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تاسیخ دسیافت93/5/13 :
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تاسیخ پزیشش95/9/1 :

چكیده:
زمینه و هذف :ایي هطبلعِ ثِ هٌظَر هطبلعِ ٍ تحلیل اقتصبدی ثبسار دستگبُّبی اهحبء سثبلِ عفًَی هَجَد در
ثیوبرستبىّبی ایزاى صَرت گزفت.
مواد و روشها :در هطبلعِ تَصیفی -تحلیلی حبضز در سبل  ،1392اس دادُّبی هلی هزثَط ثِ ثزرسی هقطعی
هزکش سالهت هحیط ٍ کبر در سبل ّ ٍ 1391وچٌیي هصبحجِ ثب هسئَلیي هزثَطِ در  14ثیوبرستبى تْرزاى
کِ حذاقل  3سبل تجزثِ استفبدُ اس دستگبُّبی هَرد هطبلعِ را داشتٌذ ،ثْزُ گزفتِ شذ.
یافته ها :تب سبل  1391تعذاد  883ثیوبرستبى در سطح کشَر در حبل ارائِ خذهت ثرَدُاًرذ کرِ ثیشرتز اس
 %64آىّب تحت هبلکیت داًشگبُ ّبی علَم پششکی ثَدُ کِ داًشگبُ علَم پششکی شْیذ ثْشتی ٍ تْزاى ثرِ
تزتیت ثب  45 ٍ 114ثیوبرستبى ثیشتزیي تعذاد را دارا ثَدُاًذ .سزاًِ تختّبی ثیوبرستبًی در کشرَر 1/78
در ّز ً 1000فز جوعیت ثذست آهرذ .حرذٍد  %80ثیوبرسرتبىّرب اس رٍ حرزارت هزطرَة ٍ عورذتب اس
دستگبُّبی هجتٌی ثز اتَکالٍ در اهحبء سثبلِّبیشبى ثْزُ هیثزًذ کِ سْن شزکتّبی داخلی اس ثبسار دستگبُ-
ّبی هَرد هطبلعِ حذٍد  55درصذ هیثبشذ کِ اس ایي هیبى شزکت کَشب KAZU ٍ TEM ،ثِ تزتیت ثب ،%39
 %12/9 ٍ %23/5ثیشتزیي سْن را دارًذ.
نتیجهگیریٍ :جَد ًبّوگًَی سیبد در ًَع ٍ عولکزد دستگبُّبی هَرد هطبلعِ ،اهکبى کبرتل در یر فاربی
اًحصبری چٌذجبًجِ را ایجبد کزدُ کِ ثب تٌظین ٍ سیبستگذاری ّذفوٌذ ،در راستبی حوبیت اس تَلیرذ داخلری،
هی تَاى شبّذ کبّش قیوت ،افشایش اثزثخشی ،کیفیت ٍ ایوٌی دستگبُّبی اهحبء سثبلِ عفًَی در کشَرثَد.
کلمات کلیذی :ثیوبرستبى ،اهحبء سثبلِ عفًَی ،سثبلِ سَس ،حزارت هزطَة ،اًحصبر چٌذجبًجِ

 1داًشجَ دوتشی تخظظی التظاد سالهت ،گشٍُ ػلَم هذیشیت ٍ التظاد تْذاشت ،داًشىذُ تْذاشت ،داًشگاُ ػلَم پضشىی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى.
(* ًَیسٌذُ هسٍَل) آدسع :تْشاى ،هیذاى اًمالب ،خیاتاى پَسسیٌا ،داًشىذُ تْذاشت داًشگاُ ػلَم پضشىی تْشاى ،تلفي09393929070 :
آدسع الىتشًٍیىیsiros_alinia@yahoo.com :
 2استاد گشٍُ ػلَم هذیشیت ٍ التظاد تْذاشت ،داًشىذُ تْذاشت ،داًشگاُ ػلَم پضشىی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى.
 3استاد ،گشٍُ تْذاشت هحیط ،داًشىذُ تْذاشت ،داًشگاُ ػلَم پضشىی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى.
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چىد جاوبٍ
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فصلىامٍ

ارگان رسمی اوجمه عل می ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

1- Health Care Waste
2- Genotoxic
3- Thermal Treatment
4- Non burn technologies

اسدیثْشت سال  1380هتؼْذ تِ جلَگیشی اص اًتشاس آالیٌذُ-
ّای آلی پایذاس  ) POPs(5شالذُ ٍ ػوالال اسالتفادُ اص فاليآٍسی
صتالِسَصی سا تِ تذسیو وٌاس گزاشتِ است ٍ اص سایش فٌالاٍسی-
ّای هَجَد استفادُ هیوٌذ (.)10
سٍصاًِ دس ّش هش وض دسهاًی وشَس ،تالَیظُ تیواسسالتاىّالا ،تالِ
اصای ّش تخت دسهاًی ،تطَس هتَسط  1-2ویلَگشم صتالِ هشتَط
تِ هشالثت سالهت تَلیذ هیگشدد وِ تا ساتی سشاًگشتی ٍ تا
تَجِ تِ تؼذاد تختّای تیواسستاًی وشَس ،ذٍد  110تا 220
تي تخوالیي صدُ هالیشالَد .تالذٍى شاله تالذٍى ٍجالَد ًگالاّی
سیستوی ،تلٌذهذت ٍ هذتشاًِ ایي صتالِّا تأثیشات هٌفی تالذٍى
تاصگشتی خَاٌّذ گزاشت .تشای اهحاء ایي جالن اص صتالالِّالای
خطشًان ،تاصاس هٌاسثی تشای دستگاُّای هَسد ًیاص تشای اهحالاء
تَجَد آهذُ است .دستاصاس سالهت ایشاى ،تخالشّالای خظَطالی
ٍویفِ تْیِ ٍ تَصیغ دستگاُّا ٍ تجْیضات پضشالىی سا تشػْالذُ
داسًذّ ،شچٌذ وِ تا ًظاست ٍصاست تْذاشالت ،دسهالاى ٍ آهالَص
پضشىی طَست هیگیشد .تخشی اص دستگاُّای هشتَط تِ اهحاء
صتالِّای هشالثت سالهت ،دس تاصاس ایشاى اص داخ ٍ تشخی دیگالش
اص خاسج اص وشالَس تْیالِ هالیگالشدد والِ تطالَس ولالی یاله تالاصاس
ًاّوگًَی اص ایي فٌاٍسیّا سا تِ شى اًحظاس فشٍ چٌذجاًثِ
تَجَد آٍسدُ است.
دس همالِ اضش دس تِ هؼشفی سٍ ّا ٍ آهاس ٍ اسلام هشتَط تِ
دستگاُّای اهحاء صتالِ دس سطح وشَس خَاّین پشداخت.

روش کار
هشوض سالهت هحیط ٍ واس ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهالَص
پضشىی دس سال  1391تا تذٍیي پشسشٌاهِای جاهغ الالذام تالِ
هطالؼِ ٍ جوغآٍسی دادُّای هشتَط تالِ اسالتفادُ اص سٍ ّالا ٍ
دستگاُّای اهحاء صتالِّای هشالثت سالهت تَسط تیواسستاى-
ّای وشَس ًوَدُ وِ دادُّا ٍ ًتایو آى دس اختیاس هحمماى ایالي
هطالؼِ لشاس دادُ شذُ است .پشسشٌاهِ هَسد اسالتفادُ توٌظالَس
هذیشیت ٍ هشالثت اص تیوالاساى دس هشوالض هالزوَس فالشاّن شالذُ ٍ
تظَست دٍسُای الذام تِ جوغاٍسی آى تَسالط تیواسسالتاىّالای
تحت پَشش هیگشدد .تْذاشتوالاساى هحالیط ّالش تیواسسالتاى
ٍویفِ تىوی ایي پشسشٌاهِّا سا داشتِاًذ.
دس ایي پشسشٌاهِ استاًذاسد ٍ هؼتثشًَ ،ع سٍ اهحاء صتالالِ-
ّای خطشًان تیواسستاى ،اساهی دستگاُّالای هالَسد اسالتفادُ،
تؼذاد تختّای هظَب ٍ فؼال ٍ لیوت دستگاُّا پشسیذُ شذُ
استّ .شچٌذوِ دس ایي هیالاى  272تیواسسالتاى ( )%30دس ایالي
هطالؼِ ّوىاسی واهلی ًذاشتِاًذ ،وِ هٌجالش تالِ ػالذم تىویال
تشخی شاخضّا ٍ هؼیاسّا گشتِ است .تشخی اص تیواسسالتاىّالا
5- Persistent Organic Pollutants
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مقدمه
تا افضایش اسائِ خذهات سالالهت دس هشاوالض دسهالاًی ،جالن
صتالِ ّای تَلیذی ًیض هتؼالثاً افضایش داشتِ است والِ فشآیٌالذ
جوغ آٍسی ،اهحاء ٍ دفغ آى تِ دغذغِ سیاستگزاساى سالالهت،
هذیشاى تیواسستاًی ،شْشداسی ،تیواساى ٍ هشدم تثالذی شالذُ
است ( .)1ذٍد  80دسطذ ایي صتالِّا سا هیتَاى جضء صتالالِ-
ّای ػادی ٍ  20دسطذ هاتمی سا دس گشٍُ صتالالِّالای هشالثالت
سالهت 1تمسینتٌذیوشد ( .)2صتالِّای ػفًَی تِطَست تالمَُ
تِ ػلت لاتلیت تیواسی صایی ٍ اثالشات تْذاشالتی آى تالش ػوالَم
واسوٌاى تْذاشتی ،ػوَم هشدم ،یَاًالات ،گیاّالاى ٍ هحالیط
صیست اّویت تسی اس تیشتشی داسد ( .)3ایالي صتالالِّالا شالاه
صتالِ ّای ػفًَی ،پاتَلَطیه ،داسٍیی ،طًَتَوسیه ،2شیویایی،
سادیَاوتیَ ٍ هَاد ًَن تیض ٍ تشًذُ ،فلالضات سالٌگیي ٍ والشٍ
تحت فشاس هیتاشذ ( .) 4دس طالَست ػالذم هالذیشیت هٌاسالة،
ػالٍُ تش واّش ٍ تَی تذ ،ایالي صتالالِّالا هالیتَاًٌالذ هٌجالش تالِ
ػفًَت ّای گَاسشی ،سیَی ،چشوی ،تٌاسلی ،پَسالتی ،سالیاُ
صخن ،هٌٌظیت ،سپتیسویّ ،پاتیت ٍ تی ایذص گالشدد ( .)5اص
ایٌشٍ هذیشیت طحیح ایي صتالِّا ،تالَیظُ اهحالاء آىّالا تسالیاس
ائض اّویت هالی تاشالذ .اهالشٍصُ تتالذسیو سٍ ّالای هتؼالذد ٍ
پیچیذُ ای تشای تظفیِ ٍ گٌذصدایی صتالِ ّای هشالثت سالهت
هؼشفی گشتِاًذ .صتالِ سَصّا ،اٍلیي دستگاُّایی تَدُاًالذ والِ
3
تذیي هٌظَس تذاسن دیذُ شذًذ وِ تش هثٌای تظفیِ شاستی
ػو هیوٌٌذ .ایي سیستن،یه فشآتٌذاوسیذاسیَى خشه دس
دهای تاال است وِ پسواًذّای آلی ٍ لات ا تشاق سا تِ هالَاد
غیشآلی ٍ غیش لات ا تشاق تثذت هی ًوایالذ ٍ سالثة والاّش
هَثش دس جن ٍ ٍصى پسواًذ هی شَد .صتالِ سَصّا تشای اٍلیي
تالالاس دس سالالال  1874دس لٌالالذى تىالالاس گشفتالالِ شالالذًذ ( .)6ایالالي
دستگاُ ّا اهشٍصُ تذلی ًگشاًی اص آلَدگی ّای تسیاس خطشًاوی
وِ تِ تاس هیآسًٍذ ،هاًٌذ دیاوسیيّا ٍ فَساىّا ٍ ّوچٌالیي
همادیش لات تَجْی اص فلضات سٌگیي تظَست تخاس ،دٍد ،رسات
هؼلك ٍ خاوستش ( ) 7سفتِ سفتالِ جالای خالَد سا فٌالاٍسیّالای
غیشسَص 4دادُاًذ .ایي فٌاٍسی ّا شاه ّیالذسٍوالٍ ،اتالَوالٍ،
شیویایی ،اتَوالٍ -شیویایی ،هایىشٍٍیَ ٍ گشهای خشه هی-
تاشٌذ وِ اغلة اص اتالَوالٍ اسالتفادُ تیشالتشی هالیشالَد (.)8
فیلیپیي اٍلیي وشَسی تَدُ است وِ دس سال  1999سَصاًذى
ّوِ پسواًذّا اص جولِ پسواًذّای پضشىی ٍ تیواسسالتاًی سا
دس وشَس هٌغ وشد ( .) 9ایشاى ّن ّوشاُ تالا تسالیاسی دیگالش اص
وشالالَسّا تالالا اهتالالای تفالالاّن ًاهالالِ وٌَاًسالالیَى اسالالتىْلن دس
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نتایج
دس تخش اٍل ًتایو ،آهاسّایی هشٍتط تِ تؼذاد تیواسستاىّا
ٍ اًَاع تمسین تٌذی آًْا ٍ ّوچٌیي ًحَُ تَصیغ ایي هٌالاتغ دس
سطح وشَس آهذُ است .دس تخش دٍم ًیض تاصاس ػشضِ دستگاُ-
ّای اهحاء ستالِ ّای هشالثت سالهت وشَس تششیح خَاّذ شذ.
الف) تعذاد ٍ ًحَُ تَصیع بیواسستاىّای کشَس

تا اًتْای سال  1391تؼذاد  883تیواسستاى دس وشَس فؼالال
تَدُاًذ وِ اص ًظش ًَع هالىیت دس  4تخش داًشالگاُّالای ػلالَم
پضشىی (دٍلتالی)(  ،)%64خظَطالی ( ،)%17تالأهیي اجتوالاػی
( ٍ )%7خیشیِ ( )%3تمسین هیشًَذّ .شچٌذ والِ توالاهی ایالي
تیواسستاىّا تحالت سشپشسالتی ٍ ًظالاست داًشالگاُّالای ػلالَم
پضشىی هیتاشٌذ .اطالػات هشتَط تِ  81تیواسستاى ًیض ًالالض
تَدُ است ٍ هالىیت هشخظی سا اسائِ ًالذادُاًالذ .ایالي ًتالایو دس
جذٍل  1آهذُ است.

اًَاع هالکیت بیواسستاىّا

تعذاد

داًشگاُّای ػلَم پضشىی
خظَطی
تأهیي اجتواػی
خیشیِ

567
146
65
24

سایش

81

هجوَع

883

ًحَُ تخظیض ٍ تَصیغ ایي تیواسستاىّا سا دس سطح وشالَس دس
جذٍل  2آهذُ است .تش ایي اساع داًشگاُ ػلَم پضشالىی شالْیذ
تْشالالتی تالالا  114تیواسسالالتاى ٍ  20613تخالالت هظالالَب ،داسای
تیشتشیي تؼذاد تیواسستاى ٍ تختّای تیواسستاًی است .داًشگاُ
ػلَم پضشىی تْشاى ًیض تا  45تیواسستاى ٍ  12435تخت هظَب
اص ایي یث دس ستثِ دٍم لشاس داسد .تطالَس ولالی تؼالذاد 133757
تخت هظَب دس سطح وشَس هَجَد است وِ تا تَجِ تِ جوؼیت
 75هیلیالالًَی وشالالَس دس پایالالاى سالالال  ،)11( 1391سالالشاًِ تخالالت
تیواسستاًی دس ایشاى1.78تخت تِ اصای ّش ّضاس ًفش هیتاشذ .ایالي
ًسثت تشای وشَس طاپي  ،13.7تالسٍع  ،11.1وشُ جٌالَتی ،10.3
اٍوشایي  ،8.7آلواى  ،8.3وَتا  ،5.9آهشیىا  ،3ػشتستاى  ،2.2هظالش
 ،1.7لطش  ٍ 1.2افغاًستاى  0.4هیتاشذ)12( .
تطَس ولی  18دسطالذ تؼالذاد تیواسسالتاىّالا 24.7 ،دسطالذ تؼالذاد
تختّای هظَب ٍ  23دسطذ تؼالذاد تخالتّالای فؼالال تیواسسالتاًی
وشَس دس استاى تْشاى هتوشوض شذُاًذ .ػالٍُ تش ایالي تطالَس هتَسالط،
ووی ووتش اص  83دسطذ اص تؼذاد تختّالای هظالَتی والِ دس اختیالاس
تیواسستاىّای سطح وشَس است ،هَسد استفادُ فؼال لشاس گشفتِاًذ.

جذول  :2فراوانی تعذاد بیمارستانها و تختهای بیمارستانی مصوب و فعال به تفکیک استانها

داًشگاُ علَم پضشکی

تعذاد بیواسستاى

تعذاد تختّای هصَب

تعذاد تختّای فعال

اسدبیل

14
51
11
48
31
8
14
8
5
45

1947
7908
1062
7991
4303
1153
1558
748
682
12435

1823
6512
654
6550
3993
1008
1020
783
634
9156

اصفْاى
ایالم
آرسبایجاى ششقی
آرسبایجاى غشبی
بابل
بَشْش
بیشجٌذ (خشاساى جٌَبی)
تشبت حیذسیِ
تْشاى
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ًیض تِ جای دسج ًام دستگاُ دس پشسشٌاهًِ ،ام ششوت ػشضالِ-
وٌٌذُ ایي دستگاُّا سا اػالم وشدُاًذ.
ػالٍُ تش ایي ،تشای اًالذاصُگیالشی هیالضاى والاسایی ٍ ّوچٌالیي
خطشصدایی ٍ الز هیىشٍاسگاًیسالنّالای صتالالِّالای هشالثالت
سالهت تَسط ایي دستگاُّا ،تالا هسالوَل هالذیشیت صتالالِّالای
تیواسستاًی دس  14هشوض هظش وٌٌذُ ایي دستگاُّا دس سالطح
تْشاى هظا ثِ شذُ است .سؼی شالذُ اسالت والِ دس هالَسد ّالش
دستگاُ ذال تا یه تیواسستاًی وِ ذال  3سال اص هظالش
دستگاُشاى هیگزسد هظا ثِ طَست گیشد.
آًالیض دادُّای تظَست تَطالیفی ٍ تالا اسالتفادُ اص ًالشم افالضاس
 Stataطَست گشفتِ است.

جذول  :1فراوانی نوع مالکیت بیمارستانها در ایران
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جْشم

2
3
9
44
8
48
4
3
3
11
5
8
15
4
114
59
2
13
8
14
8
15
22
25
6
22
3
30
24
35
19
1
20
21
20
883

254
411
1403
7872
898
7055
725
480
492
1683
526
765
1976
986
20613
7556
374
1441
1809
2100
1122
2155
3596
3792
805
2469
209
3860
2424
4002
2279
184
1894
3038
2722
133757

308
271
1188
7078
866
5861
527
358
384
1323
524
630
1889
950
16313
6208
277
1401
1389
1527
779
2004
2761
3315
698
2120
163
3021
1856
3384
1935
174
1659
2479
2418
110117

جیشفت
چْاسهحال ٍ بختیاسی
خشاساى سضَی
خشاساى شوالی
خَصستاى
دصفَل
سفسٌجاى
صابل
صًجاى
سبضٍاس
سوٌاى
سیستاى ٍ بلَچستاى
شاّشٍد
شْیذ بْشتی
فاسس
فسا
قضٍیي
قن
کشج
کاشاى
کشدستاى
کشهاى
کشهاًشاُ
کْگیلَیِ ٍ بَیشاحوذ
گلستاى
گٌاباد
گیالى
لشستاى
هاصًذساى
هشکضی
ًیشابَس
ّشهضگاى
ّوذاى
یضد
هجوَع
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داًشگاُ علَم پضشکی

تعذاد بیواسستاى

تعذاد تختّای هصَب

تعذاد تختّای فعال

فصلىامٍ

سیريس علی ویا ي َمکاران31 ..

بازار عرضٍ دستگاٌَای امحاء زبالٍَای عفًوی بیمارستاوی در ایران

ب) ًَع ،تعذاد ٍ سٍش عولکشد دستگاُّای اهحاء صبالِ-

جذول  :4فراوانی نوع دستگاههای مورد استفاده در بیمارستانهای
ایران برای امحاء زبالههای عفونی

ّای خطشًاک دس کشَس

اگش  272تیواسستاًی وِ ًَع سٍ اهحاء صتالالِّالای خالَد سا
تؼییي ًىشدُاًذ سا اص تحلی وٌاس تگزاسین ،هیتیٌین وِ دس سال
 1391تٌْا  18تیواسستاى ( )%3اص تیواسستاىّا اص سٍ صتالِ-
سَصی تشای اهحاء صتالِّالای خالَد اسالتفادُ هالیوٌٌالذ ٍ تمیالِ
تیواسستاىّا اص فٌاٍسیّا ٍ سیستنّای غیالش سالَص تْالشُ هالی-
گیشًذً .تایو هشتَط تِ ایي هثحث دس جذٍل  3آهذُ است.
جذول  :3فراوانی روشهای مورد استفاده در امحاء
و دفع زبالههای عفونی در بیمارستانهای ایران
سٍش اهحاء صبالِّای عفًَی بیواسستاًی

تعذاد

شاست هشطَب (اتَوالٍ)
شاست هشطَب (ّیذسٍوالٍ)
شیویایی
شاست خشه
صتالِسَص
اتَوالٍ-شیویایی
هایىشٍٍیَ
سَصاًذى دس گَدال
فالذ دستگاًُ ،اهؼلَم ٍ سایش
هجوَع

359
127
65
27
18
10
4
1
272
883

تؼالالالالذاد  )%58.75( 359تیواسسالالالالتاى اص اتالالالالَوالٍ ٍ 127
( )%20.79تیواسسالالتاى ًیالالض اص ّیالالذسٍوالٍ اسالالتفادُ والالشدُاًالالذ.
تٌاتشایي تا تَجِ تِ ایٌىِ ّش دٍ ایي دستگاُّا ،تِ شیَُ شاست
هشطَب ػو هیوٌٌذ ،هیتَاى ادػا وشد وِ الذٍد  80دسطالذ
شاست هشطَب تْشُ هیگیشًذ،
اص تیواسستاىّای ایشاى اص سٍ
الشاست خشاله  4.4دسطالذ هالیتاشالذ.
دس الیىِ سالْن سٍ
سٍ ّای شیویایی ،اتالَوالٍ -شالیویایی ٍ هالایىشٍٍیَ ًیالض تالِ
تشتیة دس  )%0.64( 4 ٍ )%1.63( 10 ،)%10.63( 65تیواسستاى

دستگاُّای اهحاء صبالِّای عفًَی بیواسستاًی

تعذاد

AWOS

9

Ecodas t150

9

Ecodas t300

18

Kazu

61

New Ster

16

Steri Flash1

92

Steri Flash2

19

خضس الىتشیه

3

ساسای 1

58

ساسای 2

80

ساسای 4

6

واسپیي الثشص

54

وَشا

42

ّپاسىَ

5

فالذ دستگاُّ ،یچىذام ٍ سایش

411

هجوَع

883

ًىتِ لات روش ایي است وِ تواهی دستگاُّای هَسد استفادُ
دس سالالطح وشالالَس ،شالالاخض ایوٌالالی دسالالتگاُّالالا اص لحالالام ػالالذم
تیواسیضایی ٍ اًتشاس آالیٌذُّا سا وسة وشدُاًذ.
دس ذٍد ًیوی ( )%46.5اص تیواسسالتاىّالای وشالَس دس ایالي
هطالؼِ ٍضؼیت فشآیٌذ هالذیشیت صتالالِّالای خطشًالان خالَد سا
تؼییي ًىشدُاًذ .تِ ًظش هیسسذ وِ ایي تیواسستاىّا صتالِّالای
هشالثالالت سالالالهت خالالَد سا دس اختیالالاس سالالایش هشاوالالض ،هاًٌالالذ
تیواسستاىّای دیگش ،شْشداسی ٍ هشاوالض خظَطالی جوالغآٍسی
صتالِ تشای تظفیِ ٍ دفغ لشاس هیدٌّذ .اگش ایي تؼذاد تیواسستاى
سا اص تحلی وٌاس تگزاسین ،هیتیٌین وِ اص  472تیواسستاًی والِ
ٍضؼیت هشخظی سا ػٌَاى وشدُاًذ )%39( 184 ،تیواسستاى ،اص
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همذاس هتَسط سشاًِ صتالِّای ػفالًَی تَلیالذی تالِ اصای ّالش
تخت تیواسستاًی دس ّشسٍص ،تشای وشَسّای تا دسآهالذ تالاال 0.5
ویلَگشم ٍ تشای وشَسّای تا دسآهذ پاییي  2ویلیَگشم هیتاشذ
( ،)2ایي همادیش تشای ایشاى ًیض دس هطالؼات هحذٍدی وِ اًجالام
شذُ است ،هاتیي  1-2ویلَگشم تذست آهالذُ اسالت (.)13 ،14
تٌاتشایي تا ا تساب  300سٍص واسی دس ّش سال هیتَاى اًتظالاس
داشت وِ سٍصاًِ  133تا  268تالي ٍ سالاالًِ الذٍد  40تالا 80
ّضاس تي صتالِ هشتَط تالِ هشالثالت سالالهت دس تیواسسالتاىّالای
ایشاى تَلیذ شًَذ.

تىاس گشفتِ هیشًَذ .تٌْا یه ( )%0.16تیواسستاى ًیض اص شالیَُ
لذیوی سَصاًذى دس گَدال استفادُ هیوٌذ.
فٌاٍسیّا ٍ دستگاُّای اهحالاء صتالالِّالای هشالثالت سالالهت
هتٌَػی دس تاصاس سالهت وشَس تش هثٌای ّش وذام اص ایي شیَُّا
طشا ی ٍ اسائِ گشتِاًذ .دس ایشاى ششوتّای هتؼذدی الذام تالِ
ساخت ٍ ٍاسدات ایي دستگاُّالا تحالت ػٌالاٍیي هختلال هالی-
وٌٌذوِ اساهی ایي دسالتگاُّالا ٍ هیالضاى اسالتفادُ اص آىّالا دس
سطح وشَس دس جذٍل  4آهذُ است:

32

فصلىامٍ
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بحث و نتیجه گیری
دس همایسِ تاوشَسّای تا دسآهذ هتَسط ٍ تالاال ،سالشاًِ 1.78
تخت تِ اصای ّش ّضاس ًفش دس وشَس ،پاییي تَدُ ٍ ًیاصهٌذ تَجِ
تیشتشی دس ایي اهش هیتاشینً .ىتالِ دیگالش دس ایالي اهالشً ،حالَُ

تَصیغ تیواسستاىّا ٍ تختّالای تیواسسالتاًی دس سالطح وشالَس
استّ .ش چٌذ وِ اص ّش  5تیواسستاى ٍ ّالش  4تخالت ،یىالی دس
تْشاى هتوشوض شذُ استٍ ،لی تا تَجِ تِ ًظام اسجالاع وشالَس ٍ
جوؼیت تاالی تْشاىً ،ویتَاى لتاٍت دسستی دس هَسد تٌاسة
تَصیغ ٍ تخظیض ایي هٌاتغ دس وشَس داشت .ایي اهش تالِ اًجالام
هطالؼِای تا ّذ تؼییي تشاتشی دس دستشسی ٍ تْالشُهٌالذی اص
خذهت تیواسستاًی داسد.
تا ّوِ ایي ا َال ،تا تَجِ تالِ تؼالذاد صیالاد تیواسسالتاىّالا ٍ
تختّای آىّا ،تَجِ تِ جن اًثَُ صتالِّای خطشًان تَلیذی
دس ایي هشاوض داسای اّویت اًىاسًاپالزیشی اسالت .هالذیشیت ایالي
ػشطِ تِ دٍ دلی تسیاس هْن است؛ اٍل ،اّویت تیواسیضایی ایي
صتالِّا ٍ دٍم جن تسیاس صیالاد ایالي صتالالِّالا دس وشالَس .ػالذم
هذیشیت هٌاسة ٍ طحیح صتالِّای هشالثت سالهت ػالٍُ تش تَ
ٍ واّش تسیاس تذ ،هیتَاًذ هٌجش تِ شیَع آلَدگیّای هیىشٍتی،
ٍیشٍسی ٍ اًگلی شَد .لزا اّویت اًتخاب هٌاسثتشیي دستگاُّا
پیش اص پیش پشسًگتش هیشَد)15(.
اهشٍصُ تِ دالی التظادی ،لاًًَی ٍ سشذ فٌاٍسی ،صتالِسالَصّا
جای خَد سا تِ فٌاٍسی غیشسَص دادُاًذ ( .)8تا ایٌىالِ اًتخالاب-
ّای دس دستشع هالذیشاى تیواسسالتاًی ٍ سیاسالتگزاسى ػشطالِ
سالهت تشای اًتخاب دستگاُّای اهحاء صتالِّالا افالضایش یافتالِ
است ،اها تِ دلی ًاّوگًَی دس سٍ واس ،لیوت ٍ ّضیٌِ توالام
شذُ ،وشفیت والاسوشدی دسالتگاُ ،طالَل ػوالش هفیالذ ٍ هیالضاى
اثشتخشی ،تاصاس اًحظاسی چٌذ جاًثِای تالشای ایالي دسالتگاُّالا
تَجَد آهذُ است والِ اهىالاى واستال دس آى ٍجالَد داسدً .ثالَد
ساٌّوای هشخظی دس دستشع هذیشاى تیواسستاىّا ،ایي ػالذم
شفافیت دس تاصاس سا دٍچٌذاى وشدُ است.
ًتایو ایي هطالؼِ سِ پیشٌْاد ٍ ساّىاس ولی ٍ ػولی ،دس سِ
سطح ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَص پضشالىی ،شالشوتّالای
تَلیذی ٍ تیواسستاىّای هظش وٌٌذُ ایي هحظَالت ،جْالت
هذیشیت طحیح صتالِّای هشالثت سالهت سا پیش پای ها هالی-
گزاسد:
الف) یىی اص پیشٌْادّای ایي هطالؼِ تذٍیي دستَسالؼو ٍ
ساٌّوایی جاهغ ٍ شالفا دس سالطح ٍصاست تْذاشالت ،دسهالاى ٍ
آهَص پضشىی تش هثٌای اًجام هطالؼات صیشتٌایی دس ایالي اهالش
هیتاشذ تا ششوتّای فؼال دس ایالي تالاصاس سا تالِ سالَی تالاصاسی
سلاتتی ّذایت ًوایذ .تا سلایتی شذى تاصاس ،لیوالتّالا ٍالؼالیتالش
شذُ ،ویفیت دستگاُّای هَجَد دس تاصاس افضایش خَاّذ یافت،
ًیاص تاصاس تِ ٍاسدات تِ ذال خَاّذ سسیذ ٍ دس ًْایت خَاّین
تَاًست اص ّذس سفت هٌاتغ تا ذ صیادی جلَگیشی وٌین.
ب) ششوتّای تَلیذی تایالذ تالش سالة تؼالذاد تخالتّالای
تیواسستاًی ٍ فاوتَسّای هشخض دس دستَسالؼو ّالای تؼیالیي
شذُ دس سطح ٍصاست ،دستگاُّای تا وشفیت واسوشدی هتٌالَع-
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دستگاُّای اهحاء صتالِ ششوت وَشا استفادُ وشدُاًالذ والِ تالِ
شیَُّای شاست هشطَب ٍ الشاست خشاله والِ داسای اهىالاى
خشد وشدى ضایؼات تیواسستاًی تا وشفیت ّالای هختلال هالی-
تاشذ ،والاس هالیوٌالذ )%43.5( 80 .تیواسسالتاى هظالش وٌٌالذُ
هحظالالَالت ایالالي شالالشوت اص دسالالتگاُ سالالاسای )%31.5( 58 ،2
تیواسستاى اص دستگاُ سالاسای  )%3.2( 6 ٍ 1تیواسسالتاى ًیالض اص
دستگاُ ساسای  4تْشُ هیگیشًذ .تمیِ ایالي تیواسسالتاىّالا ًالَع
دستگاُ هَسد استفادُ خَد اص ایي ششوت سا هشخض ًىشدُاًذ.
شالالشوت  TEMتَاًسالالتِ اسالالت هحظالالَالت خالالَد سا تالالِ 111
تیواسستاى دس ایشاى ػشضِ وٌذ وِ اص ایالي هیالاى  %82.9سالْن
دسالالالالتگاُ  ٍ STERIFLASH1هالالالالاتمی سالالالالْن دسالالالالتگاُ
 STERIFLASH2تَدُ است .تِ ػثالاست دیگالش سالْن تالاصاس ایالي
ششوت دس ایشاى ذٍد  %23.5هیتاشذ.
شالالشوت ً KAZUیالالض تالالا فالالشٍ دسالالتگاُّالالای خالالَد تالالِ 61
تیواسستاى تَاًستِ است دس سال  1391ذٍد  %12.9اص سالْن
تاصاس سا تِ خَد اختظاص دّذ.
ششوت واسپیٌالثشص ًیض هجوَػاً تالا فالشٍ  54دسالتگاُ ،دس
 %11.44تیواسستاىّالای وشالَس هسالوَلیت اهحالاء صتالالِّالای
هشالثت تیواسستاًی سا تش ػْذُ داشتِ است.
ذٍد  %5.7اص تیواسستاىّای وشَس ،یؼٌی  27تیواسستاى اص
هحظَالت ششوت  ECODASاستفادُ هیوٌٌذ 66.6 .دسطالذ اص
ایي تیواسستاىّا دستگاُ  ٍ ECODAS T300هاتمی اص دسالتگاُ
 ECODAST150تْشُ هیگیشًذ.
سایش ششوتّا ًیض هجوَػاً ذٍد  7.5دسطذ اص سْن تالاصاس سا
دس سال هَسد هطالؼِ دس اختیاس خَد داشتِ اًذ.
تطَس و هیتَاى گفت وِ ششوتّای تَلیذوٌٌالذُ خالاسجی
تَاًستِاًذ دس سال  1391ذٍد  %45.6اص سْن تاصاس هشتَط تِ
دستگاُّای اهحاء صتالِّای هشالثت سالهت دس تیواسستاىّای
ایشاى سا دس اختیاس خَد داشتِ تاشٌذ وِ اص ایي هیالاى تیشالتشیي
سْن هتؼلك تِ ششوت  TEMتا ذٍد  %51.6هیتاشذ .ششوت
ً KAZUیض ذٍد  %28.4اص سْن وشالَسّای طالادسوٌٌذُ ایالي
دستگاُّا تِ ایشاى سا داسا تَدُ است.
ووتش اص  %55ایي سْن دس اختیاس ششوتّای تَلیذی داخال
وشَس ایشاى لشاسگشفتِ است .دس هیاى ششوتّالای تَلیذوٌٌالذُ
دس داخ وشَس ،سْن ػوذُ ایي تاصاس ،یؼٌی  ،%71.6دس اختیالاس
ششوت وَشا هیتاشذ ٍ ً %21یالض دس اختیالاس شالشوت واسالپیي
الثشص هیتاشذ.
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تشکر و قدردانی
 دسهاى ٍ آهَص،اص هشوض سالهت هحیط ٍ واس ٍصاست تْذاشت
ِپضشىی تشای دس اختیاس گزاشتي دادُّالای هطالؼالِ ٍ اص هَسسال
 جْالت وایالت،هلی تحمیمات سالهت جوَْسی اسالالهی ایالشاى
 الصم تِ روش است وِ هحمماى.هالی ایي هطالؼِ لذسداًی هیگشدد
ایي هطالؼِ ّیچگًَِ استثاطی تا ششوتّای فؼال دس تالاصاس هالَسد
.هطالؼِ ًذاشتِ ٍ تِ ّیچ ػٌَاى ریٌفغ ًثَدُاًذ

بازار عرضٍ دستگاٌَای امحاء زبالٍَای عفًوی بیمارستاوی در ایران

ٍفصلىام

ِتشی سا تَلیذ ٍ تا لیوت ٍالؼیتشی تِ هشتشیاى ایي تاصاس ػشضال
، الثتِ پیشًیاص دستیالاتی تالِ ایالي ػولىالشد شالشوتّالا.ًوایذ
.پیشٌْاد ال هیتاشذ
 تأویالذ ّالش چالِ تیشالتش اسالٌاد،ِج) پیشٌْاد دیگالش هطالؼال
تاالدستی ٍ هذیشاى ًظام سالهت تش هسوَلیت تَلیالذ وٌٌالذگاى
ٍ  تیواسستاىّالا تایالذ ًظالام.صتالِّای هشالثت سالهت هیتاشذ
چشخِ هذیشیتی هٌاسةتشی تشای واّش تَلیذ ایي صتالالِّالا سا
ٍتىاس گیشًذ تالا ّضیٌالِولالی اهحالاء ٍ دفالغ ووتالشی سا تالِ د
.تىشٌذ
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Abstract
Background: This study aimed at assessing and economic analysis of the existing market of
treatment devices of infectious waste in Iranian hospitals.
Material and Methods: In the current descriptive- analytical study which was performed in 2013,
the data resulting from national cross- sectional study in Center of Environmental and Occupation
Health in 2012 and interview with relevant authorities in 14 Tehran's hospital with at least three years
experience using the facilities were utilized.
Results: Until 2012, 883 hospitals have been active in nationwide that more than 64% of them
owned by university of medical sciences and SBMU and TUMS with 114 and 45 centers have the
highest number of hospitals respectively. Also hospital beds per 1000 population in the country were
calculated 1.78. About 80% of hospitals utilized wet thermal and mostly based on autoclave machines
for treatment which market share of domestic products is about 55% that Koosha Company, TEM and
KAZU have the largest share with 39%, 23.5% and 12.9% respectively.
Conclusion: Existence a large heterogeneity in the type and function of the studied devices has
created possible of Cartel in an oligopoly atmosphere which with a targeted regulation and policy
making toward protectionism, it can be observed price decreasing, enhancing effectiveness, quality and
safety increasing of infectious waste treatment facilities.
Keywords: Hospital, Infections waste treatment, Incinerator, Wet thermal, Oligopoly market
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