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مدیریت فاضالب بیمارستانی راهنماي کشوري   

 مقدمه
  

فاضالب ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفی 
شهري هستند اما ممکن است داراي مواد و ترکیبات بالقوه سمی و تقریباً مشابه فاضالب 

شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه  باشند که سالمت محیط، کارکنان عفونی نیز
  .را به خطر بیندازد

به دلیل اینکه مقادیر و برخی کشورهاي در حال توسعه  در کشورهاي توسعه یافته 
قیق شده می رزیادي آب در بیمارستانها مصرف می گردد، فاضالب تولیدي به صورت 

مراکز بهداشتی درمانی بدون نیاز به تصفیه بیمارستانها و باشد و پساب خروجی از 
اضافی در تصفیه خانه هاي فاضالب شهري تصفیه می گردند، و بدون آنکه خطر خاص 

فقط تحت شرایط خاص نظیر شیوع بیماریهاي . بهداشتی و زیست محیطی را سبب گردد
در . دزدایی شونداسهال حاد زائدات بیماران باید به طور اختصاصی جمع آوري و گن

ها و بیمارستان(شبکه جمع آوري فاضالب وجود ندارد، تخلیه فاضالب  ی کهکشورهای
باعث  شده به طور ناقصنشده و یا تصفیهبه صورت تصفیه)مراکز بهداشتی درمانی

مطالعات انجام . یري بر روي بهداشت و سالمت جامعه خواهد شد پذ نامخاطرات اجتناب
% 3/33و % 6/14ب بیمارستانی به شیگال و سالمونال را به ترتیب یافته آلودگی فاضال

الزم به ذکر است که اثرات سمی موادشیمیایی موجود در فاضالب مراکز . اندگزارش کرده
هاي فعال در فرآیند تصفیه بر روي باکتري و میکروارگانیسم)بیمارستانی(بهداشتی درمانی

 .باشدهاي این مرکز میفاضالب از خطرات دیگر موجود در فاضالب
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  و خطرات ناشی از فاضالب هاي بیمارستانی ویژگیها1-
  

 عوامل میکروبی بیماریزا1-1

هاي بیمارستانی که داراي عوامل مهمترین موضوع نگران کننده در ارتباط با فاضالب
پاتوژن ها ها و عوامل انگلی هستند، آن است که این ها، ویروساي، باکتريبیماریزاي روده

هایی که بیماران فاضالب آلوده تولیدشده از بخش. گرددبه راحتی از طریق آب منتقل می
اسهال یکی از مهمترین مسائل کند در طی شیوع بیماریهاي همه گیري اي را درمان میروده

موضوع دیگري که مطرح است آن است که برخی از . و مشکالت بهداشت محیط هستند
موجود در فاضالب هاي بیمارستانی مقاومت دارویی باالیی دارند، به ي عوامل بیماریزا 

عالوه بر آن برخی . همین دلیل به عنوان یک تهدید جدي بر روي سالمت جامعه می باشند
میکروارگانیسم هاي فوق ممکن است مقاومت دارویی خود را به سایر عوامل بیماریزا  از

منتقل کنند به همین دلیل در صورت شیوع عوامل عفونی در جامعه درمان نیز مشکل 
  .خواهد بود

  
 مواد شیمیایی خطرناك -1-2

 
آوري جمعاي ـــهاز موادشیمیایی به علت گندزدایی و نظافت وارد شبکهمقادیر جزئی 

اما اگر مدیریت مناسب اعمال نگردد مقادیر زیادي از موادشیمیایی . شوندفاضالب می
 .آوري فاضالب گرددهاي جمعممکن است وارد شبکه

  
 زایدات دارویی -1-3

  
هاي مختلف بیمارستانی و اغلب مقادیر جزئی از زایدات دارویی هم توسط بخش

اگر . گردداي جمع آوري فاضالب تخلیه میهمچنین توسط داروخانه در داخل شبکه ه
مدیریت مناسب اعمال نگردد ممکن است مقادیر زیادتري از زایدات دارویی که شامل آنتی 
بیوتیک ها و داروهاي ژنوتوکسیک خواهد بود در شبکه هاي جمع آوري فاضالب تخلیه 

 .گردد
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 یزوتوپ هاي رادیواکتیو ا -1-4

  
هاي انکولوژي در داخل شبکه هاي رادیواکتیو توسط بخشمقادیر جزئی از ایزوتوپ 

هاي جمع آوري فاضالب تخلیه خواهند شد که خطري براي بهداشت محیط زیست نخواهند 
 .داشت به شرطی که مدیریت مناسب اعمال گردد

  

  مدیریت فاضالب - 2
  

پایه و رکن اصلی مدیریت فاضالب هاي بیمارستانی اعمال محدودیت شدید بر روي 
براي اجراي . و سمی در شبکه هاي جمع آوري فاضالب است تخلیه مایعات خطرناك

صحیح مدیریت فاضالب بیمارستانی الزم است روشهاي مناسب جمع آوري و بی 
 .خطرسازي گروههاي مختلف زایدات بیمارستانی اجرا شود

  

خطرسازي گروههاي مختلف آوري و بیروشهاي جمع -1- 2
 :زایدات بیمارستانی

  
 زایدات دارویی -1- 2-1

  
- به طور کلی مدیریت صحیح زایدات دارویی با کاهش تولید زایدات دارویی شروع می

راحت و ارزان می   ردد، به دلیل اینکه دفع مقادیر کم زایدات شیمیایی و دارویی نسبتاًگ
 .خطرسازي داردباشد ولی مقادیر زیاد آنها نیاز به تأسیسات خاص تصفیه و بی

  
 دفع مقادیر کم زایدات دارویی-1-1- 2-1

  
  .باشدمی ذیلروش هاي دفع مقادیر کم زایدات دارویی شامل 
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  دفع به طریق دفن در زمین-الف

  
مقادیر کم زایدات دارویی که به طور روزانه تولید می گردد می تواند در داخل مقادیر 

و اما باید توجه داشت که داروهاي سیتوتوکسیک . زیاد زباله هاي عمومی دفن گردد
  .نارکوتیک حتی در مقادیر کم به هیچ عنوان نباید دفن گردد

  
 ) Encapsulation( قراردادن در داخل ظروف و تثبیت زایدات -ب 
 

ل ظروف مقادیر کم زایدات دارویی ممکن است به همراه زایدات تیز و برنده در داخ
  .قرار گرفته و تثبیت گردد

 
 دفن بهداشتی در داخل محوطه بیمارستان - ج

 
دفن بهداشتی مقادیر کم زایدات دارویی در داخل محوطه بیمارستان از دسترسی 

کند، این روش فقط براي به زایدات جلوگیري می )زباله دزدها( جداکنندگان غیرمجاز
تأسیسات بیمارستانی که برنامه هاي محدودي براي مدیریت زایدات دارند مناسب می 

 .باشد
 تخلیه به شبکه هاي جمع آوري فاضالب  - د

 
ها، هاي حاوي ویتامینمقادیر متوسط مواد دارویی مایع یا نیمه مایع نظیر محلول

اما نه داروهاي آنتی (هاي چشمی و غیرهداخل وریدي، قطره سرم هاي  هاي سرفه،شربت
در مقادیر زیاد آب ترقیق شده و داخل شبکه  ممکن است)بیوتیک و داروهاي سیتوتوکسیک

  .هاي جمع آوري فاضالب تخلیه گردد
  
 زباله سوز -ه

در زباله سایر زایدات قابل سوزاندن ،مقادیر کم زایدات دارویی را می توان به همراه 
سوزاند به  )وبا مکان یابی مناسب(سوز استانداردمجهز به تجهیزات تصفیه گاز خروجی ،
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دلیل این موضوع (کل زایدات را زایدات دارویی تشکیل ندهد% 1شرطی که بیش از 
 ).جلوگیري از انتشار آالینده هاي سمی در هوا است

  
 دفع مقادیر زیاد زایدات دارویی -1-2- 2-1

  
دفع مقادیر زیاد زایدات دارویی ممکن است زمانی الزم شود که تحت شرایط خاص 

در این . یا شرایط اضطراري مقادیر زیادي از زایدات ایجاد گرددنظیر تعطیلی داروخانه 
  .شرایط براساس روش زیر می توان جهت دفع این گونه زایدات اقدام کرد

 سوزاندن •

در زباله سوز استانداردمجهز ( .ویی می باشدسوزاندن یکی از روش دفع زایدات دار
جهت اطمینان از ایجاد شرایط   )به تجهیزات تصفیه گاز خروجی وبا مکان یابی مناسب

بهینه احتراق در سوزاندن زایدات دارویی، آنها را باید با مقواهاي بسته بندي داروها یا 
در حالت ایده آل زایدات دارویی باید در زباله  .کرد سایر مواد قابل احتراق مخلوط

زباله سوزهاي با کوره (طراحی و ساخته شده اندسوزهایی که براي زایدات صنعتی 
مورد بهره   )C °1200بیش از (این نوع زباله سوزها در دماي باال. سوزانده شوند)چرخان

  .برداري قرار می گیرند
 )( Encapsulation قراردادن در داخل ظروف و تثبیت آنها •

دفع . زایدات جامد، مایع و نیمه مایع می تواند، در داخل بشکه هاي فلزي تثبیت گردد
مقادیر زیاد زایدات دارویی با این روش توصیه نمی شود مگر اینکه زایدات پس از تثبیت 

هاي زیرزمینی به حداقل  شدن در محل هاي دفن بهداشتی دفع گردند و خطر آلودگی آب
مقادیر زیاد زایدات دارویی نباید به همراه زایدات عمومی بیمارستان . سانده شودمقدار ر

به (آوري فاضالب ترقیق گرددهاي جمعدفع گردد و همچنین نباید جهت تخلیه در شبکه
نمک (هاي داخل وریدي، ، سرم)استثناء محلول خاص دارویی نظیر محلول هاي ویتامین دار

توان در محل هاي خطر هستند را میکه تقریباً بی)گلوکز و غیرهها، آمینواسیدها، لیپیدها، 
ها باید در یک  آمپول. فاضالب تخلیه نمود دفن دفع کرد و یا به شبکه هاي جمع آوري

در حین خرد کردن آنها باید کارگران از لباس کار . سطح محکم و غیرقابل نفوذ خرد شوند
شیشه ها سپس باید . کننداستفاده  محافظ، عینک هاي محافظ چشم و دستکش و غیره
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آمپول ها به علت . جمع آوري گردند و به همراه زایدات تیز و برنده دفع گردندجارو شده 
اینکه ممکن است منفجر گردند و به زباله سوزها آسیب برساند و همچنین کارگران را 

 .مصدوم کننده نباید سوزانده شوند
  

 زایدات سیتوتوکسیک -3- 2-1

  
سیتوتوکسیک بسیار خطرناك هستند و هرگز نباید در محل هاي دفن دفع زایدات 

گزینه هاي ممکن براي دفع . گردد و یا به داخل شبکه هاي جمع آوري فاضالب تخلیه شوند 
  .این گونه زایدات شامل موارد زیر است

 برگرداندن زایدات به تولیدکننده اصلی •

مصرف هستند با بسته بندي مناسب باید داروهایی که تاریخ گذشته اند و یا مازاد بر 
این کار به ویژه در کشورهایی که از زباله سوز  .به تولیدکننده اصلی برگردانده شوند

داروهایی که بسته بندي آنها از بین رفته . استفاده نمی کنند یک گزینه مناسب می باشد
ریخ گذشته و یا است باید مشابه حالت اصلی بسته بندي شوند و بر روي آنها عالمت تا

 .مازاد بر مصرف زده شوند
 سوزاندن در دماي باال •

 Cاز کامل زایدات سیتوتوکسیک با این روش ممکن است به دماي بیش نابودي 
این نوع زایدات در دماهاي پایین تر ممکن است باعث سوزاندن . نیاز داشته باشد °1200

   .پخش بخارات سمی سیتوتوکسیک در هوا گردد
استاندارد ومجهز به تجهیزات تصفیه گاز خروجی وبا  مورد استفاده بایدزباله سوز 
 سوزاندن زایدات سیتوتوکسیک در بیشتر زباله سوزهاي زایدات. باشد مکان یابی مناسب

صورت رو باز، کار صحیحی نمی به شهري و زباله سوزهاي تک محفظه اي و یا سوزاندن 
 .باشد
 تجزیه شیمیایی •

ات سیتوتوکسیک را به ترکیبات غیر سمی و غیر ژنوتوکسیک تجزیه شیمیایی ترکیب
این روش نه تنها براي زایدات دارویی استفاده می شود بلکه براي تمیز . تبدیل می کند

این روش براي . کردن لباس هاي حفاظتی و مکان هاي کثیف نیز استفاده می گردد
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شیمیایی نسبتاً ساده و بسیاري از روش هاي . کشورهاي در حال توسعه نیز مناسب است
و (KMnO4)بی خطر هستند، این روش ها شامل اکسیداسیون به وسیله پرمنگنات پتاسیم 

یا احیاء به  (HBr)و ازت زدایی به وسیله هیدروبرومیک اسید  (H2SO4)یا اسید سولفوریک 
  .وسیله نیکل و آلومینیوم می باشد

و یا تجزیه شیمیایی در حال  الزم به ذکر است که هیچ کدام از روش هاي سوزاندن
حاضر راه حل مناسبی براي بی خطرسازي و یا تصفیه مایعات بیولوژیکی و محل هاي 

تا زمانی که روش مناسبی براي بی خطرسازي . آلوده به عوامل آنتی نئوپالستیک نیستند
ت زایدات سیتوتوکسیک ارائه نشده است بیمارستان باید نهایت احتیاط را براي دفع زایدا

در جاهایی که سوزاندن با دماي باال و روش هاي تجزیه . دارویی سیتوتوکسیک به کار برد
شیمیایی در دسترس نباشد و همچنین امکان ارسال زایدات سیتوتوکسیک به یک کشور 
دیگر جهت بی خطرسازي در تأسیسات مناسب نیز وجود نداشته باشد، حداقل کاري که 

 .ر داخل ظروف و تثبیت و جامد کردن آنها استمی توان انجام داد قراردادن د
   

 زایدات شیمیایی -4- 2-1

  
نظیر زایدات دارویی، مدیریت زایدات شیمیایی با کاهش مقادیر تولید آنها شروع می 

  .شود
 دفع زایدات شیمیایی عمومی - 1- 2-1-4

  
ممکن زایدات شیمیایی معمولی غیرقابل بازیافت، نظیر آمینواسیدها و نمک هاي خاص 

است به همراه زایدات شهري دفع و یا به شبکه هاي جمع آوري فاضالب تخلیه گردد تخلیه 
زایدات شیمیایی مایع به همراه جامدات معلق و جامدات محلول در شبکه هاي جمع آوري 

ها پذیرفته شده است اما به هر حال مجوز فاضالب به طور سنتی در بسیاري از کشور
جهت تخلیه زایدات شیمیایی به شبکه جمع آوري فاضالب الزم رسمی از مقامات مسئول 

معموالً شرایط الزم جهت تخلیه به شبکه هاي جمع آوري فاضالب شامل محدودیت . است
  .و غیره می باشد pHهایی موجود در غلظت آالینده ها، محتوي جامدات معلق، دما، 
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ممکن است سبب  تخلیه موادشیمیایی خطرناك به داخل شبکه جمع آوري فاضالب
مواد . اثرات بد بر روي کارکنان تصفیه خانه و همچنین فرآیند تصفیه در تصفیه خانه باشد

و حالل هاي هالوژن، نباید به شبکه هاي جمع آوري فاضالب تخلیه  1نفتی، کاربیدکلسیم
 .گردند

  
 دفع مقادیر کم زایدات شیمیایی خطرناك - 2- 2-1-4

  
مقادیر کم زایدات شیمیایی نظیر باقیمانده موادشیمیایی در داخل جعبه هاي بسته 

، تثبیت کردن در داخل استانداردبندي، ممکن است به روش سوزاندان با زباله سوزهاي 
  .ظروف و یا دفن در زمین انجام گیرد

  
  دفع مقادیر زیاد زایدات شیمیایی خطرناك - 3- 2-1-4
  

زایدات شیمیایی خطرناك روشی که هم ارزان و هم کامالً بی جهت دفع مقادیر زیاد 
روش دفع این زایدات براساس ماهیت خطري که در آنها وجود . خطر باشد وجود ندارد
حالل ها  زایداتی که قابل سوزاندن می باشند شامل زایداتی نظیر. دارد متفاوت خواهد بود

یر حالل هاي هالوژنه در مقادیر زیاد هستند، اما باید توجه داشت که زایدات شیمیایی نظ
نباید سوزانده شوند مگر این که تأسیسات ) که به عنوان نمونه داراي فلوئور و کلر هستند(

مجهز به تجهیزات تصفیه  ا ومجهز به تجهیزات کنترل آلودگی هواستاندارد و زباله سوزي 
ا که نمی توان به نحو آن بخش از زایداتی ر. باشند) وبا مکان یابی مناسب(گاز خروجی 

مناسب و بی خطر سوزاند، باید توسط شر کت ها و یا سازمان هاي تخصصی داراي 
این شرکت ها ممکن است زایدات جمع آوري شده را . مجوز جمع آوري و دفع گردند

بسوزانند و یا به روش شیمیایی تصفیه کنند )Rotary kiln(توسط زباله سوزهاي چرخان 
  .جهت نگهداري زایدات شیمیایی طراحی شده اند ذخیره کنند یا در محل خاصی که

گزینه هاي دیگر دفع زایدات شیمیایی خطرناك شامل روش هایی نظیر برگرداندن آنها 
البته به شرطی که تولیدکننده اصلی مجهز به . به تولیدکننده اصلی این مواد می باشد

نین می توان زایدات را به کشور همچ. امکانات دفع و بی خطرسازي این نوع زایدات باشد
                                                        

1. Calcium Carbide 
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. دیگري که تجهیزات الزم را جهت دفع و بی خطرسازي زایدات خطرناك دارد فرستاد
فرستادن و نحوه بارگیري و حمل این زایدات باید از معاهده هاي بین المللی نظیر معاهده 

  .بازل پیروي کند
واند مد نظر قرار استفاده از برخی از محصوالت براي مصارف غیرپزشکی نیز می ت

گیرد به عنوان مثال می توان از گندزداهاي تاریخ گذشته جهت شستشو و تمیزکردن توالت 
الزم به ذکر است که عالوه بر موارد بحث شده اقدامات زیر در ارتباط با . ها استفاده کرد

  .زایدات شیمیایی خطرناك قابل توصیه است
جداگانه انبار و نگهداري گردند تا از واکنش زایدات شیمیایی مختلف باید به طور  - 

 .هاي شیمیایی ناخواسته اجتناب گردد
مواد زاید شیمیایی خطرناك نباید در داخل شبکه هاي جمع آوري فاضالب تخلیه  - 

 .گردند
مقادیر زیاد زایدات شیمیایی به دلیل احتمال آلودگی منابع آب نباید به روش دفن در  - 

 .زمین دفع گردند
اد زایدات شیمیایی گندزدا هرگز نباید در داخل ظروف و به روش تثبیت مقادیر زی - 

به دلیل اینکه این نوع زایدات خورنده بوده و بعضی اوقات قابل اشتعال . دفع گردند
 .هستند

 

 زایدات حاوي مقادیر زیادي فلزات سنگین5-1-2 -  - 

  
یا کادمیوم هستند به دلیل خطر آلودگی هوا به بخارات سمی زایداتی که داراي جیوه و 

هرگز نباید سوزانده شوند، همچنین هرگز نباید در زمینه دفن گردند، به دلیل اینکه امکان 
در کشورهایی که شرکت هاي تخصصی . آلودگی آبهاي زیرزمینی وجود خواهد داشت

صنعتی براي بازیافت فلزات سنگین وجود دارد زایدات داراي جیوه و کادمیوم را می توان 
  .یافت فلزات با ارزش به این شرکت ها فرستادجهت باز

همچنین این نوع زایدات و یا تجهیزاتی که داراي این زایدات هستند را می توان جهت 
آنها فرستاد ولی این روش خیلی متداول نیست فرآوري و یا دفع نهایی به تولیدکننده اصلی 

به طور کلی قبل از . ی کنندبه دلیل اینکه بسیاري از شرکت ها از پذیرش آنها خودداري م
ارسال زایدات به . اقدام بر روي این زایدات باید شرایط مورد ارزیابی قرار گیردهرگونه 
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کشورهاي دیگر که نیروي متخصص و تأسیسات الزم جهت بی خطرسازي این زایدات را 
  .است که می تواند مورد توجه قرار گیردداشته باشد یکی از گزینه هایی 

می تواند  اگر انجام هیچ کدام از روش هاي بحث شده امکان پذیر نباشد دفع زایدات 
مراکز بهداشتی درمانی . در یک محل دفع اختصاصی زایدات خطرناك صنعتی انجام گیرد

که برنامه هاي محدود دفع زایدات دارند، می توانند از روش تثبیت در داخل ظروف و دفن 
  .استفاده کنند)در دسترس بودندر صورت (ارددر محل دفن بهداشتی استاند

مشابه مقادیر (در جاهایی که زایدات داراي فلزات سنگین در مقادیر کم تولید می شود
و تأسیسات اختصاصی بازیافت فلزات سنگین در کشور وجود )موجود در زایدات شهري

 .ندارد این نوع از زایدات را می توان به همراه زباله هاي شهري دفع کرد
  

فاضالب   ل به شبکه جمع آوري و تصفیه خانهاتصا 3- 
 شهري

  
تخلیۀ فاضالب هاي بیمارستانی در صورتی به شبکۀ فاضالب شهري مجاز است که  -1

 .شهر داراي تصفیه خانۀ فاضالب در دست بهره برداري باشد
با رعایت موارد زیر تخلیۀ این نوع فاضالب ها بدون پیش تصفیه به شبکۀ الزاماً  -2

مجاز می )که به تصفیه خانۀ در حال بهره برداري منتهی می گردد(فاضالب شهري
 :باشد

براي جلوگیري از ورود مواد معلق درشت موجود در فاضالب هاي بیمارستانی به  •
شبکه، ضروري است یک دستگاه آشغال گیر با مشخصات زیر در مدخل ورودي 

ثابت و غیرقابل جا به  فاضالب بیمارستانها به شبکه فاضالب شهري به صورت
 :جایی نصب گردد

 Depth: 50mm  Width: 10mm    :اندازة میله ها - 

 mm 20-15      :فاصلۀ بین میله ها - 

 
ها ممکن است موادشیمیایی خطرناك، مواد دارویی و باتوجه به اینکه بیمارستان •

پرسنل هاي الزم به ارایه آموزشایزوتوپ هاي رادیواکتیو مصرف نمایند باید ضمن 
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ها باید از طرف این آموزش. مربوطه، از تخلیۀ این مواد به شبکه جلوگیري شود
 .بیمارستان ها و با همکاري شرکت آب و فاضالب استانی ارایه گردد

درصورتیکه مراکز تحقیقات پزشکی و یا بیمارستان هاي تخصصی ویژه اي در  •
یت فاضالب شهري با کیفجود داشته باشد که کیفیت فاضالب آنها سطح شهر و

و یا مواد بازدارندة رشد میکروبی متفاوت و احتماالً حاوي مواد سمی، رادیواکتیو 
به میزان غیرمتعارف باشد، ضروري است موارد به شرکت مهندسی آب و فاضالب 

 .کشور منعکس تا به صورت خاص اتخاذ تصمیم گردد
ورود و تخلیۀ مواد زاید جامد بیمارستانی، خاکستر و بقایاي حاصل از سوزاندن زبالۀ  •

  بیمارستانی، فاضالب حاصل از دستگاههاي کنترل آلودگی در کوره هاي زبالـه سـوز،  
موادشیمیایی پرتوزا، موادشیمیایی و دارویی مازاد که تاریخ مصرف آنها گذشته، اندام 

شده، محیط هاي کشت مصرف شده و مـواد نـوك   ن سقط جنی  هاي قطع شدة بیماران،
 .تیز به شبکۀ جمع آوري فاضالب شهري اکیداً ممنوع می باشد

حاوي چربی باالیی است که بـا تجمـع   ها  هاي بیمارستان حاصل از آشپزخانهفاضالب   •
ها به  آوري فاضالب را فراهم نماید، لذا این مکان هاي جمع تواند موجبات گرفتگی لوله می

گیـر بـر    منظور حذف چربی موجود در فاضالب خود باید اقدام به احداث واحـد چربـی  
 :اساس طرح زیر نمایند
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ه براي کشاورزي یا هر منظور دیگري که استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شد •

فاضالب بیمارستانی با آن همراه بوده است تنها در صورت رعایت استانداردهاي 
 .کشوري مجاز است

 
 

  بتصفیه فاضال 4- 
تصفیه خانه می توانند که به شبکه جمع اوري فاضالب وصل نیستند یی بیمارستانها 
  باشند  داشتهاختصاصی 

 .یک سیستم تصفیه فاضالب کارآمد باید داراي واحدهاي زیر باشد
- تصفیه اولیه جهت حذف بخشی از مواد آلی و مواد جامد معلق به کار گرفته می •

 .شود
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ها و باکتري% 95-90ها را به همراه بیولوژیکی ثانویه که بیشتر تخم انگلتصفیه  •
پساب . نشین شده حذف خواهند کردها به همراه لجن تهبخش مهمی از ویروس

خواهد بود  1ايخروجی از تصفیه ثانویه تقریباً عاري از عوامل بیماریزا انگلی روده
 .ها را به همراه خود خواهد داشتها و ویروسولی هنوز مقادیر مهمی از باکتري

مواد معلق  mg/l20پساب خروجی از تصفیه ثانویه احتماالً داراي : تصفیه تکمیلی •
بنابراین پساب باید فرآیند . باشدآلی خواهد بود که جهت گندزدایی مناسب نمی

اگر زمین کافی و یا شرایط مناسب براي . تصفیه تکمیلی نظیر الگون را طی کند
ون وجود ندارد می توان صافی ماسه اي تند جهت کاهش جامدات معلق احداث الگ

 .را استفاده کرد mg/l10آلی به کمتر از 
جهت رساندن مقادیر میکروبی به آن حدي که در طبیعت وجود : گندزدایی با کلر •

کلرزنی تا نقطه شکست را نیز دارد پساب خروجی از تصفیه تکمیلی باید فرآیند 
هیپوکلرید )بسیار کارآمد(ممکن است با دي اکسید کلرگندزدایی . پشت سر بگذارد

سایر گزینه هاي شامل روش هایی نظیر استفاده از . سدیم یا گاز کلر انجام گیرد
 .اشعه ماوراء بنفش می باشد

گردد ی وارد میگندزدایی پساب خروجی به ویژه در نقاطی که پساب به مناطق ساحل
پوستان به باشد و مردم منطقه عادت به خوردن سختکه محل زیست سخت پوستان می

  .باشدتر میصورت خام دارند با دقت و نظارت بیشتر ضروري
  تصفیه لجن •

فاضالب جهت اطمینان از حذف بیشتر عوامل بیماریزا نیازمند لجن ناشی از تصفیه 
خطرسازي لجن حاصل، خشک کردن و جهت بی یک روش جایگزین. هوازي استهضم بی

تصفیه فاضالب بیمارستانی در داخل . سپس سوزاندن آن به همراه زایدات عفونی می باشد
زیادي تخم انگل و سایر محوطه بیمارستان سبب تولید لجن خواهد شد که داراي مقادیر 

  .عوامل بیماریزا می باشد
  
  
 
  

                                                        
1 . Helminths 
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  از تصفیه فاضالب استفاده مجدد از فاضالب و یا لجن حاصل
  

براساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت فاضالب تصفیه شده اگر قرار است بدون 
محدودیت براي کشاورزي استفاده گردد نباید بیش از یک تخم انگل به ازاء یک لیتر و بیش 

ضروري است که . فاضالب تصفیه شده داشته باشد ml100کلیفرم مدفوعی در  1000از 
کلیفرم مدفوعی  1000یش از یک تخم انگل به ازاء هر کیلوگرم و بیش از لجن تصفیه شده ب

لجن مورد استفاده باید در داخل ترانشه هاي مخصوص . گرم نداشته باشد 100به ازاء هر 
  .پر گردد و سپس با خاك پوشانده شود

  

 هايکه برنامه بیمارستانهاییهاي ممکن براي گزینه - 5
 .فاضالب خود دارندمحدودي را براي مدیریت 

  
 استفاده از الگون-5-1

  
در مناطق و یا جاهایی که تنها یک بیمارستان و یا مرکز بهداشتی درمانی وجود دارد 

حداقل کاري است  توان از تأسیسات تصفیه فاضالب استفاده کرده، استفاده از الگونو نمی
  .که می توان براي تصفیه فاضالب انجام داد

حداقل داراي دو الگون متوالی باشد تا سطح تصفیه را در حد قابل این سیستم باید 
به دنبال الگون می توان از فرآیند تصفیه در زمین و ظرفیت صاف سازي . قبول فراهم کند

در صورتی که بیمارستان زمین کافی براي احداث الگون نداشته باشد و . خاك استفاده کرد
فیه فشرده وجود نداشته باشد راه حل امنی براي همچنین هزینه الزم براي تهیه سیستم تص

 .دفع فاضالب وجود نخواهد داشت
  

 حداقل نیازمندي هاي مربوط به ایمنی -5-2
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براي مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان هایی که برنامه هاي مدیریتی محدودي 
ندارند براي فاضالب خود دارند و توانایی  تصفیه فاضالب خروجی از تأسیسات خود را 

  .زیر باید جهت کاهش خطرات بهداشتی انجام گیرداقدامات 
هاي مجزا نگهداري شوند و زایدات با عفونت هاي روده اي باید در بخشبیماران  •

آوري گردد و سپس با استفاده موادشیمیایی ناشی از آنها به طور جداگانه جمع
- گیري وبا بسیار مهم میاین عمل به ویژه در ارتباط با همه. قوي گندزدایی گردد

 .باشد
هاي جمع آوري فاضالب تخلیه هیچ نوع ماده شیمیایی و دارویی نباید داخل شبکه •

 .گردد
لجن حاصل از تصفیه فاضالب بیمارستان باید کامالً آب زدایی شده و توسط  •

کن طبیعی خشک گردد و با استفاده از موادشیمیایی گندزدایی بسترهاي لجن خشک 
ی می تواند با هیپوکلریت سدیم، گاز کلر و ترجیحاً با دي اکسید کلر گندزدای(گردد

 ).انجام گیرد

 .لجن حاصل از بیمارستان هرگز نباید براي اهداف کشاورزي استفاده گردد •
فاضالب حاصل از بیمارستان هرگز نباید به منابع آب طبیعی که براي آبیاري مزارع  •

و یا براي اهداف تفریحی استفاده می  طیفی و سبزي، یا به عنوان منبع تأمین آب
 .شود، تخلیه گردد

بهداشتی درمانی کوچک که برنامه هاي مدیریتی محدودي بیمارستان ها و مراکز  •
دارند احتماالً فاضالب خود را در داخل محیط تخلیه خواهند کرد در این شرایط راه 

) چاه جاذب(رحل قابل قبول استفاده از صاف سازي طبیعی از میان خاك نفوذپذی
اما باید توجه داشت که این این کار باید در بیرون از حوضه آبریز سفره . می باشد

 .زیرزمینی مورد استفاده براي تأمین آب انجام گیرد
  

 بهسازي -5-3

  
مراکز بهداشتی درمانی موجود در کشورهاي در حال  بیمارستانها و در بسیاري از

زایدات معموالً وارد محیط می گردد و . توسعه بیماران به امکانات بهسازي دسترسی ندارند
فضوالت دفعی انسانی . سبب ایجاد بیماریهاي عفونی و غیرعفونی در بین مردم می گردد
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می باشد، این امر در مورد یکی از مهمترین عوامل انتقال دهنده و بیماریهاي مسري 
فضوالت ناشی از بیماران بستري شده در بیمارستان که حامل غلظت هاي باالتري از 

  .عوامل بیماریزا هستند، بیشتر اهمیت دارد
این موضوع اهمیت فراهم کردن امکانات و تأسیسات الزم بهداشتی براي دسترسی 

 _تقال عوامل عفونی از راه مدفوعی مسیرهاي ان. مردم به آنها را بیشتر نمایان می کند
دهانی و همچنین از طریق تماس با پوست و موارد مشابه است که جهت جلوگیري از 

  .گسترش عوامل عفونی در میان مردم باید کامالً قطع گردند
مراکز بهداشتی درمانی باید به شبکه هاي جمع آوري فاضالب این  در حالت ایده آل 

که این امکانات وجود ندارد باید اقدامات الزم جهت بهسازي در جاهایی . متصل باشند
در بیمارستان هاي صحرایی که به طور موقت در زمان شیوع . محیط انجام گیرد

گردند گزینه استفاده از توالت هاي شیمیایی نیز باید مد نظر بیماریهاي همه گیر احداث می
  .قرار گیرد

با آب گرم و (زم جهت شستشوي آسانعالوه بر سرویس هاي بهداشتی، امکانات ال
باید در دسترس بیماران، کارکنان و مالقات کنندگان باشد تا شیوع بیماري از )صابون

  .به حداقل برسد)بیمارستان(طریق مرکز بهداشتی درمانی
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