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تقریر أیفاد

عن

ورشة عمل

الصحيمیاه الصرف معالجةوحدات 

وأدارة النفایات الطبیة فیهامستشفیات في ال

والتي تقیمها

األنشطة الخدمیةقسم مراقبة وتقییم - الدائرة الفنیة/وزارة البیئة 

بالتنسیق مع

سطالفرات االو منطقةحسین البیئة دائرة حمایة وت/مدیریة بیئة كربالء

لمدیریات البیئة ودوائر الصحة في محافظات الفرات االوسط 
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تقریر األیفاد الخاص

بورشة عمل 

النفایات الطبیةدارةوألمستشفیاتفي امیاه الصرف الصحيمعالجةحدات و 
فیها

توصیاتالو مقترحاتالالورشة و ع موجز عن وقائ" متضمنا

:ةوقائع الورش":اوال

:القائمة بالورشةالجهة.1

منطقة البیئة دائرة حمایة وتحسین /مدیریة بیئة كربالءالدائرة الفنیة بالتنسیق مع /وزارة البیئة 
.فرات االوسطال

:الجهة المستفیدة من الورشة.2
فرات االوسط مدیریات البیئة ودوائر الصحة في محافظات ال

:التوقیتات.3

.16/6/2011-12من لألیامة صباحًا تاسعفي تمام الساعة ال

:مكان أنعقاد الورشة.4
.كربالءمدیریة بیئةعاتقاعة أجتما

:الهدف.5
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تطویر قدرات ومهارات العاملین في المجال البیئي والصحي بما یتعلق بادارتي الصرف الصحي 

والوقوف ,االجراءات الفعلیة القائمة بهذا الخصوص من قبل الدوائر المعنیةوتقییم,والنفایات الطبیة

.على مواطن الخلل في التنفیذ والتطبیق

:وسائل تحقیق هدف الورشة.6

 ومجدول حسب الوقتمتخصص برنامج.

 ًالقاء محاضرات من قبل المتخصصین في المجاالت المذكورة سابقا.

والقیام بالزیارات المیدانیةالنشریاتوتوزیع االلكترونیةاألیضاح وسائل توظیف.

:  الورشةأعمال برنامج .7
:قام المحاضرون ادناه بالقاء المحاضرات الخاصة بالورشة

العوامل ,قدم محاضرات في مجال معالجات الصرف الصحي(صالح عبد الرضا الصالح .د

).الخطرة للمستشفیاتادارة النفایات ,الملوثة في میاه الصرف الصحي

الوقایة من التلوث في ,الطرق الحدیثة في المعالجات(اقدم سعید حمید سلمان.م.ر

.المستشفیات والمنشآت الصحیة

تعلیمات ادارة نفایات الرعایة الصحیة(اقدم رنا غسان مصطفى .م.(

المحددات الموقعیة والمتطلبات البیئیة الخاصة بنصب محارق (عمر عامر حسین .م

واقع حال محطات الصرف الصحي واالجراءات المتبعة لتقلیل من ,مؤسسات الصحیةال

.)مع افالم توضیحیةتلوث المیاه
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 لسنة 27شرح مضامین قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (قانوني سحر ثجیل یاسین

2009.(

زیارات میدانیة للتعرف على واقع حال المحارق والصرف الصحي    .

 المقترحات والتوصیاتتقدیم.

:الورشةوأدارةتنظیم و أشرافبرنامج. 8

وبالتنسیق من .كربالءمنتسبي وزارة البیئة من الدائرة الفنیة ومن مدیریة بیئةقام بالمهام أعاله 

.فرات االوسطمنطقة القبل دائرة حمایة وتحسین البیئة 

:عالم الورشةإ. 9
الم والكادر العامل بأعكربالء دیر إعالم مدیریة بیئة ملمجریات الورشة السید دى مهمة األعالمأ

.المدیریة

:في أعمال الورشةونالمشارك.10

كیمیاویة الهندسیة والالطبیة و حملة الشهادات األولیة باألختصاصات ثالثون مشاركا من 

.محافظات الفرات االوسطفي من دوائر الصحة ومدیریات البیئة والبایولوجیة والتقنیة،

:الصالحصالح عبد الرضا.دالمعدة من قبلجامعتنامحاورخالصة .11
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بوحدات معالجة میاه الصرف یتعلقان ل والثانياألومحورانال:محاور للمشاركینقدمت أربعة 

والمحوران الثالث والرابع .الصحي وخصائص هذه المیاه وتأثیراتها على المنظومة البیئیة

.  لیات الحرق وادارة النفایات الطبیة في المستشفیاتآیتعلقان ب

:أهم المحاور النقاشیة التي جرت":ثانیا
 ع من عدم وجود المحارق الكافیة في المستشفیات بل ان قسم منها ال تشتمل على اي نو

.المحارق

 امكانیة تبني مشاریع المحارق المتنقلة كاجراء وقتي مرحلي تمهیدًا للستعاضة عن

المحارق بالمؤصدات كبیرالة الحجم 

 لمشاریع المعالجات او الحرقوالتقنيوالبشري المادي تمویلالإشتراط.

 ضرورة اصالح تكسرات شبكات میاه الصرف الصحي في المستشفیات او تجدیدها نظرًا
.التقادمه

 عدم اشتراك الكثیر من المختصین في ورش العمل یشكل عامل اعاقة لتطویر المفاهیم
. لدى المختصین
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:التوصیات:ثالثاً 

متابعة اجراءات التخلص من النفایات الطبیة الخطرة من قبل الجهات المعنیة.

التثقیف باتجاه استعمال التعقیم بالحرارة العالیة تحت الضغط.

 االستمرار باقامة الملتقیات العلمیة من ندوات ومؤتمرات لتطویر قدرات العاملین

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالي الصرف الصحي والنفایات .

مبدأ التنمیة المستدامة في أدارة النفایات الطبیة وبرامج معالجات میاه الصرف اعتماد

.ذات العالقةاألخرىلصحي للمستشفیات والدوائر ا

صالح عبد الرضا الصالح البكري.د
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