدية وهي النفايات التي حتتوي على مس����ببات 

األمراض املعدية مثل البكتيريا، الطفيليات، الڤيروسات، الفطريات.
التش����ريحية،  النفايات  ثالثا: 
والتي لها عالقة بجسم املريض أو 
مكوناته، من أنس����جة، أو أعضاء 
مريضة، مت استئصالها، أو أطراف 
أو أجزاء مبتورة أو أجنة ميتة، أو 
سوائل اجلسم مثل الدم واالفرازات 
األخ����رى، أو األنس����جة التي يتم 

ارسالها للفحص املخبري.
رابعا: النفاي����ات احلادة، وهي 
األدوات التي تسبب قطع أو وخز في 
اجلسم البشري، مثل اإلبر، احملاقن، 
املشارط، الشفرات، املستخدمة في 

العمليات اجلراحية.
خامسا: النفايات الكيماوية، وهي 
تلك املخلفات الصلبة أو الس����ائلة 
أو الغازي����ة الناجتة ع����ن األعمال 
التش����خيصية، أو العالجي����ة، أو 
التعقيم، أو التطهير، أو التنظيف، 
وتتمي����ز بصف����ة أو أكث����ر م����ن 
الصفات التالية: مسرطنة، مسببة 
للتآكل، س����ريعة االشتعال، سامة 

للجينات. 
سادس����ا: نفايات أدوية العالج 
الكيماوي، وهي تلك النفايات الناجتة 
عن عمليات تصنيع أو حتضير أو 
إعداد أو إعط����اء العالج الكيماوي 
وتشمل األدوية املتبقية من عمليات 
التحضير واعطاء املريض العالج، 
واف����رازات املريض، ال����ذي يتلقى 
الكيماوي كالبول والبراز،  العالج 
والقيء، خالل الفترة الالحقة آلخر 
جرعة، والتي يحددها نوع العالج 

املعطى للمريض.
النفايات املشعة، وهي  سابعا: 
النفاي����ات الصلب����ة أو الس����ائلة 
امللوث����ة بالنظائ����ر  الغازي����ة  أو 
املش����عة الناجتة عن االستعماالت 
التشخيصية، العالجية، والبحوث 

مجهزة بنظام التبريد، وغالبا غير نظيفة، مما يؤدي الى تلوث السيارة، 
فتكون مصدرا لنش����ر العدوى، كما أنه يتم وضع األكياس الصفراء في 
حاويات س����وداء بدال من احلاويات الصفراء، كما أن بعض الش����ركات 
تقوم برمي األكياس الصفراء في الطريق أو في أي مكان متسببة بذلك 

في نشر العدوى.
واجلدير بالذكر ان نفايات املستشفيات املعدية وامللوثة بحاجة الى 
عناية خاصة واتباع سياسات منع العدوى، وذلك عبر جتميعها وتخزينها، 
ونقلها حيث ان الدراس����ات العلمية قد أثبتت، أن هناك أمراضا كثيرة 
ميكن أن تنتقل من خالل التعامل غير الصحيح مع النفايات الطبية، مثل 

مرض االلتهاب الكبدي الوبائي، B ،C وااليدز والسل الرئوي. 

 المعالجة

معاجلة النفايات الطبية اخلطرة واملعدية في الدول املتقدمة بالعالم 
تتم باس����تخدام التقنيات احلديثة في ال����دول املتحضرة مثل الواليات 
املتح����دة، والياب����ان، ودول أوروبا، ألن الدراس����ات العلمية التي قامت 
به����ا أغلب هذه ال����دول أثبتت أن هناك ارتباطا بني اس����تخدام احملارق 
حلرق النفايات الطبية واالصابة بالتلوث الس����ام احلاد، وانبعاث مادة 

الديوكسني املسرطنة.
ومعاجل����ة النفايات الطبية في الكويت تتم عبر اس����تخدام محارق 
حيث توجد محرقتان رئيسيتان في منطقة الشعيبة، كما توجد محرقة 
في كل مستشفى بالكويت. واذا ما مت تقييم احملارق الرئيسية سيكون 

التقييم كاآلتي: 
- احملرقة األولى متهالكة وال تطابق أدنى املواصفات املطلوبة لألمن 
وسالمة العمل، حيث انه حدث انفجار في الطوب احلراري لغرفة احلرق 

األساسية عند بداية تشغيلها.
- احملرقة الثانية والتي مت تركيبها عام 2005 وهي عبارة عن أجزاء 
مس����تعملة مت جتميعها لتكون في مجمله����ا محرقة غير متكاملة لعدم 
وجود الوصالت التنسيقية Interface Components األمر الذي جعلها غير 
آمنة لالس����تخدام وعملها غير متكامل بالرغم من القدرة على تشغيلها 
مما يؤدي إلى عدم حتقيق معدالت درجات احلرارة الالزمة حلرق مادة 

الديوكسني الناجتة عن احلرق غير التام للنفايات الطبية.
إلى جانب إنتاج املواد السامة الصلبة والغازية والتي يبلغ عددها 73 
مادة، والتي ال يتم التخلص منها بالطريقة السليمة، مسببة آثارا ضارة 
جدا على البيئة والصحة العامة، ويشكل حرق النفايات الطبية مصدرا 

أساسيا للديوكسني والزئبق وغيرهما من امللوثات اخلطرة.

الطبية في املستشفيات.
أما السياسة املتبعة الدارة النفايات الطبية في املستشفيات في دولة 

الكويت فهي كالتالي:
1 – الفرز، حيث يتم فرز النفايات الطبية اخلطرة من مصدرها وتقسم 
الى أقسام العمليات، واملختبرات، وأجنحة توليد، وغيرها من األجنحة 
في املستشفى أو املؤسسة العالجية، وذلك بوضعها في أكياس صفراء 
حتى يتم نقلها الى احملرقة، ولكن نظرا الى عدم وعي العمالة املوجودة 
في املستش����فيات، لسياسات منع العدوى وغياب االشراف عليهم. فان 
بعض النفايات الطبية اخلطرة يتم فرزها خطأ ووضعها بأكياس زرقاء 
أو س����وداء، وبالتالي تذهب الى حاوي����ات البلدية األمر الذي يؤدي الى 

انتشار العدوى في املجتمع.
2 – اجلمع: يتم جمع النفاي����ات الطبية اخلطرة في حاويات كبيرة 
صفراء ذات عجالت، ونظرا لغياب الوعي الصحي، لدى العمالة وغياب 
االش����راف عليهم يتم في بعض األحيان حم����ل األكياس الصفراء باليد 
والقائها الى جانب احلاويات الصفراء على األرض مباشرة، األمر الذي 
يشكل خطرا يتمثل في امكانية فتح األكياس وتناثر ما بها من نفايات 
طبية خطرة من مزارع بكتيرية وش����اش ملوث وأدوات جراحية حادة 

مما يهدد بانتشار العدوى.
3 – التخزي����ن: يتم تخزين النفايات الطبي����ة اخلطرة واملعدية في 
حاويات في منطقة مفتوحة خارج املستشفى، في أي مكان حيث ال يوجد 
مكان مخصص للتجميع النهائي للنفايات، حس����ب املواصفات العاملية 
املطلوبة، ورمبا تكون املنطقة املس����تخدمة قريبة من مناطق احلوادث، 
أو مواقف السيارات، وتبقى احلاويات في هذا املكان املفتوح مما يؤدي 
الى تكاثر البكتيريا، الى أعداد هائلة ويؤدي للتلوث ونشر العدوى بني 
املراجعني واملرضى والزوار والعاملني، وهذا مخالف متاما لسياسات منع 
العدوى، حيث يجب أن يتم حفظ هذه النفايات الطبية اخلطرة واملعدية 
في غرف معزولة ومغلقة ومبردة وبعيدة عن مرور املراجعني والزوار 

من أجل احلفاظ على صحة وسالمة املجتمع. 
وهناك أمر أش����د خطورة ف����ي نقل العدوى وهو غس����ل احلاويات 
اخلاصة بتجمي����ع النفايات الطبية اخلطرة والنفايات املعدية وامللوثة 
بالدماء ف����ي أماكن مفتوحة األمر الذي يؤدي الى تلوث املكان ونش����ر 

األمراض املعدية.
 4 – النقل: يتم نقل احلاويات الصفراء في س����يارات خاصة مبردة، 
ولكن نظرا لغياب االشراف من قبل املسؤولني، فانه يتم وضع األكياس 
الصفراء في بعض األحيان مباش����رة في الس����يارة، التي قد تكون غير 

اهمال في التخلص من النفايات اخلطرة مزارع بكتيرية واثار دماء سقطت من أكياس املخلفات املفتوحة غسيل احلاويات بدون وقاية.. وضرب بسياسة منع العدوى عرض احلائط

نفايات خطرة 
تنقل في حاويات 

البلدية السوداء

معهد األبحاث والمنظمات العالمية يدقان ناقوس الخطر
أوصت املنظمات والهيئات العاملية بضرورة 
إجراء الفحوصات الدورية لرصد كمية انبعاث 
مادة الديوكسني من احملارق من خالل مختبرات 
عاملية متخصصة عالية التقنية والدقة في هذا 
املجال، وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية في عام 
1996 أن الديوكسني مادة سرطانية قاتلة وأوصت 
باحلد من معدالت انبعاثه كما حظرت تعرض 

اإلنسان لهذه املادة على اعتبار أنه ال توجد نسب 
مأمونة النبعاثاتها خلطورتها الشديدة.

نبهت العديد من املنظمات والهيئات العاملية 
بخطورة حرق املخلفات وعلى وجه اخلصوص 
املخلفات الطبية ودعت الى التحول لطرق معاجلة 
بديلة أكثر أمنا بالتخلص من النفايات الطبية 
بدال من حرقها، فق���د دعت هذه املنظمات للحد 

والتقليل منذ البداية وعند انتاج املخلفات الطبية 
من املواد احملتوي���ة على مادة )PVC( حيث ان 
مادة الديوكسني تنتج حتى من احملارق العالية 
التقني���ة، وكمثال على املواد التي حتتوي على 
PVC: املواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد 
والعلبة الصفراء املستخدمة للتخلص من اإلبر 

واملواد احلادة امللوثة.

عبث العمال في حاويات النفايات يفتح املجال لنشر األمراض املعدية

»األنباء« تواصل نشر الظواهر السلبية في المستشفيات للعمل على تالفيها

النفايات الصحية
تنشر األوبئة واألمراض المعدية

وإحراقها يتسبب في أمراض أكثر فتكًا

تمر بسلسلة نشاطات مختلفة البد أن ُتبنى على معايير سليمة لحماية المجتمع والبيئة
أكي�اس  ف�ي  فتوض�ع  خط�أ  فرزه�ا  يت�م  المعدي�ة  المخلف�ات  بع�ض 
أكب�ر خط�رًا  تش�كل  الت�ي  البلدي�ة  لحاوي�ات  وتح�ول  س�وداء  أو  زرق�اء 
غسل حاويات تجميع النفايات الخطرة والمعدية في أماكن مفتوحة يؤدي إلى التلوث

دراسة سرية  عن الديوكسين
علمت »األنباء« من مصادر موثوقة أن هناك 
دراسة علمية سرية متت بالتعاون بني وزارة 
الصحة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والتي 
أثبتت انبعاث مادة الديوكس����ني واملخلفات 
السامة األخرى نتيجة لعدم مطابقة احملارق 
احلالية للمواصفات العاملية وقد مت التحفظ 

على هذه الدراسة، وإخفاء نتائجها.

دراسات علمية أثبتت ارتباط اس�تخدام المحارق واإلصابة بالتلوث السام الحاد وانبعاث المواد المسرطنة
الديوكسين مدمر ووجوده يرتبط بمس�تقبالت الهرمونات والخاليا مما يغير من الميكانيكية الوراثية والوظيفية للخاليا


