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 أ 

�مـقـدمــــة���������:

���ش�ل�الب�ئة�اليوم�أحد�أھم�موضوعات�العصر�احلـديث،�فمـن�أكثـر�وأھـم�األسـئلة�الـيت�ت�بـادر�إىل�أذھـان�الكثري�

من�الباحثني�واالقتصاديني�تلك�اليت�تتعلق�بطبيعـة�العالقـة�بـني�اإل�سـان�والطبيعـة،�وكيـف�هلـذه�العالقـة�أن�

�ســـتمر�خاصـــة�مـــع�ظهـــور�بـــوادر���ـــاطر�كبـــرية�قـــد�تواجههـــا�األرض�وســـ�ا�ا�يف�املســـتقبل�القر�ـــب.�فقـــد�عمـــل�

اإل�ســان�منــذ�وجــوده�علــى��عمــري�األرض�وحتســني�ظروفــھ�ومع�شــتھ��ــا،�ويف�ســ�يل�حتقيــق�ھــذه�الغايــة�اتبــع��جــا�
عفو�ــا�مل�يــراع�فيــھ�التــوازن�الب�ئــي�وال�حــىت�األخالقــي،�لــذا�فالعديــد�مــن�التحــديات�والقضــايا�الرئ�ســة�الــيت�تواجــھ�

التمعات�ال�شر�ة�اليوم�و�شغل�العديد�من�املعنيني��ـا�حبيـث�خيصـص�هلـا�الكثـري�مـن�الوقـت�واجلهـد،�ھـي�قضـايا�

تتمحور�حول�االجتاه�الذي�سوف�تؤول�إليھ�جمتمعاتنا�يف�املستقبل.��������إن�احملافظــة�علــى�املــوارد�الطبيعيــة�وكيفيــة�
تلبيــة�احلاجــات�األساســية�مــن�مــاء�وغــذاء�ورعايــة�صــحية�ومــأوى�أصبحت��ش�ل�حتدي�عاملي،�باإلضافة�إىل�احملافظـة�
�وثيقـا�

ً
علـى�سـالمة�اهلـواء�واملـاء�والرتبـة�مـن�التلـوث،�وممـا�ال�يـدعو�للشك�فيھ�أن�مش�لة�تلوث�الب�ئـة�تـرتبط�ارتباطـا

بوسـائل�احلـد�مـن�ھـذا�التلـوث�و�الـذات�بوسـائل�التنميـة،�فمــن�وســائل�التنميــة�احلديثــة�التقــدم�الطــ��يف��يــع�الــاالت،�
والــذي�مــن�أھدافــھ�احملافظــة�علــى�صــحة�اإل�ســان،�وحمار�ــة�األمــراض�ا��تلفــة�واإلســعافات�األوليــة�وغريھــا،�ولكــن�
ھنــاك�جوانــب�ســلبية�هلــذا�لتقــدم�وإجراءاتــھ�وھــو�تلوث�الب�ئـة�مبختلـف�امللوثـات�الطبيـة،�فنفايـات�خـدمات�الرعايـة�

الصـحية�مبختلـف�أنواعهـا�مـثال�متثـل�اليـوم�أحـد�أھم�املشا�ل�اخلطرية�والتحديات�الصعبة�اليت��ع�شها�و�تواجهها�

الب�ئة�املعاصرة�بصفة�عامـة�واملؤسسـات�الصـحية�بصفة�خاصة،�وذلك�ملا�يرتتب�عليها�من�آثار�وأضرار�بي�ية�

و��ية�خطرية�ومميتـة��تصـاحبها�حـىت��عـد�الـتخلص�

منها�بطرق�خمتلفة.��������ففــــي�العقــــود�الســــابقة�مل�تلــــق�ھــــذه�املشــــ�لة�ذلــــك�االھتمــــام�الــــذي�يليــــق�حبجمهــــا�ودرجــــة�
تأثريھــــا�علــــى�جمتمعاتنـــا�وعلـــى�نوعيـــة�حياتنـــا،�إذ�يف�معظـــم�األحيـــان��كـــان�يـــتم�التعامـــل�مـــع�النفايـــات�بإتبـــاع�مـــدخل�
األســـلوب�الواحــد،�والطر�قــة�الواحــدة،�دون�النظــر��عمــق�و�شــمولية�وإتبــاع�األســلوب�العلمــي�املن��ــي�الســليم�

بدراســة��افــة�األ�عاد�األخرى�املتعلقة��ا�واملصاحبة�هلا،�مثل�اجلوانب�البي�ية�واالجتماعية�والتقنيـة�والصـحية�

واالقتصـادية��وحـىت�

الدي�ية.�ويف�احلقيقة�إدارة�نفايات�خدمات�الرعاية�ال��ية��عد�اآلن�من�أك���املشكالت�الـيت�تواجههـا�جمتمعاتنـا�
،�بــــل�وأصــــبحت�ضــــمن�قضــــية�عامــــة�وكبــــرية،�ھــــي�التنميــــة�

ً
�و�شــــاب�ا

ً
خاصــــة�يف�املــــدن�احلضــــر�ة�األكثــــر��عقيــــدا

�أصـــبحت�اآلن�مـــن�
ً
�واقتصـــاديا

ً
�و�ي�يـــا

ً
املســـتدامة،�ولـــذلك�فـــإن�إدارة�النفايـــات�بطر�قـــة�صـــحية�وســـليمة�اجتماعيـــا

األھـــداف�الـــيت��ســـ���إىل�حتقيقهـــا��يـــع�دول�العـــامل،�و�عتـــرب�مـــن�املؤشـــرات�الـــيت�تتخـــذھا�الـــدول�ملعرفـــة�مـــدى�

حتقيقها�للتنمية�املستدامة.��������و�اجلزائـــر��كغريھـــا�مـــن�الـــدول��عـــاين�مـــن�مشـــا�ل�التلـــوث�خاصـــة�التلـــوث�النـــات��عـــن�
مؤسســـا�ا�الصـــحية�مبختلـــف�أنواعهـــا�وتصـــنيفا�ا،�واملتمثـــل�يف�نفايـــات�أ�شـــطتها�وخـــدما�ا�الصـــحية.�ون�يجـــة�ملـــا�

فرضـــتھ�التحـــديات�
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االقتصادية،�الثقافية،�االجتماعية�والصـحية�علـى�املنظومـة�العموميـة�للصـحة�بـاجلزائر�يف�ال��ـوء�إىل�اسـرتاتيجيات�

التغيــري�والتطـــو�ر�الفعــال،�جلعـــل�األھــداف�والبنـــاء�التنظيمـــي�وأســاليب�اإلدارة�وال�شـــغيل�والعــاملني�فيهـــا�يف�حالـــة�
ا���ام�وتقبل�لعوامل�التغيري�امل�سارعة،�عملت�السلطات�املعنية�ع���البحث�عن�احلـل�املناسـب�كبـديل�لتنظـيم�

القطاع�الص���والذي�يتمثل�يف�اخلر�طة�ال��ية�اجلديدة�اليت�جاءت�وفقا�للمرسوم�التنفيـذي�رقـم�140-07�املؤرخ�

يف�19�ماي�2007�املتعلق�بإ�شاء�وتنظيم�و�سيري�املؤسسة�العمومية�االس�شفائية،�فهـل�هلـذا�التغيـري�أثـر 

يف�إدارة�النفايات�ع���مستوى�ھذه�املؤسسات�ال��ية�،�خاصة�وأن�كمية�النفايات�يف�تزايد�مستمر.���1-�
إشـ�الية�الـبحث:�

�����إن�مشـكالت�تلـوث�الب�ئـة�قـد�اك�سـ�ت�أمهيـة�م��ايـدة�علـى��افـة�املسـتو�ات�حيـث�ا�شـغلت��ـا��يـع�الدول،�

وأصـبحت�حتتـل�مكـان�الصـدارة�بـني�مـا��شـغل�العـامل�مـن�مشـكالت.�و�ـاألخص�بالنفايـات�الصـناعية�عامة�و�نفايات�

خدمات�الرعاية�ال��ية�خاصة�واليت�ت��ايد�خماطرھا�وآثارھا�يوما��عد�يوم،�حىت�أصابت��ل�ما�

يتعلـق�باإل�سـان�مـن��ائنـات�حيـة�وغريھـا�وأضـرت�بكـل�مـا�حيـيط�بـھ�مـن�مـوارد�طبيعيـة،�وھـو�األمـر�الـذي�يهدد�

عرقلة�الوصول�إىل�تنمية�مستدامة�تضمن�وجود�نوع�جديد�من�العدالة�واملساواة�بني�األجيال�قلمـا�كـان�

ينظر�إليها�يف�السابق.������باعتبار�املؤسسة�ال��ية-��كغريھا�من�املؤسسات-�ت�شط�يف�ب�ئة�حركية،�األمر�الـذي�
�سـتد���تـوفر�إدارة�عمليــة�إبداعيــة�تتفــق�واملتغـــريات�البي�يــة��كمــا�ونوعـــا�وتــتالءم�مــع�املســـتجدات�االقتصــادية�

والثقافيــة�واالجتماعيـــة�

وال��ية�و�ستطيع�مواجهة�التحديات�املنتظرة.������وتتطلب�مواجهة�التحديات�اآلنية�واملستقبلية�حتـوالت�

مدروسـة�يف�كيفيـة�إدارة�املؤسسـات�الصـحية،�خاصـة�يف�ظـــل�أمهيـــة�املؤسســـات�الصـــحية�يف�ترقيـــة�الصـــحة�
العامـــة،�ممـــا��ســـتوجب�عليهـــا�تبـــين�توجهـــات�حديثـــة��عتـــرب��كمــداخل�للتغيــري؛�وتركــز�علــى�كيفيــة�تقليــل�ا��ــاطر�
البي�يــة�لنفايــات�الرعايــة�الصــحية�احملتملــة�بقــدر�الرتكيــز�علــى�رفع�مستوى�اخلدمـة�مـن�خـالل�اإلدارة�السـليمة�

والفعالـة�لنفايـات�ھـذا�القطـاع�الـذي�يهـتم�بـأغ���وأمثـن�مـا�ميلكـھ�

والتمع الصحيح السليم املعاىف  .اإلنسان
������مما�تقدم�ميكن�حصر�إش�الية�البحث�يف�ال�ساؤل�التايل:�كيــف�يــتم�التعامــل�مـــع�نفايــات�خــدمات�الرعايـــة�

الصــحية�يف�املؤسســة�االس�شـــفائية�اجلزائر�ــة،�وھــل�هلـــذا�

التعامل�أثر�ع���التنمية�املستدامة�؟.�

-
���و�ناءا�عليھ�يقودنا�ھذا�ال�ساؤل�إىل�طرح�األسئلة�اجلزئية�التالية:��ھـل�الطــرق�الــيت��عتمــد�عليهــا�املؤسســات�

االس�شــفائية�يف�معاجلــة�نفايا�ــا�فعالــة�؟�ومــا�مــدى�فعاليــة�

- 
- 

ھذه�الطرق�ودورھا�يف�التنمية�املستدامة؟�
ما�ھو�دور�اإلدارة�ال��ية�يف��سيري�نفايات�خدمات�الرعاية�ال��ية؟�ما�ھي�

الصعو�ات�اليت�تواجهها�املؤسسات�االس�شفائية�يف��سيري�نفايا�ا�؟�
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2- فرضيات الـدراسة: 

-
ع���ضوء�العرض�السابق�إلش�الية�الدراسة�ميكن�طرح�الفرضية�األساسية�التالية�واختبار���تها�وھي:��توجــد�

فعاليــة�يف�التعامــل�مــع�نفايــات�خــدمات�الرعايــة�الصــحية�باملؤسســات�االس�شــفائية�العموميــة�اجلزائر�ــة،�

مما���ساھم��ش�ل�معترب�يف�حتقيق�التنمية�املستدامة.�

-
وعليھ�ميكن�حتديد�الفرضيات�الفرعية�التالية:��الطرق�واألساليب�اليت��عتمد�عليها�املؤسسات�االس�شفائية�

يف�معاجلة�نفايا�ا�فعالـة�وھـذه�الفعاليـة�
تنعكھ�إ�ابا�ع���الب�ئة�احمليطة��ا.

- 
- 

لإلدارة�ال��ية�دور�فعال�يف��سيري�نفايات�خدمات�الرعاية�ال��ية.�ال�تواجھ�املؤسسات�

االس�شفائية�اجلزائر�ة�صعو�ات�تقلل�من�قدر�ا�ع���ال�سـيري�الفعـال�للنفايـات�
ال��ية.�

-
3-�أمهية�الـدراسة:��موضوع�الدراسة�من�املواضيع�احلديثة�وھو�ير�ط�جماالت�دراسة�خمتلفة�ببعضها�

البعض،�و�وضـح�العالقـة��فيمـا�ب�نهــا،�فهــذا�املوضــوع�يــر�ط�بــني�ال�ســيري�واالقتصــاد��والب�ئــة�والصــحة،�

وذلــك�مــن�خــالل�معرفــة�اآلثــار�املتبادلــة�بــني�ھذه�الـاالت،�كمعرفـة�أثـر�التقـدم�يف�الوسـائل�الطبيـة�علـى�

الصـحة�العامـة�والتنميـة�املسـتدامة،�ومعرفـة�أثـر��سـيري�

-
خملفات�ھذا�التقدم�ع���التوازن�البي��؛��ھــذه�الدراســة��تركــز�علــى�عنصــر�أساســي��ومهــم�لــھ�األثــر�الكبــري�يف�

تقليــل��ســبة�النفايــات�ومــن�املنبــع،�أال�وھــو�

-
كيفية�التعامل�مع�ھذه�النفايات�من�خالل�اإلدارة�السليمة�املت�املة�ملعاجلة�ھذه�األخرية؛���تم�الدراسة�

بال�شاطات�الواجب�ع���إدارة�املؤسسات�االس�شـفائية��القيـام��ـا�و�عـدم�إمهاهلـا،�فباإلضـافة�إىل�الوظــائف�

اإلدار�ــة�للتميــز�يف�أداء�اخلدمــة،��ــب�التميــز�يف�إدارة�خملفــات�ونفايــات�ھــذه�األخــرية،�وذلــك�لضــمان�

-
االستمرار�يف�تقدميها�جبودة�عالية؛��جناح�املؤسسة�و�قائها�واستمرارھا�يف�الب�ئة�املعاصرة�مرھون�بتم��ھـا�يف�

رسـالتها�وأھـدافها�اإل�سـانية�واألخالقيـة�واســـرتاتيجيا�ا�وأنظمتهـــا�وفلســـفات�العمـــل�الـــيت�تت�ناھـــا�لتحقيـــق�
غايا�ـــا�واألھـــم�مـــن�ذلـــك��تكيفهـــا�مـــع�بي�تهـــا،�

-
و�مراعا�ا�لضوابط�االستدامة؛��ازدياد�الو���واإلدراك�ملدى�خطورة�النفايات�ال��ية�علـى�الب�ئـة�

واإل�سـان�واالھتمـام�الكبـري�بضـرورة�التعامـل�

-
�
ً
الفعال�مع�ھذه�النفايات؛���شـ�ل�األنـواع�العديـدة�مـن�ا��لفـات�و�نفايـات�الرعايـة�الصـحية�الـيت�تنـت��يوميـ�ا

مصـدًرا�متجـدًدا�للملوثـات�

الـيت�يـتم�الـتخلص�منهـا�إمـا�عـن�طر�ـق�الـدفن�أو�احلـرق�أي�الطـرق�التقليديـة،�ونظـًرا�للتنـوع�الكبـري�يف�الصـورة�
الف��يائيـة�والرتكيـب�الكيميـا�ي�هلـذه�ا��لفـات�فإ�ـا�تتطلـب�إتبـاع�أسـاليب�معاجلـة�متعـددة�ومتخصصـة�قـد�

�ستخدم�بصورة�منفردة�أو�من�خالل�جمموعـة�مـن�األسـاليب�املت�املـة،�و�ـؤدي�الـتخلص�مـن�نفايـات�خـدمات�
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الرعايـة�الصـحية�الغـري�معاجلـة�باألسـاليب�ا��تلفـة�املشـار�إليهـا�إىل�إحـداث�آثـار�شـديدة�الضـرر�بالب�ئـة�و�ـاملوارد�

- 
الطبيعية�املتاحة�من�تر�ة�ومياه�وھواء؛��عد�مش�لة�"�نفايات�خدمات�الرعاية�ال��ية�"�من�املشا�ل�اخلطرية�

ملا�يرتتب�عليها�مـن�آثـار�وأضـرار�بي�يـة�

و��ية�تصاحبها�حىت��عد�التخلص�منها�بالطرق�التقليدية؛�

�تأثري�ز�ادة�إنتاج�األدو�ة�لألمراض�احلديثة)افلونزا�الطيور�واخلناز�ر(�يف�ز�اد�ة�كمية�ونوعية�النفايات.�-
4-�أھداف�الدراسة:�

-
�����للدراسة��لة�من�األھداف،�نذكر�من�ب�نها���حماولة�حتسيھ�املؤسسات�االس�شفائية�اجلزائر�ـة�بضـرورة�

االھتمـام�مبشـ�ل�نفايـات�خـدمات�الرعايـة�الصـحية،�

و�أمهية�قياس�ومتا�عة�ال�سبة�امل��ايدة�هلا�ملا�لذلك�من�آثار�سلبية�ع���الب�ئة�والتمع�واحلياة�اإل�سانية؛�
-
-

�املسامهة�يف�إرساء�مفهوم�إدارة�مت�املة�ملعاجلة�النفايات�الصادرة�عن�أ�شطة�املؤسسات�ال��ية؛���أمام�
أمهية��وخطورة�ما�ينجم�عن�النفايات،�فإنھ�من�الضروري�التكفل��ذا�املش�ل�و�سيريه�بصفة�جمملة؛�

�إن�ال�ســـيري�احلســـن�لنفايـــات�خـــدمات�الرعايـــة�الصـــحية�مـــن�طـــرف�اجلماعـــات�احملليـــة�يـــؤدي�إىل�آفـــاق�واعـــدة�-

-
لتنمية�االسرتجاع�باجلزائر،�وھذا�خيضع�ملدى��عاون�اجلماعات�احمللية��واملتعاملني�يف�جمال�االسرتجاع��والرس�لة؛��

إن��ســيري�النفايــات�الصــحية��عــين�القــدرة�علــى�الــتحكم�فيهــا�مــن�حلظــة�إنتاجهــا�إىل�غايــة�معاجلتهــا،�والــتخلص�

-
النها�ي�منها�بطرق�وأساليب�تضمن�القضاء�ع���اآلثار�السلبية�الناجتة�عنها؛��عــرض�أفضــل�وأحــدث�األســاليب�

للتعامــل�اال�ــايب�مــع�نفايــات�خــدمات�الرعايــة�الصــحية�بــدال�مــن�الطــرق�
التقليدية.�

5-�مربرات�اختيار�موضوع�الدراسة:�
�عود�الرغبة�يف�معاجلة�ھذا�املوضوع�بالذات�إىل�جمموعة�من�العوامل،�ميكن�ت��يصها�فيما�

ي��:� -
-

�الرغبة�يف�البحث�يف�مش�ل�من�املشا�ل�القطاعية�باجلزائر؛�����يل�الرغبة�لدى�املؤسسات�االس�شفائية�
بصفة�عامة�واجلزائر�ة�منها�بصفة�خاصة�يف�إ�ـاد�الطـرق�والسـبل�

-
املالئمة�إلدارة�نفايات�خدمات�الرعاية�ال��ية؛��تركيــز�اإلدارة�الصــحية�علــى��ســيري�األ�شــطة�الــيت��ســتهدف�

حتســني�اخلــدمات��شــ�ل�مباشــر،�وإمهــال��ســيري�

-
وخماطر�نفايات�وخملفات�ھذه�األخرية؛��متاثــل�مســتو�ات�التعامــل�مــع�إشــ�الية�نفايــات�خــدمات�الرعايــة�

الصــحية�يف�الكثــري�مــن�املؤسســات�الصــحية�

-
اجلزائر�ة�وظهور�احلاجة�إىل�التغيري؛��حداثة�املوضوع�وقلة�البحوث�اليت�ت�ناولھ،�خاصة�وأنھ��ستقطب�اھتمام�

الكثـري�مـن�اخلـرباء،�واملؤسسـات،�
واملنظمات�احمللية�و�

الدولية.�6-�حدود�

الدراسة:�
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������بال�سبة�حلدود�الدراسة�امليدانية�فتنقسم�إىل:�احلدود�امل�انية:�يتضمن�اجلانب�امليداين�للبحث�
دراسة�حالة�املؤسسة�االس�شفائية�اجلزائر�ـة�وقـد�ركزنـا�بالتحديـد�علــى�املؤسســة�االسشــفائية�

العموميــة،�واختــريت�جمموعــة�مــن�املؤسســات�االس�شــفائية�العموميــة�يف�عــدة�واليــات�مـــن�الـــوطن�
لتمثـــل�العينـــة�ا��تـــارة�إلجـــراء�البحـــث،�ووقـــع�االختيـــار�علـــى�كـــل�مـــن�واليـــة�املســـيلة،�ســـطيف،�بـــرج�

بوعر�ر��،�و�اجلزائر�العاصمة.�
احلدود�الزمانية:�مت�إجراء�الدراسة�امليدانية�يف�الفرتة�املمتدة�ما�بني:�س�تمرب�2011�إىل�غاية�فيفري�2012.�

7-�الدراسات�السابقة:������أجر�ـت�دراسـات�عديـدة�حــول�النفايـات�الطبيـة�خـالل�العشــر�ن�السـنة�املاضـية،�

لكـن�األبــرز�منهـا�تلـك�الــيت�

 .كت�ت�مبطلع�األلفية�الثالثة،�فمن�ھذه�الدراسة�عر�ية�وأخرى�أجن�ية،�وس�تم�عرضها�ع���ھذا�األساس�
أوال-�الدراسات�العر�ية�أ-�دراســة�أنــور�عبــد�اجلبــار�القصــري،2003،��عنــوان�:�إجــراءات�التعامــل�مــع�

النفايــات�الصــحية�مس�شــفيات�مدينــة�املوصــل�العراقيــة،�و�عــد�ھــذه�الدراســة�مــن�الدراســات�الرائــدة�يف�

العــراق،�وھــي�حبــث�دبلــوم�عــايل�بــإدارة�املس�شــــفيات�مــــن�جامعــــة��غــــداد���ليــــة�اإلدارة�و�االقتصــــاد�.حيــــث�
ت��صــــت�املشــــكالت�بوجــــود�جمموعــــة�مــــن�الصـــعو�ات�الـــيت�تواجــــھ�عمليـــة�إدارة�النفايـــات�الطبيــــة�يف�

مس�شـــفيات�احملافظـــات�العراقيــــة،�و�خصوصـــا�حمافظــــة�ن�نوى،�حيث�توجد�فجوة�كبرية�مابني�الواقع�احلقيقي�

هلا،�و�بني�ما�يتم�التخطيط�إليھ،�و�الذي�يفـرتض�حتقيقـھ،�و�توصـــلت�الدراســـة�إىل�نتـــائ��خميبـــة�لآلمـــال�مـــن�حيـــث�
املشـــكالت�الكبـــرية�الـــيت�تواجـــھ�املس�شـــفيات�يف�جمـــال�التعامــل�مــع�النفايــات�الطبيــة،�و�حتديــد�األســاليب�

النا��ــة�لتــدبريھا.�ولقــد�خرجــت�الدراســة�بتوصــيات�عديــدة،�

: �ان��من�ب�نها�ما�يأيت��االعتمـــــاد�علـــــى�اهلي�لـــــة�املعـــــدة�مـــــن�قبـــــل�منظمـــــة�الصـــــحة�العامليـــــة(�WHO)�يف�-
إدارة�النفايـــــات�الطبيـــــة�يف�

املس�شفيات�العراقية؛�

�صــياغة�إســرتاتيجية��وطنيــة�لتــدبري�النفايــات�الطبيــة،�ووضــع��شــر�ع�وطــين�ليكــون�القاعــدة�األساســية�لتحســني�-

 ؛ككل العراق مستوى على معاجلتها
 ؛متطلباتا بكل لإلحاطة عنها مستفيضة دراسة وإعداد العدوى على السيطرة وسائل تقييم -
 ضــــرورة و ؛تولــــدها الــــيت الســــلبية التــــأثريات و األضــــرارب النفايــــات بإنتــــاج املتصــــلة اجلهــــات و العــــاملني توعيـــة -

 علــى للســيطرة  منظمــة لــوائح و أنظمــة و قواعــد اعتمــاد عـن فضــال هــذا حديثــة، علميــة بأســاليب منهــا الـتخلص
 ؛وسالمتهم العاملني محاية

 اعتمـــاد مـــع الصـــحية الرعايـــة لنفايـــات الســـليمة اإلداريـــة املمارســـات و املخـــاطر عـــن الكاملـــة املعلومـــات تـــوفري -
 اخلاصــــة االســــتمارات إعــــداد وخصوصــــا كافــــة، الصــــحية املنظمــــات مســــتوى علــــى متكاملــــة واســــتمارات منــــاذج
 ؛فيها قسم كل من وعيتهان و املتوالدة النفايات  كمية حبساب
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 .فيها االستثمار و الطبية النفايات من بالتخلص للمشاركة اخلاص القطاع تشجيع -
 الوضـع يف دراسـة– فلسـطني يف الطبيـة النفايات إدارة:  ، بعنوان2003، اخلطيبعصام أمحد  دراسة -ب 

 علـى تأثرياتـا و الفلسـطينية املستشـفيات تنتجهـا الـيت الطبيـة النفايـات حجـم علـى ةالدراسـ ركـزت حيث ،القائم
 عــدم و الطبيــة، النفايــات معاجلــة قــواننيب املستشــفيات بعــض التــزام عــدم أثــار تقيــيم عــن فضــال ،العامــة الصــحة
 باملوجـات التطهـري ،(Autoclave) ملبخرةبـا احلـراري التطهـري:  مثـل للمحارق احلديثة البدائل على االعتماد
 توصـلت الـيت النتـائ   ومن .(Chemical method) الكيميائي والتطهري ،(Microwave) الصغرية
 :الدراسة إليها
 للنفايـــات الســـليمة اإلدارة جنـــاح يف الزاويـــة حجـــر تادّ عـــ و الطبيـــة، النفايـــات إدارة يف البشـــرية املـــوارد دور أمهيـــة
 ؛الطبية

 بــني ناجحــة مشــاركة لوضــع صــحيحة غــري ممارســات بوجــود الطبيــة النفايــات معاجلــة يف اخللــل  أســباب تكمــن -
 بالنســبة خصوصــا مبعاجلتهــا، يتعلــق فيمــا والتــدريب املعرفــة وضــعف واملختــربي واإلداري والصــحي الطــيف الطــاقم
 املــــدراء قيــــام عــــدم وكــــذالك العليــــا، الســــلطات مــــن الفاعلــــة الرقابــــة مقومــــات وانعــــدام والنظافــــة، اخلدمــــة لعمــــال
 .الطبية النفايات إدارة جمال يف عملال حتكم اليت القوانني ضعف عن فضال ،متكامل بشكل مبهماتم

، حيــث ليبيــا يف الطبيــة احملــارق وطــرق معاجلــة النفايــات، بعنــوان : 2005 ،الثابــتالطــاهر إبــراهيم  دراســة-ج
 املستشـــفيات، يف مصـــادرها وحتديـــد الطبيـــة النفايـــات  معاجلـــة جمـــال يف العـــاملني إصـــابات علـــى الدراســـة ركـــزت
  التــأثريات مــن احلــد وأســاليب املنــزيل، العــالج و اخلاصــة، والعيــادات واملختــربات األوليــة، الصــحية الرعايــة ومراكــز
 النفايـــات مـــع لســـليما للتعامـــل رئيســـية طـــواتخب العمـــل إىل الدراســـة وتوصـــلت هلـــا، اجليـــدة غـــري لـــإلدارة الســـلبية
 .الطبية
ــــر دراســــة-د ــــوان2006،  الســــنجري أمحــــد عــــالء جري ــــات معاجلــــة أســــاليب تطــــوير:  ، بعن ــــة النفاي  يف الطبي

ــرة مستشــفيات  العــايل الــدبلوم شــهادة لنيــل حبــث وهــي الدراســة هــذه هــدفتو  ،)الرصــافة ( بغــداد صــحة دائ
 إلدارة مناســـب برنـــام  تطـــوير يف اإلســـهام إىل  بغـــداد جبامعـــة االقتصـــاد و اإلدارة كليـــة يف املستشـــفيات بـــإدارة
 و العامـة الصـحة حتسني غايات إىل الوصول أجل من ذلك و املعامل، واضحة أس  على مبين الطبية، النفايات
 ولقــد التطبيــق، وســهل مقبــول برنــام  وضــع و املالئمــة اآلليــات حتديــد وعــرب العــراق، يف للســكان احمليطــة البيئــة
 مستشــفيات يف الطبيـة النفايــات مـن للـتخلص متكامــل غـري برنـام  وجــود مفادهـا مشـكلة مــن الدراسـة تانطلقـ
 مـــع الســـليم التعامـــل بعـــدم بالنتيجـــة تســـبب مـــا التخصصـــية، مراكزهـــا بعـــض و )،الرصـــافة (بغـــداد صـــحة دائـــرة

 مـــن الكثـــري أوقعـــت ارجتاليـــة، عشـــوائية بطـــرق كإزالتهـــا خاطئـــة وتصـــرفات ســـلوكيات ظهـــور و الطبيـــة، النفايـــات
 chemical( الكيميائيـــة واملـــواد (micro-organisms) للجـــراثيم التعـــرض مثـــل واإلضـــرار احلـــوادث

materials( ، السامة والدوائية )toxic( أبرزها من مهمة استنتاجات إىل الدراسة توصلت. و : 
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 حبيـث املبحوثـة، املستشـفيات يف العـاملني مـن كبـرية نسـبة لدى أولية الطبية النفايات إدارة موضوع يشكل ال -
 بعــضيف  أنو  بــل معهــا، للتعامــل الســليمة اإلجــراءات مــن األدىن احلــد معــايري حــىت يطبــق ال منهــا كبــري عــدد يف
 ؛اخلصوص بذا تعليمات بوجود حىت تعرف ال التخصصية املراكز و املستشفيات تادار إ

 بعــــض يف أدى الــــذي األمــــر املبحــــوثني، لــــدى الطبيــــة النفايــــات إلدارة ثابتــــة و واضــــحة هيكليــــة وجــــود عــــدم -
 ؛اإلدارة بتلك املتعلقة التعليمات تنفيذ عن املسؤول معرفة صعوبة إىل األحيان

 حبيـث املسـتقبلي التخطـيط يف منهـا االسـتفادة ميكـن بيانـات قاعـدة أو للتوثيـق جيـد نظام على االعتماد عدم -
 عمـــل كإصـــابات معهـــا التعامـــل يـــتم إمنـــا ،النفايـــات مـــع التعامـــل عـــن الناجتـــة اإلصـــابات و النفايـــات أوزان يوثـــق
 ؛اعتيادية

 معظــم جمــاري أن مـن الــرغم علــى الـاري، ميــاه إىل تــذهب الـيت الســائلة النفايــات مبعاجلـة اهتمــام أي يوجـد ال -
 ؛املستشفيات بعض من يسري جزء يف إال العامة، الاري مع مباشرة بطةتمر  الصحية املنظمات

 علــى احلديثـة الدراســات أغلـب أـعــت الـذي و النفايــات ملعاجلـة احلــرق أسـلوب علــى املنظمـات ـيــع تعتمـد -
 ؛جدا مكلفة تكون قد تطوير عملية إىل حيتاج و بالبيئة، ضار و قدمي أسلوب أنه
 جلـان أعضـاء أحـد مـن شخصـية جهـود على األحيان أغلب يف تقتصر واليت التدريب، و التوعية برام  ضعف-

 ؛علمية أس  على مبين واضح برنام  وجود دون من اخلدمات مدير أو العدوى على السيطرة
 وجـود وعـدم الطبيـة، النفايـات مـع التعامـل إلجـراء جـادتني ومتابعـة رقابـة وجـود إىل الصـحية املنظمـات افتقار -

 يــتم الــيت التحمــيض حماليــل ماعــدا التـدوير بإعــادة يتعلــق مبــا الســيما منهـا، الكــف تقليــل اســرتاتيجيات حنــو توجـه
 .الصحة وزارة مع مركزيا متعاقد مقاول قبل من ـعها
 املستشـــفيات يف الطبيـــة النفايـــات إدارة خطـــة تطـــويربعنـــوان :  ،2007،الوتـــار وفـــاء حممـــد زكـــي دراســـة-هــــ

 كليــة يف املستشــفيات إلدارة العــايل الــدبلوم شــهادة لنيــل حبــث وهــي الدراســة هــذه هــدفت ،العراقيــة احلكوميــة
 الصـحية، الرعايـة نفايـات تـدبري خطط رسم من املستشفيات مدراء متكني إىل بغداد، جامعة االقتصاد و اإلدارة
 تلـــك مـــع الســـليم غـــري التعامـــل خمـــاطر حـــول الـــوعي زيـــادة عـــن فضـــال املعـــامل، واضـــح علمـــي أســـاس علـــى مبنيـــة

 املنظمـــة غـــري العشـــوائية اإلدارة وجـــود يف جبوهرهـــا املشـــكلة متثلـــت و البيئـــة و التمـــع و العـــاملني علـــى النفايـــات
 بـني مـا فجـوة هنالـك يكـون مـا غالبا حيث منها، للتخلص متكاملة مركزية خطط وجود وعدم الطبية، للنفايات
 املركزيـــة التعليمـــات ضـــوء يف بتحقيقـــه القيـــام مطلـــوب هـــو مـــا املستشـــفيات، يف النفايـــات إلدارة احلقيقـــي الواقـــع
 حـــــاالت زادت كلمــــا أنــــه أبرزهــــا مــــن كــــان الدراســــة يف عــــدة فرضــــيات وطرحــــت الصــــحة وزارة مــــن الصــــادرة
 صــحيحة خطــة لوضــوح األساســية اتاخلطــو  ممارســة زادت كلمــا الطبيــة، للنفايــات بــالتخطيط للبــدء االســتعداد
) 06( عينــة علـى متقدمــة إحصـائية بأسـاليب غريهــا و الفرضـية هــذه اختـربت، و الواحـد املستشــفى مسـتوى علـى
 فحـص قائمـة وباسـتخدام الكـرخ، دائـرة مستشـفيات يف الصـحية النفايـات علـى املباشرين املسئولني و املدراء من
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)checkliste( مـن العديـد إىل الدراسـة توصـلتو .العامليـة الصـحة منظمـة دراسـات ضـوء يف أعدت متقدمة 
 : اآليت بينها من كان واليت واملقرتحات، التوصيات

 العراقيــة، للمستشــفيات الطبيــة النفايــات إدارة حــول القــائم الوضــع علــى التعــرف لغــرض شــامل مســح إجــراء -
 و لــذلك ةوءالكفــ البشــرية املــوارد،و  الالزمــة األمــوال وختصيصــات والتحســينات واالحتياطــات املشــكالت وحتديــد
 قبــل مــن الطبيــة ةالرعايــ نفايــات تــدبري ملمارســة مراجعــة نظــام إنشــاء الضــروري مــن هــو التوصــية هــذه يــدعم الــذي
 املستشــــفيات عـــن فضــــال كافـــة، احملافظــــات و بغـــداد علـــى املتوزعــــة املركزيـــة دوائرهــــا و الصـــحة وزارة يف املعنيـــني
 ؛نفسها

 النفايـات تـدبري يف التحسـينات تنفيـذ لغـرض املستشـفيات قبـل مـن املقدمـة التقـارير علـى الصـحة وزارة اعتماد -
 قـد اخلصـوص هذا يف و متطورة، حاسوبية أنظمة على باالعتماد بإدارتا للنهوض املناسبة احللول إااد و الطبية
 التمـع محايـة بـدف لتنفيـذه واملتابعـة الرقابـة تشـديد مـع الطبيـة النفايات بإدارة وطين قانوين تشريع األمر يتطلب
 ؛النفايات مع التعامل خماطر من والبيئة

 والكليــات أخــرى إقليميــة منظمــة وأيــة العامليــة، الصــحة منظمــة مــع والربوتوكــوالت االتفاقيــات وتوقيــع التنســيق -
 املمارســة و للخــربة املمتلكـة اجلهــات باعتبارهـا الصــحية التقنيــة والكليـات االقتصــاد و اإلدارة كليـة مثــل التمعيـة

 .خطورتا و أمهيتها إدراك و النفايات إدارة يف
 :األجنبية الدراسات – ثانيا
 الصـحية الرعايـة نفايـات معاجلـة بـدائل ، بعنـوان : (Diaz ,savage and Eggerth, 2005 )-أ

 وسـائال تسـتعمل الناميـة الـدول أن متثـل حمـددا موضـوعا الدراسة هذه تناولت، النامية الدول يف منها والتخلص
 العامــة، الصــحة علــى ســلبية تــأثريات إىل تــؤدي أن ميكــن الــيت و الطبيــة، النفايــات إلدارة صــحيحة غــري وطرائــق
ـــة، و العـــاملني وســـالمة  علـــى الصـــحية املنظمـــات يف العـــاملني مـــن قليـــل عـــدد هنالـــك أن الدراســـة وأفـــادت البيئ
 بســيط، تعلــيم ذوو أو متعلمــني غــري ألشــخاص أعطيــت الصــحية النفايــات إدارة وأن الســليمة، بالوســائل اطــالع
 وقائيــــة معــــدات وال ، عمــــل دليــــل وال ، برنــــام  وال ، خطــــة بــــال يــــتم مــــا عــــادة الــــال هــــذا يف العمــــل أن كمــــا

 . املناسبة قبالطر  معاجلتها كيفية و النفايات أنواع الدراسة وحددت ، اإلصابات من شخصية
 النفايـات إدارة ، بعنـوان : (Da- Silva ,hoope, Ravanello and mello,2005) -ب

 تلقــــى ال ناميــــة دولــــةإدارة النفايــــات الطبيــــة يف  مشــــكلةيف  الدراســــة هــــذه حبثــــت، الربازيــــل جنــــوب يف الطبيــــة
 و األخـــرى، املنزليـــة النفايـــات مــع منـــه والـــتخلص تداولــه يـــتم اخلطـــر و منهـــا العــامأن  حيـــث املناســـب، االهتمــام
 الدراســة هــذه يف قيمــت وقــد بالبلــديات، للعــاملني و البيئــة و النــاس لعامــة كبــرية صــحية خمــاطر تســبب لــذالك
 خمتـــرب) 22( و صـــحي مركـــز) 47( و مستشـــفى) 21( علـــى جمزئـــة صـــحية منظمـــة) 91( يف الطبيـــة النفايـــات
.  الطبيـة النفايـات مـن الـتخلص و خـزن و توليـد و عـزل و إدارة حـول معلومـات جلمـع مسـح أجري و ، سريري
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 ، الربازيـــل يف القانونيـــة التشـــريعات مـــع يتماشـــى ال املنظمـــات هـــذه مبعظـــم الطبيـــة النفايـــات إدارة أن وجـــد وقـــد
 .املعدية النفايات بعزل  صحيح وبشكل تقوم لكنها
)، Nightingale institute for health environment (HCWM), 2005( -ج

 Holie)   مالحظـات الدراسـة هـذه تناولـت ،باملستشـفيات الطبيـة النفايـات معاجلـة يف اإلبـداعبعنـوان : 
Shaner & Glenn Mcrea)  املتحـدة، الواليـات يف البيئـة اسـرتاتيجيات حبـوث و دراسـات مركـز مـن 

 اكتشـفت حيـث الكـارييف، جـزر و نيوزلنـدة اهلنـد، أمريكـا، مثـل عديـدة دول يف عملهـم خالل من سجلوها اليت
 يف اآلمنــة الســياقات إتبــاع عــدم يف متثلــت البلــدان، هــذه يف الطبيــة النفايــات إدارة عمليــات يف كبــري خلــل وجــود
 إجـــراءات عـــن الناجتـــة الكيميائيـــة اخلطـــرة النفايـــات تـــدفق  خطـــوط الدراســـة وحـــددت منهـــا، اخلطـــر مـــع التعامـــل

 وضـــعت ولقــد اخللــل ومواقـــع املشــكالت علــى التعـــرف بــدف املستشــفيات، يف والبحـــوث والعــالج التشــخيص
 : وهي الدولة، تلك مستوى على للتخطيط الزاوية حجر لتشكل طموحة عديدة توصيات الدراسة

 ؛بوضوح املشكلة حتديد -
 ؛أوال النفايات فصل على الرتكيز -
 ؛احلادة أو اجلارحة النفايات مع للتعامل نظام تأسي  -
 ؛الطبية النفايات حجم تقليل على بالرتكيز االستمرار -
 ؛اخلطرة الطبية النفايات معاجلة جمال يف العاملني سالمة ضمان -
 ؛للنفايات منةآ ونقل  ـع وسائط تأمني -
 ؛املناسبة بالطرق الطبية النفايات إدارة لتفعيل الالزمة والسياسات اخلطط وضع -

 ؛النفايات تصنيع إعادةو  العاملني تدريب جمال يف االستثمار -  
 الطبيــة النفايــات مــع التعامــل عنــد للبيئــة واألمــان تكــاليفال ناحيــة مــن كفــوءة تقنيــات اســتخدام -

 ؛اخلطرة
 .بالنفايات الصلة ذات للمستشفيات التحتية البين تأهيل إعادة و تطوير -

   املنهج املستخدم يف الدراسة: -8
 كــان إلزامــا علينــا اعتمــاد املنــاه  املســتعملة يف البحــوث وع وحماولــة اإلملــام بكافــة جوانبــهنظــرا لطبيعــة املوضــ     

املــنه  كــذا و  ،الوصــفي الــذي يقــوم علــى ســرد احلقــائق واملعلومــات النظريــة املــنه  ومنهــا ،والدراســات االقتصــادية
 وحتليل النتائ  املتوصل إليها.لى دراسة احلالة التحليلي الذي يقوم ع

 :البحث خطة -9
مت تقسيم الدراسة إىل أربعة فصول. الفصل األول والثاين والثالث لدراسـة األصـول من أجل تغطية املوضوع      
مت تقسـيم  ين. و تم فيـه عـرض وحتليـل البيانـات املتعلقـة باجلانـب امليـداأما الفصـل الرابـع فـ ،ملوضوع الدراسةالنظرية 

 .وكل مبحث إىل مطالب كل فصل من هذه الفصول إىل مباحث
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 نفايـــــاتاهيم عامـــــة حـــــول خـــــدمات الرعايـــــة الصـــــحية، اإلدارة الصـــــحية و وســـــنتناول يف الفصـــــل األول مفـــــ     
، أنواعهــــا، الرعايــــة الصــــحيةمفهــــوم خــــدمات  إىلحية، ففــــي املبحــــث األول نتطــــرق فيــــه خــــدمات الرعايــــة الصــــ
الصحية ووظائفهـا، أمـا املبحـث الثالـث  خصص لإلدارةويف املبحث الثاين  ومعايري تقدميها، ،تصنيف مؤسساتا

 ومعايري تصنيفها. ،، مصادرهانفايات خدمات الرعاية الصحيةملفهوم تم التطرق يف
وخماطرهـا الـيت أدت إىل حتـرك  ،الفصل الثاين فنحاول التعرض إىل أهم تصـنيفات نفايـات الرعايـة الصـحيةيف     

ت فـــي املبحـــث األول تطرقنـــا لتصـــنيفاالتمـــع الـــدويل واحمللـــي لالهتمـــام مبشـــكل كيفيـــة التعامـــل مـــع النفايـــات، ف
ا املبحــــث الثالــــث فتناولنــــا فيــــه أهــــم أمــــ ،وتأثرياهــــا ، واملبحــــث الثــــاين ألهــــم خماطرهــــا،نفايــــات الرعايــــة الصــــحية

اجلزائـري لنفايـات  والقـانوين يالتشـريع النظـامفخصـص إىل املبحث الرابع أما  ،قيات الدولية بشأن النفاياتااالتف
 خدمات الرعاية الصحية.

أبعــاد  ويشــمل ،لنفايــات خــدمات الرعايــة الصــحيةالفصــل الثالــث ســنتطرق إىل كيفيــة التســيري املســتدام يف      
أمـــا ، وهـــذا مـــا تناولـــه املبحـــث األول خـــدمات الرعايـــة فايـــاتري نمبـــادئ التنميـــة املســـتدامة يف تســـيومؤشـــرات و 

أمــــا املبحــــث الثالــــث  ،طــــوات ومراحــــل التســــيري املســــتدام لنفايــــات الرعايــــة الصــــحيةاملبحــــث الثــــاين فخصــــص خل
 .الصحية يف املؤسسة الصحيةاإلدارة فاعلة لتسيري نفايات الرعاية كيف تكون   إىلفيتعرض 

لدراسة واقع تسيري النفايـات يف املؤسسـة االستشـفائية العموميـة  خصص الفصل الرابع إىل الدراسة امليدانيةو      
 1428ــادى األوىل مـن عـام  2املـؤرخ يف  140 -07رقـم اجلزائرية، والـيت أنشـئت مبوجـب املرسـوم التنفيـذي

ـــة االستشـــفائية مـــن  ، ففـــي2007مـــاي مـــن ســـنة 19املوافـــق ل  املبحـــث األول مت تشـــخيص املؤسســـة العمومي
هليكلهــا التنظيمــي وخمتلــف اإلجــراءات املاليــة والبشــرية  األساســية الالزمــة لتجســيد هــذه اخلريطــة خــالل التعــرض 
تسـيري مت التعمـق أكثـر بتحليـل واقـع مث التطرق لعينة البحـث وأدوات الدراسـة امليدانيـة، بعـدها  الصحية اجلديدة،

عـرض وحتليـل وذلك من خالل  ،النفايات داخل هذه املؤسسة عرب جمموعة من املؤسسات االستشفائية املختارة
 . مناقشة نتائ  الدراسة يف ضوء الفرضيات يف املبحث الثالث، ويف املبحث الرابع مت بيانات الدراسة امليدانية
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 متهيد
 يف واملتميـزة احلقيقيـة مكانتهـا وفرضـت ومتزايـد، كبـري بشـكل األخـرية السـنوات يف اخلـدمات تنامـت     

 نإفـ األمـر حقيقـة يف ن.والعشـري الواحـد القـرن إلنسـان اليوميـة احليـاة يف مكانتهـا عـزز ممـا الـدول، اقتصـاديات
 واالخـتالف التمـايز هـذا عـن وينجـر وهامـة، جوهريـة نقـاط عـدة يف املاديـة السـلع عـن وختتلـف تتميـز اخلدمات

 يسـمى مـا جنـد اخلـدمات جمـال يف التقسـيمات تلـك بـني ومـن ت،للخـدما ومتعـددة متنوعـة تقسـيمات وجـود
ونتيجـة لـذلك بـرزت أمهيـة إدارة هـذه  مسـتوياتا، بـاختالف عليهـا الطلـب زاد الـيت الصـحية الرعايـة دماتخبـ

 ولتحقيـق ذلـك ،تقـدمي أفضـل مسـتوى مـن الرعايـة الصـحية للمـواطننيل ااخلـدمات والرتكيـز علـى خمتلـف جوانبهـ
 .الصحية الرعاية بنظام بعد فيما عرف هلا اسرتاتيجي إطار ووضع الصحية اخلدمات هذه تنظيم من البد كان
أنــواع خمتلفـة مــن  ظهـور يف العقــود األخـرية خـالل التكنولوجيـة يف الـال الطــيب التطــورات سـامهتكمـا      

 ورافـقوتنويعهـا،  اإلنسـان متطلبـات زيـادة إىل أدت ت الصحية وكـذا املؤسسـات املقدمـة لتلـك اخلـدماتاخلدما
 .الصحية دماتهذه اخلمؤسسات  ختلفها اليت النفايات كمية وتنوع تزايد التطور هذا

 دماتاخلـــب وحتليـــل خمتلـــف املفـــاهيم املرتبطـــة الفصـــل هـــو دراســـةاهلـــدف األساســـي هلـــذا يكـــون  عليـــه وبنـــاء     
املباحــث  ، وذلــك مــن خــاللالنامجــة عــن هــذه اخلــدمات نفايــاتالواإلدارة الصــحية وكــذا  مؤسســاتا،الصــحية و 

 التالية:
 مفاهيم عامة حول خدمات الرعاية الصحية.املبحث األول: 
 .ماهية اإلدارة الصحية ووظائفهااملبحث الثاين: 

 .نفايات خدمات الرعاية الصحيةماهية املبحث الثالث: 
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 .خدمات الرعاية الصحيةمفاهيم عامة حول املبحث األول: 
 خمتلـف علـى متزايـدة و بالغـة أمهية الرعاية الصحية خدمات اكتسبت املاضييف العقود األخرية من القرن       

 اهلائـل التكنولـوجي و العلمـي التقـدم أساسـا سـببها تـأثريات وتفعيـل معطيـات بـروز جراء من ذلك و األصعدة،
 مهما دورا حتتل اخلدمات الصحيةف أخرى، جهة من البيئة املعاصرة يف املثرية التحوالت مجلة  كذا و جهة، من
مؤسسـات معـدة هلـذا الغـرض تضـم مجيـع مـن خـالل  .اسـتقرارهو   رفاهيتـه يف وتسـاهم والتمـع الفـرد حيـاة يف

عـــة طبيو  التنظيميـــةى التعقيـــد والبنيـــة وتتبـــاين هـــذه املؤسســـات حســـب مســـتو ، متطلبـــات اخلدمـــة املاديـــة والبشـــرية
   .اخلدمة

 .املطلب األول: مفهوم خدمات الرعاية الصحية
I- تعريف خدمات الرعاية الصحية: 

جيـب معرفـة اجلهـة املسـؤولة عـن تقـدمي هـذه اخلـدمات أال  ،الصـحيةالرعايـة خدمات إىل مفهوم التطرق قبل      
موعــة مــن التخصصــات واملهــارات واملهــن الطبيــة وغــري الطبيــة عــن جمهــي عبــارة "والــيت  ،وهــي املؤسســة الصــحية

وجمموعة من اخلدمات واألدويـة واملـواد. الـيت تـنظم أسـلوب تقـدمي اخلـدمات العالجيـة والوقائيـة للمرضـى احلـاليني 
0Fحاجاتم وإشباع واملرتقبني

1". 
صــــص ومتعــــددة ويف تعريــــف آخــــر "هــــي عبــــارة عــــن تنظــــيم مركــــب مــــن مهــــن ذات درجــــة عاليــــة مــــن التخ     

1Fومتشابكة

2." 
 societal mechanism)بأاـا "ايليـة التمعيـة  Mark Fieldومن وجهة نظر نظرية الـنظم فيعرفهـا      

يف صـورة خـدمات صـحية تسـتهدف مواجهـة  ،خمرجات متخصصة إىلاليت يتم با حتويل املوارد أو املدخالت  (
2Fاملشكالت الصحية يف التمع

3 ." 
 Avedisل منوذج "تقيـيم جـودة الرعايـة الصـحية" للعـامل األمريكـي أفيـديس دونابيـديان (كذلك ومن خال      

Donabedian  ( ،فـإن والذي له الفضل حملاولة قياس األداء يف املؤسسات الصـحية خـالل سـنوات السـتينات
3Fاملؤسسات الصحية عبـارة عـن وحـدات منتجـة للرعايـة الصـحية واخلـدمات

ويات ، وذلـك مـن خـالل ثالثـة مسـت4
4Fوهي

5: 
وهــي خمتلــف الوســائل الـــيت تســمح للمؤسســة الصــحية باجنــاز مهمتهــا وتقـــدمي  :املــوارد أو املــدخالت -

 الرعاية الصحية للمرضى واملتمثلة يف : املوارد املالية، املوارد املادية، املوارد البشرية، أنظمة املعلومات...

                                                 
 .157، ص.2007" تكامل العالج والدواء، الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية، األدوية وشركات ) فريد النجار: إدارة املستشفيات 1
 .67ص.، املرجع نفسه )  2
 .20، ص.2004، الرياض،  اململكة العربية السعودية،  ) طالل بن عايد األمحدي: إدارة الرعاية الصحية، معهد اإلدارة العامة 3

4) Hubinon Myriam: Management des unités de soins, 2éme tirage,de boeck, Bruxelles, 2004, p.125. 
5)Vilcot  Claude et Leclet Hervé : Indicateurs qualité en santé, 2éme édition, AFNOR, France, 2006, p-p.3-4.  
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رضــى والــيت ميكــن النظــر إليهــا مــن خــالل وهــي الرعايــة الصــحية املقدمــة للم :عمليــات الرعايــة الصــحية -
 األنشطة التالية: 

 اليت تستوجب وجود املريض/ املستفيد كاملعاجلة اجلراحية. أنشطة عيادية مباشرة: •
 اليت تقوم ألجل املريض ويف غيابه كالتحاليل الطبية. أنشطة عيادية غري مباشرة: •
تتعلــق باملؤسســة وتســمح للرعايــة الــيت ال تــرتبط بالرعايــة الصــحية ولكــن  أنشــطة غــري عياديــة: •

 الصحية باالجناز يف أفضل الشروط كصيانة التجهيزات، واألنشطة اإلدارية...
تتمثـــل يف خمتلـــف نتـــائج الرعايـــة الصـــحية علـــى احلالـــة الصـــحية للمـــريض أو الســـكان كمعـــدل  :النتـــائج -

واحملاســـبية للمؤسســـة  ، كمـــا تتمثـــل أيضـــا يف النتـــائج املاليـــةالوفيـــات ومعـــدل الشـــفاء، والرضـــى والراحـــة
 الصحية.

مجلــة  يتكـون مــن ،تركيــب اجتمـاعي إنســاين نسـتخلص أن املؤسســة الصـحية ةالســابق فمـن خــالل التعـاريف     
ـــة متعـــددة املـــؤثراتمـــن العناصـــر  ـــيت تتفاعـــل مـــع بعضـــها الـــبعض ضـــمن بيئ ـــة ال ـــة حتقيـــق أهـــداف معين كمـــا   .بغي

 ).01يوضحها الشكل رقم(
 املؤسسة الصحية): مكونات 01(رقم  الشكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .29ص.، 2004، اململكة العربية السعودية د األمحدي: إدارة الرعاية الصحية، معهد اإلدارة العامة، الرياض،طالل بن عاي املصدر:
 

 املؤسسة الصحية نظام مفتوح يتكون من:) جند أن 01( رقم من خالل الشكل     
وهــــي العنصــــر  ،لقيــــام املؤسســــة الصــــحية مبختلــــف الوظــــائفتشــــتمل علــــى العناصــــر املطلوبــــة  :املــــدخالت -

اإلنســــــاين متمثــــــل يف األطبــــــاء واملمرضــــــات واإلداريــــــني واملــــــوظفني ايخــــــرين كعمــــــال املســــــاندة واخلــــــدمات 
ـــةونة.ااملع ـــزات ومعـــدات مســـاندة وأدوي ـــة وإمكانـــات ماليـــة وجتهي وأخـــريا  ،والعنصـــر املـــادي مـــن مـــوارد طبيعي

 

 املخرجات
 

 النشاطات

 البيئة اخلارجية للمؤسسة الصحية
 

ن خمرجات املؤسسة             املستفيدون م                                مصادر مدخالت للمؤسسة الصحية
 الصحية

 

 

 املدخالت

 التغذية املرتدة
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 خمتلــف باإلضــافة إىل ،يئــة الداخليــة للمؤسســة الصــحية أو البيئــة اخلارجيــة هلــاعنصــر املعلومــات ســواء عــن الب
    .النظم واإلجراءات واللوائح املعتمدةك اجلوانب املساعدة يف حتقيق أهداف املؤسسة الصحية

ت ءاوتشـمل العمليـات واإلجـرا فيها حتويـل املـدخالت إىل خمرجـات، وهي متثل املرحلة اليت يتم :النشاطات -
 يلية املتخذة.التشغ

 وقياس درجتها ونوعيتها ومستواها. ،وتتمثل يف معرفة النتائج احملققة عن أداء خمتلف األنشطة :املخرجات -
وحتويلهـــا إىل معلومـــات  ،وتعـــرب عـــن البيانـــات واملعلومـــات األوليـــة املتولـــدة مـــن املخرجـــات :التغذيـــة املرتـــدة -

والتعــرف علــى  ،دة منهــا يف اختــاذ القــرارات املناســبةمفصــلة عــن خمتلــف أوجــه نتــائج الرعايــة الصــحية لالســتفا
وذلــــك لضــــمان االرتقــــاء  ،خمتلــــف مــــواطن القصــــور احلاصــــل يف مــــدخالت املؤسســــة الصــــحية أو يف أدائهــــا

 مبستويات اخلدمات الصحية. 
للحفــاظ علــى صــحة اإلنســان مجيــع األنشــطة املوجهــة "ميكــن تعريــف خــدمات الرعايــة الصــحية علــى أاــا و      

5Fته من خالل معاجلته من األمراض والوقاية منهاوسالم

1." 
 و الصـحية الرعايـة نظـم تقـدمها الـيت الوقائيـة واإلجـراءات اخلـدمات جممـوع كمـا ميكـن تعريفهـا علـى أاـا"     

 حـدوث دون واحليلولـة للمجتمـع الصـحي املسـتوى رفـع بـدف ،عامة التمع أفراد جلميع هلا التابعة املؤسسات
 ".6F2اعليه واحلفاظ العامة الصحة ترقية على دائما والعمل، ارهاوانتش األمراض

II- :أمهية خدمات الرعاية الصحية  
 اخلـدمات علـى العـاملي اإلنفـاق حجـم يبلـغ حيـث ،تكلفـة اخلـدمات أنـواع أغلـى الصـحية اخلـدمات تعـد     

7Fدوالر تريليـوين سـنوياً  الصـحية

ومتثـل إحـدى معـايري  ،والتمـع ذات أمهيـة كبـرية ألاـا تتعلـق بصـحة الفـرد فهـي، 3
عالقـة  اذ ألنـه مهمـا دورا تـلحي الصـحي القطـاعف ،قيـاس مـدى تقـدم الشـعوب يف جمـال العنايـة والرعايـة الصـحية

 احليـاة يف بـآخر أو بشكل حيتاج اجلميعألن  ،واستقراره رفاهية التمع يف ساهمي و حبياة اإلنسان بصورة مباشرة
مـن جهـة  للتأكد من سالمة وخلو جسمه و حميطه من خمتلـف امللوثـات ،الصحيةت مجلة من اخلدما إىل اليومية

 مـن ولعـل .اوغريهـ عـالجالوقايـة و ال طـرق خـاللوذلـك مـن  ،جهة أخـرى منوعدم اإلصابة بالعدوى واألمراض 
 لي مؤشر نسبة اإلنفاق الك هو، دبل ألي اخلدمات الصحية تلعبه الذي الدور أمهية على داللة أكثر املؤشرات

 
 

                                                 
 .،ص2009تقنيات)، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن،-معايري-ة والبنية التحتية (أسسخلف حسني علي الدليمي: ختطيط اخلدمات التمعي)  1

145 . 
لتسيري ة ختصص علوم امذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادي) عصماين سفيان: دور التسويق يف قطاع اخلدمات الصحية من وجهة نظر املستفيدين منها(املرضى)، 2

 مذكرة غري منشورة. ،37، ص.2008 ، ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائرفرع التسويق
 أول ربيع 39 العدد صحة لدول جملس التعاون،املكتب التنفيذي للس وزراء ال اخلليج، صحة جملة اخلليج، دول يف الصحية اخلدمات متويل بدائل ساعايت: اإلله عبد  ) 3

   .22ص.، ه1420
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) يبــني اإلنفــاق العــام واخلــاص علــى الرعايــة الصــحية  02، والشــكل رقــم (تج احمللــي اخلــامعلــى الصــحة مــن النــا
 كنسبة من إمجايل الناتج احمللي لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

القتصادية لدول  ): اإلنفاق العام واخلاص على الرعاية الصحية كنسبة من إمجايل الناتج احمللي02الشكل رقم ( والتنمية ا اون  .OECD)2001منظمة التع ( 
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المكسيك 
كوريا
بولندا 
اليونان

جمهورية السلوفاك
المجر
استريا
ايرلندا

فلندة
لوكسمبورغ

اسبانيا
نيوزلندا
استراليا 
سويسرا

المملكة المتحدة
أ,م,الو

ايطاليا
بلجيكا
اليابان

كندا
البرتغال

جمهورية التشيك
النرويج

الدنمارك
فرنسا
السويد
ايسلندا
المانيا

عام

خاص

 
 مصر، القاهرة، الطبعة األوىل، املصدر: كريان ولش،جوديت مسيث: إدارة الرعاية الصحية، ترمجة: نبيل أبو النجا، جمموعة النيل العربية،

 .60، ص.2009
 

فوفقا ملنظمـة التعـاون والتنميـة احلكومة هي دافع النفقات الرئيسي ) أن 02يالحظ من خالل الشكل رقم(     
بلغ إمجايل إنفـاق ) organization for economic cooperation and developmentاالقتصادية(

مـن النـاتج احمللـي اخلـام يف العـام  )14,6%إىل ( )5,7%الـدول األعضـاء علـى خـدمات الرعايـة الصـحية مـن(
 لذا البد من إلقاء الضوء .يات املتحدة األمريكية أعلى نسبة من الناتج احمللي اخلامتنفق الوالكما   ،2001



  

 

خدمات الرعاية الصحية   نفاياتو  مدخل نظري لإلدارة الصحية                                                        الفصل األول   

17 

اخلــدمات والرتكيــز علــى خمتلــف جوانبهــا إدارة هــذه  علــى أمهيــة اخلــدمات الصــحية والــيت مــن خالهلــا بــرزت أمهيــة
 لتقدمي أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنني.

8Fلألسباب التالية وبشكل كبري وذلكصحي يف السنوات القليلة املاضية تزايد االهتمام بالقطاع الو       

1:    
 أن الصحة متثل الظرف املثايل لتمتع الناس حبياتم؛ -
 أن الصحة تعترب املوضوع الوحيد الذي يهتم به كل الناس؛ -
 أن اخلدمات الصحية من أكرب وأعقد الصناعات احلالية بسبب: -

 ؛اع تكاليفهارتفا -          
 رحبيتها؛ ازدياد -          
 رة أعداد العاملني بالقطاع الصحي؛كث  -    

 تنوع املهن والوظائف العاملة يف القطاع الصحي؛ -     
 كثرة احملتاجني للخدمات الصحية.  -               

 أن قطاع الصحة يستهلك نسبة كبرية من املوارد والطاقات املتوفرة لدى الدولة؛ -
 مات الصحية ألرقى وأمثن وأعقد أنواع التكنولوجيا.احتياج اخلد -

III- ص املميزة خلدمات الرعاية الصحية:اخلصائ 
 وســنفحص كــال مــن هــذه اخلصــائص علــىجمموعــة مــن اخلصــائص املميــزة خلــدمات الرعايــة الصــحية هنــاك      
9Fيف جمال الرعاية الصحية  التميز منطلقاتحىت نفهم جيدا  ىحد

2: 
 إجراءات اخلدمة؛يف  ضمشاركة املري -
 التزامن؛ -
 العرضة للعطب؛ -
 الالملموسية؛ -
 عدم التجانس. -

 :مشاركة املريض يف إجراءات اخلدمة  -1
دخالت واملخرجـــات يـــز بـــني املـــيالبـــد مـــن التم ،يف الرعايـــة الصـــحية كمـــا يف غريهـــا مـــن القطاعـــات اخلدميـــة     

مـن مـدخالت إجـراءات اخلدمـة،  ون الرعايـة يعـدونلـذا فاملرضـى الـذين يتلقـ ومي األداء أي الكفـاءة والفاعليـة،لتق
ومـن  ،الج متثل حـاالت املرضـي فعاليـة منظمـة الرعايـة الصـحية أي املخرجـاتوباملقابل فإنه بعد التشخيص والع

عـــن القطـــاع  ذي مييـــز الرعايـــة الصـــحيةاألمـــر الـــ ،ة الصـــحية مـــن خـــالل تقـــدمي الرعايـــةمـــمث يتفاعـــل املـــريض واملنظ
 الصناعي .

                                                 
 .32،ص.2009صالح حممود ذياب: إدارة املستشفيات واملراكز الصحية احلديثة، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، )  1
ت)، ترمجة: عبد احملسن بن صاحل احليدر، معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الكمية يف إدارة الرعاية الصحية(تقنيات وتطبيقا ب) يشار أوزجان: األسالي 2

 .31-29ص. -، ص2008
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 اإلنتاج واالستهالك : تزامن -2
 ،عايــة الصــحية وتســتهلك يف آن واحــدفإاــا تنــتج الر  ،كــون  مؤسســات اخلــدمات الصــحية قطاعــا خــدميا     

هــذا التــزامن يف  ومــن ســلبيات ،تجــا يركــب وخيــزن مث يبــاع فيمــا بعــدويعكــس هــذا أن الرعايــة الصــحية ليســت من
إذا ففــي قطـــاع الصـــناعة  اخلدمـــة،أو ضــمان فعاليـــة  ك التحــدي الـــذي يشـــكله ضــبط اجلـــودة،اإلنتــاج واالســـتهال

أمــا يف الرعايــة  ،تم تصــحيح العمليــة الــيت أنتجتــهيــو ال يعــرض للبيــع  ب عنــد مراقبــة خــط اإلنتــاج ج معيــوجــد منــت
حـــىت لـــو مت  ،واســـتبداهلارعايـــة قـــدمت جبـــودة متدنيـــة  اســـرتجاعال ميكـــن الصـــحية وبســـبب خاصـــية التـــزامن تلـــك 

 تجتها وقدمت جبودة عالية ملرضى آخرين.أن اليتتصحيح العملية 
 عطب القدرة االستيعابية : -3

وإذا ، زمنيـة حمـددةمعينـة ويف فـرتة  وإمكانيـات ايـة الصـحية خـدماتا لتقـدمها بقـدراتتصمم مؤسسـات الرع     
 .ا ختسر جين الدخل واالستفادة منهيف الزمن احملدد فإا مل تستخدم هذه القدرات أو اإلمكانيات

يف تشــكل خمرجــات الرعايــة الصــحية منتجــا ملموســا ال  :ملموســة ملخرجــات الرعايــة الصــحيةالاللطبيعــة ا -4
أوال ألن  ،ففـــي الرعايـــة الصـــحية ال يتضـــح متامـــا مـــا الـــذي دفـــع املـــريض قيمتـــه ،املتنـــاول كالســـلع املاديـــة األخـــرى

وثانيـا  ،يت تلقوها طوال هذا الوقـتعملية الشفاء تقتضي بعض الوقت وتتبلور آراء املرضى حول جودة الرعاية ال
وفحص الرعاية الصحية قبل االقتناع با. ميكن اختبار  ال

 أن افرتاض الصعوبة فمن لذلك ،التجانس عدم أو التباين خباصية الصحية اخلدمات تتميزعدم التجانس: -5
 مهـارة علـى كبـري حـد إىل عتمـدت األداء جـودة ألن النوعيـة، و املستوى بنفس تتمؤسسات الصحية امل خمرجات
 على اعتمادا خمتلفة بطرق خدماته يقدم اخلدمة مقدم أن كما تقدميها، ومكان وزمان مقدمها وكفاءة وأسلوب
 يخـر شخص من ختتلف أاا كما أحيانا، الشخص نفس قبل من املقدمة اخلدمة تتباين وبذلك معينة ظروف

10Fالوقت نفس يف مستهلكها و اخلدمة مقدم بأداء تتأثر اخلدمة أن كما

1
 . 

 املطلب الثاين: أنواع خدمات الرعاية الصحية
11Fتصنف خدمات الرعاية الصحية اليت تقدمها أغلب مؤسسات الرعاية الصحية يف العامل إىل نوعني مها      

2: 

I-  اخلدمات الصحية الشخصيةpersonnel health services. 

 271 .،ص. 2002 األوىل،عمان، الدولية،الطبعة العلمية احلديث،الدار التسويق أسس:منديل اجلبار عبد ) 1
 .26-24ص. -صل بن عايد األمحدي: مرجع سابق، ) طال 2
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الـيت تقـدم للفـرد مـن قبـل الطبيـب أو -عالجيـة أو التأهيليـةالوقائيـة أو ال-ويقصد با تلك اخلـدمات الصـحية
ـــة الشخصـــية وتتضـــمن اخلـــدمات الصـــحية الشخصـــية أنواعـــا خمتلفـــة مـــن  .املـــؤهلني للتشـــخيص والعـــالج والرعاي

 اخلدمات نوجزها فيما يأيت:
  :   ambulatory care services ية اخلارجيةاخدمات الرع -1

ويقــدم هــذا النــوع مــن  ،الــيت ال تشــتمل علــى أي رعايــة إيوائيــة للمســتفيدين وتعــرف بأاــا اخلــدمات الصــحية     
أو يف قســـم الطـــوارئ  ،ارجيـــة للمستشـــفىأو التابعـــة للعيـــادات اخل ،اخلـــدمات عـــادة يف عيـــادات األطبـــاء اخلاصـــة

يب. أو يف مراكز العالج الط ،أو يف العيادات المعة ،أو يف مراكز الرعاية الصحية األولية ،امللحق به
 :hospital inpatient servicesخدمات الرعاية الداخلية يف املستشفيات  -2

ويقصــد بــا خــدمات الرعايــة الصــحية اإليوائيــة أو اإلستشــفائية الــيت تقــدم للمرضــى الــذين تقتضــي حــالتهم      
ز ثالثـــني بقصـــد التشـــخيص والعـــالج لفـــرتات ال تتجـــاو  ،املستشـــفيات العامـــة أو اخلصوصـــيةالصـــحية اإلقامـــة يف 

 يوما.
  :long term care servicesخدمات الرعاية طويلة األجل  -3

وتتجــاوز مــدة  ،وهــي خــدمات صــحية جتمــع بــني منطــي الرعايــة الســالف ذكرمهــا: الرعايــة اخلارجيــة واإليوائيــة     
ه اخلــدمات ثالثــني يومــا. وأغلــب املســتفيدين مــن هــذ-يف الغالــب -الرعايــة اإليوائيــة يف هــذا النــوع مــن اخلــدمات

 هم األشخاص الذين يعانون من أشكال من اإلعاقة واألمراض املزمنة .
II-    خدمات الصحة العامةpublic health services: 

وتتـوىل الدولـة عـادة مسـؤوليات  ايـة صـحة املـواطنني واالرتقـاء بـا،وهي اخلدمات الصحية اليت تستهدف مح     
وتشــتمل هــذه اخلــدمات يف  ،)مبســاعدة جهــات حكوميــة أخــرى متمثلــة يف وزارة الصــحة(تقــدمي هــذه اخلــدمات 

 املقام األول على األنشطة ايتية:
 مكافحة األمراض املعدية خاصة املتوطن منها؛ -1
ومكافحـــة احلشـــرات والقـــوارض  ،كســـالمة اهلـــواء والغـــذاء واملـــاء،مراقبـــة اجلوانـــب املهمـــة يف صـــحة البيئة -2

 ه الصرف الصحي؛ومعاجلة ميا ،والتخلص من النفايات ،الضارة
 مع الرتكيز بصفة خاصة على برامج التحصني؛ ،اإلشراف املباشر على رعاية األمومة والطفولة -3
 القيام بالفحوص املخربية ذات الصلة مبيدان الصحة العامة؛ -4
توعية املواطنني وتبصريهم باملشكالت الصحية السائدة وبأوجه االسـتفادة املثلـى مـن اخلـدمات الصـحية  -5

 املتاحة؛
ضع التشريعات واللوائح التنظيمية والضوابط والسياسات واإلسرتاتيجيات واخلطـط الـيت تكفـل احلفـاظ و  -6

 على صحة املواطنني ورفاهيتهم.
 املطلب الثالث: تصنيف مؤسسات خدمات الرعاية الصحية
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تم لــذا يــ ،يكــون بشــكل عــادل ودون متييــز يجــب أنف، اخلــدمات الصــحية جلميــع الســكان واجــبإن تقــدمي      
حيــث متــارس تلــك املؤسســات عملهــا بشــكل  ،توزيــع املؤسســات اخلاصــة بتلــك اخلــدمات يف مجيــع أرجــاء الــبالد

وميكــن تصــنيف هــذه املؤسســات الصــحية وفقــا ملعيــارين ومهــا املســتوى وطبيعــة  متــدرج ومكمــل لبعضــه الــبعض.
12F1:اخلدمة

I- املؤسسات الصحية حسب املستوى: 
يف فـــإن املؤسســـات الصـــحية متـــارس عملهــا بشـــكل متـــدرج ومكمـــل لبعضـــه مــن خـــالل هـــذا املعيـــار للتصــن     

 وفقا هلذا املعيار من التصنيف وهي: وميكن التمييز بني ثالثة أنواع من املؤسسات الصحية، البعض
 املؤسسات الصحية األولية: -1  
اإلقلـيم  ل أحنـاء الدولـة أواملراكز والوحدات الصحية اليت تنتشر على نطاق واسع يف كيف  يتمثل هذا النوع      

 ،لتــوفري اخلــدمات الصــحية جلميــع الســكان دون صــعوبة أو متييــزســواء يف املنــاطق احلضــرية أو الريفيــة  ،أو املدينــة
 ،جمهــزة بأســرة لكــن غــريوتكــون مــزودة مبختــربات و  أقــل كلفــة مــن املستشــفيات الرئيســة توالوحــداوهــذه املراكــز 

ويف  ،ف نسـمةلـأ 50أكثـر مـن  إىلقـد تصـل  السكانختدم أعداد من  حيثخدماتا على نطاق واسع  وتقدم 
خاصــة يف الــدول الناميــة الــيت تعــاين مــن قلــة  ،الغالــب ال تتــوفر مجيــع التخصصــات الطبيــة الدقيقــة يف هــذه املراكــز

 يف:خدمات هذا النوع من املؤسسات  تتمثلو  األطباء املختصني وباألخص يف املناطق النائية.
 التطعيم املستمرة خاصة لألطفال؛تنفيذ عمليات  - أ

ويف احلــاالت املستعصــية يــتم إرســال املــريض إىل  فات األوليــة للمصــابني يف احلــوادث،إجــراء اإلســعا - ب
 املستشفيات الرئيسة؛

 وإحالة احلاالت اخلطرة إىل املستشفيات الرئيسة؛ معاجلة األمراض البسيطة،     - ج
 تقنيات متطورة وخربة يف العمل.إجراء العمليات الصغرى اليت ال حتتاج إىل      - د

   املؤسسات الصحية املتوسطة: -2
حيـث يتـوفر   تكون أكثر سعة من النوع السـابق،يضم هذا النوع من املؤسسات املستشفيات الصغرية واليت     

وينتشــــر هــــذا النــــوع مــــن  وغــــرف العمليــــات والتخصصــــات الطبيــــة، فيهــــا عــــدد حمــــدود مــــن األســــرة واملختــــربات
 ألف نسمة. 100املدن اليت يقل سكااا عن  املؤسسات يف

   املؤسسات الصحية الرئيسة: -3
حيــث  ،يتمثــل هــذا النــوع مــن املؤسســات يف املستشــفيات الرئيســة والــيت ختــدم كــل ســكان اإلقلــيم أو الدولــة     

دات وتتواجـــد فيهـــا العيـــا فيهـــا كـــل التخصصـــات الدقيقـــة، والـــيت جنـــد أنـــواع اخلـــدمات الصـــحية،تتـــوفر فيهـــا كـــل 

اخلدمات التمعية والبنية التحتية (أسس) 1 علي الدليمي: ختطيط  (بتصرف).152-148ص. -تقنيات)، مرجع سابق، ص-معايري-خلف حسني
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وموزعــة  لـذا حتتــاج إىل مسـاحة كبــرية مـن األرض ،االستشـارية الـيت يعمــل فيهـا متخصصــون يف األمـراض املختلفــة
 وهي على نوعني:13F1)²م10000يف عدة أماكن ويف كل األحوال ال تقل عن (

 مــن األمــراض، وتضــم عيــادات متخصصــة بكــل نــوع وهــي مستشــفيات لكــل األمــراض،مستشــفيات عامــة:  -أ
أو العظــام والكســور وغــريه مــن  أو األنــف واألذن واحلنجــرةواألمــراض الباطنيــة  عيــادة العيــونالقلــب و  مثــل عيــادة

     التخصصات.
معـني ويـتم تـوفري كـل مـا  هذا النوع يعد أكثـر كفـاءة مـن العامـة ألنـه يركـز علـى نـوعمستشفيات ختصصية: -ب

كمـا   تشـفى األمـراض الباطنيـة أو القلـب،سم مثل مستشفى األمراض الصـدرية أو مستشـفى العيـون أو يتعلق به،
توزيع املهام بذه الطريقة يقلل من زمحة املراجعني   خطر انتشار األمراض املعدية. الذي قد ينجم عنهأن

II- املؤسسات الصحية حسب طبيعة اخلدمة:
 املستشفيات: -1
مبؤسســــات اخلــــدمات  هتمــــت العديــــد مــــن البحــــوث والدراســــات والكتابــــات العلميــــةا: تعريــــف املستشــــفى -أ

ســواء مــن ناحيــة أكثــر التنظيمــات تعقيــدا ومتيــزا  املستشــفيات ذلــك ألن ت خاصــة،الصــحية عامــة وباملستشــفيا
لـــذلك فـــاملتتبع ملعظـــم هـــذه  أخـــرى، طبيعتهـــا وخصائصـــها املميـــزة هلـــا أو إدارة وتنظـــيم هـــذه األخـــرية مـــن ناحيـــة

وسـنأيت علـى عـرض  ،للمستشـفى مفهـوم موحـد إعطـاءالبحوث والدراسات يالحظ وجود اخـتالف بينهـا حـول 
 من أجل الوصول ملفهوم موحد شامل وواضح.أهم املفاهيم الشائعة 

املستشـفى    (American hospital association)حيـث عرفـت اجلمعيـة األمريكيـة للمستشـفيات     
 للمرضـى الـداخلينية أسر  على ملتيتمتع بتسهيالت طبية دائمة تش ،"مؤسسة حتتوي على جهاز طيب منظمبأنه

املرضـــى  إعطـــاءوذلـــك مـــن أجـــل  ،)Nursingاألطبـــاء وخـــدمات التمـــريض ( خـــدمات وخـــدمات طبيـــة تشـــمل
14Fالتشخيص والعالج الالزمني 

2." 
"جزء متكامـل مـن تنظـيم اجتمـاعي وصـحي يعمـل علـى نـهوعرفت أيضا  املستشفى مـن املنظـور الـوظيفي بأ     

ة يف بيئتهــا األســر  إىل ه دماتــخب ويصــل العالجــي و الوقــائي للمــواطنني، قيهابشــ ة ،كاملــالصــحية الرعايــة ال تــوفري 
15Fجبانب أنه مركز لتدريب العاملني يف اخلدمة الصحية وإجراء االختبارات الطبية املنزلية،

3". 
"منظمــة اجتماعيــة صــحية تقــوم بــأداء خمتلــف الوظــائف العالجيــة والوقائيــة ومت تعريــف املستشــفى أيضــا بأنه     

إىل وظيفــة البحــث العلمــي بــدف املســامهة يف   اإلضــافةب ،وأيضــا الوظــائف املهنيــة والتأهيليــةتدريبيــة والعلميــة وال
16Fحتقيق األهداف العامة للتخطيط الصحي

4." 

 .245، ص.2002 ألردن،ا ) خلف حسني علي الدليمي: التخطيط احلضري، أسس ومفاهيم، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع و دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1
2   ) American hospital association ,classification of  health care institutions, chicago,1974.p.1-2.  

 .149-148ص.-،ص1981) فريد راغب النجار: إدارة األعمال يف األنظمة الصحية والطبية,دار النهضة العربية، القاهرة، 3
 .33، ص.1991دار النهضة العربية، القاهرة،مدخل النظم، -يم وإدارة املستشفيات) سيد حممد جاد الرب: تنظ 4
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"مؤسســــة تكفــــل للمــــريض مــــة الصــــحة العامليــــة املستشــــفى بأنهظاملستشــــفيات مبن إدارةوعرفــــت جلنــــة خــــرباء      
كما ذكرت أنه من املمكـن التوسـع يف هـذا املفهـوم ليتضـمن  لرعاية الطبية والتمريض،لقى فيه االداخلي مأوى يت

وإعــداد البحــوث الطبيــة والوبائيـــة  أخــرى مثـــل أعمــال التعلــيم والتــدريب،املستشــفيات الــيت تقــوم بــأداء وظــائف 
17Fواالجتماعية والتنظيمية

1". 
"ملجـأ للتمـريض  املستشـفى بأنـه)  ( world health organisation و عرفت منظمة الصحة العامليـة     

والعــــالج ومزاولــــة الصــــحة الوقائيــــة وبــــث الثقافــــة الصــــحية بــــني اجلمهــــور ومعاجلــــة الشــــؤون االجتماعيــــة اخلاصــــة 
18Fباملريض

2." 
ـــنظم يف       ـــاك بعـــض الدراســـات والكتابـــات اســـتخدمت مـــدخل ال ـــذكر هن باإلضـــافة إىل التعـــاريف الســـالفة ال

 ذكر البعض منها:تعريف املستشفي سنأيت على 
لنظـام اإلداري مثل النظام الطيب والنظـام التمريضـي وا مفتوح شامل يظم عدة أنظمة فرعية، املستشفى"نظام     

ـــــات وطبقـــــات خمتلفـــــة ومتبا والنظـــــام االجتمـــــاعي، ـــــة يف خصائصـــــها وختصصـــــاتا حيـــــث تضـــــم املستشـــــفي فئ ين
19Fتا العلمية والتعليمية واالقتصاديةومستويا

3." 
نظـــام اخلـــدمات  عتـــرب املستشـــفى"نظام كلـــي يظـــم جمموعـــة مـــن الـــنظم الفرعيـــة املتكاملـــة واملتمثلـــة يفيكمـــا       

الطبيــة، ونظــام اخلــدمات الطبيــة، ونظــام اخلــدمات الطبيــة املعاونــة، ونظــام اخلــدمات الفندقيــة، ونظــام اخلــدمات 
وتــــدعيم األنشــــطة  صــــاب،أقصــــى رعايــــة ممكنــــة للمــــريض امل وتتفاعــــل تلــــك الــــنظم معــــا بــــدف حتقيــــق اإلداريــــة،

20Fوالعاملني يف الال الطيبللدارسني التعليمية والتدريبية والبحثية 

4." 
عبــارة عــن نظــام كلــي املستشــفى  ن:أ ســالفة الــذكريع أن نســتنبط مــن التعــاريف النســتطويف ضــوء مــا تقــدم      

والــيت تتفاعــل معــا  خاصــة، ل منهــا بطبيعــة مميــزة وخصــائصوالــيت تتميــز كــ مركــب مــن جمموعــة مــن الــنظم الفرعيــة،
باإلضــافة املهنيــة والتأهيليــة  فوأيضــا الوظــائ والعلميــة، لتقـوم بــأداء خمتلــف الوظــائف العالجيــة والوقائيــة والتدريبيــة

وهـــذا مـــا  صـــحي علـــى املســـتوى الـــوطين.بغيـــة حتقيـــق األهـــداف العامـــة للتخطـــيط ال إىل وظيفـــة البحـــث العلمـــي،
 ).03يوضحه الشكل رقم(

):مكونات املستشفى03(الشكل رقم   

 .21،ص.2010) أمحد حممد غنيم: إدارة املستشفيات"رؤية معاصرة"، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مجهورية مصر العربية، 1
 .40، ص.2008طبعة العشري، مصر، م )  سيد حممد جاد الرب: االجتاهات احلديثة يف إدارة املنظمات الصحية، 2
 .34، ص.1998) عبد اإلله ساعايت: مبادئ إدارة املستشفيات، دار الفكر العريب، القاهرة، 3
 .81،ص.2000) السيد عليوة: إدارة األزمات يف املستشفيات، ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،القاهرة،  4
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 .50ص. ،1990 ،اململكة العربية السعوديةاملصدر: حسان حممد نذير حرستاين، إدارة املستشفيات، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 

 
ذات طبيعـــة فريـــدة ومتميـــزة ألن هلـــا مســـات وخصـــائص  تعتـــرب املؤسســـات الصـــحية :خصـــائص املستشـــفى -ب

املستشــفيات جنــد أاــا تتميــز بالعديــد مــن  إىلوبــالنظر  واملنظمــات األخــرى. املؤسســات تنظيميــة متيزهــا عــن بــاقي
ومـن هـذه اخلصــائص  توى فعاليتهـا التنظيميـة،تـنعكس علـى تنظيمهـا وذات أثـر مباشـر علـى مسـ الـيتاخلصـائص 

21Fما يلي

1: 
لتخصــــص ممــــا يتطلــــب درجــــة عاليــــة مــــن ا يف املستشــــفى علــــى بعضــــها الــــبعض، داةتعتمــــد األنشــــطة املــــؤ  -

 بني الموعات املهنية املختلفة؛ والتنسيق فيما
وهـذا  يعـة مميـزة،فهي جتميع لعدة أنظمة لكل منها طب نظاما مركبا من عدة أنظمة فرعية، تعترب املستشفى -

يتميـز أعضـاء كـل نظـام بسـلوك تنظيمـي حيـث دارة املستشـفى و املشـرفني عليهـا، يف حد ذاته ميثل حتـديا إل
 سبة ألعضاء النظام الفرعي ايخر؛خيتلف عنه بالن

قلـيال مـا يتحمـل أي خطـأ و  العمل داخل املستشفى ميتـاز بالدقـة املتناهيـة واحلـذر الشـديد يف أداء اخلدمـة -
 ألن األمر يتعلق بأمثن ما يف الوجود وهو صحة اإلنسان وأي خطأ قد يؤدي حبياة املريض؛

نظـــرا لصـــعوبة تنمـــيط  إلنفـــاق وهـــم األطبـــاء،ة ملســـتوى ادة علـــى الموعـــة احملـــددوجـــود رقابـــة إداريـــة حمـــدو  -
األول  أي أن هنـاك ازدواجيـة يف خطـوط السـلطة ى مراكـز اإلنفـاق الـيت يعملـون بـا،أعماهلم أو السيطرة علـ

والثـاين خـط  ) ممـثال باجلهـاز اإلداري،formal authority of positionخـط سـلطة الوظيفـة الرمسيـة(

                                                 
  (بتصرف).20 -17ص، -ص ،1999دمات الصحية، ايرتاك للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة,)  فوزي شعبان مدكور: تسويق اخل1
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ســـبب طبيعـــة الـــذي يتميـــز بـــه أفـــراد اجلهـــاز الطـــيب ب )Authority of knowledgeســـلطة املعرفـــة (
وبـذلك  ق وحتديد األدوار واحملاسبة عنهـا،األمر الذي خيلق مشاكل تتعلق بتنسي ختصصهم الوظيفي الدقيق،

يف  واالقتصـــــاديصـــــبح لالقتصـــــادي مكانـــــة ضـــــرورية يف الـــــال االستشـــــفائي مـــــن حيـــــث حتديـــــد األهـــــداف 
22Fالتكلفة

  ؛1
ديـــد وقيـــاس خمرجـــات املستشـــفى نظـــرا لعـــدم وجـــود معـــايري دقيقـــة ميكـــن معهـــا قيـــاس خـــدمات صـــعوبة حت -

 الرعاية الصحية املقدمة للمرضى وحصيلتها النهائية؛
بـدال مـن أسـلوب   )crisis managementتـدار كثـريا مـن املستشـفيات بأسـلوب اإلدارة باألزمـات( -

ك ألن متطلبــات العمــل يف غالبيتهــا ذات ) وذلــmanagement by objectivesاإلدارة باألهــداف(
وألن العمل حيمل صفة االسـتعجالية أو الطـوارئ فإنـه يصـعب التنبـؤ حبجـم  ،طبيعة طارئة غري قابلة للتأجيل

 ؛الطلب على خدمات املستشفى
ممــا يــؤدي إىل املشــاكل املتصــلة باجلدولــة  ســاعة يوميــا، 24خدمــة مســتمرة وملــدة يتميــز املستشــفى بنظــام  -

 كاليف والرقابة؛والت
 جنـــاح جملـــس اإلدارة يف القيـــام مبهمتـــه واحلصـــول علـــى الـــدعم الـــالزم للمستشـــفى يتوقـــف علـــى تركيبـــة إن -

أعضائه بالتمع احمللي،  وعلى ما يتوافر لدى ذلك التمع اخلارجي من إمكانات وموارد؛ وعالقات
سـواء بـني األطبـاء بعضـهم الـبعض ى، ي بـني خمتلـف الطوائـف يف املستشـفارتفاع مسـتوى الصـراع التنظيمـ -

وبني غريهم من الطوائف األخرى.وهذا الصراع ذو أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية ممـا يلقـى عبئـا كبـريا 
 أمام مدير املستشفى إلدارة هذه الصراعات؛

مـا بعـد يـوم وهـذه األمهيـة تـزداد يو  لعامة تم مجيع األفـراد بـالتمع،إن املستشفيات وخاصة املستشفيات ا -
ق عالجيـــة واســـتحداث طـــر  ،االجتماعيـــة املتصـــلة بزيـــادة املعرفـــة الطبيـــة االجتاهـــاتخاصـــة يف ظـــل جمموعـــة 

وارتفـــاع مســـتوى دخـــل األســـرة وكـــذا زيـــادة  واســـتحداث عقـــاقري وأدويـــة طبيـــة، وجراحيـــة ومتريضـــية جديـــدة،
 الطلب على أجود اخلدمات الصحية.

كــره مــن مفــاهيم متعلقــة باملستشــفى فإنــه يقــع علــى عــاتق مــن خــالل مــا ســبق ذ  وظــائف املستشــفى: -ج
هــذه األخــرية يف العصــر احلـــديث القيــام مبجموعــة مـــن الوظــائف احليويــة و الــيت تتمشـــى مــع كواــا مؤسســـة 

حتقيـــق األهـــداف املرجـــوة مـــن  إىلاجتماعيـــة هادفـــة. حيـــث أن أداء هـــذه الوظـــائف بكفـــاءة يعـــين الوصـــول 
 املستشفى.

صص خت -صادية فرع تقنيات التسيري) بومعراف الياس: دور حماسبة التكاليف يف الرقابة على املستشفيات العمومية اجلزائرية، رسالة لنيل شهادة املاجيسري يف العلوم االقت1
 نقال عن: ،  رسالة غري منشورة.  4.ص.2002، ة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،اجلزائر، كليحماسبة

  -Pierru,F,l'ohopital est une entreprise comme une autre? Problèmes Economiques, n 26, 6 janvier,2000, p.6. 
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كانــت نتيجــة الدراســة أن هنــاك أولويــات ألهــداف املستشــفى و الدراســات امليدانيــة  إحــدىوقــد أظهــرت          
 يلي: كما

 ولويةحسب األاملستشفى  فأهداترتيب  ):01جدول رقم(
 

    
دار النهضــة العربيــة،  ،ار املفــاهيم اإلداريــة احلديثــةمــنهج متكامــل يف إطــ-املصــدر: ســيد حممــد جــاد الــرب:إدارة املنظمــات الصــحية والطبيــة

 .54.ص، 1996 القاهرة،

 تــأيت ضــمن أوىل أولويــات املستشــفياتالرعايــة الصــحية للمرضــى نالحــظ أن  )01رقــم( اجلــدول مــن خــالل     
األحبـاث  إجـراء خمتلـفتليـه مباشـرة  ،ةاملسـاعداخلـدمات  سواء متثلت يف تقدمي اخلـدمات العالجيـة أو الوقائيـة أو

ـــيت تســـاهم يف تطـــوير خـــدمات الرعايـــة الصـــحية بالدرجـــة األوىل وأيضـــا  ـــة ال ـــة والتعليميـــة الطبي اخلـــدمات التدريبي
 .ووقاية التمع من األمراض ومحاية البيئة من التلوث ملختلف الفئات العاملة باملستشفى

إذ  املستشـفيات مبمارسـتها،ساسـية تقـوم كما أكدت جل البحوث والدراسات على وجود مخسة وظائف أ     
23Fيلي حيدد فريدمان ما

1: 
 تقدمي خدمات التشخيص والعالج للمرضى الداخليني؛ -أوال
 تقدمي خدمات التشخيص والعالج للمرضى اخلارجيني؛ -ثانيا
 القيام بأنشطة التدريب والتعليم للمهنيني الصحيني والعاملني يف القطاع الصحي؛ -ثالثا
 بية والصحية من خالل ما يقام به من أنشطة حبثية يف هذا الال؛رفد املعرفة الط -رابعا

 ووقاية أفراد التمع.مل ذلك وقاية املرضى يف املستشفى الوقاية من األمراض ويش -خامسا

                                                 
 .56، ص.2008ات: إدارة املستشفيات، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،األردن، ) فريد توفيق نصري  1

 األمهية النسبية حسب األمهية فترتيب األهدا
 %90   تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية. -
 %85 استخدام أحدث األجهزة. -
 %75 هتمام بالصحة العامة.اال -
 %75 عالج املرضى. -
 %75 نشر الوعي الصحي. -
 %70 استقبال احلوادث والطوارئ. -
 %65 تطوير اخلدمات. -
 %55 تدريب العاملني. -
 %40 مكافحة تلوث وأمراض البيئة. -
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24Fقيام املستشفى بالوظائف األساسية التالية بضرورةوأوصت جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية       

1: 
ركـــز املستشـــفى علـــى تقـــدمي أعلـــى حيـــث ي األوىل األساســـية للمستشـــفى، تعتـــرب الوظيفـــة :الوظيفـــة العالجيـــة -

وحتســني جــودة  ،مســتوى ممكــن مــن اخلــدمات للمرضــى الــداخليني ومرضــى العيــادات اخلارجيــة واحلــاالت الطارئــة
 هذه اخلدمات بشكل مستمر.

لــب عليهــا وحمدوديــة املــوارد املتاحــة ألي راً الرتفــاع تكلفــة اخلــدمات االستشــفائية والتزايــد املســتمر للطونظــ     
مبا يضمن تقدمي خـدمات الرعايـة الصـحية  ،الستشفائيةالبد للمستشفى من الرتكيز على كفاءة العملية ا ،جمتمع

 بأقل كلفة ممكنة كهدف أساسي.
هـذا الـدور  وقاية أفراد التمع مـن األمـراض، وتتم من خالل قيام املستشفى بدور نشط يف: الوظيفة الوقائية -

املستشفى للوفاء باملسؤولية االجتماعية امللقاة علـى عاتقـه كمؤسسـة اجتماعيـة  أخالقياتالوقائي يعترب جزء من 
 الوقائية على ثالث مستويات وهي:دمات اخلنشطة من مؤسسات التمع احمللي.وميكن تصنيف 

  خــدمات الوقايــة األوليــةprimary prevention: دمات هــو محــالت الــنمط املعــروف هلــذه اخلــ
مات ترقيـة الصـحة  التطعيم والتحصني اجلماعية أو املوجهة لموعات سكانية حمدودة. كما تـدخل خـد

 هذه اخلدمات على: وتركز جزء من اخلدمات الوقائية األولية،ك
 العوامل البيئية املؤثرة على الصحة مثل صحة املاء واهلواء والطعام؛ •
 للمرض والتخلص السليم من النفايات الصلبة والسائلة؛ مكافحة احلشرات والقوارض الناقلة •
 حتسني ظروف اإلسكان وصحة املسكن؛ •
 تقليل احلوادث بأنواعها املختلفة. •

رج نطـاق الفعـل والسـيطرة اخـتقـع غالبيتهـا  والـيتالعديد من األمور البيئيـة املـؤثرة علـى الصـحة  إىلباإلضافة      
 املباشرة للمستشفى.

 الثانوية  اخلدمات الوقائيةsecondary prevention:  تركز هذه اخلدمات على الكشـف املبكـر
وخـدمات  شف املبكـر لألمـراض قبـل اسـتفحاهلا،عن املرض وعالجه وتشمل خدمات التشخيص والك

والفحوصــات الطبيــة ســكانية حمــددة، ســوحات الصــحية املختــارة لموعــة املســح الصــحي الشــامل أو امل
 لديها قابلية لإلصابة مبرض ما. الدورية لبعض الفئات اليت

 اخلدمات الوقائية ذات الدرجة الثالثـة  tertiary prevention: صصـة تقـوم هـي خـدمات متخ
ومتكيـــنهم مـــن تأهيـــل املرضـــى ومصـــايب احلـــوادث  إعـــادة إىلوتـــدف  علـــى جمهـــودات فريـــق متخصـــص،

لــة الرابعــة خلــدمات الرعايــة وتعتــرب هــذه اخلــدمات املرح ة طبيعيــة نشــطة ومنتجــة إىل حــد مــا،ممارســة حيــا
    واخلدمات العالجية. ة من األمراض،والوقاي راد بعد كل من خدمات ترقية الصحة،الصحية لألف

                                                 
 .68-56ص. -، ص)  املرجع نفسه 1
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يعتــــرب املستشــــفى املكــــان األنســــب واألمثــــل للتــــدريب العملــــي لكافــــة املهنيــــني  : وظيفــــة التــــدريب والتعلــــيم -
ولكـن  عامـل ال تتـوفر لغـريه مـن املؤسسـات،ومعـدات وم الصحيني ملا يتوفر له من إمكانات فنيـة وبشـرية وأجهـزة

 حجــم نشــاط التــدريب والتعلــيم الــذي تقــوم بــه املستشــفيات ختتلــف مــن مستشــفى يخــر وذلــك حســب حجــم
 املستشفى ونوعه.

هــو اإلضــافة إىل  وث األخــرى يف جمــال العلــوم الطبيــة،اهلــدف النهــائي للبحـث الطــيب والبحــ: الوظيفــة البحثيــة -
لعلـــوم الطبيـــة وإثرائهـــا والـــيت تـــنعكس بـــدورها علـــى التحســـني مـــن جـــودة رعايـــة وعـــالج املرضى.وتقســـم املعرفـــة وا

ـــة ـــيت تقـــوم بـــا املستشـــفيات إىل حبـــوث طبي ـــة، البحـــوث ال ـــة  تشـــمل الفحوصـــات والبحـــوث املخربي وحبـــوث إداري
الطعـــام تتضـــمن مـــدى واســـع يشـــمل كافـــة األنشـــطة الـــيت تـــدعم الرعايـــة الصـــحية كبحـــوث التمـــريض وخـــدمات 

 والتدبري املنزيل.
ميكـــن للمستشـــفى إدارة وتنظـــيم بـــرامج الرعايـــة املمتـــدة إىل املنـــزل وخاصـــة  ة:اخلـــدمات املمتـــدة واالجتماعيـــ -

تكلفـة  دية واجتماعيـة تتمثـل يفملـا هلـذه اخلـدمات املمتـدة مـن فوائـد اقتصـا للمرضى الذين يعانون أمراض مزمنـة،
امج الكثري مــن املستشـــفيات العامــة يف الــدول املتقدمــة تــدير مثــل هــذه الـــرب وكــذا إبقــاء املــريض بــني أســرته.و أقــل 

 .عكربيطانيا وأمريكا نظرا لتعدد فوائدها لكل من املريض واملستشفى والتم  املمتدة،
ســـــواء الـــــيت تقـــــدم للمرضـــــى والعـــــاملني اخلـــــدمات املســـــاعدة  أيضـــــا باإلضـــــافة إىل اخلـــــدمات الســـــابقة جنـــــد     

25Fتقدم ألعضاء اإلدارة العليا وأقسام املستشفى باملستشفى أو اليت

1. 
ميكــن تصــنيف املستشــفيات وتقســيمها وفقــا ملعــايري عديــدة ومــن أكثــر هــذه املعــايري  تصــنيف املستشــفيات: -د

26Fقبوال وشيوعا

2: 
تقســم نقصــد بــذا املعيــار اجلهــة الــيت متلــك ومتــول وتــدير املستشــفى, و : أوال: التصــنيف حســب معيــار امللكيــة

 يات حسب هذا املعيار إىل:املستشف
جهــات وهــذه املستشــفيات قــد تتبــع  ال العــام للدولــة،تعتمــد يف متويلهــا علــى املــ وهــي مستشــفيات حكوميــة: -

 والداخلية والدفاع والبحرية وغريها من اجلهات الرمسية. حكومية متعددة كوزارة الصحة،
 دار ومتول من قبله.وهي اليت تتبع يف ملكيتها القطاع اخلاص وت مستشفيات خاصة: -

 حسب هذا املعيار قد تكون املستشفيات رحبية أو غري رحبية.: ثانيا: التصنيف حسب اهلدف من التشغيل
 حسب هذا املعيار قد تكون املستشفيات عامة أو متخصصة: ثالثا: التصنيف حسب املعيار اإلكلينيكي

ئيسـية يف الطـب واجلراحـة، وهـي خـدمات ربعـة الر وهـي الـيت حتتـوي علـى التخصصـات األ عامـة:مستشفيات  -
ى مثــل: وخــدمات أمـراض النســاء والـوالدة. وميكــن أن يضـم خــدمات أخـر  الطـب البـاطين، واجلراحــة، واألطفـال،

 .44) أمحد حممد غنيم، مرجع سابق، ص.1
 .71-68ص. -فريد توفيق نصريات: مرجع سابق، ص)  2
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وطــب العظــام والطــب النفســي وغريهــا مــن اخلــدمات عــالوة علــى  طــب األنــف واألذن واحلنجــرة، وطــب العيــون،
 خدمات الطوارئ.

دمــة يف املستشــفى قــدم خدمــة واحــدة فقــط أو أكثــر مــن اخلــدمات املقيت تهــي الــ مستشــفيات متخصصــة: -
 ومستشفى القلب ...اخل.  كمستشفى العيون، ومستشفى الوالدة، العام وليس كلها،

 وتقسم املستشفيات حسب هذا املعيار إىل: :رابعا: التصنيف حسب معيار معدل مدة اإلقامة
 %50يوما ملا يزيد عن  30يها معدل مدة اإلقامة عن وهي اليت يقل ف مستشفيات قصرية اإلقامة: -

 من املرضى.
مـن  %50يومـا ملـا يزيـد عـن  30وهـي الـيت يزيـد فيهـا معـدل مـدة اإلقامـة عـن  اإلقامة: مستشفيات طويلة -

 املرضى.
 ومنيز بني ثالثة أنواع ضمن هذا التصنيف وهي: :(عدد األسرة) خامسا: التصنيف حسب معيار احلجم

 .100 -50بني  ات صغرية احلجم: ترتاوح أسرتمستشفيا -
 .300 -100بني  امستشفيات متوسطة احلجم: ترتاوح أسرت -
 .1000 -300ترتاوح أسرتا بني  مستشفيات كبرية احلجم: -

ألنــه قــد يعتــرب مستشــفى  عيــار هــو نســيب وعــام مــن دولــة ألخــرى،لكــن تصــنيف املستشــفيات وفقــا هلــذا امل     
 بلد ما ولكنه يعترب مستشفى كبري يف بلد آخر.متوسط احلجم يف 

 :إىلوتقسم املستشفيات وفقا هلذا املعيار  م:سادسا: التصنيف حسب معيار التعلي
ونقصـــد بـــا املستشـــفيات اجلامعيـــة التابعـــة لكليـــات الطـــب أو املرتبطـــة معهـــا حســـب  مستشـــفيات تعليميـــة: -

 طلبة الدراسات الطبية العليا.ترتيبات معينة لتعليم وتدريب طلبة الطب والتمريض و 
لكـن ذلـك ال يعـين أاـا ال و  ر برامج لتعلـيم وتـدريب طلبـة الطـب،وهي اليت ال تدي مستشفيات غري تعليمية: -

 الطيب واملهنيني الصحيني ايخرين.للطاقم  شطة التعليم والتدريبمتارس أن
ألقسام، واليت تعمل مـع بعضـها الـبعض يتألف املستشفى من جمموعة من ا األقسام التشغيلية باملستشفى: -ه

 بتعاون وتنسيق من أجل حتقيق أهداف املستشفى، واليت تتمثل يف تقدمي اخلدمات الطبية.
27Fعادة ما يتكون املستشفى من األقسام التالية

1:   
 القسم الطيب؛ -
 قسم خدمات التمريض؛ -
 قسم تسيري املواد؛ -
 قسم اخلدمات اإلدارية واملالية؛ -
 دمات الفندقية؛قسم اخل -

                                                 
 .12، ص.1999لزهران، عمان،غازي فرحان أبو زيتون: خدمات اإليواء يف املستشفيات،دار ا ) 1
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 قسم اخلدمات الطبية املساندة؛ -
 قسم اخلدمات العامة غري الطبية. -
 املراكز الصحية: -2

وتـوفر اخلـدمات العالجيـة  ،هي أكثر املؤسسات الصحية انتشـارا ونطـاق اخلـدمات الـيت تقـدمها واسـع جـدا     
ال تتــوفر علــى أســرة وغرفــة  خمتــربات ولكنهــاويتــوفر يف بعضــها  ل احلــاالت الصــعبة إىل املستشــفيات،األوليــة وحتــا

 باإلضافة إىل قلة أطباء االختصاص. عمليات،
 (صحة التمع): ةمراكز الرعاية الصحي -3

 :هي مؤسسات تعمل علىو    
 اجلدري؛و  توفري اللقاحات الدورية لبعض األمراض كاحلصبة -أ  

 توفري األدوية لألمراض املزمنة؛ -ب
 الصحية يف املدينة ومتابعة الشـروط الصـحية يف املطـاعم واملخـابز ومعامـل احللويـات وغريهـامتابعة الشؤون   -ج

 ؛وتاريخ نفاذ الصالحية للمنتجات الغذائية
وعقــــد نــــدوات وإصــــدار نشــــرات بــــذا  ن التــــدخني أو الكحــــول أو املخــــدرات،متابعــــة األضــــرار الناجتــــة عــــ -د

 اخلصوص.
مـــع املتمثلـــة يف ة تلـــك املراكـــز علـــى رعايـــة شـــرحية واســـعة مـــن التتقتصـــر مهمـــ مراكـــز األمومـــة والطفولـــة: -4

وتــتم متابعــة شــؤوام بشـــكل  واألدويــة املتعلقــة بالطفــل واألم، حيــث يــتم تــوفري اللقاحــات األمهــات واألطفــال،
 مستمر.

 صحة البيئة: -5
اميــة، ن الــدول النهـذا النــوع مــن اخلــدمات الصــحية حـديث جــدا ويوجــد يف الــدول املتقدمــة وعـدد حمــدود مــ     

وتتمثل هذه اخلدمات يف:
 متابعة نظافة املدينة من النفايات وتلوث املياه واهلواء والرتبة؛ -أ  
؛ مراقبة اإلشعاعات النووية الصادرة من الطبيعة أو من مواقع املفاعالت النووية -ب
 فايات النووية.مراقبة اإلشعاعات النووية الناجتة عن استخدام أسلحة معينة أو من الن -ج
 الصحة املدرسية: -6

 :ــــهي مؤسسات صحية تعىن بطلبة املدارس و بكل مراحل دراستهم وتقوم ب     
 اليت تنتشر يف الدولة؛توفري اخلدمات الصحية األولية من لقاحات ضد األمراض املتوطنة أو  -أ  
 إجراء فحوصات دورية؛ -ب
 بنية واخلدمات ومدى مطابقتها للشروط الصحية.زيارة املدارس واالطالع على طبيعة األ -ج
 املؤسسات الطبية العسكرية: -7
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يـــتم إنشـــاء مستشـــفيات خاصـــة  حيـــث ؤسســـات علـــى منتســـيب القـــوات املســـلحة،تقتصـــر خـــدمات تلـــك امل     
 متنقلة. وتتمثل مهمتها يف:تة وأخرى ومراكز صحية ثاب باجليش،

 تقدمي العالج يف األوقات االعتيادية؛ -أ
 إسعاف ومعاجلة املرضى أثناء احلروب؛ -ب
 متابعة شؤون املعاقني بسبب احلروب أو األحداث العسكرية. -ج
 مراكز العالج بالليزر: -8

أنشــأت الكثــري مــن البلــدان وخاصــة املتطــورة  كنولــوجي يف جمــال التقنيــات الطبيــة،نتيجــة للتقــدم العلمــي والت     
 بعض األمراض منها األورام السرطانية. ةعاجلمنها مراكز صحية تستخدم أشعة الليزر مل

 احلجر الصحي: -9
ويف األغلــب تقــام  ض املعديــة حفاظــا علــى صــحة التمــع،يســتخدم احلجــر الصــحي لعــزل املصــابني بــاألمرا     

خشـــية انتقـــال األمـــراض مـــن دولـــة ألخـــرى عـــن طريـــق تلـــك احملـــاجر عنـــد مـــداخل احلـــدود بـــني دولـــة وأخـــرى, 
 املسافرين.

 ملصحات العقلية:ا -10
حيـث تأخـذ تلـك املؤسسـات علـى  خاصة باملصـابني بـاألمراض العقليـة،يوجد يف كل دول العامل مصحات      

 عاتقها توفري العالجات  الالزمة والرعاية الكاملة هلم. 
تصــنف بصــورة هرميــة حســب مؤسســات الرعايــة الصــحية هــو أن  الثــاين، املعيــارومــا يالحــظ خبصــوص هــذا      
ومنهـــا  ،هـــذه املؤسســـاتوتوزيـــع نظـــرا لوجـــود العديـــد مـــن االعتبـــارات الـــيت أوخـــذت يف ختطـــيط  ،ة اخلدمـــةطبيعـــ

 االعتبارات التخطيطية و التصميمية وحىت البيئية. 
) يبــــني لنـــا هرميــــة اخلـــدمات الصــــحية حســـب طبيعــــة اخلدمـــة املقدمــــة يف كـــل مؤسســــة 04والشـــكل رقـــم (     

 صحية.
 
 
 
 
 
 

 ة اخلدمات واملرافق الصحية): هرمي04الشكل رقم(
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يقاتا يف جمال التخطيط العمراين، دار صفاء للنشر فلسفتها وأنواعها ومنهجية إعدادها وتطبعثمان حممد غنيم: معايري التخطيط،املصدر:
 .134ص.، 2011والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،

 

هياكـل الوقايـة،  تـدعى القطـاع الصـحي جممـوع إداريو يف اجلزائر تعترب مؤسسة صحية عمومية ذات طابع      
التشــــخيص، العــــالج واالستشــــفاء وإعــــادة التأهيــــل الصــــحي املوجــــودة داخــــل إقلــــيم نفــــس الــــدائرة واملتكونــــة يف 
املستشــفيات والعيــادات متعــددة اخلــدمات، املراكــز الصــحية، قاعــات الفحــص والعــالج ومراكــز األمومــة، مراكــز 

28Fمنشأة صحية عمومية حتت وصاية وزارة الصحة والسكانيف احلدود وكل  راقبةامل

1 . 
29Fوهي من املؤسسات الصحية العمومية، ثالثة أنواعيوجد كان باجلزائر      

2:    
 ؛املراكز االستشفائية اجلامعية -
   ؛القطاعات الصحية -
 .املؤسسات االستشفائية املتخصصة -

 1428مجادى األوىل من عـام  2املؤرخ يف  140 -07املرسوم التنفيذي رقم ومبوجب 2007يف سنة  و     
يعاد تنظـيم القطاعـات الصـحية، لتصـبح املؤسسـات العموميـة االستشـفائية  2007من سنةماي  19 املوافق ل

تســــهيل الوصــــول إىل لواملؤسســــات العموميــــة للصــــحة اجلواريــــة. أي فصــــل االستشــــفاء عــــن العــــالج والفحــــص، 
30Fالصحية من املواطنالعالج وتقريب املستشفى أو املؤسسة 

3. 
 أربعة أنواع وهي: املؤسسات الصحية يف اجلزائر فتصبح  
 ؛(EPH)العمومية االستشفائية املؤسسة -
 ؛(EPSP) العمومية للصحة اجلوارية املؤسسة -
 ؛(EHS)املتخصصة االستشفائية املؤسسة -
 .(CHU)اجلامعي املركز االستشفائي -

                                                 
 .11، ص.2000طاهري حسني: اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي يف املستشفيات العمومية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  ) 1
 .12 -11ص. -، صاملرجع نفسه  ) 2
 .152، ص. 2008طبعة األوىل، اجلزائر، ) نور الدين حاروش: إدارة املستشفيات العمومية اجلزائرية، دار كتامة للكتاب، ال 3
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 الصحية رعايةال دماتخ تقدمي عايريطلب الرابع:مامل
 والفعاليـة والكفـاءة بالتكلفـة تتصـل معـايري عـدة االعتبـار يف يؤخـذ أن الصـحية اخلـدمات أداء يتطلـب     

 نفس يف حتدد الصحية،كما اخلدمات وتقدمي إنتاج سيتم مستوى أي إىل حتدد اليت هي املعايري وهذه والعدالة،
31Fالتايلك حدا يار علىعم كل شرح على مسيتو  .مستوى بأي و اخلدمات تلك من سيستفيد من الوقت

1: 
  التكلفة: اريمع  -1

 تكـون وأن رخيصـة، اخلـدمات تلـك تكـون أن الصـحية اخلـدمات يمسـتهلك يرغـب األحـوال مجيـع يف     
 املقابل يدفع ما شخصا هناك يكون أن وجيب متاما جماين شيء هناك ليس أنه نفرض وحنن منخفضة، األسعار
 وجتنـب اخلـدمات بتكلفـة والعمـالء واألطبـاء املـديرين مـن متزايـد اهتمـام هنـاك، و مباشـرة غـري أو مباشـرة بصـورة
 أساسـية دنيـا حـدود هنـاك ذلـك ومـع .عليهـا حيصـلون ملـن منفعـة تقـدم ال اليت اخلدمات من والتخلص الفاقد،

 .دواا الصحية اخلدمات مستويات تنخفض أال جيب
 :الفعالية معيار -2

 حتسـني إىل حيتـاج املتاحـة املـوارد مـن غريهـا مـن أو احلكومـة مـن سـواء اخلـدمات متويل يف احلايل الوضع إن     
 اخلـاص أو العـام اإلنفـاق زيـادة إىل حيتـاج ال األمر أن املختلفة التحليالت من ويظهر ،ةفاعلي أكثر وإدارة كبري
 مـن العديـد إىل األمـر اهـذ حيتـاج وقـد اإلنفـاق، هلـذا أفضـل إلدارة االحتيـاج بقـدر الصـحية الرعايـة علـي

 :عرضها ميكن واليت اإلجراءات
 ؛املختلفة الصحية للمؤسسات واإلدارة واإلنفاق املوازنة يف الالمركزية من أكرب قدر -
 ؛همئأدا امتياز علي بناء اخلدمة مقدمي مكافأة وإمكانية اإلنفاق فعالية زيادة -
 املسـتقبل وخطـط األوليـة، الصـحية الرعايـة دميوتقـ واجلـودة القيـاس معـايري لوضـع الصـحة لـوزارة مركـزي دور -

 ؛بدقة اإلحصائية املعلومات ومجع العلمي والبحث
 العامـة اإلسـرتاتيجية ضـمن املطلوبـة اخلدمات وتقدمي متويل يف واخلاص العام القطاع بني التمعية املشاركة زيادة -

 .للدولة
 
 
3-  :الكفاءة معيار 

كـان   فـإذا ة.والفنيـ االقتصـادية الكفـاءة اخلـدمات تلـك حتقـق نأ جيـب الصـحية اخلـدمات تقـدمي عنـد     
 مـن ميكـن ممـا اإلجـراءات هـذه أرخـص اسـتخدام فإنـه ميكـن خمتلفـة، بـإجراءات النتيجـة نفـس حتقيق  باملستطاع

 علـى خدمـة تقـدميأمكـن  ذافـإ وكـذلك .خمتلفـة بطريقـة األمـوال إنفـاق أو التكلفـة، بـنفس أكثـر خـدمات تقدمي
 أعـم مفهـوم الكفـاءة أن ويالحـظ.األرخـص الطريقـة اختيـارفإنـه ميكـن  خمتلفـة بطرق الكفاءة من املستوى نفس

                                                 
 .36 -31 ص. -،ص 2000 الثانية،الزقازيق،مصر، املدينة،الطبعة الصحية،مكتبة اخلدمات اقتصاديات:إبراهيم الدمرداش طلعت.) 1
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 يف الزيـادة ولكـن .العـالج يقـدمها الـيت للمنـافع دقيقـا مقياسـا يتطلـب الكفـاءة قيـاس أن حيـث من التكلفة من
 كـان إذا أمـا أكـرب، ةكفـاء حتقيـق بالضـرورة يعـين ال إضـافية تكـاليف حتمـل دون يعـاجلون الـذين املرضـى عـدد

 .للموارد استخدامها يف كفاءة قلأ اخلدمة تكون أن ميكن سيئة، النتائج وكانت فعالية أقل العالج
 :العدالة معيار -4

بينمـــا تعـــين ي أنصــبة متســـاوية مــن ســـلعة أو خدمــة، أن املســاواة تعـــين تلقـــ إذ العدالــة ال تعـــين املســاواة هنـــا،     
 ثالثة طرق لتعريف العدالة يف جمال اخلدمات الصحية وهي: "Mooney "مالعدالة مفهوما أوسع فقد قد

 تساوي احلالة الصحية احملققة؛ -
 اخلدمات الصحية؛تساوي استخدام  -
 تساوي الوصول إىل اخلدمات الصحية. -

 لعدالـة تركـز علـى العدالـة األفقيـة،ألن معظـم مناقشـات اومن الواضح أن هـذه التعريفـات ميكـن أن تتنـاقض      
علـى نفـس القـدر فهـي  رغـم صـعوبتها قضـية العدالـة الرأسـية . أمـاي مبدأ العالج املتساوي للحاجـات املتسـاويةأ

تتعلــق بــالقرار اخلــاص بتقــدمي عــالج غــري  ألاــا ،رار بشــأن ختصــيص املــوارداألمهيــة بالنســبة لعمليــة اختــاذ القــمــن 
 متساوي حلاجات غري متساوية. 

 الصـحية اخلـدمات نظـم مـن وغريهـا العامـة الصـحية للخـدمات األساسـية املبـادئ حـدأ  نفـإ ذلـك ومـع      
 جيـب العدالـة وأن األمـوال، تـوافر أسـاس علـى ولـيس إليـه، احلاجـة أساس على العالج تقدمي جيب أنه يف يتمثل

 .اخلدمة أهداف أحد تكون أن
5-  :الصحي األمان معيار  

 املـرض مـن الـتخلص لـه يضـمن مبـا وفعاليـة بكفـاءة افرةمتـو  الصـحية اخلـدمات بـأن املـواطن شعور به يقصد     
 أن ولكـن فعالـة، صـحية خـدمات بتـوافر الفـرد شـعور جمـرد علـى الصـحي األمان معيار يقتصر وال وقوعه، حال
 .الدفع على قدرته مستوى يف تكون اخلدمات تلك تكاليف بان كذلك يشعر
 مـىت يعلـم ال الصـحية الرعايـة مـن مظلـة حتـت ئمـادا أنـه املـواطن يشـعر أن كـذلك الصـحي األمـان ويعـين     

 هلذا حاجة يف علهجت مرضية أو صحية أزمة ظروف به متر ورمبا حياته، طوال إليها حيتاج ال ورمبا إليها، سيحتاج
 اخلطرية األمراض بأحد اإلصابة حالة يف أو الطارئة احلوادث حاالت يف ذلك وحيدث الكامل، الصحي الغطاء

 الصـحي األمـان فيكـون الباهظـة، لتكلفتهـا نظـرا يسـتطيع لـن مبفـرده مواجهتهـا الفـرد حاول لو يث،حب املزمنة أو
 .املتوقعة غري والطوارئ الكروب كل من واملخلص املنقذ

 .ووظائفها  م اإلدارة الصحية: مفهو الثايناملبحث 
الصـحية بصـفة  صـحية واملؤسسـاتلرعايـة الدمات اخب لمفاهيم املتعلقةبحث األول ليف امل بعد أن مت التطرق     
الـيت سسـات املؤ صوصيات هذه خل تطرق يف هذا املبحثسيتم ال ،وخصائصها املميزة عن باقي القطاعات ،عامة

مــن  ،تعــرف علــى طريقــة عمــل وســري هــذا النظــامبغــرض ال مــن التفصــيل وبشــيءتتميــز بدرجــة عاليــة مــن التعقيــد 



  

 

خدمات الرعاية الصحية   نفاياتو  مدخل نظري لإلدارة الصحية                                                        الفصل األول   

34 

الصــحية للفــرد والتمــع عــن طريــق ممارســة خمتلــف ف اخلــدمات خــالل اإلدارة  الصــحية القائمــة علــى تقــدمي خمتلــ
 السلطات املخولة هلا.حبكم الوظائف و 

 .املطلب األول: مفهوم اإلدارة الصحية
 :  تعريف اإلدارة الصحية -1

عرفـــت اجلمعيـــة األمريكيـــة للمستشـــفيات اإلدارة الصـــحية مبـــا يلـــي"ختطيط وتنظـــيم وتوجيـــه ورقابـــة وتنســـيق      
 ،اليت بواسطتها يتم تلبية احلاجات والطلبات على خـدمات الرعايـة الصـحية والطبيـة ،إلجراءات والطرقاملوارد وا

وتوفري البيئة الصحية وذلك من خالل تقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستهلكني كأفراد ومجاعات وللمجتمـع  
32Fككل

1". 
ع املرضــى احلــاليني واملــرتقبني يف كــل نــوع كمــا تعــرف اإلدارة الصــحية بأاــا" املســؤولة عــن حتديــد حجــم ونــو      

33Fمن أنواع اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية كنقطة انطالق يف إدارة نظم تقدمي اخلدمات الصحية"

2. 
للوفــاء  ،حتليــل حلاجــات املرضــى والتمــع وختطــيط وتنظــيم املــوارد املتاحــةتقــوم بعمليــة "وتعــرف أيضــا بأاــا      

مــع حتديــد أولويــات االســتخدام إلشــباع  ،املــدخالت الصــحية والسياســات واألنشــطة بتلــك احلاجــات مــع مراقبــة
34Fالغايات وحتقيق األهداف"

3  . 
عملية الفحص الشـامل والتحليـل والتقيـيم والتوقـع والوقايـة مـن العناصـر الـيت تـدد صـحة الفـرد  أيضا"تعين و      

35Fأو صحة اجلماعة

4". 
 ئص مميزة لإلدارة الصحية وهي:ويتضح من خالل هذه التعاريف أن هناك خصا

 وهــي حتليــل وختطــيط وتوظيــف وتنســيق ورقابـــة  وجــود جمموعــة مــن الوظــائف تــتم علــى مســتوى اإلدارة الصــحية
 األنشطة الطبية؛

 ؛املرضى حاجاتاملؤسسة الصحية و موارد ارة الصحية وسيلة للمواءمة بني اإلد 
  أسها إشباع حاجات املرضى والتمعوجود أهداف تسعى اإلدارة الصحية لتحقيقها ويأيت على ر. 

 النماذج النظرية املفيدة يف جمال اإلدارة الصحية: -2
معـروف مـن نظريـات اإلدارة قـد مت  هـو ، ولكون مـاخاصة املستشفياتة املؤسسات الصحي نظرا خلصوصية     

الرعايــــة الصــــحية تطــــويره يف قطــــاع األعمــــال، وبالتــــايل عــــدم وجــــود نظريــــة إداريــــة ميكــــن تطبيقهــــا يف مؤسســــات 
الـيت أفرزتـا  رواإلستشفائية، البد إلداري ومديري هذه املؤسسات من االنتقاء واالختيار من الطروحات واألفكـا

                                                 
 .30مرجع سابق، ص.  فريد توفيق نصريات،)  1
 .42لدواء"،  مرجع سابق، ص.إدارة املستشفيات وشركات األدوية" تكامل العالج وا :) فريد النجار 2
 .43املرجع نفسه، ص.  )  3

4  ) http://arabic.china.org.cn/news/txt/2004-12/02/content_2145721.htm, consulter le: 30/08/2011,07:00. 

http://arabic.china.org.cn/news/txt/2004-12/02/content_2145721.htm
http://arabic.china.org.cn/news/txt/2004-12/02/content_2145721.htm
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النظريــات اإلداريــة املختلفــة مبــا خيــدم أغــراض اإلدارة الصــحية وخصوصــيتها. وفيمــا يلــي نســتعرض بعــض النمــاذج 
36Fارة املستشفياتالنظرية املفيدة يف جمال اإلدارة الصحية وإد

1: 
حيـث يركـز هـذا املنظـور علـى احلاجـة إىل الرتكيـز علـى كفـاءة العمليـات واألنشـطة. اإلدارة كنظام تكنولوجي:-أ

العلميــة، وميكــن  ةومــا يتطلــب ذلــك مــن االســتفادة مــن تطبيقــات اهلندســة اإلداريــة الــيت جــاءت بــا حركــة اإلدار 
جتهــا املاســة لتحســني كفــاءة عمليــة إنتــاج اخلدمــة الطبيــة، االســتفادة مــن هــذا املنظــور حلاللمؤسســات الصــحية 

دون املبالغـة بـذلك. وميثـل هـذا املؤسسة الصحية حتت هذا املنظـور كمصـنع للصـحة والسـعادة   إىلوميكن النظر 
 الطرح مسامهة قيمة لإلدارة الصحية وإدارة املستشفيات والرعاية الطبية.

يركـــز هـــذا املنظـــور علـــى التخطـــيط   السياســـات وصـــنع القـــرار:اإلدارة كنظـــام لصـــياغة االســـرتاتيجيات و -ب
اإلســرتاتيجي للمؤسســـة الصــحية لضـــمان االســتمرار والنمـــو خاصـــة يف ظــل التعقيـــد البيئــي واشـــتداد املنافســـة يف 

 قطاع االستشفاء، ويعترب هذا املنظور ذا قيمة كبرية يف إدارة املؤسسات الصحية حاليا.
يركز هذا املنظور على العالقات اإلنسـانية وأمهيتهـا يف بيئـة العمـل، كمـا يركـز ية: اإلدارة  كعملية اجتماع   -ج

علـــى عمـــل وروحيـــة الفريـــق والســـلوك واملواقـــف وحمركـــات الســـلوك، ويقـــوم أســـلوب القيـــادة يف هـــذا املنظـــور علـــى 
واــا مؤسســات الدميقراطيــة واملشــاركة، وهــذا املــدخل يعتــرب علــى قــدر كبــري مــن األمهيــة يف املؤسســات الصــحية ك

 إنسانية أوال وأخريا.  
دير واإلدارة عنـد القيـام بالوظـائف اإلداريـة ويركز هذا املنظـور علـى مسـؤولية املـ: اإلدارة كنظام للمسؤولية   -د

 املعروفة من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، ويركز على املساءلة عن نتائج األداء أمام اجلهات التالية:
 املؤسسة الصحية،املساءلة أمام مالكي  -
 املساءلة أمام العمالء والزبائن املستهلكني خلدمات املؤسسة الصحية، -
 اليت تقدم الدعم للمؤسسة الصحية( اجلهات احلكومية واخلاصة واخلريية).املساءلة أمام اجلهات  -

إلدارة ضـرورة ويعترب هذا املنظور على درجة كبـرية مـن األمهيـة إلدارة املؤسسـة الصـحية، حيـث يفـرض علـى ا     
حتقيــــق التــــوازن بــــني مســــؤولياتا الداخليــــة ومســــؤولياتا اخلارجيــــة والتحســــب ملصــــاحل اجلهــــات العديــــدة املشــــاركة 

 واملتعادلة مع املؤسسة الصحية واملؤثرة عليها. 
ياتـا ورغم أمهية هذه املنظورات النظرية لإلدارة وما تقدمه لـإلدارة الصـحية مـن مسـامهات قيمـة يف إدارة عمل     

هـــي أن ال أحــد مـــن هـــذه النمــاذج اإلداريـــة األربعـــة ميكنــه أن يفـــي باحتياجـــات إدارة إال أن احلقيقـــة  ،وأنشــطتها
املؤسسات الصحية وال ينسجم متامـا مـع متطلبـات إدارتـا وخصوصـيتها. ولـذلك علـى اإلدارة الصـحية أن ختتـار 

ا ينسـجم مـع خصوصـية قطـاع اإلستشـفاء والرعايـة من كـل هـذه النمـاذج النـواحي اهلامـة الـيت ميكـن تطبيقهـا، ومبـ
 الصحية. 

 خصوصيات اإلدارة الصحية: -3
                                                 

 .41 -40ص. -، صريات: مرجع  سابقفريد توفيق نص)  1
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ينبـع مـن خصوصــية القطـاع الصـحي كــأكرب وأعقـد قطـاع، باملقارنــة  ،ممـا ال شـك يف أن متيـز اإلدارة الصــحية     
املستشــفى  خصوبــاأل وكــذا املؤسســة الصــحيةاخلدمــة اإلستشــفائية والصــحية  ألخــرى وخصــائصمــع القطاعــات ا

 .من هذا الفصل واليت مت ذكرها يف املبحث األول
37Fيلي ومن خصوصيات اإلدارة الصحية ما

1: 
الطبيعــة الفرديــة للخدمــة الصــحية لــذا البــد مــن تكييــف اخلدمــة الصــحية وختطيطهــا وتقــدميها وفقــا حلاجــة كــل  -

مث بيعهـــا كمـــا هـــو احلـــال يف  فـــرد علـــى حـــده. فاخلدمـــة الصـــحية ال ميكـــن إخضـــاعها ملفهـــوم اإلنتـــاج الكبـــري ومـــن
 السلع املادية؛

الطبيعة الشخصية والفردية للخدمة الصحية جتعل العمل اليومي للمؤسسة الصحية خمتلف ومتشـعب وبالتـايل  -
 غري خاضع إال للقليل من التنميط والقياس؛ 

د كمـا جـرى ذكرهـا تعدد املؤسسات الصحية واجلهات اليت تقدم خدمات الرعايـة الصـحية داخـل البلـد الواحـ -
ســابقا. مــن مؤسســات الرعايــة األوليــة إىل املستشــفيات واملراكــز الصــحية ومــا بــني ذلــك مــن مستشــفيات عامــة 
ومتخصصــة تعــود يف إدارتــا وملكيتهــا جلهــات متعــددة، هــذا باإلضــافة إىل املؤسســات الصــحية األخــرى املعنيــة 

ىن بصـــحة التمـــع وصـــحة البيئـــة وغريهـــا، فهـــذا بتقـــدمي خـــدمات الرعايـــة الصـــحية كاملؤسســـات الصـــحية الـــيت تعـــ
التعدد الكبري يف املؤسسات الصـحية واجلهـات املسـؤولة عـن تقـدمي هـذه اخلـدمات يتطلـب مـداخل إداريـة خمتلفـة 

 ومتعددة ال يوجد هلا مثيل يف القطاعات األخرى؛
وضــوح املســؤوليات وكفــاءة  القصــور الواضــح يف البــدائل اإلداريــة والتنظيميــة والــيت ميكــن اســتخدامها لضــمان -

اإلجنــاز يف املؤسســة الصــحية نظــرا لغيــاب نظريــة إداريــة وتنظيميــة خاصــة بــا، دفــع إىل األخــذ باملبــادئ املعروفــة 
لــإلدارة والتنظــيم والــيت انبثقــت مــن مؤسســات األعمــال والصــناعة رغــم أن الكثــري مــن هــذه املبــادئ ال تتناســب 

 هذه األخرية أمام حتد كبري؛ وخصوصية اإلدارة الصحية وهذا ما يضع 
إن الطلــب علــى اخلدمــة الصــحية واحلاجــة هلــا يــزداد بزيــادة درجــة التطــور احلضــري ألي جمتمــع، فكلمــا زادت  -

درجة التحضر والتقدم زادت احلاجة للخدمة الصحية وبالتايل زاد عدد ونـوع املؤسسـات الصـحية املطلوبـة ويـأيت 
ـــراز األولو  ـــد املـــزيج دور اإلدارة الصـــحية يف إب ـــيت تســـتجد وحتدي يـــات وإعـــادة ترتيبهـــا علـــى ضـــوء االحتياجـــات ال

 املطلوب من اخلدمات الصحية بشكل مستمر؛
عــدم خضــوع اخلدمــة الصــحية لقــانون العــرض والطلــب، فمــن املعــروف أن العــرض يف القطــاع الصــحي يولـــد  -

ض منهـا وال ميكـن تأجيلـه كمـا هـو املزيد من الطلب والطلب على اخلدمات الصحية يبقى دائما أكثر من املعرو 
احلال يف اخلدمات األخرى، وهنـا يقـع علـى عـاتق اإلدارة الصـحية ضـرورة التخطـيط والتنظـيم ملواردهـا مبـا يسـمح 

 خلق املزيد من العرض وبالتايل الطلب؛
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 غيــاب خــط الســلطة املنفــرد أي ازدواجيــة يف الســلطة والــيت هــي مــن بــني خصوصــيات املؤسســة الصــحية والــيت -
تــرتبط مباشـــرة خبصوصـــية الـــتمهن والتخصـــص واالحـــرتاف. فالســلطة يف املؤسســـة الصـــحية ال تنبثـــق مـــن مصـــدر 
واحــد وال تتسلســل عــرب خــط واحــد كمــا هــو األمــر يف التنظيمــات األخــرى، وختلــق هــذه اخلاصــية وبشــكل دائــم 

38Fمشاكل إدارية وتشغيلية لإلدارة الصحية كما يلي

1: 
  الرمسي بني الـدوائر واألقسـام املختلفـة يف املؤسسـة الصـحية حلقيقـة تعـدد تزيد من صعوبة مهمة التنسيق

 مصادر السلطة ووجود أكثر من رئيس للمرؤوس الواحد؛
 حدوث االرتباك والغموض يف التنظيم لعدم وضوح وتداخل خطوط السلطة واملسؤولية وااللتزام؛ 
 عاملــة يف التنظــيم وبشــكل خــاص تســمح بظهــور أوضــاع يكــون فيهــا عــدد كبــري مــن العناصــر البشــرية ال

املمرضـــات، مســـؤولون لـــيس فقـــط أمـــام املســـؤول الرمســـي هلـــم بـــل كـــذلك أمـــام األطبـــاء ويتلقـــون أوامـــر 
 واليت يف الغالب ال تكون متفقة ومنسجمة مع بعضها البعض؛وتعليمات من هاتني اجلهتني 

 نضباط والتأديب؛ زيادة املشاكل والصعوبات املتعلقة باالتصاالت وقضايا املساءلة واال 
 يزيد من صعوبة حل املشاكل اليت حتتاج إىل التعاون واجلهود املشرتكة بني اهليئة الطبية واهليئة اإلدارية؛ 
  نظرائــــه يف مؤسســــات األعمــــال والصــــناعة نظــــرا ألن بســــلطة أقــــل مــــن  مــــدير املؤسســــة الصــــحيةيتمتــــع

لتنظــيم خاصــة األطبـاء الــذين ميارســون قــدر  تنظيمهـا ال يتمتــع خبــط السـلطة املنفــرد، لوجــود املهنيـني يف ا
   كبري من السلطة غري الرمسية.  

 
 
 
 

 مبادئ إدارة املؤسسات الصحية.: يناملطلب الثا
بداية البد من التأكيد على أن املبادئ اإلدارية األساسية يف إدارة مؤسسات الرعاية الصـحية واملستشـفيات      

جمـال إلدارة النشـاط اإلنساين.سـواء داخـل القطـاع الصـحي أو خارجـه  عموما، هي نفس املبادئ املعروفـة يف أي
39Fوهذه املبادئ هي كما يلي

2   : 
  التحليل والتقييم املوضوعي للمشاكل واملوارد املتاحة يف قطـاع االستشـفاء عمومـا ويف املؤسسـة الصـحية

 املعنية حتديدا؛
 حتديد وصياغة األهداف والسياسات واالسرتاتيجيات لتحقيق األهداف احملددة؛ 
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  تنظـــيم املـــوارد املتاحـــة للمؤسســـة الصـــحية بفاعليـــة وبشـــكل حيقـــق التكامـــل بـــني العـــاملني والتكنولوجيـــا
 والوظائف واألنشطة املختلفة؛

 ممارسة العملية اإلدارية مبا حيقق األهداف املخططة بفاعلية وكفاءة؛ 
 قييم املستمر لنتائج األعمال واألنشطة واملساءلة عن النتائج.الت  

 :  وظائف اإلدارة الصحية.ثالثاملطلب ال
وظـروف   ،كل يـوم خيـارات جديـدة تضـعها  أمـام وضـعيات خمتلفـة مل تكـن تتوقعهـا  الصحيةتواجه املؤسسة      

ــــذا فاســــتقرار املؤسســــةنامجــــة عــــن تغــــري طــــارئ ومفــــاجئ  ســــواء علــــى مســــتوى البيئــــة الداخليــــة أو اخل  ارجيــــة، ل
ومنوها يبقى مرهونا بإتباعها جمموعة من  األعمال اإلدارية املنهجية خاصـة مـع تزايـد عـدد املتغـريات  االستشفائية

إعادة إعطاء مفهوم جديـد  الصحية . هذا األمر فرض على املؤسسةشدة املنافسةو  البيئية (الداخلية واخلارجية)
 داريــة الــيت لطاملــا ســاعدت مؤسســات األعمــال والصــناعةمــن  ايليــات واملمارســات  اإلوصــياغة خمتلفــة للعديــد 

 على حتديد توجهاتا وأهدافها العامة والبحث عن أفضل البدائل املتاحة يف ظل املوارد احلالية واملستقبلية.
هج االســـرتاتيجي التخطـــيط االســـرتاتيجي حســـب األدبيـــات اإلداريـــة هــو املـــرادف لصـــياغة اخلطـــة والـــن ويعــد     

الذي تتبعه املؤسسة يف جمموع أوامره ونواهيـه. وتعـرب نـواهي وأوامـر التخطـيط االسـرتاتيجي عـن جمموعـة القـرارات 
جتـاه التغـريات البيئيـة السـريعة  وكـذا املباشـرة يف  تنفيـذ الصحية اإلسرتاتيجية اليت تعرب عن فعل ورد فعل املؤسسة 

، هــذا باإلضــافة إىل جممــوع الوظــائف األخــرى مــن تنظــيم رســالة املؤسســة جــل حتقيــقأجممــوع هــذه القــرارات مــن 
 . ه ورقابةيوتوج
 لذا يبقى من الضروري البحث عن املفهوم احلقيقي للتخطيط االسرتاتيجي كعملية إدارية مببادئهـا وخطواتـا      

 .ونتائجها اليت يعرب عنها عادة بالقرارات اإلسرتاتيجية
 
 
I- يجي:التخطيط اإلسرتات 
 تعريف التخطيط اإلسرتاتيجي: -1

 منها وهي :أخذ اهلام و الشامل لكننا سن التخطيط االسرتاتيجيب اخلاصة تعاريفهناك العديد من ال      
عمليــــة حتديــــد األهــــداف الرئيســــية ملنظمــــة األعمال،وكــــذلك حتديــــد السياســــات و "بأنــــه"Steiner" عرفــــه     

40Fاستخدام املوارد لتحقيق تلك األهدافك تدبري و كذلو  االسرتاتيجيات اليت حتكم العمليات،

1." 
بة لتحديــد األهــداف الطريقــة املالئمــة و املناســ "بأنــهالتخطــيط االســرتاتيجي "  Policastro"كمــا عــرف      

41Fتوجه املنظمة لتحقيق هذه األهدافبعيدة املدى و 

2." 
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تغـري خصـائص  أووالسياسـات الـيت حتـدد الصـياغات البعيـدة املـدى واخلطـط اإلسـرتاتيجية كما عرف بأنـه "     
ـــ األهـــدافتوجهـــات املنظمـــة، فهـــي تشـــمل قـــرارات تتعلـــق بتحديـــد  أو التغـــري يف تلـــك األهـــداف واملـــوارد  ىوعل

42Fوعلى السياسات اليت تنظم اكتساب واستخدام هذه املواردلبلوغها. املستخدمة 

1". 
 ذلـك للمنظمـة، ويـتم فيـه املرغـوب املسـتقبل لتصـميم التفكـري يف وابتكـاري إبـداعي أسـلوب أيضـا " هـوو      

 نقـاط الضـعف احلسـبان يف أخـذا بيئيـة فـرص أو تديـدات ملواجهـة عليهـا متعـارف وخبطـوات متعمـد بشـكل
43Fاملنظمة وأهداف رسالة لتحقيق سعيا للمنظمة الداخلية القوة ونقاط

2" . 
 :تشمل تيجيالتخطيط االسرتا مفهوم عملية أننستنتج  فير االتع همن خالل هذ      

 عملية إدارية منهجية؛ -
 أهداف بعيدة املدى تعكس التصور الشامل للمؤسسة يف بيئة املستقبل؛ -
 ؛يف ظل ظروف بيئية متغرية ؤسسةبناء وتشكيل مستقبل امل -
جمموعـــة مـــن اخليـــارات الناشـــئة عـــن مقارنـــة قـــدرات املؤسســـة وإمكانـــات وعوامـــل البيئـــة، ويفـــرتض أن تكـــون  -

 يق األهداف؛مالئمة لتحق
 هذه اخلطط.خطط عمل تفصيلية ومتابعة تنفيذ  إىلعملية حتويل اخليارات  -
 عناصر التخطيط اإلسرتاتيجي: -2

44Fتتمثل يف أساسيةعناصر  أربعةعلى  االسرتاتيجييبىن التخطيط       

3 : 
مســتقبال وهــذا  ضــلهاأف إتبــاعحتديــد جمموعــة مــن البــدائل ميكــن  ةمبعــىن ضــرور  :القــرارات اختــاذاملســتقبلية يف أ_

 .حتقيقها املستقبلية وكيفية األهدافيتعلق بتحديد 
وتطـوير  االسـرتاتيجيات ل إىلمث السياسـات وطـرق الوصـو  األهـدافبتحديـد  تبـدأعمليـة نـه أأي  :العمليـة ب_

 .األهدافمن تنفيذ تلك  للتأكداخلطط التفصيلية 
 .ؤسسةم أيةدى املدراء يف من خالل فلسفة راسخة ل إالأي انه ال يتم  :الفلسفة ج_
 .والسياسات واالسرتاتيجيات واألهدافتسعى لتحديد الغايات منظمة هي عبارة عن عملية  :اهليكلةد_
 التخطيط اإلسرتاتيجي:خصائص  -3

45Fوهي هنالك مجلة من اخلصائص اليت متيز التخطيط اإلسرتاتيجي الفعال      

4: 
اإلســرتاتيجي. فــال جيــوز أن نة ليســت هــي نقطــة بدايــة التخطــيط رســالة املؤسســة الصــحية املكتوبــة أو املتضــم -

تشــكل رســالة املؤسســة الصــحية أســطورة مقيــدة هلــا فيمــا يتعلــق بــدورها األساســي ورؤيتهــا والغــرض مــن وجودهــا 
وأهدافها وهذا يعين إعادة النظر بالرسالة على ضوء نواتج عمليـة التخطـيط اإلسـرتاتيجي، وعكـس ذلـك أن جتـد 
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تســــتجيب حلاجــــات صــــحية نفســــها يف ممارســــات وأدوار وأنشــــطة غــــري واقعيــــة وخــــدمات وبــــرامج ال املؤسســــة ال
 السوق؛

عمليــة التخطــيط اإلســرتاتيجي مل تعــد عمليــة فنيــة تقــوم علــى أســاليب التحليــل الكمــي وفقــط، بــل أصــبحت  -
إســـرتاتيجية قابلـــة عمليـــة سياســـية اجتماعيـــة حتتـــاج إىل قـــدر كبـــري مـــن التفـــاوض واملســـاومة للوصـــول إىل قـــرارات 

 للتنفيذ، تأخذ باعتبارها مصاحل كافة اجلهات املتعاملة مع املؤسسة الصحية؛
التخطـــيط اإلســـرتاتيجي أصـــبح جـــزء ال يتجـــزأ مـــن مهمـــة اإلدارة الصـــحية، فلـــم يعـــد نشـــاطا يتعاقـــد عليـــه مـــع  -

اإلدارة يف التشــغيل  ال يتجــزأ مــن اهتمامــاتمستشــاري التخطــيط ينتهــي خبطــة جــاهزة تقــدم لــإلدارة، فهــو جــزء 
اليـــومي للمؤسســـة الصـــحية، ويتطلـــب دمـــج عمليـــة التخطـــيط يف نظـــام إدارة املؤسســـة الصـــحية مشـــاركة واســـعة 
ـــدة العاملـــة بـــا وخاصـــة املشـــاركة بقـــرارات ختصـــيص املـــوارد والقـــرارات اإلســـرتاتيجية،  والتـــزام مـــن األطـــراف العدي

 ادة جناح تطبيقها.فاملشاركة من شأاا أن ختلق االلتزام باخلطة وزي
التوجـه التسـويقي بـدال مـن التوجـه اإلنتـاجي: حيـث أصـبح السـؤال الـرئيس الـذي تطرحـه املؤسسـات الصــحية  -

الــيت ختطــط اســرتاتيجيا مــا هــي اخلــدمات الــيت حيتاجهــا الســوق؟ ومــن الــذي يشــرتيها؟ بــدال مــن الســؤال حــول مــا 
بيئـــة التغيـــريات الكبـــرية واجلذريـــة الـــيت تشـــهدها بيئـــة هـــي اخلـــدمات الـــيت أريـــد أن أقـــدمها؟ وهـــذا التوجـــه فرضـــته 

 الصناعة الصحية واالستشفائية شأاا شأن بيئة األعمال والصناعة؛
46Fهذا باإلضافة إىل اخلصائص التالية      

1  : 
 أن جيوز فال ،دراستها املراد الظاهرة أو املشكلة جبميع التامة اإلحاطة الشمول يعىنو : والتكامل الشمول -

 يساعد حيث التكامل الشمول باب جانب إىل يتويأ ،أخرى ذات عالقة جوانب وترتك بانتأخذ جو 
 ؛احملبب غري التكرار لةمسأ متناهية وبشدة التكاملية حتارب حيث ،واجلهد الوقت من كثري اختصار على

 لحا يبأ جيوز ال حيث االستمرارية بصفة التحلي االسرتاتيجي التخطيط مراحل تتطلب: االستمرارية -
 :منها عديدة مشاكل عنه ينتج قد ذلك ألن التخطيطية العملية خطوات يف العمل توقف ألحوالا من

 اخلطة ومتابعة وتنفيذ إلعداد املرسوم الزمين الربنامج يفخلل أو تأخر  إحداث. 
 ومتابعة وتنفيذ إعداد على القائمني بعض لدى الثقة إضعاف وبالتايل املصداقية فقدان 

 ؛اخلطة
 داخل االسرتاتيجي التخطيط جناح على تساعد اليت اخلصائص أهم من واحدا التنسيق يشغل :التنسيق -

 ضعف أن والواقع التخطيط، ومعوقات مشكالت كربأ من بأنه التنسيق ضعف إىل وينظر .املؤسسة
 عن باشرامل أو غري املباشر لاملسؤو  هي احمليطة البيئة فان وبالتايل احمليطة الظروف واقع من يولد التنسيق

 ؛مستوى التنسيق

                                                 
1 ) http://caoa.gov.eg/wr/rdon/yres/1502/,consulter Le 27/08/2011, 12:45.        

http://caoa.gov.eg/wr/rdon/yres/1502/
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 األولوية وأمهية ضرورة تأتى ؛املطلوبة األهداف إىل الوصول يف النجاح من نسبة أعلى لضمان  األولوية: -
 كل تلبية إىل احلال مقتضيات وال ظروف تسمح ال األحيان من كثري يف انه إذ االسرتاتيجي التخطيط يف

 بذه باألخذ ينصح لذا ،واحد آن يف منها يعاىن اليت املشكالت كل معاجلة أو املؤسسة احتياجات
  ا؛أيض التنفيذ يف ولكن فقط اإلعداد يف ليس األولويات

 وأبعادها بأحجامها املختلفة األمور مع التعامل ،االسرتاتيجي التخطيط يف الواقعية مفهوم يعىن الواقعية: -
 غياب يرجع وقد .املدروسة الظاهرة وأ املشكلة حجم من التقليل وال املبالغة أبدا جيوز فال احلقيقية
 الظاهرة أو املشكلة حجم أو نشأ تصغري إىل مقصود غري أو مقصوًدا كان سواء التخطيط يف الواقعية

 ؛التقدير سوء إىل راجعا ذلك يكون ورمبا
 واجلوهرية األساسية واألمور املشكالت مع أصلية بصفة يتعامل االسرتاتيجي التخطيط املعلومات: توافر -

 القائمني تساعد اليت املعلومات من كبري لقدر ذلك وحيتاج ومستقبلها املؤسسة الصحية مصاحل تبين اليت
 : يتطلب وذلك املؤسسة أهداف إىل للوصول االسرتاتيجي التخطيط عملية على

 ؛قةالدقي واملعلومات البيانات تقدمي بأمهية ومؤسسات ومجاعات أفراد من األطراف جلميع الكاملة التوعية -
 ذوى من أشخاص اختيار يتم ذلكول الالزمة واملعلومات البيانات مجع بعملية القائمني وتيئة إعداد -

 ؛البيانات مجع بعملية البدء قبل حمدود بشكل ولو تدريبهم جيب وكذلك البيانات مجع جمال يف اخلربات
 من ولذا املديرين وطموحات يةالشخص بالقيم كثريا يتأثر االسرتاتيجي التخطيط: الذاتية بالقيم التأثري -

 إحساسا ميلكون متخصصني يتطلب التطبيق موضع إسرتاتيجية يأ وضع تأكيد  على أنال مبكان األمهية
 ؛وأخالقه التمع بقيم

 من ،التخطيط عليها يرتكز اليت املبادئ أهم من االسرتاتيجي التخطيط عملية يف املرونة مبدأ :املرونة -
 على القدرة يأ ،تضارب أو زائدة نفقات دون ما خطة تغيري على لقدرةا  تتطلب املرونة نأ حيث

  ؛مناسبة اخلطط جعل إىل تدف فاملرونة وهكذا الظروف تغيري من بالرغم املنشود اهلدف حنو التحرك
 اختاذ دعن التأكد عدم أو املخاطرة حالة توافر االسرتاتيجي التخطيط يفرتض: احملسوبة املخاطرة -

 اليت العوامل عن الكاملة املعلومات لديها يتوافر أن دون القرارات من العديد اإلدارة تتخذ   إذ ،القرارات
 إال القرار اختاذ أو التصرف عدموقرر  املدير. ذلك أنه يف بعض األحيان إذا انتظر عماهلاأ نتيجة على تؤثر
 تكون اليت الفرص من كثريال نالفقد يتعرض فانه املخاطر كافة وإزالة املمكنة املعلومات كل توافر بعد

 املؤسسة؛ على كبري ثرأ ذات
 عملية أن فبما االسرتاتيجي، التخطيط عملية يف هاما دورًا الزمين البعد ميثل: املناسب الزمين لبعد -

 األنسب الزمنية املدة اختبار جيب نهفإ ،التكاليف كثرية عمليات باملستقبل والتنبؤ االسرتاتيجي التخطيط
 ؛له
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  كل يف مطلوبة فالدقة االسرتاتيجي التخطيط عملية مراحل مجيع على اخلاصية هذه تنسحب الدقة: -
 .من مراحل التخطيط االسرتاتيجي مرحلة

II- : التنظيم 
 : تعريف التنظيم -1

 يف العمليـة اإلداريـة، فبعــد أن حتـدد اإلدارة الصــحية أهـداف املؤسســة ألساســيةا العناصـر التنظـيم يعتـرب أحــد     
، وتقوم بوضع اخلطـط والسياسـات لتحقيـق هـذه األهـداف، البـد هلـا مـن تنظـيم مالئـم  ميكنهـا مـن فائيةاالستش

 حتقيق  هذه األهداف.
ولقـد تنــاول كتــاب اإلدارة تعريــف التنظــيم بطــرق شــىت منهــا مـا يــدور حــول التنظــيم وظيفــة إداريــة، ومنهــا مــا      

ة، ومنهـــا مـــا يــدور حـــول االثنــني معـــا. ولعــل هـــذا هـــو يــدور حـــول تصــميم البنـــاء أو اهليكــل التنظيمـــي للمؤسســ
 السبب وراء التعريفات املتعددة للتنظيم.

 Koontz andكـــونتز وأودونـــل(ومـــن الكتـــاب الـــذين تنـــاولوا تعريـــف التنظـــيم كوظيفـــة إداريـــة كـــل مـــن       

Odonnel (  يف وحــدات حيــث عرفــاه بأنــه" جتميــع أوجــه النشــاط الضــرورية إلجنــاز األهــداف العامــة واخلطــط
47Fتنظيمية مناسبة، وضمان تفويض السلطة هلذه الوحدات والتنسيق بينهـا

". ويكـاد هـذا التعريـف يكـون متطابقـا 1
اللذين عرفاه بأنـه " العمليـة الـيت يـتم مبوجبهـا توزيـع  )Hodgetts and Casioمع تعريف هودجيتس وكاسيو(

من حتقيــق أقصــى كفايــة ممكنــة لبلــوغ األهــداف الواجبــات علــى العــاملني والتنســيق بــني جمهــوداتم علــى حنــو يضــ
48Fاحملـــددة مســـبقا

أســـلوب النشـــاط التنفيـــذي، مـــن حيـــث تقســـيم العمـــل،  "هـــو التنظـــيم ". ومـــنهم مـــن يـــرى بـــأن 2
وتوزيعـــه علـــى وحـــدات النشـــاط وحتديـــد اختصـــاص ومســـؤوليات هـــذه الوحـــدات والعـــاملني بـــا، وكـــذلك طريقـــة 

49Fيذ، وسري اجراءات التنفاالتصال

3" 
مـن خــالل مــا ذكــر مــن تعريفــات ســابقة ميكــن مالحظــة أاـا تــدور حــول العمليــة الــيت يــتم بــا حتديــد املهــام و      

والواجبــات املناطــة بالوحــدات التنظيميــة _ الــيت تســتدعيها طبيعــة العمــل يف املؤسســة الصــحية_ وتوزيعهــا علــى 
هـذه الوحـدات بالشـكل الـذي يكفـل العاملني والتنسيق بينهم، فضال عن حتديـد السـلطة واملسـؤولية بـني خمتلـف 

 تنفيذ خططها بالكفاءة والكفاية القصوى، وبالتايل حتقيق أهدافها املرسومة. 
 هاميتقسـ مث ،ؤسسـة الصـحيةامل يف ةيـواإلدار  ةيـالطب األنشـطة ديـحتدكفـل ت هـو الوظيفـة الـيت فـالتنظيم     
 يعهاوتوز 
50Fفةيالوظ هذه مكوناتو  عناصر أهمو  ،نيالعامل على

4: 
   ؤسسة يف شكل جمموعات ووحدات رئيسية وأخرى فرعية؛للم مييالتنظ كلاهلي  ميصمت 

                                                 
 .77ص. ،الل بن عايد األمحدي ، مرجع سابق) ط 1
 .78ص. ،املرجع نفسه)  2
 .312،ص. 1998صر، إبراهيم عبد اهلادي حممد املليجي : اإلدارة مفاهيمها وأنواعها وعملياتا، املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، م)  3
 .98،ص.1993دور املديرين، دار الفكر العريب،القاهرة،) حمي الدين األزهري: اإلدارة و  4
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  ؛ هاماملحتديد املسؤوليات وتقسيم العمل و 
 األوامر والتوجيهات؛وإصدار ات والتفويضات للمسريين من أجل اختاذ القرارات السلطيد حتد 
  علومـات والقيـام باألعمـال علـى وجـه حتديد العالقات التنظيمية بني مصاحل املؤسسة من أجل تبـادل امل

 صحيح ومتكامل؛       
  الدراســية، اخلــربة، حتديــد املواصــفات الواجــب توافرهــا يف مــن ســيتوىل مســؤولية إدارة املؤسســة(املؤهالت

                                           املهارات املهنية، القدرة على التفاوض واحلوار واالتصال).  
ال ختتلـف أهـداف التنظـيم يف املؤسسـات الصـحية عـن بعضـها الـبعض، فكلهـا ترمـي إىل  تنظـيم:أهداف ال -2

51Fتنفيذ خطط اإلدارة الصحية بأقصى كفاءة ممكنة. ومن أهم هذه األهداف:

1  
إجياد الوحدات التنظيمية اليت تستدعيها طبيعـة العمـل يف املؤسسـة الصـحية بالشـكل الـذي تتحـد فيـه املهـام  -

 ددة وواضحة ودقيقة؛ناطة بكل من هذه الوحدات التنظيمية بصورة حموالواجبات امل
 حتديد سلطات ومسؤوليات العـاملني باملؤسسـة الصـحية بشـكل حمـدد وواضـح ودقيـق، مبـا يـؤدي إىل إمكـان -

 عما قد يقع من قصور بسهولة ويسر؛ل حتديد املسؤو 
سسـة الصـحية والـيت تقـوم مبهـام تنفيذيـة ملختلف الوحدات التنظيمية يف املؤ حتديد إجراءات وأساليب العمل  -

ـــة كـــإجراءات الســـجالت الطبيـــة، مـــن حيـــث ترتيـــب مناذجهـــا وتصـــنيفها وفهرســـتها وتركيزهـــا وحفظهـــا  منطي
 واسرتجاعها؛

التنســيق بـــني أنشـــطة الوحـــدات املختلفـــة يف املؤسســـة الصــحية، مـــن خـــالل حتديـــد عالقتهـــا بـــبعض وتـــدعيم  -
املســبق ألســاليب التنســيق الواجــب إتباعهــا كاملشــاورات الشــفوية خطــوط االتصــال فيمــا بينهــا، والتخطــيط 

والكتابيـــة بـــني األطبـــاء، وكـــذلك االجتماعـــات الـــيت تعقـــدها اللجـــان الطبيـــة وشـــبه الطبيـــة واإلداريـــة لدراســـة 
 الوحدات التنظيمية ذات العالقة، إىلموضوعات معينة وتقدمي تقرير بنتائجها 

جهــة مــا يطــرأ مــن متغــريات، وذلــك بتــوفري مــا تســتلزمه مواجهــة تلــك تعزيــز قــدرة املؤسســة الصــحية علــى موا -
أو يف مهـارات العـاملني فيهـا، أو يف العناصـر البيئيـة الـيت حتـيط بـا مبـا  املتغريات، سـواء يف أعماهلـا وأنشـطتها

 يؤدي إىل إمكانية تكيفها مع الظروف واملستجدات ومسايرة التقدم الطيب والعلمي والتقين.
 : تنظيمأنواع ال -3

. وتعــود جــذور هــذا ومهــا التنظــيم الرمســي والتنظــيم غــري الرمســي ،يفــرق علمــاء اإلدارة بــني نــوعني مــن التنظــيم     
الســيكية واملدرســة الســلوكية يف اإلدارة، فــاألوىل ركــزت علــى التنظــيم الرمســي املدرســة الك التصــنيف لكــل مــن رواد

_ أو البنـاء كـليمدروسـة بـني عناصـر اهل عالقـاتمنـه إجيـاد  تنظيمي للمؤسسة والذي يقصدالذي يهتم بالبناء ال
وهـــذه القواعــــد  التنظيمـــي_ وفـــق قواعـــد وترتيبــــات تضـــعها اإلدارة لتحقيـــق أهـــداف املؤسســــة الصـــحية بفعاليـــة،

 إجـــراءات العمـــل، ووصـــف الوظـــائف وحتديـــد اخلريطـــة والـــدليل التنظيمـــي للمؤسســـةوالرتتيبـــات توضـــح عـــادة يف 
                                                 

 .83-82ص.-ص ،سيد حممد جاب الرب: االجتاهات احلديثة يف ادارة املنظمات الصحية، مرجع سابق)  1
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كما أنه التنظيم الذي يـتم يف إطـار القـوانني واللـوائح الـيت حتكـم عمـل املؤسسـة  لرمسية األخرى،والوثائق واألدلة ا
 الصحية. 

بــــني مجاعــــات العمــــل يف داخــــل بالعالقــــات غــــري الرمسيــــة  _اهتمــــت _بشــــكل رئيســــي أمــــا املدرســــة الثانيــــة فقــــد
الــذي يصــور شــبكة التنظيمــات  ، وقــد نــتج عــن ذلــك أمهيــة دراســة التنظــيم غــري الرمســي يف املؤسســة وهــواملؤسسـة

غــري الرمسيـــة بــني مجاعـــات العمــل _ يف داخـــل التنظـــيم الرمســي للمؤسســـة_ وتنشــأ نتيجـــة التفاعــل الطبيعـــي غـــري 
م بعضــهم بــبعض مصــاحل وآمــال مشــرتكة، وهــذا النــوع مــن التنظــيم ال املقصــود بــني األفــراد العــاملني الــذين تــربطه

ة، كمــا وال تظهــر االتصــاالت غــري الرمسيــة، إال أن مــن فوائــده أنــه يظهــر يف اهليكــل التنظيمــي للمؤسســة الصــحي
ينقل مطالب العاملني إىل السلطات العليا بصورة سـريعة، ويسـاعد يف الرفـع مـن مسـتوى اإلنتاجيـة عنـدما تكـون 

باإلضـــافة إىل أنـــه خيــدم عـــدة أهـــداف مفيـــدة للمؤسســـة  أهــداف التنظـــيم الرمســـي وغـــري الرمســي متحـــدة ومتطابقـــة
52Fية منهاالصح

1: 
 التنظيم غري الرمسي يكمل مهمة التنظيم الرمسي يف اجناز العمل؛ -
 التنظيمات غري الرمسية تنشئ قيما اجتماعية وثباتا مما يتجلى تأثريه يف اخنفاض معدالت ترك الوظيفة؛ -
 التنظيمات غري الرمسية متثل قنوات مهمة لالتصاالت؛ -
 التنظيم غري الرمسي يسهل عمل املدير. -

لـذا يـرى الكثـري مـن البـاحثني واملتخصصـني يف اإلدارة الصـحية وإدارة املستشـفيات أن يـويل التنظـيم الرمســي       
وعالقــات معينــة  الرتباطــاتبالتصــرفات والســلوك غــري املخطـط الــذي يوجــد بــني مجاعــات العمـل نتيجــة  اهتمامـا

 تربط بينهم.  
 مناذج البناء واهليكل التنظيمي لإلدارة الصحية: -4
بــني  (Burns and Stalker)برنــز وســتوكر علــى ضــوء دراســة أجريــت مــن قبــل يفــرق دارســو التنظــيم      

 ، واللذان ميكن االستفادة من أشكاهلما التنظيمية يف تنظيم املؤسسة الصحية.منوذجني تنظيميني
53Fمهاوهذان النموذجان 

2: 
 _ النموذج امليكانيكي للتنظيم؛

 النموذج العضوي للتنظيم. -
 نموذج امليكانيكي للتنظيم:ال -أ

هــذا النمــوذج يشــبه إىل حــد كبــري النمــوذج البريوقراطــي للتنظــيم ألنــه مــن _الناحيــة العمليــة_ يشــرتك معــه يف      
 عناصر جوهرية هامة أمهها:

 تقسيم أعمال املؤسسة إىل ختصصات دقيقة وحمددة؛ -

                                                 
 .99) طالل بن عايد األمحدي، مرجع سابق، ص. 1
 .109 -101ص. -حسان حممد نذير حرستاين، مرجع سابق ، ص ) 2
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 تعريف واضح للتسلسل اهلرمي يف املؤسسة؛  -
 ت وضوابط العمل واختاذ القرارات يف املستوى األعلى باملؤسسة.متركز التعليما -

 ومن أهم األشكال التنظيمية هلذا النموذج:      
 التنظيم التنفيذي؛ -
 التنظيم التنفيذي االستشاري؛ -
 التنظيم الوظيفي -
 النموذج العضوي للتنظيم: -ب

 هذا النموذج يركز على:
 توفري نوع من الالمركزية؛ -
مرونــــة أســــاليب القيــــادة واتســــامها بالطــــابع غــــري الرمســــي مــــن أجــــل أن تتكيــــف مــــع قــــدرات العــــاملني ضــــرورة  -

 ومهاراتم؛
إتاحــة الفرصــة للخــربات املتخصصــة يف اختــاذ القــرارات ملواجهــة املشــكالت أو احلــاالت الــيت تســتجد يف كــل  -

 مستويات التنظيم.
 ومن أهم أشكال هذا النموذج:     

 املشروع؛ التنظيم على أساس -
 .التنظيم  املصفوىف -

 مزايا وعيوب كل شكل من أشكال النموذجني التنظيميني): 02اجلدول رقم(
 

 لعيوبا املزايا النموذج امليكانيكي

يشــــــــرف املــــــــدير مباشــــــــرة علــــــــى  - / التنظيم التنفيذي1
العـاملني بوحدتــه وهــو مســؤول عــن 

 تنفيذ مهام الوحدة بشكل تام 
ر يتســـــــم بوضـــــــوح وحـــــــدة األمـــــــ -

للمرؤوســـــني فكـــــل مـــــرؤوس يعـــــرف 
 من هو رئيسه 

وضـــــــــــوح الرؤيـــــــــــا عنـــــــــــد مـــــــــــدير  -
الوحــــــدات اإلداريــــــة وكــــــذلك عنــــــد 

 التنفيذيني التابعني هلم

صــعوبة تطبيقــه يف املنظمــات الــيت  -
تـؤدي مهـام ختصصــية بسـبب إغفالــه 
ــــــــــــى أســــــــــــاس  لتقســــــــــــيم العمــــــــــــل عل

 التخصص
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التنظــــيم  يعتــــرب مــــن أنســــب أنــــواع - / التنظيم التنفيذي االستشاري2
 بالنسبة للمنظمات الكبرية 

يتســــــــم بوضــــــــوح مصــــــــدر األمــــــــر  -
 بالنسبة للمرؤوسني 

وضوح الرؤية عند مـدير الوحـدات  -
 اإلدارية والتنفيذيني التابعني هلم

ــــــــــه قــــــــــد يــــــــــؤدي إىل احتمــــــــــال  - أن
حـــــــــــدوث صـــــــــــراع بـــــــــــني اإلداريـــــــــــني 
ــــــــــــذيني واالستشــــــــــــاريني عنــــــــــــد  التنفي

 تعارض ايراء بينهم

تقســــــــيم العمــــــــل علــــــــى أســــــــاس  - في/ التنظيم الوظي3
عمليــة و التخصــص الــوظيفي ســهل 

 ذات الطـــابع الفـــين  تاختـــاذ القـــرارا
 يزيد من كفاءة املنظمة وكفايتها

 

احتمــــــال عــــــدم وضــــــوح الســــــلطة  -
واملســؤولية للمـــوظفني نتيجـــة تـــداخل 

 نطاق إشراف الفنيني والتنفيذيني

 العيوب املزايا النموذج العضوي للتنظيم

ـــــــر  - أساس مشروع النظام على  ـــــــة واســـــــتجابة أكث ـــــــوفر مرون ي
 لألفكار املبدعة

 

 
 التنظيم املصفويف

 
يعتــرب شــكال تنظيمــا مؤقتــا ومرنــا  -

مـــن حيـــث اســـتفادته مـــن اخلـــربات 
 الفنية املتخصصة

 
ازدواجية السـلطة أي أن العـاملون  -

يف املستشـــــــــــــفى يتلقـــــــــــــون األوامــــــــــــــر 
والتعليمـــــــــــات مـــــــــــن رؤســـــــــــاء فـــــــــــرق 

الوحــــدات املشــــروعات ومــــن رؤســــاء 
 التنظيمية الوظيفية التابعني هلا.

 

ــة الســعودية،املصــدر ــذير حرســتاين، إدارة املستشــفيات، معهــد اإلدارة العامــة، اململكــة العربي  -101ص. -.ص1990: حســان حممــد ن
 (بتصرف). 109

 

يميـــة مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله يتضـــح أن االخـــتالف بـــني النمـــوذجني التنظيميـــني لـــيس يف األشـــكال التنظ     
ني النمـوذج يف املؤسسة الصحية، ويعترب كل من هـذينبني العاملني  تواالتصااليف طريقة العالقات  وإمنافقط، 

، غـري أن الكثـري مـن االقتصـاديني واإلداريـني يـرى أن النمـوذج العضـوي للتنظـيم ملؤسسة الصـحيةفعاال يف تنظيم ا
تطلبات العمل يف هذه اخلـدمات ال ميكـن حتديـدها أو أكثر فعالية يف جمال تنظيم اخلدمات الصحية، ذلك أن م

، فضـــال عـــن مرونـــة هـــذا احتياجـــات املرضـــى ومتطلبـــاتم مـــن هـــذه اخلـــدمات الخـــتالفبرجمتهـــا بشـــكل دقيـــق، 
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وبــاألخص تســتعمل عمومــا املؤسســات الصــحية إال أن النمــوذج يف االســتفادة مــن اخلــربات الفنيــة املتخصصــة. 
دخل الــوظيفي لتنظــيم أنشــطتها أي تعتمــد علــى اهليكــل التنظيمــي الــوظيفي. املستشــفيات وبشــكل تقليــدي، املــ

 حيث يتم إنشاء ثالثة إدارات وظيفية كما يلي: 
  ــــة ــــاج وتقــــدمي اخلــــدمات الطبي ــــة املتعلقــــة بإنت ــــة األنشــــطة الطبي ــــرب مســــؤولة عــــن كاف اإلدارة الطبيــــة: وتعت

 واجلراحية؛
 نشطة املتعلقة بإنتاج وتقدمي خدمات التمريض؛إدارة التمريض: وتعترب مسؤولة عن إدارة كافة األ 
  اإلدارة العامــة: وتعتــرب مســؤولة عــن إدارة كافــة األنشــطة غــري الطبيــة وغــري التمريضــية كالشــؤون اإلداريــة

 واملالية واخلدمية األخرى.
أس هــذا حيــث يشــكل مــدراء هــذه اإلدارات الثالثــة فريقــا إداريــا متعاونــا وعلــى نفــس املســتوى اإلداري، ويــر      

الفريـــق مـــدير املؤسســـة الصـــحية كقائـــد هلـــذا الفريـــق والـــذي يعمـــل بـــدوره وكـــيال للـــس اإلدارة كمـــا يبينـــه الشـــكل 
 ).05رقم(

 
 ): التنظيم الوظيفي لإلدارة الصحية05الشكل رقم(

 

 
 
 
 

 
 .215، ص. 2008التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، فريد توفيق نصريات: إدارة املستشفيات، إثراء للنشر و املصدر: 

 

III- التوجيه: 
يعتـرب التوجيــه وظيفـة أساســية يف التسـيري مالزمــة لعمليـة تنفيــذ القـرارات، حبيــث ال يضـمن أن تنفــذ األعمــال      

قــي داخــل املؤسســات الصــحية علــى الوجــه األكمــل والفعــال بــدون توجيــه، فهــو عنصــر مطلــوب مــن قبــل املســري 
 ضـــوء مســـؤولياته وصـــالحياته، ومرغـــوب فيـــه مـــن قبـــل املـــرؤوس عمليـــا ونفســـيا لالطمئنـــان علـــى أدائـــه وســـلوكه.

 مدير خدمات 
 التمريض

 مدير اإلدارة 
 الطبية

مدير اخلدمات اإلدارية 
 واملساندة

 جملس اإلدارة

 املدير
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وتتوقف  كفاءة ممارسة املديرين هلذه الوظيفة علـى كفـاءة وفاعليـة كـل مـن وظيفـيت التخطـيط والتنظـيم، واملقصـود 
ـــة مـــن جا بالتوجيـــه  ـــرئيس أو املـــديرإصـــدار التوجيهـــات واإلرشـــادات واألوامـــر اإلداري إىل املســـاعدين أو  ،نـــب ال

املرؤوسـني العــاملني حتــت إشـرافه باألســلوب الــذي يضــمن تقـبلهم بــروح طيبــة لتوجيهاتـه وحتمســهم لتنفيــذها هــذا 
عمليــة التوجيــه مـن جهــة أخــرى.  مــن العالقـات وجــو العمــل الصـحي واملالئــم مــن خـاللمـن جهــة، وخلـق منــاخ 

54Fيةويقوم التوجيه على املبادئ التال

1: 
 االتصال اجليد والتحكم يف تقنياته من قبل املدير. -
ولـيس جمـرد مـدير رمسـي، حـىت تلقـى  إداريـاالقيادة اجليدة حبيث جيب أن يكون مدير املؤسسة الصحية قائـدا  -

 توجيهاته وقراراته القبول واملساندة والتحمس لتنفيذها.
 مرا من قبل املوظف. مستالتحفيز سواء كان ماديا أو معنويا حىت يكون العطاء جيدا و  -
 إعطاء فرصة املشاركة للجميع. -
 والثقة املتبادلة بني مجيع أفراد املؤسسة الصحية.  الروح اجلماعية أو العمل كفريق -

ســـواء كـــان مـــن األعلـــى إىل األســـفل أو مـــن األســـفل إىل األعلـــى، يعتـــرب أداة الـــربط بـــني األفـــراد التصـــال اف     
 الصحية بصفة مسـتمرة وفعالـة، كمـا ويعتـرب االتصـال أداة الختـاذ القـرار وترشـيدهواملصاحل داخل وخارج املؤسسة 

 ويظهر ذلك يف:
 مجع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات سواء من داخل أو خارج املؤسسة الصحية؛ •
 تأمني وصول القرارات وتفسريها وتنفيذها بشكل سليم؛ •
 ؛صعوبة تطبيقها وتنفيذها بشكل صحيحمتابعة مدى  •
 تستلزم اختاذ قرار بشأاا. واليتتوفري العديد من احللول والبدائل للمسالة املطروحة  •
حلــــل املشــــاكل اليوميــــة املختلفــــة الــــيت وألن جــــوهر املمارســــة اإلداريــــة باملؤسســــات هــــو اختــــاذ القــــرارات      

القـرارات املناسـبة  ، فإن املدير الصحي يقضي أغلب وقته يف التفكري يف حل املشاكل واختاذتواجهها اإلدارة
ســتعجالية يف املؤسســة الصــحية، وال يــتم ذلــك إال واال طبيعــة العمــل الطارئــة بشــأاا، خاصــة يف ظــل خاصــية

صـــحيحة ومرتمجـــة للمواقـــف اإلداريـــة فإاـــا  هقراراتـــ، فلكـــي تكـــون بإدراكـــه ألســـس وأســـاليب اختـــاذ القـــرارات
   مدخالت اخلطوة اليت تليها. خطوة تنطوي على جمموعة من اخلطوات حبيث تشكل خمرجات كل

IV- :الرقابة 
 تعريفها: -1

                                                 
، املدرسة الوطنية للصحة العمومية، املرسى،  ت الصحةاعة اختاذ القرار يف املؤسسة الصحية ، مذكرة لنيل شهادة ما بعد التدرج املتخصص يف إدارة منظما) خبتيار بشري: صن 1

 .36،ص.2006اجلزائر، 
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الرقابـــة وظيفـــة رئيســـية ومـــن وظـــائف العمليـــة اإلداريـــة، ويقصـــد بـــا التحقـــق والتأكـــد املتواصـــلني مـــن أن  تعـــد    
أعمــال املؤسســة تســري وفقــا ملــا هــو مرســوم هلــا، مــن نظــم وتعليمــات وضــوابط ومعــايري، لتحقيــق أهــدافها احملــددة 

  وفعالية. بكفاءة 
تقيس نتائج األعمـال وتقـارن بـني مـا أجنـز مـن أعمـال بتلـك األهـداف احملـددة مسـبقا، مث هـي الـيت "فالرقابة      

55Fتضع اإلجراء التصحيحي املالئم يف حالة وجود األخطاء

1". 
ى كفـاءة يراقـب مـن خالهلـا املـديرون أنشـطة املنظمـة وأعضـائها لتقيـيم مـد الـيتتلك العمليات "ويقصد با أيضا 

56F". الفعالية والكفاءة إىلما كان يفتقر  إذاوفعالية األداء واختاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسني األداء 

2 
  أمهية الرقابة: -2

57Fتظهر أمهية الرقابة من خالل النقاط املوالية      

3: 
 املتغريات البيئية؛ على التكيف مع ؤسسةتساعد امل -
اراتـا اإلسـرتاتيجية بصـورة مسـتمرة وذلـك بسـبب التغـريات املسـتمرة يف تعـديل خي تزيد من قدرة اإلدارة علـى -

 البيئة املختلفة؛ متغريات
 والرقابة املستمرة؛ القيام بعمليات التقومي -
 وتزايدها؛ تساهم يف تقليل تراكم األخطاء -
 مواكبة التعقيدات التنظيمية؛ على ؤسسةتزيد من قدرة امل -
   .ني الكفاءةخالل حتس تساهم يف خفض التكاليف من -
 أنواع الرقابة: -3

58F، والباحثون يقسمواا طبقا لألسس التاليةأنواع الرقابة متعددة وذلك لتعدد معايري التصنيف      

4:   
 أساس الزمن: علىأنواع الرقابة -أ

 رقابة قبلية "وقائية أو تنبؤية":-أوال
سبيل املثال توضع بعض األساليب الوقائية وهي الوسائل واإلجراءات اليت توضع قبل عملية التنفيذ، فعلى      

ومن عدة  أو توضع جلان من عدة أشخاص ،اليت متنع قابلية االختالس فيما خيص مسائل األموال وصرفها
 وغريها. رشاوىخذ أأجل منع أي جتاوز أو ويبدل أشخاص هذه اللجنة كل شهر أو شهرين من  أقسام،

 نفيذ":الرقابة احلالية "أثناء عملية الت -ثانيا
 وتصحيحها وهي عملية الرقابة اليت تتم أثناء عملية تنفيذ اخلطط، واليت تساعد على اكتشاف األخطاء     

                                                 
 .16،ص. 2006،ة، اإلسكندريأمحد حممد املصري: إدارة املستشفيات، مؤسسة شباب اجلامعة) 1

 .563، ص. 2008:اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار الوفاء لدنيا والطباعة والنشر، الطبعة األوىل، االسكندرية، مصر، )حممد الصرييف 2
 .319، ص.  2005ازوري العلمية،عمان،يال اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية،دار:الدوري مطلك زكريا ) 3
، قسم اإلدارة، كلية اإلدارة  تخداماته للرقابة على األداء والكشف عن االحنرافات، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التحليل املايل) علي خلف عبد هللا: التحليل املايل واس4

 .  22-21ص. -، ص2008، كوبنهاجن، الدمنارك، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، واالقتصاد
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 الرقابة البعدية "بعد التنفيذ": -ثالثا
جل الوقوف على األخطاء أكل اإلجراءات اليت تتم بعد إجراء عملية التنفيذ، وهي إجراءات تقوميية من      

  عدم تكرارها يف املرات الالحقة ويف املستقبل.وحتديدها وبالتايل
 : واليت تشمل األنواع أعاله.نظام الرقابة املتعددة -رابعا
 على أساس اجلهة اليت تقوم بالرقابة:أنواع الرقابة   -ب

 رقابة داخلية: -أوال
جيابيــات وســلبيات، ضــمن اهليكــل التنظيمــي تقــوم بعمليــة الرقابــة. وهلــذا النــوع ا أي أن يكــون هنــاك قســم       

يقومــون بعمليـة الرقابـة علـى أنفسـهم وإذا مـا كـان هنــاك  املؤسسـةفأمـا االجيابيـات فتتمثـل يف أن نفـس األفـراد يف 
إحساســــا باملســــؤولية فــــان هــــذا النــــوع مــــن الرقابــــة ســــينجح، يف حــــني أن الســــلبيات تتمثــــل يف انــــه أحيانــــا تــــؤثر 

 بعض التجاوزات.العالقات الشخصية واحملاباة  إىل التغاضي عن 
 رقابة خارجية: -ثانيا
ففي دوائر الدولة مثال تقـوم بالرقابـة أجهـزة متخصصـة مـن خـارج  املؤسسة،أن تقوم بالرقابة جهة من خارج      

ن أفـراد هـذه األجهـزة هـم مـن أهذه الدوائر ومن اجيابيات هذا النوع أن األجهزة الرقابيـة هـي أجهـزة متخصصـة و 
ال توجد عالقات شخصية أو معارف ومن مث تقل نسبة احملاباة، ولكن السـلبيات تتمثـل  وبالتايل املؤسسةخارج 

يف أن املــراقبني قــد ال يســتطيعون الوقــوف علــى كافــة املشــاكل واالحنرافــات باعتبــار أن كــل عمليــة أو وظيفــة هلــا 
 خصوصيات ال يعرفها على وجه الدقة إال القائم عليها.

 نظيم:على أساس التأنواع الرقابة  -ج
جـل جعــل أومــن هـي رقابــة تعتمـد علـى عنصــر املفاجـأة  مــن أجـل اكتشــاف األخطـاء و  :الرقابـة املفاجئــة -أوال

 جل االلتزام.أاألفراد حيسون بأام معرضون للمراقبة يف أي حلظة من 
 : وجتري حسب فرتات متعاقبة وبصورة دورية.الرقابة الدورية -ثانيا
ــا جــل دفــع أي جتــاوز، أي أاــا عمليــة مالزمــة لوظــائف أعلــى طــول اخلــط مــن : وجتــري الرقابــة املســتمرة -ثالث

 شاط تتداخل يف كافة أنشطة املؤسسة.اإلدارة، والرقابة كن
داخـل املؤسسـة  متارس من خالل أكثر مـن جهـة ختصصية ملؤسسات الصحية فقد أصبحتوبالنسبة للرقابة يف ا

وجلــان مراقبــة اســتخدام الــدواء، وجلــان مكافحــة العــدوى،  الصــحية، فهنــاك جلــان اجلــودة، وجلــان اســتخدام املــوارد
 وجلان الوفيات، وجمالس اإلدارات والالس الطبية وغريها.  وجلان السجالت الطبية

59Fلذا فهناك

1: 
ـــــة - ـــــل وقوعهـــــا لتفـــــادي حـــــدوثها، واختـــــاذ اإلجـــــراءات رقابـــــة وقائي : وهـــــي الـــــيت تكتشـــــف األخطـــــاء قب

 التصحيحية املناسبة يف الوقت املناسب.
                                                 

 . 208 -207ص. -،ص2009لة يف املستشفيات، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، جدة، إبراهيم بن مصطفى اهلجان: اجلودة الشام)  1
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وجلــان  : تقــوم بــا اللجــان الفنيــة مثــل اهليئــة الطبيــة وجلــان اجلــودة النوعيــة ومكافحــة العــدوىرقابــة طبيــة -
 استخدام املوارد وجلان مراقبة استخدام الدواء، وجلان السجالت الطبية وجلان الوفيات.   

ـــة - ـــة إداري ـــة وكشـــف رقاب ـــالتزام العـــاملني وتطبيـــق األنظمـــة واإلجـــراءات اإلداري األخطـــاء وأوجـــه : تـــتم ب
 واالحنرافات اليت يرتكبواا يف أعماهلم والوقوف على ما إذا مت استعمال السلطة كما جيب.القصور 

تطبيــق األنظمــة املاليــة وســالمة الصــرف املاليــة، وااللتــزام ببنــود امليزانيــة  ختــتص بالتأكيــد يف :رقابــة ماليــة -
 ختلف النشاطات.املعتمدة للمؤسسة الصحية، ومراقبة التكاليف اخلاصة مب

 مراحل الرقابة : -4
 : اييتة تتكون من عدة مراحل وهي كعملية الرقاب      

حيث نقوم بتحديد معايري معينـة "كميـة، نوعيـة، نسـب، نقـود، أوزان، أو جـودة معينـة" مـن  حتديد املعايري: -أ
 حتديدها وخري مثال على ذلك املوازنات التخطيطية أو النسب املعيارية.جل أ

هنــا نقــوم بعمليــة قيــاس األداء الفعلــي للمؤسســة أو لنشــاط معــني مــن أجــل معرفــة  قيــاس أو تقــومي األداء: -ب
فيما إذا كان األداء الفعلي مطابقا أو متفقا مع املعايري اليت وضعناها أم ال وهنـا تكـون عمليـة القيـاس إمـا شـاملة 

 حد االحتماالت التالية:سنصل إىل أ داء الفعلي مع املخططوبعد مقارنة األ أو عن طريق أخذ عينات.
 أن يكون األداء الفعلي متوافقا مع املخطط "املعياري" وهذا يعين عدم وجود أي احنرافات. -
 أن يكون األداء يفوق املعياري أي أن االحنراف اجيايب.  -
 وهذا يعين أن هناك احنرافا سلبيا. وأقل من املعياري أن يكون األداء غري جيد -

ــــة األداء باملعــــايريمقا -ج  ــــك رن ــــا ينبغــــي البحــــث عــــن األســــباب الكامنــــة وراء ذل : إذا كــــان األداء ســــلبيا فهن
 االحنراف يف األداء.

: وهنا يـتم اختـاذ قـرار تصـحيحي فيمـا إذا كانـت هنـاك احنرافـات سـلبية مـن اجـل تصـحيح هـذه  اختاذ قرار -د 
 االحنرافات.

 :وميكن توضيح هذه اخلطوات يف الشكل املوايل  
 

 ): منوذج لعملية الرقابة االسرتاتيجية06الشكل رقم(
 
 
 
 
 
 
 
 

اختاذ 
القرارات 
 التصحيحية

قياس 
األداء 
 احلايل

حتديد 
 املعايري

حتديد ما 
جيب 
 قياسه

هل األداء 
؟املعايرييطابق   
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الطبعـة  ، الـدار اجلامعيـة،"تطبيقيـة  مفـاهيم ومنـاذجاإلسـرتاتيجية "  إلدارةا  :رسـيامل ، مجـال الـدين حممـدإدريـس ثابـت عبـد الرمحـاناملصـدر: 
 .418،ص.2002-2001 مصر، األوىل،

 

 
 .خدمات الرعاية الصحيةنفايات املبحث الثالث: ماهية 

واخـــتالف  ،علـــى اخـــتالف أنواعهـــاخـــدمات الرعايـــة الصـــحية الحظنـــا أن  خـــالل املبحثـــني الســـابقنيمـــن      
الـتخلص مـن املخـاطر احملتملـة  وأاملشاكل الصـحية  بتقليلسواء تعلق األمر  .تسعى لتحقيق أهدافها ،مؤسساتا

وهـــذا ال تكـــاليف الوذلـــك بــأجود الطـــرق وبأقـــل  .الوقايـــة منهـــا ومعاجلتـــه مــن األمـــراض  و اإلنســـانعلــى صـــحة 
 هذه اخلدمات والرتكيز على خمتلف جوانبها.  إدارةمن خالل  إاليكون 
نـواتج وخمرجـات هـذه املؤسسـات الصـحية اجـا مل يراعـى فيـه  تانتهجـ هـدافاأل هـذه حتقيـق سـبيل يفو      

  العامة و البيئة. الصحة على خطراً  ذاتا حد يف تشكل يتوال ،ذه األخريةاخلدمات واليت من بينها نفايات ه
 نفايات خدمات الرعاية الصحيةاملطلب األول: مفهوم 

I-  نفايات خدمات الرعاية الصحيةتعريف 
ـــة الصـــحيةنالـــت       ـــة،شـــأا نفايـــات خـــدمات الرعاي ـــد مـــن التعـــاريف  ا شـــأن املوضـــوعات البيئيـــة احلديث العدي

 نستعرض منها:
 عـن الناجتـة النفايـات مجيـع تشملنفايات الرعاية الصحية على أاا"حيث عرفت ة الصحة العاملية منظم تعريف

 عـن الناشـئة النفايـات تشـمل ذلـك، إىل باإلضـافة .واملختـربات البحـث زكـومرا  الصـحية، الرعايـة مؤسسـات
 الكلـى غسـيل عمليـات( املنـزل يف لألشـخاص الصـحية الرعايـة عـن ينـتج مـا مثـل املتفرقـة أو الثانويـة املصـادر

 ".60F1)إخل ...نسولنياإل وحقن )الديال(
 United states(ملتحــدة األمريكيــة نفايــات الرعايــة الصــحيةوعرفــت وكالــة محايــة البيئــة يف الواليــات ا     

environmental protection agency) ويشــمل لفــات تنــتج عــن مؤسســة معاجلــة طبية،بأاــا" أي خم
61Fوالعيادات الصحيةدات إجراء التجارب على احليوانات، الطبية ومراكز أو وح ذلك املستشفيات واملختربات

2." 
تتوالــد مــن مصــادر  ن خملفــات صــلبة أو ســائلة أو غازيــة،كمــا وتعــرف علــى أاــا" مــادة تتــألف بشــكل رئيســي مــ

حــوث والوقايــة منهــا ومعاجلتهــا وإجــراء الب تشــخيص أمــراض اإلنســان أو احليــوان، خمتلفــة كــأن تنــتج مــن حــاالت
62Fعليها

1  ." 

                                                 
 .2ص. ، 2006 ،األردن، ناملتوسط، عما لشرق اإلقليمي املكتب الصحية، الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة ) تقرير منظمة الصحة العاملية: 1

2 )United states environmental protection agency, guide to pollution prevention for selected hospital  waste 
stream,2004,p.27.  

 توقف
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إىل  وهي أيضـا "مـواد ميكـن أن يـؤدي اسـتعماهلا حبسـب الكميـة أو الرتكيـز أو اخلـواص الكيميائيـة والفيزيائيـة     
أو  االتأثري سلبا على البيئة عنـد معاجلتهـا أو خزاـ أو زيادة نسبة الوفيات بني البشر و/أو التأثري بالصحة العامة،

63F سليمةنقلها أو التخلص منها بطريقة غري

2." 
وامل املعدية والعوامل اإلحيائية، والنفايات الباثولوجيـة البشـرية، والـدم البشـري وهي"تشمل مزارع وخمزون الع     

 ومهــاد ات امللوثــة وأعضـاء جســم احليوانــاتوجيـف احليوانــ رط،وإبــر احلقــن حتـت اجللــد واحلقــن واملشــا ومنتجاتـه،
64Fاء إجراء البحوثاحليوانات اليت تعرضت لعوامل معدية يف أثن

3." 
املنظمـــــات مبختلـــــف أنـــــواع  مزاولـــــة األعمـــــال الطبيـــــة والفندقيـــــة،وهـــــي أيضـــــا"مجيع املخلفـــــات الناجتـــــة مـــــن      

أو خطـرة تـأيت مـن قـدرتا علـى  شـابة للنفايـات املنزليـة)،واليت قد تكـون غـري خطرة(م الصحية(كبرية أم صغرية)،
65Fسامة أو معدية أو جارحة الضرر بالبيئة واألفراد من خالل كواا إحداث

4." 
رمضـــان  27املـــؤرخ يف  19 -01مفهـــوم نفايـــات اخلـــدمات الصـــحية يف القـــانون اجلزائـــري رقـــم جـــاء كمــا      
 املادة وضمن ومراقبتها ومعاجلتهااملتعلق بتسيري النفايات و  2001ديسمرب من سنة 12املوافق ل  1422عام 

 والعـالج املتابعـة الفحـص نشـاطات عـن الناجتـة النفايـات كـل هـي العالجيـة النشـاطات نفايـات" منـه الثالثـة
66Fوالبيطري البشري الطب جمال يف العالج أو الوقائي

5." 
نـتج الفواقـد أو املعـدمات الـيت تهـي كـل  فإن نفايات الرعاية الصحية .فواستنادا لكل ما عرض من تعار ي     
وتـؤدي إىل آثـار سـلبية ئيـة أو العالجيـة وغريهـا، الوقااملؤسسة الصحية بأنواعهـا مـن خمتلـف الوظـائف نشاط  عن

 عند التعرض هلا أو اإلصابة با. سان سواء داخل و/أو خارج املؤسسة،وخماطر على اإلنعلى البيئة 
 نفايات خدمات الرعاية الصحيةاملطلب الثاين:مصادر 

 الكميـات حلجـم وفقـاً  ثانويـةأخـرى و  رئيسـية مصـادر إىل الصـحية الرعايـة نفايـاتل تنقسـم املصـادر املنتجـة     
67Fعرضها فيما يليواليت ميكن  املنتجة

6: 
I- الصحية الرعاية لنفايات الرئيسية املصادر : 

 ثل املصادر الرئيسية املنتجة للمخلفات الطبية فيما يلي:وتتم      
 املستشفيات -1
 ؛اجلامعي املستشفى -

                                                                                                                                                    
   .273، ص.2008سعد علي العنزي: اإلدارة الصحية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ألردن،  ) 1
 .273املرجع نفسه، ص.)  2
زائر، ات التلوث البيئي، السياسات البيئية املستقبلية، ترمجة: املركز الثقايف للتعريب والرتمجة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الكويت، اجل) واجنر ترافس: أنواع ومصادر وتأثري  3

 .210، ص.2008
 .274ابق، ص.) سعد علي العنزي: مرجع س 4
، اجلريدة الرمسية، ومراقبتها ومعاجلتها النفايات بتسيري املتعلق  2001يسمرب من سنة د12املوافق ل  1422رمضان عام  27املؤرخ يف  19 -01من القانون  03املادة  ) 5

 .10ص. ،2001ديسمرب من سنة 15املوافق ل  1422رمضان عام  30تاريخ ،77العدد 
 .11-8ص. -الصحية، مرجع سابق، ص الرعاية لنفايات أنشطة ايمنة اإلدارة منظمة الصحة العاملية:) تقرير  6
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 ؛العام املستشفى -
 .)احلي أو( املنطقة مستشفى -
 األخرى الصحية الرعاية ساتمؤس -2
 ؛الطارئة الطبية الرعاية خدمات -
 ؛واملستوصفات الصحية الرعاية زكمرا  -
 ؛والتوليد األمومة عيادات -
 ؛اخلارجية العيادات -
 ؛الكلي غسيل زكمرا  -
 ؛السفن وعيادات األويل اإلسعاف نقاط -
 ؛ناحملتضري رعاية ومنشآت األمد طويلة الصحية الرعاية مؤسسات -
 ؛الدم نقل زكمرا  -
 .العسكرية الطبية اخلدمات -
 األحباث زكومرا  العالقة ذات املختربات -3
 ؛احليوي الطب وخمتربات الطبية املختربات -
 ؛البيولوجية احليوية التكنولوجيا ومعاهد خمتربات -
 .الطبية البحوث زكمرا  -
 اجلثث ومستودع التشريح زكمرا  -4
 احليوان وفحص أحباث -5
 الدم مجع وخدمات الدم بنوك -6
 السن لكبار التمريض دور -7

II- الصحية الرعاية لنفايات الثانوية املصادر 
 إال أن املستشـفى، نفايـات تشـابه الـيت الصـحية الرعايـة نفايـات بعـض واملتفرقـة الثانويـة املصـادر تنـتج قـد      

 :إذ أنه جند ،خمتلفة ستكون يباتاكتر 
 ؛ للخاليا سامة نفايات أو مشعة اتنفاي تنتج ما نادراً  -
 ؛ البشري اجلسم من أجزاء عام بشكل تشمل ال -
  .اجللد حتت املستخدمة احملاقن من رئيسي بشكل تتكون احلادة األدوات -

 وتتمثل املصادر الثانوية املنتجة للنفايات الطبية يف اييت:
 الصغرية الصحية الرعاية مؤسسات -1

 ؛األطباء مكاتب -
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 ؛األسنان طب داتعيا -
 ؛اإلبري بالوخز املعاجلة -
 .اليدوي بالتدليك املعاجلة -
 للنفايات املنخفض اإلنتاج ذات واملنشآت املتخصصة الصحية الرعاية مؤسسات -2

 ؛التمريضية النقاهة دور -
 ؛النفسية األمراض مستشفيات -
 .املعوقني رعاية مؤسسات -
 اجللد حتت أو وريدي إدخال على تشمل اليت الصحية غري األنشطة -3

 ؛والوشم األذن لثقب التجميل دور -
 .احملظورة العقاقري مستخدمو -
 اجلنائز خدمات -4
 اإلسعاف خدمات -5
 املنزيل العالج -6

طبقــا حلجــم مصــدرها وذلــك حبســب  ) إنتــاج نفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية03ويوضــح اجلــدول رقــم(     
 يل.البلدان ذات الدخل العا إحصاءات

 نفايات الرعاية الصحية حبسب مصدرها إنتاج): 03جدول رقم(
 

 النفايات املتولدة املصـدر ت
 كغ/مريض/يوم

 4.1 -7.8 املستشفى اجلامعي 1
 2.1 -4.2 املستشفى العام 2
 0.5 -1.8 مستشفى املقاطعة 3
 0.05 -0.2 مركز الرعاية الصحية األولية 4

 

 .276ص. ،2008األردن،  اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،دار ة الصحية، سعد علي العنزي: اإلدار املصدر: 
 

نالحــظ مــن خــالل اجلــدول أن كميــة النفايــات املنتجــة مرتفعــة يف كــل مــن املستشــفى اجلــامعي واملستشــفى      
قـة طرديـة النفايـات يتـأثر حبجـم مصـدرها أي أن هنـاك عال فإنتـاج ،ذلك أاا مصادر تتميـز بكـرب حجمهـا، العام

 .عاية الصحية املنتجةر بني كل من حجم املؤسسة الصحية وكمية نفايات ال
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 .نفايات خدمات الرعاية الصحيةتصنيف املطلب الثالث: معايري 
68Fتكون أن ميكن واليت املرجوة واألهداف املوضوعة املعايري التصنيفات حبسب تتعدد      

1: 
 مـن النهـائي والـتخلص واملعاجلـة والتخـزين النقـل مشـاكل يف الـتحكم أجـل مـن :عملـي طـابع ذات -1

 .النفايات
:مـايل طـابع ذات -2  شـكل يف بلـديات لعـدة واجلمـع الفـرز وعمليـات الـدافع، امللـوث مبـدأ كتطبيـق 

 .... املشروع متويل تضمن النفايات تسري مؤسسات
:قـانوين طـابع ذات -3  ومحايـة التمـع وصـحة سـالمة حـول األسـئلة مبختلـف املرتبطـة باملسـؤولية اإلحاطـة 

 .البيئة
 املعـايري أن حيـث والنـوعي، الكمـي منظـورين بـا الـيت املعـايري جنـد بـا العمـل ميكـن الـيت املعـايري بـني ومـن     

 :69F2يف تتمثل النوعية
-أ  ةالنفاي بني املمكنة احلدود ترسم احلالة هذه وضمن والغازية، والسيولة الصالبة يف وتتمثل :الفيزيائية احلالة 

 امللوثـات أمـا السـائلة، وشـبه الصـلبة وشـبه الصـلبة بالنفايـات إال يتعلـق النفايـات تسـيري عامـة وبصـفة والتلـوث،
 .هلا الدقيق املفهوم يف النفايات مشكلة متثل فال البحر مياه يف التلوث أو اهلوائية

-ب  أمـا املهنيـة، األعمـال يـاتونفا املنـازل نفايـات بـا الرئيسـية التصـنيفات :)اإلنتاجيـة العمليـة (املصـدر 
:فهي األخرى التصنيفات  ... .اخلدمات الصحية نفاياتو املطابخ نفايات 

-ج :املكونة املواد   ... .البالستيك الزجاج، احلديد، نفايات 
-د :احملتملـة املعاجلـة مـن اعتبـارا التصـنيف أولويـات   للتسـميد،نفايات نفايـات لالسـرتجاع، قابلـة نفايـات 

 ...للرتميد
-ـه :املتضمنة اخلطورة   ... .البيئة على خطر معدية، سامة، مدمرة، االلتهاب، االنفجار، 

 إىل زمـن ومـن مكـان إىل مكـان مـن ختتلـف كمياتـا بـا تـتم الـيت التصـنيفات املمكنـة، الكميـة املعـايري أمـا     
:بـا وجنـد زمـن،  الصـحية، ؤسسـاتامل نفايـات ،العادمـة امليـاه معاجلـة حمطـات نفايـات البلـديات، نفايـات 

 اخل....لبناءوا اهلدم نفايات
 :استعماال األكثر التصنيف معايري يولف جدول يف املنظورين بني جنمع أن وميكننا 

 
                                                 

كلية  ات،، فرع تسيري املؤسسالتسيري علوم يف املاجستري شهادة متطلبات ضمن مقدمة مذكرةحممد األمني: التسيري املستدام لنفايات النشاطات العالجية، فياليل  ) 1
 نقال عن:.28، ص. 2007، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، العلوم االقتصادية و علوم التسيري

- Lucien Yves Maystre Et al « déchets Urbains: Nature et caractérisation collection Gérer l’environnement » 
Presses polytechniques et universitaires Romandes, 1994, CH -1015 Lousanne, Suisse.p.100. 

 .نقال عن:29،ص.نفسه املرجع   )2
-Jean-pierre Hannequart « gestion des déchets » Année académique 2002. 
(www.ulb.ac.be/students/dege/cours /envi047-syllabus 2002.pdf).p-p.7-8. 
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: رقم جدول  النفايات تصنيف معايري (04) 
 

 مثال صنف املعيار املعيار
 ...واحلجارة الرتبة مواد معادن، بالستيك، نباتات، املكونات 
 للضغط قابلة غري صلبة للضغط، قابلة صلبة عجن، سائلة، صلبة، افةدرجة الكث

 من أكثر ( وطويلة ) سنة إىل شهر( متوسطة ،)أسبوع إىل يوم(قصرية مدة حياة املنتوج
 .)سنة

 .متجانسة التغيري، شديدة التباين
 الزراعة، النووية، الطاقة املناجم، املنازل، احلرف، الصناعة، املصدر 

 ...احلضائر ،مستشفيات املعاجلة، مؤسسات التجارة،
 ...منتظمة غري بالبلدية، خاصة نوعية اجلمع

 املفارغ يف ختزين التسميد، طريق عن إحيائي حتلل تسميد، ،ترميد أسلوب املعاجلة
 .املعدلة النفايات مفارغ يف ختزين تثمني، النهائية، بالنفايات اخلاصة

  .األورويب للتشريع I  امللحق مثل االنتماء إىل قوائم
 .املعاجلة منشآت يف أسهم ذات ليست /أسهم ذات سياسة التعريفات

                 البلد يف مصادرها عدد
 ...رافعة مبضخات ،حاويات يف ترتيب، بال نوعيةالنقل والتخزين

 

 علـوم يف املاجسـتري شـهادة متطلبـات ضـمن مقدمـة ةمـذكر حممـد األمـني: التسـيري املسـتدام لنفايـات النشـاطات العالجيـة، فـياليل املصـدر: 
.نقـــال 30.، ص2007، جامعـــة منتـــوري، قســـنطينة، اجلزائـــر، كليـــة العلـــوم االقتصـــادية و علـــوم التســـيري، فـــرع تســـيري املؤسســـات،  التســـيري

 op.cit.p.12., Lucien Yves Maystre Etalعن:
 

 املسـؤولة اجلهـات بتعـدد يكـون وأصـنافها تصـنيفها معـايري فتعـدد دمات الصـحيةاخلـ بنفايـات يتعلـق وفيما       
 مـن العديـد هلـا سـجلت التشـريعات، حسـب اخلطـرة اخلاصـة النفايـات خانـة يف توضـع وكواـا معهـا، واملتعاملـة

 الـيت املعـايري مـن وغريها با، املرتبطة وغري دمات الصحيةباخل املرتبطة واخلصوصية والعدوى السمية منها املعايري
 قبـل مـن وضـعت الـيت األصـناف بـني فمـن املسـؤولة، اجلهـات قبـل مـن املدرجـة األصـناف مـن يـدالعد أعطـت
 اإلقلـيم وتيئـة البيئـة وزاريت تصـنيفو  اجلزائـري القـانون تصـنيف لـدينا احمللـي املسـتوى علـى املسـؤولة اجلهـات
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، وهـذا مـا العامليـة الصـحة نظمـةم تصـنيف نـذكر العـاملي الـدويل املسـتوى وعلـى املستشـفيات، وإصـالح والصـحة
 سيتم التطرق له يف الفصل الثاين.

 
 :خالصة الفصل

وذلـــك مـــن خـــالل توضـــيح خبـــدمات الرعايـــة الصـــحية،  مت يف هـــذا الفصـــل حتديـــد خمتلـــف املفـــاهيم املرتبطـــة     
وأمههـا تزامنيـة اإلنتــاج واالسـتهالك وكـذا عطـب القــدرة  ،املاديـة السـلع عـن هلــا املميـزةوخصائصـها ، مهـامفهو 

وتطـور الفـرد مـن  ،أصبحت عامل من عوامل تطـور االقتصـاد والتمـع بصـفة عامـة، و كذا أمهيتها إذ الستيعابيةا
نتيجـــة لتنـــوع الصـــحية تطـــور يف أنـــوع هـــذه اخلـــدمات   لـــوحظ كمـــا خـــالل متتعـــه بصـــحة ســـليمة بصـــفة خاصـــة،

هـــذه  أداءاالعتبـــار عنـــد جيـــب أن تؤخـــذ يف ولكـــن ضـــمن معـــايري  ،املؤسســـات املنتجـــة هلـــذا النـــوع مـــن اخلـــدمات
 الصحية. اخلدمات وتقدمي إنتاج سيتم مستوى أي إىل حتدد اليت هي اخلدمات ألاا

كيفيــة ســري العمليــة مــن خــالل  أمهيــة اإلدارة الصــحية وخمتلــف وظائفهــا،  إىل مت التطــرق يف هــذا الفصــلكمــا      
اميكيـــة دائمـــة التغيـــري مليئـــة بـــالفرص والعاملـــة ضـــمن بيئـــة صـــحية دين ،اإلداريـــة يف ظـــل خصوصـــية هـــذه األخـــرية

تكمن يف كيفية ممارسة خمتلف الوظـائف اإلداريـة مبـا يات، فأمهية إدارة خدمات الرعاية الصحية واملخاطر والتحد
وكـذا  ،مـن جهـة والـيت تتميـز بالنـدرة واحملدوديـة وارتفـاع التكلفـة ،سالمة ورشـادة  اسـتعمال املـوارد املتاحـةيضمن 

إلدارة الصـــحية هـــي وســـيلة للمواءمـــة بـــني مـــوارد افـــ ذات جـــودة عاليـــة مـــن جهـــة أخــرى. تقــدمي خـــدمات صـــحية
 .املؤسسة الصحية وحاجات املرضى

خمتلـف مصـادرها و  الصـحية الرعايـة أنشـطة ممارسـة أثنـاء الناجتـةنفايـات المفهـوم  الفصـل لويف األخـري تنـاو      
 .هامعايري تصنيفو 
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 هيدمت
 واحمليط البيئي النظام مفاهيم ظهرت أين اإليكولوجية املقاربة بداية ومع املاضي القرن من الستينات منذ     

 وتنظم املسؤوليات حتدد وقوانني قواعد لفرض حتمية القانون تدخل ضرورة أضحت ، اجلغرايف واملدى احليوي
 اآلثار تعاقبل نتيجةوجاء هذا التدخل  منها، النهائي التخلص غاية إىل إنتاجها من النفايات مع التعامل سبل

دمات الصحية خاصة، فبات لزاما من جممل النفايات عامة ومن نفايات اخل اإلنسان وبيئة صحة على السلبية
 أي ضمن كيفية وبأي وقت أي يف شيء أي عمل إمكانية عدم وأنواعها أصنافها بكل النفايات منتجي على

 تنتج اليت الصحية املؤسسات من كبري جانب خيص وهذا واملفروضة، املنصوصة القوانني وفق إال موطن
 .منها اخلطرية وأ ة ري طاخلغري  سواء اخلدمات الصحية نفايات
 15 يف املؤرخة األوروبية بالتوجيهة ،لوحدها النفايات جمال خيص قانون أول ظهر األوروبية الموعة فيف      
 ووترية الصناعة يف والسريع املسبق التقدم نتيجة وذلك ،442 -75 رقم حتت 1975 من سنة جويلية

أما يف اجلزائر وباعتبارها دولة مستقلة حديثا فلم تسن قوانني حتد  .النفايات كمية يف الزيادة ونواتج االستهالك
 03-83قم من خالل القانون ر  يف الثمانينات إالمن تراكم النفايات وخماطرها وآثارها السلبية على البيئة 

 واملتعلق حبماية البيئة.  1983فيفري  5املوافق  1402ربيع الثاين عام  22املؤرخ يف 
من خالل هذا الفصل حناول أن نستعرض أهم تصنيفات نفايات خدمات الرعاية الصحية سواء ف      

 وإبرامبرامج  نشاءإلوطنية أو الدولية وكذا خماطر وآثار هذه النفايات واليت عجلت من التحركات الدولية ال
 ، من خالل املباحث التالية:معاهدات واتفاقيات دولية لتنظيم تداواا واارتا ونقلها

 .تصنيف نفايات خدمات الرعاية الصحيةاملبحث األول: 
 وتأثرياتا السلبية. نفايات خدمات الرعاية الصحية خماطراملبحث الثاين:  
 .الدولية تاالهتمامات واالتفاقيا املبحث الثالث: 
 لنفايات اخلدمات الصحية. اجلزائري والقانوين التشريعي النظام املبحث الرابع: 
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 .نفايات خدمات الرعاية الصحية املبحث األول: تصنيف
 . اجلزائري املشرع تصنيفاملطلب األول: 

 تنفيذيني مرسومني خالل من اجلزائري التشريع يف خدمات الرعاية الصحية نفايات أصناف وضع مت     
 :التايل النحو على أصناف عدة عن أسفرت اليت التصنيف معايري بما وضعت

      سنة ديسمرب 15 املوافق 1405ربيع األول عام  22يف   ؤرخامل 378 -84 رقم التنفيذي املرسوم -1
0Fاملتضمن حتديد شروط التنظيف ومجع النفايات الصلبة احلضرية ومعاجلتها   1984

 معيار للنفايات أعطي: 1
:مها صنفني يف وذلك ومعاجلتها تسيريها على املسؤولة واجلهة منها املتكونة الطبيعة 1F

2 
:الصلبة النفايات  -أ  النفايات أصناف بني من الصحية املؤسسات تنتجها اليت املنزلية النفايات تشبه اليت 

  12) .املادة(ا رفعه مسؤولية البلدية تتحمل اليت االستشفائية
:العالج عملية عن الناجتة النفايات -ب  إزالتها ةالصحي املؤسسات تتحمل الذي الثاين الصنف وهي 

  13) املادة (: وتضم اخلاصة نفقاتا على
 .املتعفنة واألزبال احليوانات وجثث التشريح نفايات -
 الطبية األدوات، كأمراض يف تتسبب قد واليت اجلراثيم فيه تنمو وسط أو ملوثة مادة أو غداء أو شيء أي -

 .للتعفن القابلة غري امللوثة واألنسجة واجلبس الوحيد االستعمال ذات
 .اجلثث تشريح عن النامجة والنفايات السائلة املواد -
  2003ديسمرب سنة  9املوافق  1424شوال عام  15املؤرخ يف  478 -03رقم  التنفيذي املرسوم -2
2Fخدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري كيفيات بتحديد املتعلق 

 خدمات الرعاية الصحية نفايات به رتبو  ،3
 ثالث يف وذلك عنها النااة واملصاحل حتملها اليت واألخطار ،العالجي بالنشاط واالرتباط اخلصوصية مبعايري

 :أصناف
-أ : اجلسدية األعضاء من املتكونة النفايات   ديةاجلس األعضاء من املتكونة النفايات كل بأ�ا وتوصف 

 املادة( الوالدة  وقاعات اجلراحية العمليات قاعات عن النااة ،البشرية اخلطيفة العمليات عن النامجة والنفايات
.(05 
-ب  تضر اليت مسيات على أو دقيقة جسيمات على حتتوي اليت النفايات بأ�ا وتوصف: املعدية النفايات 

 06). املادة(  البشرية بالصحة

                                                 
النفايــات الصــلبة  ، املتضــمن حتديــد شــروط التنظيــف ومجــع 1984ديســمرب ســنة  15املوافــق  1405ربيــع األول عــام  22املــؤرخ يف   378 -84رقــم  التنفيــذي املرســوم ) 1

 .1405ربيع األول عام 23، 2147احلضرية ومعاجلتها، اجلريدة الرمسية، العدد
 .222، ص.2003اجلزائر،  وهران، ،والتوزيع للنشر الغرب دار ،البيئة حلماية احمللي املنتخب دليل حيي: ) وناس 2
كيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية، اجلريد   املتضمن حتديد ،2003ديسمرب سنة  9املوافق  1424شوال عام  15املؤرخ يف  478 -03التنفيذي رقم  رسومامل )3

 .5ص. ، 2003ديسمرب سنة  14املوافق  1424شوال عام  20، 78العدد الرمسية، 
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-ج :السامة النفايات   : 10)املادة ( من املتكونة وهي 
 .واملخربية والكيميائية الصيدالنية املواد من صالحيتها مدة انتهت اليت واملواد والبقايا النفايات -
 .واملذيبات املستعملة والزيوت واألمحاض الثقيلة املعادن من عالية تركيزات على حتتوي اليت النفايات -

 النشاطات نفايات من نسبة أكرب يضم صنف ذكر عدم هو ماملرسو  هذا تصنيف على املالحظ     
 اليت املشعة النفايات صنف وكذا العالج أنشطة عن النااة املنزلية شبه النفايات وهي العالجية

 عليه منصوص هو كما تسيريها كيفيات دحيد آخر مبرسوم واستثناءها األصناف ضمن ذكرها باإلمكان كان
 .منه الرابعة املادة يف ومراقبتها وإزالتها النفايات بتسيري لقاملتع19 -01 رقم القانون يف
من نفايات خدمات الرعاية الصحية عدا طن/سنويا 124611املؤسسات الصحية اجلزائرية تنتج ما معدله و 

3Fموزعة كاآليتالنفايات املشعة، وهذه النفايات 

1: 
 .منزلية نفايات السنة/طن 66503-
 .ةمعدي نفايات السنة/طن 21900-
 .سامة نفايات السنة/طن 29200-
 .خاصة نفايات السنة/طن 7008-

 . املستشفيات وإصالح الصحة وزارة تصنيف املطلب الثاين:
  حتت رقم 1995 -09 -12 بتاريخ صادرة تقنية وثيقة خالل ومن ،املستشفيات وإصالح الصحة وزارة     

 الصادر االستشفائية للنظافة التقين الدليل وكذا ،العالجية النشاطات نفايات بتسيري واملتعلقة 398/1958
-03 رقم الوثيقة يف العمومية للصحة الوطين املعهد عن  إىل خدمات الرعاية الصحية نفايات تقسم ،09

 صنف يف أدرجت اجلسدية األعضاء نفاياتف ،البيئة ووزارة التشريع أصناف عن ختتلف أصناف مخس
 املضايقة النفايات صنف إضافة مع منفرد، صنف يف رتبت ةوالوا غز  احلادة ةاملعدي والنفايات املعدية النفايات

 .اخلطرة النفايات صنف ضمن اإلشعاعية والنفايات
 . اإلقليم وتيئة البيئة وزارة تصنيف املطلب الثالث:

 الوجيز رجعامل يف ذكرت أصناف أربعة يفدمات الصحية اخل لنفايات اإلقليم وتيئة البيئة وزارة ترتيب جاء     
4Fوهي احلضرية الصلبة النفايات وإزالة بتسيري املتعلقة للمعلومات

2: 
: نزليةم شبه نفايات -1  قابلة كو�ا الصحية ؤسساتامل داخل االعتبار بعني أخذها من البد واليت 

 ومةمقا إمكانية الذين واألشخاص معها املتعاملني لألشخاص خاصة واجلراثيم للعدوى ناقلة مواد الحتواء

                                                 
1)RNE,2000 : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2000 ,. Ministère de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement,2000,Algerie.p.132. 

 نقال عن:.32. ، صرجع سابقفياليل حممد األمني: م ) 2
- Hueber.D : Manuel d’information sur la gestion et l’élimination des déchets solides urbains, GTZ 
coopération technique, allemande,Alger, février 2003, république algérienne démocratique et populaire, 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. p.136. 
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 الفحص ومصاحل املستشفى يف املرضى قاعات من عامة بصفة النفايات هذه وتنتج ضئيلة، لديهم العدوى
 .إخل ...ترشاوالو  واملخازن واملطابخ النظافة ومصاحل واإلدارات اخلارجي

: املعدية النفايات -2  احلاملني املرضى با واليت املعزولة االستشفائية املصاحل من اآلتية النفايات كل تضم 
:مثل املعدية باألمراض املصابني أو للعدوى :شابها وما الصفراء واحلمى والذباح الكولريا   وشلل كالسل 

 واحلادة القاطعة واألدوات كاإلبر الوحيد االستعمال أدوات مثل املعدية جد النفايات كذلك وتضم األطفال،
 للمخاطر واملتضمنة احملتوية الطبية املصاحل خمتلف من تأيت مبجملها واليت الدم، أو بشرية إلفرازات احلاملة

 اارب يف املستعملة احليوانات نفايات إىل إضافة امليكروبيولوجي، التحليل خمابر وكذا للعدوى احلقيقية
 .املعدية األمراض تشخيص

:اجلسدية األعضاء من املتكونة النفايات -3  اةالنا اإلنسان جسم من واألعضاء األجزاء مجيع وتضم 
 واألعضاء العضوية األنسجة مثل وتشرحيها اجلثث ومعارض التوليد وقاعات اجلراحية العمليات قاعات عن

 .واملشيمة املبتورة
: خاصة أخرى نفايات -4  تقنيات إىل حتتاج قد خدمات تقدم كو�ا الصحية املؤسسات من تأيت 

 مضمو�ا يف واليت الصناعية، النفايات صنف من هي باليت شبيهة خاصة نفايات تنتج أن شأ�ا من أساسية
 اخلاليا النقسام املانعة واألدوية للخاليا السامة ألدويةام: وتض اخلطرية النفايات قبيل من قانونا عليها واحلكم

 كالكدميوم الثقيلة املعادن من عايل تركيز با اليت النفايات وكذا واملذيبات املستعملة والزيوت واألمحاض
  .األسنان جراحة وملغم صاصوالر  والزئبق
 شبه النفايات صنف أضافت أ�ا إال املشرع لتصنيف مشابه أنه الصحة وزارة تصنيف على املالحظو       
 .سامة نفايات بدل خاصة نفايات مفهوم واستعملت املذكور للمعيار املنزلية

 .العاملية الصحة منظمة تصنيف املطلب الرابع:
خدمات الرعاية  نفاياتتوجد العديد من املداخل املستخدمة لتصنيف األول كما الحظنا يف الفصل      

وسنأخذ املعيارين وهي مداخل ختتلف من بلد آلخر أومن مؤسسة ألخرى ، ويييز مكوناتا املختلفة، الصحية
 :التاليني ومها

 ؛ خدمات الرعاية الصحية نفاياتالتصنيف على أساس نوع  -
 .خدمات الرعاية الصحية تنفاياالتصنيف على أساس مصدر  -

I-  5 خدمات الرعاية الصحية نفاياتالتصنيف على أساس نوعF

1: 
، خدمات الرعاية الصحية نفاياتوضعت منظمة الصحة العاملية تصنيفا خاصا بالبلدان فيما خيص   

التصنيف األول خاص بالدول األوربية والتصنيف الثاين خاص بالدول النامية. 

 .278، ص.سابقرجع ) سعد علي العنزي: م 1
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 بالدول األوربية: التصنيف اخلاص -1
النااة من املؤسسات الصحية األوربية  خدمات الرعاية الصحية نفاياتوفقا اذا التصنيف فإن           

 وزعت بعشرة أنواع وهي:
 : وهي نفايات عامة مماثلة للنفايات البلدية.النفايات االعتيادية أو املنتظمة  -أ 
 البكترييا،( مثل املرض مسببات على حتتوي أ�ا يف تبهيش اليت النفاياتهي " النفايات املعدية: -ب

 .6F1"اا يتعرض ملن املرض تسبب افيةك ميةك أو يزكبرت  )الفطريات أو الطفيليات، الفريوسات،
 يييزها ميكن اليت احليوانية أو البشرية اجلسم أجزاء أيضا وتسمى): النفايات املرضية (الباثولوجية -ج

 .املعدية النفايات من فرعية فئة الفئة، هذه اعتبار كنالتشرحيية، ومي بالنفايات
 كانت سواء اخلطورة عالية صحية رعاية نفايات عادة األدوات تعترب هذه: النفايات اجلارحة أو احلادة -د

 النفايات من فرعية فئة امللوثة احلادة األدوات تعتربو وخزية.  أو قطعية جروحاً  تسبب أن ميكن و ،ال أم ملوثة
 .يةاملعد
 واملنتجات واملنسكبة، املستخدمة وغري الصالحية، منتهية األدوية "على لمتشت :النفايات الصيدالنية -هـ

 التخلص األمر ويستدعي إليها حاجة هناك تعد مل اليت واألمصال واللقاحات، واألدوية، امللوثة، الصيدالنية
 الصيدالنية املواد تداول يف استخدمت اليت ةاملطروح األدوات على الفئة هذه حتتوي ماك .مالئم بشكل منها

 وقوارير التوصيل وأنابيب واألقنعة، والقفازات، الصيدالنية، املواد بقايا على احملتوية الصناديق أو القوارير ل:مث
7Fالدواء

2". 
 خواص اا يكون أن وميكن اخلطورة شديدة للجينات السامة النفايات تعترب: النفايات السامة للخاليا -و

 هذه وتؤدي (carcinogenic) .مسرطنة أو ) teratogenic(ماسخة أو (mutagenic) مطفرة
 أن وجيب منها، التخلص بعد أو املستشفيات داخل يف سواء بالسالمة تتعلق حادة لكمشا  إثارة إىل النفايات

 :يلي ماك ا هتصنيف ميكنواليت  للخاليا املثبطة األدوية على حتتوي أن ميكنألنه  خاصا اهتماما تعطى
باخللية  احلمض النووي (nucleotides)يدات لنو  (alkylation)األلكة  تسبب :األلكة عوامل -

(DNA) اجليين للمخزون الوراثية الشفرة وفقد متبادل ربط حدوث يؤدي إىل مما. 
 .اخللية يف لألمحاض النووية حيائياإل التخليق عملية تثبط (antimetabolites) :األيض  مضادات -
 .اخللية وتكاثر انقسام ينع (mitoticinhibitors) :املباشر  غري اخليطي االنقسام نشاط بطاتمث -
 إمجايل من %1 تهنسب ما اخلاليا مثبطات على احملتوية للجينات السامة النفايات تشكل أن ميكنو      

 .باألورام املتخصصة املستشفيات يفذلك ، و الصحية الرعاية نفايات

                                                 
 .2الصحية، مرجع سابق، ص. الرعاية لنفايات أنشطة آلمنةا اإلدارة ) تقرير منظمة الصحة العاملية: 1
 .3، ص.املرجع نفسه)  2
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، املطروحة والغازية والسائلة الصلبة الكيميائية املواد من الكيميائية النفايات تتكون: ميائيةالنفايات الكي-ز
 انك إذا خطرة الكيميائية النفايات تعترب الصحة محاية مضمون ويف خطرة، غري أو خطرة تكون أن وميكن
 :التالية الصفات من األقل على واحدة صفة لديها

 ؛سامة -
 أكثر هيدروجيين رقم ذات والقواعد ،2 من أقل (pH)هيدروجيين  رقم األمحاض ذات (مثل أكالة -

 )؛12 من
 ؛ االلتهاب سريعة -
 )؛للصدمات حساسة املاء، مع التفاعل لالنفجار، قابلة ( التفاعل سريعة -
 ).للخاليا املثبطة األدوية مثل(للجينات  سامة -
 الصفات من صفة أي تتضمن ال اليت يائيةالكيم املواد على اخلطرة غري الكيميائية النفايات وتشتمل  

 .أعاله املذكورة
 الصحية، الرعاية ومراكز املستشفيات صيانة يف غالبا تستخدم اليت اخلطرة الكيميائية املواد أنواع ومن بني     
 ياتالكيماو  الفوتوغرافية، املذيبات، الكيماويات الفورمالدهيد،( النفايات يف توجد أن جدا احملتمل من واليت

 .العضوية) غري الكيماويات العضوية،
 فئة الثقيلة املعادن من عالية نسبة على حتتوي اليت النفايات يثل: النفايات احلاوية على معادن ثقيلة-ح

 من انسكابا نتيجة تتولد الزئبق نفاياتف .السمية عالية العادة يف وهي اخلطرة، الكيميائية النفايات من فرعية
 أللواحا، وكذلك رئيسي بشكل املستهلكة البطاريات عن فتنتج الكادميومأما نفايات  ملكسورة،ا العيادة أدوات
 وأقسام السينية األشعة أقسام يف اإلشعاع من الوقاية يف تستخدم واليت الرصاص على احملتوية املقواة اخلشبية

 .التشخيص
 قد اليت احلروق عدا ما -احلواس ةبواسط املؤينة اإلشعاعات عن الكشف ميكن ال: النفايات املشعة -ط

 جداً  عالية جرعة الشخص يستقبل مل ما فورية تأثريات تسبب ال وعادة– لألشعة املتعرضة املنطقة يف حتدث
 (X-ray)املشعة املواد من تنبعث اليت إكس أشعة الطب تتضمن جمال يف ااامة املؤينة اإلشعاعاتو  ،منها

ووفقا للمحددات العاملية لإلشعاعات فإن  . (γ-rays) اجام وأشعة (β) بيتا ودقائق (α)  ألفا ودقائق
 ) أدناه:05اجلرعة القصوى املرخص با للتعرض لإلشعاعات مبينة يف اجلدول (

 :: اجلرعة القصوى املرخ  با عند التعرض لإلشعاعات05اجلدول رقم(

 اجلرعة القصوى اجلزء املعرض من اجلسم لإلشعاع
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 /سنةream(*8F1رمي(
 5 . األعضاء التناسلية ومكونات الدم1
 30 . جلد اإلنسان ما عدا جلد الكف والساعد والقدم والركبة2
 75 . الكف والقدم والساعد والركبة3

 

املصدر: حممد فخري الشهواين،سهري أزهر موسى:البيئة الصناعية،حتسينها وطرق محايتها، دار دجلة، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 
 .256ص.، 2010

يؤدي إىل أضرار وخيمة وتأثريات  املرخص با عند التعرض لإلشعاعاتاجلرعات القصوى  هذه ن ااوزإ     
والتشوهات وكذا الطفرات  ض. كاحتمالية اإلصابة باألمراسلبية على أعضاء وأنسجة وخاليا جسم اإلنسان

 ).07وهذا ما يبينه الشكل رقم( ،الوراثية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: تأثريات املواد املشعة واإلشعاعات على أعضاء وأنسجة وخاليا جسم اإلنسان 07شكل رقم(ال
 اإلصابة بأهم األمراض اليت تسببها. واحتمالية

 

                                                 
*  ream يثل كمية اإلشعاع الذي يؤثر على اإلنسان بنفس التأثري الناتج من امتصاص راد :rad  العالية أو أشعة جاما وميكن  الفولتية واحد لألشعة السينية النااة من

 ل التأثري احليوي يف وحدة راد أي:استنتاجها من حاصل ضرب معام
 معامل التأثري احليوي النسيب. حيث: ×  (rad)اجلرعة بالرمي = اجلرعة بالراد

1rad =100 erk 
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         % 16.9                 %23.7                     %27.1                         %32. 3      %النسبة

 الحتماالتل
 

، 2005خماطرها:، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  تلوثها، (محايتها، املصدر: عماد حممد ذياب احلفيظ:البيئة
 .148ص.

 

) حجم الطفرات الوراثية والتأثريات على خاليا وأنسجة اجلسم، وخاصة 07ويوضح الشكل رقم (     
، من احتماالت إصابات  %32.3أورام سرطانية بنسبة احتماالت مئوية تقدر اخلاليا التناسلية مسببة 

من أعداد خاليا الدم بالتشوه، وأن التشوه الوراثي  %27.1األنسجة واخلاليا املتعرضة باإلشعاع. واحتمال 
سبة من أعداد اخلاليا اجلنسية الذكرية واألنثوية. وبن %23.7والعقم يؤدي إىل احتمال اإلصابة بنسبة  

يؤدي اىل تشوه جنيين عند تعرض البويضة املخصبة ملصدر إشعاعي.وهذا يوضح حجم اخلسائر  16.9%
 الكبرية واخلطرية على صحة اإلنسان إذا ما تعرض اذه اإلشعاعات.

 مصدر اإلشعاع

ملتأثرةأهم اخلاليا ا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعضاء وأنسجة
 جسم اإلنسان

خاليا تناسلية  خاليا دموية
 ذكرية وأنثوية

 خاليا دموية
 مطفرة

تشوه اخلاليا 
الدموية مث املوت 

 بعد سنوات
 
 

أنسجة تناسلية 
 ذكرية وأنثوية

 

بويضة خمصبة 
 متأثرة

تشوه وراثي 
 وعقم

موت اجلنني أو 
تشوهه أو تطفري 

 وراثي

وراثية خلاليا أعضاء طفرات 
 وأنسجة جسم اإلنسان

تكون خاليا سرطانية يف 
 األعضاء واألنسجة املتأثرة

ورم سرطاين نشط مث ااالك 
 خالل فرتة قصرية
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 املشعة املادة ونوع شكل فنفس الشيء بطبيعة احلال بالنسبة لتأثريات نفايات هذه املواد املشعة، ولكن     
 مستوى إذا ما كانت ذات النفايات املشعة العادة طبيعة يف حيدد الصحية الرعاية مؤسسات يف خدمةاملست

 بالنويدات امللوثة والغازية والسائلة الصلبة املواد على املشعة تشمل النفايات وهذه، إشعاعي منخفض أو مرتفع
 األعضاء وتصوير االختبار، أنابيب يف اجلسم وسوائل أنسجة حتاليل مثل إلجراءات كنتيجة وتتولد .املشعة

املختلفة. فعلى سبيل  العالجية و االستقصائية األعمال ومزاولة احلي، اجلسم يف األورام يركز عن والبحث
 %30.7املثال ال احلصر جند أنه من بني أهم مصادر تلوث ااواء باملواد املشعة هي املصادر الطبية وبنسبة 

9Fصادر طبيعية وأخرى غري طبيعيةوالنسب الباقية توزع مابني م

1. 
املخدرة،  الغازاتالصحية والشائع منها( الرعاية يف الغازات من كثرية أنواع تستخدم :احلاويات املضغوطة -ي
 وعلب مضغوطة وخراطيش اسطوانات يف غالباً  ختزن واليت ،)املضغوط ااواء ،سجنياألك ،اإليثيلني سيدأك

 تعد مل أو فارغة كانت االسطوانات سواء أو العبوات هذه من كثري استعمال إعادة ميكنو  ،اإليروسول
ولكن عند  .التخلص منها يتم أن جيب  -األيروسول علب وبالتحديد -بعض األنواع ولكن ،ةمستخدم

 انتك إذا النظر بغض حبرص هامع التعامل يتم أن بجي املضغوطة العبوات يف الغازاتالتخلص منها ومن 
 .بالصدفة ثقبت أو رمدت ما إذا العبوات هذه تنفجر أن ميكن حيث الضرر، حمتملة أو خاملة الغازات

 :) يوضح بعض األمثلة التطبيقية على أنواع النفايات الطبية السالفة الذكر 06واجلدول رقم(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :: تصنيف منظمة الصحة العاملية للنفايات الطبية وتوصيفها06جدول رقم(
 

 فالتوصي نوع النفايات ت
نفايات مماثلة للنفايات املنزلية مثل بقايا الطعام والعلب املعدنية  االعتيادية(املنتظمة) 1

                                                 
 .49، ص.1988) نوري طاهر الطيب، بشري حممود جرار: قياس التلوث البيئي، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية،  1
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 والبالستيكية والورق.
نفايات حاوية على جراثيم مثل الضمادات واملفروشات ومالبس  املعدية 2

 املرضى.
 أنسجة املريض وسوائل أعضاء جسمه ودمه. املرضية 3
 زجاجات خمتربية.، مقصات جراحية، سكاكني، برا اجلارحة أو احلادة 4
 وبقايا علبها وحاوياتا.، األدوية والعقاقري منتهية املفعول الصيدالنية 5
 املواد القادرة على تدمري اخلاليا البشرية(األدوية السرطانية). السامة للخاليا 6
 ذلك.وما شابه ، اليل املختربات واألشعةمواد التعقيم وحم الكيميائية 7
 البطاريات وأجهزة الضغط(الرصاص والزئبق). احلاوية على املعادن الثقيلة 8
املواد النشطة إشعاعيا من مواد خمتربات حبثية وحتاليل ومالبس  اإلشعاعية 9

 املرضى واملعاجلني.
 اسطوانات األوكسجني وعبوات الغاز مثال. احلاويات املضغوطة 10

 

 .279ص. ،2008دارة الصحية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سعد علي العنزي: اإلاملصدر: 
 

 التصنيف اخلاص بالدول النامية: -2
يف الدول النامية إىل مخسة أنواع لكي يسهل فصلها واميعها  خدمات الرعاية الصحية نفاياتصنفت      

 نواع هي:وختزينها ونقلها داخل وخارج املؤسسة الصحية. وهذه األ
 نفايات طبية عامة غري خطرة؛ -       
 أدوات حادة؛  -   
 نفايات مسببة للعدوى؛ -       
 نفايات كيميائية وطبية؛ -  
 نفايات أخرى طبية خطرة.-  
هذا ما يسري اعتماده يف املستشفيات الكبرية احلجم أما يف املراكز الصحية الصغرية فيبسط التصنيف و      

 طبية ونفايات غري طبية. ليشمل نفايات
 

II-  خدمات الرعاية الصحية نفاياتالتصنيف على أساس مصدر: 
 على أساس مصدرها كما يلي: خدمات الرعاية الصحية نفاياتتصنف      

هي كل ما مت إحضاره إىل املختربات من سوائل وأنسجة وإفرازات  نفايات خمتربات التحاليل املرضية: -1
 املريض وتقسم إىل:
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 نفايات معدية؛ -
 نفايات حادة؛ -
 نفايات كيميائية. -

 : مثل خمتربات كليات الطب وجمموعاتا.نفايات خمتربات البحوث -2
 : نفايات وحدات األشعة -3

 تتكون من:
 مواد تنظيف وتعقيم...اخل.، صبغات وريدية، النفايات الكيميائية: أمحاض -
 دة الدرقية.نفايات إشعاعية: يود مشع يستخدم يف فحوصات الغ -

: وهي النااة عن معاجلة املرضى طول فرتة اإلقامة للعالج وتشتمل نفايات الردهات واألقسام العالجية -4
 على:
 النفايات املعدية؛     -    
 النفايات احلادة؛    -    
 النفايات اإلشعاعية.    -    
ة على نقل األمراض املعدية والتسبب : وهي كل النفايات اليت اا القدر نفايات عيادات طب األسنان -5

 باجلروح وهي:
 النفايات املعدية؛  -    

 النفايات احلادة؛ -    
 النفايات الباثولوجية كأنسجة اللثة والفم واألسنان املقلوعة؛ -    
 النفايات الكيميائية مثل مواد التعقيم؛ -    
 اس وفضة تستخدم يف حشوات األسنان؛نفايات املعادن الثقيلة مثل الزئيق والزنك والنح -    
: وهي اليت تنشأ من عمل الصيدليات ومعامل األدوية وتتكون من النفايات احلادة نفايات صيدالنية -6

 املواد الداخلة يف صناعة األدوية السرطانية؛ اوالكيميائية والسامة للخاليا كبقاي
 لمرضى واملسنني واملقعدين يف املنازل؛: تنتج عن الرعاية الصحية لالنفايات الطبية املنزلية -7
: وهي تنتج من املستشفيات والعيادات والصيدليات البيطرية، وخمتربات الطب نفايات الطب البيطري -8

  البيطري ومراكز حبوث احليوانات وعالجاتا يف املزارع، وكذا العالج املنزيل ملريب احليوانات.
إلحصائيات منظمة الصحة العاملية، فإننا نستخلص أن النفايات من خالل ما ورد ذكره سابقا ووفقا      

فأما النفايات الطبية غري اخلطرة فهي  الطبية على نوعني النفايات الطبية غري اخلطرة والنفايات الطبية اخلطرة.
 الشبه قريبة عامة نفاياتوهي  الصحية الرعاية عن النااة النفايات من%90 إىل %75نسبته  تشكل ما

 الرعاية ملؤسسات العامة النظافة أعمال و اإلدارية الوظائف األقسام و عن غالباً  وتنتج .ةاملنزلي نفاياتبال
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 ال نسبة وتعترب. الصحية الرعاية مباين صيانة عمليات أثناء النااة النفايات على أيضاً  حتتوي ورمبا الصحية،
 أواملخلفات اليت اا خواص  طبيعية   كل  هيو  خطرة، الصحية الرعاية نفايات من الباقية %25 إىل %10
للتخلص منها لتجنب  خماطرها على  الصحة العامة   ةخاص وطرقابيولوجية  تتطلب تداوال أو   كيماوية

10Fوالبيئة

 أو الكيماوية أو املعدية بالعوامل تلوثها حمتمل أو ملوثة مصادر من هذه املخلفات اخلطرة تنتجو   .1
 الفرد على كبريا  خطرا تشكل أ�ا إال الصحية الرعاية نفايات إمجايل من األقل النسبة تشكلرغم أ�ا و  ،املشعة

املبحث وهذا ما سنتناوله يف   .منها التخلص أو نقلها أو ختزينها أو مجعها أو إنتاجها أثناء ،والبيئة والتمع
 الفصل.من هذا الثاين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتأثرياتا السلبية. الرعاية الصحية: خماطر نفايات خدمات املبحث الثاين
املخاطر هي احتماالت وجود مواد معينة قد تؤدي إىل حدوث ضرر معني يقع بني البسيط والشديد،      

11Fحبكم تعامل األشخاص مع النفايات الطبية يف املؤسسات الصحية

 فنفايات خدمات الرعاية الصحية .2
 ومرتابطة متداخلة مفاهيم عدة على تتمحور اليت واملخاطر اآلثار من العديد تشكل خصوصياتا من انطالقا

                                                 
 .237 .، ص 2004، دار الفكر العريب  للطبع والنشر، األوىل، الطبعة  -البدائل ، االبتكارات ، احللول-املخلفات الصلبة  إدارة :احلجار صالح حممود)  1
 .284د علي العنزي: مرجع سابق، ص.) سع 2
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 ميكن حيث عنها، تنجم قد اليت والتأثريات واألثر واملخاطرة والازفة املتعلقة باخلطورة خاصة بينها فيما
12Fحتديدها ب

1: 
 .الضرر عليه وقع الذي الشيء باعتبار يعرف التلوث:  -
 الذي وقع عليه الضرر. للتلوث احلاصل من الشيء املباشر : يعكس التأثري املباشر وغرياألثر -
 .املضرور الشيء على احلاصل األثر وجود بإمكانية صلة : لهاخلطر -
:بني االجنذاب سلمية استخالص وميكن األثر نتاج : هي املضرة -  اخلطر، وقوع احتمال /املضرة 

 .األشياء يف وظيفي خلل وقوع احتمال /املضرة
 .املضرة من املنجذب  اخلطر وقوع تمالاح : هي واملخاطرة الازفة -
 :اخلصائص التالية من أكثر أو واحدة إىل خدمات الرعاية الصحية نفايات خطر طبيعة و تعزى      

 ؛معدية عوامل على حتتوي أن •
 ؛ للجينات سامة تكون أن •
 ؛ خطرة أو سامة صيدالنية مواد أو يميائيةك مواد على حتتوي أن •
 ؛ مشعة تكون أن •
 .حادة أدوات على حتتوي أن •

هذه النفايات فهم املوجودون داخل أو خارج هذه املؤسسات  ملخاطر املعرضني شخاصلأل أما بالنسبة     
 ونصنفهم يف الموعات الرئيسية التالية:

 ؛املستشفى صيانة وموظفو الصحية الرعاية ومساعدو واملمرضون األطباء -
 ؛املنزلية الرعاية يتلقون لذينا أو الصحية الرعاية مؤسسات داخل املرضى -
 ؛الصحية الرعاية مؤسسات زوار -
 ؛والنقل النفايات، ومناولة الغسيل، مثل الصحية الرعاية مبؤسسات املرتبطة املساندة اخلدمات عمال -
 . النفايات من التخلص مرافق يف العاملون -
 

 الرعاية الصحية خدمات خماطر نفايات املطلب األول: 
ماثلة للنفايات وهي تلك امل العامة النفايات من كبري جزء على الصحية الرعاية خدمات تنفايا حتتوي
إال أنه ورغم قلة تلك النسبة من النفايات اخلطرة فإ�ا حتتوي  ،اخلطرة النفايات من أقل نسبةى وعل ،املنزلية

13Fعلى خماطر  عديدة قد تكون يف بعض األحيان مميتة وهي

2:  

                                                 
1 )Bruno Debray : gestion et traitement des déchets , Ecole nationale supérieur des Mines de Saint-étienne, 
Département  ingénierie de l’environnement, 2000, France.p.14. 

 
 .21-18 .ص -الصحية، مرجع سابق، ص الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة تقرير منظمة الصحة العاملية: )  2
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 :احلادة واألدوات املعدية ياتالنفا من املخاطر -1
 اذه وميكن .للمرض املسببة امليكروبات العديدة األصناف من أي على املعدية النفايات حتتوي أن ميكن     

أمهها الوخز  ،طرق عدة بواسطة اإلنسان جسم إىل تدخل أن املعدية النفايات يف املوجودة املمرضة الكائنات
 .االستنشاق بواسطةأو املخاطية  األغشية خالل ت احلادة أو منباإلبر أو اخلدش أو القطع باآلال

) ألف ممرضة تتعرض كل 22-17فحسب التقرير األمريكي لوكالة محاية البيئة أظهر أن هناك حوايل (     
اللوايت يعملن خارج  تسنة للوخز باإلبر أو اخلدش باآلالت احلادة، ويزداد العدد بالنسبة للممرضا

 القطع إحداث يف سبباً  تكون أال احلادة لألدوات وميكن)ألف إصابة. 48-28يصل إىل( املستشفيات إذ
 اخلطر هذا وبسبب. املمرضة بالكائنات ملوثة انتك إذا اجلروح هذه تلوث ولكنها فحسب، والثقوب

 بشكل يقلق وما، النفايات من جدا خطريا صنفا احلادة األدوات تعترب -املرض ونقل لإلصابة -املضاعف
 ويثل .الفريوسية الدم إصابات مثل اجللد، حتت املسبب العامل بإدخال تنتقل قد اليت العدوى هو رئيسي
 ما غالباً  أل�ا خطرة األخص على وهي احلادة األدوات نفايات فئة من هاماً  جزءاً  اجللد حتت املستخدمة اإلبر

 .املرضى بدم ملوثة تكون
 لصيدالنية:وا الكيميائية النفايات من املخاطر -2

 وهي ،خطرة الصحية الرعاية مؤسسات يف املستخدمة الصيدالنية واملواد الكيماويات من ثريك تعترب     
 يتم عندما ربكأ مياتك على العثور يتم قدلكن و  الصحية، الرعاية نفايات يف صغرية بكميات ةً عاد موجودة
 قد تسبب املواد هذهو  ،الصالحية املنتهية أو افيه املرغوب غري الصيدالنية واملواد الكيماويات من التخلص
 املادة امتصاص نتيجة التسمم ويكون ق.احلرو  ذلك يف مبا واإلصابات املزمن، أو احلاد بالتعرض إما التسمم

 .االبتالع أو االستنشاق خالل من أو املخاطية األغشية أو اجللد خالل من أو الصيدالنية املادة أو الكيميائية
 ما وغالباً  بريةك بكميات تستخدم فهي، الموعة هذه أعضاء أهم من خاص بشكل املطهرة املواد وتعترب     

. كما الّسمية عالية ثانوية باتمرك تشكيل إمكانية لديهاو  التفاعل شديدة الكيماويات وهذه ،لالتآك تسبب
 احلرق مثل ايفالك غري للتخلص نتيجة تلوثالو  حريق حدوث إمكانيةك خرىأ اطرخم تشتمل أن كنمي

  .والدفن
 للجينات: السامة النفايات من املخاطر -3

 السامة النفايات من التخلص أو مناولة عن املسؤولني الصحية الرعاية عمال على املخاطر شدة إن     
 التعرض حيدث أن وميكن. اا التعرض وزمن ومدى نفسها املادة بسمة تتعلق عوامل بعدة تتأثر للجينات،

 والطرق ،خاصة وكيماويات بعقاقري املعاجلة أو اإلعداد أثناء الصحية الرعاية جمال يف للجينات لسامةا للمواد
 صدفة ملوث لطعام واالبتالع اجللد، خالل من واالمتصاص الرذاذ أو الغبار استنشاق هي للتعرض الرئيسية
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 االتصال خالل من التعرض ثحيد أن ميكن كما النفايات، أو الكيماويات أو للخاليا السامة بالعقاقري
  .الكيميائي للعالج اخلاضعني للمرضى واإلفرازات اجلسدية بالسوائل املباشر

 املشعة: النفايات من املخاطر -4
 املشعة النفايات وألن .اا التعرض ومدى املشعة املادة بنوع املشعة النفايات تسببه الذي املرض نوع حيدد     
 عالية املصادر تداولف . اجلينية املادة على تؤثر قد فإ�ا للجينات، سامة نيةالصيدال النفايات ببعض أسوة

 مثل جدا شديدة إصابات يسبب قد التشخيصية، األجهزة من املغلفة املصادر بعض مثل اإلشعاعي، النشاط
 اإلشعاعي النشاط قليلة النفايات خاطرمل أما بالنسبة .اجلسم من أجزاء برت ضرورة حيتم مما األنسجة تدمري
 ،النفايات هذه لتخزين املناسبتني غري املدة أو الطريقة أو للعبوات اخلارجية األسطح تلوث عن تنشأ أن ميكن
 النشاط هذا ملثل املعرضني التنظيف عمالأ أو النفايات مناولة أو الصحية الرعاية جمال يف العاملني مجيع ويعترب

 .خطر يف اإلشعاعي
 اجلمهور: حساسية -5

 فإن ،النامجة عن النفايات الصحية جبميع أنواعها الصحية املخاطر من اخلوف عن ياماً  وبعيد منفصل بشكل
 فكرة قبول ظرف أي حتت ميكن وال ،ةالتشرحيي النفايات منظر لتأثري بالنسبة جداً  حساس الشعب عامة

ضارات اإلنسانية ترفض رفضا ، وكل احلمثال النفايات مكبات يف التشرحيية النفايات من املالئم غري التخلص
 تفرض ،آسيا يف خصوصاً الثقافات  بعض ففيباتا رمي أعضاء وبقايا بشرية من العمليات مع النفايات، 

 و ر.املقاب يف لتدفن جداً  صغرية توابيت يف املريض أسرة إىل البشري اجلسم أعضاء تعاد بأن الدينية املعتقدات
 .املقابر يف اجلسم أجزاء دفن أيضاً اإلسالمية  ثقافتنا تفرض عام بشكل

 الرعاية الصحيةخدمات التأثريات السلبية لنفايات  املطلب الثاين: 
 ة:احلاد واألدوات املعدية النفايات تأثريات -1

 على والقائمون اآلخرون املستشفى عمال وكذا -املمرضون وخصوصاً  -الصحية الرعاية يف العاملون عتربي     
 اليت اإلصابات خالل مندوى، الع من بالغ خطر يف الصحية الرعاية مؤسسات خارج النفايات إدارة تشغيل
 اإلصابة واليت حتتوي على كميات كبرية متنوعة من ميكروبات املرض. ومعدل ،امللوثة احلادة األدوات تسببها
14Fوتتمثل هذه اإلصابات يف اآليت ،عامل 1000 لكل إصابة 20 إىل 10 من يرتاوح السنوي

1: 
 اجلهاز التناسلي النااة من النفايات أو العينات امللوثة باإلفرازات التناسلية للمرضى؛ أمراض -
أمراض السل واحلصبة نتيجة االلتماس املباشر وغري املباشر مع النفايات امللوثة باإلفرازات الرئوية للمرضى  -

 أو/ولعابم احملتوية على امليكروبات والفريوسات؛

                                                 
 .289) سعد علي العنزي: مرجع سابق، ص. 1
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وبعض الديدان املعوية املوجودة يف  ،اة من التعامل مع بكترييا السلمونيال والشقيالااللتهابات املعوية النا -
 النفايات الطبية امللوثة برباز وقيء املرضى؛

 التهابات السحايا بسبب التعرض ملواد ملوثة بسائل احلبل الشوكي؛ -
)املوجودة streptococcus  sppالتهابات اجللد الناشئة بسبب التعرض ألنواع من البكترييا اجللدية( -

بالنفايات الصحية، مثل القطن والشاش امللوث بصديد جروح املرضى بعد رعايتهم, أو حالة اإلصابة 
تعفن الدم ) وفطريات septicaemiaباجلمرة اخلبيثة، وكذلك احلال يف بكترييا تعفن الدم(

)candidaemia.( 
 Bالوبائي( الكبد التهاب وفريوسات(HIV)ة املناع نقص بفريوس العدوى خبصوصخاص  اهتمام وهناك     

G ,D,C,،( من الصحية، الرعاية نفايات طريق عن تنتقل الفريوسات هذه أن على قوي دليل يوجد حيث 
، خاصة وأنه تنتج يف أحناء العامل سنويا حوايل البشري بالدم امللوثة احملاقن إبر حتدثها اليت اإلصابات خالل
باجلروح والعدوى، وباألخص عند إعادة  ة حدوث أخطار عديدة كاإلصابمليار حقنة، قد تؤدي إىل 12

) إصابة سنويا حتدث بالتهابات الكبد الفريوسي 160000-80000استعمااا دون تعقيم، فهناك حوايل (
 أطول ملدة حياً  يظلأن  على قادر الفريوس هذا) بسبب إعادة استعمال احلقن دون تعقيم، و B,Cمن نوع (

 . قص املناعةن فريوس من
 عن أمثلةفيه مبينة  الطبية. النفايات عن للكوجنرس تقريراً  البيئة حلماية املتحدة الواليات وكالة أعدت وقد      

 األدوات عن النااة لإلصابات السنوية واملعدالت الصحية، الرعاية التعرض لنفايات يسببها اليت العدوى
املستشفيات وهذا ما يبينه اجلدول  وخارج داخل يف الصحية يةالرعا ملوظفي الطبية، النفايات يف احلادة
  .) على التوايل08واجلدول رقم () 07رقم(

 

 
 
 
 

 الدقيقة والكائنات الصحية الرعاية التعرض لنفايات يسببها اليت العدوى على :: أمثلة07جدول رقم(
 االنتقال ووسائل املسببة،

 

 وسائل انتقال العدوى بة هلاأمثلة على الكائنات الدقيقة املسب العدوى

و الضمة  مثل الساملونيال  والشغال، األمعائيةالبكترييا  العدوى املعوية

 الكولريية، و الديدان الطفيلية  

 الرباز و / أو القيء
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 افراز الشهيق واللعاب املتفطرة السلية، و فريوس احلصبة، البكترييا العقدية الرئوية  عدوى جهاز التنفسي

 افرازات العني الفريوسة ااربسية لعيونعدوى ا

 افرازات اجلهاز التناسلي النيسريية البنية، الفريوسة ااربسية عدوى اجلهاز التناسلي

 القيح اجلراثيم العقدية عدوى اجللد 

 افرازات اجللد جراثيم اجلمرية العصوية اجلمرة اخلبيثة

 عيالسائل النخا النيسرية السحائية  التهاب السحايا

فقد املناعة املكتسب 

 (االيدز)

 الدم واالفرازات اجلنسية )HIVفريوس العوز املناعي البشري (

مجيع املنتجات واالفرازات  يبوال ، ماربورغ  إفريوسات جونني، السا ،  يات النزيفيةاحلمُ 

 الدموية 

 الدم اجلراثيم العنقودية  االنتان الدموي

 اجلراثيم العنقودية الذهبية، م العنقودية املخثرة السالبة،اجلراثي بكتريمييا (ارمث الدم)

اجلراثيم و املكورة املعوية، الكليبسيلة،  أمعائية،جراثيم 

 العقدية  

 الدم

 الدم املبيضة البيضاء  املبيضات يف الدم 

فريوس التهاب الكبد 

A 

 الرباز ) A(فريوس التهاب الكبد 

التهاب الكبد 

)B ,C( 

 الدم و سوائل اجلسم )B ,C(الكبد  فريوسات التهاب
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، األردن، املتوسط، عمان شرقلل اإلقليمي الصحية، املكتب الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة تقرير منظمة الصحة العاملية:املصدر: 
 .19، ص.2006

 

ت الصحية دول نلمس عدد كبري من األمثلة للعدوى واليت تتسبب فيها نفايات اخلدمامن خالل اجل     
 لنقل املألوفة الوسائل من تعترب اجلسم اليت سوائل وذلك عن طريق الكائنات الدقيقة اليت تنتقل بواسطة

 .املمرضات
 عن الناتج B (HBV) الفريوسي الكبد التهاب لعدوى السنوي العدد )08كما وينب اجلدول رقم (      

 .النفايات ةإدار  وعمال الطيب الكادر بني احلادة األدوات من اجلروح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من املهنية اإلصابات بسبب: HBV(يفريوسال التهاب الكبد عدوىل السنوي العدد:: 08جدول رقم(
 .2001:األمريكية املتحدة الواليات( احلادة األدوات

  
العدد السنوي لألشخاص املصابني  الفئة املهنية

 باجلروح من األدوات احلادة
دوى إلصابات الع السنوي العدد

الناجتة عن (HBV) بفريوس
 اإلصابة

 املمرضون:
 يف املستشفى -

 
 

17700- 22200 

 
 

56- 96 
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 45 -26 48000 -28000 خارج املستشفى -

 15 -2 7500 -800 عاملو املخترب يف املستشفى

 91 -23 45300 -11700 عمال النظافة يف املستشفى 

 24 12200 فنيو املستشفى 

 األسنان يف وأطباء األطباء
 املستشفى

100- 400 <1 

 3 -1 1700 -500 األطباء خارج املستشفى
 1> 300 -100 أطباء األسنان خارج املستشفى

مساعدو أطباء األسنان خارج 
 املستشفى

2600- 3900 5- 8 

الطوارئ الطبية(خارج موظفو 
 املستشفى)

12000 24 

 15 -1 7300 -500 عمال النفايات (خارج املستشفى)
 

، األردن، املتوسـط، عمـان شـرقلل اإلقليمـي الصـحية، املكتـب الرعايـة لنفايـات أنشـطة اآلمنـة اإلدارة تقرير منظمة الصحة العامليـة: املصدر:
 .23ص.، 2006

  

ما يالحظ من خالل اجلدول أن أغلب األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة باجلروح من األدوات احلادة      
هم بالدرجة األوىل املمرضون سواء داخل أو خارج  الفريوسي لكبدا التهاب بعدوىوباألخص اإلصابة 

 بعدوى لإلصابة السنوي العدد إذ أن املستشفى وعمال النظافة وفنيو املستشفى وموظفو الطوارئ الطبية.
 الصحية الرعاية لنفايات التعرض نتيجة األمريكية املتحدة الواليات يف (HBV)الفريوسي الكبد التهاب

 162من بني إمجايل عدد اإلصابات بذا الفريوس واليت تقدر ب 280-153 بني يرتاوح ابقةللفئات الس
  .حالة 300000 البالغ السنوي الكلي الموع من 321و

 )B,C) يبني نسبة اخلطر للعدوى بفريوس نقص املناعة والتهاب الكبد الفريوسي(09واجلدول رقم (     
 

 اجللدية حتت باإلبر خزالو  بعد العدوى خطر:: 09جدول رقم (
 

 خطر العدوى العدوى
 0.3% (HIV)فريوس نقص املناعة

 B 3%التهاب الكبد الفريوسي
 C 3- 5%التهاب الكبد الفريوسي
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، األردن، املتوسط، عمان شرقلل اإلقليمي الصحية، املكتب الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة تقرير منظمة الصحة العاملية:املصدر: 
 .23، ص.2006

 

أعلى منها بالنسبة   Cما يالحظ يف اجلدول أعاله أن نسبة خطر العدوى بالتهاب الكبد الفريوسي     
  .)%5-3واليت تقدر ب() HIV(فريوس نقص املناعة و Bاللتهاب الكبد الفريوسي 

 على عدة ابيعألس حياً  يبقى أن ويستطيع اجلاف ااواء يف مستدميا Bالكبد  التهاب فريوس ويعترب     
 املطهرات التعرض لبعض عند حياً  يبقى أن وميكنه قصرية، لفرتة املغلي التعرض للماء يقاوم أنه كما السطح،

 املنظمة وجدت ولقد. م ◌ْ 60 حرارة درجة يف ساعات 10 لغاية حياً ويبقى  ،% 70برتكيز واإليثانول
 يف أسبوع ملدة حية تظل أن ميكنها الكبد التهاب من فريوس معدية جرعة أن الطبية النفايات ألحباث اليابانية

، بكثري منه مقاومة أقل  (HIV)املناعة  نقص فريوس وباملقارنة  فإن، جلدية حتت إبرة داخل علقت دم قطرة
 يف فقط أيام 7-3 وملدة ،% 70  يزكبرت  إليثانولل التعرض عند دقيقة 15 من ألكثر حياً  يبقى ال فهو

 .15F1م ◌ْ 56 عند خامالً  ويكون اجلو حرارة درجة
السابقة  األرقامالنسب و  على واعتماداً (HBV) الفريوسي وبناء على اخلاصيات اخلطرة اللتهاب الكبد     

 مناولة جمال يف العاملة الكوادر مجيع حتصني يتم بأن يوصى)، B,C (الفريوسي الكبد بالتهاب اخلاصة
 C. الفريوسي الكبد التهاب ضد لقاح يوجد ال  خاصة وأنه ضاملر  هذا ضد الصحية الرعاية نفايات

والذي تسببه النفايات  ،إن هذه األرقام إن دلت فهي تدل على درجة خطورة هذا النوع من العدوى     
 املرضى والعامة بالدرجة الثانية، سواء على العاملني باملؤسسات الصحية بالدرجة األوىل وعلى ،املعدية واحلادة

 دقة أقل يكون الوضع أين  ،الدول الناميةك بغريها من الدول إذا ما قورنت قل وقعاأوهذه األرقام قد تكون 
ففي مصر يبلغ ناتج خملفات املستشفيات حوايل  للنفايات. املعرضني املوظفني وتدريب وصرامة  يف مراقبة

راض طن/سنة، وهذه املخلفات خطرة وملوثة للبيئة وناقلة لألم 15000كمخلفات خطرة أي حوايل   20%
القاتلة. وأكثر األشخاص عرضة اا هم األطباء وموظفي املستشفيات واملرضى، وذلك لعدم االلتزام األكرب 

16Fملؤسسات اخلدمات الصحية بالنظام السليم إلدارة هذه النفايات، سواء داخل أو خارج هذه املؤسسات

2 . 
 والصيدالنية: الكيميائية النفايات تأثريات -2

النفايات الكيميائية واملواد الصيدالنية املستعملة باملؤسسات الصحية، ضمن مصادر العديد من  تعد     
 األضرار اليت تؤثر يف العاملني والبيئة احمليطة. نظرا لطبيعتها السمية فهي يف األغلب تسبب ما يلي:

 اإلصابة بالسرطان والطفرات باخلاليا البشرية واألحياء الربية؛ -

                                                 
 .24الصحية، مرجع سابق، ص. الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة إلدارةا ) تقرير منظمة الصحة العاملية: 1
 .52، ص.2009) زكريا طاحون: إنظاف البيئة، شركة ناس للطباعة، القاهرة، مصر،  2
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م قد تسبب التسمم عند التعرض اا بكميات كبرية ويف مدة زمنية قصرية أو عند مواد التطهري والتعقي -
 التعرض اا بكميات قليلة ملدة زمنية طويلة؛

بعض املخلفات الصيدالنية اا آثار مدمرة للنظم البيئية الطبيعية، مثل بقايا خملفات األدوية من املضادات  -
السرطانية واليت اا القدرة على قتل األحياء الدقيقة املوجودة  احليوية واألدوية املستخدمة لعالج األمراض

17Fوالضرورية لتلك النظم

 ؛1
نظرا للصفات املميزة للنفايات الكيميائية اخلطرة أال وهي سرعة االلتهاب وسرعة التفاعل فهي قابلة  -

 لالنفجار.
 مواد مالمسة تيجةكن حتدث أن ميكن ااوائية للمسالك املخاطية األغشية أو اجللد أو العيون إصابات  -

 ى).األخر  املتطايرة واملواد الفورمالدهيد (مثل التفاعل سريعة أو الةأك أو االلتهاب سريعة
 على سةمعاك تأثريات تعطي أن الصحي الصرف نظام يف تطرح اليت الكيميائية املواد ملتبقيات وميكن     

 ، ومناملستقبلة للمياه الطبيعية البيئية األنظمة على سامة تأثريات أو البيولوجية الاري معاجلة حمطة تشغيل
 حيوية مضادات على حتتوي أن ميكن واليت الصيدالنية، املواد متبقيات من مشابة لمشاك حتدث أن املمكن
 .واملطهرات واملعقمات، ومشتقاته، والفينوالت الزئبق، مثل ثقيلة ومعادن أخرى، وعقاقري

 للجينات: سامةال النفايات تأثريات -3
التعرض لألدوية املستعملة للعالجات الكيميائية لألمراض السرطانية عند حتضريها، أو إعطائها يسبب      

ل وذلك ملقدرة تلك املواد على قت رارا مجة للعاملني بالال الصحي،للمرضى أو تصريفها والتخلص منها، أض
18Fأو إحداث تشوهات بااخلاليا البشرية، 

2. 
أن مسية األدوية املستعملة يف العالج الكيميائي عالية جدا، ومعظمها يؤثر يف احلامض النووي  كما      

 من ثريللخاليا، وأثبتت التجارب مقدرة تلك املواد يف تكوين أورام سرطانية وطفرات غريبة، كما أن الك
 ،العني أو اجللد مع ملباشرا التالمس بعد ضارة موضعية تأثريات واا جداً  مهيجة للخاليا السامة العقاقري
 .اجللد والتهاب والصداع والغثيان الدوخة أيضاً  تسبب أن وميكن

تعتمد خطورة وشدة  األمراض املسببة من جراء التعرض للنفايات الطبية  املشعة: النفايات تأثريات -4
 والدوخة لصداعا مثل املشعة، على نوع وكمية األشعة اليت يتعرض اا املرضى، حبيث تندرج بني أعراض بسيطة

 كالتأثري على احملتوى اجليين الوراثي خلالياهم.  خطورة ثرأك لمشاك إىل والقيء،
 واملرتبط ،السكان عامة على املسرطن التأثري عن واحدة حالة وتوثيق حتليل مت 1988عام  الربازيل فيف     

 عالج مصدر القدمي مقره يف ترك عاعياإلش للعالج معهد انتقل فعندما، املشعة املستشفى لنفايات بالتعرض

                                                 
موارد ، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للإدارة املخلفات الطبية وآثارها البيئية إشارة إىل حالة اجلزائر، حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل عدمان مريزق:) براق حممد،  1

 .320، ص.2008والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر،  )، دار اادى للطباعة والنشر2008-04-07/08سطيف، اجلزائر، (املتاحة، جامعة فرحات عباس، 
 .320، ص.املرجع نفسه )  2
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 وكنتيجة منزله إىل املصدر هذا بأخذ املباين، هذه دخول من يكن قد كان شخص وقام. مغلق إشعاعي
19Fخطرية صحية مشاكل من عاىن أو العديد مات هؤالء ومن املشع، للمصدر شخصاً  249 تعرض مت لذلك

1. 
197820Fواجلزائر عام  1962سابقة عام  كما وسجلت حاالت مشابة باملكسيك يف مرحلة     

2. 
 نفايات تأثري عن فيها موثوق متاحة علمية بيانات وجدت الاملسجلة، فإنه  ادثو احل هذه عن ومبعزل     

 املشعة الصحية الرعاية لنفايات التعرض من ثريةك حاالت هناك تكون أن احملتمل ومن ،املشعة املستشفى
 لإلشعاعات بالتعرض تتعلق واليت فقط املسجلة احلوادث إن. توثيقها يتم مل اا املصاحبة الصحية لكواملشا 
 املالئمة غري املناولة أو س،كإ أشعة ألجهزة آمن غري تشغيل عن نتجت الصحية، الرعاية نكأما  يف املؤينة
 .اإلشعاعي العالج يف الكايف غري التحكم أو اإلشعاعي، العالج حملاليل

 الصحية على البيئة بعد التخل  منها:تأثريات نفايات الرعاية  -5
 مصادر يف سواء سليمة بطريقة معها التعامل وعدم الطبيعية، البيئة يف نفايات الرعاية الصحية انتشار إن     

 األضرار إىل فباإلضافة .جسيمة وبيئية صحية أضرار إىل يؤدي منها، والتخلص ونقلها مجعها أثناء أو إنتاجها
 غري والبيئية الصحية واألضرار املخاطر من باشرة واليت حتدثنا عنها سلفا فهناك العديدامل الصحية واملخاطر
 : اآليت يف تلخيصها ميكن اليت املباشرة

  منها التخلص العامة أو املرامي تيجة للرمي العشوائي للنفايات يفن والسطحية: اجلوفية واملياه الرتبة تلوث -
مثل الطمر والتخزين يف مستجمعات أرضية واحلق يف آبار عميقة   ،كاليفباألساليب التقليدية املنخفضة الت

الذي يعترب من أكرب أماكن الطمر يف العامل للنفايات  ،كما هو احلال يف جممع كالرك فورك يف والية مونتانا
ان الطمر اخلطرة. يؤدي إىل تلويث الرتبة واملياه اجلوفية والبيئة، نتيجة لتسرب هذه النفايات اخلطرة من مك

وهذا ما حدث لسكان مدينة ميناماتا اليت أصيب آالف من سكا�ا باضطرابات عصبية،  عندما أكلوا 
21Fاألمساك اليت أصابا التلوث نتيجة إلقاء النفايات اخلطرة يف البحر

3 . 
 ويةكيما ومواد صيدالنية نفايات ذلك الحتوائها على خطرة،نفايات خدمات الرعاية الصحية فكثري من      

 على حتتوي الصحية املنشآت من العادمة املياه الثقيلة. كما أن باملعادن مللوثةا *احلمأة أو احلرق خملفات أو
 الثقيلة العناصر مشكلة تكمن وهنا ،فالصر  شبكات إىل صرفها يتم اليت الكيماوية املواد من كبرية كميات

 استخدامات من يقيد مما الصحي الصرف معاجلة طاتحم يف النااة احلمأة تلوث واليت الزئبق والكادميوم مثل
22Fالزراعية األغراض يف احلمأة هذه

4.  

                                                 
 .24الصحية، مرجع سابق، ص. الرعاية ت أنشطةلنفايا اآلمنة اإلدارة ) تقرير منظمة الصحة العاملية:)  1
 .291) سعد علي العنزي: مرجع سابق، ص. 2
 .238، ص.2001األردن، ) كامل حممد املغريب: اإلدارة والبيئة والسياسة العامة,الدار العلمية الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،عمان،  3

 .األخرى املياه جممعات أو القنوات قاع على ترتسب أو املعاجلة، أثناء العادمة املياه أو املياه مثل السوائل عن تنفصل اليت اكمةاملرت  الصلبة املواد احلمأة: * 
 .171ص. املغربية، اململكة ،  الرباط، والبيئة واملاء الوطين الرتاب إعداد وزارة، النفايات إدارة ميدان يف املغربية التجربة:  عبدالقادر اجعري ) 4
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 احملارق مثل خمتلفة مصادر من املنبعثة السامة أو الضارة واألخبرة والغبار والدخان بالغازات ااواء تلوث - 
كله من نسبة عالية من االعتيادية غري اخلطرة وما تش خدمات الرعاية الصحيةنفايات ، فالنفايات ومدافن

فإ�ا تنتج كميات كبرية من غازات الكربون   حية عند التخلص منها وذلك حبرقها،جممل نفايات الرعاية الص
فغاز أول أكسيد الكربون قدرته على اإلحتاد بيموجلوبني الدم  )CO2,CO(كأول وثاين أكسيد الكربون

 تقل نسبة األكسجني الواصلة للمخ مما يؤدي إىل مرة، وبالتايل 300حبوايل  (O2)تفوق قدرة األكسيجني 
خماطر عدة على الصحة العامة. وهناك أيضا اجلزيئات الدقيقة، واايدروكربونات، وأكاسيد الكربيت وغريها من 

23Fاملواد األخرى امللوثة والضارة بااواء 

1.  
كاحلقن  اخلطرة ية الصحيةخدمات الرعافايات عملية احلرق غري املناسب لبعض نأما عند القيام ب     

الذي أو البالستيك    polymersواملصنوعة من البوليمرات ،والقفازات واألنابيب اليت تستخدم يف نقل الدم
24Fيتميز بقوة حتمله للتغريات الفيزيائية ومقاومته لألمحاض والقلويات

 السامة واملواد فإنه تنتج عدد من الغازات، 2
  .ومسببا ألمراض خبيثة كالسرطان ليت يعترب وجودها يف اجلو خطرا جدا) واdioxins(الديوكسني  كمادة 

 والبيئة املدن ومجالية منظر وتشويه البصري، للتلوث امصدرً خدمات الرعاية الصحية  نفايات يثل كما      
 والقوارض كالصراصري األمراض لونوا ق الذباب توالدو  ،زعجةوامل الكريهة الروائح انتشاربا من خالل   احمليطة

 التعامل مشكالت بشأن املتحدة األمم ايئة تقرير حسبف .معدية أمراض من تسببه وما الضالة يواناتواحل
 تلك مستشفيات يف املوجودة املرضية احلاالت من  90 % من أكثر النامية بالدول الصلبة النفايات مع

 تربية مت إذا أنه إذ، وغريها والصراصري لفئرانوا والطفيليات احلشرات طريق عن امليكروبات انتقال سببها الدول
 191إىل يصل الزوج هذا نسل فإن أشهر 6 وملدة مارس شهر من بداية قمامة على الذباب من واحد زوج

 ميكروب ماليني 6 حنو حتمل أن ميكنها ذبابة وكل والنمو، للتكاثر املثلى الظروفذبابة حالة توفر  بليون
 هذا نسل فإن سنوات 3 ملدة على النفايات يتغذى الفئران من زوج ترك مت اوإذ مرض، 42 لإلنسان وتنقل
,3 إىل يصل الزوج ,5 إىل سنوات مخس وبعد فأر مليون 5 25Fفأر مليون 6

3. 
 جلمع البلديات تتكبدها اليت الباهظة املالية األعباء عن النامجة االقتصادية اخلسائر إىل باإلضافةهذا      

 جممل تسببها اليت واألوبئة األمراض وعالج الصحية الرعاية وتكاليف منها، والتخلص وفرزها ونقلها النفايات
 والقوارض احلشرات مكافحة وتكاليف ،بصفة خاصة خدمات الرعاية الصحيةنفايات بصفة عامة و  النفايات

 واملعامل باملباين تلحق اليت األضرار وتقومي ومعاجلة اا، مأوى العشوائية املطارح من تتخذ اليت الضالة واحليوانات
 خام كمواد النفايات استغالل وعدم الطبيعية املوارد افاستنز  عن النامجة اخلسائر وذاك هذا وفوق ،األثرية
 ا.تدويره أو استخدامها بإعادة

                                                 
 . 74 -73ص. -، ص2000مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر،  -السلوكيات اخلاطئة وكيفية مواجهتها -)  حسن أمحد شحاتة: تلوث البيئة1

 .111، مصر، ص.2000مجال عويس السيد: امللوثات الكيميائية للبيئة، دار الفجر للنشر والتوزيع،  الطبعة األوىل، )  2
 .28، ص.2003 مصر، القاهرة، ،للكتاب العربية الدار مكتبة ،والسائلة الصلبة واملخلفات القمامة من االستفادة طرق اءوط:أرن السيد حممد)  3
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 .الدولية االهتمامات واالتفاقيات املبحث الثالث:
اع رقعة واتس بشكل خاص نفايات خدمات الرعاية الصحيةالنفايات بشكل عام و نظرا لتفاقم خماطر      

الطرق يف  للبحث نظمات الدوليةاايئات وامل اماهتم آثارها السلبية لتشمل النظام البيئي، استدعى هذا األخري
معاهدات  وأبرمتبرامج  أتوأنشواملخلفات اخلطرة ،  يةيائالكيمالنفايات اخلطرة  ومنها املواد  إلدارة اآلمنة

 أ�اوتقييم املخاطر النااة عنها  ورصدها وتبادل املعلومات بش ،فاقيات دولية لتنظيم تداواا واارتا ونقلهاوات
خطورة  قلأ  لتداواا واحلد من خماطرها والبحث عن بدائل آمنة أساليب إىل، واري حبوث مستمرة للتوصل 

 نها.م اآلمنوالتخلص  
ئية اخلطرة مياقوائم باملواد الكي إلعداد ،UNEP املتحدة األممية برنامج اتفاق ومن بني هذه االتفاقيات      

ومنظمة العمل الدولية    UNEPاملتحدة   األممامج ناتفاقية التعاون املشرتك  بني بر  وكذالك. وخصائصها
ILO    ومنظمة الصحة العامليةWHO،   بازلوكذالك اتفاقية  .يةئنسب الطرق لتداول املواد الكيمياألبحث 

 األجندةوخصصت  .يف نقل املخلفات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منهاللتحكم  1989مارس عام 22يف 
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السليمة  اإلدارةفصال كامال عن يف ريو دي جانريو بالربازيل  1992عام  األرض ) ملؤير قمة 21( 
قعت دول كثرية وخاصة  د و قو ، للنفايات السليم البيئي التسيري تدرسمن بني ثالثة فصول للمخلفات اخلطرة 

تفاقية ا أهداف أهمحد أوكان  .أراضيهاالدول النامية ضحية العمليات غري الشرعية لدفن النفايات اخلطرة يف 
ثريا خطريا ، كما تنص أر على البيئة  والصحة العامة  تتؤث أنبازل  هو وقف مثل هذه املمارسات  اليت  ميكن 

      .إجرامية عمل ري اخلطاالاار غري الشرعي يف املخلفات  أناالتفاقية على 
  .1998 سنة اتفاقية روترداماملطلب األول: 

و  ،خلطرة يف  التجارة العامليةاملسبقة للكيمياويات ا املستنريةاملوافقة   باسمتتضمن هذه االتفاقية نظاما يعرف 
 ،إليهكافة املعلومات  عن املواد الكيميائية  قبل شحنها  البلد املستورد  للكيمياويات ب إحاطةتطلب االتفاقية ت

البلدان  املشرتكة حباالت  بإخطارالسجل الدويل للمواد الكيميائية السامة    يقوم، وبعد موافقته على استريادها
ذه بتتخذ يف التجارة  أناليت جيب  اإلجراءات أنم املشورة  والتدريب  بشداحلظر يف الكيمياويات ، ويق

 .تسمح باستريادها أوكانت ترغب يف  حظر املواد الكيميائية  املعنية   إذاعندئذ تقرر البلدان ما  ،الكيمياويات
املتحدة   لألمموالزراعة التابعة   األغذيةهذا هناك عدد من التوجيهات اليت صدرت  عن منظمة  إىل باإلضافة

يات يف بيئة العمل صادرة عن منظمة العمل للتعرض للكيمياو   إرشادية ريتداول املبيدات ومعاي أنبش
26Fالدولية

1.     
    . 2001 اتفاقية ستوكهومل  عام املطلب الثاين:

مت التوقيع على اتفاقية ستوكهومل للملوثات العضوية الثابتة، وهي املركبات الكيميائية العضوية اليت تقاوم التحلل 
املختلفة، وتقضي االتفاقية بالعمل على وقف   بيئيةنظم الوترتاكم يف البيئة وتنقل  عرب احلدود لتستقر يف ال

الصحية )  لألغراضبعض الدول  ها يفاستخدام يت مت تقييد(باستثناء مادة  د. د.ت ال لآلفاتمبيدات   إنتاج
واستخدام  مركبني  صناعيني مها ااكساكلوروبنزين وثنائيات الفنيل املتعددة الكلور (  إنتاج، كذالك وقف 

PCBs  (،  والتحكم يف انبعاث جمموعة الديوكسينات والفيوران اليت تنتج بصورة ثانوية يف بعض
 ،بعض الكيمياويات واملبيدات وتبيض الورق نفايات عمليات حرق  يف العمليات.وخاصة كمركبات ثانوية

ويف  األلبان واملسار الرئيس للديوكسينات هو السلسلة الغذائية فالديوكسينات ترتاكم يف اللحوم ومنتجات
بتغريات يف وظائف الكبد   اإلصابة إىل للديوكسينات عن طريق الغذاء اإلنسانيؤدي تعرض و  ،األمساك

لغازات حمتوية  اإلنسانتعرض  إذا أما ،والضعف العام وهبوط يف جهاز املناعة واضطرابات يف اجلهاز العصيب
 جلدية خطرية والوفاة.تقيحات  إىللك يؤدي الديوكسينات يف بيئة العمل فان ذعلى 

                                                 
ادة املاجستري يف رسالة لنيل شهللنفايات الطبية اخلطرة يف مستشفى دسلدورف اجلامعي يف أملانيا منوذجا لدراسة احلالة، مقوما ت اإلدارة البيئية : سكفان عكيد حممد علي)  1

عصام احلناوي: قضايا البيئة يف .نقال عن: 33، ال.ت، ص. ، كوبنهاجن، الدمناركاألكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك قسم إدارة البيئة، كلية اإلدارة واالقتصاد، العلوم البيئية، 
  .   176، ص.2004مئة سؤال وجواب، جملة البيئة والتنمية، الطبعة األوىل ،
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دقت اص أوستوكهومل حيز التنفيذ ،ولقد وقعت تدخل اتفاقية روتردام واتفاقية  مل 2003عام  أيلولحىت      
بينما  ،على اتفاقية روتردامالعربية املتحدة  واإلماراتوليبيا وعمان والسعودية  األردنمخس دول عربية هي 

27Fستوكهوملفاقية العربية املتحدة على ات واإلماراتنان دقت ثالث دول عربية هي مصر ولباوصوقعت 

1
.  

 : اتفاقية بازل والتحكم يف نقل النفايات اخلطرة املطلب الثالث
 األخرىنقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود عن املعاهدات الدولية  ختتلف اتفاقية بازل للتحكم يف

ما يسميه الرئيس  إل�اءهي صك قانوين  صارم  وإمناعامة للنوايا   ةإطاريكو�ا ليست اتفاقية   يفاليت  سبقتها، 
بدور حموري يف وضع اتفاقية بازل  ومت دمج عدد من املقرتحات   إفريقياوقد قامت  .الكيين  امربيالية النفايات

 داكار الوزاري يف مؤير أثريتيف االتفاقية  القضايا اليت  أدرجتاليت تقدمت با دواا يف نص االتفاقية. كما 
واعتمدت اتفاقية بازل للتحكم يف نقل  م1989 النفايات اخلطرة الذي مت عقده يف يناير عامأن بشاإلفريقي 

شاركت يف  هدول 116م من قبل  1989مارس  عام   22النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود يف  
املتحدة للبيئة ومت عقده يف بازل  بدعوة من  األمممج اناملدير التنفيذي لرب  عقده إىلمؤير املفوضني الذي دعا 

28F حكومة سويسرا
2

.  
29Fاتفاقية بازل إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة وتنحصر غاياتا مبا يلي تدفو      

3: 
نظام رقابة على عمليات نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود، وقد وضعت االتفاقية العديد من األحكام وضع  -

 على الدول األطراف لتنفيذ هذا النظام؛وااللتزامات 
 تداول ومعاجلة ما يتم توليده من نفايات خطرة بطريقة متكاملة سليمة بيئيا، وذلك من خالل: -

 احلد األدىن عن طريق العمل على تطوير أساليب  إىلفض توليد املخلفات اخلطرة ضمان خ
 اإلنتاج واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة.

 وطنية للتخلص من املخلفات اخلطرة.املرافق الكافية داخل احلدود ال إجيادلى ضرورة العمل ع 
  ضمان عدم تناول أية موضوعات خاصة بإدارة املخلفات اخلطرة ، سوى بواسطة األشخاص

 . رتا مع اختاذ تدابري منع التلوثاملسؤولني عن إدا
30Fمن أهم قرارات اتفاقية بازل ما يليكان و      

4:  
  :النفايات اخلطرة حضر استرياد -1

طرف متعاقد التزاما   أيلكل دولة حق سيادي يف حظر استرياد النفايات اخلطرة وتفرض االتفاقية على      
بلد قام حبظر استرياد تلك النفايات   أي إىل أرضهنفايات خطرة  شحنة أيةمباشرا بكفالة عدم السماح مبغادرة 

  .مضمونة لتنفيذ احلظربازل طريقة ويعد نظام الرصد يف اتفاقية  
                                                 

 .33)  املرجع نفسه، ص. 1
 .156 -155ص .  -، ص1992أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد: النفايات اخلطرة، الدار العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر، ) 2
 .385، ص. 2006لبنان،  بريوت،لدار العربية للعلوم، ا الطبعة األوىل، اللد الثاين، ، (لبعد البيئي)املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة عصام احلناوي: :3

 .162 -161ص. -) أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد، مرجع سابق، ص 4
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 : خفض توليد النفايات اخلطرة-2
  أراضيهوالتخلص منها داخل   أدىنحد  إىليقع على عاتق كل بلد االلتزام خبفض توليد النفايات اخلطرة      

من الناحية  األسلمكان هذا النقل ميثل احلل   إذا إاليسمح بنقل النفايات اخلطرة عرب حدوده   أالوينبغي 
د التوليد  وتوافرها يف يف حالة  انعدام املرافق  الضرورية للتخلص من نوع معني من النفايات يف بل أية  البيئي

املستنرية املسبقة  صارم للغاية يقضي باملوافقة بإجراء. وجيب على كل بلد من بلدي االسترياد التقيد بلد  آخر
 لمن جانب البلد املستورد على النق

  :التقنية املساعدة -3
القدرة التقنية الالزمة ملعاجلة  إىل األحيانيف معظم  -والسيما  البلدان النامية - ةفتقر بلدان كثري ت     

اتفاقية  أحكام، ومبوجب   آخرنفايات مستوردة من بلد  أمنفايات خاصة با  أكانتالنفايات اخلطرة  سواء 
ساعدة البلدان النامية يف املسائل التقنية  املتعلقة بازل يقع على كل بلد صناعي يكون طرفا متعاقدا  االلتزام  مب

، وعلى ذالك ف يف اتفاقية بازل  هذه املساعدةبلد نام طر  أيالنفايات اخلطرة  ومن مث سيتلقى  بإدارة
بلد يف تطوير التكنولوجيا الالزمة مبعاجلة  النفايات اخلاصة به حىت وان كان حظر استرياد  أيستجري مساعدة 

   . اخلطرةالنفايات 
) على وضع إطار قانوين حيّد انتقال النفايات 1999 -1989فاالتفاقية ركزت يف عقدها األول (      

 ا ونظم التحكم بالنفايات اخلطرة.اخلطرة عرب احلدود السياسية للدولة، وعلى وضع أسس اإلدارة السليمة بيئي
لى إجياد آليات لتطبيق بنودها من قبل ) تشدد االتفاقية ع2010 -2000(وخالل عقدها الثاين       

الدول األطراف وعلى الضبط القانوين اذا التنفيذ، كما أ�ا تسعى لرتويج مفهوم منع إنتاج النفايات اخلطرة 
أو ختفيضها عند املصدر كأسلوب وقائي وسياسة استباقية. وميكن تلخيص أولويات االتفاقية للمرحلة املقبلة  

31Fكما يلي

1: 
 ؛م وأدوات استعمال التقنيات النظيفة واإلنتاج األنظفترويج مفاهي -
 أقل مستوى ممكن؛ وانتقااا إىل ختفيض حركة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى -
 ورصدها عامليا؛ للنفايات منع التهريب والعبور غري الشرعي -
لنامية والدول اليت بناء القدرات املؤسساتية والفنية من خالل التدريب ونقل التكنولوجيا اىل الدول ا -

 اقتصادياتا يف طور التحول؛
 تأسيس ودعم املراكز اإلقليمية وحتت اإلقليمية التفاقية بازل حول العامل. -

 
 

                                                 
 .385، مرجع سابق، ص.(لبعد البيئي)املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة عصام احلناوي: ) 1
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 لنفايات اخلدمات الصحية. اجلزائري والقانوين التشريعي النظام املبحث الرابع:
 5املوافق1403  عام الثاين ربيع 22 يف املؤرخ 03-83 اجلزائري رقم البيئة محاية قانون بروز منذ     
 على عملت واليت اجلزائري التشريع يف وجدت اليت والتشريعية القانونية الدعامة والذي يعترب ،1983فرباير
توالت بعد ذلك النصوص ، والتكفل با تسيريها آليات و شروط وكذا الصلبة للنفايات السلبية التأثريات حتديد

 راسيم وقوانني وأوامر ومن أمهها:التشريعية من م
 املتعلق 2001ديسمرب سنة 12املوافق  1422رمضان عام  27املؤرخ يف  19 -01قانون رقم ال -

 .وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري
 2003جويلية سنة  19املوافق  1424مجادى األول عام  19املؤرخ يف  10 -03قانون رقم ال -

 ار التنمية املستدامة.املتعلق حبماية البيئة يف إط
 2003ديسمرب سنة  9املوافق  1424شوال عام  15املؤرخ يف  478 -03املرسوم التنفيذي رقم  -

 .العالجية النشاطات نفايات بتسيري املتعلق 
 : إىلباإلضافة 

  ومجع التنظيف لشروط احملدد 1984 ديسمرب 15 يف املؤرخ 378 -84 رقم التنفيذي املرسوم -
 .ومعاجلتها احلضرية الصلبة النفايات     

 1998نوفمرب سنة  3املوافق  1419رجب  13املؤرخ يف  339 -98املرسوم التنفيذي رقم  -
 .وقائمتها املصنفة املنشآت بتنظيم املتعلق
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  2003 سنة ديسمرب 9 املوافق 1424 شوال 15 يف املؤرخ  477 -03 رقم التنفيذي املرسوم -
 .ومراجعته ونشره اخلاصة النفايات لتسيري الوطين ملخططا إعداد وإجراءات بكيفيات املتعلق

 سنة ديسمرب 14 املوافق 1425 عام القعدة ذي 02 يف املؤرخ 409  -04 رقم التنفيذي املرسوم -
 .اخلطرة اخلاصة النفايات نقل بكيفيات املتعلق 2004

 سنة ديسمرب 14 املوافق 1425 عام القعدة ذي 02 يف املؤرخ 410 -04رقم  التنفيذي املرسوم -
 النفايات قبول وشروط النفايات معاجلة منشآت واستغالل لتهيئة العامة بالقواعد املتعلق 2004

 .املنشآت هذه مستوى على
 سنة سبتمرب 10 املوافق 1426 عام شعبان 06 يف املؤرخ 314 -05 رقم التنفيذي املرسوم -

 .اخلاصة فاياتالن حائزي أو/و منتجي امعات اعتماد بكيفيات املتعلق 2005
 سنة سبتمرب 10 املوافق 1426 عام شعبان 06 يف املؤرخ 315 -05 رقم التنفيذي املرسوم -

 .اخلطرة اخلاصة بالنفايات التصريح بكيفيات املتعلق 2005
 2006 سنة فرباير 28 املوافق 1427 عام حمرم 29 يف املؤرخ 06 - 104 رقم التنفيذي املرسوم -

 .اخلطرة اخلاصة النفايات ذلك يف امب النفايات لقائمة احملدد
 التشريعي النظام مكونات نعرض عمل كقاعدة عليها باعتمادناو املراسيم والقوانني واألوامر انطالقا من هاته و 

 :التالية النقاط وفق النصوص تلك حمتوى من انطالقاخدمات الرعاية الصحية  لنفايات والقانوين
 ؛لصحيةخدمات الرعاية ا نفايات منتج مسؤولية •
 ؛خدمات الرعاية الصحية نفايات ونقل وفرز مجع •
 خدمات الرعاية الصحية؛ نفايات معاجلة •
 .خدمات الرعاية الصحية لنفايات املالية املعاجلة •

 خدمات الرعاية الصحية نفايات منتج مسؤوليةاملطلب األول: 
 األشخاص لطبيعة بسطه يف خدمات الرعاية الصحية نفايات منتجي مسؤولية حتديد يف القانون عمل يتمثل

 وصف مع العالجية، أنشطتهم ختلفها اليت النفايات ومفهوم طبيعة مبضمون املعنيني والطبيعيني املعنويني
 والتصرفات املسؤوليات حصر بغية وهذا بتسيريها، التشريع ومواد نصوص وفق يلتزمون اليت وأصنافها أنواعها
 القانونية النصوص يف مسطر ماهو جند ذلك على نصت اليت املواد نيب ومن ، واآلثار املخاطر وتقليل اخلاطئة
 .التالية

I- البيئة حبماية املتعلق 03 -83  رقم القانون: 
 أو مادة وكل االستعمال أو التحويل أو اإلنتاج عملية ختلفه ما " بأ�ا النفاية مفهوم تعطي 89: ةاملاد-1

 ."صاحبه عنه لىخت أو أمهل منقول شيء كل أعم بصفة أو منتوج
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 أو النفايات ينتج اعتباري أو طبيعي شخص كل على جيب" النفايات منتجي مسؤولية حتدد 90: املادة-2
 لألماكن تدهورا تسبب أو احليوان أو النبات أو بالرتبة مضرة عواقب اا تكون أن شأ�ا من ظروف يف ميلكها

 بصحة تضر قد أعم وبصفة وروائح، سحب إحداث أو ءااوا أو املياه تلويث أو الطبيعية واملناظر السياحية
 " املذكورة العواقب باجتناب كفيلة ظروف يف إزالتها ضمان على يعمل أو يضمن أن والبيئة اإلنسان

 واجلمع الفرز يف تلك املسؤولية وتتمثل تنتجها، اليت النفايات إزالة على مسؤولة إذن الصحية فاملنشآت
 وكذا جديد، من استعمااا ميكن اليت واملواد العناصر أو والتقاطها الطاقة السرتجاع يةالضرور  واملعاجلة والتخزين

 .أعاله املذكورة األضرار باجتناب كفيلة ظروف يف اا املخصصة األوساط يف األخرى النفايات رمي أو إيداع
II- احلضرية الصلبة النفايات ومجع التنظيف بشروط املتعلق 378 -84 رقم التنفيذي املرسوم 

 :ومعاجلتها
:  و 02 املادة-1  بلدية هيئات بواسطة أو نفسه بتنظيم البلدي الشعيب اللس مسؤولية حتدد 03 

 النوع يف شابها وما املنزلية النفايات يف املتمثلة الصلبة احلضرية النفايات مجع على املصاحل بإحدى أو مشرتكة
 :مثل واحلجم

 ؛العالج مراكز أو والعيادات املستشفيات رميهات اليت التعفن أو التشريح نفايات •
 ؛املساخل ترميها اليت النفايات •
 .احليوانات جثث •

 بني من االستشفائية املنشآت تنتجها اليت املنزلية النفايات تشبه اليت الصلبة النفايات تعترب 12: املادة-2
 .رفعها مسؤولية البلدية تتحمل اليت النفايات أصناف

 :يلي فيما املستشفيات على مسؤوليتها تقع اليت خدمات الرعاية الصحية نفايات دحتد 13: املادة-3
 ؛العفنة واملخلفات احليوانات وجثث التشريح نفايات •
 مثل أمراض يف تتسبب قد اليت اجلراثيم فيه تنمو وسط أو ملوثة مادة أو غذاء أو شيء أي •

 ؛للتعفن القابلة غري مللوثةا واألنسجة واجلبس الوحيد االستعمال ذات الطبية األدوات
 .اجلثث تشريح عن النامجة والنفايات السائلة املواد •

III-وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق  19 -01 رقم لقانونا: 
 كل" أ�ا على 378 -84 املرسوم يف سابقه من دقة أكثر النفاية مبصطلح املقصود أعطت 03: املادة-1

 يقوم منقول وكل منتوج أو مادة كل أعم وبصفة االستعمال أو التحويل أو اإلنتاج لياتعم عن النااة البقايا
 العالجية النشاطات نفايات مفهوم إىل إضافة ،"بإزالته أو منه التخلص قصد أو منه بالتخلص احلائز أو املالك
 البشري الطب جمال يف جالعال أو الوقائي والعالج واملتابعة الفحص نشاطات عن النااة النفايات كل" بأ�ا

 ."والبيطري
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 نفايات ورتبت هامدة، ونفايات شابها وما منزلية خاصة، إىل النفايات ضمنها تصنف: 05 املادة-2
 :املادة يف وهذا اخلطرة اخلاصة النفايات صنف خانة ضمن العالجية النشاطات

خدمات  نفايات منتجي مسؤولية يدتأك مت أين اخلاصة، بالنفايات اخلاص الثاين الباب من 18: املادة-3
 مواصفاتا خاص مرسوم ضمن بعد فيما حددت اليت الصحية ؤسساتامل عاتق علىالرعاية الصحية 

 .وأصنافها
 .اا مرخص غري جهة أي إىل تسليمها من اخلطرة اخلاصة النفايات منتجي على ينع 19: املادة-4
 باملعلومات بالبيئة املكلف للوزير بالتصريح واخلاصة طرةاخل النفايات حائزو أو/و منتجو تلزم 21: املادة-5

 لتفادي واملتوقعة املتخذة العملية اإلجراءات وكذا النفايات هذه معاجلة وكيفية وخصائص كمية بطبيعة املتعلقة
 عاجلت واليت واملعدية السامة الرعاية الصحية نفايات منها تستثىن ال النفايات وهذه ممكن، قدر بأكرب إنتاجها

 هذا من 58 املادة يف مدونة مالية غرامة خمالفيها على رتب اإللزامية هذه وضمن الحقا، حمددة بكيفيات
 .القانون

IV- التغليف بنفايات املتعلق 372-02 رقم التنفيذي املرسوم:  
 اتنفاي من معتربة كميات ينتجون الرعاية الصحية نفايات ومنتجي الصحية املؤسسات كون 03: املادة-1

 مثل حيازة حني عليهم املادة تفرض ثانية، مرة لالستعمال موجهة غري واليت استعمااا يعاد ال اليت التغليف
 النظام يف ينخرطوا أو با للتكفل معتمدة ؤسساتم يكلفوا أو معاجلتها بأنفسهم يتولوا أن األغلفة هذه

 املرسوم يف ويويله وسريه وتنظيمه ئهإنشا اتكيفي حدد والذي والتثمني، والتدوير باالستعادة اخلاص العمومي
  .199-04 رقم التنفيذي

V- اخلطرة اخلاصة بالنفايات التصريح بكيفيات املتعلق 315 -05رقم التنفيذي املرسوم : 
- :  و 02 املادة1   بتسيري املتعلق 19 -01 القانون من 58 و 21 املادتني ألحكام طبقا 03 

 تنص  النفايات
 نفايات منها واليت واخلطرة اخلاصة النفايات تسيري إجراءات بكافة املتعلقة املعلومات كل أن على املادتني

 �اية بعد أشهر ثالث يتجاوز ال أجل يف ترسل الستمارة طبقا تتم واملعدية السامة الرعاية الصحية خدمات
 .بالبيئة املكلفة اإلدارة إىل للتصريح املعتربة السنة
VI- 2003 :فيفري يف املؤرخ ةالصح قانون مشروع 

: 127 املادة-1  ونقل مجع البيئة ومحاية العمومية الصحة على احملافظة بدف" بأنه يفرض املادة حمتوى 
 .املخصصة والتشريعات القوانني يف احملددة املعايري وفق تكون أن بد ال النفايات ومعاجلة

: 128 املادة-2  البيولوجية بالنفايات اخلاصة روفوالظ الشروط بأخذ ملزمة الصحية ؤسساتامل 
 .السامة والبقايا والكيمائية
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VII- العالجية النشاطات نفايات تسيري بكيفيات املتعلق 478 -03 رقم التنفيذي املرسوم: 
 ة وهي:خدمات الرعاية الصحي نفايات بإنتاج املعنية الصحية املؤسسات تصف 02: املادة-1

 املؤسسات االستشفائية املتخصصة؛ •
 راكز االستشفائية اجلامعية؛امل •
 العيادات املتعددة اخلدمات والعيادات؛ •
 وحدات العالج األساسي؛ •
 العيادات الطبية؛ •
 عيادات جراحة األسنان؛ •
 خمابر التحاليل. •

 :أصناف ةثالث يف خدمات الرعاية الصحية نفايات ترتب 03: املادة-2
 ؛ اجلسدية األعضاء من متكونة نفايات •
 ؛معدية نفايات •
 .سامة ياتنفا •

VIII- اخلطرة اخلاصة النفايات ذلك يف مبا النفايات لقائمة احملدد 104-06 رقم التنفيذي املرسوم: 
 :التايل األسلوب وفق تصنيفا النفايات قائمة تصنف 02: املادة-1

 لرمز؛ رقم إسناد - أ
 :حيث املعينة النفاية إليه تنتمي الذي النفايات صنف تعريف - ب

 نفايات منزلية وما شابها. م.م.ش:                
 .ااامدة النفاياتهـ:   

 .اخلاصة النفاياتخ:   
 .اخلطرة اخلاصة النفايات: .خخ  

 هـذا مـن األول امللحـق يف احملـددة املقـاييس حسـب املعينـة اخلطـرة اخلاصـة النفايـة خطـورة بيـان - ج
:وهـي املرسـوم  قابلـة االشـتعال، سـريعة لالشـتعال، القابليـة شـديدة ملهبـة، لالنفجـار، قابلـة 

 خطـرة مبدلـة، للتكـاثر، بالنسـبة سـامة معديـة، أكالـة، للسـرطان، حمدثة ضارة، مهيجة، لالشتعال،
 .البيئة على

 ااامدة والنفايات شابها وما املنزلية النفايات قائمةمن قائمتني مها  با النفايات قائمة تتكون 03: ةاملاد-2
احملددة يف  اخلطرة اخلاصة النفايات ذلك يف مبا اخلاصة النفايات وقائمةاحملددة يف امللحق الثاين من املرسوم 

 الثالث بامللحق وهي 18 الرمز يف الرعاية الصحية نفايات أصناف األخرية يف وجند ،امللحق الثالث من املرسوم
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 على احلاجة عند تكييف موضوع القائمة بأن العلم مع ،) من هذا البحث01وهي موجودة يف امللحق رقم(
 .النفايات جمال يف والتقنية العلمية التطورات أساس

 األحوال مجيع يف نفاية أ�ا يعين ال بالقائمة مادة وجود وأن القائمة نفايات طبيعة على تنص 04: املادة-3
 19-01 القانون من 03 املادة يف احملدد النفاية مفهوم تطابق املادة كانت إذا إال أثر له يكون ال وتسجيلها

  .ومراقبتها وإزالتها النفايات بتسيري ملتعلقا 
 أنه ية الصحية نالحظخدمات الرعا  نفايات املراسيم ملسؤولية منتجي يف  وصف من خالل ما ورد من       

 غري اخلدمات الصحية نفايات صنف من الكبري اجلزء تصنيف مت إمهال 478 -03يف املرسوم التنفيذي رقم 
 ومرافقة الصحية املؤسسات نتاج وهي النفايات العادية والشبيهة باملنزلية وهي اخلطرة غري أو/و املعدية

 مع التصنيف يف إليها اإلشارة باإلمكان كان اليت اإلشعاعية، نفاياتال صنف إىل إضافة العالجية، لألنشطة
 والصنف ة،املنتج الصحية العالجية املؤسسات أو البلدية السلطات اختصاص من األول الصنف بأن التذكري
 أن 104-06أيضا يف املرسوم التنفيذي رقم  املالحظو  ، حمدد إطار يف يدرج به خاص تشريع له بأن الثاين
 أو/و البيطري أو الطيب العالج عن النامجة النفايات من األول القسم جند أين الثالث بامللحق النفايات قائمة

 أيضا تنجم أ�ا ذكر دون العيادات نتاج بأ�ا ذكرت العالجية، النشاطات لنفايات والعاكسة املشرتك البحث
 .اجلامعية أو املتخصصة االستشفائيةؤسسات وامل املراكز عن

 خدمات الرعاية الصحية نفايات ونقل ومجع فرز املطلب الثاين:
 نفاياتم، أصناف وترتيبات خدمات الرعاية الصحية نفايات منتجي لطبيعة القانون وصف عرض بعد     
 تنفيذها العالجية املؤسسات جمموع على اليت األوىل اخلطوات من النفايات ومجع فرز وجماالت مراحل تعد
 الصحة حبماية كفيلة وفعالة، مستدامة العالجية أنشطتهم لنفايات وتسيريهم تصرفاتم جلعل وتكامل بدقة

 .التالية القانونية داملوا حمتوى وفق حيثياتا القانونية النصوص فصلت الذي األمر وهو والبيئة،
I- وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 19 -01 رقم القانون: 
 والفرز معاجلتها، مكان إىل نقلها بغرض النفايات واميع مل بأنه اجلمع مصطلح توضح 03: املادة-1

 .تهاملعاجل التوجه قصد وكالمها طبيعتها، حسب النفايات بفصل املتعلقة العمليات كل بأنه
 .األخرى النفايات مع واخلطرة اخلاصة النفايات خلط خطر على تنص 17: املادة-2
 .والنقل البيئة وزاريت من لرتخيص واخلطرة اخلاصة النفايات نقل ضعخي 24: املادة-3

II- املستدامة التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق 10-03 رقم القانون : 
 .البحر يف للغمر املوجهة النفايات حتميل أو لشحن البيئة وزارة من ترخيص تفرض : 55 املادة-1

III- النشاطات العالجية نفايات تسيري بكيفيات املتعلق  478 -03 رقم التنفيذي املرسوم: 
:  و 13 املادة-1  منبع عند فرزها ووجوب الرعاية الصحية أنشطة نفايات رص منع على تنصان 14 

 .بينها فيما يزج وال اا واملماثلة املنزلية نفاياتال مع يزج ال حبيث إنتاجها،
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:  املادة-2  .تبينها عليها بطاقة وضع مع وتغليفها السامة النفايات فرز تلزم 12 
:  املادة-3  هو ما حسب الغرض اذا أكياس يف إنتاجها فور مسبقا الرعاية الصحية نفايات امع 04 

 اجلسدية األعضاء من املتكونة للنفايات جعلت حيث سوم،املر  هذا من 11 و 9 و 6 املواد-: يف موضح
 ال مسكها بالستيكية صفراء أكياس املعدية وللنفايات أخضر، ولو�ا وحيد استعمال ذات بالستيكية أكياس

 السامة وللنفايات ترميدها، عند الكلور منها يتسرب ال وصلبة مقاومة واحدة مرة تستعمل ملم 0,1 عن يقل
 .ضمنها مطهرة مواد وضع مع املعدية النفايات أكياس شروط وبنفس أمحر لو�ا ةبالستيكي أكياس

:  و 16 و 15 املواد-4  بإحكام الثلثني إىل امتالئها عند تغلق اليت اجلمع أكياس مواصفات توضح 17 
 حمل إىل حتول امتالئها وبعد النفايات طبيعة تبني إشارة حتمل اللون، نفس من صلبة حاويات يف وتوضع

 .وتطهريها تنظيفها من البد احلاويات لتلك استعمال كل وعند للمعاجلة، رفعها قصد التجميع
:  و 19 و 18 املواد-5  خمصصة اميع حمالت يف الرعاية الصحية نفايات توضع املواد هذه وفق 20 

 دخول ملنع احملكمة راسةواحل اا الدوري التنظيف مع تصريفه، ومنافذ واملاء واإلنارة التهوية على تتوفر اا فقط
 .له مرخص غري شخص أي
:  املادة-6  إن الصحية، ؤسسةامل وحالة وضعية حسب الرعاية الصحية نفايات ختزين مدة فيها حتدد 21 

 أي (ساعة 48 عن املدة تزيد ال العكس حالة ويف ساعة، 24 تتجاوز ال فاملدة خاص مرمد لديها كان
 .)الصحية املؤسسة خارج يكون الرتميد
IV- اخلطرة اخلاصة النفايات نقل بكيفية املتعلق 409 -04  رقم التنفيذي املرسوم: 

: 02 املادة-1  :من كل مفهوم وضعت 
: اخلطرة اخلاصة النفايات نقل -  .ونقلها وتفريغها اخلطرة اخلاصة النفايات شحن عمليات جمموع 
:اخلطرة اخلاصة النفايات ناقل -  .اخلطرة اخلاصة النفايات نقلب يتكفل معنوي أو طبيعي شخص كل 
:اخلطرة اخلاصة النفايات مرسل -  اخلطرة اخلاصة النفايات على حائز معنوي أو طبيعي شخص كل 

 .نقلها أجل من الغري إىل يسلمها أو ينقلها
:اخلطرة اخلاصة النفايات إليه املرسلة -  اخلاصة النفايات إليه تنقل معنوي أو طبيعي شخص كل 

 .إزالتها أو هاتثمين أجل من اخلطرة
:6 و 5 و 4 املواد-2  نقلها،حيث أثناء اخلطرة اخلاصة النفايات توظيب أو بتغليف املرتبطة الشروط حتدد 

 واملقاومة املساكة خصائص اا توظيب بأنواع وذلك اخلطرة، وحالتها لطبيعتها مالئمة توظيبات يف توضع
 .بسهولة هويتها على بالتعرف وتسمح للمحو ابلةق غري واضحة ببطاقة عنونتها مع واالهتزازات، للضغوطات

:و 8 و7 املواد-3  طبيعة مع تكييفها من اخلطرة، اخلاصة النفايات نقل بوسائل املرتبطة الشروط حتدد  9 
 واضحة خارجية إلشارة احتوائها وكذا الدورية، التقنية للمعاينة خضوعها إىل املنقولة النفايات خطر وخصائص

 .تنقلها اليت اتالنفاي بنوع خاصة
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:  املادة-4  تطهر أن البد واخلطرة اخلاصة النفايات إليها املنقول املعاجلة ؤسساتم مغادرة قبل 19 
 .واخلطرة اخلاصة النفايات حائز على تطهريها وتكاليف النقل، وسائل ومقصورات احلاويات

:املادة-5  شهادة على وحائز الال هذا يف مكون يكون أن جيب واخلطرة اخلاصة النفايات ناقل  10 
 .مهنية

:  املادة-6  حالةيف  املعنية احمللية اجلماعات كل وإبالغ إخطار واخلطرة اخلاصة النفايات ناقل تلزم 11 
 .النامجة وامللوثات اخلطرة اخلاصة النفايات واسرتجاع التسرب إليقاف حادث، وقوع

:  و 14 املادة-7  ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 01 -19ونالقان من 24 املادة ألحكام طباقا 16 
 مراقبة كل عند وعرضه النقل ترخيص صالحية ضرورة مع ناقلها تأهيل النفايات نقل رخصة تثبت وإزالتها

 .املؤهلة للسلطات
:  و 17 املادة-8  من بالتحقق تسمح اليت "احلركة وثيقة"ل اخلطرة اخلاصة النفايات ناقل إرفاق تلزم 21 

 انتهاء عند عليها التوقيع اخلطرة اخلاصة النفايات نقل عملية أطراف كل على ويتعني لغرضها، سطرةم أهداف
 ).والتفريغ لشحنا( النقل عملية

V- اخلاصة النفايات حائزي أو/و منتجي جتمعات اعتماد بكيفيات املتعلق 05 -314 رقم املرسوم 
:املادة-1  ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 19 - 01انونمن الق16 املادة أحكام عليه تنص ما وفق02 

- 58رقم األمر من 416 املادة حسب اخلاصة النفايات حائزي أو/و منتجي امع مفهوم وضع ومعاجلتها
 1975. سبتمرب 26 املوافق 1995 رمضان 20 يف املؤرخ واملتمم املعدل املدين للقانون 75
 الطلب ملف تقدمي خالل من التجمع تشكيل كيفيات املواد هذه توضح: 7 و 6 و 5 و 4 املواد-2

 ووثائقه
 انتهاء كل عند االعتماد وجيدد سنوات، 5 ملدة البيئة وزارة قبل من االعتماد منح مث ومن له دراسة إجراء مع

 .احملددة املدة
îقم ، خاصة املرسوم ر حظ أنه ومن خالل املواد فيهاالورد يف املراسيم اآلنفة الذكر ن من ما        ó- òõú 

عدم التفصيل يف طبيعة أو أصناف النفايات املعدية فيما يتعلق  املتعلق بتسيري نفايات النشاطات العالجية هو
 حاويات تستدعي وإمنا أكياس، يف توظيبها أو مجعها ميكن ال ةغز واوال احلادة النفايات صنفف ،باجلمع والفرز

لصحية فمدة التخزين حتدد وفق معيار حالة ووضعية املؤسسة أما فيما يتعلق بتخزين نفايات الرعاية ا خاصة،
الصحية وإمكانية امتالكها ملرمد أو ال، يف حني أنه هناك معايري أخري حتدد مدة التخزين وهي الكمية املنتجة 

             من النفايات.
 الرعاية الصحية خدمات نفايات معاجلةاملطلب الثالث: 

 واآلثار امللوثات كون ،تسيري هذه األخرية يف احلساسة احللقة الرعاية الصحية نفايات معاجلة تعترب      
 النظام وضع لذا اا، احملكم وغري السيئ التطبيق عن تنتج التمع وصحة البيئة عناصر يس اليت السلبية
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 خالل من العالجية اايئات نفايات صنف معاجلة يف تعتمد اليت واملعايري األساليب تصف نصوص القانوين
 .التالية والقوانني املراسيم

I- ومعاجلتها احلضرية بالنفايات املتعلق 378-84 رقم التنفيذي املرسوم:  
:  املادة-1 :التالية األساليب حسب احلضرية الصلبة النفايات معاجلة تتم 22   مفرغة حمروسة، مفرغة 

 .الرتميد وأ التسميد احلرق، مفرغة التفتيت، مفرغة تسميد، مفرغة مراقبة،
-28املواد-2 27 - 26 - 25- :  و  24   موقع اختيار أجل من املتبعة اإلجراءات على تنص 36 

 .الطرح موقع إعداد مراحل ترافق شروط من يلزم وما الالزمة االحتياطات كل وذكر ومراقبتها، النفايات طرح
:  و 32 املواد-3  املقبولة وغري املقبولة حلضريةا الصلبة النفايات أنواع املادتني هاتني ضمن تصنف 33 
وفقاً  ومعاجلتها ونقلها العمومية املفارغ يف طرحها ميكن ال اليت النفايات أصناف رفع ويتم العمومية، املفارغ يف

 .للنفايات اجلديدة واملراسيم للقوانني
II- وقائمتها املصنفة املنشآت بتنظيم املتعلق 339-98 رقم التنفيذي املرسوم : 

 املقنن اجلزائري أصدر والبيئة، اإلنسان صحة على املصنفة املنشآت تشكلها أن ميكن اليت للخطورة انظر      
 تاله مث املالئمة بالصحة غري املضرة أو اخلطرية باملنشآت املتعلق 1976 فيفري يف املؤرخ 34 -76 األمر

  .املصنفة باملنشآت املتعلق149 -88 التنفيذي باملرسوم
 تشغيلها قبل واليت املصنفة، للمنشآت املنظمة اخلاصة األحكام قاعدة 339 -98 التنفيذي املرسوم ويعترب

 اللس رئيس أو أوالوايل بالبيئة املكلف الوزير طرف من إما تصريح أو ترخيص إىل ختضع أن البد وعملها
 صنف(املصنفة للمنشآت الثالثة األصناف من صنف كل حسب منصوصة إجراءات ووفق البلدي الشعيب
 املرسوم ويذكر ،)البلدي الشعيب اللس رئيس خيص والثالث الوايل خيص الثاين بالبيئة، املكلف الوزير خيص

 .التوقيف لقرار أو للغلق تعرضها وأثناء تشغيلها أثناء املصنفة املنشأة صاحب التزامات
III- وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 19-01 رقم القانون : 

:  املادة-1 :وهي وإزالتها ومراقبتها النفايات تسيري عليها يرتكز اليت املبادئ تضع 02   النفايات تثمني 
 االستعمال إلعادة قابلة مواد على باستعمااا احلصول من يكن طريقة بكل أو رسكلتها أو استعمااا بإعادة

 .إخل...للنفايات العقالنية البيئية املعاجلة وكذا الطاقة على واحلصول
:  املادة-2  لشروط وفقا تتم أن جيب إزالتها أو تثمينها خالل من النفايات معاجلة أن على تنص 11 

 عناصر على أخطار تشكيل أو للخطر واحليوان اإلنسان صحة تعريض عدم السيما البيئة، ملعايري املطابقة
 .اخلاصة األمهية ذات واملواقع رباملناظ واملساس الكريهة بالروائح أو بالضجيج إزعاج إحداث أو البيئة

:  و 12 املواد-3  اخلاصة النفايات كميات جرد يتضمن اخلاصة النفايات لتسيري وطين خمطط ينشأ 13 
 أصناف من صنف كل ملعاجلة املختارة املناهج وحتديد وأصنافها، املخزنة النفايات لكمية اإلمجايل واحلجم

 ؤسساتوم الرعاية الصحية نفايات فيها مبا املوجودة املعاجلة ؤسساتوم املواقع أيضا وحيدد اخلاصة، النفايات
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 بقدرة املتعلقة االحتياطات بأخذ وأخريا الصحية، ؤسساتامل مستوى على املتواجدة املرامد خاصة معاجلتها،
 انياتاإلمك وفق جديدة ؤسساتم إلجناز احملددة األولويات وكذا املتوفرة القدرات اعتبار مع النفايات معاجلة

 .التنفيذ حيز لوضعها الضرورية واملالية االقتصادية
 النفايات معاجلة ميكن ال أنه على 98 -339 رقم التنفيذي املرسوم يف موجود هو ما تُقرر :15 املادة-4

 املعمول التنظيمية لألحكام وفقا وذلك بالبيئة املكلف الوزير قبل من اا املرخص ؤسساتامل يف إال اخلاصة
 .با
:  املادة-5  املخصصةؤسسات وامل واملواقع األماكن غري يف اخلاصة النفايات وغمر وطمر إيداع حيظر 20 
 .واملعدية السامة النفايات مثل اا
:  و 27 و 26 و 25 املواد-6  ضمنها وتضم اخلطرة اخلاصة النفايات وتصدير استرياد وينع حتظر 28 

 كال يف خاصة وإجراءات تراخيص وتضع اإلشعاعي، التصوير اياوبق واألدوية خدمات الرعاية الصحية نفايات
 .)تصدير أو استرياد (بالبيئة املكلفة الوزارة قبل من احلالتني

 تيئة إجراءات خضوع على تنص النفايات معاجلة ؤسساتمب املتعلق اخلامس الباب من 41 -45: املواد-7
 الوزير من رخصة على احلصول من بد ال عملها يف لشروعا وقبل البيئة، على التأثري لدراسة املعاجلة ؤسساتم

 يلزم غلقها أو استغالاا إ�اء وعند ،الرعاية الصحية نفايات ومنها اخلاصة للنفايات بالنسبة بالبيئة املكلف
 ؤسساتم واستغالل لتهيئة العامة بالقواعد اخلاصة التقنية املواصفات حيث موقعها، تأهيل بإعادة املستغل
 .أدناه 410-04 رقم التنفيذي املرسوم يف مدونة مستواها على النفايات قبول وشروط النفايات معاجلة
 .األخطار كل يغطي تأمني اكتتاب شرط إىل النفايات معاجلة مؤسسات تشغيل وخيضع

 املتعلق 03-83 القانون ألحكام طبقا النفايات معاجلة ؤسساتم ومراقبة حراسة ختص  46-49 املواد-8
 بالتحاليل خربة وإجراء واملراقبة، باحلراسة املكلفة للسلطات املعلومات كل بتقدمي االلتزام مع البيئة، حبماية
 .الضرورة عند البيئة على أو/و العمومية الصحة على واآلثار األضرار لتقييم الالزمة

IV- املستدامة التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق 10-03 رقم القانون: 
 طبقات تزويد إلعادة املخصصة املياه يف طبيعتها كانت اأيً  النفايات رمي منع على تنص :51 ةاملاد-1

 .ختصيصها غّري  اليت املياه جذب وسراديب أواحلفر اآلبار يف أو اجلوفية املياه
V- العالجية النشاطات نفايات بتسيري املتعلق  478-03 رقم التنفيذي املرسوم: 
:  و 24 و 23 و 22 املواد-1  الرعاية الصحية  نفايات أصناف خمتلف معاجلة كيفيات حتدد 31 

 :حيث املدرجة
 .تدفن اجلسدية األعضاء من املتكونة النفايات •
 وذلك الطبيعة نفس من اخلاصة النفايات با تعاجل اليت نفسها الشروط وفق تعاجل السامة النفايات •

 .به املعمول للتنظيم طبقا
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 .ترمد أن البد املعدية النفايات •
 النفايات طريقة بنفس تعاجل احليوانية النشاطات عن النامجة احليوانية األعضاء من املتكونة النفايات •

 .املعدية
:  و 25 املادة-2 :املعدية النفايات ترميد يتم أين توضحان 26  ؤسسات امل داخل مرامد يف إما 

 معاجلة يف متخصصة ترميد ؤسساتمب أو صحية، ؤسساتم عدة خيدم مرمد ضمن خارجها الصحية،أو
  42 املادة أحكام وفق ترخيص إىل واخلاضعة الرعاية الصحية نفايات ملعاجلة قانونًا كلها واملؤهلة النفايات،

 01 -19 القانون من سابقا إليها املشار
:  املادة-3  .الرتميد نشآتم عن النااة والبقايا النفايات إزالة عملية توضح 28 

VI- معاجلة ؤسساتم واستغالل لتهيئة العامة بالقواعد املتعلق 04-410 رقم ذيالتنفي املرسوم 
 ؤسسات:امل هذه مستوى على النفايات قبول وشروط النفايات

:  و 3 و 2 املواد-1  معنوي، أو طبيعي شخص كل بأنه النفايات معاجلة ؤسسةم مشغل مفهوم تضع 4 
 لتثمني موجهة ؤسسةم كل هي واألخرية ،النفايات معاجلة ؤسسةم باستغالل مكلف خاص أو عمومي

 :الرعاية الصحية نفاياتب تعىن واليت بينها ومن وإزالتها، وختزينها النفايات
 ؛اخلاصة للنفايات التقين الطمر مراكز 
  ؛اخلاصة النفايات ترميد ؤسساتم 
 ؛املشرتك الرتميد ؤسساتم 
  للنفايات الفيزيوكيميائية املعاجلة ؤسساتم. 

 املتعلق 19-01 القانون من اخلامس الباب ألحكام ختضع ؤسساتامل من األصناف هذه إنشاء وشروط 
 .وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري

:  املادة-2  مستوى على النفايات وقبول املراقبة إجراءات جمموع النفايات قبول بشروط يوصف 10 
 .معاجلتها ؤسساتوم ةاملعاجل النفايات مطابقة بضمان للسماح النفايات معاجلةؤسسات م

 معاجلة ؤسساتم لتهيئة العامة القواعد املرسوم من الفصول هذه مواد تصف: والرابع والثالث الثاين الفصل
 معاجلة ؤسساتم استغالل بقواعد املوضوعة بالشروط مستواها على النفايات استقبال وكيفية النفايات
 .القبول شروط استوفت اليت النفايات

VII- لتسيري الوطين املخطط إعداد وإجراءات بكيفيات املتعلق 03-477 رقم التنفيذي املرسوم 
 :ومراجعته ونشره اخلاصة النفايات

  مواد تنص وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 19-01 القانون من 14املادة ألحكام تطبيقا     
 :على املرسوم هذا
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:  و 2 املادتني-1  البيئة وزير يرأسها جلنة طرف من يعد اخلاصة النفايات يريلتس الوطين املخطط 3 
  هي: فئات أربع وهم للتجديد قابلة سنوات 3 ملدة يعينون جلنة أعضاء من وتتكون
 ؛اخلاصة النفايات مبوضوع صلة اا اليت الوزارات كل عن ممثلني •
 ؛النفايات بتثمني نشاطها املرتبط املهنية املنظمات عن ممثل •
 ؛النفايات تسيري ميدان يف تعمل اليت العمومية ؤسساتامل عن ممثل •
 .البيئة محاية مجعيات عن ممثل •

:و 5 و 4 املواد-2  عليه املصادقة ويتم سنوات 10 مبدة اخلاصة النفايات لتسيري الوطين املخطط يعد  6 
 سنوي تقرير ادهإعد جلنة وتقدم الظروف، اقتضت كلما مراجعته مع الرمسية اجلريدة يف ينشر تنفيذي مبرسوم
 .اخلاصة النفايات لتسيري الوطين املخطط تنفيذ مبستوى يتعلق

 على يعمل من خالل ما سبق وفيما يتعلق مبعاجلة نفايات خدمات الرعاية الصحية نالحظ أن املشرع       
 إىلدارية اإل اإلجراءاتولكن هذا التدقيق جيب أن يتعدى  التمع، وصحة بالبيئة تضر اليت التصرفات تقييد

 االنبعاثات معايري حتديد مثل الصحية، تقنية فيما يتعلق مبواصفات عمل مؤسسات معاجلة النفايات إجراءات
 صنف كل من املستثناة النفايات وقائمة الواجبة، االحرتاق ونسبة النفايات مرامد يف املوظفة احلرارة ودرجات

 العاملية والتوجيهات والتجارب اخلربات من ستفادةاال خالل من وهذا النفايات، معاجلة ؤسساتم أصناف من
 . والصحة البيئة حلماية العاملية الربامج وكذا

 خدمات الرعاية الصحية لنفايات املالية املعاجلة املطلب الرابع:
-10رقم املستدامة التنمية إطار يف البيئة محاية قانون أقره الذي الدافع امللوث مببدأ عمال       يتحمل ،03

 من الوقاية تدابري كل نفقات بالبيئة، الضرر إحلاق يف يتسبب أن ميكن أو نشاطه يتسبب شخص كل فقهو 
 من الوقاية إىل بذلك القانون ويهدف األصلية، حالتها إىل وبيئتها األماكن وإعادة منه والتقليص التلوث
 البيئة، على واخلطرية ثةامللو  النشاطات على تفرض إيكولوجية رسوم تأسيس خالل من ومكافحته التلوث
 بدف النفايات إزالة على التحفيز غرضها رسوم لفرض القانونية النصوص جاءت بالنفايات يتعلق وفيما

 .توزيعها وكيفية تقع من مسؤوليات وعلى املعاجلة أعباء لتوضح وكذا ختزينها عدم تشجيع
I- 2002: لسنة املالية لقانون املتضمن21-01 رقم املالية قانون 
:املادة-1  ملخزون الطن/دج 10,500 مببلغ حيدد التخزين عدم تشجيع رسم تأسيس على تنص  203 

 هذه معاجلةؤسسات م إلجناز سنوات 3 إمهال مع توزيعها، كيفية و اخلطرة أو/و اخلاصة الصناعية النفايات
 .وإزالتها النفايات

: املادة-2  املستشفيات يف العالج بأنشطة ملرتبطةا النفايات ختزين عدم على للتشجيع رسم يؤسس 204 
 والعالج القدرات وفق املعين الوزن ضبط ويتم الطن،/دج 24,000 قدره مرجعي بسعر الطبية والعيادات

 لفائدة  10 % إىل الرسم حاصل توزيع ويتم مباشر، قياس طريق عن أو معينة ؤسسةم كل يف وأمناطه
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 وقد التلوث، وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة  75% و العمومية اخلزينة لفائدة  15% و البلديات
 .حيازتا أو املالئمة الرتميد بتجهيزات للتزويد الطبية والعيادات للمستشفيات سنوات ثالث مهلة منحت

II- وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري املتعلق 01-19 رقم القانون: 
:  املادة-1  .ومعاجلتها نقلها بتكاليف ااامدة والنفايات اخلاصة فاياتالن حائزو أو/و منتجو يتكفل 50 
:  املادة-2  وإزالة وتثمني ونقل مجع نشاطات تطوير تشجيع قصد حتفيزية إجراءات الدولة ينح 52 

 .التنظيم حيددها اليت الكيفيات حسب النفايات
III- الجيةالع النشاطات نفايات بتسيري املتعلق  03-478 رقم التنفيذي املرسوم: 

:  املادة-1  .تنتجها اليت نفاياتا معاجلة بنفقات الصحية ؤسساتامل تتكفل أنه على تنص 27 
 النفايات بتسيري املتعلق 01 -19القانون ألحكام املخالفني على تفرض جزائية أحكام وجود إىل إضافة

 قبل من املخالفات تلك ةمعاين حالة يف با يلزمون وعقوبات مالية غرامات خالل من وإزالتها ومراقبتها
 .01 -19 القانون من السابع الباب يف مدرجة وهي الوصية اجلهات

 نفايات تسيري كيفيات حتدد ومواد نصوص من القانون سطره ما تنفيذ يف والنجاعة االستمرارية ضمانلو      
 نصوصه مبواد أمهية أعطىو  بالعملية املرتبط البشري باجلانب االهتمام القانون أوىل ،خدمات الرعاية الصحية

 اليت والقرارات اإلجراءات يف يسهموا لكي النفايات، تسيري مبجاالت املرتبطني األشخاص حتسيس لعمليات
 :النصوص تلك من وجند وبيئتهم، بصحتهم يس اليت واآلثار األضرار من حتد قد

IV- مةاملستدا التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق 03-10 رقم القانون  
واليت من بينها تدعيم  العناصرمحاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة تدف إىل مجلة من :  02املادة  -1

 اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة.
:  املادة-2 :الثامن املبدأ منها عامة مبادئ على البيئة محاية قانون يتأسس 03   املشاركة و اإلعالم أمبد 

 عند املسبقة اإلجراءات يف واملشاركة البيئة حبالة علم على يكون أن يف احلق شخص لكل مبقتضاه يكون الذي
 .بالبيئة تضر قد اليت القرارات اختاذ
V- العالجية النشاطات نفايات بتسيري املتعلق 03-478 رقم التنفيذي املرسوم  
: املادة-1  الالزمة بالوسائل النفايات ومعاجلة ونقل مجع عملية مع تعاملنيامل وتأطري تكوين 29 

 .معها التعامل وكيفيات وخماطرها النفايات كمية حول الضرورية واملعلومات
وكافة التدابري  من خالل القوانني واملراسيم الصحية الرسوم املفروضة على منتجي النفاياتمن رغم بال       

إن مل يلتزم با منتجيها ويتحملوا مسؤولياتم   ذات جدوىتكون  ذه األخرية لن، فهاملتخذة من طرف الدولة
 ااه أنشطتهم لتقليل املخاطر واآلثار ومحاية البيئة من التلوث. 
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 خالصة الفصل 
فيم يتعلق بإصدار التشريعات وسن القوانني للحد من املخاطر على الرغم من اجلهود املبذولة دوليا وحمليا 

سواء على العاملني داخل املؤسسة  خاصةبصفة احملتملة من النفايات عامة ونفايات خدمات الرعاية الصحية 
غري كافية إن مل  ، فإ�ا تبقىاملرضى، وتأثرياتا السلبية على التمع ككل والبيئةعلى الصحية أو خارجها و 

تدعم  وهذه األخرية والتحسيسي والتقين يلواملا التنظيمياملؤسسايت و  ستوىامل على فعلية إجراءاتتواكبها 
  اجلوانب القانونية.

 خدمات الرعاية الصحية لنفايات والقانوين التشريعي النظام عليها ينبين اليت واملواد النصوص مختلفف     
 طور يف ةمعترب  جهود مبثابة تعترب املستدامة، التنمية إطار يف البيئة حلماية العام الال يف واملدرجة اجلزائري،

 أكثر تفصل ومراسيم نصوص خالل من واإلجراءات التنظيمات من التكثيف تستدعي حلداثتها، تبعا نتاجها
 خدمات الرعاية الصحية. نفايات تسيري جماالت خمتلف
فالتحدي الذي تواجهه اإلدارة الصحية، هو كيفية تسيري نفايات خدمات الرعاية الصحية، لتقليل      

 وبيئية صحية شاملة مستدامة تنمية حتقيق مبا يضمن ،ها وتأثرياتا السلبية على الفرد والتمعأضرارها وخماطر 
  وهذا ما سنتناوله يف الفصل الثالث. ،الالحقة األجيال مبتطلبات تضر وال احلالية األجيال باحتياجات تفي
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 متهيد
 فـال عامليـة، مشـكلة بصـفة خاصـة النفايات بصفة عامة ونفايـات الرعايـة الصـحية تسيري إشكالية تعترب       
 السلطات تتخذها اليت والسياسات القرارات تؤثر حيث العامل يف األخرى دون منطقة على وجودها يقتصر
 الرعاية أنشطة أثناء الناجتة فالنفايات. لبيئةا تلوث درجة على النفايات هذه ومعاجلة بتصريف واملتعلقة املعنية
 من فإنه وعليه النفايات، من آخر نوع أي من أكثر باإلصابة التسبب أو للعدوى إمكانية كبرية حتمل الصحية
 املستشـفيات عـاتق علـى يقـع إذ ،تتولـد حيثمـا النفايـات هـذه ملناولـة فيهـا وموثـوق آمنـة طـرق وجـود الضـروري

 يتعلق فيما خاصة مسؤوليات وعليها العامة، والصحة للبيئة الرعاية واجب األخرى صحيةال الرعاية ؤسساتوم
 لتقليـل أهـدافها حتقيـق سـبيل ويف ،معاكسـة وبيئيـة صـحية نتـائج وجـود عـدم لضـمان عنهـا الصـادرة بالنفايـات
 حنـو لطبيـةوا البحثيـة ؤسسـاتامل تتجـهاإلنسـان  صـحة علـى احملتملـة املخـاطر مـن والـتخلص الصـحية املشـاكل
مـن خـالل  الصـحية الرعايـة نفايـات إلدارة سياسـة وتتمعاتـا وذلـك بتنفيـذ ملوظفيهـا آمنـة صـحية بيئـة حتقيـق
 . النفايات والفعال السليم املستدام التسيري
  :إىل بالتحديد تعرضففي هذا الفصل ن      

 .ت الرعاية الصحيةخدما نفايات التنمية املستدامة يف تسيريأبعاد ومبادئ  املبحث األول:
 : خطوات ومراحل التسيري املستدام لنفايات الرعاية الصحية.املبحث الثاين

 يف املؤسسة الصحية. اإلدارة الفاعلة لنفايات اخلدمات الصحية املبحث الثالث:
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 خدمات الرعاية الصحية. نفايات لتنمية املستدامة يف تسيرياأبعاد ومبادئ املبحث األول: 
تعتمــد صــحة اإلنســان بشــكل مطلــق، علــى ـــدرة التمــع يف إدارة التفاعــل بــني نشــاطات اإلنســان وبــني        

البيئات الفيييائية والكيميائية واييويـة.واليت ــب أن تصـان بطـرق حتمـي وترتقـي بصـحة اإلنسـان، دون أن تـدد 
كل من البيئة املادية بعناصرها الطبيعية واييويـة خصوصية األنظمة الطبيعية اليت تعتمد عليها البيئة. وتضم البيئة  

0Fوالبيئة املعنوية وكذا البيئـة الصـحية

. ويشـمل ذلـك ايفـاظ علـى منـاخ مسـتقر ودميومـة املصـادر البيئيـة األساسـية 1
مـــن هـــواء ومـــاء وتربـــة، وكـــذا اســـتمرارية العنايـــة باألنظمـــة الطبيعيـــة املســـتقبلة للمخلفـــات الناجتـــة مـــن التمعـــات 

ـــة منهـــا، دون تعـــريا التمـــع ملخـــاطر هـــذه املخلفـــاتاإلن ـــا أو ســـانية وبـــاألخص الطبي ـــة األجي  لاملســـاس برفاهي
اإلنسـان مبـا املستقبلية.وهذا مـا يقودنـا إىل مفهـوم مهـم أال وهـو الصـحة البيئيـة والـيت "تشـمل كـل جوانـب صـحة 

كمـا تنسـب إىل   ،جتماعيـة والنفسـية يف البيئـةوالـيت تتحـدد بالعوامـل الفيييائيـة واييويـة واال يف ذلك نوعية اييـاة،
ومنــع تلــك العوامــل املوجــودة يف البيئــة  هــا،النظريــة واملمارســة يف تقيــيم وتصــحيح هــذه املمارســات والســيطرة علي

1Fواليت ميكن أن تؤثر بشكل متناـا على صحة األجيال ايالية واملستقبلية

2." 
لتنميـــة املســـتدامة صـــرحت األجنـــدة اياديـــة والعشـــرين مـــن وتأكيـــدا علـــى العالــــة بـــني كـــل مـــن الصـــحة وا       

ـــو دــــانريو  ـــامج األمـــم املتحـــدة واملتفـــق عليهـــا يف ري ـــأن بـــين البشـــر هـــم مركـــ 1992برن ي االهتمـــام يف التنميـــة ب
 وهم مؤهلون لعيش حياة صحية ومنتجة ويف تناغم مع الطبيعة.   املستدامة،

 مفهوم التنمية املستدامةاملطلب األول: 
I- :تعريف التنمية املستدامة 

القـرن  أواخـرالتنمية املسـتدامة ليسـت فكـرة جديـدة، فقـد حـدث تطـور سـريع يف أطرهـا وسـبل تنفيـذها منـذ      
املاضـــي، نتيجـــة لبدايـــة اصـــطدام مطالـــب محايـــة البيئـــة مبطالـــب التنميـــة االـتصـــادية الـــيت مل تأخـــذ بعـــني االعتبـــار 

 .ةيالبيئ باراتاالعتحاجات األجيال املستقبلية وال 
ــد       اد وذلــك لتعــدد اجلهــات الدارســة هلــذا املفهــوم مــن علمــاء اـتصــ ،تعــددت تعريفــات التنميــة املســتدامةـو

2Fوبشكل عام وعلماء البيئة و حىت الفالسفة،

3: 
 املوارد؛ وحقوق االـتصادية الكفاءة على الرتكيي خالل من تساهم االـتصادية النظرية •
 التكامـل علـى احملافظـة و البيئيـة الـنظم تشـغيل علـى الرتكيي خالل نم تساهم البيئية النظرية •

 البيئي؛

                                                 
 .64، ص.2009خلف حسني علي الدليمي: جغرافية الصحة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،األردن، )  1
 .85، ص.2006النظام البيئي وصحة التمع، دار تدالوي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، )  كوثر أبو عني:  2
 ، بالتعاون اليراعية للسياسات الوطين ،املركي اليراعي اإلصالح و اليراعة وزارة  GCP/SYR/006/ITA املستدامة،مشروع التنمية و البيئي رومانو: االـتصاد دوناتو ) 3
  .53، ص.2003االيطايل، دمشق، سوريا،  التعاون ،و املتحدة لألمم اليراعة و ظمة األغذيةمن مع
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 العواــب علـى الرتكيـي خـالل مـن تسـاهم بـا حتـيط الـيت األخالـيـة واملواــف العدالـة نظريـة •
 التوزيعية

  السياسات. لبدائل 
ة املسـتدامة ألول مـرة وبشـكل وعمومـا ورد مفهـوم التنميـ .الـثالث النظريات بذه تعىن والتنمية املستدامة       

يف تقريــــر  Brundtlandلرئيســــة وزراء النـــرويج  1987مؤســـس يف تقريــــر اللجنـــة العامليــــة للبيئـــة والتنميــــة عـــام 
 يفقـدرة األجيـال املقبلـة على  املساومة احلاضر دون حاجاتاليت تليب  تنميةهي ال"مصرينا املشرتك كالتايل: 

3Fحاجياتم"تلبية 

1. 
 امة من خالل هذا السياق حتتوي على مفهومني أساسني:فالتنمية املستد

 واليت ينبغي أن تعطى األولوية املطلقة.اياجات األساسية لفقراء العامل،  مفهوم اياجات وخاصة -
فكـرة القيـود الـيت تفرضـها حالـة التكنولوجيـا والتنظــيم االجتمـاعي علـى ــدرة البيئـة لالسـتجابة ياجــات  -

 اياضر واملستقبل.  
نتيجــة اجلهــود املبذولــة للحــد مــن الظــواهر "بأ�ــا  1997عــام  BARDINET Claude◌ِ  هــاعرفكمــا      

4Fاملؤثرة على البيئة بشكل فعال

2." 
 االجتماعيـةبالرفاهيـة  االرتقـاءذلـك النشـاط الـذي يـؤدي إىل "بأ�ـا  Edoird BARBIERكمـا يعرفهـا      

 .5F3"بأـل ـدر ممكن من األضرار و اإلساءة إىل البيئة أكرب ـدر مع ايرص على املوارد الطبيعية املتاحة، و
مجـادى األوىل مـن عـام  19 يف املـؤرخ 10-03نالقـانو  مـن 03 املـادة يف املسـتدامة التنميـة عرفـت كمـا      

 يعـين مفهـوم " بأ�ـا املسـتدامة التنميـة إطـار يف البيئـة حبمايـة املتعلـق 2003يوليـو سـنة 19املوافـق  1424
 تنميـة إطـار يف البيئي البعد إدراج أي البيئة، ومحاية لالستمرار ـابلة واالـتصادية االجتماعية نميةالت بني التوفيق
 .6F4"ةياملستقبل واألجيال اياضرة األجيال حاجات تلبية تضمن
 من خالل التعاريف السابقة يتلخص مفهوم التنمية املستدامة يف النقاط التالية:     

 تلبية اياجات األساسية؛االرتقاء برفاهية اإلنسان و  -
   محاية رفاهية األجيال القادمة؛  -
 ايفاظ على املوارد البيئية ومحايتها؛ -
 إدخال األطر االـتصادية والبيئية عند صنع القرار.  -
 

                                                 
 .69، ص.1987ت،) تقريراللجنة العاملية للبيئة والتنمية: مستقبلنا املشرتك، ترمجة: دمد كامل عار ، اللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكوي 1

2) Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel Wakerman, Le développement durable, Ellipses édition 
marketing , 2008,p.31 
3) ibid, p. 31. 

ريدة الرمسية، املستدامة، اجل التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق 2003يوليو سنة  19املوافق  1424مجادى األوىل من عام  19املؤرخ يف  10-03نالقانو  من 03 املادة ) 4
 .9، ص.2003يوليو سنة  20املوافق  1424مجادى األوىل من عام  20،بتاريخ 43العدد
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II- :أهداف التنمية املستدامة 
لــيت ميكــن تلخيصــها تســعى التنميــة املســتدامة مــن خــالل آلياتــا ودتواهــا إىل حتقيــق تموعــة مــن األهــدا  ا     

7Fفيما يلي

1 : 
فالتنميــة املســتدامة مــن خــالل عمليــات التخطــيط وتنفيــذ السياســات  حتقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل للســكان: -1

عن طريق الرتكيـي علـى  ،حتاول حتسني نوعية حياة السكان والتمع اـتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا ،التنموية
 اجلوانب النوعية ال الكمية للنمو.

التنمية املستدامة تركي على العالـة بني نشاطات اإلنسان والبيئـة. وتتعامـل مـع الـنظم  احرتام البيئة الطبيعية: -2
 وتعمل على تطوير هذه العالـة لتصبح عالـة تكامل وانسجام. ،الطبيعية ودتواها على أ�ا أساس حياة البشر

وحــثهم  ،جتــاه بيئــتهم ةك بتنميــة إحساســهم باملســؤوليوذلــ تعييــي وعــي الســكان باملشــكالت البيئيــة القائمــة: -3
علـى املشــاركة الفاعلــة يف إـــاد حلــول مناســبة هلــا. مــن خــالل مشــاركتهم يف إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتقيــيم بــرامج 

 ومشاريع التنمية املستدمية.  
و تـدمري املـوارد الطبيعيـة فالتنمية املستدامة حتول دون استنيا  أ حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد: -4

 وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين. ،واليت تعتربها موارد ددودة
ــــة بأهــــدا  التمــــع: -5 ــــة التقنيــــات املختلفــــة يف الــــال احتــــ ربــــط التكنولوجيــــا ايديث ول توعيــــة الســــكان بأـي

دون أن  ،التمـع وحتقيـق أهدافـه املنشــودةوكيفيـة اسـتخدام املتـاح واجلديـد منهـا يف حتســني نوعيـة حيـاة  ،التنمـوي
خــاطر واآلثــار مســيطراً عليهــا وذلــك علــى األـــل أن تكــون هــذه امل أو ،يــنجم عــن ذلــك خمــاطر وآثــار بيئيــة ســالبة

 بوجود حلول مناسبة هلا.
 إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات التمع. -6

III - سسهامبادئ التنمية املستدامة ومقوماتا وأ 
باإلضــافة إىل أهــدا  التنميــة املســتدامة، و مــن أجــل حتقيــق تنميــة مســتدامة حقيقيــة ـــب أن تكــون مبنيــة علــى 

8Fاملبادئ التالية

2: 
 املبدأ األول: االندماج بني اجلانبني البيئي واالقتصادي

مثلــة يف رفــع مســتوى إن احملافظــة علــى البيئــة و التفاعــل الســليم معهــا يتماشــى و أهــدا  التنميــة االـتصــادية املت
 املعيشة الذي ال ميكن حتقيقه إال عرب االستغالل املنظم و الرشيد ملصادر الثروة و املوارد املتاحة.

 املبدأ الثاين: محاية التنوع البيولوجي واحلفاظ على املوارد الطبيعية

                                                 
فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات ـياسها، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  -عثمان دمد غنيم، ماجدة أبو زنط: التنمية املستدمية)  1

 .29-28ص. -،ص2007
2)  Jean Luc Bourdages:  Le Développement Durable, Edition Bibliothèque du parlement, CANADA, Juillet 
1997, p-p. 7-11. 
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إلضــافة إىل منــع اســتنيا  املــوارد يتمثــل هــذا املبــدأ يف محايــة الكائنــات اييــة النباتيــة و اييوانيــة مــن االنقــراض با
ايـة تكـون  الطبيعية و تشجيع استخدام الطاـات اجلديدة و املتجددة. فعندما يتعلق األمر حبماية البيئـة، فـإن الـو
أرخــص كثــريا و أكثــر فعاليــة مــن العــالج، و تســعى معظــم البلــدان اآلن إىل تقيــيم و ختفيــف الضــرر احملتمــل مــن 

بنيــة التحتيــة و أصــبحت معظــم الــدول تضــع يف ايســبان التكــاليف و املنــافع النســبية االســتثمارات اجلديــدة يف ال
 عند تصميم اسرتاتيجيها املتعلقة بالطاـة.
 املبدأ الثالث: احلذر، الوقاية والتخطيط

بت آثـارا سـلبية فهـي  ـبل بداية أي مشروع تقوم املؤسسة بدراسة آثاره على البيئة و على املدى الطويل، فإذا تـر
 حتاول تعديله أو إلغاءه �ائيا إذا كان من الصعب التخلص منها.

 الشراكة واملشاركة: املبدأ الرابع
يع و تطبيق االتفاـيـات العامليـة و الربوتوكـوالت اخلاصـة حبمايـة البيئـة يف ظـل التنميـة  تكون الشراكة عن طريق تـو

ثالثية اليت تشـمل: ايكومـة، القطـاع اخلـاص، املستدامة. إذن ـب على ايكومات االعتماد على االرتباطات ال
 منظمات التمع املدين و غريها و تنفيذ تدابري متضافرة للتصدي لبعا ـضايا البيئة.

أمـا املشــاركة فتكـون مبســاـة اجلميـع يف كافــة املسـتويات فعنــد التصـدي للمشــكالت البيئيـة لبلــد مـا تكــون فــرص 
 املواطنون احملليون، و مثل هذه املشاركة ضرورية لألسباب اآلتية:  النجاح ـوية بدرجة كبرية خصوصا إذا شارك

  ؛ـدرة املواطنون على املستوى احمللي على حتديد األولويات -
  ؛أعضاء التمعات احمللية يعرفون حلوال ممكنة على املستوى احمللي -
  ؛أعضاء التمعات احمللية يعملون غالبا على مراـبة مشاريع البيئة -
 إن مشاركة املواطنني ميكن أن تساعد على بناء ـواعد مجاهريية تؤيد التغيري. -

 املبدأ اخلامس: التعليم، التكوين والتوعية
و يكون هذا عن طريق ايمالت التحسيسية باإلضافة إىل إدماج البيئة يف الربامج التكوينية و التعليميـة يف كافـة 

 املستويات.
 خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري يف املستدامة التنمية أبعاد وعناصراملطلب الثاين: 

ائية إسرتاتيجية النفايات تسيري يف املستدامة التنمية إسرتاتيجية تعترب  التنموي بالنشاط تعتين ومتكاملة شاملة ـو
د القطاعات، كافة ويف بأكمله  مـةـ مـؤمتر يف واضح بشكل ومبلورة تسدة العامة اإلسرتاتيجية هذه ظهرت ـو
 والـيت بتطويرهـا عجلـت ـضـايا لـربوز عـدة نتيجـة وذلـك ، 1992سـنة بالربازيـل جـانريو دي ريـو مبدينـة األرض
 :  منها

لة أحجامها واخنفاض العامل مناطق معظم يف املياه نوعية تدهور -  ؛ مصادره ـو
 ؛ ملحوظ بشكل والطاـة اخلام املواد أسعار ارتفاع -
 ؛ والصناعية اخلاصة اخلطرة بالنفايات علقةاملت واألنظمة التشريعات صرامة -
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 ؛ النفايات من التخلص وتكاليف أسعار ارتفاع -
 ؛ النفايات لدفن صاية مناطق وجود ـلة -
:عاملي بعد ذات بيئية مشكالت انكشا  -  االسـتغالل األوزون، طبقة اختالل املناخ، حرارة درجة ارتفاع 

  ...الطبيعية للموارد املفرط

 يف املسـتدامة التنمية وأبعاد معامل وضع تال يف العاملي املستوى على خاصة بذلت اليت األعمال نيب ومن     
 :جند خاصة الرعية الصحية ونفايات عامة النفايات تسيري

 حـول املتحـدة األمـم مـؤمتر تقريـر تضـمنه ومـا م، 1992 جـوان بالربازيل جانريو بريودي األرض ـمة أعمال -
 .أجندته فصول من فصل يف النفايات خصت وتوجيهات أهدا  نم والتنمية البيئة

 2002 ديسـمربيف  املنعقـد بـال اتفاـيـة يف األعضـاء مـؤمتر خالل من للبيئة املخصص املتحدة األمم برنامج -
 السـادس االجتمـاع يف وضـعت أيـن منهـا، الـتخلص وطـرق اخلطـرة للنفايـات ايدودية ايركة مبراـبة واملتعلق ، م

 .الطبية العالجات ونفايات البيوطبية للنفايات السليم البيئي للتسيري تقنية توجيهات للمؤمتر
 للنفايـات املسـتدام بالتسـيري املعنـون بإفريقيـا العامليـة الصـحة منظمـة ملكتـب املرجعيـة اخلطـوط مشـروع -

 اإلستشـفائية اتللنفايـ املسـتدام التسـيري نظـام وضـع سـبل يف تبحـث فصـول من عليه احتوى وما اإلستشفائية،
 . الوطين املستوى على التنفيذ أو )الصحية املنشآت( الوحدوي املستوى على سواء
 مبراعـاة وضـعت كو�ـا الـدول، مجيـع لـدى حاليـا تعتمـد الـيت والركيـية الدعامـة مبثابـة األعمـال هـذه وتعتـرب

 رائـدة دول إشـرا  وحتت ملادية،وا البشرية اإلمكانيات توفر ومدى النامية البلدان فيها مبا البلدان خصوصيات
 . النفايات تسيري تال يف
د   تتمثـل حتقيقهـا، أجل من بينها فيما والربط التنسيق فيها ىيراع أساسية للتنمية املستدامة ثالثة أبعاد وضعـو
 :يف

:االقتصادي البعد -1   
 علـى لالـتصـاد قبليةاملسـت و الراهنـة االنعكاسـات حـولامة املسـتد للتنميـة االـتصـادي البعـد يتمحـور     
 ووفقـا .الطبيعيـة املـوارد توظيـف تـال يف الصـناعية التقنيـات وحتسـني ومتويـل اختيـار مسـألة يطـرح إذ البيئـة،
 التوازنـات بايسـبان األخـذ مـع االـتصـادية التنميـة تطـوير علـى مةااملسـتد التنميـة تعمـل االـتصـادي، للبعـد
 مـع النباتيـة. وكـذا الطبيعيـة البشـرية، للحيـاة والقاعـدة األسـاس هـي البيئـة باعتبـار البعيـد، املـدى علـى البيئيـة
 إنتـاج خفـا وبالتـايل واملـوارد املـواد اسـتهالك ترشـيد أهـدافها مـن والـيت بيئيـا سـليمة اـتصـادية سياسـة وضـع

 .ةالنظيف التكنولوجيات مدخل خالل من النفايات
 

9Fاالـتصادي البعد دور اآلتية العناصر ومتثل

1 :   

                                                 
 .39، ص.سابقمرجع : ) عثمان دمحم غنيم، ماجدة أبو زنط 1
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-  م؛املستدا االـتصادي والنم 
-  املال؛ رأس كفاءة 
-  األساسية؛ اياجات إشباع 
-  .االـتصادية العدالة 
 االجتماعي: البعد -2
 من ـعل إذ الضيق، باملعىن اإلنساين البعد ميثل وهو خاص، بشكل البعد بذا مةاملستدا التنمية تتميي      
 الراهنة األجيال على يتوجب إذ ،األجيال بني إلنصا ا اختيار وضرورة االجتماعي، لاللتحام وسيلة النمو
 األجيـال ورغبـات لرغباتـا وفقـا النمـو باختيـارات القيـام أي والعـدل اإلنصـا  عمليـة وضـرورة ملهمـة النظـر
 ميثلـه الـذي االجتمـاعي بالبعـد كبـري بشـكل يـرتبط واالـتصـادي البيئـي البعـد مـن كـال فـإن وهكذا القادمة،
10Fاالجتماعي البعد عناصر أهم يلي وفيما. الفرد أو اإلنسان

1 : 
-  التوزيع؛ يف املساواة 
-  االجتماعي؛ ايراك 
-  الشعبية؛ املشاركة 
-  الثقايف؛ التنوع 
-  .املؤسسات استدامة 
ó- البيئي البعد:    
 أساس ىعل هلا األمثل واالستخدام الطبيعية املوارد على ايفاظ يف املستدامة للتنمية البيئي البعد يتمثل      

ايـة االحتيـاط بغـرض وذلـك التنميـة، جـراء مـن االيكولوجيـة للـنظم حيـدث ــد ملـا والتنبـؤ مسـتدمي،  مـع .والـو
 .اخلدمات الصحية نفايات منها واليت وأصنافها أنواعها جبميع النفايات إنتاج خفا

 : 11F2يف تتمثل العناصر من تموعة حول البيئي البعد ويتمحور 
-  االيكولوجية؛ النظم 
-  الطاـة؛ 
-  البيولوجي؛ التنوع 
-  البيولوجية؛ اإلنتاجية 
-  .التكيف على القدرة 

                                                 
 .40)  المرجع نفسه، ص. 1
 .40)  المرجع نفسه، ص. 2
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، لكــن هــذه األبعــاد ال ميكــن أن تتجســد يف غيــاب البعــد الســابقة الثالثــة بعــاداألمعظــم التقــارير تؤكــد علــى      
ى األبعــاد علــى مســتو  االســتدامةمســتويات فهــو يهــد  إىل جتســيد مبــادئ السياســي و مــا يــرتبط بــه مــن مهــام و 

 األخرى و ذلك بايرص على تطبيق مبادئ ايكم الراشد.
 وميكن التأكيد على تلك األبعاد يف الشكل التايل: 

 ): أبعاد التنمية املستدامة08الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Beat Burgenmeier : Politiques Economique du développement durable. édition de  

            boeck,  édition, 2008, p. 43. 

          -Ludovic schneider :100 questions pour comprendre et agir, le développement        
durable territorial, édition Afnor, France, 2010 .p7.                                         

 

 اجلوانـب أيضـا تشـمل بـل فقـط، االـتصـادياجلانـب  علـى تركـي ال تنميـة هـي املسـتدامة التنميـة إن     
 البعد االجتماعي االـتصادي، البعد يف تتمثل ومتكاملة مرتابطة أبعاد بثالثة تنمية فهي االجتماعية والبيئية،

 ةللتنميـ الثالثـة األبعـاد وتعـرب واألـيـة، املسـتوى بـنفس مجيعهـا عليهـا الرتكيـي ــب والـيت البيئـي، والبعـد
، وحيـث أن هـذه األبعـاد الثالثـة هلـا تكامـل واضـح بشـكل االختصاصـات متعـدد املفهـوم طبيعـة عـن املستدامة

 فيما بينها فقد مت تلخيصها يف اجلدول التايل:
 

 
 
 

 
 احلوكمة
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.ستدامةتكامل أبعاد التنمية امل  ):10اجلدول رقم(  
 

 
 

ــاتر حممــد علــي وردماملصــدر:  األهليــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،  ، الطبعــة األوىل،التنميــة املســتدامة خمــاطر العوملــة علــى-العــامل لــيس للبيــع ،ب
 .194.، ص 2003األردن، 
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فمــن خــالل اجلــدول أعــاله نالحـــظ أن التنميــة املســتدامة حتتــوي علــى مفهـــوم أساســي أال وهــو تلبيــة اياجـــات 
حة. فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــني الصــوهــي املــاء والغــذاء واملــأوى والطاـــة والتعلــيم والــدخل باإلضــافة إىل األساســية، 

حيـث أن  جيدة يعتـرب مـن أهـم مبـادئ التنميـة املسـتدامة الصحة والتنمية املستدامة، فايصول على رعاية صحية
االرتقــــاء بقطــــاع اخلــــدمات الصــــحية ومــــا يعكســــه مــــن حتســــني لألوضــــاع الصــــحية للمجتمــــع يســــاهم يف جنــــاح 

 .تدامة اخلطط التنموية بشكل واضح وسليمواس
 املقـررة احملليـة اجلماعـات بـني التوافـق تنظـيم يف بـه ساهمت أن ميكن وما وتأكيدا على مبادئ ايكم الراشد     

 األبعـاد ترمجـت قـدف املسـتدامة، التنميـة ــرارات اختـاذ يف واملسـاـة واملشـورة الشـفافية خـالل مـن وتتمعاتـا،
 وتوجيهـات أعمـال خمتلـف يفاخلـدمات الصـحية  ونفايـات النفايـات تـال يف املسـتدامة التنمية لتحقيقالسابقة 
 :حيث الدولية الموعة

وهـو  21ترمجـت بربنـامج عمـل باسـم أجنـدة  ، 1992جـوان بالربازيـل جـانريو دي بريـو األرض ـمـة أعمال -أ
 وثيقـة عـن عبـارة هـي 21. واألجنـدةدولـة 173 رؤسـاء الـذي اعتمـدهقـرن ايـادي والعشـرين عمـل للخطـة 
 املـوارد علـى احملافظـة حـول فصـل 14 بـه منهـا الثـاين اجلـيء فصـال، أربعـني علـى وتشتمل جياءأة ثالث من مكونة
12Fوهي للنفايات السليم البيئي التسيري تدرس فصول أربع ومنها التنمية، أجل من وتسيريها

1: 
شــروع يف املــواد مبــا يف ذلــك منــع االجتــار الــدويل غــري امل -اإلدارة الســليمة بيئيــا للمــواد الكيميائيــة الســامة  -أوال

 .19)فصلال( -ة واخلطرةماالكيميائية الس
-مبا يف ذلك منع االجتار الدويل غري املشروع للنفايات اخلطرة -اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اخلطرة  -ثانيا

 دمات الصحية.اصة باخلاخل نفاياتال  هاومن )،20فصلال(
 .)21فصلال(والقضايا املتعلقة مبياه الصر  الصحياإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الصلبة   -ثالثا
 22). فصلال (اإلدارة السليمة بيئيا واآلمنة للنفايات املشعة  -رابعا
د        :هي أهدا  أربعة لتحقيق األربعة الفصول هذه وضعت ـو

 ؛للنفايات املمكن بالقدر اخلفا -
 ؛فاياتللن السليم البيئي والتدوير االستعمال إعادة عملية تكثيف -
 ؛للنفايات السليم البيئي والتخلص املعاجلة عملية تشجيع  -
 .النفايات أنشطة يف املختصة املصاحل توفري -
 حـول بـال اتفاـيـة يف األعضـاء ملـؤمتر السادسـة اجللسة خالل ومن للبيئة، املخصص املتحدة األمم برنامج -ب
 مـن تقنيـة توجيهـات شـكل يف األركـان ترمجـت هـا،من الـتخلص وطـرق اخلطـرة للنفايـات ايدوديـة ايركـة مراـبـة

                                                 

1 )http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21, consulter le: 17- 12- 2011,07:00. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
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 يف أملانيـة خـربات مبسـاـة جـاءت الطبيـة،واليت العـالج ونفايـات البيوطبيـة للنفايـات السـليم البيئـي التسـيري أجل
13Fملحقني به التوجيهات وتضمنت النامية، والدول املتقدمة الدول بني وبالتعاون الال هذا

1:  
 :منها واليت التقنية التوجيهات أهدا  : بهاألول

 واملتـوافرة املتـوفرة املعطيـات وفـق تكييفهـا علـى يعمـل والـيت العـامل، بلـدان لكـل التوجيهـات هـذه وتوزيـع مـنح -
 .النامية بالدول خاصة لديها

 الطبيـة، العـالج ونفايـات البيوطبيـة النفايـات عـن النامجة والبيئة بالصحة املتعلقة املخاطر تقليص على العمل -
ـدرات اهلياكـل تطـوير درجـة االعتبـار بعـني أخـذا  للمسـتوى املوافقـة التقنيـات يف املتواجـدة املالئمـة البلـدان ـو

 .والتكلفة والقدرات اإلبداعي
:والثاين  وخمتلـف هلـا مفهـوم إعطاء من النفايات بتسيري املتعلقة اجلوانب لكل املتضمنة التوجيهات به ُفصلت 
 أسـاليب خمتلـف ذكـر وكـذا منهـا، النهـائي والـتخلص واملعاجلـة التسـيري يف قـةاملطب التكنولوجيـات إىل خماطرهـا،
 .التسيري ـدرات تطوير
 االستشـفائية، للنفايـات املسـتدام بالتسـيري املعنون للصحة العاملية للمنظمة املرجعية اخلطوط مشروع يف أما -ج
 املنشـآت مسـتوى علـى سـواء ينامليـدا العملـي للتطبيـق وضـعت ،ومباحـث فصول شكل يف األركان ترمجت فقد

 التسـيري نظـام وطبيعـة االستشـفائية النفايـات مشـكلة أبعـاد بتفصـيل وذلـك الـوطين، املسـتوى علـى أو الصـحية
 وضع وكيفية ملراـبته، با املعمول واألساليب به املرتبطة الوثائق خمتلف مع الصحية، املنشآت داخل هلا املستدام
 . ستشفائيةاال النفايات لتسيري وطين خمطط
د 14Fحتقيق إلمكانية العاملية الصحة نظمةم حسب املشروع هذا وضع ـو

2 : 
 .الصحية املنشآت داخل للنفايات السليم التسيري ضرورة حول املعنية األطرا  توعية  -  
 من والتقليل النفايات معاجلة وطرق التسيري نظام سياسات أجل من مرجعية خطوط وضع -  

 .حجمها
 .االستشفائية النفايات تسيري تال يف التكوين تنظيم -
 .االستشفائية للنفايات التسيريي نظامها وتطبيق وضع أجل من املوارد لتعبئة الدول مساعدة -

 خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري يف املستدامة التنمية مؤشرات املطلب الثالث:
 لقياس املؤشرات من الكثري وجدت ا�ا،أرك وجتسيد املستدامة للتنمية الدول حتقيق مدى ملعرفة      
 للتنمية حتقيقها ودرجة الدول أداء تقيس مؤشرات مثل التنموية، القطاعات كافة ومشلت األداء، ذلك

                                                 
 . نقال عن:77) فياللي دمحم األمين، مرجع سابق،ص. 1

-UNEP/CHW6/20 « directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets 
biomédicaux et des déchets de soins médicaux (y1; y3) » programme des nations unies pour 
l’environnement,distr. Générale UNEP/CHW.6/20, 22 août 2002. . 
2)OMS/AFRO : gestion durable des déchets hospitaliers, projet de lignes directrices,Bureau régional de 
l’OMS pour l’Afrique p.6. 
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 حتقيق مستوى ملعرفة مؤشرات ،)...املديونية االـتصادي، النمو معدل( املستدامة االـتصادية
 املسـتدامة بالتنميـة خاصـة ومؤشـرات ،)...االجتماعيـة طبقـاتال الفقـر، مسـتوى(املسـتدامة االجتماعيـة التنميـة
15Fمنها واليت النفايات، تسيري يف املستدامة التنمية مؤشرات جند أين بالبيئة، املتعلقة

1   : 
 مضـروب يف السـكان عـدد علـى)الطـن (بالكميـة يقـاس الصلبة، البلدية والنفايات الصناعية النفايات إنتاج -1

 السـكان عـدد نسـبة مـن أعلـى املنتجـة الكميـة نسـبة كانـت كلمـا بأنـه ويعكـس ،)ةالسـن× نسـمة /طـن (السـنة
 االستعمال إلعادة واالـتصادية البيئية الطرق تتبع وعدم املوارد يف هدر وجود على ذلك دلّ  السنة، يف)األفراد(

 .صحيح والعكس للنفايات، والتدوير
 للمـواد الفـرد اسـتهالك كميـة يعكـس ،)اليـوم/للفـرد كـغ( اليوم يف الفرد منها يتخلص اليت النفايات كمية -2

 بيئيـة وخمـاطر آثـار عنهـا يـنجم ــد ممـا االسـتعمال إعـادة أو للتـدوير ـابـل هـو مـا منهـا والـيت للنفايـات، املنتجـة
  .جتماعيةا آثار وكذا والبعيد، القريب املدى على واـتصادية

 إمجـايل مـع مقارنـة ،(%) مئويـة كنسـبة وتصـنيعها تـدويرها ويعـاد اسـتخدامها يعـاد الـيت النفايـات كميـة -3
 .التدوير باـتصاديات يعر  ما تال يف املستخدم التطور مدى ويعكس النفايات، من املنتجة الكمية

 ). اإلمجايل احمللي الناتج من وحدة لكل طن (اخلطرة النفايات إنتاج -4
 ).مكعب مرت (املشعة النفايات إنتاج -5
 .السنة يف اإلمجايل احمللي الناتج من وحدة طن مبؤشر عنه ويعرب منها التخلص يتم اليت النفايات حجم -6
 .اخلطرة النفايات معاجلة على تصر  اليت األموال حجم -7
16Fمنها فنجد خدمات الرعاية الصحية بنفايات تتعلق اليت أما      

2: 
 والـذي يـوم/سـرير /لـرت أو يـوم/سـرير/كـغ مبؤشـر سـواء الصـحية املؤسسـات تنتجهـا الـيت النفايـات كميـة -1

 وداخـل النفايـات كميـة معـايري حسـب حيـث أخـرى، عـن مؤسسـة تقـدمها الـيت اخلـدمات حجـم يعكـس
 واآلسـيوية واإلفريقيـة واألمريكيـة األوروبيـة البلـدان مـن العديـد ضـمن واألصـنا  األحجـام خمتلفـة مستشـفيات

  : التالية املعدالت وفق عموما املؤشر ظهر
  يوم/سرير/كغ 1,80                      %90      به املنيلية        النفايات ش -
  يوم/سرير/كغ 0,12                       %6النفايات املعدية                    -
  يوم/سرير/كغ 0,02                       %1النفايات اجلسدية                  -
    يوم/سرير/كغ 0,06                         %3 نفايات أخرى خاصة             -
 

                                                 
الكويت،  العربية، املدن منظمة ، 1999أكتوبر -سبتمرب92 عدد املدينة العربية، تلة الصلبة، البلدية للمخلفات واملستدامة املتكاملة اإلدارة  :املدين دمد إمساعيل)  1
 .19ص.

 .79، ص.فياليل دمد األمني: مرجع سابق )2
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 أو السنة/طن مبؤشر إما وذلك املعدية كالنفايات فقط العالجي بالنشاط واملرتبطة اخلاصة النفايات كمية -2
 اخلاصـة النفايـات إنتـاج ـّـدر اإلـلـيم وتيئـة البيئـة وزارة عـن الصـادر التقريـر الـوطين للبيئـةفحسـب ، السـرير/كـغ
 خمـاطر متثـل نفايـات طـن 500 و معديـة نفايـات طـن 8500 منهـا السـنة، يف طـن 9000 ب جبـالعال
17Fوسـامة كيميائية

 مـن معاجلتهـا إمكانيـة ومـدى خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات حجـم يعكـس املؤشـر وهـذا .1
 .املوايل املؤشر مع املقارنة خالل

 منهـا الصاية نسبة ومدى املرامد منها اصةخ ،الرعاية الصحية نفايات ملعاجلة املخصصةاملؤسسات  عدد -3
درات املعطلة إىل   .ال أم السابق املؤشر مع تتالءم واليت استعماهلا ـو
د         مرمد71 منها السابقة، النفايات كمية لرتميد موجهة منشأة 235 ب الوطن مستشفيات يف ـدرتـو
18Fمعطلـة  30 %بنسـبة أي اخلدمـة، خـارج

 الـوطين القطـر علـى لعالجيـةا اجلهـات حسـب موزعـة وهـي ،2
 :كالتايل

ï( رقم جدول ï :(اجلزائرية الوطنية العالجية اجلهات حسب املرامد توزيع 

 
Source: RNE,2003 « rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2003 
»Observation National de l’Environnement et du Développement Durable(ONEDD) 
et gtz coopération technique Algero-allemande, 2003.p.342. 

 النفايـات تسـيري يف تصـر  الـيت األمـوال كحجـم ،أخـرى عامـة مؤشـرات السـابقة املؤشـرات إىل ويضـا      
ت لنفايـا املخصصـة التقـين الـردم مراكـي عـددو  الصـحية، املؤسسـات مسـتوى علـى أو الـوطين املسـتوى على سواء

 .املعيارية املؤشرات من وغريها ) صاخصي املهيأة املفارغ  ( لصحيةخدمات الرعاية ا

                                                 
1 )RNE2003 : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2003,.Observation National de 
l’Environnement et du Développement Durable(ONEDD) et gtz coopération technique Algero-allemande, 
2003.p.341. 
2) ibid,p.342. 



 

 

 ام لنفايات خدمات الرعاية الصحيةالتسيير المستد                                                                         الثالث الفصل 
   

117 

 املبحث الثاين: خطوات ومراحل التسيري املستدام لنفايات الرعاية الصحية.
 خمـاطر مـن اتهإدار سـوء عـن يـنجم ملـا نظـرًا امللحـة املواضـيع أهـم من خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري إن

 واعـني يكونـوا أن يتوجـب الـذين مباشـر بشـكل معهـا واملتعـاملني احملليـني كانالسـ علـى تـنعكس وبيئيـة صـحية
 بـأي ومعاجلتهـا منهـا الـتخلص وحـىت تولـدها يظـة مـن ابتـداءً  وآمنـة سليمة بطريقة النفايات مع التعامل لضرورة
 .املناسبة الطرق من

 نفايات الرعاية الصحية وتوظيب املطلب األول: فرز
 الفرز: -1
 تتبـع لضـمان أـيـة األكثـر واملرحلـة خـدمات الرعايـة الصـحية لنفايـات الفعـال التسـيري مفتـاح ثابـةمب الفـرز عملية
 وبالضـبط النفايـات منـتج مسـؤولية حتـت الفـرز عمليـة وتـتم، منهـا والـتخلص ملعاجلتها املناسب الطريقات النفاي
 املخصـص ديطهـا يف نفايـاتال يضعون حيث هلا، الصحية املؤسسة أشخاص مجيع ومبمارسة اإلنتاج منبع عند
 .اخلطرة خدمات الرعاية الصحية لنفايات بالنسبة خاصة الفرز تكرار تفادي مع هلا
 املنبثقـة األصـنا  خمتلـفمـع مراعـاة خصوصـية  ،ويتم فرز نفايات خدمات الرعاية الصحية حبسـب نوعهـا     
. وميكـن العمـل يف عليهـا سـيطبق الـذي والـتخلص املعاجلـة نـوع وكـذا ،بـه املعمـول والقـانون التشـريع تصـنيف عن

، البدايــة بنظــام الفصــل الثالثــي كطريقــة ســهلة تعمــل بــا أي مؤسســة صــحية حــىت ولــو كانــت إمكانياتــا بســيطة
 حيث من املفيد أن يتم تقسيم النفايات لثالث أـسام وهي:

 نفايات خدمات الرعاية الصحية االعتيادية والشبيهة باملنيلية؛ - أ
عايـــة الصـــحية اخلطـــرة وتظـــم كـــل مـــن النفايـــات املعديـــة والنفايـــات الكيميائيـــة نفايـــات خـــدمات الر  - ب

 السامة وغريها؛
 النفايات اجلارحة وايادة والقاطعة.         - ج
وكلمــا وجــد نظــام فعــال لفــرز النفايــات كلمــا حســن ذلــك مــن خيــارات املعاجلــة والــتخلص منهــا، فضــال عــن      

19Fبد من توفر مبادئ ينبين عليها تنفيذ الفرز اجليد وهي، لذلك الختفيا الكلف اإلمجالية إلدارتا

1: 
 ؛املصاحل كل ضمن موحد وبتطبيق اجلميع ـبل من إدارتا مع النفايات أصنا  يف والوضوح البساطة  -
اية  - خـدمات  نفايـات وحلقـات تـاالت مـع واخلطـرة املعديـة النفايـات مـيج عـدم خالل من والسالمة الـو

   ؛يةالعاد الرعاية الصحية
     العالج بنظام اإلخالل دون التخلص، حلقات مراحل وخمتلف املوافقة التشريعات مع االنسجام  -      

 ؛واملقرات           
 ؛املتكررة األخطاء مصدر املعايري تغري حيث اليمن يف االستقرار -      

                                                 
 . نقال عن:98: مرجع سابق، ص.فياليل حممد األمني) 1

- ADEME : déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), ADEME Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie, Mai 2003,p.1.(www.ADEME.fr). 
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 .النوعية لضمان باستمرار وتقييمها الفرز لشروط املتابعة -      
20Fخاصة بتوفريها ينصح طلباتمت وكذا

1: 
 داخل املمارسني واألشخاص العمال فئات كافة لدى املتوفرة واملعلومة املستمر التكوين 
 ؛الفرز عملية بتفاصيل واملتعلقة املنشأة      

 ؛)التوظيب(الفرز لعملية الهية واملعدات األدوات مجيع توفري 
 صاألشخا لسالمة ايماية ومعدات اإلشارات نظام وضع. 

 اجلسـدية والنفايـات الصـالحية املنتهيـة الصـيدالنية املـواد مـن خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـاتلفرز   بالنسبة أما
 كاجلماعـات السـلطات مـن العديـد فيهـا تتـدخل إجراءات يتبع كونه خاصة، طبيعة ذو فهو البشرية واألعضاء
 .الصحية ؤسسةامل إدارة ةومبعي ومديرية محاية البيئة الدينية الشؤون ومديرية احمللية
بـل  ،كيـاساأل يف التشـرحيية النفايـات مجـع املقبـول غـري مـن جتعـل الدول بعا يف والدينية الثقافية القيود كذلكو 

 شـروط تضـعو  العـادة يف حتـدد الـيت احملليـة األعـرا  مـع ينسـجم مبـا النفايـات هذه مثل مع التعامل يتم أن ـب
 . الدفن

 التوظيب: -2
عمــل بنظـــام الفصــل الثالثــي لنفايـــات خــدمات الرعايــة الصـــحية وهــي نفايــات اعتياديـــة شــبه منيليـــة بعــد أن مت ال
 للقـوانني موافقـة مبعـدات األصـنا  تلـك خمتلـف توظيـب عمليـة تـأيت خطـرة والنفايـات اجلارحـة ايـادةونفايـات 
 حيـث التوظيبات، تلك على دوليا عليها املتعار  والعنونة الرتميي عملية إىل إضافة هلا، املستدام التسيري ونظام
 وامليكروبـات، اجلـراثيم وخمتلـف خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات أصـنا  بـني الفيييـائي ايـاجي التوظيـب يعترب
 .به تتواجد الذي وديطها النفايات أصنا  باختال  وختتلف
 الحتـواء وأكيـاس جـماي كبـرية أو صـغرية حاويـات يف خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات توظيبـات وتتمثـل     
:منها خبصوصيات التوظيب معدات متتاز العالج نفايات ولطبيعة أصنافها، خمتلف أحجام 21F

2 
 ؛العالجية النشاطات نفايات وكتلة حجم مع مكيفة سعة -
 وتسـهيل مجعهـا علـى العامـل اسـتقرار لضـمان متنقلـة حاويـات ضـمن أو اجلـدران علـى التثبيـت نظـام -

 ؛بعد فيما نقلها

                                                 
 . نقال عن:99) المرجع نفسه، ص،1

- Basel Action Network (BAN) « 11 recommendations pour améliorer la gestion des déchets biomédicaux » 
provieded to the technical working group of the Basel Convention by the Basel Action Network (BAN), 
Avril 12-14, 1999,p.4.(www.ban.org/library/11REcSfr~1.pdf).  

 .نقال عن:100) المرجع نفسه، ص، 2
-Véronique chaudier-delage « l’officiel: principaux textes officiels relatifs à la surveillance et la prévention 
des infection nosocomiales » Hygiènes,Revue officielle de la société française d’hygiène hospitalière, 
Volume 4, N3 
juillet 1999, France,p.281.                                                                                                                                     
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 ؛واألرضية مستعملها حساب على ارتدادها خماطر وغياب سحبلل مقاومة -
 التسـربات تفـادي أجـل مـن ومناعـة حكـامبإ ُتسـد حيـث لرتكيبتهـا، مالئـم وإحكامهـا إغالـهـا نظـام -

 ؛تصريفها حالة وانقالبا
 ؛سهلة بكيفية لنقلها واإلمساك القبا مواضع وجود -
:طبيعتها -  ـد اليت السائلة للرواسب وحابسة والضغط، واخلرق واالنيالق الصدمات ومقاومة الصالبة 

 .الكلور مثل خطرية مكونات على احتوائها دون للرتميد القابليةو  حتدث،
 أو بالسـتيكية أكيـاس علـى وتوزيعهـا الصـحية الرعاية نفايات فئات بتعريف طريقة للتوظيب هو أنسب وتكون

توضــع يف أكيـــاس ســوداء داخــل حاويـــات، منيليــة ف فبالنســـبة للنفايــات االعتياديــة والشـــبه، لونيــا مرّمــيةحاويــات 
 مثـل اخلطـرة والنفايـاتوالنفايات اخلطرة كالنفايات املعدية توضع يف أكياس صفراء داخل حاوياتـا املخصصـة، 

، بـين للصـحة العامليـة املنظمـة حسـب فلو�ـا والسـامة الكيميائيـة واملـواد الصـالحية املنتهيـة أو املسـتعملة األدويـة
م(موضح يف  ايادة األدوات وعبوة والصفراء الثالث السوداء واتالعب نظامو   .)03امللحق ـر

 شـرط أن تكـون ،أما النفايات اجلارحة و ايادة فتوضع يف حاويات صلبة لو�ا أصفر مع عبـارة" أدوات حـادة"
 اكمـ  باألغطيـة وميودة  )الكثافة عايل البالستيك أو املعدن من مصنوعة تكون وغالباً (للثقب مضادة اياويات
 أي أيضاً  حتتجي ولكنها فقط ايادة األدوات حتفظ ال أ�ا لدرجة منفذة وغري الصالبة، شديدة تكون أن ـب
 الصـعب مـن( بـا للعبـث مقاومـة اياويـات تكـون أن ــب االسـتخدام، سـوء وملنـع .احملـاـن مـن سـائلة بقايـا
 وحيثما. لالستعمال ـابلة تكون ال حبيث حملاـنوا اإلبر شكل يف تغيري إحداث ـب ماك ،)سرهاك أو فتحها
 الكرتـون مـن املصـنوعة باياويـات يوصـى جـداً، مكلفـة أو متـوفرة غـري املعدنيـة أو البالسـتيكية اياويـات تكـون
هـو موضـح يف كمـا   بالسـتيكية ببطانـة مـيودة تكـون أن وميكـن النقـل لسـهولة العلـب هـذه ثـين وميكـن الثقيـل،

م(  .)03امللحق ـر
ــم(ومــن  األدوات ايــادة حتمــل إمكانيــة للعــدوى ألن ) نالحــظ الرمــي الــدويل للمــادة املعديــة 03خــالل امللحــق ـر

 وهي جتمع معا بغا النظر إذا ما كانت ملوثة أم ال.
إىل ثالثــة أربــاع حجمهــا، يقــوم العــاملون باملؤسســة ســواء أكيــاس أو حاويــات   ظيبــاتوعنــدما تصــل أحجــام التو 
آليـة مـع تفـادي وذلـك باسـتعمال وصـلة بالسـتيكية  ،فايات جبمعها وغلقها بطريقـة مناسـبةالصحية املكلفني بالن
   من أجل السالمة.  بعد ذلك فتحها يتفادى غلقها وعندطريقة التشبيك. 

 ففـي بلـد، لكـل خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات بتسـيري املتعلـق والتشـريع النظـام حبسـب الرتميـي يتغـريو      
 وفيمـا ،)والسـامة الكيميائيـة( اخلطـرة النفايـات لصـنف املخصصـة لألكيـاس األمحـر اللـون تمـداع مـثال اجليائـر
 أصـفر، لـون ذات أكياسـها العـاملي اإلطـار ضـمن التشـرحيية اجلسـدية األعضـاء مـن املتكونـة النفايـات خيـص
 التشريع وضمن
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 مناسـب ورمـي إشارة مع "وىالعد خطر"ب تعنون وكلها األخضر، اللون ذات بالستيكية أكياس فهي اجليائري
 . ةالعاملي الصحة منظمة به توصي الذي اللوين الرتميي التايل اجلدول يتضمن. و للسالمة

لنفايات خدمات الرعاية : الرتميز اللوين الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية )12( جدول رقم
 الصحية كنموذج لنظام الرتميز امللون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والرعايـة (Y1; Y3)األحيائيـة - الطبيـة للنفايات بيئياً  السليمة اإلدارة بشأن فنية مبادئ:)2002(م املتحدة للبيئة املصدر: برنامج األم
 .41،ص.2002/ديسمرب 13 -9، األمم املتحدة، جنيف،الصحية

 .البلدان أحد يف أخرى بألوان ترميي استخدام ميكن العالمات، ووضع باأللوان ييمللرت  املقرتح النظام *
 .الكبرية املستشفيات يف إال حيدث ال **
 مجلــة مــن هنــاك، باإلضــافة إىل مــا ســبق فيمــا يتعلــق بنظــام الفــرز والتوظيــب مــن خــالل ـاعــدة الرتميــي     

22Fوتشمل املخلفات جبمع لفونكامل املساعدون العمال وينفذها يتبعها أن ينبغي اليت املعنية التوصيات

1: 
 ؛املركيي التخيين مكان إىل ونقلها املطلوبة، بالوترية أو رالعناب من يوميا النفايات مجع  -
 ) العنـرب أو املستشـفى( النفايـات حـدوث نقطـة توضـح عليهـا بيانـات وضـع دون أكيـاس أية إزالة ينبغي ال  -

 واحملتوى؛
 ؛النوع نفس من جديدة بأخرى فورا العبوات أو األكياس استبدال للعمال ينبغي  -
 .النفايات إدرار نقطة يف بسهولة الفارغة اجلمع عبوات أو أكياس توفري ينبغي  -
 

 نفايات الرعاية الصحية ونقل املطلب الثاين: مجع وختزين
 اجلمع: -1

                                                 
 .42-41ص. -:  املرجع نفسه، ص)2002(برنامج األمم املتحدة للبيئة )  1
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تعـــد عمليـــة مجـــع نفايـــات خـــدمات الرعايـــة الصـــحية هامـــة وضـــرورية وذلـــك أل�ـــا تضـــمن عـــدم تكـــدس وتـــراكم 
خماطر وآثـار غـري مرغـوب فيهـا، كالتفـاعالت ي حدوث النفايات يف مواـع وأماكن إنتاجها،  وتساعد على تفاد

السلبية اليت تضر بالصحة العامة، لذلك من األـية مبكان أن تضع اإلدارة الصحية جـدوال ثابتـا جلمـع النفايـات 
و الردهــات. مــع إجــراء تنســيق فعــال بــني الطــاـم الطــيب والشــبه طــيب واخلــدمي يف هــذا اخلصــوص، مــن األـســام 

 من دكللتأ وذلك
 النظافـة عمـال بـني فهـم إسـاءة أو تعـارض أو تضـارب أي وملنـع األـسام مجيع من منتظم بشكل النفايات إزالة
 ويفضـل يوميـاً، واحـدة مـرة مبعـدل ـسـم لكـ مـن النفايـات إزالـة ــب األــل وعلـى .الطيب الكادر موظفي وبني
ـات منفصـلني برنـاتني وضـع ــب مـاك عمـل، مناوبـة لكـ خـالل إزالتهـا  السـوداء يـاسكاأل جلمـع خمتلفـة وبأـو
 مع عدم خلط النفايات سوية عنـد اجلمـع ألن كـل نـوع مـن النفايـة.ايادة األدوات وحاويات الصفراء ياسكواأل

 صـنف لـون نفـس وحتمـل البيولوجيـة، للخطورة واإلشارة املصورة بالرموز جلية بعنونة موضحة حتمل على حاوية
 املعديـة خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات مجـع حاويـات بـني الفـرق دراكإ إمكانيـة أجـل مـن تقلهـا الـيت النفايـة

23F، لذلك يفضل عند اجلمع مراعاة ما يليالعادية النفايات مجع وحاويات

1: 
ـع إىل ونقلهـا  )اياجـة حسـب متكـرر بشـكل أو (يوميـاً  النفايـات مجـع ــب -  ييكـاملر  التخـيين مـو

 ؛املعني
 أو اجلنـاح أو املستشـفى( تولـدها مكـان حتـدد بيـان بطاــة اعليهـ يكـون مل مـا يـاساألك تنقـل أال ـب -

 ؛واحملتويات )القسم
 ؛النوع نفس من جديدة بأخرى فوراً  ياساألك أو اياويات تستبدل أن ـب  -
 .النفايات تنتج اليت املواـع لك يف جديدة حاويات أو ياسأك تامدادإ توفري ـب -

ــب أن   النفايـات جتميـع عـن املسـؤولني املسـاعدين العـاملنيباإلضـافة إىل العناصـر السـابقة ومـن أجـل سـالمة 
24Fتتضمن عملية اجلمع ما يلي

2:   
 باألشخاص املسؤولني عن اجلمع؛ جدول -
 جدول اجلمع؛ -
 طريق النقل الداخلي؛ -
 للمعدات الواـية؛لبس األشخاص  -
 طرق غسل عربات النقل وتطهريها؛ -
 استخدام منطقة التخيين وصيانتها وأمنها. -

 ين:التخز  -2
                                                 

 .55، ص.2006،األردن، ناملتوسط، عما لشرقل يمياإلـل املكتب الصحية، الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة)، 2006) منظمة الصحة العالمية(1
معهد الصحة العامة والمجتمعية، وحدة الصحة البيئية، ) عصام أحمد الخطيب: إدارة النفايات الطبية في فلسطين"دراسة في الوضع القائم"،  2

 .13 -12ص. -،ص2003جامعة بيرزيت، فلسطين، 
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بشـكل يتناسـب  التخيين مناطق يف با االحتفاظ يتعني ،خدمات الرعاية الصحية نفايات مجع من االنتهاء بعد
، من حيث حتديد األماكن املناسبة وطرق التخـيين الصـحيحة ،بالشكل الصحيح مع أسلوب معاجلتها فيما بعد

 لكميات وفقا مبىن، أو غرفة أو منفصلة منطقة أكانت سواء هذه، التخيين وأماكن مناطق أبعاد حتديد ينبغيف
ان مـن أن يتم نقـل النفايـات بالطريقـة الـيت متنـع تالمسـها ــدر اإلمكـ ينبغي، كما مجعها ووترية املتحققة النفايات
25Fما يلياخلاصة املرتبطة مبقرات التخيين فيأوصا  التجهييات برز كن تلخيص أل والسائقني، وميـبل العما

1  : 
 مياه؛ بإمدادات وتهية والتطهري التنظيف وسهلة جيدة صر  بشبكة ميودة فاذةن غري صلبة ـاعدة -
  بسهولة؛ إليها الوصول النفايات مبناولة املكلفني للموظفني ميكن -
  املرخصني؛ غري األشخاص دخول ملنع بقفل ميودة -
  بسهولة؛ إليها الدخول اجلمع  )عربات(  ملركبات ميكن -
  والطيور؛ وايشرات اييوانات على منيعة -
  جيدتان؛ وتوية إضاءة -
  الطعام؛ إعداد مناطق أو طازجة أغذية خمازن من بالقرب توجد ال -
 .النفايات عبوات أو وأكياس الواـية واملالبس النظافة معدات إمدادات من بالقرب تقع -
 وسيط، ختيين با التخيين وطوابق العالج بوحدات األوليتني املرحلتني عند مراحل، بثالث التخيين عملية ومتر
 اليت الصحيةاملؤسسة  بنايات داخل مجع نقاط وهي للنفايات، الداخلي التسيري ونظام التشريع شروط وفق يتم

 وحـدات خـارج هـو هلـا املفضـل واملكـان املنيليـة، شـبه والنفايـات الوسـخة واأللبسـة امللوثة املواد لتخيين تستعمل
 يبدأ الوسيط، التخيين مقرات يف النفايات مجع حاويات متتلئ ماوعند ،النفايات تصريف مسار وجبوار العالج
 املفرغـة يف التفريـغ أو والتـدوير، لالسـرتجاع إمـا وذلـك النهائيـة للمعاجلـة برفعهـا العاديـة الرعايـة الصـحية نفايـاتب

 التجمـع دل إىل فتحول واخلطرة املعدية النفايات وحاويات أكياس أما وبانتظام، يومي بشكل وذلك العمومية
 وتعنـون ، للمعاجلـة رفعهـا عمليـة أي ـبـل خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات إليـداع فقـط خيصص الذي املركيي
 البيولوجية. للمخاطر املشرية واإلشارات املصورة بالرموز واضحة مبعلقات احملالت
 ــد الـيت واملخـاطر ثـاراآل يتفـادل دـددة مـدة يف خـدمات الرعايـة الصـحية لنفايـات املركيي التخيين مرحلة وتتم

 معاجلتها، ومرحلة النفايات إنتاج بني ما التخيين مدة تقدر حيث املنتجة، والكمية املناخ حبسب وهذا حتدث،
يت للصحة العاملية املنظمة به تنصح والذي  :التايل بالتـو
 .الصيف يف ـصوى ساعة 48 و الشتاء يف ـصوى ساعة 72: املعتدلة واملناخات املناطق -
 الفصـل خـالل ـصوى ساعة 24 و البارد الفصل خالل ـصوى ساعة 48:  ايارة واملناخات اطقاملن -

 .ايار

                                                 
 .43سابق، ص. : مرجع)2002(برنامج األمم املتحدة للبيئة  ) 1
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 فمـدة واملعديـة اخلطـرة خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات نتـاجإ كميـة مبعيـار املرخصـة القصـوى للمـدة وبالنسـبة 
 :التالية اآلجال تضم ختيينها
 .اعةس 72 التخيين مدة أسبوع/كغ 100 من أكرب إنتاج
 .أيام سبعة ( 07 ) التخيين مدة أسبوع/كغ 100 و الشهر/كغ5 بني ما إنتاج

 النقل:-3
سـواًء رة اخلاصـة اخلطـ عملية نقـل النفايـات هـي مرحلـة حساسـة أل�ـا تتمثـل يف تمـوع عمليـات شـحن النفايـات

علـى وسـيلة املعاجلـة علـى إذا مـا تـوفرت  وتـتم داخـل املؤسسـة الصـحية، أو ايـادة واجلارحـة املعدية والسامة منهـا
 .تتم خارج املؤسسة الصحية عملية نقل النفايات توفرها فإن حالة عدمويف  مستواها
 الـتخلص أو ملعاجلتهـا ييـةاملرك التخـيين منطقـة مـن النفايـات لنقـل مناسـبة شـاحناتو  عربـات تـوفري ــبلـذلك 
ع داخل سواء منها  ملنـع للسـوائل منفـذة غـري قـلالن ناتشـاحو  العربـات تكـون أن ـب ذلكك خارجه، أو املـو
،  املسـطحة أو ايـوا  ذات شـاحناتال عربـات أوال اسـتخدام ــوز الفـ ،احمليطـة البيئـة إىل اخلطـرة املـواد تسـرب
 االنسـكاب، تـاليف تضمن بطريقة الصحية الرعايةخدمات  نفايات نقل يف املستخدمة العربات تصميم ينبغيف
 بالصـفاتعربـات النقـل  تتسم أن وينبغي .الشائعة التنظيف ملواد التعرض ملحت على ـادرة مواد من عتصن وأن
26Fالتالية

1: 
 ؛غوالتفري التحميل سهلة -
 أو التحميـل خـالل النفايـات عبـوات أو بأكيـاس أضـراراً  حيـدث أن ميكـن ممـا حادة حوا  وجود عدم -

 التفريع؛
 .التنظيف سهلة -
ـب .املـواد هـذه انسـكاب حـال يف التصـر  بكيفيـة علـم علـى الشـاحنات سـائقي يكـون أن ــب ذلككـ  ـو
عة نقل وثيقة على ايصول دون خطرة نفايات نقل عدم الناـل على ع من مـو  .النفايات استالم مـو

 
 

 املطلب الثالث: تقنيات معاجلة نفايات خدمات الرعاية الصحية
 وميكـن أــل خطـورة طـرية جلعلهـا واد اخلمن تغيري ميـيات وخـواص املـ معاجلة النفايات ويقصد با الطرق اليت متكن

نقلهـــا أو مجعهـــا أو ختيينهـــا أو الـــتخلص منهـــا بـــدون أن تســـبب أضـــرار  أكثر أمـــان، كمـــا ميكـــنالتعامـــل معهـــا بـــ
27Fلألفراد والبيئة

ـد ، 2 وطرق املعاجلة متعددة وخمتلفة جدا يف احملصلة والناتج النهـائي ولكـل طريقـة ميياتـا وعيوبـا ـو

                                                 
.42المرجع ننفسه، ص.  (1  

 info@libyanmedicalwaste.com.1،ص. النادي اللييب للمخلفات الطبية :احملارق وطرق معاجلة املخلفات الطبية،الطاهر إبراهيم الثابت )2 

mailto:info@libyanmedicalwaste.com
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، فلكـــل صـــنف مـــن النفايـــات طريقـــة للمعاجلـــة تـــتالءم ع نـــوع النفايـــات املـــراد معاجلتهـــاال تتوافـــق طريقـــة معينـــة مـــ
 خمتلف أساليب املعاجلة تنصب يف أربع طرق كربي وهي:وعلى العموم  .وطبيعة املواد املكونة هلا صيةوخا
 الطريقة اآللية؛ -أ  
 الطريقة ايرارية؛ -ب
 الطريقة الكيميائية؛ -ج
 الطريقة اإلشعاعية. -د
28Fاالعتبارات اليت تأخذ عادة عند اختيار الطريقة والتقنية املناسبة للمعاجلة هيو 

1: 
 عليها؛ نطويي الذي واخلطر النفايات طبيعة -
 املصروفة؛ للنفايات القبول -
 البيئة؛ على املصروفة للنفايات احملتملة الضارة التأثريات -
ية سهولة -  التخلص؛ طريقة وموثـو
 التكاليف؛ من ذلك وغري التخلص تكاليف -
 ؛عاملنيوال ومناوليها النفايات هذه منتجي على واملخاطر العامة املهنية األخطار -
 .والعامة احمللية البيئة على التصريف أو التخلص معدات أو ملعمل العام التأثري -

29Fجندومن طرق املعاجلة املستخدمة 

2: 
 :(الطمــر) ن اســتعمال طريقــة الــردم مــن أـــدم الطــرق املتبعــة وإىل اآلن ال توجــد خمــاطر مــ الــردم

 Sanitaryللمخلفـات الطبيـة والبيولوجيـة إذا متـت إجـراءات الـردم بطريقـة صـحيحة وآمنـة (

Landfills وهــي طريقــة مثاليــة لــدول العــامل الثالــث، ولكنــه ال يفضــل اســتعماهلا يف حالــة ،(
   .منهاالنفايات الطبية املشعة ونفايات أدوية العالج الكيماوي فهناك طرق أكثر أمانا 

 التعقـــيم بـــاحلرارة الرطبـــة )Steam Sterilisationمنـــة للبيئـــة وأــــل تكلفـــة يف ): طريقـــة آ
التشــغيل وحتتــاج لفنيــني مــؤهلني، وهــي طريقــة يــتم بــا تعــريا النفايــات إىل خبــار متشــبع حتــت 
ـــة متفـــق  ضـــغط عـــايل داخـــل أحـــواض خاصـــة مقفلـــة تســـمى األوتوكليـــف هلـــا مواصـــفات عاملي

للبخـار إىل النفـاذ واخـرتاق كـل النفايـات وتكـون هـذه األحـواض مقاومـة عليها، حبيث يسـمح 
  .وصامدة ضد ايرارة والضغط الناشئ عن عمليات التشغيل

 التعقـــيم بـــاحلرارة اجلافـــة )Dry Heat Sterilisation اســـتخدام اللهـــب املباشـــر أو :(
ريقـة حتتـاج ألفـران باستخدام الفرن السـاخن بـدرجات حـرارة عاليـة ملـدد زمنيـة طويلـة، هـذه الط

                                                 
.52سابق، ص.مرجع  ) :2002برنامج األمم املتحدة للبيئة(  (1  

.5-2ص. -،صمرجع سابق الطاهر إبراهيم الثابت:)  2  
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ميودة بتجهييات مراـبة للعملية بأكملها ومـع وجـود مؤشـرات خاصـة داخـل املخلفـات الطبيـة 
 ملعرفة جودة التعقيم وال ميكن استعماهلا للكميات الكبرية.

 التخزين )Storage طريقة تعتمد على ختيين املخلفات الكيميائية يف خيانات مصنعة مـن :(
ه الطريقــــــة تســــــتعمل عــــــادة مــــــع النفايــــــات الســــــائلة وال ينصــــــح مــــــادة مقاومــــــة للتآكــــــل وهــــــذ

 باستخدامها لألضرار اليت ـد تنتج عنها على املدى الطويل.
 الـــتخلص عـــن طريـــق التغليـــف يف كبســـوالت )Encapsulation طريقـــة بســـيطة وآمنـــة :(

ـــة التكلفـــة، وتـــتم عـــن طريـــق وضـــع النفايـــات الطبيـــة يف صـــناديق أو حاويـــات مـــن مـــواد  ليل ـو
ــــة اجلــــودة ( ــــل مــــن ايديــــد high-density polyethyleneبالســــتيكية عالي ) أو برامي

) bituminous sandويضـا  عليهـا مـواد مثبتـة كـأنواع مـن الرغـوة البالسـتيكية أو الرمـل (
ال وبعـد جفـا  املـواد املضـافة يـتم إغالـهـا �ائيـاً وترمـى يف املكبـات. هـذه الطريقـة أو الصلص
الطبيـــة ايـــادة مـــن اإلبـــر وايقـــن وبعـــا املخلفـــات الطبيـــة الصـــيدالنية، وال  نفايـــاتصـــاية لل

الطبيـــة  نفايـــاتينصـــح بـــا لألنـــواع األخـــرى ومـــن أهـــم ميايـــا هـــذه الطريقـــة ايـــد مـــن العبـــث بال
 عا األشخاص يف املكبات.   ايادة بواسطة ب

 العــــزل اجليولــــوجي )Geological Isolationة للتخــــيين فقــــط ): هــــذه الطريقــــة شــــبيه
ـــدة عـــن  االخـــتال  هـــو ـــاطق صـــخرية عميقـــة وبعي ـــة مـــن من اســـتعمال مواــــع جيولوجيـــة طبيعي

السطح وعن املياه اجلوفية يف ختيين النفايات اخلطرة، الطريقة غري مفضلة بسبب األضـرار الـيت 
ـــد تنشــأ منهــا علــى املــدى البعيــد وحتتــاج ملراـبــة تســرب النفايــات عــن طريــق آبــار املراـبــة حــول 

 منطقة عيل النفايات.
 الـتخلص عـن طريـق اآلبـار العميقـة )Deep Well Disposal تـتم هـذه الطريقـة حبقـن :(

، مـرت 700النفايات الكيميائية السائلة ذات السمية العالية يف آبار عميقة الـيت ــد تصـل إىل 
 طريقة هلا خماطرها البيئية وحتتاج إىل آبار مراـبة ديطة مبنطقة ايقن.   وهي
 عادة التدويرإ )Recycling وهي إعـادة تصـنيع النفايـات لالسـتفادة منهـا بـدل الـتخلص :(

كمــا أ�ــا مكلفــة بعــا   ،منهــا ولكــن مــن عيوبــا عــدم صــالحيتها لعديــد مــن النفايــات الطبيــة
 اءات صارمة يف عملية فرز ومجع النفايات عند مصدر إنتاجها.الشيء وحتتاج إلجر 

 طـــرق التثبيـــت )Inertization وهـــذه الطريقـــة تســـتعمل مـــع املخلفـــات الصـــيدالنية مـــن  :(
وتـتم خبلـط النفايـات مـع اإلمسنـت واجلـري واملـاء بنسـب معينـة إلبطـال  ،أدوية منتهية الصـالحية

لبيئــة، ومــن عيــوب هــذه الطريقــة أ�ــا غــري تديــة مفعــول تلــك األدويــة وايــد مــن انتشــارها يف ا
 وفعالة مع املخلفات املعدية واحملتوية على اجلراثيم.
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 التحلـل العضـوي )Composting(لـتخلص مـن النفايـات العضـوية الصـلبة : هـذه الطريقـة ل
منهـا عن طريق التخمر العضوي أو التحلل اييوي وإعادة املواد إىل دورتا الطبيعيـة، ويسـتفاد 

% عـن  75طريقة تساعد يف تقليـل حجـم النفايـات إىل وهي   استخراج األمسدة العضوية،يف
مــع  ايفضــل اســتعماهل ،طريــق التخمــر الــذي حتدثــه البكترييــا والكائنــات اييــة الدـيقــة األخــرى

 أنواع معينة من النفايات وليست النفايات الطبية .
 الطبيـة  نفايـاتيـات القليلـة مـن ال: تستعمل على نطاق ضيق جدا وتستخدم مـع الكمالتقطري

 الكيميائية.
 الرتشيح )Filtration تستخدم ملعاجلة الكميات القليلة جـدا كفصـل البكترييـا مـن داليـل :(

 وتستعمل هذه الطريقة مع السوائل اليت يراد تنقيتها وال تتحمل ايرارة كاألمصال.
 وهناك أيضا:
 الكيماوي التطهري )Chemical Disinfection:( 
 اييـة الكائنـات لقتـل الصـحية الرعايـة يف روتيـين بشـكل املسـتخدم اآلن، الكيميـائي التطهـري اسـتخدام اتسـع
ة، الصـحي الرعايـة نفايـات معاجلـة ليشـمل واجلـدران، واألرضـيات الطبيـة باملعـدات العالقـة )امليكروبـات( الدـيقـة
هـا ثر كأ و حتتويهـا، الـيت لألمـراض املسـببة نـاتالكائ تثبـيط أو لقتـل النفايـات إىل الكيميائيـة املـواد تضـا  حيـث

 األمونيـوم وأمـالح الكلـورين بـاتكومر  األلدهيـدات بـاتكمر  هـي الصـحية الرعايـة نفايـات تطهـريل اسـتخداما
                                            .    الفينولية باتكواملر 
 الصـحي الصـر  ميـاه أو الـرباز أو البـول أو الـدم مثـل ائلةالسـ النفايـات ملعاجلـة مناسباً  الكيميائي التطهري ويعد 

 فيهـا مبـا -اخلطـورة شـديدة النفايـات حـىت -الصـلبة الصـحية الرعايـة نفايـات فـإن ذلـك ومـع .30F1ىللمستشـف
 للتحديـدات وطبقـاً  أيضـاً  يميائيـاً ك تطهـر أن ميكـن  إخل ... ايـادة واألدوات امليكروبيولوجيـة، املسـتنبتات
31Fالتالية

2: 
 يكـون مـا غالبـاً  التقطيـع جهـاز إال أن التطهـري ـبـل طحنهـا أو/و النفايـات تقطيـع عـادة لضـروريا مـن •

 ؛املتكرر التعطل أو امليكانيكي للخلل معرض أنه حيث املعاجلة سلسلة يف ضعف نقطة
ـب أيضـا خطـرة بـدورها وهـذه ـويـة، مطهـرات اسـتخدام يتطلـب •  أشـخاص ـبـل مـن اسـتخدامها ـو

 ؛الكافية ايماية معدات مولديه جيداً  مدربني
 املادة ميةك ة،املستخدم الكيميائية املادة نوع وتشمل: التشغيل ظرو  على التطهري فاءةك تعتمد •

 ،والنفايـات املطهـرات بـني الـتالمس مـدى ،والنفايـات املطهـرات بـني الـتالمس مـدة ،املسـتخدمة الكيميائية
م بة،الرطو  التشغيل، حرارة درجة ،للنفايات العضوي ايمل  )، ...اخل؛PH(اهليدروجيين الـر

                                                 
.86مرجع سابق، ص. منظمة الصحة العاملية:   (1  
.87 -86.ص-، صنفسهرجع امل منظمة الصحة العاملية:  (2  
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 .الصلبة للنفايات السطح تطهري فقط يتم •
 اإلشـعاع  )Microwave radiation طريقـة تعقـيم جيـدة وآمنـة إذا اسـتخدمت بصـفة :(

الطبيـــة  نفايـــاتجيـــدة ومـــن عيوبـــا تكلفتهـــا العاليـــة عنـــد التشـــغيل والصـــيانة وتســـتعمل فقـــط لل
32Fة احملتوية على سوائلالطبية املعدي نفاياتالسائلة وال

1. 
 احلرق )Incineration:( 

 عضـوية، غـري مـواد إىل لالحـرتاق والقابلـة العضـوية النفايـات ختتـيل عالية حرارة حتت جافة سدةكأ عملية هوو  
 عـادة العمليـة هـذه اختيـار ويـتم ،النفايـات ووزن حجـم يف بـريك تقليـل إىل وتـؤدي لالحـرتاق ـابلـة غـري ومـواد
ـع يف منهـا الـتخلص أو اسـتخدامها إعـادة أو تـدويرها إعـادة ميكـن ال الـيت تالنفايـا ملعاجلـة 33Fالطمـر مـو

وتـتم  ،2
34Fعملية ايرق على مستوى احملارق واليت يوجد منها العديد من األنواع منها

3: 
 Pyrolytic incineration with an efficient gas( امليودة مبصفيات للغاز كالربولوتيدارق  -

cleaning:( عند التعامل باألخص  عالية يف التعقيمالمن مياياها القدرة  دارق ذات غرفة ميدوجة وهي
و هلا  مئوية 900-800درجة حرارتا من  الصيدالنية والكيماوية،بعا املخلفات املعدية و  نفاياتالمع 

تخدم طن/اليوم وهذا يرجع يجم املستشفيات وعادة ما تس 10/اليوم إىل كغ  200ـدرة استيعابية من 
 .طن/ اليوم للمستشفيات الكبرية 1احملارق بقدرة 

 Single chamber with dust( دارق ذات ايجرة الواحدة مع أجهية تقليل الغبار  -
reduction:( هلا ـدرة عالية ا أنواع بسيطة وأنواع أكثر تطور هذه احملارق خمتلفة األنواع واألشكال فمنه
 وهي فعالة يف معاجلة النفايات والرماد الباـي ميكن ردمه، نفاياتال يم والتقليل من حجم ووزنيف التعق

 وال حتتاج لتقنيات عالية لتشغيلها، وأـل تكلفة يف التشغيل، ومن عيوبا املعدية مبا فيها املخلفات ايادة
أـل  تاودرجة حرار  ،واليت ـد حتتوي على غازات سامة مثل الديوكسني كميات كبرية من األخبرةل إنتاجها
 )cytotoxic drugsلفات األدوية السامة ( خمصاية للتخلص من ال غريالدرجة مئوية   800من 

وغري فعالة مع بعا املركبات الغري عضوية واملقاومة لدرجات ايرارة العالية.  ،واملخلفات الطبية املشعة
-100الستيعابية من درجة مئوية والقدرة ا 400-300عادة دراجات ايرارة بذا النوع ترتاوح من 

 /اليوم وال يفضل استعمال هذا النوع يف الدول اليت تعاين من مشاكل تلوث اجلوي.غك  200
هذا النوع فعال مع  :)Rotary Kilns incinerators(دارق دوارة ذات دراجات حرارة عالية   -

لكيميائية والصيدالنية مبا فيها املعدية ايادة والباثولوجية وا النفاياتاملعدية مبا فيها  النفايات الصحية
احملتوية على كميات كبرية  النفاياتاملشعة و  النفايات الصحيةخملفات العالج الكيماوي وغري فعالة مع 

                                                 
.5مرجع سابق، ص.الطاهر إبراهيم الثابت:  (1  
.71مرجع سابق، ص. منظمة الصحة العاملية:   (2  

.12-10ص. -مرجع سابق، صهيم الثابت:الطاهر إبرا  (3  



 

 

 ام لنفايات خدمات الرعاية الصحيةالتسيير المستد                                                                         الثالث الفصل 
   

128 

من املعادن الثقيلة واليت ينتج عنها أخبرة سامة مثل الرصاص والكادميوم واليئبق. ايرارة يف هذا النوع ترتاوح 
مكلفة وهي  ،طن/الساعة 3إىل  0.5القدرة االستيعابية ترتاوح من درجة مئوية و  1600-1200من 

 .ري األسطوانة ايرارية الدوارة على فرتاتيوحتتاج لتقنيات عالية وفنيني مؤهلني وحتتاج لصيانة دورية منها تغ
وهي أبسط أنواع احملارق وتسمى أحيانا  :)Drum or Brick incineratorايجم ( احملارق الصغرية -
 النفاياتفهي عبارة عن  برميل من ايديد أو ايجارة مفتوح اجلانبني توضع فيه أكياس  ،ارق ايقليةباحمل

املراد التخلص منها، والربميل موضوع على شباك لدخول اهلواء فوق حجارة تتحمل ايرارة ويتم إشعال 
وميكن ردم الرماد وال  نفاياتالهلا مقدرة عالية يف التقليل من وزن وحجم النار يف ايطب حتت الربميل، 

ليلة التكلفة وال   % من امليكروبات 99ميكن هلا القضاء على ، حتتاج إىل شخص مؤهل لتشغيلها ـو
فأغلب األحيان ال تصل درجة ايرارة إىل  الصيدالنيةالنفايات ميكن هلا القضاء الكامل على الكيماويات و 

 .غازالتطاير و املرماد الالسوداء و  ألخبرةرية من اكميات كبل من عيوبا إنتاجها، درجة مئوية 200
هي دارق متكاملة ذات تقنيات عالية موضوعة على  ):Mobile Incineratorsاحملارق املتنقلة ( -

كاملستشفيات، هذه طريقة حديثة   النفايات الصحيةعربات خاصة، حيث تنتقل العربة إىل مصادر 
 خالل الشوارع وتكون ميودة مبصفاة النفاياتاها جتنب نقل ومن مياي .وتستعمل حاليًا يف بعا الدول

 .تعمل على تقليل الغازات السامة والغبار املتطاير من عملية االحرتاق
م(وكل نوع من أنواع احملارق السابقة الذكر مرفق بشكل   ).03يف امللحق ـر

 وحسب جم فتقسم احملارقهذا التقسيم مت على أساس معيار الرتكيب وأما على أساس معيار اي       

35Fوكالة محاية البيئة األمريكية إىل

1: 
 كغ/الساعة من النفايات.91سعتها أـل من  حمارق صغرية: -
 .كغ/الساعة227-91سعتها بني  حمارق متوسطة: -
 .كغ/الساعة227سعتها تفوق  حمارق كبرية: -
م ( الشكل ويوضح    ) شكل مبسط للمحارق 09ـر

 نفايات خدمات الرعاية الصحية ة): شكل مبسط حملرق09الشكل رقم(

                                                 
.12مرجع سابق، ص.:الطاهر إبراهيم الثابت   (1  
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، 2006 األردن،-املتوسط، عمان للشرق اإلقليمي الصحية، املكتب الرعاية لنفايات أنشطة اآلمنة اإلدارة منظمة الصحة العاملية:املصدر: 

 .72ص.

بوجـود األكسـجني بـدرجات حـرارة عاليـة  نالحظ أن عمليـة حـرق النفايـات تـتم من خالل الشكل أعاله       
ينـتج ف ،الحـرتاقلاهلد  منها حتويل املركبـات العضـوية واملـواد القابلـة لالحـرتاق إىل مـواد غـري عضـوية وغـري ـابلـة 

 وبعـا النيرتوجـني وأكاسـيد الكربـون أكسـيد وثـاين البخـار تشـمل غازيـة نبعاثاتإاحرتاق املركبات العضوية عن 
 العمليـة عـن الناجتـة العادمـة وامليـاه الرمـاد وحيتـوي .رمـاد شـكل علـى صـلبة متبقيـات إىل باإلضـافة، السامة املواد
 .والبيئة الصحة على العكسية التأثريات ملنع معاجلتها ـب اليت سامة مركبات على أيضا
نالحـــظ أن كـــل طريقـــة هلـــا  الصـــحية مـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره مـــن تقنيـــات وأســـاليب معاجلـــة للنفايـــات       

يف االسـتخدام عامليـاً خـالل  راالطريقـة األكثـر انتشـا ولكن، يات وسلبياتخاصيات متييها عن األخرى وهلا اـاب
هــي طريقــة ايــرق والــيت تــتم بواســطة العديــد مــن احملــارق كــم ذكــر  الســنوات املاضــية ومــا زالــت كثــرية االســتعمال

علـى الصـحة  والـيت تشـكل خطـورة ،ألن احملارق هلا مقدرة كبرية يف التقليل وإنقاص كمية النفايات املعديـةسلفا، 
ــت ويف حالــة وجــود خلــل أو عــدم القيــام بــا بوجــه ســليم هنــاك احتمــاالت   .العامــة واألفــراد ولكنهــا يف نفــس الـو
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لكـي ال تكـون هنـاك رهـا سـلبية ومـدمرة للبيئـة احمليطـة، لـذلك و ثار أضرار نتيجة املعاجلة ـد تكون آكبرية يف ظهو 
36Fأن تتوافر هذه احملارق على الشروط التاليةآثار سلبية لعملية ايرق وخماطر على البيئة ـب 

1 :           
ــة بطريقــة تســمح بــايرق التــام عنــد درجــة حــرارة ال تقــل عــن  - مــع وجــود أجهــية  م1050ºـــب أن تعــد احملـر

لقياس وتسـجيل درجـة ايـرارة تعمـل بكفـاءة أثنـاء فـرتة ايـرق لتسـجيل التغـريات يف درجـة ايـرارة يف أثنـاء عمليـة 
 ايرق؛

ـب التأكد من املواد املتبقية بعد ايرق، وأنه ال يوجد با أي آثـار مللوثـات ميكروبيـة أو كيميائيـة ــد تسـبب  -
 ا صحية أو بيئية؛أضرارً 

 ـب أن تيود احملارق مبعدات مالئمة ملعاجلة الغازات الناجتة عن عملية ايرق ـبل صرفها للهواء اجلوي؛ -
ـود تيود احملارق ايديثة مبعدات ل - الستفادة من الطاـة الذاتية املتولدة، واالنتفاع بـا يف عمليـة ايـرق لتـوفري الـو

 املستخدم من مصادر خارجية؛
ـود وأجهـية ـيـاس  - ة للصيانة الدورية، وخصوصا صيانة الغال  املـبطن ومعـدات حـرق الـو ـب أن ختضع احملـر

 درجة ايرارة؛
ومبــداخن ذات ارتفــاع كــا ، وكــذلك  الغازيــة الناجتــة عــن االحــرتاقتيويــد احملــارق بوســيلة لغســيل االنبعاثــات  -

 تركيب أجهية  أوتوماتيكية لقياس كثافة الدخان وتركيي املواد العالقة؛
ــت لعبــوات النفايــات الــواردة مــن املؤسســة  -  ــة ومعــيول عنهــا للتخــيين املـؤ ــع احملـر تــوفري مكــان مناســب يف مـو

ــع آخــر لتخــيين الرمــاد وبقايــا ايــرق ـبــل نقلهــا الصــحية أو مــن مصــادر خارجيــة، كمــا ـــ ــع  إىلب تــوفري مـو مـو
 الردم النهائي.

 يف املؤسسة الصحية. اإلدارة الفاعلة لنفايات اخلدمات الصحية املبحث الثالث:
 كاملـة املسـؤولية تتحمـل كعمليـة دارةإلا وجـود وظيفة سيحدد الصحية ؤسسةامل صعيد على يتبع الذي املدخل إن 
 عـدد إمجـايل مـن فقـط يقلـل ال مبـا النهـائي مكا�ـا إىل توليدها نقطة من يبدأ صحيةال لنفاياتا ةر ادإل العمل تطويرف

 وظـــائف لتحســـني معـــا املـــدراء و للعـــاملني الكافيـــة الفـــرص ميـــنح أيضـــا بـــل ،فحســـب املهنيـــة اإلصـــاباتو  ايـــوادث
ابة والتنفيذ التنظيم و التخطيط  . إدارتا يف املستخدمة واليمنية بشريةوال واملعلوماتية واملالية والـر

                              صحيةال النفايات جتاه املستشفيات ملدراء الكربى املسؤوليات:  املطلب األول
 ؤسسة للم ءةو كف إدارة وجود على كبري بشكل خدمات الرعاية الصحية نفايات مع الناجح التعامل يعتمد
                           .                                تدريب أحسن مدرب وظيفي طاـم و كافية، مالية موازنة و منظمة، عمل اتوإجراء لوائح لديها الصحية

37Fيأيت ما اجلانب هذا يف ؤسسة الصحيةامل مدير مسؤوليات أهم منو 

2 : 

                                                 
.319 -318ص. -،ص2006سامية جالل سعد: اإلدارة البيئية املتكاملة للمستشفيات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مجهورية مصر العربية،   (1  

 .333 -331ص. -مرجع سابق، ص ) سعد علي العنيي: 2
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 فيهـا ودـددة مكتوبـة وامـرأو  ــرارات مبوجـب ؤسسـةامل مسـتوى علـى الطبيـة النفايـات إدارة فريـق تشكيل -1
 والعـاملني التمريضـية واهليئة الطيب الطاـم من كان سواء ،فيها عضو كل أدوار ومسؤوليات صالحيات

   ؛والنقل اخلدمة وعمال املخترب أو الصيدلة يف
 تــال يف معــه يعملـون الــذين والعــاملني يف املؤسســة الصـحية النفايــات إدارة عـن املســؤول املوظــف تعيـني -2

 التنصـــل مـــن منعـــا كتابيـــا وظـــائفهم مجيـــع توصـــيف يـــتم أن علـــى ،الـــتخلص و والتخـــيين قـــلوالن اجلمـــع
 ؛النفايات وهو شيء أخطر مع التعامل يف التقصري أو الوظيفي

 وضــــع مســــؤولية عليــــه تقــــع والصــــيانة اهلندســــة وشــــعبة األطبــــاء مــــع وخصوصــــا اآلخــــرين، مــــع بالتعــــاون -3
 علـــى منهـــا والـــتخلص النفايـــات تـــدفق مبخطـــط يـــداحتد و باســـتمرار وحتديثـــه ؤسســـةللم العـــام املخطـــط
 ؛للعاملني وايركة واليمان املكان أساس

 عــن فضــال ،ؤسســةبامل النفايــات إدارة برنــامج إلجنــاح األمــوال مــن كافيــة ختطيطيــة وازنــةم وضــع مراعــاة -4
 ؛عالية بكفاءة الربنامج لتنفيذ الداعمة واملادية البشرية املوارد خطط إعداد

 وإجــراء وتكييفهــا بتعــديلها والقيــام العمــل عــن تــنجم ـــد الــيت بــأول أول االحنرافــات دىولتفــا باســتمرار -5
تني عـــاملني تعيـــني يتطلـــب ،ســـريعة املعاجلـــات  اخلارجيـــة اجلهـــات مـــع والتنســـيق الســـرعة وجـــه علـــى مــــؤ
ف ملواجهة  ؛البلديات أو األمانة أو البيئة وزارة أو الصحة وزارة مع املـو

 إدخـال سـعي عـن فضـال املسـتجدات احـدث علـى  النفايـات بفريـق العاملني وتأهيل تطوير من التأكد -6
 ؛والبيئية العلمية للتطورات ومواكبته معارفه زيادة بد  املتقدمة الربامج لتلك ؤسسةللم كمدير نفسه

 الصــر  أنظمــة مراـبــة وكــذلك ، واإلصــابات وايــوادث بــاألمراض اإلصــابة مــن العــاملني ومحايــة مراـبــة -7
 ـواعــد خيــرق ملـن القاســية العقوبــات وأنظمـة القــانون فــرض علـى الرتكيــي عــن فضـال ؤسســةامل يف الصـحي
   ؛النفايات تال يف لربناته الصحيح التطبيق عدم

 ؛الكرتونيا يكون أن يفضل الذي والتسجيل وايفظ التوثيق تطوير -8
ع أن يفرتض -9  والـيت أحيانـا، النفايـات هحتدثـ ملـا الكارثيـة واألزمـات والنكبات الطوارئ حاالت ديرامل يتـو

 . العمل أثناء الطارئة اياالت ملواجهة برنامج وضع مراعاة تتطلب
 يف املؤسسة الصحية النفايات إدارة فريقاملطلب الثاين: 

 السيطرة لؤو مس ،املؤسسة يف األـسام رؤساء وعضوية رئيسا املستشفى مدير من الفريق يتكون ما عادة
 اإلداري، واملعاون املستشفى، إدارة مدير التمريا، رئيسة األشعة، مسؤول ،الصيادلة رئيس العدوى، على

 منظمة أـرته تنظيمي هيكل وهنالك النفايات إدارة ومسؤول ايسابات، على املشر  الصيانة، مهندس
  املوايل. الشكل يوضحه العاملية الصحة
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حية حبسب منظور منظمة الصحة ): الشكل التنظيمي إلدارة النفايات يف املؤسسة الص10الشكل رقم(
 العاملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معهـد الصـحة العامـة والتمعيـة، وحـدة الصـحة عصام أمحد اخلطيـب: إدارة النفايـات الطبيـة يف فلسطني"دراسـة يف الوضـع القـائم"،  املصدر:
 .19، ص.2003البيئية، جامعة بريزيت، فلسطني، 

املستشفى مدير  

 املستشارون
 على السيطرة مسؤول -

 العدوى
 أقدم صيديل -
   األشعة مسؤول-

مسؤول 
إدارة 
 النفايات

  املستشفى مهندس -
  البيئية اخلدمات رئيس -

  ؤسسةبامل األقسام رؤساء
  واألسنان الطيب -
  ندسةاهل -
  املذاخر و الصيدلة -
  األشعة -
  الدم مصرف -
  واإلعاشة التغذية -
  اإلدارة -
 املالية -
 ...اخل املختربات-

 

  التمريض رئيسة -
 إدارة مدير أو اإلداري املعاون -
  ؤسسةامل

  املمرضون و املمرضات -
 الطبيون املعاونون -

 و الداعمة املالكات
  ساندةامل

 يف فاياتللن املعاجلة و اخلزن و املناولة و اخلدمة و النظافة يف التشغيليون العمال
  ؤسسةامل
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 الشــكل يف وظــائفهم املبينــة الفريــق أعضــاء بعــا وواجبــات ملســؤوليات دــدد وظيفــي لوصــف وضــيحت أدنــاه ويف
   أعاله

 مسؤول إدارة النفايات :  -1
 باتصــاله يتمتــع الــذي املستشــفى يف خــدمات الرعايــة الصــحية نفايــات إدارة عــن املســؤولو  املباشــر املوظــف وهــو
ـف تقـدمي خبصـوص اآلخرين الفريق أعضاء مع تعامله يف املستمر وتواصله ؤسسةامل مدير مع الدائم  الصـحي املـو
 ومجعهــا النفايــات فــرزو  بفصــل اخلاصــة األعمــال تنســيق ليجــري تقريبــا يــومي بشــكل و بــأول أول النفايــات عــن

 النفايـات، مـع الـدـيق للتعامـل تبعـا ومهمتـه مسـؤوليته حتـدد مـا وعـادة ،منهـا النهـائي والـتخلص وخي�ـا ومناولتهـا
38Fباآليت عادة تتمثل واليت

1   : 
 التلقــيح علــى تشــمل والـيت املهنيــة للصــحة برنـامج ووضــع النفايــات إدارة ســوء عـن الناجتــة املخــاطر شـرح -

ائية واإلجراءات  ؛لإلصابات التعرض بعد العالجية اإلجراءات عن فضال ، األخرى الـو
ايــة ملالبــس العــاملني ارتــداء متابعــة  -  مثــل الصــحية بالنفايــات ةاملرتبطــ اخلطــورة مــدى علــى املعتمــدة الـو

 ؛واألرجل األيادي وواـيات الوجه وأـنعة) اخلوذة(  الرأس واـية
 ملــــئ مــــع بــــذلك العــــاملني وتوجيــــه الطبيــــة بالنفايــــات اخلاصــــة البيانــــات وتوثيــــق وزن علــــى اإلشــــرا    -

 ؛بدـة الغرض هلذا احملددة االستمارات
 العــــاملني علــــى املباشــــر واإلشــــرا  ، لرئيســــيا نيي تخــــال إىل باياويــــات ونقلهــــا النفايــــات مجــــع مراـبــــة  -

 ؛األخطار من حتذيرهم و وتوجيههم
ايـة ومعـدات والعربـات اياويـات بتـوفريؤسسـة امل يف والتجهيـي املشـرتيات إدارة إىل اإليعاز  -  واآلالت الـو

 ؛املناسبتني والنوعيات بالكميات ، بالنفايات املتعلقة املهمة والتجهييات
 مــع التعامــل خيــص فيمــا بــم املناطــة  ومســؤولياتم  بواجبــاتم العــاملني تنفيــذ علــى الكامــل اإلشــرا   -

 ؛اجليد لألداء وحتفييهم وتقييمهم عليهم األعمال توزيع عن فضال النفايات
 الدـيقـــة املعاجلـــة ألـيـــة العـــاملني بـــني واإلعالمـــي الصـــحي الـــوعي لنشـــر  األـســـام مـــدراء مـــع التنســـيق  -

 ؛والتدريبية والتنشيطية التثقيفية الدورات إعداد يف كةشار امل و الطبية للنفايات
 حــــول احملدثــــة والتعليمــــات اإلرشــــادات وإعطــــائهم العــــاملني مــــع مســــتمرة وداضــــرات لقــــاءات إجــــراء  -

 حـول مكتوبـة تعليمـات وجـود يـدركون وممرضـات أطبـاء مـن األخرى امللكات أن من والتأكد املوضوع،
 ؛ املوضوع

 التعامـــلات إجـــراء ومعرفـــة النفايـــات، معاجلـــة تـــال يف واإلصـــابات ايـــوادث يرلتقـــار  الدـيقـــة املراجعـــة  -
 .معها

                                                 
 .136-135ص.  -) المرجع نفسه، ص 1
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                                                                                         ) : الفين القسم مدير فيهم مبا(  األـسام رؤساء-2
 التعامل بثقافة وواعني مدركني واخلدمية واإلدارية والصحية التمريضية الفرقو  األطباء مجيع أن من التأكد -

 وخي�ا ومناولتها وفرزها مجعها إجراءات حيث من خدمات الرعاية الصحية نفايات مع الصحيح
          ؛                                                                                            عالية بدرجة منها والتخلص

 وتطبيقاتم ممارستهم من والتأكد)  اخلدمة عمال خصوصا و(  إليه يتبعون الذين العاملني أداء متابعة -
       ؛                                                                                                                 بالنفايات الصلة ذات إلجراءات الدـيقة
                                              النفايات إدارة مسئول مع الفعال التنسيق ضوء يف العمل أثناء األخطاء وتسجيل مالحظة تفعيل

                                                                                                                   :                                                                                         العدوى على السيطرة مسؤول  -3
 اآلخرين تيويد عن فضال االنتقالية، لألمراض املسببة املواد من للتخلص الالزمة التدريب وسائل ديدحت -
اية ووسائل األمراض تلكب تتعلق اليت واإلرشادات بالنصائح املستشفى يف  التعامل عند خصوصا منها الـو
                                                                                                      ؛النفايات مع
 حيتاجه من لكل التدريب نشاطات لتنسيق التمريا رئيسة و ؤسسةامل وإدارة األـسام برؤساء االتصال -
                                                                              الرعاية الصحية. نفايات مع يتعاملون ممن
                                                                                           : التمريا رئيسة -4
؛               لألداء عالية  معيارية على للمحافظة كافة النفايات فريق أعضاء مع ماملنظ واالتصال الفعال التنسيق -
 يف النفايات فصل عن مبسؤولياتم للنهوض واملمرضات املمرضني بني املناسبتني واملعرفة الوعي نشر -
                               ؛معها للتعامل الصحية األساليب على العمل أثناء تدريبهم عن فضال الردهات، و جنحةاأل
 الدـيقة باملفردات وااللتيام ينسجم ومبا لردهات ونقلها ومجعها النفايات فصل مستليمات توفري متابعة -

 ؛الصحيح بالشكل ألدارتا
 وأمانة بصدق ونقلها العمل تنفيذ أثناء تظهر اليت النفايات مع التعامل سلبية عن  املالحظات تسجيل -
                                                                                          .ؤسسةامل إدارة إىل
                                                                                                                      :  الصيادلة رئيس -5 
 من للتقليل جاهدا يسعى أن ينبغي األدوية ملخازن األمنية اإلدارة عن ولاملسؤ  الشخص باعتباره -

 النصائح بتوجيه معها للتعامل املناسبة األساليب وحتديد الكيماوية، واملواد الصيدالنية النفايات
                                                             ؛                                           النفايات من اخلطري النوع بذا يتعلق فيما واإلرشادات،

 يف العاملني بني خدمات الرعاية الصحية نفاياتب يتعلق الذي والكيماوي الصيدالين الوعي نشر -
 النفايات مع املتعاملني العاملني أن من الـتأكد على عالوة ،ومذاكرها األدوية وخمازن الصيدليات
 املستجدات ضوء يف املستقبل يف األفضل على نوسيحصلو  كا  تدريب على لواحص ـد الصيدالنية
 .والعملية العلمية
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 مسؤوليات نفس هيو  العمليات و املختربات و األشعة مسؤول ومسؤوليات واجبات كما ال ننسى 
 بالنفايات عمله يتعلق األشعة ملسؤول بالنسبة مثال اختصاصه يف كل لكن الصيادلة، رئيس وواجبات
                                .                                                               املشعة
                                                                                                                            :  اخلدمات مدير -6 
 إدارة برنامج مستليمات توافر ومتابعة املناسب بالشكل بواجباتم اخلدمة عمال ـيام نم التأكد -

، والتوصية املطلوبة االحتياجات وتسجيل واملكائن واألجهية األدوات صالحية فحص عن فضال النفايات،
                                                                                                                                      ؛بدرجها يف اخلطة اإلسرتاتيجية للمستشفى

 املالحظات وتسجيل غريها و الفرز حاويات و النقل وعربات النفايات نيي خت مواـع صالحية من التأكد -
                                     .معه العاملني من حيتاجه ممن بتدريب والتوصية العمل يف تقع اليت السلبية

                                                                                 :  املستتشفى صيانة مهندس-7
 ومعاجلة إنشائها أو بنائها عملية عن فضال النفايات خين مواـع وإمكانيات وسائل على احملافظة -

 ؛                                                                                         ارباستمر  با املتعلقة املشكالت
  ؛واخليانات والعربات اياويات لكوكذ األخرى، النفايات معاجلة ووسائل احملارق وصيانة نصب -
 يف معه يناآلخر  نياملهندس اشرتاك لكوكذ باملعدات يتعلق ما لكل الدائمة الفحص عملية يف اإلسهام -

  .للنفايات األخرى املعاجلة ووسائل املعار  استخدام على التدريب
ـم( لالشك ما نالحظه من         خـط مـع ،النمـوذجيالصـحية  ةاملؤسسـ نفايـات إدارة هيكـل أنـه يبـني )10ـر
 الرعايـة نفايـات ريبتسـي املعنيـني نييالرئيسـ املـوظفني بـنيواالتصـال  االرتبـاط ومسـارات اإلدارة مسـؤوليات مسـار
ومـن خـالل مـا  ؤسسـة صـحية،م لكـل اخلاصـة االحتياجات حسب يعدَّل أن اهليكل هلذا ميكنلكن و  ،الصحية

انـه يف كبـرية ايجـم ف  ستشـفياتامل يف الرئيسيني ملوظفنيا مت شرحه من وصف وظيفي ددد ملسؤوليات وواجبات
 ،املسـؤوليات مـن ثـركأ أو تمـوعتني نجـيي أن واحـد لشـخص ميكـن صـغرية ايجـم املؤسسـات املستشـفيات

 .املبادئ نفس تطبيق مع ولكن
 ؤسسة الصحيةامل يف اخلدمات الصحية نفايات خطة املطلب الثالث:

 تعليمــات أو وصــايا أو نصــائح أو إرشــادات وضــع علــى يف املؤسســة الصــحية للنفايــات التخطــيط يقتصــر ال 
 واملتوســط القريــب املــدى علـى هلــا مثــلاأل تطبيــقلل تدامةمسـ وبــرامج عمليــات يشــمل بـل ،معهــا للتعامــل دـددة
بصـفة  حتـدث معلومـات ـواعـد علـى املعلومـات كافـة وضـع يتطلـب ومراجعتهـا اخلطـة فتطبيـقلـذلك  ،والبعيـد
 اليت العوامل ومن ،خدمات الرعاية الصحية نفايات إدارة لربامج املستمر التحسني احتماالت شاملة مستمرة

39Fاآلتية املتطلبات حتقيق هي ةطاخل تطبيق تساعد على

1: 

                                                 
املؤمتر العريب الثالث لإلدارة البيئية(االجتاهات ايديثة يف إدارة  املخلفات حبوث وأوراق عمل  دمد بن على اليهراين، فايدة أبو اجلدايل: اإلدارة املستدامة للنفايات الطبية،1) 

  .227،ص.2004 نوفمرب 25-23مجهورية مصر العربية،إلدارية، شرم الشيخ، املنظمة العربية للتنمية ا اللوثة للبيئة)،
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 ؛الطبية للنفايات املستدامة اإلدارة مبدأ واعتماد الصحية ؤسساتامل يف التنظيمية لاكاهلي تغيري -1
 )؛معاجلة تقنيات حبوث، دراسات، استشارات،( الالزم املايل الدعم توفري -2
 ؛يدفع امللوث مبدأ تطبيق -3
 ؛الصحية ؤسساتامل يف يةالبيئ اإلدارة نظم ممارسة تشجيع -4
 .والتدوير االستخدام إعادة تشجيع -5
: هي رئيسية خطوات ثالثة هناك فان الصحية ؤسساتامل يف الطبية للنفايات املستدامة اإلدارة مبدأ لتطبيقو  40F

1 
 :األوىل اخلطوة -أ
 لألفـراد ايـايل ضـعالو  لتحديـد شـاملة مراجعـة بعمـل القيـام هـي النفايـات إلدارة فعالـة خطـة حنـو وةخطـ أول إن

 وإعـداد النفايـات مـع التعامـل مهـام وحتديـد ،الصـحية الرعايـة نفايـات بـإدارة املتعلقـة واملسـؤوليات والواجبـات
 شـتملت الـيت واألدوار اإلدارات افـةك مـن املعلومـات مجـع مـن بـد فـال األسـاس هـذا وعلـى، بـا اخلاصـة التقـارير
ت ،تفصيلية معلومات تشمل أن ـب املراجعة هذه بان علما ؤسسة،امل عليها  جلمـع األفـراد يقضيه الذي والـو

 .معاجلتها أو معها التعامل أو النفايات
  :الثانية اخلطوة -ب
 التكاليف يقدر أن املايل املدير على اخلطوة هذه ويف ،املطلوبة التكلفة تقدير وهي الثانية اهلامة اخلطوة تأيت 

 ميكن اليت أو ،طبية نفايات يصبح مث واحده ملرة استخدامه يتم بند لك مشرتيات ـيمة ذلك يف مبا املطلوبة
 .استبداهلا ميكن اليت أو عديدة ملرات استخدامها

 :املراجعة عند حسابا ـب اليت التكاليفو 
 ؛الصحية الرعاية نفايات وعالمات ياسوأك حاويات -
 ؛التعقيم ومواد املطهرات -
اية لوازم -  ؛االستخدام مرات عدد االعتبار يف األخذ مع اخلاصة واألحذية القفازاتو  األـنعةك الشخصية الـو
ود النفايات نقل عربة - ع خارج إىل النفايات نقل حالة يف والسائق والـو  ـبل أو معاجلتها بعد سواء املـو
 ؛ذلك

 .املقاول تكاليف -
 :الثالثة اخلطوة -ج
 أسـاس علـى تقـوم لـإلدارة سياسـة وضـع فهـي الصـحية اخلـدمات نفايـات إدارة خطـة إعـداد يف الثالثـة اخلطـوة 

 نفايـات إلدارة تنفيـذها يـتم الـيت واملمارسـات اإلجـراءات السياسـة هـذه تشـمل حيـث ،اياليـة والتكـاليف املهام
ـب ،منهـا النهـائي الـتخلص مرحلـة وحـىت النفايـات ظهـور مرحلـة مـن بـدء الصـحيةاخلدمات   هـذه تكـون أن ـو
 باملؤسسـة، موجـودة فئـة أدىن وحـىت إداريـة سـلطة أعلـى من املسؤولية مستويات افةك تبني نوأ مكتوبة السياسة
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ـب يعهـا املسـئولة اجلهـات ـبـل مـن رمسيـة بصـفة اخلطـة هـذه اعتمـاد يـتم أن ـو  لكافـة وشـرحها املـدراء مـن وتـو
ب األـسام مجيع يف املوظفني  املشـرتيات تقيـيم إعـادة ذلك يف مبا سنوية بصفة وحتديثها اخلطة مراجعة أيضا ـو
 مـن ايـد أو اخلطـة يف القصـور أوجـه حتديـد ذلـك نشـأ مـن حيـث عـام لكـ يف التكـاليف بـني مقارنـات وعمـل

 حتقيق كال اجلانبني. أو التكاليف
 األخـــذ نفايـــات خـــدمات الرعايـــة الصـــحية ةاإلدارة الصـــحية لتســـيري خطـــ املعنيـــون يوصـــي بشـــكل عـــامو         

سـات ؤسامل سـتوىم علـى لـكوذ ،2004عـام يف العامليـة الصـحة ةظمـمن با وصتأ اليت الستة اخلطوات بطريقة
41Fوهي لكذ شابه ما و ،ةمتوسطأو  ،ةصغري  ،ة،كبري ةعام ،ةختصيصي ،ةتعليمي تكان سواء الصحية

1   : 
ـــد -أوال ـــة هـــو يكـــون والـــذي:  مســـؤول موظـــف ختصـــيص أو حتدي  والعـــاملني اإلدارة بـــني وصـــل حلقـــة مبثاب
ابــة ملتابعــة الطبيــني ريوغــ الطبيــني خــريناآل  احملــوري الرجــل هــو يكــون حبيــث ،النفايــات بــإدارة املتعلقــة األمــور وـر
 االمتثـال بشـان كلذو  وخارجها ؤسسةامل داخل املختصة التنظيمية السلطات و اجلهات مجيع مع ينسق الذي
 وال للعمـل، يتفـرغ ال حبيـث عاليـة وظيفـة ذو يكـون أال ينبغـي املوظـف هـذا أن املختصـون يؤكـد و العام للنظام
هـو  املوظـف وهـذا ؤسسـةامل يف املتميـي العمـل هـذا جـودة حتسـني يف والتـأثري اخلـربة ميتلك ال حبيث مبتدأ موظفا
 مـن بأنـه التـذكري يفوتنـا وال ،كمسـؤوليات بالتفصـيل واجباتـه وحددت كما ذكر سابقا النفايات إدارة مسؤول
 التعاونيـــة والقـــدرات أحيانـــا واملضـــين الشـــاق للعمـــل والرغبـــة بليـــةالقا لديـــه تتـــوفر أن البـــد املنصـــب هـــذا يشـــغل
   ؛التخطيط بعملة البدء ـبل وذالك سابقا إليها املشار

 املعرفـة وتثبيـت دراسـة لـكذ ويتنـاول : الصـحيةرعايـة ال نفايـات إدارة عـن املطلوبة املسوحات إجراء -ثانيا
 يــتم الــيت املناســبة املقرتحــات وتقــدمي التحســينات جــراءإل االحتياجــات وحتليــل هلــا القــائم الوضــع عــن املوجــودة
42F، وتؤكد منظمة الصحة العاملية أن خطوة إجراء املسوحات تتناول مراحل عدة هياخلطة يف تثبيتها  الحقا

2: 
 وعــدد األشــغال ومعــدل ، فيهــا األســر وعــدد ؤسســة الصــحيةامل نفايــات نــوع عــن عامــة معلومــات مجــع -

 ؛كلذ شابه وما الطبية األـسام
ـــة دتـــوى علـــى للتعـــر  أويل مســـح -  عنهـــا والتعبـــري املســـتخدمة ةاألســـر  وعـــدد ومصـــدرها النفايـــات كمي

 ؤسسة؛امل أـسام من ـسم لكل) كغ(  للنفايات اليومي باملعدل
ــــث مــــن النفايــــات إدارة ألســــاليب وجــــادة دـيقــــة مراجعــــة  -  واملعاجلــــة واخلــــين والنقــــل واجلمــــع الفــــرز حي

 ؛منها والتخلص
 كفــاءة مســتوى وحتديــد النفايــات مــن والــتخلص نقــلال ملعاجلــة املتاحــة واألدوات املعــدات ميوتقيــ جــرد  -

 ؛غريهاو  والعربات اياويات عدد على التعر  عن فضال تشغيلها،
 ؛ومهاراتم ومعارفهم مـابليته وحتديد النفايات إدارة يف العاملني ومسؤوليات وواجبات أدوار توصيف -
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 ؛ تدويرال إعادة أو ستخدام،الا وإعادة يارات،اخل قييموت النفايات إدارة كلف حتديد -
 واياويــات والعربــات األكيــاس ومواصــفات النفايــات أنــواع تشــفري يف املســتخدمة األلــوان أنظمــة تقيــيم -

 ؛السالمة إجراءات تقومي وكذلك
 طنقـا بيـان حيـث  منهـا بـالتخلص وانتهـاءً  مجعهـابدايـة  مـن النفايـات تدفق ورسومات خمططات إعداد -

ـــت وختيينهـــا جتميعهــا  والردهـــات املرضـــى غـــر  ومواـــع نقلهـــا، خـــالل املســـتخدم واملمــرات والـــدائم املـؤ
 ؛واألجنحة

: اعتمــادا علــى اخلطــوتني الســابقتني، يفــرتض بفريــق النفايــات إدارة حتســني إلجــراء التوصــيات إعــداد -ثالثــا
 األنظمـــــةو  مءالتيــــ مبــــا ،تــــاار إد حســــنيلت الالزمــــة التوصــــيات يقــــدم أن ؤسســــةامل يف عنهــــا املســــؤول النفايــــات
 البشــرية واردواملــ واملاديــة املاليــة صــاتيوالتخص باالتفاـــات تتعلــق والــيت والوطنيــة واإلـليميــة العامليــة والتعليمــات
 إدارة لتحسـني أولويـات توجـد بالطبعو ، وممكنة طموحة وبدائل خيارات طرح وفق لكذو  التدريبية واحتياجاتا
 املؤسسة الصحية يف خمتلف تاالتا. يف الطبية النفايات

 الثالثــة اخلطــوات تبــين بعــد واضــحا أصــبح : دمات الصــحيةاخلــ نفايــات إدارة خطــة مســودة إعــداد -رابعــا
 استشـارة أيضـا منها حيتاج اليت اخلطة وضع ؤسسةامل داخل والفريق النفايات إدارة مسؤول يستطيع أن السابقة
 تــــدعم إضــــافية معلومــــات أيــــة علــــى للحصــــول املختصــــة واملعاهــــد تاجلامعــــاو   األخــــرى الصــــحية ؤسســــاتامل

ب ودتوياتا اخلطة هذه مضمون 43Fيأيت ما اخلطة مسودة تتضمن أن ـو

1  : 
 ؤسسة الصحية؛امل داخل النفايات بإدارة املتعلق القائم الوضع طبيعة توضيح -
 ؛النفايات إدارة لتطوير احملتملةو  املتاحة واإلمكانيات املوارد   -
 مواـــع علـى ايصـول و العــاملني تـدريب تـال يف املقرتحــة التحسـينات لتنفيـذ املالئمــة الرتتيبـات دإعـدا  -

 زمــين جــدول حتديــد عــن فضــال منهــا والــتخلص معاجلاتــا ومعــدات ومناولتهــا النفايــات لتخــيين جديــدة
 ؛التنفيذ هذا مثل جراءإل

 خصوصــا الصــحيةؤسســة امل دارةإل األخــرى اخلطــط مــع نفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية خطــة ارتبــاط -
   .واملعدات املوارد واستثمار الطارئة واخلدمات السالمة وأنظمة العدوى على بالسيطرة تتعلق ليتا تلك

 :   بتنفيذها للبدء دمات الصحيةاخل نفايات خطة على املصادقة -خامسا
 ملســؤول وخصوصــا بدـــة ولياتاملســؤ  وحتديــد إلـرارهــا ؤسسـةامل إدارة حــوار طاولــة علــى املطروحــة اخلطــة تنـاـش
. عنهــا االحنرافــات تقليــل ضــمني الــذي بالشــكل األنظمــة و للتعليمــات بالتنفيــذ ســيعين الــذي النفايــات إدارة
 علـــى تشــتمل أن ـــب والـــيت ؤسســةامل مــدير مســـؤولية مــن تعــد اخلطـــة تنفيــذ أن هنــا التـــذكري املفيــد مــن ولعــل

44Fاآلتية اخلطوات

2:  
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 ؛للخطة الدـيق للتنفيذ النفايات فريق االلتيام بضرورة تاملـؤ إلنذارا إجراءات وضع -
 يف النفايـــات نيخـــي تل  جديـــدة مواــــع إــــاد إمكانيـــات يف املســـتقبلي للتوســـع االســـتعداد  -

 ؤسسة؛امل
 ؛النفايات إلدارة دددة ومسؤوليات وظيفية مراكي يف األشخاص بتعيني ديرامل ـيام -
 العمـل لتنظـيم املكتسـبة العـدوى علـى يطرةالسـ مسـؤول مـع يـاتاالنف إدارة مسـؤول تعـاون -

 ؛باألمر املعنيني العاملني لكل والتثقيف التدريب برامج على املباشر واإلشرا 
 الضــرورية التغــريات إجــراءات الـــرتاح دوري بشــكل ؤسســةامل إدارة النفايــات فريــق مراجعــة -

 ؛لكذ الضرورة دعت كلما املمكنة
 الوطنيـة ايكوميـة واهليئـات الصـحة وزارة إىل شـهرية أو فصلية تقارير ؤسسةامل مدير تقدمي -

  ؤسسته.م داخل النفايات بإدارة تتعلق يتال كافة املعلوماتو  البيانات بتناول
 :  وتقوميها النفايات خطة مراجعة -سادسا
 يف النفايـات فريـق ـبـل مـن دوري بشـكل مراجعتهـا مـن بد فال والقصري البعيد املدى على اخلطة أعدت ما إذا
ابـة الفريـق هلـذا تللقـاءاوا االجتماعـات إـامـة أيضـا الوضـع وحيتـاج العـدوى على السيطرة جلنة وأ ؤسسة،امل  لـر

 هــذه يضــور البيئــة وزارت مــن ممثلــني دعــوة عــن فضــال ،تعــديالت جــراءإل اياجــة مــدى وحتديــد اخلطــة تنفيــذ
   .القادمة و ايالية خطةلل كمعيزات إدخاهلا بد  أفكارهم و أرائهم من لالستفادة االجتماعات

 
 
 
 

 الفصل خالصة
 توجيهـات يسـتدعي خـدمات الرعايـة الصـحية لنفايـات املسـتدام التسـيري أن جند من خالل دراستنا هلذا الفصل

ـوانني ومعـايري  وخمتلـف الصـحية ؤسسـاتوامل اهليئـات أنـواع خمتلـف داخـل وتتابعـه توجهـه ،وطنيـة وسياسـات ـو
طـــوات خبصـــحية مليمـــة بـــدورها بتطبيـــق هـــذه املعـــايري والقـــوانني وذلـــك بالتقيـــد املؤسســـات الو  إنتاجهـــا، أمـــاكن

كلمــا وجــد نظــام فعــال لفــرز النفايــات  ، فالفعــال وبــدون أخطــاءا، بــدء بــالفرز ومراحــل التســيري املســتدام لنفاياتــ
مث  ،اإلمجاليـــة إلدارتـــا الـــتخلص منهـــا، فضـــال عـــن ختفـــيا التكـــاليفكلمـــا حســـن ذلـــك مـــن خيـــارات املعاجلـــة و 
، وصـوال إىل تستويف إمكانـات ومعـدات القيـام بـا املعـايري الدوليـة ـب أن عمليات اجلمع والتخيين والنقل واليت
ـل تلويثا وضررا بالبيئـة، وهـذا ال يكـون إال مـن خـالل إدارة ي واليت تكون أتبين أساليب املعاجلة والتخلص النهائ

تعمــل  ،ل املصــاحل االستشــفائيةمــاغايــة ع إىلسســة الصــحية صــحية فاعلــة تتحمــل مســؤولياتا بــدء مــن مــدير املؤ 
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وإمنا تشمل بـرامج  ،على تسيري النفايات وفق خطة ال تقتصر على وضع الوصايا والتعليمات احملددة للتعامل با
 .مستدامة للتطبيق األمثل على املدى القريب واملتوسط والبعيد

الشـيء تعاين مجلة مـن املشـاكل، تميي ببعا االختالالت و تويف اجليائر وعلى مستوى مؤسساتا الصحية فإ�ا 
ومـــع ظهــــور  .الـــذي أدى إىل إعـــادة التفكــــري يف تنظيمهـــا ومنـــط تســــيريها مـــن خــــالل اخلريطـــة الصـــحية اجلديــــدة

والـيت  للتقليـل مـن مشـاكل القطـاعفـإن اإلدارة الصـحية علـى مسـتواها ستسـعى املؤسسات العمومية االستشفائية 
أجـــل إدامـــة التغيـــري يف ســـياق التحســـني  مـــن اردو تكـــريس كافــة املـــمـــن خـــالل ســـيري النفايـــات، كيفيـــة ت بينهـــامــن 
 وهذا ما سنتطرق له يف الفصل املوايل. املستمر
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 متهيد
علـى مسـتوى املؤسسـات  خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات تسـيري واقـع علـى بـالوقوف الفصـل ايف هـذ نعمـل

 تطـابق مـدي علـي الوقـوف مثـة ومـن ،التسـيري أمـوال مـن ريكثـخيصـص هلـا ال اليتو  ،اجلزائرية العمومية االستشفائية
 إلدارة عليها عتمدي اليت األساسية واملبادئ ولية،للمعايري الد املنتجة الكميات ملعاجلة املنتهجة والطرق األساليب
 :التالية النقاط وفق وذلك ،الرعاية الصحية خدمات نفايات

 تشخيص املؤسسة العمومية االستشفائية املبحث األول:
 عينة البحث وأدوات الدراسة امليدانيةاملبحث الثاين : 

 عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية:  املبحث الثالث  
 يف ضوء الفرضيات امليدانية مناقشة نتائج الدراسة :رابع املبحث ال
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 تشخيص املؤسسة العمومية االستشفائية املبحث األول:
 تعريف املؤسسة العمومية االستشفائيةاملطلب األول: 
 19املوافــق ل  1428 مجــادى األوىل مــن عــام 2املــؤرخ يف  140 -07املرســوم التنفيــذي رقــممــن  2وفقــا للمــادة 

هـــــي مؤسســـــة عموميـــــة ذات طـــــابع إداري تتمتـــــع  املؤسســـــة العموميـــــة االستشـــــفائية، فـــــإن 2007مـــــاي مـــــن ســـــنة
0Fبالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتوضع حتت وصاية الوايل

1. 
الطـــيب  االستشـــفاء وإعـــادة التأهيـــلوتتكـــون املؤسســـة العموميـــة االستشـــفائية مـــن هيكـــل للتشـــخيص والعـــالج و      
 .1F2)3بلديات(املادة سكان بلدية واحدة أو جمموعة تغطي 
 :2F3)4وتتمثل مهام املؤسسة العمومية االستشفائية يف(املادة      

 التكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة باحلاجات الصحية للسكان؛ -
 ضمان تنظيم وبرجمة توزيع العالج الشفائي والتشخيص وإعادة التأهيل الطيب واالستشفاء؛ -
 يق الربامج الوطنية للصحة؛تطب -
 ضمان حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية؛ -
 ضمان حتسني مستوى مستخدمي مصاحل الصحة وجتديد معارفهم.  -

 وشبه الطيب والتكوين يف التسيري املؤسسة العمومية االستشفائية ميدانا للتكوين الطيبكما ميكن استخدام 
 ).5س اتفاقيات تربم مع مؤسسات التكوين(املادة االستشفائي على أسا

 اإلجراءات املاليةاملطلب الثاين: 
ية إىل حتولـت القطاعـات الصـح 2007مـاي  19املـؤرخ يف  140 -07إثر صدور املرسوم التنفيذي رقم         

يـة علـى أربعـة ة، لتصبح املؤسسـات الصـحية اجلزائر ومؤسسات عمومية للصحة اجلواريمؤسسات عمومية استشفائية 
إعـادة أنواع بعد أن كانت ثالثة أنواع فقط، واجنر وراء هذا التحويل إجراءات مالية وبشـرية مصـاحبة هلـذا  التغيـري، ف

عمليـــة جتســـيد اخلريطـــة  يعتـــرب مـــن متطلبـــات تنظـــيم املـــوارد البشـــرية وتعزيـــز إمكانياتـــا وختصـــيص غـــالف مـــايل معتـــرب
مباشـــرة وهـــي الســـنة الـــيت تلـــي ســـنة ظهـــور املؤسســـة  2008اختيارنـــا لســـنة ، لـــذلك مت يف اجلزائـــر الصـــحية اجلديـــدة

 .العمومية االستشفائية واليت فيها نبني أهم اإلجراءات املالية والبشرية املصاحبة هلذا التغيري
تطلــب جتســيد اخلريطــة الصــحية اجلديــدة غالفــا ماليــا معتــربا، وذلــك مــن أجــل القيــام بكــل العمليــات املتعلقــة        

3Fإعادة تنظيم اهلياكل الصحية، وميكن حصر هذه العمليات يف اآليتب

4: 
                                                 

، املتضمن إنشاء املؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات 2007ماي من سنة 19املوافق ل  1428مجادى األوىل من عام  2املؤرخ يف  140 -07املرسوم التنفيذي رقم ) 1
 .10ص.، 20/05/2007، بتاريخ 33العمومية للصحة اجلوارية، اجلريدة الرمسية، عدد 

 .10) املرجع نفسه، ص.  2
 .11) املرجع نفسه، ص. 3
 حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول اإلبداع و -املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية باجلزائر منوذجا -التغيري التنظيمي يف املؤسسات الصحيةعدمان مريزق، عدمان حممد: )  4

 ،2011ماي  19 -18، اجلزائرا، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة  ،وحتليل جتارب وطنية ودولية دراسة -يف املنظمات احلديثة التغيري التنظيمي
 .17ص.
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 إمتام عمليات جرد أثاث وبنايات املؤسسات املعنية. -
 وضع جمموعة الدعائم احملاسبية والتسيريية. -
 تعيني حماسبني على مستوى املؤسسات اجلديدة وذلك بالتعاون مع مصاحل وزارة املالية. -
 وضع مكاتب الدخول. -
 توزيع موظفي القطاع الصحي السابق بني املؤسسات االستشفائية العمومية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية. -
 تكوين املدراء املنسقني من أجل تسليمهم وظائفهم. -
 .2008إعداد موازنات التسيري لكل والية لسنة  -

ر مــــن أجـــل جتســـيد اخلريطـــة الصــــحية مليـــون دينـــا 164واجلـــدير باإلشـــارة أنـــه مت ختصـــيص مبلــــغ مـــايل يفـــوق 
4Fاجلديدة

  ، وفيما يلي عرض لكيفية توزيع هذه امليزانية.1
تتمثـل خمتلـف للمؤسسات العمومية للصحة حسب طبيعـة املصـاريف:  2008توزيع موازنة التسيري لسنة  -1

، يـة، الوسـائل الطبيـةمصاريف املؤسسات العمومية للصحة يف مصاريف املـوظفني، التكـوين، التغذيـة، األدويـة، الوقا
 .مصاريف أخرى للتسيريو  ،، اجتماعية، البحث الطيبمصاريف للبنية التحتية الصحية

 واجلدول املوايل يوضح احلصص املالية املخصصة لكل نوع من هذه املصارف.
 للمؤسسات العمومية للصحة حسب طبيعة املصاريف 2008توزيع موازنة التسيري لسنة  :)13اجلدول رقم (

 النسبة % املبلغ مليون دينار جزائري عة املصارفطبي
 49.77 81 969 000 املوظفون
 2.43 4000 000 التكوين
 3.4 5 605 470 التغذية
 23.97 39 487 000 األدوية
 3.15 5 190 000 الوقاية

 5.46 9 000 000 الوسائل الطبية
 4.25 7 000 000 مصاريف للبنية التحتية الصحية

 6.49 10 690 000 ى للتسيريمصاريف أخر 
 1.04 1 720 000 مصاريف اجتماعية

 0.03 50 000 البحث الطيب
 100 164711470 الموع

  source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la  
population et de la réforme hospitalière,12-01-2008, p12.                                  

                                                 
 .17المرجع نفسه،ص. ) 1
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وهـي بالتقريـب  %49.77من خالل اجلدول نالحظ أن أكرب نسبة من موازنة التسـيري توجـه إىل املـوظفني بنسـبة  
كمــــا يالحــــظ أن النســــبة %. 23.97مــــن املوازنــــة، مث تليهــــا املصــــاريف املخصصــــة لألدويــــة بنســــبة  %50متثــــل 

، %2.43ة جـــدا مقارنـــة بأمهيتهـــا حيـــث بلغـــت علـــى التـــوايل املخصصـــة لكـــل مـــن التكـــوين والبحـــث الطـــيب ضـــئيل
0.03%. 

 حسب كل نوع من أنواع املؤسسات العمومية للصحة:  2008توزيع موازنة التسيري لسنة  -2
 حسب نوع املؤسسة العمومية للصحة. 2008): توزيع موازنة التسيري لسنة 14اجلدول رقم (

 %النسبة  املبلغ مليون دج املؤسسات الصحية
 400 538 39 24 (CHU)مراكز استشفائية جامعية 

 EPH( 770 234 65 39.61( مؤسسات عمومية استشفائية
 800 223 18 11.06 (EHS)املؤسسات االستشفائية املتخصصة 
 500 714 41 25.33 (EPSP)مؤسسات عمومية للصحة اجلوارية 

 100 164 711 470 الموع
  source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la 
population et de la réforme hospitalière,  ,12-01-2008, p13.                  

 
كيفيــة توزيــع موازنــة التســيري حســب كــل نــوع مــن أنــواع املؤسســات العموميــة للصــحة مــن   )14رقــم(يوضــح اجلــدول 

ة إستشــفائية عموميــة، مؤسســة إستشــفائية متخصصــة، ومؤسســة عموميــة للصــحة مركــز استشــفائي جــامعي، مؤسســ
اجلواريــة، ومــا يالحــظ مــن خــالل اجلــدول أعــاله، أن املؤسســات العموميــة للصــحة اجلواريــة خصــص هلــا ربــع املوازنــة،  

 %.39.61كما حظيت املؤسسات العمومية االستشفائية بنسبة معتربة من املوازنة مقدرة بنسبة 
يبــني اجلــدول املــوايل كيفيــة توزيــع حســب نــوع املؤسســة العموميــة للصــحة:  2008املناصــب لســنة  توزيــع -3

ـــا،  املناصـــب ملختلـــف الفئـــات (املمارســـني املختصـــني، املمارســـني العـــامني، املـــوظفني الشـــبه الطبيـــني، املناصـــب العلي
 مناصب اهليئات املشرتكة) بني خمتلف املؤسسات العمومية للصحة.
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 حسب نوع املؤسسة العمومية للصحة. 2008): توزيع املناصب اجلديدة لسنة 15ل رقم(اجلدو 
 

 املوظفون
مركـــــــــــــــــــــــــــــــــــز 
استشــــــــــــــفائي 

 جامعي

مؤسســـة عموميـــة 
 استشفائية

مؤسســــــــــــــــــــــــــــة 
استشــــــــــــــــــفائية 

 متخصصة

ـــــــــــــــة  مؤسســـــــــــــــة عمومي
 للصحة اجلوارية

 
 الموع

 1000 40 200 760  املمارسون املختصون
 3400 3150 50 200  املمارسون العامون

 2700 1690 300 650 60 املوظفون الشبه طبيون
 839 759 40 40  املناصب العليا

مناصـــــــــــــــب اهليئـــــــــــــــات 
 املشرتكة

 
300 200 461 961 

 8900 6100 790 1950 60 الموع
source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la 
population et de la réforme hospitalière,  ,12-01-2008, p:13. 

     
يالحــــظ مــــن خــــالل اجلــــدول أن عــــدد املناصــــب املخصصــــة لكــــل مــــن املؤسســــة العموميــــة االستشــــفائية واملؤسســــة  

 العمومية للصحة اجلوارية مرتفعة نسبيا مقارنة باملؤسسة اإلستشفائية املتخصصة واملركز االستشفائي اجلامعي.
 ث: اإلجراءات البشريةب الثالاملطل

تعتــرب املــوارد البشــرية احملــرك األساســي لتجســيد اخلريطــة الصــحية اجلديــدة، ولــذلك مت اختــاذ عــدة إجــراءات خبصــوص 
 إعادة هيكلتها، تكوينها وتوظيفها.

 إعادة هيكلة املوراد البشرية:  -1
ة االستشــــــفائية تــــــنظم املؤسســــــات العموميــــــ 2007مــــــاي  19املــــــؤرخ يف  140-07وفقــــــا للمرســــــوم التنفــــــذي 

 واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية حسب اهليكل التنظمي املوايل: 
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 .اهليكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية: )11الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source :  Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la 
population et de la réforme hospitalière,  ,12-01-2008, p10. 

 
 يتنظيمـ هيكـل يف املؤسسـة العموميـة االستشـفائية اجلزائريـة هـو يالتنظيمـ اهليكـل أن الشـكل ما نالحظه مـن خـالل

يف قمـة  فيـأيت .يـتم فيـه تقسـيم العمـل علـى أسـاس التخصـص الـوظيفي الذي يتميز بالبساطة والسهولة كماوظيفي، 
زودان بيئـــة ستشـــفائية، ويـــالعموميـــة االؤسســـة امل انيســـري نظيمـــي جملـــس اإلدارة مث املـــدير التنفيـــذي اللـــذان اهليكـــل الت

 ،دير املاليــة والوســائلمــمث يــأيت بعــد ذلــك مــدراء املصــاحل متمثلــني يف  .5F1)10استشــارية تــدعى اللــس الطيب(املــادة 
 .لتجهيزات الطبيةمدير صيانة او  ،مدير املصاحل الصحية ،مدير املوارد البشرية

 جملس اإلدارة: -أ
 :6F2)11(املادة ما يأيت يضم جملس اإلدارة

 ممثل عن الوايل، رئيسا؛ -
 ممثل عن إدارة املالية؛ -
 ممثل عن التأمينات االقتصادية؛ -
 ممثل عن هيئات الضمان االجتماعي؛ -
 ممثل عن اللس الشعيب الوالئي؛ -
 ممثل عن اللس الشعيب البلدي مقر املؤسسة؛ -
 ل عن املستخدمني الطبيني ينتخبه نظراؤه؛ممث -
 ينتخبه نظراؤه؛ ممثل عن املستخدمني شبه الطبيني -
 ممثل عن مجعيات مرتفقي الصحة؛ -

                                                 
 .11، مرجع سابق، ص.140 -07املرسوم التنفيذي رقم  ) 1
 .11) المرجع نفسه، ص. 2

 جملس اإلدارة

 اللس الطيب
 املدير

مدير صيانة التجهيزات  مدير املصاحل الصحية مدير املوارد البشرية مدير املالية والوسائل
 الطبية
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 ممثل عن العمال ينتخب يف مجعية عامة؛ -
 رئيس اللس الطيب. -

 انته. كما وحيضر مدير املؤسسة العمومية االستشفائية مداوالت جملس اإلدارة برأي استشاري ويتويل أم
ســنوات قابلــة للتجديــد بقــرار مــن الــوايل، بنــاءا علــى اقــرتاح مــن الســلطات  لعهــدة ثالثــةيعــني أعضــاء جملــس اإلدارة 
، كمـا ميكنـه االجتمـاع أشـهرة عاديـة مـرة واحـدة كـل سـتة . ومتمـع اللـس يف دور 7F1)12واهليئات التابعني هلا(املـادة 

أو بطلــب مــن ثلثــي أعضــائه، وحتــرر مــداوالت جملــس اإلدارة يف  يف دورة غــري عاديــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئيســه
 .8F2)15حماضر يوقعها الرئيس وأمني اجللسة وتقيد يف سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس(املادة 

 :9F3)14وتتمثل مداوالت جملس اإلدارة على اخلصوص فيما يأيت(املادة      
 خمطط تنمية املؤسسة على املديني القصري واملتوسط؛ -
 مشروع ميزانية املؤسسة؛ -
 احلسابات التقديرية؛ -
 احلساب اإلداري؛ -
 مشاريع االستثمار؛ -
 مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة؛ -
 الربامج السنوية حلفظ البنايات والتجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة وصيانتها؛ -
م املؤسســــــة العموميــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بإمكانيــــــة اســــــتخدا 9و 5االتفاقيــــــات املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــادتني  -

 االستشفائية ميدانا للتكوين؛
العقود املتعلقة بتقدمي العالج املربمـة مـع شـركاء املؤسسـة، ال سـيما هيئـات الضـمان االجتمـاعي والتأمينـات  -

 االقتصادية والتعاضدية واجلماعات احمللية واملؤسسات واهليئات األخرى؛
 املستخدمني؛مشروع جدول تعداد  -
 للمؤسسة؛النظام الداخلي  -
 والعقارات وعقود اإلمار؛اقتناء وحتويل ملكية املنقوالت  -
 قبول اهلبات والوصايا أو رفضها؛ -
 الصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات طبقا للتنظيم املعمول به. -
 املدير: -ب

األشــكال االستشــفائية بقــرار مــن الــوزير املكلــف بالصــحة، وتنهــى مهامــه حســب يعـني مــدير املؤسســة العموميــة 
 :11F2)20(املادةيقوم ب ، وهو مسؤول عن حسن سري املؤسسة فهو بذه الصفة10F1)19نفسها(املادة 

                                                 
 .11) المرجع نفسه، ص.1
 .12ه، ص.المرجع نفس ) 2
 .12المرجع نفسه، ص. ) 3
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 ميثل املؤسسة أمام العدالة ويف مجيع  أعمال احلياة املدنية؛ -
 هو اآلمر بالصرف يف املؤسسة؛ -
 حيضر مشاريع امليزانيات التقديرية ويعد حسابات املؤسسة؛ -
 والنظام الداخلي للمؤسسة؛يعد مشروع التنظيم الداخلي  -
 ينفذ مداوالت جملس اإلدارة؛  -
 يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إىل السلطة الوصية بعد موافقة جملس اإلدارة عليه؛ -
 يربم كل العقود والصفقات واالتفاقيات واالتفاقات يف إطار التنظيم املعمول به؛ -
 لسلطته؛ ميارس السلطة السلمية على املستخدمني اخلاضعني -
 يعني مجيع مستخدمي املؤسسة باستثناء املستخدمني الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ -
 ميكنه تفويض إمضائه حتت مسؤوليته ملساعديه األقربني. -

ــــوزير املكلــــف بالصــــحة ــــوايل مبــــا  كــــم يســــاعد املــــدير أربعــــة نــــواب مــــديرين يعينــــون بقــــرار مــــن ال ويكلفــــون علــــى الت
 :12F3)21يأيت(املادة

 ة والوسائل؛املالي -
 املوارد البشرية؛ -
 املصاحل الصحية؛ -
 صيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة. -

 اللس الطيب: -ج
 :13F4)25يضم اللس الطيب ما يأيت(املادة

 مسؤولو املصاحل الطبية؛ -
 الصيديل املسؤول عن الصيدلة؛ -
 جراح أسنان؛ -
 ؛شبه طيب ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة يف سلك شبه طبيني -
 ممثل عن املستخدمني االستشفائيني اجلامعيني عند االقتضاء. -
، ) سـنوات قابلـة للتجديـد3أما بالنسبة لرئيس اللس الطيب ونائبه فينتخبه اللس من بني أعضـائه ملـدة ثـالث(     

الجتمـاع يف ومتمع اللس الطيب بناء على اسـتدعاء مـن رئيسـه يف دورة عاديـة مـرة واحـدة كـل شـهرين، كمـا ميكنـه ا
 . 14F5)26دورة غري عادية بطلب إما من رئيسه وإما من أغلبية أعضائه وإما من مدير املؤسسة(املادة

                                                                                                                                                         
 .12المرجع نفسه، ص. )  1
 .12المرجع نفسه، ص.  ) 2
 .13المرجع نفسه، ص  ) 3
 .13المرجع نفسه، ص. ) 4
 .13)  المرجع نفسه، ص.5
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يكلـــف اللـــس الطـــيب بدراســـة كـــل املســـائل الـــيت تـــم املؤسســـة وإبـــداء رأيـــه الطـــيب والتقـــين فيهـــا وال ســـيما فيمـــا      
 :15F1)24يأيت(املادة

 حل الطبية؛التنظيم والعالقات الوظيفية بني املصا -
 مشاريع الربامج املتعلقة بالتجهيزات الطبية وبناء املصاحل الطبية وإعادة تيئتها؛ -
 برامج الصحة والسكان؛ -
 برامج التظاهرات العلمية والتقنية؛ -
 إنشاء هياكل طبية أو إلغاؤها. -

 �ا حتسني وتنظيم املؤسسة وسريها.كما ويقرتح اللس الطيب كل التدابري اليت من شأ
باإلضـــافة إىل التـــأطري اإلداري املوضـــح يف اهليكـــل التنظيمـــي يف املؤسســـة العموميـــة االستشـــفائية مـــب تـــوفري         

ـــالرتكيز يف املقـــام األول علـــى املـــو  ـــوفرة يف ار جمموعـــة مـــن املـــوظفني املكلفـــني بتســـيري مصـــاحل املؤسســـة، ب د البشـــرية املت
 ومهامها. الحتياجات كل مؤسسةالقطاع الصحي سابقا، حيث تتم إعادة تنظيمها وفقا 

 إعادة التكوين والتكوين املستمر للموارد البشرية: -2
مـن أجــل جتســيد اخلريطــة الصــحية اجلديــدة، وتعزيــز القـدرات التســيريية لإلطــارات مت وضــع خمطــط للتكــوين املســتمر  

ع اســـتهدف جممـــو  2007عـــون صـــحي مـــن خمتلـــف الفئـــات، كمـــا مت وضـــع برنـــامج خـــاص ســـنة  57000يضـــم 
16Fاإلطارات املسرية للمؤسسات اجلديدة (املدراء ونوابم)، حيث مت تكوينهم يف الاالت املوالية

2: 
 التسيري العام. - 
 تقنيات االتصال. -
 نظام املعلومات االستشفائي. -
 االقتصاد العمومي والصحي. -
 الصحة العمومية / علم األوبئة. -
 تسيري العمليات. -
 ري.مالية ومراقبة التسي -
 تسيري املصاحل. -
 التسيري التطبيقي للموارد البشرية. -

أشــهر كــان حتــت إشــراف إطــارات مــن القطــاع  ســتةواجلــدير باإلشــارة أن هــذا التكــوين اخلــاص الــذي مدتــه 
 الصحي، أساتذة جامعيني جزائريني، وإطارات من اسبانيا، بلجيكا  فرنسا.

 

                                                 
 .13المرجع نفسه، ص.  ) 1
 .16عدمان مريزق، عدمانمحمد، مرجع سابق.ص. ) 2
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 التوظيف:    -3
الصـحية اجلديـدة وتعزيـز اإلمكانيـات البشـرية للمؤسسـات العموميـة للصـحة مت يف بدف التجسـيد الفعلـي للخريطـة 

17Fختصيص ما يلي 2007مطلع 

1: 
 منصب عمل لتعيني األعوان الشبه الطبيني للسنوات القادمة. 6000 -
 منصب عمل لتعيني املمارسني الطبيني. 3200 -

 60عامة يف اهلضاب العليـا واجلنـوب، وطبيب اختصاصي يف املستشفيات ال 2000ومن جهة أخرى مت تعيني 
ـــإلدارة مـــا بـــني  ـــة ل فقـــد مت التنبـــؤ  2008. أمـــا يف ســـنة 2007-2006إطـــار مســـري متخـــرج مـــن املدرســـة الوطني

18Fبتعيني

2: 
 شبه طيب. 2551 -
 ممارس طيب.  3400-
 ممارس إختصاصي. 1200-
 إطار مسري متخرج من املدرسة الوطنية لإلدارة. 30-

كــل القــدرات البيداغوجيــة ملــدارس التكــوين الشــبه طــيب   اســتغالل، مت 2007منــذ ســنة  هواجلــدير بالــذكر أنــ
 من أجل حتسني نسبة التغطية الشبه الطبية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .16المرجع نفسه، ص.  ) 1
 .17-16ص. -ه، صالمرجع نفس  ) 2
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 املبحث الثاين : عينة البحث وأدوات الدراسة امليدانية
 املطلب األول: عينة البحث

واختــــريت جمموعــــة مــــن املؤسســــات االستشــــفائية لبحــــث، اجلزائريــــة جمتمعــــا لمتثــــل املؤسســــة العموميــــة االستشــــفائية 
) 20( ينووقـــع االختيـــار علـــى عشـــر  العموميـــة يف عـــدة واليـــات مـــن الـــوطن لتمثـــل العينـــة املختـــارة إلجـــراء البحـــث،

االستشـــفائية  ومت إجـــراء مســـح لكـــل  املؤسســـات  الـــيت هـــي جممـــل التمـــع، )193مؤسســـة استشـــفائية مـــن بـــني (
 سطيف، برج بوعريريج، واجلزائر العاصمة. ية املسيلة،مستوى وال العمومية على

ملاليـة والوســائل، مــدراء املــوارد اســواء مــدراء  مـدراء املؤسســات االستشــفائية أو معـاونيهم اختــريويف ضـوء ذلــك       
أل�ــم ليكونــوا عينــة البحــث، البشــرية، مــدراء املصــاحل الصــحية، مــدراء صــيانة التجهيــزات الطبيــة والتجهيــزات املرافقــة 

 .املشرفون أو املسؤولني املباشرين عن تنفيذ ورقابة برنامج إدارة نفايات خدمات الرعاية الصحية
 املطلب الثاين: أدوات مجع املعلومات

 منـا تطلـب ،العموميـة  االستشـفائية باملؤسسـات الواقعـة خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات تسـيري وحتليـل لدراسـة
كـأدوات جلمـع البيانـات والبيانـات والوثـائق الرمسيـة  املقابلـة واملالحظـات الشخصـية  أداةبـ فيها استعني ميدانية دراسة

 العلمـي امليـدان يف اسـتعماال األكثـر تاو األد كو�ـا ذلـك ،الرئيسـة للدراسـة عـن طريـق إجابـات العينـة املختـارة
 املـرتبطني ثلني يف األشخاصالبحث، املتم جمتمع وشرائح فئات من ممكن قدر أكرب تغطية من متكن واليت العملي،
 فرضـيات مـن املقابلـة بواسـطة دراسـتنا يف انطلقنـا وقـد االستشـفائية،ؤسسـات امل داخـل النفايـات تسـيري مبجـاالت
 استهدفت عينة على ذلك لتحقيق وظفت ومادية زمنية تكلفة وفق وجتسيدها، وإثباتا إليها الوصول يراد وأهداف
 .خدمات الرعاية الصحية نفايات جماالت ملختلف املدروس واقعال حتليل يف تفيد معلومات لتحصيل

 جمتمع من  %10,36 ب قدرت معتربة نسبة بأخذ قمنا اجلزئية، وعيناتا اإلمجالية العينة حجم ولتحديد      
 اإلمكانيـة ولتـوفر العينـة جمتمـع حجـم لكـرب نظـرا ،(علـى مسـتوى الـوطن)الكلي ؤسسـات االستشـفائية العموميـةامل
 :التايل هي على النحوو  اجلزئية، العينة قبل من املعترب مثيلللت

 
 
 
 
 
 
 

 .): نسبة املؤسسات االستشفائية العمومية من جممل العينة حبسب كل والية16اجلدول رقم(
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عدد املؤسسات  الوالية
العمومية االستشفائية 

 لكل والية

 )%النسبة( العينة )%(ةبالنس

 23,53 4 20 4 املسيلة
 17,65  15 3 يريجبرج بوعر 
 29,41 5 25 5 سطيف
 29,41 .5 40 8 اجلزائر
 100 17  100 20 الموع
 .)من إعداد الطالبة(املصدر: 

 .ثالثة من املؤسسات العمومية االستشفائية بوالية اجلزائر مل تتعاون .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املؤسسات االستشفائية العمومية بوالية املسيلة -1
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 .): عدد املؤسسات االستشفائية العمومية بوالية املسيلة17(اجلدول رقم

 .لوالية املسيلة والسكان املصدر: مديرية الصحة

 
 بوالية برج بوعريريج: العمومية املؤسسات االستشفائية -2

 .برج بوعريريج ): عدد املؤسسات االستشفائية العمومية بوالية18جلدول رقم(ا

 املالحظة العنوان اسم املؤسسة ةاملؤسس
 

املؤسسـة العموميــة االستشــفائية 
 املسيلة ( الزهراوي)

 

املؤسســة العموميــة االستشـــفائية 
 باملسيلة

 ( الزهراوي)

 حي طريق الربج القدمي
 بلدية املسيلة

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
االســتعجاالت الطبيــة 

توجــــد مبقـــــر جلراحيــــة ا
 املؤسسة 

 و بنفس العنوان
 

املؤسسـة العموميــة االستشــفائية  
 بوسعادة ( رزيق البشري)

 

املؤسســة العموميــة االستشـــفائية  
 بوسعادة

 ( رزيق البشري)

 طريق اجللفة
 بلدية بوسعادة

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
االســتعجاالت الطبيــة 

توجــــد مبقـــــر اجلراحيــــة 
 املؤسسة 

 و بنفس العنوان
 

 لعمومية االستشفائية  املؤسسة ا
 سيدي عيسى 

 ( كويسي بلعيش )
 

املؤسســة العموميــة االستشـــفائية  
 سيدي عيسى

 ( كويسي بلعيش )

 حي املستشفى
 بلدية سيدي عيسى

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
االســتعجاالت الطبيــة 
اجلراحيــة يوجــد مقرهــا  

 بطريق اجلزائر
(املـــــــــــــدخل الشـــــــــــــرقي 

 للمدينة)
 

 املؤسسة العمومية االستشفائية 
 مللحعني ا 
 

املؤسســة العموميــة االستشـــفائية  
 عني امللح

 مسكن 80حي 
 بلدية عني امللح

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
االســتعجاالت الطبيــة 

توجــــد مبقـــــر اجلراحيــــة 
 املؤسسة 

 و بنفس العنوان
 4   الموع
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 اسم املؤسسة املؤسسة
 املؤسسة العمومية االستشفائية بوزيدي خلضر املؤسسة العمومية االستشفائية بربج بوعريريج

 املؤسســـــة العموميـــــة االستشـــــفائيةاالخوان الشـــــهيدان املؤسسة العمومية االستشفائية مبجانة
 سقان

 املؤسسة العمومية االستشفائية حممد بناين املؤسسة العمومية االستشفائية برأس الوادي
 3 الموع

 .برج بوعريريجلوالية والسكان املصدر: مديرية الصحة 
 

 املؤسسات االستشفائية العمومية بوالية سطيف:-3
 .فسطي ): عدد املؤسسات االستشفائية العمومية بوالية19اجلدول رقم(

 اسم املؤسسة املؤسسة
 املؤسسة العمومية االستشفائية صروب اخلثري املؤسسة العمومية االستشفائية بالعلمة

 املؤسسة العمومية االستشفائية يوسف يعالوي املؤسسة العمومية االستشفائية بعني آزال
 د بوضيافاملؤسسة العمومية االستشفائية حمم املؤسسة العمومية االستشفائية بعني وملان

 املؤسسة العمومية االستشفائية عني الكبرية املؤسسة العمومية االستشفائية بالعني الكبرية
 املؤسسة العمومية االستشفائية بوقاعة املؤسسة العمومية االستشفائية ببوقاعة

 5 الموع
 .سطيفلوالية والسكان املصدر: مديرية الصحة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لعمومية بوالية اجلزائر:املؤسسات االستشفائية ا -4
 .اجلزائر ): عدد املؤسسات االستشفائية العمومية بوالية20اجلدول رقم(
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 اسم املؤسسة املؤسسة
 الرويبة املؤسسة العمومية االستشفائية املؤسسة العمومية االستشفائية بالرويبة

 ني طايةع املؤسسة العمومية االستشفائية املؤسسة العمومية االستشفائية بعني طاية
 املؤسسة العمومية االستشفائية بوقامسي الطيب املؤسسة العمومية االستشفائية زرالدة
 جياليل رمحوين املؤسسة العمومية االستشفائية املؤسسة العمومية االستشفائية املرادية

 املؤسسة العمومية االستشفائية بشري منتوري املؤسسة العمومية االستشفائية القبة
 جياليل بلخنشر املؤسسة العمومية االستشفائية العمومية االستشفائية األبياراملؤسسة 

 املؤسسة العمومية االستشفائية ابن زيري املؤسسة العمومية االستشفائية بولوغني
 املؤسسة العمومية االستشفائية حسان بادي املؤسسة العمومية االستشفائية احلراش

 8 الموع
 .اجلزائر لواليةوالسكان  املصدر: مديرية الصحة

 
 املبحث الثالث : عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية

بعد استكمال إجراء املقابالت مـع مـدراء املؤسسـات االستشـفائية العموميـة ومجـع البيانـات الالزمـة للبحـث، سـوف 
 وفق كل مؤسسة.يتم عرضها وحتليلها 

 انية اخلاصة بوالية املسيلةاملطلب األول: عرض وحتليل بيانات الدراسة امليد
 املؤسسة االستشفائية العمومية الزهراوي: -1

ويقـــدر عـــدد املرضـــى ، ســـرير مـــنظم 236ســـرير تقـــين و262املؤسســـة العموميـــة االستشـــفائية الزهـــراوي حتتـــوي علـــى
مـــريض يوميـــا، كمــا ويقـــدر معـــدل شـــغل  30مـــريض يوميـــا، وباملقابــل عـــدد املرضـــى اخلــارجني ب 30الــداخلني ب 

19Fتسعة أقسام استشفاء وهي، وحتتوي على %53.29سرة ب األ

1: 
 الفحوص الطبية االستعجالية؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
  جراحة عامة(نساء ورجال)؛ -
 طب األنف واألذن واحلنجرة؛ -
 طب العيون؛ -
 األمراض املعدية؛ -
 طب األطفال؛ -

                                                 
 ).2011 إحصائية) مدير املوارد البشرية للمؤسسة العمومية االستشفائية الزهراوي ( 1
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 الطب الشرعي. -
 هذا باإلضافة إىل األقسام التقنية وهي:

 املخرب؛ -
 األشعة؛ -
 قاعة العمليات؛ -
 الصيدلية؛ -
 تصفية الكلى؛ -
 االستشفاء املنزيل؛ -
 خلية مرض السرطان؛ -
 مركز الكشف الطوعي؛ -
 مركز نقل الدم. -
 فئـات خمتلـف بـني تتـوزع معتـربة، بشـرية إمكانيـاتعلـى  املؤسسـة االستشـفائية العموميـة الزهـراوي حتتـويكمـا و 

 وهي كما يلي:  االستشفائية املصاحل ومبختلف والتقنية اإلدارية التنظيمية باهلياكل املتواجدين املستخدمني
 .2011لسنة  املؤسسة االستشفائية العمومية الزهراوي): حجم املوارد البشرية ب21اجلدول رقم(

 العدد فئة املستخدمني
 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني

 طبيب أخصائي -                            
 صيدلية -                            

 خمتصة نفسانية -                            

34 
23 

1 
1 

 315 املستخدمني شبه الطبيني
 44 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 239 (تضم كل من السائقني وأعوان األمن)عمال النظافة
 657 الموع

 .مية الزهراوياالستشفائية العمو  املصدر: مدير املصاحل الصحية باملؤسسة
 
 
 
 
 :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ
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نــه يوجــد فــرز بــني النفايــات اخلطــرة وغــري اخلطــرة الشــبيهة باملنزليــة، وأن فــرز نفايــات خــدمات مــدير املؤسســة أ يؤكــد 
الرعايــة الصــحية علــى مســتوى مستشــفاه يــتم وفــق تصــنيف التشــريع املــرتبط بنفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية وهــي 

ولو�ــا حســب نــوع  بالســتيكيةيوضــع يف أكيــاس ت معديــة، ســامة، جســدية، وأن كــل نــوع مــن هــذه النفايــات نفايــا
النفايات املعدية توضع يف أكياس لو�ا أصفر، والنفايات السامة توضـع يف أكيـاس ، فووفق ما أقره التشريع النفايات

ولالعتبــارات الدينيــة فالنفايــات اجلســدية  أنــه لو�ــا أمحــر، أمــا النفايــات اجلســدية فتوضــع يف أكيــاس لو�ــا أخضــر، إال
 .يف كثري من األحيان تسلم ألهل املريض أو املتوىف من أجل الدفن

 مفتـاح مبثابـة الفـرز عمليـةوكمـا علمنـا سـابقا ف أمـا النفايـات العاديـة الشـبه منزليـة فتوضـع يف أكيـاس لو�ـا أسـود. 
 املناسـب الطريـقات النفايـ تتبـع لضـمان أمهيـة األكثـر ملرحلـةوا خـدمات الرعايـة الصـحية لنفايـات الفعـال التسـيري
مت العمـل بنظـام الفصـل الثالثـي كطريقـة سـهلة تعمـل بـا أي مؤسسـة صـحية ، خاصـة إذا منهـا والـتخلص ملعاجلتهـا

  .ح  ولو كانت إمكانياتا بسيطة
حــة يصــنف ضــمن ر اادة واجلومــا يالحــظ عــن املؤسســة أ�ــا تعمــل بنظــام الفــرز الثالثــي ولكــن صــنف النفايــات احلــ

ضـع يف احلاويـة يو و  األشـياء احلـادة والـواغزة عـن هيكـل اإلبـرةبعد أن يـتم فصـل  وضع يف حاوياتالنفايات املعدية وت
ـــة املعديـــة كمـــا يوضـــحه ، وهـــذه احلاويـــات واجلـــزء اآلخـــر يف حاويـــات أخـــرى ـــون أصـــفر وعليهـــا عالمـــة النفاي ذات ل

 .الشكل يف األسفل
 كياس واحلاويات املخصصة لكل نوع من النفايات): األ12الشكل رقم(

 
 .االستشفائية العمومية الزهراوي املصدر: مدير املصاحل الصحية باملؤسسة
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 نفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية تــتم حبســب نوعهــا، مــع مراعــاة خصوصــية خمتلــف فــرزيالحــظ أن عمليــة مــا 
 الرعاية نفايات فئات بتعريف لتوظيب تتما طريقة وكذا .به املعمول والقانون التشريع تصنيف عن املنبثقة األصناف
 .لونيا مرّمزة حاويات أو بالستيكية أكياس على وتوزيعها الصحية

   :حتليل اجلمع والتخزين والنقل -ب
معـــدل إزالـــة النفايـــات مـــن كـــل قســـم يكـــون يوميـــا، وذلـــك بعـــد التخـــزين الوســـيط هلـــا علـــى أكـــد مـــدير املؤسســـة أن 

يقـوم جبمـع كافـة النفايـات يف  ،عدها تنقل مباشرة عن طريق عامـل مكلـف متواجـد يف كـل قسـممستوى كل قسم، ب
سـاعة كحـد أدىن  24وز ايف مـدة ال تتجـ ،عربات إىل موقع املعاجلـة أيـن ختـزن النفايـات حـ   عمليـة الـتخلص منهـا

تمـاد علـى شـخص طبيعـي ، وألن عملية املعاجلة تتم على مسـتوى املؤسسـة فانـه ال يـتم االعساعة كحد أقصى48و
أو معنـــوي يتكفـــل بعمليـــة النقـــل، لـــذا فوســـائل النقـــل علـــى مســـتوى املؤسســـة واملخصصـــة لنقـــل النفايـــات تتمثـــل يف 

 عربات مشرتكة تنقل كافة النفايات معا أي اخلطرة وغري اخلطرة.
حـدوث أي خطـر غـري  يالحظ هنا هو غياب مكان للتخزين املركزي أصال والذي تتوفر فيه الشروط الالزمـة ملنـعما 

 غياب عربات نقل خاصة بالنفايات اخلطرة.  إىل مرغوب فيه، باإلضافة
 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج

أســلوب واحــد أال وهــو  مــن بــني العديــد مــن وســائل وأســاليب املعاجلــة، تعتمــد املؤسســة االستشــفائية الزهــراوي علــى
وهـو مرمـد لـيس مـن النـوع املـزود مبصـفيات للغـاز أو  ،/ساكغ50رمد واحد  بسعة الرتميد، نظرا المتالك املؤسسة مل

لـــه أجهـــزة لتقليـــل الغبـــار ، ويـــتم علـــى مســـتواه الـــتخلص مـــن النفايـــات املعديـــة والســـامة، أمـــا بالنســـبة للنفايـــات غـــري 
ويـتم الـتخلص منهـا  واملسـؤول عـن نقلهـا هـي مصـاحل البلديـة ،املعدية أي العادية فيتم التخلص منها خـارج املؤسسـة

 .ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية
   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د

مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــزين والـــتخلص مـــن 
م، يقوم مبراقبـة األشـخاص الـذين هلـم النفايات على مستوى املؤسسة هو وجود شخص مؤهل على مستوى كل قس

عالقــة مباشـــرة بفــرز ومجـــع وختــزين ومعاجلـــة النفايــات. بـــدءا مــن املمرضـــني واملمرضــات الـــذين يقومــون بعمليـــة الفـــرز 
الــذين يقومــون بــاجلمع  النظافــة عمــال صــوال إىلو  وذلــك بوضــع كــل نــوع نفايــة يف الكــيس أو احلاويــة املخصصــة هلــا

 ة، أين يقوم عامالن يعمالن باملناوبة مسؤوالن عن تشغيل املرمد وحرق النفايات. والنقل إىل أماكن املعاجل
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل إرشــادية عــن إدارة أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدارة النفايــات
ة منتهجـة لتسـيري النفايـات أو هنـاك فريـق عمـل مسـؤول عـن إدارة النفايات، لكن رغم ذلك فال وجود خلطـة واضـح

جلنــة النظافــة وجلنــة النفايــات وذلــك بالتنســيق مــع اإلدارة الصــحية، ولكــن هنــاك جلنتــني علــى مســتوى املؤسســة مهــا 
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اهتماماتـا هـو تسـيري النفايـات، ومـا يالحـظ هـو غيـاب مصـلحة خاصـة  بـني والـيت مـن االستشـفائية األمـراض حماربة
  بتسيري النفايات على مستوى املؤسسة.

 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي: أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل

 ت وعملية التخلص منها؛زيادة الوقت الفاصل بني إنتاج النفايا إىلتعطل املرمد مما يؤدي  -
نوعية احلرق والتخلص من النفايات، والدخان والغازات املنبعثة أثناء عملية احلرق واليت تشكل خطرا علـى  -

 املواطن والصحة العامة؛
العمومية للصحة اجلوارية وكذا القطـاع اخلـاص الـيت تقـوم حبـرق نفاياتـا علـى  - املؤسسات كاملؤسسات ضغط

 تفاقية مربمة بني الطرفني؛مستوى املؤسسة مبوجب ا
مبناولـــة النفايـــات ممـــا يســـاهم يف حـــدوث ضـــعف املـــؤهالت العامـــة ومســـتوى التعلـــيم لألشـــخاص املـــرتبطني  -

الكثري من األخطاء اليت قد تسبب اإلصابة بالعدوى أو مشاكل أخرى.
 :املؤسسة العمومية االستشفائية  بوسعادة ( رزيق البشري) -2

، ويقـدر عـدد سرير منظم 237سرير تقين و306ببوسعادة حتتوي على رزيق البشري شفائيةاملؤسسة العمومية االست
 سـبعة، وحتتـوي علـى مريض يوميـا 60مريض يوميا، وباملقابل عدد املرضى اخلارجني ب 250املرضى الداخلني ب 
20Fأقسام استشفاء وهي

1: 
 الفحوص الطبية االستعجالية؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 ورجال)؛  جراحة عامة(نساء -
 طب األطفال؛ -
 مصلحة حديثي الوالدة؛ -
 تصفية الدم؛ -
 .عالج النساء والوالدة -
 وهي كما هو موضح يف اجلدول املوايل: معتربة بشرية إمكانياتعلى املؤسسة االستشفائية  حتتويكما و 

 ).2011) مدير املوارد البشرية للمؤسسة العمومية االستشفائية رزيق البشري( 1
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 .2011لسنة  عادةاملؤسسة االستشفائية العمومية رزيق البشري ببوس): حجم املوارد البشرية ب22اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب أخصائي -                             

29 
14 

 299 املستخدمني شبه الطبيني
 51 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 103 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 496 الموع

 .رزيق البشري ببوسعادةاالستشفائية العمومية  مديرة املصاحل الصحية باملؤسسةدر: املص 
 

 : والتوظيب حتليل الفرز -أ
على مستوى املؤسسة هناك فرز بني النفايات املعدية اخلطرة والنفايات غري اخلطرة الشبيهة باملنزليـة، وهـذا الفـرز يـتم 

ية واجلسـدية والسـامة، حيـث خصـص لكـل نـوع مـن النفايـات نـوع بالنفايات املعدوفق تصنيف التشريع الذي حدد 
خـــاص مــــن األكيـــاس البالســــتيكية املرمــــزة لونيـــا، فالنفايــــات املعديــــة خصـــص هلــــا هلــــا األكيـــاس الصــــفراء والنفايــــات 
اجلســدية يف أكيــاس خضــراء والســامة يف أكيــاس محــراء والــيت يوضــع فيهــا النفايــات املشــعة أيضــا، أمــا النفايــة العاديــة 

خمتلفـــة لو�ــا أصـــفر، ومـــا  ةثالثــ بأحجـــامتوضــع يف حاويـــات  ركـــاإلباحلــادة   توالنفايـــاخصــص هلـــا اللــون األســـود، ف
فيوجـــد عليهـــا رمـــوز كرمـــز العـــدوى أ�ـــا باإلضـــافة إىل الرتميـــز اللـــوين  واحلاويـــات يالحـــظ عـــن األكيـــاس البالســـتيكية

 لية توضح ذلكوعليها أيضا كتابات توضح نوع النفاية وخطورتا واألشكال التا
 .): األكياس واحلاويات املخصصة لكل نوع من النفايات13الشكل رقم(

 
 .االستشفائية العمومية رزيق البشري ببوسعادة املصدر: مديرة املصاحل الصحية باملؤسسة
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 :اجلمع والتخزين والنقل -ب
التها يوميا كـل صـباح عـن طريـق عامـل بعد امتالء األكياس واحلاويات فإ�ا ختزن على مستوى األقسام بعدها تتم إز 

، ونظـرا ألن مكلف بعملية اجلمع، لتنقل مباشرة إىل مكان املعاجلة نظرا لعدم وجـود مكـان مركـزي خمصـص لتخزينهـا
 للنقل. عربات ةاملؤسسة تقوم مبعاجلة النفايات داخلها  فهي تتوفر على ثالث

 :املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات-ج
االستشــفائية رزيــق البشــري علــى وســيلة احلــرق للنفايــات املعديــة والســامة، نظــرا لتــوفر املؤسســة علــى  تعتمــد املؤسســة

، أمـا األجـزاء /سـاكغ50وسـعته هـي معاجلـة  2010دها قدمي وهو معطل واآلخر جديد مت شراؤه سـنة حأمرمدين 
خـارج املؤسسـة واملسـؤول عـن نقلهـا هـي اجلسدية فيتم دفنها، أمـا النفايـات غـري املعديـة والعاديـة فيـتم التعامـل معهـا 

 مصاحل البلدية.
   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د
يؤكـــد مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة  النفايـــات علـــى مســـتوى املؤسســـة هـــو  

املراقـب العـام ومـديرة النشـاطات وجود أشخاص مؤهلني يعملون بالتنسـيق فيمـا بيـنهم ملتابعـة تسـيري النفايـات، وهـم 
الـيت يقـوم بـا املمـرض، الصحية ونائبة املديرة املكلفة بالصينانة واملقتصد ورئيس اللس الطيب، بدءا من عملية الفرز 

 مث اجلمع ويقوم با العامل املهين املتواجد يف كل مصلحة، وصوال للمعاجلة باحلرق من قبل عامل واحد. 
 :يات املؤسسةسياسة إدارة نفا -هـ

أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدارة النفايــات، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل إرشــادية عــن إدارة 
جهــود كــل مــن جلنــة النظافــة  إال ،النفايــات، ورغــم ذلــك فــال وجــود خلطــة واضــحة وال لفريــق خمــتص بــإدارة النفايــات

 جتتمع كل شهرين. وجلنة مكافحة العدوى االستشفائية واليت
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 ضغط املؤسسات واملصحات والقطاع اخلاص املتعاقدين مع املؤسسة للحرق على مستواها؛ -
 حدوث األخطاء من قبل العمال املرتبطني بفرز ومجع ونفل وختزين ومعاجلة النفايات. -
 :)كويسي بلعيش( بسيدي عيسىاالستشفائية العمومية  املؤسسة  -3

 20، ويقـــدر عـــدد املرضـــى الـــداخلني ب ســـرير240حتتـــوي علـــى كويســـي بلعـــيشاملؤسســـة العموميـــة االستشـــفائية  
21Fأقسام استشفاء وهي ، وحتتوي على سبعةمريض يوميا 15مريض يوميا، وباملقابل عدد املرضى اخلارجني ب

1: 
 ة؛الفحوص الطبية االستعجالي -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -

                                                 
 .)2011(كويسي بلعيشللمؤسسة العمومية االستشفائية  ) مدير املوارد البشرية  1
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 طب األنف واألذن واحلنجرة؛ -
 طب العيون؛ -
 األمراض املعدية؛ -
 طب األطفال؛ -
 املتواجـدين املسـتخدمني فئـات خمتلـف بـني تتـوزع بشـرية مـواردعلـى  املؤسسـة االستشـفائية العموميـة  حتتـويكمـا و 
 وهي كما يلي:  االستشفائية املصاحل ختلفومب والتقنية اإلدارية التنظيمية باهلياكل

 2011لسنة  كويسي بلعيشاملؤسسة االستشفائية العمومية  ): حجم املوارد البشرية ب23اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

   طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
   طبيب أخصائي -                             
        صيديل   -                             

27 
14 

1 

 254 املستخدمني شبه الطبيني
 211 وغريهم املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 507 الموع
 .كويسي بلعيشاالستشفائية العمومية   باملؤسسة املوارد البشريةاملصدر: مدير 

 

 :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ
فايــات اخلطــرة وغــري اخلطــرة الشــبيهة باملنزليــة، وأن فــرز نفايــات خــدمات نــه يوجــد فــرز بــني النمــدير املؤسســة أ يؤكــد 

الرعايــة الصــحية علــى مســتوى مستشــفاه يــتم وفــق تصــنيف التشــريع املــرتبط بنفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية وهــي 
حســب نــوع  بالســتيكية ملونــة. وأن كــل نــوع مــن هــذه النفايــات يوضــع يف أكيــاس فايــات معديــة، ســامة، جســديةن
النفايـــات املعديـــة توضـــع يف أكيـــاس لو�ـــا أصـــفر، والنفايـــات الســـامة توضـــع يف أكيـــاس لو�ـــا أمحـــر، أمـــا ف، ، ةفايـــالن

 .أما النفايات العادية الشبه منزلية توضع يف أكياس لو�ا أسودالنفايات اجلسدية فتوضع يف أكياس لو�ا أخضر، 

   :حتليل اجلمع والتخزين والنقل-ب
عـــدل إزالـــة النفايـــات مـــن كـــل قســـم يكـــون يوميـــا، وذلـــك بعـــد التخـــزين الوســـيط هلـــا علـــى مأكـــد مـــدير املؤسســـة أن 

مستوى كل قسم، بعدها تنقل مباشرة عن طريق عامـل مكلـف متواجـد يف كـل قسـم، يقـوم جبمـع كافـة النفايـات يف 
عة كحـد أدىن سـا 24عربات إىل موقع املعاجلـة أيـن ختـزن النفايـات حـ   عمليـة الـتخلص منهـا، يف مـدة ال تتجـاوز 

ســاعة كحــد أقصــى، لــذا فوســائل النقــل علــى مســتوى املؤسســة واملخصصــة لنقــل النفايــات تتمثــل يف عربــات 48و
 مشرتكة تنقل كافة النفايات معا أي اخلطرة وغري اخلطرة.

 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج
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، وهــو مرمــد ك املؤسســة ملرمــد واحــد د، نظــرا المــتالأســلوب واحــد أال وهــو الرتميــ تعتمــد املؤسســة االستشــفائية علــى
ليس من النوع املزود مبصفيات للغـاز أو لـه أجهـزة لتقليـل الغبـار ، ويـتم علـى مسـتواه الـتخلص مـن النفايـات املعديـة 
والسامة، أما بالنسبة للنفايات غري املعدية أي العادية فيتم الـتخلص منهـا خـارج املؤسسـة، واملسـؤول عـن نقلهـا هـي 

 مصاحل البلدية ويتم التخلص منها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.
 :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د

مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــزين والـــتخلص مـــن 
مستوى كل قسم مسؤول عن تسيري النفايـات، يقـوم  على النفايات على مستوى املؤسسة هو وجود رئيس املصلحة

 مبراقبة األشخاص الذين هلم عالقة مباشرة بفرز ومجع وختزين ومعاجلة النفايات.  
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

إدارة  أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدارة النفايــات، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل إرشــادية عــن
النفايات، لكن رغم ذلك فال وجود خلطـة واضـحة منتهجـة لتسـيري النفايـات أو هنـاك فريـق عمـل مسـؤول عـن إدارة 

 النفايات وذلك بالتنسيق مع اإلدارة الصحية. 
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و

  تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل اليت
 تعطل املرمد؛ -
ضـــغط املؤسســـات الصـــحية الـــيت تقـــوم حبـــرق نفاياتـــا علـــى مســـتوى املؤسســـة مبوجـــب اتفاقيـــة مربمـــة بـــني  -

 الطرفني؛
 ضعف املؤهالت العامة ومستوى التعليم لألشخاص املرتبطني مبناولة النفايات. -

 ):(عسلي حممد مومية بعني امللحاملؤسسة االستشفائية الع  -4
 20، ويقــدر عــدد املرضــى الــداخلني ب ســرير تقــين240حتتــوي علــى املؤسســة العموميــة االستشــفائية عســلي حممــد

22F، وحتتوي على تسعة أقسام استشفاء وهيمريض يوميا 15مريض يوميا، وباملقابل عدد املرضى اخلارجني ب

1: 
 ؛االستعجاالت  -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 حة عامة(نساء ورجال)؛ جرا -
 قسم العمليات؛ -
 طب األطفال؛ -
 الوالدة والتوليد؛ -

                                                 
 ).2011عسلي حممد(االستشفائية العمومية  البشرية باملؤسسة مدير املوارد)  1
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 مصلحة تصفية الدم؛ -
 املخرب؛ -
 .األشعة -
 املسـتخدمني فئـات خمتلـف بـني تتـوزع معتـربة، بشـرية إمكانيـاتعلـى  املؤسسـة االستشـفائية العموميـة حتتـويكمـا و 

 وهي كما يلي:  االستشفائية ملصاحلا ومبختلف والتقنية اإلدارية التنظيمية باهلياكل املتواجدين
 .2011لسنة  عسلي حممداملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب24اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب أخصائي -                           

24 
4 

 188 املستخدمني شبه الطبيني
 33 ستخدمني اإلداريني والتقنينيامل

 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 املتعاقدين -                             

78 
29 

 356 الموع
 .عسلي حممداالستشفائية العمومية  باملؤسسة املوارد البشريةاملصدر: مدير 

 
  :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما  -أ

 نفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية تــتم حبســب نوعهــا، مــع مراعــاة خصوصــية خمتلــف أن عمليــة فــرز أكــد املــدير
 الرعاية نفايات فئات بتعريف طريقة التوظيب تتم وكذا .به املعمول والقانون التشريع تصنيف عن املنبثقة األصناف
لعاديـة الشـبه منزليـة توضـع يف أكيـاس فالنفايـات ا، لونيـا مرّمزة حاويات أو بالستيكية أكياس على وتوزيعها الصحية

لو�ــا أســود، والنفايــات املعديــة توضــع يف أكيــاس لو�ــا أصــفر، والنفايــات الســامة توضــع يف أكيــاس لو�ــا أمحــر، أمــا 
 النفايات اجلسدية فتوضع يف أكياس لو�ا أخضر

   :حتليل اجلمع والتخزين والنقل -ب
، وذلـــك بعـــد صـــباحا 8وعلـــى الســـاعة  كـــل قســـم يكـــون يوميـــامعـــدل إزالـــة النفايـــات مـــن  أكـــد مـــدير املؤسســـة أن 

التخــزين الوســيط هلــا علــى مســتوى كــل قســم، بعــدها تنقــل مباشــرة عــن طريــق عامــل مكلــف متواجــد يف كــل قســم، 
يقــوم جبمــع كافــة النفايــات يف عربــات إىل موقــع املعاجلــة أيــن ختــزن النفايــات حــ   عمليــة الــتخلص منهــا، يف مــدة ال 

هــذا يف حالــة عــدم تعطــل املرمــد أمــا يف حالــة تعطلــه فــان  ســاعة كحــد أقصــى،48كحــد أدىن و  ســاعة 24تتجــاوز 
صصـة لنقـل النفايـات تتمثـل يف وسـائل النقـل علـى مسـتوى املؤسسـة واملخسـاعة، و  78من ر أكثاملدة قد تصل اىل 

 . طرةمشرتكة تنقل كافة النفايات معا أي اخلطرة وغري اخل عربة على مستوى كل قسم، وهي عربات
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 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج
ال  ، وهـو مرمـدك املؤسسة ملرمد واحـدأسلوب واحد أال وهو الرتميد، نظرا المتال على تمد املؤسسة االستشفائيةتع 

 ، ويـــتم علـــى مســـتواه الـــتخلص مـــن النفايـــات املعديـــة والســـامة، أمـــا بالنســـبة للنفايـــات غـــري يســـتويف املعـــايري الدوليـــة
املعدية أي العادية فيتم التخلص منها خـارج املؤسسـة، واملسـؤول عـن نقلهـا هـي مصـاحل البلديـة ويـتم الـتخلص منهـا 

 ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.
   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د

فـــرز ومجـــع وختـــزين والـــتخلص مـــن مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة 
علـى مسـتوى كـل قسـم، يقـوم مبراقبـة  وهـو رئـيس املصـلحة النفايات على مستوى املؤسسة هو وجود شـخص مؤهـل

مــن طــرف املمرضــني عمليــة الفــرز باجلــة النفايــات. بــدءا األشــخاص الــذين هلــم عالقــة مباشــرة بفــرز ومجــع وختــزين ومع
املوجـود يف كـل مصـلحة  ل النظافـةعامـ وصـوال إىل ،اويـة املخصصـة هلـاوذلك بوضع كل نـوع نفايـة يف الكـيس أو احل

، وحـديثا عـني شـخص تشـغيل املرمـد وحـرق النفايـاتب أماكن املعاجلة، أين يقوم عامل باجلمع والنقل إىل الذي يقوم
 . مكلف بتنظيف احملرقة

 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة-هـ
ل إدارة النفايــات، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل إرشــادية عــن إدارة أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــا

عمـل مسـؤول عـن إدارة النفايات، لكن رغم ذلك فال وجود خلطـة واضـحة منتهجـة لتسـيري النفايـات أو هنـاك فريـق 
نـة النظافـة بالتنسيق مع اإلدارة الصحية، ولكن هناك جلنتـني علـى مسـتوى املؤسسـة مهـا جلو  النفايات بشكل مباشر 

وجلنــة حماربــة األمــراض االستشــفائية والــيت مــن بــني اهتماماتــا هــو تســيري النفايــات، ومــا يالحــظ هــو غيــاب مصــلحة 
 خاصة بتسيري النفايات على مستوى املؤسسة. 

 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 ل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاك

 قدم املرمد وتعطله يف كثري من األحيان مما يؤدي إىل تأخري عملية التخلص ومعاجلة النفايات؛ -
مبــاالة عنــد األشــخاص املــرتبطني مبناولــة النفايــات ممــا يســاهم يف حــدوث الكثــري مــن األخطــاء الــيت قــد الال -

 أو مشاكل أخرى. تسبب اإلصابة بالعدوى
 نقص املعلومة يف كيفية التعامل مع النفايات وخماطرها. -

 
 

 برج بوعريريج: عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية اخلاصة بوالية الثايناملطلب 
 املؤسسة االستشفائية العمومية بوزيدي خلضر بربج بوعريريج: -1
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، ويقدر عدد املرضـى سرير منظم 245سرير تقين و240ىحتتوي عل بوزيدي خلضراملؤسسة العمومية االستشفائية 
م اقســأ ةعشــر  ، وحتتــوي علــىمــريض يوميــا 44مــريض يوميــا، وباملقابــل عــدد املرضــى اخلــارجني ب 48الــداخلني ب 

23Fوهي

1: 
 ؛االستعجاالت   -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 العيون؛ جراحة -
 جراحة األعصاب؛ -
 جراحة العظام؛ -
 مراض املعدية؛األ -
 أمراض صدرية؛ -
 تصفية الدم؛ -
 علم األوبئة والطب الوقائي. -

 هذا باإلضافة إىل األقسام التقنية وهي:
 املخرب؛ -
 األشعة؛ -
 قاعة العمليات؛ -
 االنعاش؛ -
 الصيدلية؛ -
 مركز نقل الدم. -
 املتواجـدين املسـتخدمني فئـات خمتلـف بـني تتـوزع علـى مـوارد بشـرية املؤسسـة االستشـفائية العموميـة حتتـويكمـا و 
 وهي كما يلي:  االستشفائية املصاحل ومبختلف والتقنية اإلدارية التنظيمية باهلياكل

 
 
 
 

 .2011لسنة  بوزيدي خلضراملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب25اجلدول رقم(

                                                 
 .)2011(االستشفائية العمومية بوزيدي خلضر مدير املوارد البشرية باملؤسسة)  1
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 العدد فئة املستخدمني
     طبيب عام -        املستخدمني الطبيني

 طبيب أخصائي -                         
38 
44 

 247 املستخدمني شبه الطبيني
 41 املستخدمني اإلداريني والتقنيني
عمـال النظافـة (تضم كل مـن عمال املصاحل االستشفائية 

 السائقني وأعوان األمن)و 
   املتعاقدين -

62 
 
 

25 
 457 الموع

 .بوزيدي خلضرالعمومية  االستشفائية باملؤسسة املصدر: مدير املوارد البشرية
 
 والتوظيب: حتليل الفرزخيص فيما -أ

د فــرز بــني النفايــات اخلطــرة وغــري اخلطــرة الشــبيهة باملنزليــة، وأن فــرز نفايــات خــدمات الرعايــة و وجــأكــد املــدير علــى 
فايـات الصحية على مسـتوى مستشـفاه يـتم وفـق تصـنيف التشـريع املـرتبط بنفايـات خـدمات الرعايـة الصـحية وهـي ن

ولو�ـا حسـب نـوع  بالسـتيكية مرمـزة لونيـا. وأن كل نوع من هذه النفايات يوضع يف أكياس معدية، سامة، جسدية
النفايــات، فالنفايــات العاديــة الشــبه منزليــة توضــع يف أكيــاس لو�ــا أســود، والنفايــات املعديــة توضــع يف أكيــاس لو�ــا 

 و النفايــات اجلســدية فتوضــع يف أكيــاس لو�ــا أخضــر،أصــفر، والنفايــات الســامة توضــع يف أكيــاس لو�ــا أمحــر، أمــا 
رحــة يصــنف ضــمن النفايــات املعديــة وتوضــع يف حاويــات بعــد أن يــتم فصــل األشــياء اصــنف النفايــات احلــادة واجل

ضــع يف احلاويــة واجلــزء اآلخــر يف حاويــات أخــرى، وهــذه احلاويــات ذات لــون ويو  احلــادة والــواغزة عــن هيكــل اإلبــرة
 .ملعديةالنفاية ا أصفر وعليها عالمة

 والنقل:حتليل اجلمع والتخزين  -ب
وذلـك  خاصـة يف قسـم االسـتعجالت يوميـا،مـرتني معدل إزالة النفايات من كل قسـم يكـون أكد مدير املؤسسة أن 

بعد التخزين الوسيط هلا على مستوى كل قسم، بعدها تنقل مباشرة عن طريق عامل مكلـف متواجـد يف كـل قسـم، 
، أيـن ختـزن النفايـات حـ   عمليـة الـتخلص منهـا فايات يف عربات إىل موقع تواجد املرمـد املعطـلالنيقوم جبمع كافة 

 فإ�ا تنقل يف شاحنة تابعة للمؤسسة.املؤسسة  وألن عملية املعاجلة تتم خارج
 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات-ج
 ، هارمــــديــــتم خــــارج املؤسســــة نظــــرا لتعطــــل ماحلــــرق الرتميــــد، ولكــــن أســــلوب  تعتمــــد املؤسســــة االستشــــفائية علــــى 

هـي مركـز حـرق النفايـات املرخصـة واملعتمـدة وفـق التنظـيم، فاملؤسسة تتعامل مع مؤسسـة املعاجلـة والـتخلص النهـائي 
التخلص مـن النفايـات املعديـة والسـامة، أمـا  اويتم على مستواه وحدة تابعة ملديرية البيئة بربج بوعريريج االستشفائية
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، واملسـؤول عـن نقلهـا هـي مصـاحل أيضـا لنسبة للنفايات غري املعدية أي العادية فيتم التخلص منها خـارج املؤسسـةبا
 البلدية ويتم التخلص منها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.

   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د
ؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــزين والـــتخلص مـــن مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـ

على مستوى كل قسم، يقوم مبراقبة األشخاص الـذين هلـم  ى مستوى املؤسسة هو وجود رئيس املصلحةالنفايات عل
بعمليــة الفــرز وذلــك بوضــع كــل نــوع نفايــة يف الكــيس أو  اجلــة النفايــات. بــدءاعالقــة مباشــرة بفــرز ومجــع وختــزين ومع

املكـان أيـن تنقـل بـاجلمع والنقـل إىل  املخصص لكل قسم  الذي يقـوم النظافة ونملخصصة هلا وصوال إىل عاحلاوية ا
 .  النفايات فيما بعد حنو مركز الرتميد اخلارجي

 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة-هـ
ئــل إرشــادية عــن إدارة أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدارة النفايــات، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دال

النفايات، لكن رغم ذلك فال وجود خلطـة واضـحة منتهجـة لتسـيري النفايـات أو هنـاك فريـق عمـل مسـؤول عـن إدارة 
النفايــات وذلــك بالتنســيق مــع اإلدارة الصــحية، ولكــن هنــاك جلنتــني علــى مســتوى املؤسســة مهــا جلنــة النظافــة وجلنــة 

اهتماماتـا هـو تسـيري النفايـات، ومـا يالحـظ هـو غيـاب مصـلحة خاصـة  حماربة األمـراض االستشـفائية والـيت مـن بـني
 بتسيري النفايات على مستوى املؤسسة. 

 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:

 عطل املرمد مما يؤدي ملعاجلة النفايات خارج املؤسسة، وبالتايل زيادة تكاليف املعاجلة؛ت -
حــدوث الكثــري مــن األخطــاء أثنــاء عمليــة الفــرز بوضــع نــوع مــن النفايــات يف أكيــاس أخــرى خمصصــة لنــوع  -

 آخر.
 :مبجانةاملؤسسة االستشفائية العمومية االخوان الشهيدان سقان   -2

، ويقـدر معـدل شـغل األسـرة مـنظمسـرير 76حتتـوي علـى الستشـفائية االخـوان الشـهيدان سـقان سـة العموميـة ااملؤس
 :24F1ال، وحتتوي على تسعة أقسام استشفاء وهي%46ب 

 ؛مصلحة االستعجاالت -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 مصلحة أمراض النساء والتوليد؛ -
 مصلحة علم األوبئة، -
 طب األطفال؛ -

                                                 
 )2011( االستشفائية العمومية اإلخوان الشهيدان سقان مدير املوارد البشرية باملؤسسة)  1
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 املخرب؛ -
 األشعة؛ -
 .الصيدلية -
 املتواجـدين املسـتخدمني فئـات خمتلـف بـني تتـوزعبشـرية  مـواردعلـى  املؤسسـة االستشـفائية العموميـة  تـويحتكمـا و 
 :وهي اإلدارية التنظيمية باهلياكل

لسنة  اإلخوان الشهيدان سقاناملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب26اجلدول رقم(
2011. 

 العدد فئة املستخدمني
 طبيب عام -        ني الطبينياملستخدم

 طبيب أخصائي -                
20 

1 

 82 املستخدمني شبه الطبيني
 31 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 62 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 196 الموع
 .الشهيدان سقان ناإلخوااالستشفائية العمومية  باملؤسسة املوارد البشريةمدير املصدر: 

 
  :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ
 عن املنبثقة األصناف نفايات خدمات الرعاية الصحية تتم حبسب نوعها، مع مراعاة خصوصية خمتلف عملية فرز 

 .لونيا مرّمزة حاويات أو بالستيكية أكياس على عوتوز  ،به املعمول والقانون التشريع تصنيف
   :ن والنقلحتليل اجلمع والتخزي-ب

وتنقـل يف  ،جتمـع يف حاويـات كبـرية يف انتظـار املعاجلـة، بعـدها بعربـات على مسـتوى كـل قسـمالنفايات ختزن جتمع و 
 ساعة كحد أقصى.48كحد أدىن وساعة   24، يف مدة ال تتجاوز شاحنة عادية خارجا للحرق أو الرمي

 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج
، وال مرمـــد النفايـــات املعديـــة والســـامة وال يوجـــد علـــى مســـتواهاال متتلـــك أي وســـيلة ملعاجلـــة تشـــفائية املؤسســـة االس 

تتعامل املؤسسة مع مؤسسات املعاجلة والتخلص النهائي املرخصـة واملعتمـدة وفـق التنظـيم والقـانون والسـبب هـو قلـة 
العاديــة فيــتم الــتخلص منهــا خــارج املؤسســة،  أمــا بالنســبة للنفايــات غــري املعديــة أيالكميــة املنتجــة مــن النفايــات، 

 واملسؤول عن نقلها هي مصاحل البلدية ويتم التخلص منها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.
 
   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د
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زين والـــتخلص مـــن مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــ
مـع مصـلحة علـم األوبئـة  ورؤسـاء  ات على مستوى املؤسسة هو وجود ممرض يشـرف علـى النفايـات بالتنسـيقالنفاي

املصاحل االستشفائية .
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

إرشــادية عــن إدارة  أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدارة النفايــات، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل
النفايات، لكن رغم ذلك فال وجود خلطـة واضـحة منتهجـة لتسـيري النفايـات أو هنـاك فريـق عمـل مسـؤول عـن إدارة 

 التنسيق مع اإلدارة الصحية.النفايات وذلك ب
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق -و

 املشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم 
 ؛نظرا لضيق املكانعدم وجود مرمد  -
 عدم وجود مقر لتخزين النفايات؛ -
 نقص تكوين عمال املصاحل االستشفائية. -

 :برأس الوادياملؤسسة االستشفائية العمومية حممد بناين   -3
معــدل شــغل  ويقــدر ،ســرير مــنظم 276ســرير تقــين و240حتتــوي علــى حممــد بنــاين املؤسســة العموميــة االستشــفائية

25Fأقسام استشفاء وهي مخسة، وحتتوي على %53األسرة ب 

1: 
 االستعجاالت   - 

 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 جراحة العظام؛ -
 طب األطفال؛ -
 قسم الوالدة؛ -
 وحدة تصفية الدم؛ -
 املخرب؛ -
 .األشعة -
 التالية: بشريةال مكانياتإلاعلى  حممد بنايناملؤسسة االستشفائية العمومية  حتتويكما و 

 .2011لسنة  بناين حممداملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب27اجلدول رقم(

 ).2011( حممد بناينمومية االستشفائية الع باملؤسسة املراقب العام)  1
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 العدد فئة املستخدمني
 طبيب عام -          املستخدمني الطبيني

 طبيب أخصائي -                               
33 
12 

 179 املستخدمني شبه الطبيني
 43 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 عمـال النظافـة (تضم كل مناملصاحل االستشفائية عمال 
 السائقني وأعوان األمن)و 

117 

 348 الموع
 .حممد بنايناالستشفائية العمومية  باملؤسسة املراقب العاماملصدر: 

 
  :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ

بــني النفايــات اخلطــرة وغــري اخلطــرة الشــبيهة باملنزليــة، وأن فــرز نفايــات خــدمات  نــه يوجــد فــرزمــدير املؤسســة أ يؤكــد
الرعايــة الصــحية علــى مســتوى مستشــفاه يــتم وفــق تصــنيف التشــريع املــرتبط بنفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية وهــي 

ة بــا خاصــ بالســتيكية عاديــةوأن كــل نــوع مــن هــذه النفايــات يوضــع يف أكيــاس  فايــات معديــة، ســامة، جســدية،ن
النفايــات املعديـة توضــع يف أكيــاس لو�ـا أصــفر، والنفايــات السـامة توضــع يف أكيــاس ، فولو�ـا حســب نـوع النفايــات

لو�ــا أمحــر، أمــا النفايــات اجلســدية فتوضــع يف أكيــاس لو�ــا أخضــر، إال أنــه ولالعتبــارات الدينيــة فالنفايــات اجلســدية 
، والنفايــات العاديــة الشــبه منزليــة توضــع يف  ىف مــن أجــل الــدفن.يف كثــري مــن األحيــان تســلم ألهــل املــريض أو املتــو 

توضــع يف حاويــات لكــن رحــة يصــنف ضــمن النفايــات املعديــة و اصــنف النفايــات احلــادة واجل أكيــاس لو�ــا أســود، و
   .ضع يف احلاوية واجلزء اآلخر يف حاويات أخرىادة والواغزة عن هيكل اإلبرة ويو بعد أن يتم فصل األشياء احل

   :حتليل اجلمع والتخزين والنقل -ب
، وذلـك بعـد التخـزين 11:00علـى السـاعة  معدل إزالة النفايات من كـل قسـم يكـون يوميـاأكد مدير املؤسسة أن 

يقـوم جبمـع  الوسيط هلا على مستوى كل قسم، بعـدها تنقـل مباشـرة عـن طريـق عامـل مكلـف متواجـد يف كـل قسـم، 
عاجلــة أيــن ختــزن النفايــات حــ   عمليــة الــتخلص منهــا، يف مــدة ال تتجــاوز إىل موقــع امل كافــة النفايــات يف حاويــات

، وألن عمليــة املعاجلــة تــتم علــى مســتوى املؤسســة فانــه ال يــتم االعتمــاد علــى شــخص طبيعــي أو معنــوي ســاعة 24
 صصـــة لنقـــل النفايـــات تتمثـــل يف حاويـــاتيتكفـــل بعمليـــة النقـــل، لـــذا فوســـائل النقـــل علـــى مســـتوى املؤسســـة واملخ

 مشرتكة تنقل كافة النفايات معا أي اخلطرة وغري اخلطرة.
 
 

 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج
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أسلوب واحد أال وهو الرتميـد، نظـرا  من بني العديد من وسائل وأساليب املعاجلة، تعتمد املؤسسة االستشفائية على
از أو لـه أجهــزة لـيس مـن النــوع املـزود مبصـفيات للغـ ، وهـو مرمـد/ســاكغ250المـتالك املؤسسـة ملرمـد واحـد  بسـعة 
ويتم على مستواه الـتخلص مـن النفايـات املعديـة والسـامة، أمـا بالنسـبة للنفايـات  لتقليل الغبار ولكن يعاجل الدخان،

غري املعديـة أي العاديـة فيـتم الـتخلص منهـا خـارج املؤسسـة، واملسـؤول عـن نقلهـا هـي مصـاحل البلديـة ويـتم الـتخلص 
 ها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.من
   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د

مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــزين والـــتخلص مـــن 
األشـخاص الـذين هلـم  النفايات على مستوى املؤسسة هو وجود شخص مؤهل على مستوى كل قسم، يقوم مبراقبـة

عالقــة مباشـــرة بفــرز ومجـــع وختــزين ومعاجلـــة النفايــات. بـــدءا مــن املمرضـــني واملمرضــات الـــذين يقومــون بعمليـــة الفـــرز 
وذلــك بوضــع كــل نــوع نفايــة يف الكــيس أو احلاويــة املخصصــة هلــا وصــوال إىل عمــال النظافــة الــذين يقومــون بــاجلمع 

 مالن يعمالن باملناوبة مسؤوالن عن تشغيل املرمد وحرق النفايات. والنقل إىل أماكن املعاجلة، أين يقوم عا
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدارة النفايــات، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل إرشــادية عــن إدارة 
ل مسـؤول عـن إدارة النفايـات أو هنـاك فريـق عمـ النفايات، لكن رغم ذلك فال وجود خلطـة واضـحة منتهجـة لتسـيري

األمــراض االستشــفائية، فلجنــة ولكــن هنــاك جلنتــني علــى مســتوى املؤسســة مهــا جلنــة النظافــة وجلنــة حماربــة  النفايــات
 النظافة تفوم ب:
 إعداد برامج عمل وتطبيقها ومتابعة تنفيذها فيما خيص النظافة العامة؛ -
 تسيري النفايات؛ -
 املواد الغذائية. استقبال ومراقبة -

 وجلنة النظافة تعمل بالتنسيق مع جلنة حماربة األمراض االستشفائية خاصة عند ظهور ميكروب يف أحد األقسام.
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و

 تخلص من النفايات هي:أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بال
 ؛ 1986فهو موجود منذ إنشاء املؤسسة سنة  املرمد قدم -
لـيس فقـط مـن قبـل عمـال  أثناء عملية الفرز وذلك خبلط النفايات مـع بعـض، حدوث الكثري من األخطاء -

الـيت قـد تسـبب اإلصـابة بالعـدوى أو مشـاكل املصاحل االستشفائية بل ح  من الكادر الطيب والشـبه طـيب و 
 .أخرى

-  
 سطيف: عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية اخلاصة بوالية الثالثاملطلب 

 : بالعلمة صروب اخلثري املؤسسة االستشفائية العمومية -1
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 30، ويقـدر عـدد املرضـى الـداخلني ب سـرير مـنظم200حتتوي علـى صروب اخلثرياملؤسسة العمومية االستشفائية 
، %53مــريض يوميــا، كمــا ويقــدر معــدل شــغل األســرة ب  24خلــارجني بمــريض يوميــا، وباملقابــل عــدد املرضــى ا
26Fوحتتوي على أقسام استشفاء وهي

1: 
 ؛االستعجاالت -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 جراحة العظام؛ -
 األمراض املعدية؛ -
 أمراض صدرية؛ -
 ؛أمراض الكلى -
 اإلنعاش.   -
 وهي كما يلي: بشرية إمكانياتعلى  صروب اخلثرية املؤسسة االستشفائية العمومي حتتويكما و 

 .2011لسنة صروب اخلثرياملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب28اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب أخصائي -                  
 صيدلية   -          

28 
12 

1 

 215 املستخدمني شبه الطبيني
 31 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 200 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 487 الموع

 .صروب اخلثرياالستشفائية العمومية  باملؤسسة مصلحة املوارد البشريةاملصدر: مدير 
 
 
 
 :والتوظيب ليل الفرزحت -أ

                                                 
 ).2011(صروب اخلثرياالستشفائية العمومية  مدير املوارد البشرية باملؤسسة )1
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يوجــد فــرز بــني النفايــات اخلطــرة وغــري اخلطــرة الشــبيهة باملنزليــة، وأن فــرز نفايــات خــدمات نــه مــدير املؤسســة أ يؤكــد 
الرعايــة الصــحية علــى مســتوى مستشــفاه يــتم وفــق تصــنيف التشــريع املــرتبط بنفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية وهــي 

رمــزة لونيــا ولو�ــا نفايــات معديــة، ســامة، جســدية، وأن كــل نــوع مــن هــذه النفايــات يوضــع يف أكيــاس بالســتيكية م
 حسب نوع النفايات ووفق ترميز التشريع. 

   :حتليل اجلمع والتخزين والنقل -ب
معـــدل إزالـــة النفايـــات مـــن كـــل قســـم يكـــون يوميـــا، وذلـــك بعـــد التخـــزين الوســـيط هلـــا علـــى أكـــد مـــدير املؤسســـة أن 

عربـات  قسـم، عـن طريـق كـل  ني جبمـع النفايـات مـنمكلفـ نيمستوى كل قسم، بعدها تنقل مباشرة عـن طريـق عـامل
سـاعة يف حالـة عـدم  24إىل موقع املعاجلة أين ختزن النفايات ح   عملية التخلص منها، يف مدة ال تتجـاوز عادية 

، وألن عمليــة املعاجلــة تــتم علــى مســتوى املؤسســة فانــه ال ســاعة 78ويف حالــة التعطــل فاملــدة تتجــاوز  تعطــل املرامــد
عنـــوي يتكفـــل بعمليـــة النقـــل، لـــذا فوســـائل النقـــل علـــى مســـتوى املؤسســـة يـــتم االعتمـــاد علـــى شـــخص طبيعـــي أو م

 واملخصصة لنقل النفايات تتمثل يف عربات مشرتكة تنقل كافة النفايات معا أي اخلطرة وغري اخلطرة.
 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج

أسلوب واحد أال وهو الرتميـد، نظـرا  شفائية علىمن بني العديد من وسائل وأساليب املعاجلة، تعتمد املؤسسة االست
الــتخلص مــن النفايــات املعديــة  اعــاجل  الــدخان فقــط، ويــتم علــى مســتواهامــد تمر  ي، وهــ ينالمــتالك املؤسســة ملرمــد

والسامة، أما بالنسبة للنفايات غري املعدية أي العادية فيتم الـتخلص منهـا خـارج املؤسسـة، واملسـؤول عـن نقلهـا هـي 
 .يةبلدمصاحل ال

   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د
يؤكـد مــدير املؤسســة فيمـا يتعلــق باألشــخاص املسـؤولني عــن تنظــيم وإدارة فـرز ومجــع وختــزين والـتخلص مــن النفايــات 

، ؤسسة هو تعيني شخص مؤهل وهو ممرض حاصـل علـى شـهادة دولـة وخمـتص يف الصـحة العموميـةعلى مستوى امل
جلنــة مكافحــة األمــراض االستشــفائية وهــي جتتمــع مــرة كــل شــهرين، وهــذا املمــرض تلقـــى وهــو يعمــل بالتنســيق مــع 

 تدريبات عن إدارة النفايات من خالل الربامج اليت تطلقها وزارة الصحة.
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

ـــ ة املعاجلـــة والـــتخلص أكـــد املـــدير أمهيـــة تطبيـــق التشـــريعات يف جمـــال إدارة النفايـــات، بـــدءا مـــن عمليـــة الفـــرز إىل غاي
نتهجــة امل العمــلخطـة ، و مـن وزارة الصــحة  النهـائي منهــا، وأكـد علــى تــوفر وثيقـة دالئــل إرشـادية عــن إدارة النفايــات

ســؤول وامل تتمثـل يف تنفيــذ بـرامج العمــل الـيت وضــعت مـن قبــل جلنـة مكافحــة األمـراض االستشــفائية لتسـيري النفايــات
   مرض املؤهل.تطبيقها ومتابعة تنفيذها هو امل عن
 
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و

 أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:
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ات وعمليـــة تعطـــل املرمـــد ممـــا يـــؤدي إىل تكـــدس النفايـــات وبالتـــايل زيـــادة الوقـــت الفاصـــل بـــني إنتـــاج النفايـــ -
 التخلص منها؛

العديد من اآلثار الصحية اخلطرية على الصـحة وذلـك نتيجـة النبعـاث  من الطرق التقليدية وله يعترب احلرق -
خاصــة وأن املستشــفى  غــازات ســامة أثنــاء عمليــة احلــرق والــيت تشــكل خطــرا علــى املــواطن والصــحة العامــة

 .يقع يف منطقة آهلة بالسكان
 : بعني آزال يوسف يعالوي ة العموميةاملؤسسة االستشفائي -2

، ويقــدر عـــدد ســرير مـــنظم 162تقــين و ســـرير 120حتتـــوي علــى يوســف يعــالوياملؤسســة العموميــة االستشـــفائية 
مــريض يوميــا، كمــا ويقــدر معــدل  20مــريض يوميــا، وباملقابــل عــدد املرضــى اخلــارجني ب 25املرضــى الــداخلني ب 

27Fوهي التالية قساماأل، وحتتوي على %50شغل األسرة ب 

1: 
 االستعجاالت؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األطفال؛ -
 امراض النساء والتوليد؛ -
 الفحوصات املتخصصة؛ -
 فحوصات خارجية متخصصة؛ -
 املخرب؛ -
 قاعة عالج األسنان؛ -
 األشعة. -
 :التالية بشريةال مكانياتعلى اإلاملؤسسة االستشفائية العمومية  حتتويكما و 

 
 
 
 
 
 

 .2011لسنة  يوسف يعالوياملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب29اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

                                                 
 . )2011(يوسف يعالوياالستشفائية العمومية  مدير املوارد البشرية باملؤسسة)  1
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 40   املستخدمني الطبيني
 154 املستخدمني شبه الطبيني

 64 املستخدمني اإلداريني والتقنيني
 119 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)

 377 الموع
 .يوسف يعالوياالستشفائية العمومية  املصدر: مدير مصلحة املوارد البشرية باملؤسسة

 

 :والتوظيب حتليل الفرز -أ
يتم وفق تصـنيف التشـريع املـرتبط بنفايـات  باملنزلية، وهذا الفرزيوجد فرز بني النفايات اخلطرة وغري اخلطرة الشبيهة  

ات معديـة، ســامة، جســدية، وأن كــل نــوع مـن هــذه النفايــات يوضــع يف أكيــاس خـدمات الرعايــة الصــحية وهــي نفايــ
رحـة يصــنف اوصـنف النفايـات احلـادة واجل، ووفــق ترميـز التشـريع بالسـتيكية مرمـزة لونيـا ولو�ـا حسـب نـوع النفايـات

ضـع يف ويو ادة والـواغزة عـن هيكـل اإلبـرة ضمن النفايـات املعديـة وتوضـع يف حاويـات بعـد أن يـتم فصـل األشـياء احلـ
، والنفايـات ملعديـةاحلاوية واجلزء اآلخر يف حاويـات أخـرى، وهـذه احلاويـات ذات لـون أصـفر وعليهـا عالمـة النفايـة ا

 .العادية الشبه منزلية توضع يف أكياس لو�ا أسود
   :ل اجلمع والتخزين والنقلحتلي -ب

، بعـدها شـبه املركـزي هلـاذلـك بعـد التخـزين معدل إزالة النفايات من كل قسم يكون يوميـا، و أكد مدير املؤسسة أن 
ع املعاجلـة تنقل مباشرة عن طريـق عامـل مكلـف متواجـد يف كـل قسـم، يقـوم جبمـع كافـة النفايـات يف عربـات إىل موقـ

وســائل النقــل علــى مســتوى املؤسســة واملخصصــة ســاعة، و  24عمليــة الــتخلص منهــا، يف مــدة ال تتجــاوز   أيــن تــتم
 ربات مشرتكة تنقل كافة النفايات معا أي اخلطرة وغري اخلطرة.لنقل النفايات تتمثل يف ع

 ل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفاياتحتلي -ج
مت شــــراؤه حـــديثا ســــنة  ، نظـــرا المـــتالك املؤسســــة ملرمـــد واحـــداحلــــرق أســـلوب  تعتمـــد املؤسســـة االستشــــفائية علـــى 

دخان فقـط، ويـتم علـى مسـتواه الـتخلص وهو مرمد يعاجل  ال، كغ/سا20ىل ا15سعته هي حرق ما بني ، 2007
مــن النفايــات املعديــة والســامة، أمــا بالنســبة للنفايــات غــري املعديــة أي العاديــة فيــتم الــتخلص منهــا خــارج املؤسســة، 

 واملسؤول عن نقلها هي مصاحل البلدية ويتم التخلص منها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.
 
 
   :بإدارة النفايات األشخاص املرتبطون-د

يؤكـد مــدير املؤسســة فيمـا يتعلــق باألشــخاص املسـؤولني عــن تنظــيم وإدارة فـرز ومجــع وختــزين والـتخلص مــن النفايــات 
فريـق يتكـون مـن طبيـب خمـتص يف علـم األوبئـة والطـب الوقـائي مبسـاعدة ممرضـة واملراقـب على مسـتوى املؤسسـة هـو 
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النظافـــة، وهـــو متمـــع عنـــد الضـــرورة لبحـــث املســـائل املتعلقـــة بتســـيري  العـــام ورؤســـاء املصـــاحل شـــبه الطبيـــني وعـــامالت
 النفايات.

 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ
أكـــد املـــدير أمهيـــة تطبيـــق التشـــريعات يف جمـــال إدارة النفايـــات، بـــدءا مـــن عمليـــة الفـــرز إىل غايـــة املعاجلـــة والـــتخلص 

نتهجـة املعمـل  الخطـة و  ، مـن وزارة الصـحة  إدارة النفايـات النهائي منها، وأكد على توفر وثيقة دالئل إرشادية عـن
هـي إتبـاع مـا نــص عليـه التشـريع وإرشـادات وزارة الصـحة وكـذا تنفيــذ مـا قـرر مـن قبـل فريـق التســيري لتسـيري النفايـات 

 .  املسؤول عن تسيري النفايات
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و

 أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:
العديد من اآلثار الصحية اخلطرية على الصـحة وذلـك نتيجـة النبعـاث  من الطرق التقليدية وله يعترب احلرق -

خاصـة وأن املرمـد يعـاجل  ،والـيت تشـكل خطـرا علـى املـواطن والصـحة العامـة غازات سامة أثناء عملية احلـرق
 .الدخان فقط

 : حممد بوضياف بعني وملان املؤسسة االستشفائية العمومية -3
 20، ويقــدر عــدد املرضــى الــداخلني ب ســرير مــنظم 238حتتــوي  حممــد بوضــيافاملؤسســة العموميــة االستشــفائية 

، %49ل شــغل األســرة ب مــريض يوميــا، كمــا ويقــدر معــد 15مــريض يوميــا، وباملقابــل عــدد املرضــى اخلــارجني ب
28Fوحتتوي على األقسام التالية وهي

1: 
 االستعجاالت؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األطفال؛ -
 النساء والتوليد؛ أمراض -
 األمراض الصدرية؛ -
 طب حديثي الوالدة. -

 املخرب؛ -   باإلضافة إىل:
 األشعة. -  

 :التالية بشريةال مكانياتعلى اإلفائية العمومية املؤسسة االستش حتتويكما و 
 .2011لسنة  حممد بوضيافاملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب30اجلدول رقم(

 ).2011( حممد بوضيافاالستشفائية العمومية  مدير مصلحة املوارد البشرية باملؤسسة  ) 1
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 العدد فئة املستخدمني
 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني

 طبيب أخصائي -                             
   صيديل -      

24 
23 

2 

 222 املستخدمني شبه الطبيني
 27 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 138 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 436 الموع

 .حممد بوضيافاالستشفائية العمومية  باملؤسسة مصلحة املوارد البشريةاملصدر: مدير 
 
  :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ
 عن املنبثقة األصناف نفايات خدمات الرعاية الصحية تتم حبسب نوعها، مع مراعاة خصوصية خمتلف عملية فرز 

 .لونيا مرّمزة حاويات أو بالستيكية أكياس على وتوزع ،به املعمول والقانون التشريع تصنيف
   :ل اجلمع والتخزين والنقلحتلي -ب

ت خمصصة لكل قسـم، بعـدها جتمـع وتنقـل للمعاجلـة، يف عرباجتمع النفايات يوميا وختزن على مستوى كل قسم يف 
 ساعة كحد أدىن. 24مدة ال تتجاوز 

 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج
تلكـه املؤسسـة لـه ئية متتلك وسيلة ملعاجلة النفايات املعدية والسـامة وهـي الرتميـد، واملرمـد الـذي متاملؤسسة االستشفا 

بالنسبة للنفايات غري املعدية أي العادية فيـتم الـتخلص منهـا خـارج املؤسسـة، واملسـؤول ، أما كغ/سا50سعة حلرق 
 عن نقلها هي مصاحل البلدية ويتم التخلص منها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.

   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د
ني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــزين والـــتخلص مـــن مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤول

مـع مصـلحة علـم األوبئـة  ورؤسـاء  النفايات على مستوى املؤسسة هو وجود ممرض يشـرف علـى النفايـات بالتنسـيق
 املصاحل االستشفائية . 

 
 
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ
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وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل إرشــادية عــن إدارة أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدارة النفايــات، 
النفايــات، لكــن رغــم ذلــك فــال وجــود خلطــة واضــحة منتهجــة لتســيري النفايــات أو هنــاك فريــق عمــل مســؤول بصــفة 

 مباشرة عن إدارة النفايات وذلك بالتنسيق مع اإلدارة الصحية.
 :مستوى املؤسسةبالتخلص من النفايات على  ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و

 أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:
قــدم املرمــد وتعطلــه يف كثــري مــن األحيــان وبالتــايل تكــدس النفايــات علــى مســتوى املصــاحل ويف مكــان تواجــد  -

 جهاز الرتميد؛
 عدم وجود مقر لتخزين النفايات ؛ -
 تكوين عمال املصاحل االستشفائية.نقص  -    
 بالعني الكبرية:  شغوب عبد هللا املؤسسة العمومية االستشفائية -4

 30، ويقــدر عــدد املرضــى الــداخلني ب ســرير 150حتتــوي علــى  شــغوب عبــد هللاملؤسســة العموميــة االستشــفائية 
ـــــل عـــــدد املرضـــــى اخلـــــارجني ب ـــــا، وباملقاب ـــــا، كمـــــا ويقـــــدر 22مـــــريض يومي  معـــــدل شـــــغل األســـــرة ب مـــــريض يومي

 وحتتوي على املصاحل الصحية التالية 46,52%
29Fوهي

1: 
 االستعجاالت؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األطفال؛ -
 أمراض النساء والتوليد؛ -
 األمراض الصدرية؛ -
 جراحة األطفال؛ -
 تصفية الدم -

 باإلضافة إىل املصاحل التقنية التالية:
 املخرب؛ -
 ؛األشعة -
 الصيدلية -
 :التالية بشريةال مكانياتعلى اإلاملؤسسة االستشفائية العمومية  حتتويكما و 

                                                 
 ).2011( شغوب عبد هللاالستشفائية العمومية  مدير مصلحة املوارد البشرية باملؤسسة  ) 1



 

 

 الصحية في المؤسسة االستشفائية الجزائرية. ةنفايات الرعاي تسيير وتحليل دراسة                    الرابع           الفصل 
   

181 

 .2011لسنة  شغوب عبد هللااملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب31اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 أخصائي طبيب -                 
   صيديل -        

25 
18 

1 

 220 املستخدمني شبه الطبيني
 اإلداريني -   املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 التقنيني -                                    
21 
24 

 104 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 413 الموع

 .شغوب عبد هللاالستشفائية العمومية  شرية باملؤسسةاملصدر: مدير مصلحة املوارد الب
 

  :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ
 بني النفايات املعدية اخلطرية والنفايات العادية الشبيهة بالنفايات املنزلية فرزالعملية تتم على مستوى املؤسسة 

 األصـناف مراعـاة خصوصـية خمتلـف نفايـات خـدمات الرعايـة الصـحية تـتم حبسـب نوعهـا، مـعأي أن عمليـة فـرز  
 .لونيا مرّمزة حاويات أو بالستيكية أكياس على وتوزع ،به املعمول والقانون التشريع تصنيف عن املنبثقة

أكيــاس لو�ــا أمحــر، والنفايــات اجلســدية يف  فالنفايــات املعديــة توضــع يف أكيــاس لو�ــا أصــفر، والنفايــات الســامة يف 
 للنفايات العادية فتوضع يف أكياس عادية لو�ا أسود. أكياس لو�ا أخضر، وبالنسبة

   :حتليل اجلمع والتخزين والنقل -ب
يوميـا يف الليـل علـى السـاعة العاشـرة  جتمعو  ستوى كل قسم،على م املوجودة يف األكياس البالستكية ختزن النفايات

، معــدة هلــذا الغــرض تــوفر وســائل نقــل يــدويا أي عــن طريــق احلمــل بأيــادي أعــوان النظافــة لعــدم وتنقــل للمعاجلــة لــيالً 
، يف مـــدة ال خصـــص لكـــل نــوع نفايـــة مكـــان للتخــزين املركـــزي وهــو ملـــون حبســـب نــوع النفايـــة أيــنالنفايـــات  وختــزن
 ساعة كحد أدىن. 24تتجاوز 

 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج
مرمـد والسـامة وهـي الرتميـد، وذلـك المتالكهـا ملرمـدين ات املعديـة وسيلة ملعاجلـة النفايـ ئية تعتمداملؤسسة االستشفا 

أما بالنسبة للنفايات غري املعدية أي العادية فيتم التخلص منها خـارج املؤسسـة، واملسـؤول عـن قدمي واآلخر جديد، 
 نقلها هي مصاحل البلدية ويتم التخلص منها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.

 
   :بطون بإدارة النفاياتاألشخاص املرت-د
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مـــا يؤكـــده مـــدير املؤسســـة فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــزين والـــتخلص مـــن 
جلنــة النظافــة االستشــفائية حتــت ســلطة املــدير واملقتصــد  تعمــل بالتنســيق النفايــات علــى مســتوى املؤسســة هــو وجــود 

متابعــة الفــرز خاصــة مــن طــرف املســتخدمني الطبيــني يشــرف علــى ، حيــث يعينــون ممــرض مصــلحة علــم األوبئــةمــع 
رؤســاء  والشــبه طبيــني، واجلمــع والتخــزين وعمليــة احلــرق الــيت تــتم مــن طــرف عامــل مســؤول وكــل هــذا بالتنســيق مــع

 .  املصاحل االستشفائية
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

فــال وجـــود خلطــة واضـــحة  دالئــل إرشـــادية عــن إدارتـــا، تــوفر وثيقـــةو  ،يف جمــال إدارة النفايـــات رغــم تفصــيل التشـــريع
أو هناك فريق عمل مسؤول بصـفة مباشـرة عـن إدارة النفايـات وذلـك بالتنسـيق مـع اإلدارة  ،منتهجة لتسيري النفايات

 الصحية.
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و

 ملشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي:أجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم ا
املؤسســات املتعاقــدة مــع املؤسســة مــن أجــل معاجلــة نفاياتــا ال تقــوم بعمليــة الفــرز كمــا مــب ممــا يتســبب يف  -    

 حدوث العديد من اإلصابات لعمال النظافة؛
 ألخرى خاصة املؤسسات املتعددة اخلدمات؛ الضغوطات اليت  يسببها التعاقد مع املؤسسات الصحية ا -    
 نقص تكوين عمال املصاحل االستشفائية. -    
 ببوقاعة: السعيد عوامري املؤسسة العمومية االستشفائية -5

 10، ويقـــدر عـــدد املرضـــى الـــداخلني ب ســـرير240حتتـــوي علـــى الســـعيد عـــوامرياملؤسســـة العموميـــة االستشـــفائية 
، %32مـــريض يوميـــا، كمـــا ويقـــدر معـــدل شـــغل األســـرة ب  7رضـــى اخلـــارجني بمــريض يوميـــا، وباملقابـــل عـــدد امل
30Fوحتتوي على األقسام التالية وهي

1: 
 االستعجاالت؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األطفال؛ -
 ؛قسم الوالدة -
 أمراض صدرية؛ -
 األمراض املعدية؛ -
 نقطة حقن الدم؛ -

                                                 
 . )2011( السعيد عوامرياالستشفائية العمومية  مدير املوارد البشرية باملؤسسة)  1
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 قسم العمليات؛ -
 املخرب؛ -
 الصيدلية؛ -
 األشعة. -
 :التالية بشريةال مكانياتعلى اإلاملؤسسة االستشفائية العمومية  حتتويكما و 

 .2011لسنة السعيد عوامري املؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب32اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب خاص -               
 صيديل -         

25 
15 

2 

 236 املستخدمني شبه الطبيني
 40 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 142 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 460 الموع

 .السعيد عوامرياالستشفائية العمومية  املصدر: مدير مصلحة املوارد البشرية باملؤسسة
 

  :يبوالتوظ حتليل الفرز -أ
يوجد فرز بني النفايات اخلطرة وغري اخلطرة الشبيهة باملنزلية، وهذا الفرز يتم وفق تصـنيف التشـريع املـرتبط بنفايـات  

خـدمات الرعايــة الصــحية وهــي نفايــات معديـة، ســامة، جســدية، وأن كــل نــوع مـن هــذه النفايــات يوضــع يف أكيــاس 
رحـة يصــنف اوصـنف النفايـات احلـادة واجلفــق ترميـز التشـريع، بالسـتيكية مرمـزة لونيـا ولو�ـا حسـب نـوع النفايـات وو 

ضـع يف ادة والـواغزة عـن هيكـل اإلبـرة ويو ضمن النفايـات املعديـة وتوضـع يف حاويـات بعـد أن يـتم فصـل األشـياء احلـ
 ملعديـة، والنفايـاتاحلاوية واجلزء اآلخر يف حاويـات أخـرى، وهـذه احلاويـات ذات لـون أصـفر وعليهـا عالمـة النفايـة ا

 .العادية الشبه منزلية توضع يف أكياس لو�ا أسود
   :حتليل اجلمع والتخزين والنقل -ب

علـــى الســاعة الثالثــة مســـاءا، وذلــك بعـــد  معــدل إزالــة النفايـــات مــن كــل قســـم يكــون يوميــاأكــد مــدير املؤسســـة أن 
ت يف عربـات إىل موقـع ، يقـوم جبمـع كافـة النفايـاعـن طريـق عامـل مكلـف هلـا، بعـدها تنقـل مباشـرة التخزين الوسـيط

، ووسائل النقـل علـى التخلص منها، يف مدة حتدد على أساس الكمية املنتجة من النفايات  املعاجلة أين تتم  عملية
 حيــث خصـص لكـل قسـم عربـة ولكـن هـذه العربــات  مسـتوى املؤسسـة واملخصصـة لنقـل النفايـات تتمثـل يف عربـات

 طرة.تنقل كافة النفايات معا أي اخلطرة وغري اخل
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 :ل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفاياتحتلي -ج
هــو األســلوب التقليــدي والــذي يــتم عــن طريــق احلــرق بواســطة  امعاجلــة نفاياتــتعتمــده املؤسســة يف الــذي ســلوب األ

، ويـــتم علـــى مســـتواه الـــتخلص مـــن النفايـــات املعديـــة والســـامة، وبالنســـبة 1985مرمـــد متتلكـــه املؤسســـة منـــذ ســـنة 
 دية فتوجه للدفن واليوم املخصص لذلك هو يوم الثالثاء.للنفايات اجلس

 أما النفايات العادية فتتكفل با مصاحل البلدية. 
  :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د  
مـن النفايـات علـى مسـتوى املؤسسـة يما يتعلق باألشخاص املسؤولني عن تنظيم وإدارة فرز ومجع وختزين والتخلص ف

مـــن بــني املهــام املنوطــة هلـــا هــي اإلشــراف علــى األشـــخاص  ،مكافحــة األمــراض االستشــفائية هــي جلنــة تــدعى جلنـــة
املــرتبطني مباشــرة مبناولــة النفايــات، وهــم املســتخدمني الشــبه الطبيــني عنــد القيــام بعمليــة الفــرز، وعمــال النظافــة عنــد 

 للحرق. للمعاجلة واليت تتم من قبل عوننيقيامهم باجلمع والنقل، وصوال 
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

أو خطـــة إلدارة النفايـــات يتكفـــل بـــا فريـــق عمـــل مســـؤول بصـــفة مباشـــرة عـــن دورة ســـري  ال توجـــد سياســـة واضـــحة
بدًءا من حلظة إنتاجهـا إىل غايـة الـتخلص النهـائي منهـا، وذلـك رغـم إدراك اإلدارة الصـحية ألمهيـة تطبيـق  ،النفايات

 ت.التشريعات يف جمال إدارة النفايا
 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و

 :النفايات بأجاب مدير املؤسسة خبصوص أهم املشاكل اليت تصادف مؤسسته فيما يتعلق بالتخلص من 
 قدم املرمد وتعطله يف كثري من األحيان مما يتسبب يف تراكم كميات النفايات املنتجة؛ -
ر النفايـــات لـــدى األشـــخاص املـــرتبطني مبناولـــة النفايـــات خاصـــة عمـــال النظافـــة وهـــم نقـــص الـــوعي مبخـــاط -

 األكثر عرضة لإلصابات جراء ذلك؛
ألن  يعتــرب احلــرق مــن الطــرق التقليديــة ولــه العديــد مــن اآلثــار الصــحية اخلطــرية علــى الصــحة وذلــك نتيجــة -

 .ات الغازاتنبعاثااملرمد من النوع الذي ال يستويف املعايري الدولية وهو ال يعاجل 
 اجلزائر العاصمة: عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية اخلاصة بوالية الرابعاملطلب 

 :باحلراش ن بادياملؤسسة العمومية االستشفائية حس -1
،  %75,48معـدل شـغل األسـرة ب  ، ويقـدرسـرير170حتتـوي علـى ن باديحساملؤسسة العمومية االستشفائية 

31Fالتالية ستشفاءالا حتتوي على مصاحلو 

1: 
 ؛االستعجاالت  -
 ؛طب النساء والتوليد -

                                                 
 ).2011(حسن بادي االستشفائية العمومية مدير املوارد البشرية باملؤسسة ) 1
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 طب األطفال؛ -
؛ جراحة األطفال -
 املخرب؛ -
 األشعة؛ -
 قاعة العمليات؛ -
 الصيدلية؛ -
 املسـتخدمني فئـات خمتلـف بني تتوزع ،التالية بشريةال مكانياتاإلعلى املؤسسة االستشفائية العمومية  حتتويكما و 

 وهي كما يلي:  االستشفائية املصاحل ومبختلف والتقنية اإلدارية التنظيمية باهلياكل املتواجدين
 .2011لسنة  ن باديحساملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب33اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب أخصائي -       
  صيديل -   

20 
40 

1 

330 املستخدمني شبه الطبيني
 72املستخدمني اإلداريني 

عمــال النظافة(تضــم كــل مــن الســائقني وأعــوان التقنيـني و  
 األمن)

195 

 658 الموع
 ن بادي.حس االستشفائية العمومية باملؤسسة املوارد البشريةاملصدر: مدير 

أ-فيما�خيص�حتليل�الفرز�والتوظيب:��تتم�ع���مستوى�املؤسسة�عمليـة�الفـرز�بـني�النفايـات�اخلطـرة�وغـري�
اخلطـرة�الشـ�يهة�بامل��ليـة،��وفـرز�نفايـات�خـدمات�الرعايـة�الصـحية�علـى�مسـتوى�املس�شـفى�يـتم�وفـق�

تصـ�يف�ال�شـر�ع�املـرتبط�بنفايـات�خـدمات�الرعايـة�الصـحية�وھـي�نفايــات�معديــة،�ســامة،�جســدية،�وأن�

كــل�نــوع�مــن�ھــذه�النفايــات�يوضــع�يف�أكيــاس�بالســ�يكية�مرمــزة�لونيــا�ولو�ــا�

حسب�نوع�النفايات�ووفق�ترم���ال�شر�ع.��فالنفايـــات�املعديـــة�توضـــع�يف�أكيـــاس�لو�ـــا�أصـــفر،�والنفايـــات�

الســـامة�توضـــع�يف�أكيـــاس�لو�ـــا�أمحـــر،�أمـــا�النفايـــات�اجلسدية�فتوضع�يف�أكياس�لو�ا�أخضر،�وصـنف�

النفايـات�احلـادة�واجلارحـة�يصـنف�ضـمن�النفايـات�املعديـة�وتوضـع�يف�حاو�ات��عد�أن�يتم�فصل�األشياء�

احلادة�والواغزة�عن�ھي�ل�اإلبرة�و�و�ضع�يف�احلاو�ـة�واجلـزء�اآلخـر�يف�حاو�ـات�
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أخرى،�وھـذه�احلاو�ـات�ذات�لـون�أصـفر�وعليهـا�عالمـة�النفايـة�املعديـة�كمـا�يوضـحھ�الشـ�ل�يف�األسـفل،�والنفايـات�
العادية�الشبھ�من�زلية��وضع�يف�أكياس�لو�ا�أسود.�

ب-�حتليل�اجلمع�والتخز�ن�والنقل:���معــدل�إزالــة�النفايــات�مــن�كــل�قســم�يكــون�يوميــا،�وذلــك��عــد�التخــز�ن�
الوســيط�هلــا�علــى�مســتوى�كــل�قســم،��عــدھا��نقل�مباشرة�عن�طر�ـق�عامـل�م�لـف�يقـوم�جبمـع��افـة�النفايـات�يف�

عر�ـات�إىل�موقـع�املعاجلـة�أيـن�ختـزن�النفايـات�يف�

    عملية التخلص منها.ح نفس مكان تواجد املرمد لعدم وجود مكان للتخزين املركزي خمصص هلا
 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج

كغ/سا، فوسيلة املعاجلة اليت متتلكها املؤسسة هي احلـرق وال 10سعته  2008املؤسسة متتلك مرمد مت اقتناؤه سنة 
ذلـك، هـذا فيمـا يتعلـق بالنفايـات اخلطـرية أمـا بالنسـبة ملعاجلـة النفايـات العاديـة فاملؤسسـة يف  وجود لطـرق بديلـة عـن

عـن  ) لنقـل النفايـات العاديـةsociété net- comمؤسسـة خاصـة، هـي املؤسسـة نـات كـوم(طـور التعاقـد مـع 
نفاياتا. طريق شاحنة عادية نقل البلدية يف مصاحل   نظرا لتقاعس

   :ون بإدارة النفاياتاألشخاص املرتبط-د
ـــتخلص مـــن النفايـــات علـــى مســـتوى امل  ؤسســـة هـــم األشـــخاص املســـؤولني عـــن تنظـــيم وإدارة فـــرز ومجـــع وختـــزين وال

عـــن  به الطبيـــني وعمـــال النظافـــة والعـــامالن املســـؤوالناألشـــخاص املـــرتبطني مباشـــرة مبناولتهـــا وهـــم املســـتخدمني الشـــ
 احلرق.

 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ
اشــرة عـن األشـخاص املــرتبطني وجـود ملصـلحة خمتصـة يف تســيري النفايـات علـى مســتوى املؤسسـة تشـرف بصـفة مب ال

وزارة الصـحة فيمـا  دالئـلو  وثـائقب وتسرتشـد ،ة حمـددة تنبثـق سياسـاتا مـن التشـريعوتسري وفق خطـ ،مبناولة النفايات
   .خيص تسيري النفايات

 :من النفايات على مستوى املؤسسة بالتخلص ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي: املؤسسةأهم املشاكل اليت تصادف  

 ؛تعطل املرمد -
 نقص يف املستخدمني لنقل النفايات؛ -
 األخطاء اليت يرتكبها املستخدمون الشبه الطبيون أثناء عملية الفرز؛ -
ع النفايـات وان وجـدت فبنوعيــة رديئـة مـا يتســبب نقـص التمـوين مـن األكيــاس البالسـتيكية املخصصـة جلمــ -

 يف تسرب النفايات منها يف حالة متزفها. 
 بالقبة: املؤسسة العمومية االستشفائية بشري منتوري -2
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، %97، كمـا ويقـدر معـدل شـغل األسـرة ب سـرير182حتتـوي علـى بشـري منتـورياملؤسسة العمومية االستشـفائية 
32Fاألقسام التاليةوحتتوي على 

1: 
 لفحوص الطبية االستعجالية؛ا -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األنف واألذن واحلنجرة؛ -
 أمراض النساء والتوليد؛ -
 ؛طب األوبئة -
 الطب الشرعي؛ -
 الرعاية املركزية؛ -
 إعادة التأهيل؛ -

 املخرب؛ - هذا باإلضافة إىل األقسام التقنية وهي:
 األشعة؛ -
 قاعة العمليات؛ -
 لية؛الصيد -

 كما يلي: املستخدمني فئات خمتلف بني تتوزع معتربة، بشرية على إمكانياتاملؤسسة االستشفائية العمومية  حتتويو 
 2011لسنة  بشري منتورياملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب34اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 114 املستخدمني الطبيني
 ه الطبينياملستخدمني شب

 االستشفائيني اجلامعيني - 
428 

51 

 املستخدمني اإلداريني والتقنيني
 املتعاقدين -       

284 
229 

(تضــــم كــــل مــــن الســــائقني املصــــاحل االستشــــفائية عمــــال 
 )وعمال النظافة وأعوان األمن
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 1303 الموع
 .بشري منتورياالستشفائية العمومية  الصحية باملؤسسةاملصدر: مدير املصاحل 

 ).2011بشري منتوري(االستشفائية العمومية  الصحية باملؤسسة املصدر: مدير املصاحل ) 1
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 :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ
يوجـــد فـــرز بـــني النفايـــات اخلطـــرة وغـــري اخلطـــرة الشـــبيهة باملنزليـــة، وأن فـــرز نفايـــات خـــدمات الرعايـــة الصـــحية علـــى  

وهـي نفايـات معديـة، سـامة،  مستوى املؤسسة يـتم وفـق تصـنيف التشـريع املـرتبط بنفايـات خـدمات الرعايـة الصـحية
جســـدية، وأن كـــل نـــوع مـــن هـــذه النفايـــات يوضـــع يف أكيـــاس بالســـتيكية مرمـــزة لونيـــا وفـــق مـــا نـــص عليـــه التشـــريع، 
فالنفايـــات املعديـــة توضـــع يف أكيـــاس لو�ـــا أصـــفر، والنفايـــات الســـامة توضـــع يف أكيـــاس لو�ـــا أمحـــر، أمـــا النفايـــات 

 توضع يف أكياس لو�ا أسود.فا النفايات العادية الشبه منزلية أم ع يف أكياس لو�ا أخضر،اجلسدية فتوض
   :يل اجلمع والتخزين والنقلحتل -ب

جبمـع كافـة النفايـات  ونيقومـ طريـق عمـال النظافـة، بعـدها تنقـل مباشـرة عـن سـم يوميـايتم  إزالة النفايـات مـن كـل ق
ســاعة كحــد  24منهــا، يف مــدة ال تتجــاوز  يف عربــات إىل موقــع املعاجلــة أيــن ختــزن النفايــات حــ   عمليــة الــتخلص

 يف حالة عدم تعطل املرمد. أدىن 
 :حتليل املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات -ج

تتم معاجلة النفايـات داخـل املؤسسـة نظـرا المتالكهـا ملرمـد يـتم علـى مسـتواه الـتخلص مـن النفايـات املعديـة والسـامة 
العاديــة فيــتم الــتخلص منهــا عــن طريــق املؤسســة اخلاصــة نــات كــوم لنقــل واجلســدية غرياملوجهــة للــدفن، أمــا النفايــات 

مبوجب اتفاقية مربمة بينها وبني املؤسسة الصحية عن طريق شاحنة نقل عادية.  ،النفايات
   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د

 بشــكل مباشــر فايــاتعــن تنظــيم وإدارة فــرز ومجــع وختــزين والــتخلص مــن الن ال يوجــد شــخص أو مصــلحة مســؤولة
مبراقبـة األشـخاص الـذين هلـم  ونيقومـ ، ولكن هناك على مستوى كـل مصـلحة رؤسـاء املصـاحلعلى مستوى املؤسسة

وهـــم املمرضـــون وعمـــال املصـــاحل االستشـــفائية، ولكـــن رئـــيس  عالقـــة مباشـــرة بفـــرز ومجـــع وختـــزين ومعاجلـــة النفايـــات
 اشر.املصلحة غري مكلف مبتابعة تسيري النفايات بشكل مب

 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ
مــن طــرف  دالئــل إرشــادية عــن إدارة النفايــاتو  ائقتــوفر وثــإدارة النفايــات، و  أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال رغــم

لنفايات أو هناك فريـق عمـل مسـؤول املستدام واآلمن لتسيري لوجود خلطة واضحة منتهجة لأنه ال  وزارة الصحة، إال
 ذلك بالتنسيق مع اإلدارة الصحية.ايات و عن إدارة النف

 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي: املؤسسةأهم املشاكل اليت تصادف  

 ؛الكثري من األخطاء حتدث أثناء عملية الفرز من قبل املستخدمني الشبه طبيني -
 لدى العاملني خاصة عمال النظافة؛ ين والتأطريضعف التكو  -
 ثار سلبية أقل على البيئة والصحة.تكون ذات آ وجود أساليب بديلة حتل حمل الرتميد عدم -

باألبيار:  املؤسسة العمومية االستشفائية جياليل بلخنشر -3
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 30رضـــى الـــداخلني ب ، ويقـــدر عـــدد املســـرير160حتتـــوي علــى جـــياليل بلخنشـــر املؤسســة العموميـــة االستشـــفائية
، %58مــريض يوميــا، كمــا ويقــدر معــدل شــغل األســرة ب  24مــريض يوميــا، وباملقابــل عــدد املرضــى اخلــارجني ب

33Fوهي التاليةقسام وحتتوي على األ

1: 
 الفحوص الطبية االستعجالية؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األطفال؛ -
 املخرب؛ -
 األشعة؛ -
 ت؛قاعة العمليا -
 الصيدلية؛ -
 املسـتخدمني فئـات خمتلـف بـني تتـوزع معتـربة، بشـرية إمكانيـاتعلـى  املؤسسـة االستشـفائية العموميـة حتتـويكمـا و 

 وهي كما يلي:  االستشفائية املصاحل ومبختلف والتقنية اإلدارية التنظيمية باهلياكل املتواجدين
 .2011لسنة  جياليل بلخنشرية العمومية املؤسسة االستشفائ): حجم املوارد البشرية ب35اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب أخصائي -       

28 
15 

230 املستخدمني شبه الطبيني
45 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

207 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 525 الموع

 .جياليل بلخنشراالستشفائية العمومية  املصدر: مدير املصاحل الصحية باملؤسسة

 :والتوظيب حتليل الفرزخيص فيما -أ
د فـرز بـني النفايـات اخلطـرة وغـري اخلطـرة الشـبيهة باملنزليـة، وأن فـرز نفايـات خـدمات و وجـمدير املؤسسـة علـى  أكد 

فاه يــتم وفــق تصــنيف التشــريع املــرتبط بنفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية وهــي الرعايــة الصــحية علــى مســتوى مستشــ

 ).2011جياليل بلخنشر(االستشفائية العمومية  املصدر: مدير املصاحل الصحية باملؤسسة ) 1
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نفايــات معديــة، ســامة، جســدية، وأن كــل نــوع مــن هــذه النفايــات يوضــع يف أكيــاس بالســتيكية خاصــة بــا ولو�ــا 
 .ووفق ما نص عليه التشريع حسب نوع النفايات

الســـامة توضـــع يف أكيـــاس لو�ـــا أمحـــر، أمـــا النفايـــات  النفايـــات املعديـــة توضـــع يف أكيـــاس لو�ـــا أصـــفر، والنفايـــاتف
رحــة يصــنف ضــمن النفايــات املعديــة وتوضــع يف االنفايــات احلــادة واجل أمــااجلســدية فتوضــع يف أكيــاس لو�ــا أخضــر، 

ضــع يف احلاويــة واجلــزء اآلخــر يف حاويــات يو حاويــات بعــد أن يــتم فصــل األشــياء احلــادة والــواغزة عــن هيكــل اإلبــرة و 
 لنسبة للنفايات العادية فتوضع يف أكياس لو�ا أسود.، وباأخرى

   :يل اجلمع والتخزين والنقلحتل -ب
مث  هـاة، يقوم عمال النظافـة جبمعوامتالء األكياس البالستيكي عملية فرز النفايات على مستوى كل قسمانتهاء بعد 
   ملكان املعاجلة أين ختزن حلني معاجلتها.  ها يف عرباتنقل
 :اجلة وأسلوب التخلص من النفاياتحتليل املع -ج

أســـلوب احلـــرق، نظـــرا المـــتالك املؤسســـة ملرمـــد يـــتم علـــى مســـتواه الـــتخلص مـــن  تعتمـــد املؤسســـة االستشـــفائية علـــى
النفايات اخلطرية ، أما بالنسبة للنفايات غري اخلطرية أي العاديـة فيـتم الـتخلص منهـا خـارج املؤسسـة، واملسـؤول عـن 

 ويتم التخلص منها ومعاجلتها بنفس طريقة معاجلة النفايات البلدية.نقلها هي مصاحل البلدية 
   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د

عمــال املصــاحل و  املســتخدمون الشــبه طبيــون ال يوجــد شــخص مكلــف بــإدارة النفايــات بشــكل مباشــر، ولكــن هنــاك
 النفايات على مستوى كل مصلحة.يشرف عليهم رئيس املصلحة ويقوم مبراقبة تنفيذ مناولة االستشفائية 

 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ
واضــحة منتهجــة لتســيري النفايــات أو هنــاك فريــق عمــل مســؤول عــن إدارة النفايــات أو بــرامج عمــل  وجــود خلطــة ال

 لتنسيق مع اإلدارة الصحية.وذلك با
 :سةبالتخلص من النفايات على مستوى املؤس ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 فيما يتعلق بالتخلص من النفايات هي: أهم املشاكل اليت تصادف املؤسسة 

 املرمد نتيجة لقدمه؛تعطل  -
عــدم معاجلــة النفايــات يرتتــب عليــه تكــدس هلــا ســواء علــى مســتوى األقســام أويف مكــان تواجــد املرمــد ممــا  -

خمــاطر تعــرض احلشــرات يتســبب يف حساســية لــدى املرضــى أو اجلمهــور املتوافــد علــى املؤسســة، إضــافة إىل 
 والقوارض الناقلة لألمراض هلذه النفايات؛

 اآلثار السلبية للحرق. -
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 :الرويبة املؤسسة العمومية االستشفائية -4
، وحتتــوي %75، ويقــدر معــدل احــتالل األســرة بســرير167حتتــوي علــى الرويبــة املؤسســة العموميــة االستشــفائية

34Fالتاليةقسام على األ

1: 
 ستعجالية؛الفحوص الطبية اال -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األطفال؛ -
 )؛نساء ورجالطب األمراض التنفسية( -
 طب العمل؛ -
 ؛مركز والدة -
 تصفية الدم؛ -
 األمراض السرطانية -
 املخرب؛ -
 األشعة؛ -
 .صيدلية -
 جلدول املوايل:وهي كما هو موضح يف ا معتربة بشرية إمكانياتعلى املؤسسة االستشفائية  حتتويكما و 

 .2011لسنة  بالرويبةاملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب36اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب أخصائي -                             

58 
56 

 285 املستخدمني شبه الطبيني
 31 ني والتقنينياملستخدمني اإلداري

 200 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 630 الموع

 .بالرويبةاالستشفائية العمومية  مديرة املصاحل الصحية باملؤسسةاملصدر:  
 
 
 

                                                 
 ).2011(االستشفائية بالرويبة) مدير املوارد البشرية للمؤسسة العمومية  1
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: والتوظيب حتليل الفرز -أ
اخلطرة والنفايات غري اخلطرة  فرز بني النفايات املعدية العمومية االستشفائية بالرويبة مستوى املؤسسةيتم على 

الشبيهة باملنزلية، وهذا الفرز يتم وفق تصنيف التشريع الذي حدد بالنفايات املعدية واجلسدية والسامة، حيث 
 ا، فالنفايات املعدية خصص هلاخصص لكل نوع من النفايات نوع خاص من األكياس البالستيكية املرمزة لوني

احلادة   تتوضع يف أكياس محراء، والنفايايف أكياس خضراء والسامة توضع دية األكياس الصفراء والنفايات اجلس
توضع يف حاويات بأحجام ثالثة خمتلفة لو�ا أصفر.  ركاإلب

 ة العادية فخصص هلا اللون األسود.أما النفاي 
 :اجلمع والتخزين والنقل -ب
وهو مكـان التخـزين الوسـيط  على مستوى كل قسمواحلاويات املتواجدة  البالستكية بالنفايات امتالء األكياس عند

بعمليـة اجلمـع، لتنقـل مباشـرة إىل  بعد ذلك مجعها عن طريق عمال املصاحل االستشفائية املكلفنيتم املخصص هلا، ي
 خمصص لتخزينها. مكان املعاجلة نظرا لعدم وجود مكان مركزي

 :املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات-ج
ة، نظـرا لتـوفر املؤسسـة علـى مرمـد، علـى وسـيلة احلـرق للنفايـات املعديـة والسـام بالرويبـةشـفائية تعتمد املؤسسة االست

يتم دفنهـا، أمـا النفايـات غـري املعديـة والعاديـة فيـتم التعامـل معهـا خـارج أما األجزاء اجلسدية فتسلم ألقارب املريض ل
 املؤسسة واملسؤول عن نقلها هي مصاحل البلدية.

   :طون بإدارة النفاياتاألشخاص املرتب-د
بــالنظر إىل مراحــل ســري النفايــات بــدءا مــن عمليــة الفــرز ووصــوال إىل مرحلــة املعاجلــة، جنــد أن األشــخاص املــرتبطني 
 ،بكــل هــذه العمليــات والــذين هلــم عالقــة مباشــرة بفــرز ومجــع وختــزين ونقــل ومعاجلــة النفايــات هــم الطــاقم الشــبه طــيب

ك العامـل املكلـف بــاحلرق، وال وجـود لشـخص حمــدد يشـرف علـى إدارة وتنظــيم وكــذل ،وعمـال املصـاحل االستشـفائية
 ضمن هيكلها التنظيمي.  مدرج النفايات مكلف من قبل اإلدارة الصحية أو 

 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ
 إدارة النفايـات تـوفر وثيقـة دالئـل إرشـادية عـنعات يف جمـال إدارة النفايـات، و مهيـة تطبيـق التشـرييد املدير ألأكرغم ت

يشــــرف بصــــفة مباشــــرة عــــن  فريــــق خمــــتص بــــإدارة النفايــــاتمــــن قبــــل وزارة الصــــحة، فــــال وجــــود خلطــــة واضــــحة وال 
 األشخاص الذين هلم عالقة مباشرة مبناولة النفايات.

 :بالتخلص من النفايات على مستوى املؤسسة ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 منذ تأسيس املؤسسة؛قدم املرمد وتعطله ألنه مقتىن  -
تأخر معاجلة النفايات بسبب تعطـل املرمـد وقـد يصـل الوقـت الفاصـل بـني إنتـاج النفايـات وعمليـة الـتخلص منهـا  -

 ساعة؛  78إىل اكثر من 
 حدوث األخطاء من قبل العمال املرتبطني بفرز ومجع ونفل وختزين ومعاجلة النفايات. -
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 :طايةعني باملؤسسة العمومية االستشفائية  -5
، %68، ويقـــدر معـــدل احـــتالل األســـرة ب ســـرير233حتتـــوي علـــى بعـــني طايـــة املؤسســـة العموميـــة االستشـــفائية

35Fوحتتوي على األقسام التالية

1: 
 الفحوص الطبية االستعجالية؛ -
 ؛طب داخلي(نساء ورجال) -
 جراحة عامة(نساء ورجال)؛  -
 طب األطفال؛ -
 طب العيون؛ -
 ؛أمراض النساء والتوليد -
 ؛جامعي للجراحةقسم استشفاء  -
   املخرب؛ -
 األشعة. -
 وهي كما هو موضح يف اجلدول املوايل: معتربة بشرية إمكانياتعلى املؤسسة االستشفائية  حتتويكما و 

 .2011لسنة  عني طايةاملؤسسة االستشفائية العمومية ): حجم املوارد البشرية ب37اجلدول رقم(
 العدد فئة املستخدمني

 طبيب عام -        املستخدمني الطبيني
 طبيب أخصائي -                             

27 
43 

 254 املستخدمني شبه الطبيني
 80 املستخدمني اإلداريني والتقنيني

 162 عمال النظافة(تضم كل من السائقني وأعوان األمن)
 566 الموع

 .يةطابعني  االستشفائية العمومية املصاحل الصحية باملؤسسة مديرةاملصدر:  

 
 : والتوظيب حتليل الفرز -أ

على مستوى املؤسسة هناك فرز بني النفايات املعدية اخلطرة والنفايات غري اخلطرة الشبيهة باملنزليـة، وهـذا الفـرز يـتم 
وفق تصنيف التشريع الذي حدد بالنفايات املعدية واجلسـدية والسـامة، حيـث خصـص لكـل نـوع مـن النفايـات نـوع 

األكيـاس الصــفراء والنفايــات اجلســدية يف أكيــاس  فالنفايـات املعديــة خصــص هلــا  ،ســتيكيةألكيــاس البالخـاص مــن ا

                                                 
 ).2011(بعني طايةستشفائية ) مدير املوارد البشرية للمؤسسة العمومية اال 1
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توضـع يف  راحلـادة كـاإلب ت، أما النفاية العادية فخصص هلـا اللـون األسـود، والنفايـاضراء والسامة يف أكياس محراءخ
   خمتلفة لو�ا أصفر. حاويات بأحجام ثالثة

 :اجلمع والتخزين والنقل -ب
الء األكياس واحلاويات فإ�ا ختزن على مستوى األقسام بعدها تتم إزالتها يوميا كـل صـباح عـن طريـق عامـل بعد امت

نظــرا لعــدم وجــود مكــان مركــزي  وهــو مكــان تواجــد املرمــد مكلــف بعمليــة اجلمــع، لتنقــل مباشــرة إىل مكــان املعاجلــة
 .خمصص لتخزينها

 :املعاجلة وأسلوب التخلص من النفايات-ج
  ى مرمـد، نظـرا لتـوفر املؤسسـة علـة احلرق للنفايات املعدية والسامةعلى وسيل بعني طايةؤسسة االستشفائية تعتمد امل

ملســؤول عــن األجــزاء اجلســدية فيــتم دفنهــا، أمــا النفايــات غــري املعديــة والعاديــة فيــتم التعامــل معهــا خــارج املؤسســة واو 
 .ل النفايات الشبيهة باملنزليةلنق )société net-comنقلها هي املؤسسة اخلاصة نات كوم(

   :األشخاص املرتبطون بإدارة النفايات-د
عـدم هـو  ،مدير املؤسسة فيما يتعلق باألشخاص املسؤولني عن تنظيم وإدارة  النفايات على مستوى املؤسسـة أكد 

وى بصــفة مباشــرة عــن تنظــيم وإدارة عمليــات فــرز ومجــع ونقــل ومعاجلــة النفايــات علــى مســت لو وجــود شــخص مســؤ 
إدارة املؤسسة، وامنا هناك عدد من األشخاص الذين هلم عالقة بفرز ومجـع ونقـل ومعاجلـة النفايـات حبكـم وظـائفهم 

     وهم الطاقم الشبه الطيب وعمال النظافة والعامل املسؤول عن عملية احلرق.  
 :سياسة إدارة نفايات املؤسسة -هـ

ة النفايــات، وأن وزارة الصــحة تــوفر وثيقــة دالئــل إرشــادية عــن إدارة أكــد املــدير أمهيــة تطبيــق التشــريعات يف جمــال إدار 
إال جهــود كــل مــن جلنــة النظافــة  ،ريــق خمــتص بــإدارة النفايــاتم ذلــك فــال وجــود خلطــة واضــحة وال فالنفايــات، ورغــ

 وجلنة مكافحة العدوى االستشفائية واليت جتتمع كل شهرين.
 :النفايات على مستوى املؤسسةبالتخلص من  ةأهم املشاكل الرئيسة املتعلق-و
 عدم وجود مصلحة أو مسؤول مباشر خمتص يف تسيري النفايات، -
 قدم املرمد وتعطله يف أغلب األحيان بسبب اقتنائه منذ سنوات الثمانينات؛ -
 ؛نفاياتم على مستوى املؤسسة حلرقاع اخلاص املتعاقدين مع املؤسسة ضغط املؤسسات واملصحات والقط -
 ألخطاء من قبل العمال املرتبطني بفرز ومجع ونفل وختزين ومعاجلة النفايات.حدوث ا -
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 امليدانية يف ضوء الفرضيات املبحث الرابع : مناقشة نتائج الدراسة
 امليدانية يف ضوء الفرضية األوىل الدراسةاملطلب األول: مناقشة نتائج 

نفايـات خـدمات الرعايـة الصـحية باملؤسسـات فعاليـة يف التعامـل مـع  وجـودالفرضية األوىل: ومفادهـا  -1
 االستشفائية العمومية اجلزائرية،  مما  يساهم بشكل معترب يف حتقيق التنمية املستدامة.

 تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل:
 :الفـرز بـني النفايـات اخلطـرة وغـري  كل املؤسسات االستشفائية يـتم علـى مسـتواها  بالنسبة للفرز

باملنزليــة، وهــذا الفــرز يــتم وفــق تصــنيف التشــريع املــرتبط بنفايــات خــدمات الرعايــة  اخلطــرة الشــبيهة
الصحية وهي نفايات معدية، سامة، جسـدية، وأن كـل نـوع مـن هـذه النفايـات يوضـع يف أكيـاس 

خلــط  هنــاك حــاالت يكـون فيهــامرمــزة لونيـا أو حاويــات ووفــق مـا أقــره التشــريع، لكـن  بالسـتيكية
يف غـري الكـيس أو احلاويـة املخصصـة هلـا، ممـا يـنقص مـن فعاليـة الفـرز ويزيـد بني النفايـات وتوضـع 

 خاصة بالعدوى.  اإلصابةمن خطورة 
 كل املؤسسات العمومية االستشفائية تقوم جبمع نفاياتـا مبعـدل إزالـة : بالنسبة للجمع والتخزين

جـــد وال يو  عمليـــة اجلمـــع تكـــون مشـــرتكة فكـــل األكيـــاس جتمـــع مـــع بعضـــها الـــبعض ، إال أنيـــومي
 مكان خمصص لكل نوع من النفاية.

قـــل ألقســام لتنأمــا بالنســبة للتخـــزين فكــل املؤسســـات ختــزن نفاياتـــا ختــزين وســـيط علــى مســـتوى ا
ـــتم التبعـــدها للمعاجلـــة أيـــن  جممـــوع املؤسســـات قيـــد مـــن  15ين املركـــزي قبـــل ذلـــك، ولكـــن خـــز ي

علـى مسـتوى جهـاز نفاياتـا وختـزن  للتخـزين املركـزي قبـل املعاجلـةخمصص الدراسة ال متتلك مكان 
 .الرتميد

 والــيت يــتم علــى %94املؤسســات العموميــة االستشــفائية وبنســبة  بالتقريــب كــل: بالنســبة للنقــل
 مســــتواها معاجلــــة النفايــــات تقــــوم  بنقــــل النفايــــات إىل مكــــان املعاجلــــة عــــن طريــــق عربــــات عاديــــة

فـال متلـك وسـيلة  %6مـا نسـبته  أمـاواليت يف األغلب ال يتم تنظيفها بعد كل اسـتعمال،  مشرتكة
.املصاحل االستشفائية عن طريق النقل اليدوي عمالوإمنا تعتمد يف نقل نفاياتا على نقل 

 النتيجة العامة:
 وتتعامـل املعـايري املعمـول بـا والتشـريعات،مما سبق ميكن القول أن املؤسسات جمال الدراسـة تقـوم بعمليـة الفـرز وفـق 

 ،حيــدث فيهــا بعــض األخطــاء إال أنــه ولكــن رغــم أن عمليــة الفــرز تــتم بطريقــة جيــدة ليــة الفــرز،مــع عم بطريقــة فعالــة
فعالــة  بطريقــة انيتمــالنقــل فــال  أنــه بالنســبة للجمــع والتخــزين فــاجلمع يــتم كــذلك بطريقــة فعالــة، أمــا التخــزينكمــا 
 .املعايري املعمول با دولياً  انال يستوفي ماأل�
   وىل حمققة ولكن بدرجة ضعيفةهذا يعين أن الفرضية األ  

 امليدانية يف ضوء الفرضية الثانية الدراسةاملطلب الثاين: مناقشة نتائج 
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 االستشـفائية يف معاجلــةالطـرق واألســاليب الـيت تعتمــد عليهـا املؤسســات الفرضـية الثانيـة: مفادهــا أن  -2
 نفايااا فعالة وهه  الفعالية تنعكس إاابا على البيئة اييطة با.

 ري نتائج الدراسة امليدانية إىل:تش
 رغـــم تعـــدد وســـائل وأســـاليب املعاجلـــة فاملؤسســـات االستشـــفائية تعتمـــد علـــى : بالنســـبة للمعاجلـــة

أســلوب مــن مؤسســات عينــة الدراســة تعتمــد علــى  %88احلــرق عــن طريــق املرامــد، فمــا نســبته 
مــن هـــذه  %12نســبته احلــرق للمعاجلــة عــن طريـــق املرامــد المتالكهــا وســـيلة املعاجلــة هاتــه، ومـــا 

فتلجـــأ إىل احلـــرق العشـــوائي أو الرمـــي يف املفرغـــة  أيـــة وســـيلة ملعاجلـــة نفاياتـــااملؤسســـات ال متتلـــك 
بــــث ، وهـــذا مـــا يزيـــد مـــن خطـــورة هــــذه النفايـــات نتيجـــة لتعريضـــها للعامـــة واحتماليـــة عالعموميـــة

لعديــد مــن الســلبيات هلــا ااحلشــرات والزواحــف هلــا، إضــافة إىل أن وســيلة احلــرق عــن طريــق املرامــد 
 واملخاطر خاصة وأن املرامد املتوفرة على مستوى املؤسسات االستشفائية معاجلة للدخان فقط.

 النتيجة العامة:
اسـة غـري فعالـة ويف بعـض األحيـان غـري مما سبق نستنتج أن طرق املعاجلـة علـى مسـتوى املؤسسـات الصـحية قيـد الدر 

 موجودة أصال.
    ية غري حمققة.هذا يعين أن الفرضية الثان

 امليدانية يف ضوء الفرضية الثالثة الدراسةاملطلب الثالث: مناقشة نتائج 
 .لإلدارة الصحية دور فعال يف تسيري نفايات خدمات الرعاية الصحيةالفرضية الثالثة:  -3

 تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل:
  مكلــف بصــفة مباشــرة بتســيري ال يوجــد شــخص  :بــإدارة النفايــات لألشــخاص املــرتبطنيبالنســبة

ولــه ســلطة  ،ه ويســاندهالنفايــات علــى مســتوى املؤسســات االستشــفائية ويــرأس فريــق عمــل يدعمــ
ويعمـل بالتنسـيق معـه ومـع خمتلـف مـديريات املصـاحل، فيقـوم  ،ختوله القيام مبهامه ممنوحة من املـدير

 .ويرفع تقارير للمديربدراسات عن الوضع القائم حلالة تسيري النفايات على مستوى املؤسسة 
 ال وجود خلطة واضحة لتسيري النفايات أو بـرامج عمـل : بالنسبة لسياسة إدارة نفايات املؤسسة

 .حتدد بدقة وظائف ومسؤوليات كل األشخاص املرتبطني بإدارة النفايات
   النتيجة العامة:

ة عــن تســيري النفايــات ضــمن أنــه نظــرا لعــدم إدراج شــخص أو مصــلحة مســؤولة بصــفة مباشــر  ممــا ســبق ميكــن القــول
ـــد دقيـــق لوظـــائف ومســـؤوليات اهليكـــل التنظيمـــي للم ـــاك حتدي ـــن يكـــون هن ـــه ل ـــة االستشـــفائية، فان ؤسســـات العمومي

واإلدارة الصــحية وعلــى رأســها مــدير املؤسســة ســيكون دورهــا  األشــخاص املــرتبطني ســواء بــإدارة أو مناولــة النفايــات،
 عة واملراقبة الدائمني.حمدود جدا نظرا لصعوبة االتصال واملتاب

 هذا يعين أن الفرضية الثالثة حمققة ولكن بدرجة ضعيفة جداً.
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   امليدانية يف ضوء الفرضية الرابعة الدراسةاملطلب الرابع: مناقشة نتائج 
تواجـــه املؤسســـات االستشـــفائية اجلزائريـــة صـــعوبات تقلـــل مـــن قـــدراا علـــى التســـيري ال  الفرضـــية الرابعـــة: -4

 يات الصحية.الفعال للنفا
 :تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل

تعــاين مجلــة مــن املشــاكل املتعلقــة بــالتخلص  %99بالتقريــب أي بنســبة  املؤسســات االستشــفائية العموميــةكــل   أن 
 وهذه املشاكل تتماثل فيما بني هذه املؤسسات وهي يف المل: من النفايات على مستواها

ا، يؤدي إىل زيادة الوقت الفاصل بني إنتاج النفايات وعملية الـتخلص منهـمما  انتيجة لقدمه مداتعطل املر   -
 وهذا األخري يؤدي ملعاجلة النفايات خارج املؤسسة وبالتايل زيادة تكاليف املعاجلة؛

يعترب احلرق من الطرق التقليدية وله العديد من اآلثار الصحية اخلطرية وذلك نتيجة النبعاث غـازات سـامة  -
 حلرق واليت تشكل خطرا على املواطن والصحة العامة؛أثناء عملية ا

العمومية للصحة اجلوارية وكذا القطـاع اخلـاص الـيت تقـوم حبـرق نفاياتـا علـى  - املؤسسات كاملؤسسات ضغط
 مستوى املؤسسة مبوجب اتفاقية مربمة بني الطرفني؛

ت ممـــا يســـاهم يف حـــدوث ضـــعف املـــؤهالت العامـــة ومســـتوى التعلـــيم لألشـــخاص املـــرتبطني مبناولـــة النفايـــا -
 ب اإلصابة بالعدوى أو مشاكل أخرى؛الكثري من األخطاء اليت قد تسب

 ع ونفل وختزين ومعاجلة النفايات؛حدوث األخطاء من قبل العمال املرتبطني بفرز ومج -
الالمبــاالة عنــد األشــخاص املــرتبطني مبناولــة النفايــات ممــا يســاهم يف حــدوث الكثــري مــن األخطــاء الــيت قــد  -

 ب اإلصابة بالعدوى أو مشاكل أخرى؛تسب
 ية التعامل مع النفايات وخماطرها؛نقص املعلومة يف كيف -
 لنفايات؛املركزي ل لتخزينلعدم وجود مقر  -
 تكوين عمال املصاحل االستشفائية؛ نقص -
 ثار سلبية أقل على البيئة والصحة؛عدم وجود أساليب بديلة حتل حمل املرامد تكون ذات آ -
د مـــن اإلصـــابات أثنـــاء مجـــع ونقـــل وختـــزين ومعاجلـــة النفايـــات نتيجـــة للتعامـــل غـــري الصـــحيح حـــدوث العديـــ -

 معها.
 النتيجة العامة:

 حمققة بدرجة كبرية جًدا.غري الرابعة الفرضية 

 خالصة الفصل
 نفيـذياملرسـوم الت، من خـالل إىل تشخيص املؤسسة العمومية االستشفائية اجلزائرية التطبيقي تطرقنا يف هذا الفصل 

الـذي أنشـئت و  2007 ماي من سـنة 19املوافق ل  1428مجادى األوىل من عام  2املؤرخ يف  140 -07رقم
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بعــدما شخصــنا هيكلهــا التنظيمــي وخمتلــف اإلجــراءات املاليــة والبشــرية  األساســية لتجســيد هــذه اخلريطــة و ، مبوجبــه
ل هــذه املؤسســة عــرب جمموعــة مــن املؤسســات الصــحية اجلديــدة، مت التعمــق أكثــر بتحليــل واقــع تســيري النفايــات داخــ

، ومت مـن خـالل املبحـث الرابـع مناقشـة نتـائج الدراسـة بالنسـبة للفـرز، اجلمـع، التخـزين، النقــل، االستشـفائية املختـارة
أســاليب املعاجلــة، وكــذلك سياســة إدارة النفايــات علــى مســتوى املؤسســات وأهــم املشــاكل الــيت تواجههــا يف و وطــرق 

 ، وذلك يف ضوء الفرضيات املطروحة. تسيري نفاياتا
 



      àAB______Òó 
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 الـنظم مـن تسـتمد ومعـايري مبـادئ علـى قـائم أسـلوب خـدمات الرعايـة الصـحية لنفايـات املسـتدام التسـيري 

 مجيع على يطبق متكامل نظام ضمن وسياسات باسرتاتيجيات وجيسد عليها، املتعارف الدولية واألطر القانونية
 يف االسـتمرارية علـى دارة الصـحيةاإل عمـلفت الصـحية، ؤسسـاتامل تنتجهـا الـيت النفايـات بـا متـر الـيت املراحـل
 إىل توصـلنا للموضـوع والتطبيقيـة النظريـة الدراسـة خـالل ومـن تنفيـذه، يف والكفـاءات القـدرات وتطوير مراجعته

التعامل مع نفايات خدمات الرعاية الصـحية باملؤسسـات ف البحث، بداية يف طرحناها اليت الفرضية سلبية نتيجة
 بعيـدة خـدمات الرعايـة الصـحية ال تـزال نفايـات تسـيري أسـاليب ألنغـري فعـال،  ريـةاالستشفائية العمومية اجلزائ

يسـاهم بشـكل معتـرب يف  ال،  ممـا  الدوليـة املعـايري ومواصـفات القـانوين النظـام مـالءاتا وفـق والتجسـيد التطـابق
 اليت النفايات اجتاه االستشفائية الموعة لدى والكفاءات املعارف مستوىأن و خاصة  ،حتقيق التنمية املستدامة

 نتـائج إيل البحـث مضـمون حسـب توصـلنا ذلـك إيل وإضـافة الـدنيا، هسـالميات يف ااالتـا علـى يعملـون
 :يلي كما عرضها ميكن واقرتاحات

:أوال  ائـجـالنت 
 وجهـاتم واخـتالفخـدمات الرعايـة الصـحية  نفايـات مفهـوم حتديـد يف املعتمـدة اجلهـات تعـدد رغـم -1

 علـى تعمـل كو�ـا املفاهيم، حتديد يف واملرجع األساسية الدعامة القانونية املقاربة تربتع هلا، وتصوراتم
 .ينتجو�ا اليت أنشطتهم نفايات اجتاه وتصرفاتم املؤسسات الصحية مسؤولية حتديد

نفايــات الرعايــة الصــحية الــيت تنتجهــا املؤسســات الصــحية علــى نــوعني النفايــات غــري اخلطــرة والنفايــات   -2
 عـن الناجتـة النفايـات مـن%90 إىل %75نسـبته  فأما النفايات غري اخلطرة فهي تشكل مـا اخلطرة.
 الوظائف األقسام و عن غالباً  وتنتج ،ةاملنزلي بالنفايات الشبه قريبة عامة نفاياتوهي  الصحية الرعاية

 %25 إىل 10% أل نسـبة وتعتـرب الصـحية، الرعايـة ملؤسسـات العامـة النظافـة أعمـال و اإلداريـة
أو   كيماويـة أواملخلفـات الـيت هلـا خـواص طبيعيـة  هي كـلو  خطرة، الصحية الرعاية نفايات من الباقية

 .للتخلص منها لتجنب  خماطرها على  الصحة العامة  والبيئة ةخاص وطرقابيولوجية  تتطلب تداوال 
 يف الرئيسـي السـبب ةخـدمات الرعايـة الصـحي نفايـات يف املوجـودة والبيولوجية الكيميائية امللوثات تعد -3

 والتسـيري اإلمهـال إىل ذلـك ويرجـع البيئيـة، األوسـاط وتسـمم اخلطـرة بـاألمراض العـدوى خمـاطر تشـكل
هـو  ذلـك ومـرد القانونيـة، واألطـر الدوليـة البيئيـة معـايريلل واملطبقـة احملكمـة غـري واملعاجلـة الفعـال غـري

 ضــعفابــة لــاالت تســيري النفايــات وكــذا الــدور الــذي تلعبــه اإلدارة الصــحية يف التخطــيط والرق نقــص
 .بتسيريها املعنيني لدى واجلهود الكفاءات

 إنتاج تدارك يف تتمثل مبادئ على خدمات الرعاية الصحية لنفايات املستدام التسيري نظام ينبين - 4    
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 مجتمـعلل املعلومـة تـوفري إىل إضـافة بيئيـا، ومعاجلتهـا وتقييمهـا نقلهـا تنظـيم مـع النفايـات وتقليـل
 املمكنـة، العمليـة السياسـات خمتلـف وفـق جتسـد وعالجيـة وقائيـة باسـرتاتيجيات وذلـك املسـتهدف،

 مـدير مـن النظـام ألطـراف املوكلـة واملسـؤوليات املهام حتديد من البد ووضعهبنائه  قرار اختاذ عند ولكن
 عملـه منهجيـة تسـطري اوكـذ ااالتـا، يف الفـاعلني وكافـة النفايـات تسـيري مسـؤول إىل الصـحية املؤسسـة

 ..فعاليته لتطوير واملراجعة املراقبة عمليات على وتساعد النجاح حاالت تثبت بوثائق
     األكثر املرحلة تعترب حيث الفرز، عملية هو خدمات الرعاية الصحية لنفايات الفعال التسيري مفتاح -5    

              النهائي، والتخلص للمعاجلة النقل مث بالتخزين ورامر  هلا املناسب الطريق النفاية تتبع لضمانأمهية          
   التدوير بعملية واالستفادة املعدية، النفايات معاجلة يف االقتصادية التأثريات مراقبة إلمكانيةوكذا         

 ة.بدق فرزها مت اليت النفايات من االستهالكية املوادوتقليل         
        وضـمن والتكنولوجيـات األسـاليب مبختلـف خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات معاجلـة طـرق تتعـدد.-6    

 املعاجلـة معـدات تـوفري أولويـة علـى العمـل هـو الصـحية للمؤسسـات األمثـل واحلـل املواضـع، مـن العديـد
 للتكلفـة وذلـك العاديـة، كالنفايـات املعاجلـة سـهلة وجعلهـا اخلطـرة نفاياتـا كميـة تقليـل ألجـل املسـبقة،

 خـارج أو داخـل سـواء الرتميـد مبؤسسـات النهـائي الـتخلص معـدات تكنولوجيـا تشـكلها الـيت باهظـةال
 .الصحية املؤسسات مقرات

          وضـرورية حساسـة النفايـات تسـيري يف الفاعلـة البشـرية املـوارد كـل وسـلوكات قـدرات تطـوير إن -7   
 والتوعيـة املسـتمر التكـوين خـالل مـن وتتم ،خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيري ونظام خمطط إلجناح

 .اجلميع وسالمة للصحة املرجوة الفائدة استخالصمن أجل  ،باملسؤولية
للمؤسســـة االستشــفائية العموميـــة اجلزائريـــة علــى أربعـــة مــديريات لكـــل منهـــا دور  التنظيمــي يكـــلاهلينبــين  -8   

ايـــات علـــى مســـتوى املؤسســـة وكـــذا تقـــوم بـــه، واملالحـــظ هـــو غيـــاب مصـــلحة تنظيميـــة خاصـــة بتســـيري النف
 غياب مسؤول مباشر عن تسيري النفايات.

 تأكيـده مت مـا أن االستشـفائية املؤسسـات داخـل النفايـات لفـرز احلاليـة الوضـعية حتليـل دراسـةت أظهـر  -9  
الصـحية تـتم نفايـات خـدمات الرعايـة  فعمليـة فـرز للنفايـات علـى مسـتواها، فـرز وجـود من %99 بنسبة

 .بـه املعمـول والقـانون التشـريع تصـنيف عـن املنبثقـة األصناف ، مع مراعاة خصوصية خمتلفحبسب نوعها
 أو بالسـتيكية أكيـاس علـى وتوزيعهـا الصـحية الرعايـة نفايـات فئـات بتعريـف طريقـة التوظيـب تـتم وكـذا

يــة ولكــن رغـم ذلــك فهــذا مل مينــع مــن حـدوث خلــط بــني النفايــات فالنفايــات املعد، لونيــا مرّمــزة حاويـات
توضــع مــع الســامة والعكــس، والنفايــات احلــادة أو املعديــة توضــع مــع العاديــة وغريهــا، وهــذا مــن شــأنه أن 

 يقلل من فعالية عملية الفرز.
اتضــح مــن حتليــل مجــع وختــزين نفايــات املؤسســات االستشــفائية أن معــدل إزالــة النفايــات مــن األقســام   -10 

وذلـك جبمـع كافـة النفايـات يف عربـة أو حاويـة واحـدة، يكون يوميا، ولكن عملية اجلمع تكون مشرتكة 
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وهذا ما يرتك ااال إلمكانية نقل العـدوى لبـاقي النفايـات خاصـة يف حـاالت التسـرب، واملالحـظ أيضـا 
 من املؤسسات. % 87هو أن مقرات التخزين املركزي غري موجودة يف أكثر من 

 املعـايري مـن لكثـري طابقـةم غـري نفاياتـه تسـيري يف املؤسسات االستشفائية وظفهات اليت املعداتالوسائل و  -11 
فوســائل نقــل النفايــات مــن أمــاكن التخــزين الوســيط إىل أمــاكن  عليهــا، املتعــارف والدوليــة القانونيــة

املعاجلــة والــيت تتمثــل معظمهــا يف عربــات عاديــة حتمــل إمكانيــة لتســرب النفايــات وبالتــايل احتمــال نقــل 
 مال النظافة خاصة يف حالة عدم تنظيف هذه العربات.العدوى لع

 والتكنولوجيـات األسـاليب مبختلـف خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات معاجلـةووسـائل  طـرق رغـم تعـدد -12 
احلديثة، إال أن املؤسسات االستشفائية العمومية تتبع أسلوب احلرق عن طريـق املرامـد والـيت ينـتج عنهـا 

ار الســلبية ســواء علــى املرضــى أو العمــال أو املــواطن أو البيئــة نظــرا النبعــاث الكثــري مــن املشــاكل واآلثــ
غازات سامة ناجتة من عملية احلرق، وهذه املرامد على أكثر تقدير تكون معاجلة للـدخان، ورغـم ذلـك 

من املؤسسات ال متتلك مرمد ملعاجلـة النفايـات فتلجـأ إىل تفريـغ النفايـات أو حرقهـا  %13فما نسبته 
   فرغة العمومية وهذا ما تلجأ إليه باقي املؤسسات يف حالة تعطل مرامدها.بامل

املؤسســــات االستشــــفائية العموميــــة تعــــاين مجلــــة مــــن  مــــن %99أن  تشــــري نتــــائج الدراســــة امليدانيــــة إىل -13 
املشاكل املتعلقة بالتخلص من النفايات على مستواها وهذه املشاكل تتماثل فيما بـني هـذه املؤسسـات 

 وهي:
تعطــل املرامــد نتيجــة لقدمــه ممــا يــؤدي إىل زيــادة الوقــت الفاصــل بــني إنتــاج النفايــات وعمليــة الــتخلص   -

 منها، وهذا األخري يؤدي ملعاجلة النفايات خارج املؤسسة وبالتايل زيادة تكاليف املعاجلة؛
لـيت تشـكل خطـرا نوعية احلرق والتخلص من النفايات، والـدخان والغـازات املنبعثـة أثنـاء عمليـة احلـرق وا -

 على املواطن والصحة العامة؛
ضـغط املؤسســات كاملؤسســات العموميــة للصــحة اجلواريــة وكــذا القطــاع اخلــاص الــيت تقــوم حبــرق نفاياتــا  -

 على مستوى املؤسسة مبوجب اتفاقية مربمة بني الطرفني؛
سـاهم يف حـدوث ضـعف املـؤهالت العامـة ومسـتوى التعلـيم لألشـخاص املـرتبطني مبناولـة النفايـات ممـا ي -

 رى؛الكثري من األخطاء اليت قد تسبب اإلصابة بالعدوى أو مشاكل أخ
 ع ونفل وختزين ومعاجلة النفايات؛حدوث األخطاء من قبل العمال املرتبطني بفرز ومج   -
الالمباالة عند األشخاص املرتبطني مبناولة النفايات مما يساهم يف حدوث الكثـري مـن األخطـاء الـيت قـد  -

 ابة بالعدوى أو مشاكل أخرى؛ب اإلصتسب
 اطرها؛نقص املعلومة يف كيفية التعامل مع النفايات وخم -
 عدم وجود مقر لتخزين النفايات؛ -
 تكوين عمال املصاحل االستشفائية؛ نقص -
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يعترب احلـرق مـن الطـرق التقليديـة ولـه العديـد مـن اآلثـار الصـحية اخلطـرية وذلـك نتيجـة النبعـاث غـازات  -
 خطرا على املواطن والصحة العامة؛ ية احلرق واليت تشكلسامة أثناء عمل

 ثار سلبية أقل على البيئة والصحة؛عدم وجود أساليب بديلة حتل حمل املرامد تكون ذات آ -
حدوث العديـد مـن اإلصـابات أثنـاء مجـع ونقـل وختـزين ومعاجلـة النفايـات نتيجـة للتعامـل غـري الصـحيح  -

 معها.
:ثانيا  االقرتاحات 

 :التالية االقرتاحات تقدمي إىل بالدراسة اخلاصة لنتائجا كل تقودنا
 خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات معاجلـة طـرق جانـب خيـص فيمـا اجلزائـري القانون نصوص تفعيل ضرورة -1
 .تنفيذها وكيفيات ؤسساتاوم معداتا حيث  من
تنـتج علـى  ايـة الصـحية الـيتخـدمات الرع نفايـات تسـيري أسـلوب مبتابعـة اإلدارة الصـحية باالهتمـام قيـام -2

 مستوى كل قسم وكذا بطرق املعاجلة.
 مهمتـه ،باملؤسسـات االستشـفائية  النفايـات لتسـيري العام املدير سلطة حتت يعمل مسؤول تنصيب ضرورة -3

 عـن والتقـارير املخططـات وإعـداد النفاياتـة املؤسسـ تسـيري نظـام وسياسـات اسـرتاتيجيات وضـع علـى العمـل
 للمسـتحدث متابعتـه وكـذا اإلدارية، واهلياكل االستشفائية املصاحل خمتلف داخل مراحلها بكلات النفاي وضعية

 تشـكيل مـن بـد ال تنصـيبه وعنـد خـدمات الرعايـة الصـحية نفايـات اـال يف الدولية واملعايري القانونية األطر من
 املصـاحل مـن إنتاجهـا منبـع مـن توظيباتـا يف وتوضـع تفـرز الـيت النفايات تصريف وظيفة يؤدي خمتص عمل فريق

 علـى امللقـاة املهـام وختفيـف واملسـؤوليات املهـام لضـبط وذلـك منهـا، للـتخلص نقلهـا إىل االستشـفائية واهلياكـل
 . املصاحل أعوان عاتق

 صـديقة معاجلـة بطرائـق احلـرق طريقـة اسـتبدالو أ التلـوث مـن البيئة حلماية عالية تقنية ذات حمارق إنشاء -5
 .للبيئة

 علـى ارتـداء العـاملني حـثو  املؤسسـة الصـحية إدارة قبـل مـن النفايـات من التخلص لعملية املباشرة املراقبة  -6
 .الواقية املالبس

 .كبريًا ختفيًضا الكلفة لتخفيض الطبية للنفايات املركزية املعاجلة اعتماد -7
 واإلنارة التهوية من اخلاصة يريهامعا مستلزمات وتوفرياملؤسسات  داخلركزي امل للتخزين ثابتة مقرات خلق -8

 .فيها نفاياتال مكوث ملدة الكلي االحرتام مع والنظافة، واألرضية

 وسائل نقل النفايات خاصة العربات العادية بوسائل نقل مناسبة تستويف املعايري الدولية. استبدال -9
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 ومعاجلتهـا، وتسـيريها حيةالرعايـة الصـ بنفايـات يهـتم اجلامعيـة الدراسـات مسـتوى علـى ختصـص إنشـاء -10
 عاملـة يـد لضـمانالصـحية  النفايـات تسـيري مبجـال ختـتص املهـين التكـوين مراكـز مسـتوى علـى فـروع وخلـق
 املؤسسات الصحية خاصة يف وحدات املعاجلة. يف للعمل مؤهلة
 ضرورة التغيري العاجل ملقر أجهزة املرامد.  -11
 امللصــقات بنشــرعمــال املصــاحل االستشــفائية وذلــك  حتســيس العــاملني باملؤسســات الصــحية وخاصــة  -12

 سـالمة علـى حفاظـا النفايـات، فـرز بفائـدةتهم وتـذكريهم لتـوعي االستشـفائية املصـاحل وخـارج داخـل واملعلقـات
 .الداخلية والبيئة صحتهم

 أفاق الدراسة
ري الفعـــال للنفايـــات هـــذه الدراســـة ال تقـــدم رؤيـــة مطلقـــة أو �ائيـــة حـــول موضـــوع دور اإلدارة الصـــحية يف التســـي

دراسـة هـذا املوضـوع مـن جوانـب عديـدة وبأبعـاد  إلمكانيـة، ويرجع ذلك ستدامةالطبية يف ظل ضوابط التنمية امل
ـــذلك ميكـــن اقـــرتاح العديـــد مـــن امل واضـــيع الـــيت تكـــون مكملـــة هلـــذه الدراســـة، أو تزيـــد يف إثرائهـــا مـــن خمتلفـــة، ول

 اضيع فيما يلي:الناحيتني النظرية والعملية وتتمثل هذه املو 
 .خدمات الرعاية الصحية والطرق البيئية والصحية السليمة لتطبيقها لنفاياتبيئية املتكاملة اإلدارة ال -
 اإلدارة املستدامة لنفايات خدمات الرعاية الصحية. -
  خدمات الرعاية الصحية. نفايات تسيري واسرتاتيجيات سياسات -
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 :امللخص
شكل التسيري غري املناسـب لنفايـات خـدمات الرعايـة الصـحية سـواء علـى مسـتوى املؤسسـة الصـحية أو خارجهـا، أخطـر        

وأكثر املشاكل اليت مست البيئة والصحة العامـة. وموضـوع حبثنـا يتنـاول هـذه املشـكلة وتفـاقم آثارهـا وخماطرهـا وكيفيـة احلـد مـن 
سـلوب التسـيري املسـتدام الـذي يتماشـى واألطـر القانونيـة واملعـايري الدوليـة، مـن قبـل إدارة صـحية هذه األخرية، من خالل تبـين أ

 ااعلة تتعامل م  نفاياتا بدء من مصدر إنتاجها إىل غاية معاجلتها والتخلص النهائي منها.
لموعة من  نفاياتتسيري ال واق  اسةبدر  خاص تطبيقي وحمور أملفاهيمي اإلطار به نظري حمور حبثنا ضم وإلثراء املوضوع،       

 .املؤسسات االستشفائية العمومية
واإلدارة الصـحية، وكـذا  مفهوم كل من خـدمات الرعايـة الصـحيةاصول، تناولنا يف الفصل األول  ةااحملور األول ضم ثالث       

ا، والفصــل الثــاين عرضــنا ايــه أهــم مفهــوم نفايــات خــدمات الرعايــة الصــحية مــ  دديــد أهــم مصــادرها وخمتلــ  معــايري تصــنيفات
 تناولـت الـيت اجلزائريـة القانونيـة النصـوص ختلـ ملتصنيفات نفايات الرعاية الصحية وخماطرهـا الـيت تنشـأ عنهـا، كمـا مت التطـرق 

صـل تـه، أمـا الفامالءا  واـق خمتلـ  خـدماتا نفايـات جتـاه تصـرااتا بتقييـد ملزمـة هـي والـيت املؤسسات الصحية، نفايات موضوع
الثالث اتطرقنا ايه خلطوات ومراحل التسيري املستدام لنفايات خدمات الرعاية الصحية من نقطة إنتاجها إىل غاية التخلص منها 
بــدءا بــالفرز، اجلمـــ ، التخــزين، والنقـــل، وصــوال إىل تقنيـــات املعاجلــة املختلفـــة والــتخلص النهـــائي منهــا، وخصـــص احملــور الثـــاين 

 راسة واق  تسيري النفايات يف املؤسسة االستشفائية العمومية اجلزائرية.  التطبيقي للفصل الراب  لد
املؤسسة الصحية، نفايات خدمات الرعاية الصحية، البيئة، اإلدارة الصحية، التنمية املستدامة، املؤسسة  :الكلمات املفتاحية

العمومية االستشفائية اجلزائرية. 
: Abstract 

The inappropriate management of heath care services wastes, inside the health institution 
or outside has been the biggest and the most dangerous problem that affected the 
environment and the public health, our research topic deals with this problem, its growing 
impact, its harmful consequences, and how to limit the latter via choosing the 
permanently management method, which goes with the legal system and the international 
criteria by an efficient health administration that deal with its wastes starting from its 
source of production ending with its treatment processing and its destruction.  
To enrich our research topic, this latter consist of a theoretical axis and a practice  axis 
consisting of a case study about the reality of wastes  management done by a group of 
public health enterprises cares.  
The first axis includes three chapters, the first one care services and the health 
administration and the definition of the health care services wastes in addition to delimit 
its sources and its different  classification  criteria  
The second chapter shows the major classification of health care wastes and the regards 
due to theme  
We also talk in this chapter about the various Algeria laws , that regulate or speak about 
the topic of health care wastes and wish limit its behaviors concerning the wastes of its 
various services according to this Algerian legislation  
In the third chapter , we talk about the steps and stages of the permanent management of 
health care services wastes from its production point to its destruction, starting from 
selection collection saving and transport ending with the various treatment techniques , 
then the second axis , the experimental one includes the fourth chapter which studies the 
realities of the masters management in the public health.  
 Keywords: health enterprise – health care services wastes –environment –health 
administration –sustainable development– public Algerian health care enterprise. 
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