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تقریر أیفاد

ورشة عملعن

)أدارة میاه الصرف الصحي للمستشفیات في محافظة كركوك(

الدائرة الفنیة /وزارة البیئة 
مدیریة بیئة كركوك–بالتنسیق مع دائرة حمایة وتحسین البیئة في المنطقة الشمالیة 

وبالتعاون مع دائرة صحة كركوك

30/11/2010–2/12 /2010

أعداد

صالح عبد الرضا الصالح البكري.د

مركز البحوث البیئیة/الجامعة التكنولوجیة
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تقریر األیفاد الخاص

دارة میاه الصرف الصحي للمستشفیات في محافظة كركوك أبورشة عمل 

.نهاع الورشة ومقترحاتنا وتوصیاتنا عموجز عن وقائ" متضمنا

:ةوقائع الورش":اوال

:القائمة بالورشةالجهة1.

-دائرة حمایة وتحسین البیئة في المنطقة الشمالیةالدائرة الفنیة بالتنسیق مع/وزارة البیئة 
.ركوكك وبالتعاون مع دائرة صحة كبیئة كركو مدیریة 

:التوقیتات2

.في دائرة صحة كركوك2/12/2010لغایة 30/11/2010

:الهدف3.

ة بمجال أدارة میاه الصرف الصحي تطویر الكوادر العاملة في دوائر الصحة والبیئة في المحافظ
.في المؤسسات الصحیةوكیفیة معالجتها وأستخدام التقنیات الحدیثة في المعالجة 

وأستخدم منهج المحاضرات التخصصیة في تحقیق هذا الهدف والمقرونة بوسائل األیضاح المناسبة، 
ث عن كشف عوامل التلو " كجهاز عرض الشرائح المتضمنة لمخططات وأسالیب المعالجة، فضال

.وتداخالتها

بینهم والمحاضرین من جهة أخرى كما أن أسلوب الحوار مابین المشتركین فیما بینهم من جهة، وما 
.في الوقوع على مكامن الخلل وتحقیق الهدف المطلوب من عمل الورشة" ثیراساعد ك
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:   برنامج الورشة4.

المحاضرة المحاضرون تاریخال

واقع حال محطات الصرف/ولىاأل
الصحي للمستشفیات وتأثیرها على 

.المیاه
الطرق الشائعة في معالجة -/الثانیة

.الصحيمیاه الصرف
معالجة الروائح في منشآت - 

.الصرف الصحي

الدائرة الفنیة/ أقدم رنا غسان مصطفى. مهندس ك

الدائرة الفنیة/أقدم علي فیصل عبد نور.مهندس م

30/11

الثالثاء

لمحطات البیئيالتقییم /األولى
میاه الفضالت في معالجة

.المستشفیات
طریقة معالجة الصرف /الثانیة

الصحي للمستشفیات بواسطة جهاز 
.Aqualine

دائرة بیئة بغداد/رئیس مهندسین أبراهیم عفتان

دائرة بیئة بغداد/مهندس بیئة أنیس حاتم

1/12

األربعاء

نظمة البیئیة والتلوث األ/ألولىا
.المیكروبي

.معالجات الصرف الصحي/الثانیة

الجامعة التكنولوجیة/صالح عبد الرضا البكري.د 2/12

الخمیس 

،ومتابعة المشاركین للورشةالدائرة الفنیة بالمهام األداریة/قامت معاون مدیر سالي هاشم كرجي و
.مشارك) 30(هم بحدود ددعالذي بلغ
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:محاور عمل الورشة5.

.واقع حال المستشفیات في العراق_ 

.الواقع والمعالجاتصحي بین میاه الصرف ال_

.األنظمة البیئیة والتلوث المایكروبي والكیمیائي في المستشفیات _ 

.وضع المقترحات _ 

.أعطاء التوصیات _ 

:الجهات المشاركة في عمل الورشة6.

).مدیر الشعبة(أیوب عبد الحمید عبد الوهاب .د/الشعبة العالجیة والصحة البیئیة في كركوك_ 

).مختبراتالمدیر(عبد الكریم محمد اسماعیل .د/ت صحة كركوكمختبرا_

).مدیر الشعبة(نهلة خلیل أبراهیم .د/شعبة الصحة العامة في مستشفى كركوك العام_

).مدیر الشعبة(خلود جهاد عبد الغفور .د/شعبة الصحة العامة في مستشفى آزادي العام_

).مدیر الشعبة(ر رشید كول.د/كركوكعامة في مستشفى أطفال شعبةالصحة ال_

. بعض المنتسبین من المؤسسة الصحیة في محافظة كركوك_

.عن المحاضرین" بعض منتسبي وزارة البیئة فضال_
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:جامعتنا في أعمال الورشة/خالصة مشاركة مركز البحوث البیئیة.7

:وكما یأتي" نفابمحاضرتین وكما مثبته في الجدول آجرت مشاركتنا 

ولىالمحاضره األ 

:نظمة البیئیة والتلوث المایكروبي وتضمنت بأیجاز مایأتياأل 

.النظام األحیائيواع األنظمة البیئیة وتداخالتها مع نأ_ 

.تلوث األنظمة البیئیة الهوائیة واألرضیة والمائیة وتداخالت التلوث_

.التلوث المباشر وغیر المباشر للنظام البیئي األحیائي_

.الملوثات الناجمة عن تلوث األنظمة البیئیة على الصحة العامةتأثیر_ 

.التسمم الغذائي الفطري والبكتیري والفایروسي والبروتوزوي_

؟"لصرف الصحي وفي المستشفیات خاصةماذا یضیف هذا التسمم الجرثومي الى مخلفات ا_ 

.ة والكیمیاویة والمعالجاتفي التعامل مع المخلفات البایولوجی" األخطاء الشائعة مختبریا_

.ألخطاء الشائعة في مهام عمال النظافة والوقایةا_

.ول من عمل الورشةواألستفسارات حول محاور الجزء األسئلة األ_ 

.ألضافاتاالمناقشة و_ 
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المحاضرة الثانیة

:معالجات الصرف الصحي وتضمنت بأیجاز مایأتي

. وماذا یتضمنوصف الصرف الصحي_ 

.أشتراطات عامة لشبكة الصرف الصحي_

.خطوات المعالجات األبتدائیة والوسطیة والنهائیة لمیاه الصرف الصحي_

ین تكمن المشكلة في خطورة میاه الصرف الصحي؟أ_ 

.میاه المعالجة المراد صرفها حیائي في الضرورة وجود الدلیل األرشادي الكیمیائي واأل_

.البیئي على الصعید الوطنيخطة الصرف الصحي_ 

CASمخطط في معالجة میاه الصرف الصحي _ System.

.CAS-TF   Systemمخطط في معالجة میاه الصرف الصحي_

.CAS-MBR   Systemمخطط في معالجة میاه الصرف الصحي _

.مخطط المفاعالت األحیائیة بالنظام الالهوائي_

.معاملة المخلفات المائیةمخطط التقنیات الحدیثة في _

الكیمیاویة المیكروبیة،للمستشفیات؟ المواد بماذا تختلف میاه الصرف الصحي_
.المعدنیة,المضاداتیة,الهرمونیة,المشععة,الدوائیة,

م سبب؟أصابة الباطنیة هل هي نتیجة األ_

.عداد كنسبة مئویةالقولون، األعصیات_

.سئلة واألستفسارات حول محاور الجزء الثاني عن عمل الورشة والمناقشة واألضافاتاأل_



7

:المقترحات":ثانیا

نتیجة لما جرى من مناقشات واقعیة خالل ورشة العمل مابین المحاضرین والمختصین في المجال 
ألقاء وعلى ضوء مشاركتنا فيوفیما بینهم من جهة أخرى ،الطبي والبیئي والهندسي من جهة،

:المحاضرات وشرح المفاهیم والمخططات المطلوبة في الورشة، نوجز أهم المقترحات وكما یأتي

أستنهاض الوعي البیئي الرسمي والشعبي وتحسینه بما یتوازى وحجم التحدیات البیئیة وذلك من - 1
والحوارات لقاءاتلعن المخاطبات وا" خالل وسائل تحقیق هذا الغرض وأولها األعالم البیئي فضال

بما یتعلق بمشاكل الصرف الصحي " وبخاصة,والندوات والمؤتمرات وورش العمل والتفعیل المیداني 
.لما لذلك من تأثیر مباشر وغیر مباشر على صحة المجتمع وسالمة بیئته 

ت لمشروع متكامل مع المؤسسا) وزارة البیئة"(وأداریا" تبني المؤسسة الرسمیة المعنیة للبیئة فنیا- 2
كما ویشتمل على , یتضمن معالجات الصرف الصحي ضمن المفهوم البیئي , االخرى ذات العالقة

.من نتاجها" تصمیم أنظمة معالجة محاكیة للواقع ویستفاد طاقیا

خرى في مختلف مفاصل المؤسسة األكادمیة الجامعیة والكفاءات األاألستفادة من الخبرات - 3
كز یر برامج الصرف الصحي وبما یتالئم وواقع المستشفیات والمراالرسمیة العراقیة وغیرها في تطو 

.ن تطلب األمر عن أستقدام الخبرات األجنبیة أ" فضال,العالجیة والبحثیة 

وتشریع , التأسیس لتشریعات دستوریة بیئیة تعمل على حمایة وتحسین البیئة العراقیة بشكل عام- 4
وتمنع كافة . ف الصحي والعاملین في مجاله بشكل خاص مواد قانونیة تنظم آلیة التعامل مع الصر 

مع توفیر األعتماد المالي الالزم لعمل , التجاوزات الحاصلة والتي تخرق بنود القانون المنظم لذلك
.المنظومة البیئیة ككل ألن المهام البیئیة هي مهام تكاملیة 

وتضمین هذه , الئم والتحدیات البیئیة أستحداث التغیرات الالزمة في عمل المؤسسة البیئیة بما یت- 5
التغیرات ضمن الخطة البیئیة الوطنیة والقوانین النافذة للعمل البیئي حتى تفعل المبادرات 

.واألستحداثات بشكل رسمي
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:التوصیات":ثالثا

أدارة میاه (عمال ورشةالتوصیات الخاصة بأنضع هذه ,مع منهجیة أعمال الورشة العلمیة " تماشیا
:وكما یأتي)الصحي للمستشفیات في محافظة كركوكالصرف

لیكونوا على قدر ") وبیئیا" علمیا"(وجوب تثقیف عمال الخدمة في مجال الصرف الصحي فنیا- 1
بذات .من مقایس تقدم األمم " أساسیا" تحمل مسؤولیة هذا العمل الوطني الكبیر والذي یعد مقیاسا

.اطر مهنتهم ویزید من أتقان مهامهمالوقت زیادة أجورهم بالقدر الذي یوازي مخ

لذلك من تأثیر تعزیز دور الصحة البیئیة وصحة المجتمع في المؤسسة الصحیة العراقیة لما- 2
السیما أن زیادة الصالحیات ,ل كبیر في تحسین وتحصین األداء الصحي للعاملین في هذا المجا

والمراكز الصحیة وفي الصحة البیئیة وصحة دارة في المستشفیاتاریة لألطباء المكلفین بمهام األداأل
الى األلتزام بالمعاییر البیئیة والصحیة وبخاصة بما یتعلق بالصرف الصحي " المجتمع یؤدي حتما

.في المستشفیات 

لألنظمة واللوائح والمتجاوزین على القوانین البیئیة وبخاصة بما یتعلق المخالفینمحاسبة- 3
.صرف الصحي للمستشفیات بشكل خاص بالصرف الصحي بشكل عام وال

تأجیل المواضیع البیئیة ومنها موضوع الصرف الصحي من قبل أدارات عدم أغفال أو - 4
كونه مصدر مهم للنفایات الخطرة لو , یاه األنسان ات لما له من مساس مباشر وعام في حالمستشفی

.وبخاصة بما یتعلق بالمراكز العالجیة والمستشفیات بشكل خاص 

أستعمال مبدأ التنمیة المستدامة في مناهج الصرف الصحي للمستشفیات والمراكز الصحیة وعدم - 5
.   بتر الخطط البیئیة ذات العالقة أو تحییدها

صالح عبد الرضا الصالح البكري.د

الجامعة التكنولوجیة                                                                                                          /مركز البحوث البیئیة

9 /12 /2010


