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تقریر أیفاد

عن

ورشة عمل

لمستشفیات الصحيمیاه الصرف معالجةو الطبیة النفایات أدارة
الجنوبیةلمنطقةا

قسم مراقبة وتقییم األنشطة - الدائرة الفنیة/وزارة البیئة 
الخدمیة

حسین البیئة المنطقة الجنوبیةبالتنسیق مع دائرة حمایة وت

24/4/2011-28/4/2011

أعداد

صالح عبد الرضا الصالح البكري.د

ةمركز بحوث البیئ/الجامعة التكنولوجیة
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تقریر األیفاد الخاص

بورشة عمل

لمستشفیاتمیاه الصرف الصحيومعالجةالنفایات الطبیة دارةأ

الجنوبیةمنطقةلا

نهاع الورشة ومقترحاتنا وتوصیاتنا عوقائموجز عن " متضمنا

:ةوقائع الورش":اوال

:القائمة بالورشةالجهة
.البیئة المنطقة الجنوبیةدائرة حمایة وتحسین الدائرة الفنیة بالتنسیق مع /وزارة البیئة 

:الجهة المستفیدة من الورشة.1

البصرة،ذي (جنوبیة محافظات الالمدیریات البیئة والبلدیات واألشغال العامة ودوائر الصحة في 

.)قار،میسان،واسط
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:التوقیتات.2

.28/4/2011لغایة 24/4/2011منلألیام ة صباحًا تاسعفي تمام الساعة ال

:مكان أنعقاد الورشة.4

.مدیریة بیئة البصرةعاتقاعة أجتما

:الهدف.5

والبلدیات البیئةفي دوائر الصحة ومدیریات المنتسبین من ذوي األختصاص تطویر تعلیم و لغرض 

النفایات الطبیة في المؤسسات الصحیة أدارة في مجال،ات الجنوبیةمحافظفي الواألشغال العامة،

منهج المحاضرات بوعمل.المطلوبةتقنیاتاللیات و اآلو میاه الصرف الصحي ومحطات معالجة 

المنظومة البیئیة ومفاهیمها وما الى ذلك من باالختصاصات اعاله فضًال عن مواضیع العلمیة 

فيین من قبل التدریسسین القائموذلك . التي تصب في التوطئة للمعالجات البیئیةعوامل التلوث و 

قترنأذ أ,أعالهالهدف لغرض تحقیقفضًال عن بعض منتسبي الدائرة الفنیةأعداد أعمال الورشة

وأسالیب والطرائقلمخططاتلةكجهاز عرض الشرائح المتضمن:اسبةبوسائل األیضاح المنالعمل

مع ،ومجال أدارة هذا التلوثث وتداخالتهاعن كشف عوامل التلو " فضالالمطلوبةالمعالجة

،وتدعیم الورشة والمصطلحات المطلوبةأستعمال اللوحة لتوضیح بعض المخططات والمفاهیم

النقاشات نتج عن .النشریات الخاصة بأعمال الورشة،وتوزیع باألفالم الوثائقیة ذات العالقة

حاجة الة صبت فيالى حوارات ناجحقادتعلمیة وعملیةحول موضوع الورشة رؤیا المستفیضة 
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فضًال عن نقاشات ,والمحاضرینن أسلوب الحوار مابین المشتركینكا,الجنوبیةلمحافظاتیة لواقعال

ق الهدف المطلوب من وحق. الخللفي الوقوع على مواطن" ثیراساعد كقد.فیما بینهمالمشتركین 

.وتطبیقاتهال الورشةاعمأ

:وسائل تحقیق هدف الورشة.6

 نفذ حسب التوقیتاتمتخصص و برنامج أعد.

 من مهندسین من ذوي الخبرة واألختصاص ألنجاز أعمال الورشةالو االكادیمینتكلیف

.محاضرات ومناقشات وأستفسارات

 الزیارات المیدانیةوالنشریات فضًالعن األیضاح االلكترونیةأستعمال وسائل.
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:الورشةأعمال برنامج .7

ورالمحا المحاضرون تاریخال

.المعالجة التقلیدیة لمیاه الصرف الصحي
.واقع حال محطات الصرف الصحي

.معالجة میاه الصرف الصحي في السوید

.جامعة البصرة/خضیرمحمدكفاح 
الدائرة الفنیة/هندس عمر عامر حسینم.م

.عرض فیلم

24/4

حداأل

الوقایة من التلوث في المستشفیات والمنشآت 
.الطبیة

أدارة النفایات الطبیة في منشآت الرعایة 
.الصحیة في اقلیم شرق المتوسط

األسكانوزارة/سعید حمید سلمانأقدم .م.ر
.شركة السالم العامة- واألعمار

.عرض فیلم

25/4

األثنین

, المخططات,ملوثات البیئة:أربعة محاور
.الصحيمعالجةالصرف,الطبیةالنفایات

. المحددات والمتطلبات البیئیة للمحارق
.تعلیمات أدارة نفایات الرعایة الصحیة

أدارة النفایات الطبیة في مستشفى ابساال

مركز بحوث /البكريالصالحصالح عبد الرضا.د
.الجامعة التكنولوجیة-البیئة

.مهندس عمر عامر حسین.م
.الدائرة الفنیة/مهندس هند سعید حمید.م

.عرض فیلم

26/4

الثالثاء

لمستشفى الصدر العام وقعیة زیارة مإعداد
خزن غرفة المذخر،الصیدلیة،:ولمنتسبي الورشة

.المعالجةالمحرقة،محطة ,النفایات

الرضا الصالحصالح عبد.د
اقدم سعید حمید سلمان.م.ر
مهندس عمر عامر حسین.م

27/4

الربعاءا

ستماع الى إلإعداد التوصیات الختامیة بعد ا
ستمارت أبطروحات المشتركین ومراجعة ماثبتوه 

.التوصیات

صالح عبد الرضا الصالح.د
اقدم سعید حمید سلمان.م.ر
مهندس عمر عامر حسین.م

28/4

الخمیس
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:الورشةوأدارةتنظیم و أشرافبرنامج. 8

وبالتنسیق من .منتسبي وزارة البیئة من الدائرة الفنیة ومن مدیریة بیئة البصرةقام بالمهام أعاله 

.قبل دائرة حمایة وتحسین البیئة المنطقة الجنوبیة

:عالم الورشةإ. 9

لمجریات الورشة السید خزعل مهدي سلطان مدیر إعالم مدیریة بیئة البصرة دى مهمة األعالمأ

وبالتعاون مع السید مصطفى منصور سالمة من الدائرة الفنیة في ,والكادر العامل بأعالم المدیریة

.  وزارة البیئة

من منتسبي شعبة اعالم مستشفى الصدر العام في محافظة قام السید وعد البطاط كما

للمحرقة ولمحطة معالجة میاه الصرف الصحي والصیدلیة والمذخر بتوثیق الزیارة المیدانیة,البصرة

.مستشفىالوغرفة خزن النفایات الطبیة في 

:في أعمال الورشةونالمشارك.10

من دوائر كیمیاویة والبایولوجیة والتقنیة،حملة الشهادات األولیة باألختصاصات الهندسیة وال

. الصحة ومدیریات البیئة ومدیریات المجاري في البصرة وذي قار وواسط ومیسان
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:الصالحصالح عبد الرضا.دالمعدة من قبلجامعتنامحاورخالصة .11

یتعلقان بالمنظومة البیئیة وعناصرها ل والثانياألومحورانال:محاور للمشاركینقدمت أربعة 

محوري أدارة النفایات ومن خالل .وتداخالت مجاالتها مع المخططات التوضیحیة وهذا أوالً 

:  وكمایأتيوهذا ثانیاً ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي في المستشفیاتالطبیة وتقنیاتها

منظومة البیئیة بشقیها عریفات التتضمن هذا المحور:األنظمة البیئیةملوثات:المحور األول

الماء والهواء والترب والصخور (المجاالت البیئیة الخمسةتحتویه حیة وماالحیة والال

وعة للملوثات ذات متنامثلةعرضت.العامللنظام البیئيوالمتداخلة والمكونة،)واألحیاء

ألنظمة ة للوثالمعوامل الشرحت حیائي،ي واألوالمائير ابي والصخوالتر المصدر الهوائي 

میاه الصرف و الطبیةالنفایاتالمباشر وغیر المباشر على وكیف یكون تأثیرهاالبیئیة

دارتهماالصحي ٕ األحتباس الحراري وثقب (كما جرى التطرق الى ظاهرتي التلوث .وا

.مستلزمات الخطة الطارئةكما شرحت.ومایجري حولهما من جدل)األوزون

الممثلة  لألنظمة مخططاتالیعجرى عرض جم:التلوث البیئيمخططات :المحور الثاني

تلوث الهواءخاص لتلوثها الفیزیائي والكیمیائي واألحیائي،من خالل منظور البیئیة وماهو

وآخر لتلوث األرض بشقیها الترب والصخور،فضًال عن منظوري الماء واألحیاء بكافة 

.ممالكها

رقم تأریخي لقانون حمایة وتحسین البیئة العرض شمل ال:لنفایات الطبیةأدارة ا: حور الثالثمال

والمخلفات كما شرحت تعریفات وتعلیمات المواد .2009لسنة 27القانون و 1997لسنة 3
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كذلك وضحت آلیات المحارق والبدائل السلیمة .ومعالجاتهاوأصنافهاوالنفایات الطبیةالخطرة

.بالمؤصدات

ات والخطوات واألشتراطات تعریفإشتمل ال:معالجة میاه الصرف الصحي:بعالمحور الرا

عرضت .معالجة میاه الصرف الصحيوضحت خطوات .لشبكة الصرف الصحيوالمعالجات 

اتمخططعرضت .وبنظام األغشیةبنظام الفلترة بالمفاعالت األحیائیة مخططات المعالجة 

الحدیثة لماء بمخطط  للمعاملة التقنیةتبوعةً مبالنظام الالهوائي ةالعاملةاألحیائیتالمفاعال

الفوارق األساسیة ما بین میاه الصرف الصحي للمستشفیات وانواع وضحت .الصرف الصحي

.   وأعدادهالونیةتواجد العصیات القو ملوثة االخرى وبخاصةً المیاه ال

:أهم المحاور النقاشیة التي جرت":ثانیا

مع إشتراط تمویله ,تبني األعالم البیئي لدورًا مهنیًا اكبر لیقترب من حجم المشكلة البیئیة
.المادي والتقني فضًالعن رفده بالمالك المتخصص

 من ,والسالمة البیئیةإلزام الدوائر والمؤسسات الرسمیة وغیرها بالعمل وفق مباديء األمن
.خالل قوانین وظوابط وتعلیمات تنظم هذه الحالة وصوًال للبیئة األمثل

 افضل من وقدراتهم المؤسسة الصحیة ورفع رواتبهمالىمهام أدارة النفایات الطبیةتسلیم
.والدقةاألنضباطوذلك لقلة ,الى شركات التنظیف والمتعهدیناأحالته
 لتحسین ،الى مصائد الدهونالمراقبة المستمرة على مطابخ المستشفیات وتأكید حاجتها

.نوعیة میاه الصرف الصحي المؤثرة في المنظومة البیئیة
ومحطات وحدات أدارة النفایات الطبیةو العاملین في مختبرات الوسط الطبيأشتراط تثقیف

.مهنیةوذلك لكثرة خروقات الصحة والسالمة الالمعالجة
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:التوصیات:ثالثاً 

أصدار التشریعات الدستوریة للمهام أعاله والعمل على تطویر الوعي البیئي.

تفعیل نظام المراقبة في المواقع وتضمین خطة األدارة البیئیة لهذه المفاهیم.

 للنفایات الطبیة والصرف الصحيالمعتمدة عالمیاً أسالیب المعالجةتأسیس.

 أعالهمعالجاتالالتزود بالمعرفة والخبرة من األكادیمین والكفاءات األخرى في.

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

.ذات العالقةلصحي للمستشفیات والدوائر األخرىا

صالح عبد الرضا الصالح البكري.د

الجامعة التكنولوجیة/مركز بحوث البیئة 

2011/5/2


