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  :Abstractملخص البحث 
 

 :Keywordsكلمات دالة 
. باإلضافة إلى  (19-كوفيد )مخاطر النفايات الطبية خاصة في عصور األوبئة مثل فترة البحثية تدرس هذه الورقة 

لىك لتعامىل مىت تاتقديم مفهوم تصميم جديد لمحرقة النفايات الطبية التي تعمل عل  تحسىي  كفىا ة  ا  أيض، تحاول ذلك

 أ تشىىرار لظىى فىي، حيى  أ ىى  للتعامىل معهىىا وتقليىل العىىدو  ا  النفايىات الخطىىرة المعديىة بهىىدم تقىديم طىىرا أكثىر أما ىى

 أصىب  لوفيىات،وا األصىابات مى  والعديىد العديىد إثرهىا على  مسىببة بأكملى  العالم تجتاح والتي واألوبئة الفيروسات

 لمثى أ تشىار على  السىيطرة سىبيل فىي المجتمىت وهيئىات مؤسسىات كافىة بىي  شامل تعاون يحدث أن الضروري م 

 الصىناعي لمصىمما على  يتحىتم وبىذلك البشرية، الحياة أستمرار لضمان آمنة لبيئة وتوفيرا   المعدية، الفيروسات تلك

  باألمىان الشىعورو للبقىا  األ سىان حاجىة أهمها م  يعد والتي المستخدم ورغبات حاجات لتلبية دائما   يسع  والذي -

 الخطىرة الطبيىة المخلفىات مىت التعامىل أثنىا  وحمىايتهم للمسىتخدمي  األمان عنصر تحقيق في هاما   دورا   يلعب أن -

لص النهىائي مرحلىة المعالجىة والىتخ أهمها وم  المخلفات تلك مت التعامل إستراتيجيةأحد مراحل  تطوير خالل م 

 .م  المخلفات الطبية الخطرة والتي تعد طريقة الحرا والترميد أبرزها

 فايات الطبية الخطرة الن 

Hazardous Medical Waste         

 معالجة النفايات

   Waste Treatment        

 محرقة النفايات

 Waste Incinerator   

    Environmentالبيئة 

 التصميم الصناعي

 Industrial Design 
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  Introductionمقدمة 

 اتالخىىدم بتقىىديم تتعلىق  تيجىىة الممارسىات التىىي الطبيىة النفايىىات تنىت 

 فىي المجىا ت الطبيىة  العلميىة والتجىار  أو إجرا  البحوث الصحية

 أ حىا  جميىت فىي المنتجىة النفايىات م ٪ 85 أن إل  التقديرات وتشير

 الىر سىبة وتعىد  (.يىةالمنزلمثىل النفايىات ) للبيئىة تهديىد ا تشكل   العالم

 ،سىامة أو مرضية أو مشعة أو معدية  فايات متمثلة في المتبقية٪ 15

للبيئىىة بصىىفة عامىىة وللبشىىر بصىىفة  المباشىىر التهديىىدالتىىي تمثىىل  وهىىي

مىا تحتويى   بسىبب العدو خاصة وذلك حي  يمك  أن تؤدي إل تشار 

 أو والسىىموم والطفيليىىات والفيروسىىات تلىىك المخلفىىات مىى  البكتيريىىا

 .مرض إلتصالها السابق بال غيرها

 مىتل عند التعام خاصة - الطبية النفايات الغير صحيحة دارةوتعد اإل

سىىىببا  رئيسىىىيا  أل تشىىىار األمىىىرا  والعىىىدو  فىىىي  -الحىىىادة األدوات

 إعىىادة فىى ن ،( WHO) العالميىىة الصىىحة منظمىىة بحسىىبالمجتمىىت، ف

 يىتم لىم أو صىحي  غيىر بشىكل تعقيمهىا تىم تىم التىي الحق  إبر استخدام

 مىى  أكثىىر إصىىابة فىىي تسىىبب التىىدوير إلعىىادة صىىحي  بشىىكل فرزهىىا

 1.7و،  (HIV العىىىوز المنىىىاعي )اإليىىىدز بفيىىىروس  إ سىىىان 33000

 حالىىة الىى  315 و (B) الكبىىد التهىىا إصىىابة بفيىىروس  حالىىة مليىىون

 .م2010 عامخالل  (C) الكبد التها إصابة بفيروس 

 قطف تشمل   الحاضر الوقت في الطبية النفايات أن عل  التأكيد يجب

  تىىائ  وكىىذلك ، الخارجيىىة والعيىىادات المستشىىفيات فىىي إ تاجىى  يىىتم مىىا

( المزمنىة األمرا  ، السكري عالج ، الكل  غسيل) المنزلي العالج

ت أن تتست دائىرة األهتمىام لتشىمل مختبىراومعامل التحاليل  بل يجب 

الجامعىىات ومراكىىز الرعايىىة الصىىحية المتنقلىىة والتىىي ت عىىرم حاليىىا 

بحمالت الكش  والفحص كحمالت الكش  ع  اإلصىابة بىاألمرا  

المزمنىىىة كىىىأمرا  الضىىىغط ومىىىر  السىىىكري ومىىىاينت  عنهىىىا مىىى  

 مخلفات يتم تصنيفها عل  أ ها مخلفات خطرة و اقلة للعدو .

المخلفىىات الطبيىىة الحىىادة )إبىىر  مىى  اآلمىى  الىىتخلص لبروتكىىول اووفق ىى

 المنىىازل، فىىي عىىام كىىل حقنىىة مليىىار 7.5 اسىىتخدام ف  ىى  يىىتم الحقىى (،

 المتحدة الو يات فيم  جد أ   2011و تيجة للتقرير الصادر في عام 

 عىىالجفىىي ال الحقىى إبىىر  أسىىرة 12 كىىل مىى  1 اسىىتخدمت األمريكيىىة

وخاصة للتعامل مت األمرا  التي تحتاج لفترات طويلة م   المنزلي

 وهشاشىة والحساسىية النصىفي والصىدا  السكري مر العالج مثل 

 وأمىىرا  الكبىىد والتهىىا  البشىىرية المناعىىة  قىىص وفيىىروس العظىىام

أخىىر ، وكىىذلك هىىو الحىىال فىىي مجتمعاتنىىا المحليىىة،  جىىد أن أغلىىب 

ة والعىىالج لفتىىرات الحىىا ت التىىي تحتىىاج الخضىىو  للرعايىىة الصىىحي

طويلىىة تفضىىل أن يىىتم عالجهىىا خىىارج منشىىلت الرعايىىة الصىىحية ممىىا 

يعنىي بالضىىرورة تواجىىد العديىىد مى  المخلفىىات الطبيىىة الخطىىرة  تيجىىة 

  لعمليات العالج المنزلي تلك.

 هىىاأكثروتعىىد  ، منهىىا للىىتخلص بهىىا الموصىى  الطىىرا بعىى  هنىىا و

 إجىرا  خىالل مى . مكيفىة محرقىة فىي الحراريىة المعالجىة هىو شيوع ا

 تنظيى  معىدات وباسىتخدام مناسىبة معىايير مىت النفايىات حىرا عملية

المىىؤثرة  وذلىك لتحقيىىق أقىل قىدر ممكىى  مى  األ بعاثىات المىداخ  غىاز

تقلىيص  يىتموم  خىالل عمليىات المعالجىة الحراريىة تلىك  ،عل  البيئة

 األمرا  مسببات جميت عل  والقضا  ،بصورة كبيرة النفايات حجم

 فيها. موجودةال روساتوالفي

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

رغىىىم مىىىا تقدمىىى  طريقىىىة المعالجىىىة الحراريىىىة )الحىىىرا والترميىىىد( 

مىى  مميىىزات فىىي عمليىىة التعامىىل والىىتخلص مىى  المخلفىىات الطبيىىة 

الخطىىىىرة إ  أن عمليىىىىة  قىىىىل تلىىىىك المخلفىىىىات الىىىى  موقىىىىت المحرقىىىىة 

 لمعالجتهىىىا حراريىىىا  وكىىىذلك  قىىىل الرمىىىاد النىىىات  عىىى  الحىىىرا الىىى 

دة التعامىىىل مىىىت المىىىدف  الصىىىحي )الطمىىىر األمىىى ( يىىىؤدي الىىى  زيىىىا

المخلفىىىىات الخطىىىىرة وبقاياهىىىىا ممىىىىا يعىىىىر  العىىىىاملي  فىىىىي سلسىىىىلة 

 التخلص م  المخلفات الطبية لخطر العدو . 

 Objectives البحثأهداف 

دمىى  مىىرحلتي  مىى  مراحىىل سلسىىلة التعامىىل مىىت  يهىىدم البحىى  الىى 
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المخلفىىىىات الطبيىىىىة الخطىىىىرة )مرحلىىىىة النقىىىىل الخىىىىارجي للمخلفىىىىات 

معالجىىىة المخلفىىىات حراريىىىا ( الىىى  مرحلىىىة واحىىىدة وومرحلىىىة حىىىرا 

ممىىا يقلىىل مىى  التعامىىل مىىت المخلفىىات وبالتىىالي تقليىىل فىىر  أ تقىىال 

 العدو  بي  أفراد سلسلة التعامل.

 :Significanceثأهمية البح

ل مىت مراحىل سلسىة إدارة والتعامىيهترررم البحرر  بدراسررررة أحد أهم 

هرها مرحلة المعالجة النهائية والتي تعد م  أش يوه المخلفات الطبية

مراعىىىىاة تطبيىىىىق   كمىىىىا يهىىىىتم بضىىىرورة تقنيىىىة المعالجىىىىة الحراريىىىة

لبيئىة وااألشتراطات البيئية الالزمة لتحقيىق األمىان لكىال  مى  األ سىان 

تقليىىل فىىر  أ تشىىار العىىدو  والحىىد مىى   مىى  خىىاللعلىى  حىىد سىىوا ، 

 . األ بعاثات الضارة المؤثرة عل  البيئة

 :Research Methodologyمنهج البحث 

لتحقيىىىىق هىىىىدم البحىىىى  تىىىىم األعتمىىىىاد فىىىىي إجىىىىرا  البحىىىى  علىىىى  

فىىىىات منظومىىىىة إدارة المخلالتحليلىىىىي  لتحليىىىىل  األسىىىىتقرائيالمنهىىىىر  

 الطبيىىىة الخطىىىرة بشىىىكل عىىىام ومرحلىىىة المعالجىىىة والىىىتخلص النهىىىائي

  كىىىذلك التعىىىرم علىىى  كيفيىىىة التعامىىىل البيئىىىي السىىىليم بشىىىكل خىىىا 

 .تلك المخلفاتمت 

 :Terminologyالبحث  مصطلحات

 معدية تكون أن المحتمل م  التي المخلفات هي :المخلفات الطبية -

 يطبى منشىأ مى  الناتجة المخلفات عل  تشتمل قد، وللتحلل قابلة أو

 مى   الحىادة األدوات وتعتبىر، األبحىاث مختبرات م  وأ مختبر أو

 ،  أو ملوثة كا ت سوا  منها التخلص يجب التي الطبية المخلفات

 فهىااتال أثنىا  بىالجروح وتسىببها بالىدم تلوثهىا  مكا يىة  ظرا وذلك

خالىىد  /المصىىدرأ أ.د) .سىىليم غيىىر وبشىىكل صىىحيحة غيىىر بطريقىىة

 ةالرعايىة الصىحي  فايات محمد فهمي"وزير البيئة األسبق"، إدارة

 .)10 ، 2015إرشاد ، مصر،  مصر دليل في

 المركبىات حىرا طريىق عى  النفايىات مى  التخلص تقنية :الترميد -

 والطىىرا الحىىرا عمليىىة تىىدع ، والمىىواد مىى  وغيرهىىا العضىىوية

 عاليىىة حىىرارة درجىىة باسىىتخدام النفايىىات مىى  للىىتخلص األخىىر 

 تحويىىىل النفايىىىات حىىىرا عمليىىىة تتضىىىم ، والحراريىىىة بالمعالجىىىة

 المنطلقىة الغىازات أمىا المدخنىة أسىفل إل  يوج  رماد إل  النفايات

 /المصىدرأ أ.د. )الطاقىة توليىد فىي منهىا ا سىتفادة يمكى  والحرارة

الرعايىىة   فايىىات خالىىد محمىىد فهمي"وزيىىر البيئىىة األسىىبق"، إدارة

 (.10،  2015إرشاد ، مصر،  مصر دليل في الصحية

 : Theoretical Framework يطار النظراال 

اإلستتتتتترا يلية المتب تتتتتة  تتتتتم الت امتتتتت  متتتتت  المخلفتتتتتات الطبيتتتتتة  

 الخطرة  م مصر:

األساسىىىىية  الخطىىىىوات الصىىىىحية الرعايىىىىة  فايىىىىات تىىىىداول يتضىىىىم  

 أالتالية

 وهىىىىى  تولىىىىدها مصىىىىدر عنىىىىىد النفايىىىىات أصىىىىنام فىىىىرز -1

 مىىى  صىىىن  بكىىىل ا حتفىىىاظ يمكىىى  بحيىىى  عمليىىىة تجىىىر 

 .اآلخر ع  منفصل أصنام النفايات

 .الداخل  والنقل الجمت -2

حتىىى   بالنفايىىىات ا حتفىىىاظ يىىىتم حيىىى  الوسىىىيط التخىىىزي   -3

إلىىى   إرسىىىالها يىىىتم لكىىى  أو للمعالجىىىة إمىىىا معىىىدة تصىىىب 

 .النهائي والتخلص للمعالجة الصحية المنشأة خارج

 أو الصىىىىىحية المنشىىىىىأة داخىىىىىل إمىىىىىا النفايىىىىىات معالجىىىىىة  -4

 .الصحية المنشأة خارج المعالجة ب حد  محطات

 للمعالجىىىىىة ( الخطىىىىىرة وكىىىىىذلك العاديىىىىىة النفايىىىىىات  قىىىىىل  -5

 المعالجىىىة عقىىىب(ومتبقياتها رمادهىىىا أو) خىىىارج المنشىىىأة 

 بغىىىر  الصىىىحية المنشىىىأة خىىىارج إلىىى ) داخىىىل المنشىىىأة 

 .(التخلص النهائي

 الرعايىىىة الصىىىحية لنفايىىىات األساسىىىي المسىىىار التىىىالي الشىىىكل و يبىىي 

 .النفايات إلدارة متكاملة منظومة إطار ف 

 
 النفايات لمعالجة بها محطة مستشف  داخل للمخلفات الرئيس  ( أ المسار1) شكل

 : ولدها مصادر عند النفايات  رز -١

 لتىىداول خطىىوة أول هىىو تولىىدها مصىىادر عنىىد النفايىىات فىىرز يعتبىىر

 اإلدارة بدايىىىىىة يعتبىىىىىر النشىىىىىاط وهىىىىىذا. الصىىىىىحية الرعايىىىىىة  فايىىىىىات

 عايىىىةالر منشىىىلت لنفايىىىات مهنيىىىا   واآلمنىىىة وصىىىحيا ، بيئيىىىا   السىىىليمة

 .الصحية

 المرضى ، وغىرم عنىابر داخل الصحية الرعاية  فايات معظم تتولد

( البلديىىة)النفايىىات  المنزليىىة شىىب  النفايىىات مىى  أساسىىا   تتكىىون وهىى 

 إن. الكيماويىة والنفايىات الحىادة واألدوات والسنون المعدية والنفايات

  ظىام واسىتعمال إ شىا  هىو األصىنام هذه فرز لضمان الطرا أبسط

 (لتمييزهىىىا مختلفىىىة ألىىىوان ذات)  األكيىىىاس مىىى  صىىىنفي  فىىى  جمعهىىىا

 الحىادة، واألدوات السىنون بجمىت خاصة علب استعمال إل  باإلضافة

  فايىات مى  فيهىا الىتخلص يمكى  حيى  – الكيماويىات لجمت وحاويات

 يقىتو .عملية ألسبا  السنون علب أو األكياس في جمعها عدم يحس 

 إلىى  باإلضىىافة ومسىىاعديهم التمىىري  وأفىىراد األطبىىا  عىىاتق علىى 

 مواضىت عنىد النفايات بفرز القيام (المختبرات/  المعامل في)  الفنيي 

 .تولدها
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  : رزها عقب النفايات جم   -2
 أصىىىنام جمىىىت مسىىىتلزمات مىىى  عىىىدد التىىىالي الشىىىكل يوضىىى 

 .الصحية الرعاية أ شطة ع  المتولدة النفايات

 

   
 عالية وكثافة لو ي  ذات بالستيك أكياس

 المعدية أو العادية الصلبة للنفايات

 لجمت والثقب لالختراا مضادة علب

 والثاقبة الحادة واألدوات السنون

 الكيماويات لجمت السعات مختلفة حاويات

 الصحية الرعاية أ شطة ع  المتولدة النفايات أصنام مختل  جمت ( أ مستلزمات2) شكل

 األكيىىىاس وأوا ىىى  لمحتويىىىات بصىىىرية مراجعىىىة إجىىىرا  المفيىىىد مىىى 

 الرعايىىىة  فايىىىات فصىىىل مةالسىىى مىىى  للتأكىىىد وذلىىىك النفايىىىات جمىىىت

 احتىىىىوا  مىىىى  حىىىىال التأكىىىىد وفىىىى . الصىىىىحيحة بالطريقىىىىة الصىىىىحية

 – كميىىىىات علىىى  وشىىىب  المنزليىىىىة المنزليىىىىة النفايىىىات جمىىىىت أكيىىىاس

 تواألدوا السىىىىىىنون المعديىىىىىىة أو النفايىىىىىىات مىىىىىى  – صىىىىىىغيرة ولىىىىىو

 ايىىىات ف أ هىىا علىى  معهىىىا ينبغىىي التعامىىل كيماويىىىة  فايىىات أو الحىىادة

 يىىىتم بطاقىىىة علىىى  محىىىددة بيا ىىىات كتابىىىة الضىىىروري خطىىىرة، ومىىى 

 غرفىىىىة إلىىىى   قلهىىىىا قبىىىىل النفايىىىىات وعلىىىىب أكيىىىىاس لصىىىىقها علىىىى 

 التخزي  المؤقت.

 أقسىىىام معينىىىة فىىى  كبيىىىرة بكميىىىات الكيماويىىىة النفايىىىات توجىىىد توجىىىد

 عىىى  النفايىىىات منفصىىىلة هىىىذه حفىىى  يىىىتم أن وينبغىىىي المعامىىىل، مثىىىل

 يىىىىتم أن خاصىىىىة ويجىىىىب أوعيىىىىة فىىىى  األخىىىىر  النفايىىىىات أصىىىىنام

 درايىىىىة لهىىىم أفىىىىراد مىىىدربون بواسىىىطة النفايىىىات هىىىىذه مىىىت التعامىىىل

 مىىىت التعامىىىل ينبغىىىي. والتعامىىىل معهىىىا تىىىداولها وطىىىرا بالكيماويىىىات

 مىىىىت كالتعامىىىىل منهىىىىا المىىىىراد الىىىىتخلص الكبيىىىىرة األدويىىىىة كميىىىىات

 الكميىىىىىات ذات األدويىىىىىة أمىىىىىا سىىىىىوا  بسىىىىىوا ، الكيماويىىىىىة النفايىىىىات

 .المعدية النفايات مت منها فيمك  التخلص  سبيا   الصغيرة

 مختلىىى  أصىىىنام وجمىىت فصىىىل )فىىىرز( مبىىاد  التىىىالي الشىىىكل يبىىي 

 إحىىد  المستشىىفيات، فىىي المرضىى  وغىىرم عنىىابر داخىىل النفايىىات

 .النهائي ثم التخلص المعالجة محطة إل  لنقلها تمهيدا  

 
 المستشفيات إحد  في المرض  وغرم عنابر النفايات داخل أصنام مختل  وجمت )فرز(  فصل ( أ مباد 3) شكل

يىىىىىىتم  الترميىىىىىىد، هىىىىىى  المتىىىىىىوفرة المعالجىىىىىىة طريقىىىىىىة كا ىىىىىىت إذا

 تالتعامىىىىىل مىىىىى طريقىىىىىة بىىىىىنفس الكيماويىىىىىة النفايىىىىىات مىىىىىت التعامىىىىىل

إذا  أمىىىىىىىىىا الحىىىىىىىىىادة، واألدوات والسىىىىىىىىىنون المعديىىىىىىىىىة النفايىىىىىىىىىات

 جمىىىىىت فينبغىىىىىي التعقىىىىىيم هىىىىى  المتىىىىىوفرة المعالجىىىىىة طريقىىىىىة كا ىىىىت

بىىىىىأ   منفصىىىىىل بشىىىىىكل ومعالجتهىىىىىا الكيماويىىىىىة النفايىىىىىات أوا ىىىىى 

 .بالتعادل أو الحرارية أو الفيزيائية الوسائل م 

  فايىىىات  قىىىل عنىىىد التاليىىىة العناصىىىر تىىىوفير الضىىىروري مىىى  أيضىىىا ،

 أيلي كما هي الصحية، المنشاة م  الصحية الرعاية

 المخصصة ووسائل النقل حجم مت النفايات كمية تتناسب أن -أ

 .لذلك

 بشكل هذه النفايات عل  المحتوية األكياس غلق عل  العمل - 

 .خر أ وسيلة أ  أو أو التعقيم بالترميد معها التعامل يناسب

 عدد العبوات عل  للتعرم إرشادات أو عالمات وضت  -ج

 .تحتويها الت  النفايات و و 

 بشكل لنقل النفايات المخصصة النقل وسيلة تنظي  يتم أن  -د

 .بالمنشاة آخر ألي غر  إستخدامها عدم مت دوري

 :رةالخطو ذات الصحية الرعاية لنفايات المؤقت التخزين -3
 تأمينىىى  يىىىتم مكىىىان أو موقىىىت إلىىى  الصىىىحية الرعايىىىة منشىىىلت تحتىىىاج

 تمهيىىىدا   تجميعهىىىا بعىىىد الصىىىحية الرعايىىىة  فايىىىات تخىىىزي  بغىىىر 

 كمىىا. الصىىحية المنشىىأة خىىارج إلىى  أو المعالجىىة لمحطىىة لنقلهىىا إمىىا

 أالتخزي  عند التالية الخطوات إتخاذ المنشلت عل  يجب

 توضىىىىت الخطىىىىرة النفايىىىىات لتخىىىىزي  محىىىىددة غىىىىرم تحديىىىىد 

 شىىىىروط بهىىىىا وتتىىىىوفر واضىىىىحة، تحىىىىذير عالمىىىىات عليهىىىىا

 لمىى  أو عامىىة أضىىرار أيىىة حىىدوث دون تحىىول التىىي األمىىان

 .األفراد م  لها يتعر 

  مصىىىنوعة خاصىىىة حاويىىىات فىىىي الخطىىىرة النفايىىىات تخىىىزي 

 منهىىىا تتسىىىر    - الثقىىىو  مىىى  وخاليىىىة صىىىما  مىىىادة مىىى 

 مىىىىت سىىىىعتها وتناسىىىىب محكىىىىم بغطىىىىا  ومىىىىزودة - السىىىىوائل

 تلىىىىك تخىىىىزي  أصىىىىول حسىىىىب أو الخطىىىىرة النفايىىىىات كميىىىىة

 .لنوعيتها طبقا   النفايات

 النفايىىىىات تخىىىىزي  حاويىىىىات علىىىى  واضىىىىحة عالمىىىىة توضىىىىت 

 األخطىىىار إلىىى  تشىىىير كمىىىا محتوياتهىىىا إلىىى  تشىىىير الخطىىىرة

 .مناسبة غير بطريقة معها التعامل ع  تنجم قد التي

 بحيىىى  الخطىىىرة النفايىىىات لتجميىىىت زمنىىىي بر ىىىام  يوضىىىت   

 .التخزي  حاويات في طويلة فترة تتر 

 مراعىىىاة مىىت التخىىزي  حاويىىىات مىى  كىىام عىىىدد تىىوفير يلىىزم 

 األمىىىىاك  فىىىىي وضىىىىعها وعىىىىدم اسىىىىتعمال كىىىىل بعىىىىد غسىىىىلها
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 .المفتوحة

 النفايىىىىات تخىىىىزي  مواقىىىىت ألحىىىىد مثىىىىا    التىىىىالي الشىىىىكل يوضىىىى و

 .الصحية للرعاية الخطرة

 

 
 الصحية الرعاية  فايات تخزي  لموقت مثال( أ 4) شكل

 مىىواد قابلىىىة علىىى  تحتىىو  الصىىحية الرعايىىىة  فايىىات معظىىم وألن

 النفايىىىىات محكمىىىىة عبىىىىوات تكىىىىون أن فينبغىىىىي الحيىىىىو  للتحلىىىىل

 يكىىىون محىىىدودا ، أن يجىىىب التخىىىزي  زمىىى  أن يراعىىى  وأن الغلىىىق

 تخىىزي  تراعىى  فىى  أن ينبغىىي التاليىىة المىىدد فىى ن عامىىة، وبصىىفة

 هىىىىذه المخىىىىازن تزويىىىىد يىىىىتم لىىىىم إذا الصىىىىحية الرعايىىىىة  فايىىىىات

 أللتبريد بلليات

أثنىىىىىا   أو الشىىىىىتا  فصىىىىىل فىىىىى  سىىىىىاعة 48 أقصىىىىى  بحىىىىىد –

 .البارد الطقس

أثنىىىىا   أو الصىىىىي  فصىىىىل فىىىى  سىىىىاعة 24 أقصىىىى  بحىىىىد –

 الدافئ. الطقس

 :الصحية الرعاية منشآت خارج النفايات نق  -4

فىىىى   الصىىىىحية الرعايىىىىة منشىىىىلت خىىىىارج إلىىىى  النفايىىىىات  قىىىىل يىىىىتم

 أالتالية األحوال

بغىىىىىر   الخطىىىىىورة ذات الصىىىىىحية الرعايىىىىىة  فايىىىىىات  قىىىىىل –

 ةالمنشىىىأة منتجىىى كا ىىت إذا الصىىىحية المنشىىأة خىىىارج معالجتهىىا

  .للمعالجة مناسبة آلية لديها ليس النفايات

 عىىى  وبقايىىىا  اتجىىىة رمىىىاد مىىى  النفايىىىات ترميىىىد متبقيىىىات  قىىىل –

 .الصحي الدف  موقت إل  النفايات معالجة

 الدف  إل  موقت ) البلدية( المنزلية شب  الصلبة النفايات  قل –

 .الصحي

 
 الصحية الرعاية  فايات  قل سيارة  موذج( أ 5) شكل

إلتتتت   الخطتتتتورة ذات الصتتتتحية الرعايتتتتة نفايتتتتات نقتتتت  إجتتتترا ات

 :الصحية الرعاية منشآت خارج

 اتالتابعىىىة للجهىىى النقىىىل وسىىىائل بغيىىىر الخطىىىرة النفايىىىات  قىىىل يحظىىىر

 فىىىىي تتىىىىوافر ويجىىىىب أن الخطىىىىرة النفايىىىىات بىىىى دارة لهىىىىا المىىىىرخص

 أاآلتية ا شتراطات الوسائل هذه
 يتضىىىىىم   بمىىىىىا (األمىىىىىان وسىىىىىائل بكافىىىىىة مجهىىىىىزة تكىىىىىون أن

 اإلسىىىعافات األوليىىىة ومهمىىىات أدوات بهىىىا شىىىنطة أو صىىىندوا
 .للعمل صالحة جيدة حالة وفي

 دوراتهىىىىىا مناسىىىىىبة وعىىىىىدد النقىىىىىل مركبىىىىىات سىىىىىعة تكىىىىىون أن 
 .الخطرة النفايات لكميات

 مىىىىىرخص لهىىىىىم سىىىىىائقي  المركبىىىىىات هىىىىىذه قيىىىىىادة يتىىىىىولي أن 
 حالىىىىىة فىىىىىي خاصىىىىىة التصىىىىىرم بحسىىىىى  يتميىىىىىزون ومىىىىىدربي 
 .الطوار 

 تحىىىىدد مىىىىدي واضىىىىحة عالمىىىىات المركبىىىىات علىىىى  يثبىىىىت أن 

 حالىىىىة للتصىىىىرم فىىىىي األمثىىىىل واألسىىىىلو  حمولتهىىىىا خطىىىىورة
 .الطوار 

 الخطىىىىىرة،  النفايىىىىىات  قىىىىىل مركبىىىىىات سىىىىىير خطىىىىىوط تحديىىىىىد
بىىىىىأي  فىىىىورا المد يىىىىىة والحمايىىىىة المىىىىىرور سىىىىلطات وإخطىىىىار
السىىىىريت  بالتصىىىىرم لهىىىىا يسىىىىم  بمىىىىا عليهىىىىا، يطىىىىرأ تغييىىىىر
 .الطوار  حالة في خصوصا   والسليم،

 داخىىىىىىل الخطىىىىىىرة النفايىىىىىىات  قىىىىىىل مركبىىىىىىات مىىىىىىرور حظىىىىىىر 
 المدينىىىة وسىىىط منطقىىىة وفىىىي العمرا يىىىة و السىىىكنية التجمعىىىات

 .النهار ساعات خالل
  تىىىأوي الىىىذي الجىىىرا  بعنىىىوان المسىىىئولة الجهىىىة إخطىىىار يجىىىب 

 وتىىىىاري  رقىىىىم وكىىىذلك الخطىىىىرة النفايىىىىات  قىىىل مركبىىىىات إليىىى 
 .الترخيص

 النفايىىىىىات  قىىىىىل مركبىىىىىات وتطهيىىىىىر غسىىىىىل مداومىىىىىة يجىىىىىب 
 تضىىىىعها التىىىىي للتعليمىىىىات طبقىىىىا إسىىىىتخدام كىىىىل بعىىىىد الخطىىىىرة
 الغسىىىىيل عمليىىىىات عىىىى  الناتجىىىىة الميىىىىاه وتعىىىىد الصىىىىحة وزارة
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 .تطهيرها يجب خطرة،

 منها الخطورة والتخلص ذات الصحية الرعاية نفايات م اللة -5

 نهائياً:

 ئ النها التخلص معالجة أو تقنيات م  عدد الراه  الوقت ف  يتوافر

 لبىدائل عىر  يلى  فيما ،ذات الخطورة الصحية الرعاية  فايات م 

للرعايىىة  الخطىىرة النفايىىات مىى  النهىىائ  المعالجىىة والىىتخلص تقنيىىات

 .الصحية
 الرمتتتاد  متتتن النهتتتائ  التتتتخلص ) يليهتتتا الحراريتتتة الم اللتتتة

المنشتتتتتت ة  ختتتتتتارج  قتتتتتت  آمنتتتتتتة مطتتتتتتامر  تتتتتتم والمتبقيتتتتتتات
 .الصحية(

 ذات  محتتتتار   تتتت  للنفايتتتتات المحكتتتتو  الحتتتتر  أى الترميتتتتد
لكتتتت   والصتتتتحة البيئتتتتة ستتتتلطات  قرهتتتتا خاصتتتتة مواصتتتتفات

 .رماد إل  النفايات  تحول
 نتتتتوا    متتتتن النهتتتتائ  التتتتتخلص ) يليهتتتتا بتتتتالت قي  الم اللتتتتة

 :هم للت قي ، آليات عدة وهناك الت قي ( ،

 .)أوتوكالم( بالبخار التعقيم –

 .ميكرووي  القصر متناهية بالموجات التعقيم –

أو  أيودوفىىىىىىور أو الكلىىىىىىور ) ب سىىىىىىتخدام الكيمىىىىىىاو  التعقىىىىىىيم –

 ال (... الجلوترالدهيد، أو الفورمالدهيد أو الكحول

 اإلثيلىىىىىىىىىىىي  أكاسىىىىىىىىىىىيد ) ب سىىىىىىىىىىىتخدام الغىىىىىىىىىىىاز  التعقىىىىىىىىىىىيم –

 أوالفورمالدهيد(. 

 يمكىىىى  أيضىىىىا  . الجافىىىىة والحىىىىرارة السىىىىاخ  بىىىىالهوا  التعقىىىىيم –

 عىىىى  ا حتكىىىىا ، الناتجىىىىة بىىىىالحرارة التعقىىىىيم علىىىى  ا عتمىىىىاد

 150 لدرجىىىىة وتعقيمهىىىىا حراريىىىىا   النفايىىىىات طحىىىى  يىىىىتم حيىىىى 

  ىىىات  عىىى  الحىىىرارة حيىىى  تتولىىىد األقىىىل، علىىى  مئويىىىة درجىىىة

 للتعقىىيم، الشىىحنة تعىىر  طىىوال زمىى  الطبيىىة النفايىىات طحىى 

 مطهىىىىىىرات أو محاليىىىىىل أيىىىىىىة إلىىىىىى  اسىىىىىتخدام الحاجىىىىىة ودون

 عنىىىىد الحىىىىرارة درجىىىىة ب بقىىىىا  التعقىىىىيم تنتهىىىىي دورة. كيماويىىىىة

 عنىىىىد مىىىىا  بخىىىىار مىىىىت مئويىىىىة درجىىىىة 150 –135 مسىىىىتو 

 التعقىىىىىىيم لتحقيىىىىىىق دقىىىىىىائق 5 لمىىىىىىدة جىىىىىىوي عىىىىىىادي ضىىىىىىغط

 جىىىىام معقىىىىم مسىىىىحوا النهىىىىائي النىىىىات  المطلىىىىو ، ويصىىىىب 

علىىى   التعىىىرم يمكىىى  و  الحىىىادة األدوات مىىى   سىىىبيا  وخىىىالي

لفتىىىىىرات  تخزينىىىىى  ويسىىىىىهل اسىىىىىتخدام ، إعىىىىىادة أو مكو اتىىىىى 

 .طويلة

كهروحراريىىىىىة )  طىىىىىرا باسىىىىىتعمال الحيىىىىىو  النشىىىىىاط وقىىىىى  –

 الراديو (. تردد مجال ف  عالي فولت

 أالتاليىىىىىىة التقنيىىىىىىات مىىىىىى  أ  ب سىىىىىىتخدام باإلشىىىىىىعا  التعقىىىىىىيم –

فىىىىىوا  األشىىىىىعة جامىىىىىا،  شىىىىىعاعات المصىىىىىدر 60 )كوبالىىىىىت

 .اإللكترو ات  بتيار والتعقيم البنفسجية،

 اآلمن الصحم )الد ن( الطمر 

تقنيىىىىىة المعالجىىىىىة الحراريىىىىىة  عىىىىى  تفاصىىىىىيل بعىىىىى  يلىىىىى  فيمىىىىىا

 )الترميد(أ

 
 بالترميد النفايات معالجة محطة ف  المواد سير وخطوات ومخرجات مدخالت( أ 6) شكل

محتويىىىىىىات  تكىىىىىىون أن ضىىىىىىرورة ا عتبىىىىىىار فىىىىىىي األخىىىىىىذ ينبغىىىىىي
فينيىىىىىىىل  البىىىىىىىول  بالسىىىىىىىتيك مىىىىىىى  ترميىىىىىىىدها المىىىىىىىراد النفايىىىىىىىات
 مىىىىىىواد ا بعىىىىىىاث بسىىىىىىبب – أمكىىىىىى  كلمىىىىىىا – محىىىىىىدودة كلورايىىىىىىد

 البالسىىىىىىىىتيك أمىىىىىىىىا. والفيىىىىىىىىوران خطىىىىىىىىرة مثىىىىىىىىل الدايوكسىىىىىىىىي 
 فعىىىىىىادة إيثيلىىىىىىي  البىىىىىىول  أو بىىىىىىروبيلي  البىىىىىىول  المصىىىىىىنو  مىىىىىى 

 البالسىىىىىىىىىتيك أن بىىىىىىىىىل الترميىىىىىىىىىد، أثنىىىىىىىىىا  يمثىىىىىىىىىل مشىىىىىىىىىكلة  

 رفىىىىىت فىىىىى  كثيىىىىىرا   يسىىىىىاهمان المىىىىىادتي  مىىىىى  هىىىىىاتي  المصىىىىىنو 
 .الحرارية للنفايات القيمة
 وعيىىىىىىو  المعالجىىىىىىىة لمميىىىىىىزات ملخصىىىىىىىا   ( 1) الجىىىىىىدول يبىىىىىىي 

 بالترميدأ

 

 بالترميد النفايات معالجة مميزات وعيو  تقنية( أ 1) جدول

 )الترميد( عيو  المعالجة الحرارية )الترميد( مميزات المعالجة الحرارية

 المعديىىىىة الموجىىىىودة والكائنىىىىات الميكروبىىىىات مىىىى  اآلمىىىى  الىىىىتخلص –

 .بالنفايات

 النفايىىىات باإلضىىىافة إلىىى  الكيماويىىات معظىىىم معالجىىىة بالترميىىىد يمكىى  –

 ألخىر ا التقنيات م  بأ  النفايات الكيماوية معالجة يمك   ) المعدية

 .(الخطورة ذات الصحية الرعاية  فايات الموصوفة لمعاجلة

 .المعالم محددة غير متبقيات الترميد ع  ينت  –

 % 95 م  ألكثر النفايات حجم تخفي  –

 يىةالترميىد وآل آلية م  لكل عالية استثمارية لتكالي  تحتاج –

 واألدخنة الغازات معالجة

 المحيطة الهوائية للبيئة ا بعاثات –

 .خاصة كنفايات معها للتعامل تحتاج الترميد  وات  –

 يمكى  للمجتمىت الذ  األمر مداخ ، تركيب الضرور  م  –

 تفسيره يسئ أن المحيط

 فينيىل كلورايىد البىول  بالستيك ترميد منت أو تخفي  يلزم –
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 .فعاليتها أثبتت مختبرة تقنية –

 تسبقها فرم أو تقطيت إلجرا ات تحتاج   –

 تسبقها تغلي  أو تعبئة إلجرا ات تحتاج   –

 آلىة  قىا في الرماد المتبقية برؤية النفايات تطهير إتمام مالحظة يمك  –

 .الترميد

 عىى  مىىثال   ممكنىىا ، وذلىىك ذلىىك كىىان كلمىىا الثقيلىىة، والمعىىادن

 للبيئة مشاكل بدون قابل للترميد ببالستيك ا ستبدال طريق

 علىىى  إلىىى  تحتىىىو  النفايىىىات لفصىىىل مكو ىىىات اللجىىىو  أو

 والترمىىىىىىىىىومترات معد يىىىىىىىىىة )كالبطاريىىىىىىىىىات عناصىىىىىىىىىر

 .ال (...الزئبقية

 

 المتقىىدم هىىذا النظىىام مثىىل وتشىىغيل إ شىىا  تكىىالي  أن مالحظىىة ينبغىىي

 ا حتىىراا حجىىرة الترميىىد ذات بلليىىات مقار تهىىا عنىىد عاليىىة تعتبىىر

 .المتصىاعدة الغىازات لتنظيى  ومعالجىة آليىات تفتقىد والتى  البسيطة

 الترميىىد بلليىىات وحىىدات تزويىىد علىى  العمىىل ينبغىىي عامىىة، بصىىفة

 وخصوصىا   واألدخنة المتصىاعدة الغازات ومعالجة لتنظي  إضافية

 .بالسكان اآلهلة استعمالها بالمناطق يجر  الت  الوحدات ف 

 تسىتخدم د ماركيىة والتى  صناعة ترميد آلة التالي كما يوض  الشكل

 السىىوا فىى  ويتىىوافر، الغىىازات المتصىىاعدة تنقيىىة فىى  الجىىام النظىىام

 ف  الترميد، كما يتوافر م  محطات كثيرة وطرازات  ماذج العالم 

 التىالي الشىكل فى  المبىي  النمىوذج هىذا النماذج، من  م  عديد مصر

 .المصرية المصا ت تنتج  أحد والذ 

  
 امالج النظام تستخدم والت  د ماركية صناعة ترميد آلة( أ 7) شكل

 المتصاعدة الغازات ةتنقي ف 

 ذات الصحية الرعاية  فايات ترميد لمحطة  موذج( أ 8) شكل

 ااحترا حجرت  ذات (مصرية صناعة) الخطورة

 ةالرعاي نفايات محار      وا رها الواجب واالشتراطات  الضوابط

 :الصحية الرعاية منشآت أنشطة عن النا لة الخطرة الصحية

 الضوابط توافر (الترميد آ ت) المحارا وتشغيل تركيب ف  يشترط

 وزارة م  وكذلك البيئة شئون جهاز م  الصادرة واإلشتراطات

 هذه ا بعاثات حدود تكون وأن مختصة، إدارية كجهة الصحة

 م  (6) رقم الملحق م  (4) رقم الجدول مت متطابقة المحارا

 أيل  كما 1994 لسنة 4 رقم البيئة لقا ون التنفيذية الالئحة

 ويىىىىتم إحتىىىىراا غرفتىىىى  علىىىى  المحرقىىىىة إحتىىىىوا  ضىىىىرورة  -1

 الصىىىىىىحية لإلشىىىىىىتراطات مناسىىىىىىب موقىىىىىىت فىىىىىى  تركيبهىىىىىىا

 .والبيئية

 اإلحتىىىىراا غرفىىىىة فىىىى  الحىىىىرارة درجىىىىة تصىىىىل أن يجىىىىب  -2

 .مئوية درجة 850 إل  األولية

 اإلحتىىىىراا غرفىىىىة فىىىى  الحىىىىرارة درجىىىىة تصىىىىل أن يجىىىىب  -3

 مىىىرور زمىىى  يقىىىل وأ  مئويىىىة، درجىىىة 1200 إلىىى  الثا ويىىىة

 .ث(2) ثا يتي  ع  الغرفة بهذه الغاز

 .حرار  تبادل  ظام وجود ضرورة  -4

 .المتصاعدة الغازات تنظي   ظام وجود ضرورة  -5

 اإلرتفىىىىا  مراعىىىىاة مىىىىت بالمحرقىىىىة خاصىىىىة مدخنىىىىة وجىىىىود  -6

 لسىىىىىنة (4)  رقىىىىىم البيئىىىىىة قىىىىىا ون ألحكىىىىىام طبقىىىىىا   المناسىىىىىب

 .التنفيذية و ئحت  م1994

 .الطبيع  الغاز أو بالسو ر تعمل أن  -7

 أثنىىىىىا  الغلىىىىىق ألحكىىىىىام آليىىىىىا   مؤمنىىىىىة األبىىىىىوا  تكىىىىىون أن  -8

 .التشغيل

 لمحىىىىارا المصىىىىرية القياسىىىىية المواصىىىىفات مىىىىت تتوافىىىىق أن -9

 للمنشىىىلت الخطىىىرة الصىىىحية الرعايىىىة  فايىىىات (ترميىىىد آ ت)

 العامىىىىىىىة المصىىىىىىىرية الهيئىىىىىىىة مىىىىىىى  الصىىىىىىىادرة الصىىىىىىىحية

 .والجودة للمواصفات

وض   صور  صميمم لمحرقة النفايات الطبية و قاً للضوابط 

 واألشتراطات المطلوبة:

 

  
 تصور تصميمي لمحرقة  فايات طبية متنقلة ذات حجرتي أحتراا( أ 9) شكل

 أ(2)الجدول وتتكون محرقة النفايات م  عدة مكو ات أساسية وهي كما يوضحها 
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 مكو ات محرقة النفايات المتنقلة ووظيفة كل مكون منها( أ 2) جدول

 الوظيفة األس  رق  المكون

خرج ماألولية وكذلك  ا حترااإلدخال المخلفات الطبية ال  غرفة يعمل كبوابة  (Feederبا  التغذية ) 1

 للرماد النات  ع  عملية الحرا

ولية ألا ا حترااغرفة  2

(Primary Combustion 

Chamber) 

ستطيت ي تز الطبيعاغرفة أحتراا معزولة م  الداخل ويتواجد بها شعلتان تعمالن بالغ

رفة ( في حالة األغالا التام لغ850o أن توفر درجة الحرارة المطلوبة )حوالي

 ا حتراا

 الثا وية ا حترااغرفة   3

(Secondary 

Combustion Chamber) 

( 1200oمعزولة م  الداخل تصل درجة الحرارة بها ال  ما يقر  ) احترااغرفة 

 ث( 2و  يقل زم  مرور الغاز بها ع  )

الغاز الطبيعي  أسطوا ات 4

(Gas Cylinders) 

 الوقود الالزم لتشغيل المحرقةمصدر 

 Exhaustأ بو  العادم ) 5

Gas Pipe) 

ات مسار لخروج الغازات واألبخرة المتصاعدة والناتجة ع  عمليات حرا النفاي

 لتوجيهها  حو مراحل التنقية

 ظام تنقية لغاز العادم ثالثي  6

 Three-stageالمراحل )

Exhaust Gas 

Purification System ) 

 ثالثي المراحلأ ا حتراالتنقية الغازات المتصاعدة م  غرم  ظام 

 المرحلة األول أ  ظام تنقية أولي مكون م  مرشحات دقيقة لمنت الغبار -

 المتصاعد مت الغازات

 المرحلة الثا يةأ  ظام تنقية مائي يعمل عل  خ  درجة حرارة الغاز -

 ي عادمالمتواجدة ف علبة البيئة ظام يشب   المرحلة الثالثةأ تحتوي عل   ظام -

ول سدة أاألكسجي  م  أكاسيد النيتروجي  وأك اختزالالسيارات والتي تعمل عل  

 (10أكسيد الكربون ال  ثا ي أكسيد الكربون كما يوض  شكل )

 زات واألبخرة بعد عمليات التنقيةمخرج للغا (Chimneyمدخنة ) 7

 لالتنقوويمك  وصلها بشاحنة إلضافة إمكا ية الحركة تحمل  ظام المحرقة بالكامل  (Trailerمقطورة ) 8

 
 شكل توضيحي لمكو ات المرحلة الثالثة م   ظام تنقية غاز العادم ( أ 10) شكل

 مميزات التصور التصمي  اللديد:

يقىىدم التصىىميم الجديىىد عىىدة مميىىزات عىى  التصىىميم التقليىىدي لمحرقىىة 

مخلفىىات الرعايىىة الصىىحية، والتىىي تعىىد مىى  أهمهىىا أختىىزال مراحلىىة 

التعامل مىت تلىك المخلفىات، حيى  أن األسىلو  المتبىت حاليىا  يقتضىي 

وجود مرحلىة  قىل خىارجي للمخلفىات مى  منشىلت الرعايىة الصىحية 

با عتمىاد على  التصىميم الجديىد يىتم ال  حي  تتواجد المحرقة، لكى  

تجاهل تلك المرحلة وذلك ألن محرقىة النفايىات المتنقلىة   تسىتوجب 

جمت المخلفات و قلها ال  مكان معي ، وذلك بالضرورة يىؤثر بشىكل 

إيجابي عل  تقليىل مراحىل التىداول والتعامىل مىت المخلفىات وبالتىالي 

  العدو  والتلوث. وا تشار ا تقالخف  معد ت 

 
 لقطات توضيحية للتصور التصميمي الجديد( أ 11) شكل
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 مخطط توضيحي ألهمية التصور التصميمي الجديد لمحرقة المخلفات الطبية المتنقلة( أ 12) شكل

 Conclusion: اخلالصة

هىىا تهىدم هىذه الورقىىة البحثيىة الى  مناقشىىة أحىد أهىم القضىىايا والتىي ل
ل تأثير بالغ عل  صحة وسالمة األ سان والبيئىة، وهىي قضىية التعامى

مت المخلفات الطبية بشىكل عىام والخطىرة منهىا بشىكل خىا ، ومى  
مراحىىل سلسىىلة التعامىىل تلىىك هىىي مرحلىىة المعالجىىة والىىتخلص أهىىم 

يىة الجة المعروفة هي المعالجة الحرارالنهائي، وم  أبرز طرا المع
 والتي ت عرم بمحارا النفايات الطبية أو بطريقة الترميد.

فايىات وت قدم هذه الورقة البحثيىة تصىورا  تصىميميا  مقترحىا  لمحرقىة  
هىا طبية متنقلة والتي تىم مراعىاة كافىة الشىروط والضىوابط التىي تتبع

وزارتىي الصىحة والبيئىة منظمة الصحة العالمية وتسير عل  خطاها 
المصىىرية فىىي تصىىميم مكو ىىات المحرقىىة مىى  غىىرم إحتىىراا و ظىىم 

لتىي اتنقية ومعالجة ومصادر للوقود وغيرها، باإلضافة لميزة التنقل 
المعالجىة تتي  جمت و قل المخلفات خارج منشلت الرعاية الصىحية و

 .(12)والتخلص في مرحلة واحدة، كما يوض  الشكل 
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