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مقدمة
ف إطار الدعم المال الذي يقدمه البنك الدول ،تلق المغرب قرضا بقيمة  100مليون دوالر  1لدعم قطاع الصحة
بالمغرب وذلك سنة  2015من أجل هدف أساس وهو تسهيل الولوج إل الخدمات الصحية األساسية ف المناطق القروية
دجنب  2019تم تمديد موعد إغالق
البنامج وتم تصنيفه عىل أنه مرض إل حد ما ،و ف
ر
المستهدفة .وتمت إعادة هيكلة ر
2
دجنب .2020
القرض حت 31
ر
ً
ً
تقييما لألنظمة البيئية واالجتماعية ( 3)ESSAوفقا لمتطلبات سياسة
البنامج ف عام ، 2015أعد البنك الدول
قبل إطالق ر
.
نامج مقابل النتائج شمل التقييم قدرة النظم الوطنية الحالية عىل تخطيط وتنفيذ تدابب
الي ر
البنك الدول بشأن التمويل ر
البنامج ،وحدد التدابب الالزمة لتعزيز النظام الوطت.
فعالة إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية ف إطار ر
وبناء عليه ،أوىص التقييم البيت واالجتماع بالعديد من اإلجراءات ف إطار خطة العمل المقبحة والت عالجت الثغرات
البنامج (.)PAP
الت تم رصدها ،وتم دمجها بالكامل ف خطة عمل ر
ً
ً
إضافيا لهذا ر
المشوع ( )AFبقيمة  35مليون
مع ظهور وباء كوفيد  ،19طلبت الحكومة المغربية من البنك الدول تمويل
دوالر أمريك وكذلك تخصيص  13.01مليون دوالر أمريك من القرض الرئيس للتعامل مع الوباء .ووافق مجلس ادارة البنك
شتنب/
سبتمب
البنامج حت 30
ر
ر
الدول عىل كل من التمويل اإلضاف واعادة تخصيص مبلغ من القرض األصىل و تم تمديد ر
البنامج الحكوم األصىل حيث ظل تصنيف المخاطر البيئية
 4.2021وبشكل عام ،لوحظ عدم وجود تغيبات كببة عىل ر
واالجتماعية دون تغيب كبب.
ولضمان استمرار إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية والتخفيف من حدتها بشكل مناسب ،أعد البنك الدول ملحقا إضافيا
للتقييم البيت واالجتماع ( 5)ESSAلتغطية الجوانب البيئية واالجتماعية اإلضافية المحتملة الت قد تنجم عن توسع
وإعادة هيكلة ر
المشوع.
يهدف هذا الملحق ال:
• تحديد التغيبات ر
للبنامج الرئيس.
التشيعية واإلجرائية المحتملة منذ إعداد التقييم البيت واالجتماع ( )ESSAر
• تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية الجديدة المحتملة للتمويل اإلضاف المقبح.
• التوصية بإجراءات إضافية لتعزيز النظام البيت واالجتماع.
البنامج األساس باإلضافة إل خطة العمل ( (plan d’actionطريقة ناجعة لتقوية النظامي البيت واالجتماع.
تعد تعليمات ر
للبنامج األساس للحماية من مخاطر كوفيد ،19-وهما اإللبام
وقد تم إضافة إجراءين أساسيي إل النظام البيت واإلجتماع ر
بكل من المبادئ التوجيهية رلبنامج األمم المتحدة للبيئة وامانة اتفاقية بازل ،وكذلك ادراج ادارة النفايات الطبية الخاصة
بكوفيد 19-ف مبانية المستشفيات العامة

 1وثيقة التقييم ال ُمسبق لمشروع مساندة قطاع الصحة بالمغرب
 2البنك الدولي ،وثيقة المشروع
 3وثيقة التقييم البيئي واالجتماعي ،مجموعة البنك الدولي
 4ورقة البرنامج بشأن القرض اإلضافي
 5الملحق اإلضافي للتقييم البيئي واالجتماعي
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أهداف الدراسة:
إن المؤسسات االستشفائية تخلف يوميا أصنافا من النفايات؛ هذه االخبة تشكل مشكلة صحية وبيئية ف حال لم يتم تدببها
بشكل جيد .وهكذا فإن هذه المؤسسات ،عمومية كانت او خاصة ،معنية بالتخلص من تلك النفايات باعتبارها:
•
•

منتجا لها وبالتال مسؤولة عن التخلص منها وفق رشوط جيدة،
وفاعال ف مجال الصحة العمومية معنية بتوفب رشوط السالمة الكفيلة بحماية صحة الناس.

من هنا يغدو التخلص من الملوثات بطريقة سليمة رشطا أساسيا الحبام رشوط النظافة .وتعتمد المنهجية السليمة للتخلص
من هذه النفايات عىل مجموعة من المعايب نذكر منها :
 المعرفة الجيدة بالقواني الجارية؛ تصنيف النفايات الصلبة للمؤسسات االستشفائية بناء عىل درجة خطورتها وتبعا لتصنيف واضح؛ رإشاك كل الفاعلي المعنيي بالتخلص من النفايات (من داخل المؤسسة ومن خارجها) النتقاء اhلحل المناسب؛ -إرساء خطة للتخلص من النفايات تحتوى عىل خطوات مبابطة ومكملة لبعضها.

من المهم التأكيد عىل أن المخاطر واآلثار المختلفة الت تم تحديدها ف متطلبات النظافة ،الصحة السالمة والبيئة ()HSSE
بالبنامج األم
البنامج األم تظل ذات صلة بهذا التمويل اإلضاف .وقد حدد التقييم البيت واالجتماع ( )ESSAالخاص ر
لتدخالت ر
الزيادة ف النفايات الصحية باعتبارها الخطر البيت الرئيس عىل مستوى السالمة العمومية .وبالطبع فإن هذا الخطر سبداد مع
اإلزدياد ف أحجام النفايات المعدية المرتبطة بوباء كوفيد  19مثل معدات الحماية الشخصية ( )PPEمثل القفازات وأقنعة
الوجه واألنف والعباءات الواقية المقاومة للماء واألحذية المطاطية والمرايل المطاطية واألنسجة وغبها من المواد الملوثة.
تهدف هذه الدراسة إل تقييم تدبي ،والتخلص من ،النفايات الطبية والصيدالنية بمنطقة الرباط – سل والقنيطرة ،وه
منطقة تم اضافتها للمناطق الت يتم تنفيذ ر
المشوع فيها بعد اعادة هيكلته للتعامل مع كوفيد  .19وتحديدا تسىع الدراسة
إل:
-

اليوتوكول الصج ،البيت واالجتماع من طرف وزارة الصحة
الوقوف عىل مدى تطبيق ر

-

استنتاج جدوى القرض وتأثيه عىل صحة العاملي ،المواطني وعىل البيئة
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منهجية الدراسة
ً
ً
بناء عىل مقاربة المقارنة بي القطاعات ،شملت الدراسة كال من المرافق الصحية الخصوصية والعمومية كخطوة أول .كما نشب
إل أن ر
المشوع موضوع الدراسة يغط فقط القطاع العام.
كخطوة ثانية ،تستعمل الدراسة منهجيات تحليل البيانات الكمية والنوعية المبنية عىل أسسا جغراف ف ثالث من المدن الت
يستهدفها ال ر
مشوع (الرباط وسال والقنيطرة).
وتعتمد الدراسة عىل جمع المعلومات عن االجراءات الت تتبعها المؤسسات اإلستشفائية لتدبب النفايات ،واإلجراءات الت
تتبعها رشكات التخلص من النفايات ،ومقارنة هذه اإلجراءات المتبعة ف الوقع مع اإلجراءات الت يجب اتباعها بحسب الوثائق
التالية:
بالبنامج األصىل
 -1التقييم البيت واالجتماع ( )ESSAالخاص ر
للبنامج بأكمله.
 -2خطة العمل المقبحة ر
 -3المبادئ التوجيهية رلبنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية بازل ( )BASELخاصة وان الملحق الذي تم وضعه مع
الموافقة عىل التمويل اإلضاف اوىص باتباع هذه

المبادئ6.

وقد تم جمع المعلومات عن اإلجراءات الت يتم اتباعها ف الواقع عن طريق استمارتي لجمع المعلومات:
 -1استمارة حول تدبب النفايات الطبية والصيدالنية ف المؤسسات االستشفائية( .الملحق )1
 -2استمارة حول معالجة النفايات الطبية والصيدالنية بالمراكز المفوض لها (الملحق )2
وتم اعتماد تقييم لالستمارتي يقوم عىل سلم تنقيط من  1ال 4
1
2
3
4

ضعيف
جزئ
معقول
مقنع

غياب أو عدم دراية أو عدم توافق مع معيار أو ممارسة
تقارب جزئ لمعايب او ممارسات
تقارب مقبول/معقول مع المعايب والممارسات
توافق ممتاز مع المعايب والممارسات

نوفمب  2020ال  28يناير .2021
تم اجراء هذه الدراسة ف الفبة من 15
ر

 6اتفاقية بازل ( :)2003مبادئ توجيهية فنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات
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صعوبات مسار إنجاز التقرير:
 تمثلت الصعوبة األول ف الولوج إل بعض المؤسسات االستشفائية باعتبارها المستهدف األول باالستمارات الت اعدها فريقالبحث  ،هذا العائق حال دون االحاطة بمجموع المؤسسات المعنية بتطبيق اجراءات معالجة النفايات الطبية والصيدالنية الت
يشملها البحث ؛ ان هناك تخوفا من تقديم المعلومة وفتح المجال لالطالع والتعرف عىل وضعية تلك المؤسسات وكيفية
تعاملها مع النفايات الطبية والصيدالنية واإلجراءات المتخذة ف معالجتها .ونظرا للشح الملحوظ ف التعاط مع كل ما من شانه
أن ينور الراي العام والبحث العلم والميدائ  ،فان ذلك ينعكس حتما عىل نوعية المعلومات المقدمة او المتشبة من حيث
الدقة والشفافية؛ وهو ما يجعل النقاش حول الحق ف المعلومة واردا وملحا.
 تلجأ المؤسسات االستشفائية ال تفويض تدبب النفايات الطبية والصيدالنية رلشكات خاصة بناء عىل دفب تحمالت محدد غب
ان هذه ر
الشكات لم تتح لنا أدئ فرصة لالطالع عىل آليات عملها ف مجال تدبب تلك النفايات؛ فالدخول اليها ممنوع واإلجابة
عن اسئلة االستمارة لم يتم التعاط معها ايجابيا وتم رفضها جملة وتفصيال .إن هذه ر
الشكات تعتمد شية ملفتة لالنتباه ف
ترصيف عملها وهو ما يجعلنا أمام مؤسسات مغلقة ويطرح أسئلة عديدة عن سبب ذلك.
 يقر البنك الدول ووزارة الصحة بكونهما قاما باستشارة المجتمع المدئ .وتشمل وثائق البنك الدول اسماء ثالث جمعيات تمدعوتهم لحضور جلسة استشارية ولكن حرص الجلسة جمعيتي فقط؛ واحدة ه الجمعية المغربية لحقوق االنسان والثانية ه
جمعية اعاقة دولية .والمالحظ ان مجال اهتمام الجمعيتي يبدو ابعد ما يكون عن موضوع القرض اذ كان االجدر استشارة
جمعيات تعمل ف مجال مرتبط بالصحة العامة وتمتلك االدوات المعرفية والميدانية لفهم ر
المشوع وتقديم مشورتها حوله .هذا
االمر يوح بان االستشارة كما يفهمها المعنية ه مسالة شكلية وإجرائية تتعلق بالشكل وال عالقة لها بجوهر الموضوع .لقد
قمنا بمراسلة الجمعيتي لتأكيد استشارتهما ف موضوع القرض  ،وقد اجابت جمعية إعاقة دولية باإليجاب أما الجمعية المغربية
لحقوق اإلنسان فلم نتلق منها أدئ جواب لألسف .إضافة ال ذلك ،فان القرض يغط إنجاز العمليات بمجموعة من
المؤسسات االستشفائية بجهات المغرب فلماذا تقترص االستشارة عىل جمعيتي من مدينة الرباط فقط بينما كان األفضل أن
تغط تلك االستشارة جمعيات المجتمع المدئ المحلية أو الجهوية ألن االمر يتعلق بإنجاز ف مجاالت ترابية مختلفة ومتمايزة.
قمنا بوضع شكاية ف البوابة الوطنية للشكايات  www.chikaya.maتحت رقم  622033بتاري خ  2021/01/05إال أننا لمنتوصل ال حدود االنتهاء من التقرير بأية اشارة أو رد (.الملحق رقم  5به تفاصيل عن الشكاية وتتبع مسارها)
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تحليل المجيبي عىل اإلستطلع
أوال تقوييم تدبي النفايات الطبية والصيدالنية ف المؤسسات اإلستشفائية
المؤسسات االستشفائية الت شملها البحث
الرباط
عموم
-

المركز االستشفائ الجامع ابن سينا

خصوىص
 -مصحة البستان

-

المستشق الجامع لألطفال

 -مصحة الليمون

سل
عموم
 المستشق االقليم المتعدد االختصاصات "االمبموالي عبد هللا "
 مستشق االمراض النفسية الرازي المركز الصح الحديقة - المركز الصح باب سبته المركز الصح باب لخميس المركز الصح عبد الرحيم بوعبيد المركز الصح ح السالم 1 المركز الصح ح السالم 2 -المركز الصح تابريكت

خصوىص
 -مصحة سال المتعددة االختصاصات

القنيطرة
عموم
-المستشق االقليم بالقنيطرة

خصوىص
 مصحة المعمورة مصحة القنيطرة المتعددة االختصاصات مصحة الغرب مصحة انوال مصحة جراحة العظام والرضوض بالقنيطرة مصحة سبوالطت
 -المركز ر

تجدر االشارة ال ان الباحثي لم يتمكنوا من الولوج لألماكن المخصصة للتجميع األول للنفايات الطبية والصيدالنية كما لم
يتمكنوا من التواصل مع األشخاص المكلفي بتلك المهمة داخل المؤسسات االستشفائية؛ أضف إل ذلك أن فريق البحث لم
يتمكن من الولوج لبعض المؤسسات االستشفائية الت تشبط الحصول عىل ترخيص من الوزارة الوصية او من المديرية
الجهوية..
تم تجميع معطيات االستمارة من  22مؤسسة قمنا بزيارتها موزعة عىل الشكل التال:
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عدد المؤسسات االستشفائية
الخواص
العموم

المدينة

الرباط
سال
القنيطرة
وقد شمل المستجيبي عىل اإلستمارة الفئات التالية:
2
1
7

المدينة
الرباط
سال
القنيطرة

2
9
1

االطباء/الطبيبات الممرضون/ات
0
2
4
5
3
2

ملحق بالصحة
3
0
2

مجموع المستجوبي
الخواص
العموم
2
3
2
9
8
2
تقنيون
2
1
1

إداريون/ات
2
1
5

ويمكن اعتبار نسبة التغطية مرضية فقد تم استقصاء أغلب المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة األكب أهمية ف مجال
استقبال المرىص وعالجهم.
بالمقابل ،فإن كل المستشفيات العمومية الت تتوفر عىل وحدات عزل خاصة بمرىص كوفيد  19تعاملت معنا باستثناء مستشق
واحد.

عند نهاية االستقصاء وبناء عىل المعطيات المتحصل عليها ،قمنا بتجميع النتائج االولية ذات العالقة بمسار التعامل مع
النفايات الطبية والصيدالنية بالنسبة لكل مدينة بدءا من وحدة العالج؛ ونعرض النتائج ف الجدول التال:
المرحلة
الفرز
 وحدة العزل كوفيد 19 فرز وترقيم النفايات الطبية والصيدالنية معدات التجميع المراقبةالتجميع األول والتخزين
 االنتظامالمسار التخزين السالمة والنظافة اإلمكانات المخصصة لكوفيد 19الشحن
 المعدات المتوفرة انسجام المهام -المراقبة الداخلية

المعالجة والتخلص
 التجهبات المتوفرة تقنيات التخلص مراقبة القائم بالخدمةحماية المستخدمي
 اإلعالم والتكوين األطر القانونية -المعدات

الرباط

سل القنيطرة

4

3

3

4

2

3

3

3

2

2

2

2

4

2

2
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الملحظة
 المؤسسات االستشفائية بالرباط عىلاطالع بإجراءات الفرز خاصة ما يرتبط
بكوفيد 19
 تعائ المؤسسات االستشفائية بالقنيطرةنقصا ف الدراية بإجراءت عملية الفرز
المؤسسات االستشفائية العمومية
بالقنيطرة وسال تتوفر لديها المعرفة
والمهارات الالزمة للقيام بهذه المهام مقارنة
بمؤسسات القطاع الخاص.

 المؤسسات العمومية بالقنيطرة تعائ مننقص ف معرفة وممارسة هذه المهمة
 المؤسسات الخاصة بسال ال تتقن هذهالعملية مقارنة بالمؤسسات العمومية؛
والعكس من ذلك بالنسبة للرباط
المستجيبي من المؤسسة العمومية
بالقنيطرة لم يقدموا اية معلومة حول هذا
الجزء من االستمارة
المستجيبي من مؤسسة القنيطرة لم
يجيبوا عىل هذا الجزء من االستمارة

أوجه نقص عديدة تم تسجيلها فيما يتعلق بالمراحل الخمس إلجراءات تدبب النفايات الطبية والصيدالنية نجملها ف الخالصات
التالية:
* عىل مستوى فرز النفايات الطبية والصيدالنية:
رغم إحاطة اغلب المؤسسات االستشفائية بإجراءات الفرز ،فإنها تعائ من مجموع من الثغرات:
 الفرز ال يتم وفق المعايب فكثبا ما يتم خلط النفايات الطبية والصيدالنية مع النفايات شبه المبلية وهو ما يتطلب مجهوداإضافيا اثناء المعالجة؛
 تطبيق اجراءات الفرز ال يتم احبامها بدقة من طرف العاملي المكلفي بتلك المهمة؛ هذه المالحظة تلقيناها من جهة رالشكة
المفوضة ايكوس البيئة.
* عىل مستوى التجميع األول والتخزين:
 حلقة التجميع األول غب محددة بدقة بل ومنعدمة ف بعض المؤسسات االستشفائية بحيث قد يقوم بالمهمة شخص غبمؤهل أو غب مجهز لمثل تلك المهام .ينطبق هذا االمر عىل المؤسسات الخصوصية بالدرجة األول؛
 تخزين النفايات الطبية والصيدالنية بمخازن المؤسسات االستشفائية يتجاوز ف بعض األحيان مدة  72ساعة؛ ويرجع سببذلك باألساس ال التأخب ف الشحن أو التصادف مع أيام العطل.
الخارج للنفايات الطبية والصيدالنية:
ر
* عىل مستوى الشحن
هذه الخدمة تتكلف بها جهات متخصصة ولكن ذلك ال يمنع من ابداء بعض المالحظات حول بعض المؤسسات:
 غياب جهاز للمراقبة ريشف عىل رصامة تطبيق معايب النظافة والسالمة خالل انجاز العملية
 افتقاد القائمي عىل المهمة للمعلومات حول كيفية االنجاز وسبورتها* عىل مستوى المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدالنية:
تمكنا من رصد مجموعة من االختالالت:
 عملية المعالجة االولية للنفايات الطبية والصيدالنية بالمؤسسات االستشفائية العمومية ال تتم اطالقا؛ فق الوقت الذيتتوفر فيه المؤسسات الخاصة عىل فرن للضغط فان المؤسسات العمومية ال تتوفر عليه؛
 أغلب المستجوبي يجهلون مآل معالجة النفايات الطبية والصيدالنية لمؤسساتهم وال مصب النفايات شبه المبلية.* عىل مستوى حماية المستخدمي/ات:
الحظنا كثبا من النواقص بالمؤسسات العمومية خاصة وذلك ف المجاالت التالية:
 فيما يخص االمداد بالعدة المالئمة وبأعداد كافية؛ التكوين ف مجال النظافة ،السالمة وتدبب النفايات الطبية والصيدالنية؛ تقوية خدمات النظافة؛ -التوفر عىل طاقم مؤهل وبالعدد الكاف.
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ثانيا :تقييم عمليات التخلص من النفايات الطبية ف مراكز التخلص من النفايات
هناك أرب ع رشكات للتخلص من النفايات الت تنتجها المؤسسات االستشفائية ف المناطق الت يشملها البحث
المدينة
الرباط
سال
القنيطرة

توزون داشي (تمارة
– الرباط)
*
*
*

ايكوس البيئة
(الصخبات -الرباط)
*

سليس
للبيئة(مكناس)
*
*

اتيسا المغرب (بوسكورة –
البيضاء)
*
*

هذه المراكز تعتمد ف معالجة النفايات الطبية والصيدالنية عىل التقنيات التالية:
توزون داشي
(تمارة – الرباط)
الطحن والتطهب بأفران
الميكرو اوند

ايكوس البيئة (الصخبات-
الرباط)
الطحن والتطهب بأفران
الميكرو اوند

سليس للبيئة
(مكناس)
الطحن والتطهب بالحرق ف
األفران

اتيسا المغرب
(بوسكورة – البيضاء)
الطحن والتعقيم

تمكنا من ولوج وحدة واحدة للمعالجة ه ايكوس بيئة ،وه رشكة حديثة مقرها بالصخبات ناحية الرباط .تقوم عملية
التخلص من النفايات الطبية والصيدالنية عىل الطحن والتطهب بالميكرو وايف ،اما البقايا الصلبة فيتم بعثها لتدفن بالمطرح
الجماع.
وف ضوء الزيارات والمقابالت بالمسؤولي تم تسجيل ما يىل :
 االحبام الصارم لمعايب النظافة والسالمة؛ وسائل الشحن مؤهلة للمهمة المنوطة بها؛ العمال والموظفون ربالشكة لديهم المؤهالت الرصورية لمهماتهم؛
 السجالت الخاصة بتتبع النفايات الطبية والصيدالنية من المنبع وصوال ال مرحلة التخلص من البقايا الصلبة الناتجة عنالمعالجة ،موجودة ومحينة.
مقابل ذلك ،فان ر
الشكات الثالث االخرى لم تستجب لمحاوالتنا المتكررة لزيارة مقراتها.
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خلصات وتوصيات:
إجماال؛ فإن تدبب النفايات الطبية والصيدالنية بالمدن الثالث موضوع استقصائنا يظل بعيدا عن المعايب المعمول بها ف هذا
المجال .فالنتائج متباينة من مدينة ألخرى علما أنها مرضية بالنسبة لمنطقة الرباط رغم بعض النواقص الت تشوب عملية
الشحن ،المعالجة والتخلص.
ومن أجل التخفيف من وطأة هذه االختالالت فإن الجمعية من خالل هذا التقرير توىص بما يىل:
 تعزيز مصالح النظافة والسالمة بالكفاءات المناسبة؛ البود بالتجهبات والمعدات المالئمة والكافية؛ ضمان التحسيس والتواصل حول المخاطر الصحية والبيئية؛ وضع مخطط لتكوين نوع ف مجال تدبب النفايات الطبية والصيدالنية لفائدة مجموع العاملي؛ التخفيف من تعقد وطول المسارات المعتمدة ف شحن النفايات الطبية والصيدالنية وذلك للنقص من الضغط البيت ومننسبة البصمة االيكولوجية :حيث ال يعقل أن يتم نقل النفايات من الرباط إل مراكش او أكادير ألن ذلك ال يزيد فقط من الكلفة
بل يشكل خطرا عىل سالمة البيئة واإلنسان.
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الملحق:
الملحق  1استمارة حول موضوع المخلفات الطبية والصيدالنية بالمؤسسات االستشفائية

األهداف :الوقوف عل إجراءات التدبير اآلمن للنفايات المخلفة بالمؤسسات االستشفائية وبوحدات العزل على
وجه الخصوص .
 .1التعريف بالمؤسسة االستشفائية
•

•
•
•

•
•

•
•

اسم المؤسسة االستشفائية
..................................................................................................................
.................................................................................
القنيطرة
سال
المدينة :الرباط
خاصة
طبيعتها  :عمومية
 .1معلومات حول المستجوب
ملحق بقطاع الصحة
ممرض
اإلطار المهني :طبيب
آخر
تقني
إذا كان آخر يرجى التحديد ..................................................... :
المصلحة /الوحدة ..........................................................................................
الوظيفة  /المهمة بالمؤسسة االستشفائية
مسؤول تدبير النفايات الطبية والصيدالنية
عون مكلف بالتجميع  /التخزين
أخرى
في حالة االجابة بأخرى يرجى تحديد المهمة المنجزة
بالمصلحة..........................................................................
مجموع سنوات التجربة المهنية................................................
 .1ظروف تدبير نفايات المؤسسة االستشفائية
ما هي أنواع النفايات المخلفة من طرف مصلحتكم أو وحدتكم؟
 oنفايات طبية معدية ........................................................................... :
 oنفايات مشابهة للنفايات المنزلية :
.............................................................................

 oنفايات تشريحية ................................................................................. :
 oنفايات مشعة ....................................................................................... :
 oنفايات أخرى  ،يرجى تحديد طبيعتها :
.......................................................................................
• هل يتم التفريق بين النفايات المعدية والنفايات المشابهة للنفايات المنزلية (غير المعدية) ؟
 oعلى مستوى وحدة العزل
ال
نعم
 oعلى مستوى الوحدات األخرى
ال
نعم
• هل يوجد نظام خاص بالتشفير اللوني ألدوات تجميع النفايات األكياس ،صناديق القمامة ،الحاويات أو
غيرها)؟
ال
نعم
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• إذا كان الجواب بنعم فما هي األلوان المستعملة للنفايات التالية؟
 oالنفايات المعدية المخلفة من وحدات العزل
......................................................................................
 oالنفايات المعدية المخلفة من مصالح أخرى
.........................................................................................
 oاألدوات الواخزة ،الحادة والباترة
.....................................................................................
 oالنفايات المشابهة للنفايات المنزلية
 الصادرة من وحدات أخرى....................................................................................
 oنفايات تشريحية
........................................................................................
 oنفايات مشعة
............................................................................................

• أكياس القمامة وغيرها هل يتم إغالقها؟
ال
نعم
• هل يتم اإلغالق المحكم للحاويات التي توضع بها األكياس أو/و صناديق القمامة التي تحتوي على النفايات
الواخزة او الباترة ،بإحكام؟
ال
نعم
• هل الحاويات المخصصة لوحدات العزل ذات استعمال أحادي؟
ال
نعم
• هل يتم وضع عالمات على الحاويات؟
• التجميع األولي والنقل الداخلي
 oعدد مرات التجميع األولي
عدة مرات باليوم
مرتين باليوم
مرة باليوم
 oفي أي األوقات يتم التجميع؟
.............................................................................
 oهل يوجد مسار محدد من طرف المؤسسة االستشفائية للتجميع األولي؟
ال
نعم
 oالعربة التي تستخدم في التجميع األولي للنفايات الطبية والصيدالنية من وحدة العزل هل هي
مخصصة فقط لتلك الوحدة؟
ال
نعم
 oمن يقوم بعملية التجميع األولي؟
شخص معين من طرف إدارة المؤسسة االستشفائية
شركة تدبير مفوض
تتم اإلشارة إلى اسم الشركة وعنوان مقرها الرئيسي
.......................................................................................
 oهل يتوفر المكلف بالتجميع األولي على معدات مناسبة وآمنة؟
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نظارات

قفازات
قناع
غطاء الرأس
سروال
سترة
العباءات الواقية ذات االستعمال األحادي
حذاء مطاطي
 oهل خضع العامل المكلف بالتجميع األولي لتكوين في مجال جمع النفايات الطبية والصيدالنية؟
ال
نعم
• ما هي المشاكل التي تواجه تجميع النفايات الطبية والصيدالنية داخل المؤسسة االستشفائية؟
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..........................................................................................
• التخزين
 oهل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص لتخزين الحاويات القادمة من وحدة العزل؟
ال
نعم
 oهل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص لتخزين الحاويات القادمة من وحدات
العالج األخرى؟
ال
نعم
 oهل تستجيب أماكن التخزين لمعايير السالمة والنظافة؟
ال
نعم
 oكم من الوقت يتم االحتفاظ بالنفايات داخل أماكن التخزين المؤقت؟
أكثر من ثالثة أيام
ثالثة أيام
يومان
يوم واحد
• التجميع والشحن
 oهل لديك فكرة عن الكمية اليومية من النفايات الطبية والصيدالنية التي تخلفها:
 مصلحتكم؟...................................................................................
 المؤسسة االستشفائية؟....................................................................................
 oمن يتكلف بالشحن الخارجي؟
شركة متخصصة
في حالة اإلجابة بنعم يحدد اسم الشركة وعنوان مقرها الرئيسي
........................................................................................................
..........................................................................................
غيرها
في حالة اإليجاب يتم تحديد الجهة
.............................................................................................
 oهل يتم شحن حاويات وحدة العزل بنفس الطريقة التي تشحن بها حاويات النفايات الطبية
والصيدالنية؟
ال
نعم
 oهل تستجيب آليات الشحن الخارجي لمعايير األمان والسالمة؟
ال
نعم
 oمتى يتم الشحن؟
وفق مخطط معد سلفا بين المؤسسة االستشفائية والقائم بالخدمة
بناء على طلب من المؤسسة االستشفائية
 oهل تقوم إدارة المؤسسة االستشفائية بتتبع عملية الشحن؟
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ال
نعم
في حالة اإليجاب أوضح المسطرة المتبعة
........................................................................................................
........................................................................................................
..................................................................................

o
o
o

o

o

o

المعالجة واإلتالف
هل تتوفر المؤسسة على جهاز لتعقيم معدات المختبر الملوثة بالنفايات الطبية؟
ال
نعم
هل يوجد بالمؤسسة جهاز سحق – تطهير النفايات الواخزة والباترة بوحدات العالج؟
ال
نعم
هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على وحدة للمعالجة األولية أو لمعالجة النفايات الطبية
والصيدالنية؟
ال
نعم
في حالة اإليجاب يتم تحديد نظام المعالجة المعتمد
آخر
السحق والتطهير
الحرق
في حالة وجود نظام آخر يتم تحديده
........................................................................................................
......................................................................................
ما هي طاقة نظام المعالجة لديكم حاليا؟
........................................................................................................
..........................................................................................
هل توجد مشاكل ذات صلة بوحدة معالجة النفايات الطبية والصيدالنية لديكم؟
ال
نعم
في حالة وجود مشاكل يتم تحديد نوعيتها (مالية  ،تقنية  ،أعطاب متكررة ..الخ)
........................................................................................................
........................................................................................................
..................................................................................

 oفي حالة معالجة النفايات خارج المؤسسة االستشفائية ،ما هو نظام المعالجة المتبع من طرف
الشركة المفوضة؟
آخر
الحرق في الهواء الطلق
الدفن
السحق والتطهير
الحرق
في حالة وجود طرق أخرى يتم تحديدها
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................
هل توجد إجراءات لمراقبة الخدمة التي تقدمها الشركة المفوضة؟
ال
نعم
 oما هو مصير النفايات المشابهة للنفايات المنزلية؟
13

الوضع في مركز الدفن الجماعي
الحرق في الهواء الطلق
الحرق في األفران
أخرى
في حالة وجود طرق أخرى يتم تحديدها
........................................................................................................
........................................................................................................
............................................
 .4تدبير المخاطر الصحية والبيئية
• ما هي أنواع المعدات الوقائية التي تتوفرون عليها؟
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.......................................................................
• هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على مسطرة إجرائية متبعة في حالة اإلصابة بجرح ناتج عن النفايات
الطبية الحيوية؟
ال
نعم
• هل تتلقون تكوينا حول النفايات ذات العالقة بالمستشفى؟
ال
نعم
• هل تلقيتم معلومات عن المخاطر الصحية للنفايات الطبية الحيوية؟
ال
نعم
• هل تلقيتم لقاحا؟
نعم

ال

 .5اقتراحات
• هل انت راض عن طريقة تدبير النفايات الطبية والصيدالنية بالمؤسسة االستشفائية وبالمصلحة التي
تعملون بها على وجه الخصوص؟
ال
نعم
• ها هي مقترحاتكم حول تدبير النفايات الطبية والصيدالنية بمؤسستكم؟
تلقي تكوينات خاصة
تحديد مجال التكوين (النظافة ،السالمة  ،تدبير النفايات الطبية والصيدالنية ...الخ)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
....................................................................
التوفر على العدة والمعدات المالئمة وبوفرة
تعزيز خدمات النظافة
التوفر على موارد بشرية مؤهلة وبالعدد الكافي.
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الملحق  2استمارة حول معالجة النفايات الطبية والصيدالنية بالمراكز المفوض لها

األهداف :تشخيص وضعية إرساء تدبير آمن للنفايات المخلفة على مستوى المؤسسات
االستشفائية.
 .1تحديد مركز معالجة النفايات الطبية والصيدالنية
• اسم الشركة صاحبة التفويض:
.............................................................................................
.............................................................................................
...............................................................
• المدينة:
 .2معلومات متعلقة بالمستجوب
أ) الجنس  ............السن .......................
ب) المستوى الدراسي:
االبتدائي

الثانوي

الجامعي

آخر

يجب تحديد المستوى اآلخر إن وجد
......................................................................................................
ج) ما هي مهمتك بمركز معالجة النفايات الطبية والصيدالنية؟
.....................................................................................................
د) منذ كم سنة وأنت تزاول هذه المهمة؟ ......................................................
 .3اإلحاطة بعملية تدبير النفايات الطبية والصيدالنية
أ) خالل سنوات عملك ،هل تلقيت تكوينا حول تدبير النفايات الطبية والصيدالنية؟
ال
نعم
ب) ما هي أنواع النفايات التي تتم معالجتها بهذا المركز؟
 oنفايات طبية معدية:
.......................................................................................
 oنفايات شبه منزلية:
..........................................................................................
 oنفايات وحدات العزل الخاصة بكوفيد :19
..........................................................................................
 oأدوات الوخز ،القطع والجراحة:
.........................................................................................
 oنفايات تشريحية:
.........................................................................................
 oنفايات مشعة:
........................................................................................
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 oإذا تعلق االمر بنفايات اخرى يجب تحديد طبيعتها
....................................................................................................
...................................................................................
ج) هل تقوم شركتكم بالتجميع والشحن؟
ال
نعم
في حالة ال ،يتم تحديد اي من المهمتين .................................
د) هل تستجيب سيارات الشحن لمواصفات السالمة والنظافة؟
ال
نعم
ه) ما هو عدد مرات التجميع؟
مرة في اليوم
مرة في االسبوع

بطلب من المؤسسة االستشفائية
مرة كل يومين
مرتين في االسبوع
و) هل تقوم المؤسسة االستشفائية بتتبع لعملية الشحن؟
ال
نعم
في حالة االيجاب يتم توضيح المسطرة المتبعة
....................................................................................................................
....................................................................................................
ز) هل يتوفر المكلف بالتجميع على معدات آمنة ومؤمنة؟
قفازات
قناع
غطاء الرأس
سروال
سترة
سترة فوقية احادية االستعمال
أحذية مطاطية
نظارات
ح) هل استفاد العامل المكلف بالتجميع من تكوين في مجال تجميع النفايات الطبية والصيدالنية؟
ال
نعم
ط) هل يمكن التعرف على مصدر النفايات المعالجة بمؤسستكم؟
االسم ،المدينة وطبيعة المؤسسات االستشفائية التي صدرت عنها النفايات الطبية والصيدالنية:
خاصة
عمومية
.....................................................
خاصة
عمومية
.....................................................
خاصة
عمومية
.....................................................
خاصة
عمومية
.....................................................

ي) هل يمكن ان تقدم لنا تقديرا حول كمية النفايات الطبية والصيدالنية التي تنتجها كل
واحدة من هذه المؤسسات االستشفائية ،كل يوم؟
......................................................................................................
......................................................................................................
. . .......................... .. ......................... .... ......................
ك) هل تتوفر الشركة على مخزن خاص بتخزين حاويات النفايات القادمة من المؤسسات
االستشفائية؟
ال
نعم
ل) هل تستجيب تلك المخازن لمواصفات السالمة والنظافة؟
ال
نعم
م) كم تمكث تلك النفايات بالمخازن قبل معالجتها؟
ازيد من ثالثة ايام
ثالثة ايام
يومان
يوم واحد
ن) ما هي المشاكل التي تعترض شركتكم في عملية تجميع و شحن الطبية والصيدالنية؟
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....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
........................................................................................

س) هل تقومون بعملية فرز للنفايات الطبية والصيدالنية قبل المعالجة األولية أو المعالجة؟
ال
نعم
ع) ما هي التقنيات المعتمدة في المعالجة األولية للنفايات الطبية والصيدالنية والمعالجة؟
الحرق في األفرنة
الطحن والتطهير
أخرى
في حالة وجود تقنيات أخرى فما هي
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................................
ف) ما هي الطاقة الحالية لنظام المعالجة لديكم ؟
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
..........................................
ص) ما مصير المخلفات الصلبة بعد معالجة النفايات الطبية والصيدالنية؟
الدفن بالمطرح الجماعي
الحرق في الهواء الطلق

الحرق في األفران
آخر
في حالة آخر يتم ذكره
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
. ...... ...... ....................... ...
ق) ما مصير المخلفات السائلة؟
....................................................................................
....................................................................................
............................................................
ر) هل توجد مشاكل فيما يخص تشغيل وحدتكم لمعالجة النفايات الطبية والصيدالنية؟
ال
نعم
في حالة وجود صعوبات يتم تحديد طبيعتها (مالية ،صيانة  ،عدم كفاية كمية النفايات  ،أعطاب متكررة
...إلى غير ذلك)
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....................................................................................................
....................................................................................................
.................
ش) ما هو مآل النفايات الشبه منزلية؟
......................................................................................................
......................................................................................
 -4تدبير المخاطر الصحية والبيئية:

أ) ما هو نوع معدات الوقاية التي يتم توفيرها لكم؟
.........................................................................................
.........................................................................................
....
ب) هل تتوفر المؤسسة على تدابير معينة في حالة حدوث جرح أو قطع ناتج عن النفايات
الطبية؟
ال

نعم

ج) هل تتوفر على تكوين في تدبير النفايات الطبية؟
نعم
د) هل أنت ملقح ؟
نعم

ال
ال

 -5اقتراحات:
أ) هل أنت راض عن التدبير الحالي للنفايات الطبية والصيدالنية من طرف مؤسستكم
االستشفائية وخاصة تلك المرتبطة بالمصلحة التي تشتغلون بها ؟
ال
نعم
ب) ما هي اقتراحاتكم لتحسين معالجة النفايات الطبية والصيدالنية بمؤسستكم؟
تلقي تكوينات متخصصة
إذا كان الجواب بنعم يتم تحديد مجال التكوين (النظافة ،السالمة  ،تدبير النفايات الطبية
والصيدالنية ..إلى غير ذلك)
.........................................................................................
.......................................................................................
التوفر على المعدات والتجهيزات المالئمة وبوفرة
تقوية مصلحة النظافة
التوفر على عمالة مؤهلة وبشكل كاف.
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الملحق  3صور توثيقية

المراكز االستشفائية والمصحات

المركز الصح باب سبتة
بسال

المستشق اإلقليم
بالقنيطرة

19

المستشق اإلقليم بسال

20

مصحة المعمورة بالقنيطرة

21

مراكز استقبال ومعالجة النفايات الطبية والصيدالنية

ايكوس البيئة (الصخبات-
الرباط)

توزون داشي
(تمارة – الرباط)
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الملحق  :4جدول موجز بنتائج االستقصاء حول تدبير النفايات الصيدالنية والطبية بجهة الرباط – سال-القنيطرة
أ – المؤسسات االستشفائية بمدينة سال

 مجموع المؤسسات التي شملها هذا االستقصاء  9 ، 10 :منها تنتمي للقطاع العام وواحدة من القطاع الخاص مجموع المستجوبين  9 ، 10:منهم يشتغلون بالقطاع العام وواحد للقطاع الخاص الفئات المهنية :االطباء 5 :

الممرضون 4 :

الملحقون بقطاع الصحة 0 :

التقنيون1 :

 /1الفرز
 -هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على وحدة للعزل ؟

 هل يتم التفريق بين النفايات المعدية والنفايات المشابهة للنفايات المنزلي فيالمصدر؟
 هل يوجد نظام خاص بالتشفير اللوني ألدوات تجميع النفايات األكياس،صناديق القمامة  ،الحاويات أو غيرها )؟
 معدات التجميع ( أكياس القمامة  ،الحاويات  ،الناقالت )..هل هي : -معلمة

اإلداريون 1 :
اإلجابات بحسب عدد المستجوبين
القطاع الخاص
القطاع العام
 نعم ()1 نعم ()2 ال ().. ال ()5 نعم ()1 نعم ()9 ال ().. ال ().. نعم ()1 نعم ()6 ال ().. ال ()1 نعم ()5 -ال ()3

 نعم ()1 -ال ()..

 مغلقة نعم ()7 ال ()1 نعم ()7 -ال ()2

 -مغلقة بإحكام
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 نعم ()1 ال ().. نعم ()1 -ال ()..

مالحظات

 هل توجد حاويات لألدوات الواخزة  /الباترة في أماكن إنتاج هذا النوع منالنفايات؟

 نعم ()3 -ال ()2

 -هل توجد حاويات خاصة بالنفايات التشريحية ؟

 نعم ()1 ال ().1 نعم ()7 ال ().. نعم ()2 ال ().. نعم ()4 ال ()3 نعم ()4 -ال ()2

 هل تخضع أكياس القمامة والخاويات لمعايير السالمة والوقاية ؟ هل حاويات األدوات الواخزة  /الباترة ذات استعمال أحادي ؟ هل يخضع استعمال األكياس والحاويات للمعايير المسطرة ؟ -هل تقوم اإلدارة بالمراقبة الدورية ؟

 نعم ().. -ال ()..

 نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ().. -ال ()..

نقص في حاويات
األدوات الواخزة  /الباترة

 /2التجميع ،التخزين والشحن
 -هل يتم تجميع النفايات بشكل منتظم ؟

 نعم ()9 -ال ()..

 نعم ()1 -ال ()..

 -هل يوجد مسار محدد من طرف المؤسسة االستشفائية للتجميع األولي؟

 نعم ()4 ال ()1 نعم ()1 -ال ()1

 نعم ().. ال ().. نعم ()1 -ال ()..

 نعم ()6 ال ().. نعم ()7 -ال ()1

 نعم ()1 ال ().. نعم ()1 -ال ()..

 العربة التي تستخدم في التجميع األولي للنفايات الطبية والصيدالنية من وحدةالعزل هل هي مخصصة فقط لتلك الوحدة ؟
 -هل يتم تعويض األكياس المجمعة بأكياس جديدة مباشرة؟

 هل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص للتخزين المؤقت؟24

يوميا في الساعة الثامنة
صباحا والساعة الرابعة
زواال

تأخر الشحن يراكم
النفايات الصيدالنية

والطبية
 هل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص لتخزين الحاويات القادمة  -نعم ()4 ال ()..من وحدة العزل؟

 نعم ().. -ال ()..

 هل يتم احترام مدة  48الساعة المقررة لالحتفاظ المؤقت بالنفايات الصيدالنية  -نعم ()5 ال ()2والطبية ؟
 نعم ()3هل تستجيب المخازن لمواصفات السالمة والنظافة ؟ ال ()2 نعم ()8 هل الشحن الخارجي مؤمن من طرف شركة متخصصة ؟ -ال ()..

 نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ()1 -ال ()..

 نعم ()2 -ال ()3

 نعم ()1 -ال ()..

 نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ()2 ال ().. نعم ()5 ال ().. نعم ()2 ال ().. نعم ()3 -ال ()4

 نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ()1 ال ().. نعم ().. ال ().. نعم ().. -ال ()1

 هل يمكن ان تقدم لنا تقديرا حول كمية النفايات الطبية والصيدالنية التي تنتجهاكل واحدة من هذه المؤسسات االستشفائية  ،كل يوم ؟
 هل تستجيب سيارات الشحن الخارجي للمواصفات اإلغالق الشحن اآلمن،التشوير)؟.
 هل يتم شحن نفايات وحدة العزل بنفس شروط شحن النفايات الصيدالنيةوالطبية ؟
 هل المكلف بالشحن معتمد للقيام نقل مواد خطيرة؟ هل يتم تنظيف وسائل الشحن بشكل منتظم ؟ هل تقوم إدارة المؤسسة االستشفائية بتتبع لعملية الشحن ؟ /3المعالجة والتخلص
25

أكثر من  3أيام (مرتين)
أكثر من يومين
بدون جواب
- T OZONE
- ATHISA

-SAIS
ENVIRONNEME
NT
بدون جواب

 نعم ().. هل تتوفر المؤسسة على افران ضاغطة لمعالجة المواد المخبرية الملوثة ال ()9بالنفايات الطبية ؟
 هل توجد آلة سحق او تطهير للمعدات الواخزة والباترة على مستوى الوحدات  -نعم ().. ال ()9الصحية او بالمؤسسة االستشفائية ؟
 هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على وحدة للمعالجة القبلية او لمعالجة النفايات  -نعم ().. ال ()9الطبية والصيدالنية ؟
 -اين تتم المعالجة والتخلص النهائيين من هذه النفايات ؟

 نعم ()1 ال ().. نعم ().. ال ()1 نعم ().. -ال ()1

* بالمؤسسة االستشفائية
 نعم ().. ال ()6 نعم ()6 -ال ()..

* من طرف شركة متخصصة

 نعم ().. ال ().. نعم ().. -ال ()..

- T OZONE
- ATHISA
SAIS
ENVIRONNEM
ENT

 ما هي التقنيات المعتمدة في معالجة النفايات الطبية والصيدالنية ؟* الحرق في األفرنة
 -نعم ( )..ال ()..

 -نعم ( )..ال ()..

* الطحن والتطهير
 -نعم ( )..ال ()..

 -نعم ( )..ال ()..

* اخرى
 نعم ( )..ال ().. ما مصير النفايات الشبه منزلية الناتجة عن وحدات العزل ؟ الدفن الحرق في األفران الطحن والسحق آخر هل هناك اجراءات لمراقبة الخدمة المنجزة من طرف الشركة ؟26

 -نعم ( )..ال ()..

 -نعم ( )..ال ()..

 -نعم ( )..ال ()..

 نعم ( )..ال ().. نعم ( )..ال ().. نعم ( )..ال ().. -نعم ()..

 نعم ( )..ال ().. نعم ( )..ال ().. نعم ( )..ال ().. -نعم ()1.

 أفران كهربائية -ال فكرة

 -ال ()6

 -ال ()..

 /4تدابير حماية العاملين
 هل يتوفر المكلفون بانفايات على المستلزمات الضرورية للحماية ( قفازات ،سترات ،احذية مطاطية واقنعة )؟
 هل يتوفر المكلفون بجمع النفايات داخل المؤسسة االستشفائية على المعداتالمالئمة لتلك المهمة وهل يستعملونها بشكل صحيح ؟
 هل لدى المؤسسة االستشفائية تدابير معينة في حالة حدوث جرح أو قطع )تناتج عن النفايات الطبية ؟

 نعم ()4 ال ()5 نعم ()3 ال ()3 نعم ()7 -ال ()..

 نعم ()1 ال ().. نعم )1 ال ().. نعم ()1 -ال ()..

 هل أنت راض عن التدبير الحالي للنفايات الطبية والصيدالنية من طرفمؤسستكم االستشفائية وخاصة تلك المرتبطة بالمصلحة التي تشتغلون بها ؟

 نعم ()7 -ال ()1

 نعم ()1 -ال ()..
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غير ملقحين
 تلقي تكوينات متخصصة تقوية خدمات النظافة التوفر على عمالةمؤهلة و كافية.
 تهيئة المكان المخصصللتجميع وفق المعايير.
 التوفر على المعداتوالتجهيزات المالئمة
وبوفرة

ب – المؤسسات االستشفائية بمدينة الرباط

 مجموع المؤسسات التي شملها هذا االستقصاء  03 ، 05 :منها تنتمي للقطاع العام و 02من القطاع الخاص مجموع المستجوبين 03 ، 05:منهم يشتغلون بالقطاع العام و 02للقطاع الخاص الفئات المهنية :االطباء 02 :

الممرضون 0 :

الملحقون بقطاع الصحة 0 :

التقنيون02 :

اإلداريون 02 :

اإلجابات بحسب عدد
 /1الفرز
المستجوبين
القطاع العام
 نعم ()2 هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على وحدة للعزل ؟ ال ().. هل يتم التفريق بين النفايات المعدية والنفايات المشابهة للنفايات المنزلي  -نعم ()3 ال ()..في المصدر؟

اإلجابات بحسب عدد
المستجوبين
القطاع الخاص
 نعم ().. ال ()1 نعم ()2 -ال ()..

 هل يوجد نظام خاص بالتشفير اللوني ألدوات تجميع النفايات األكياس،صناديق القمامة  ،الحاويات أو غيرها )؟

 نعم ()3 -ال ()..

 معدات التجميع ( أكياس القمامة  ،الحاويات  ،الناقالت )..هل هي : -معلمة

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )1ال ()1

 مغلقة -مغلقة بإحكام

28

 نعم ()2 -ال ()..

مالحظات

 ال يتم الفرز غلى مستوىالمؤسسة االستشفائية
 -مشاكل في الفرز

 هل توجد حاويات لألدوات الواخزة  /الباترة في أماكن إنتاج هذا النوعمن النفايات؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )1ال ()1

 -هل توجد حاويات خاصة بالنفايات التشريحية ؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )1ال ()1

 -هل تخضع أكياس القمامة والخاويات لمعايير السالمة والوقاية ؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -هل حاويات األدوات الواخزة  /الباترة ذات استعمال أحادي ؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -هل يخضع استعمال األكياس والحاويات للمعايير المسطرة ؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )1ال ()1

 -هل تقوم اإلدارة بالمراقبة الدورية ؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )..ال ().2

 /2التجميع ،التخزين والشحن
 -هل يتم تجميع النفايات بشكل منتظم ؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -هل يوجد مسار محدد من طرف المؤسسة االستشفائية للتجميع األولي؟

 -نعم ( )2ال ()1

 -نعم ( )..ال ()2

 العربة التي تستخدم في التجميع األولي للنفايات الطبية والصيدالنية منوحدة العزل هل هي مخصصة فقط لتلك الوحدة ؟

 -نعم ( )1ال( ).1

 -نعم ( )..ال ()..

 -هل يتم تعويض األكياس المجمعة بأكياس جديدة مباشرة؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -هل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص للتخزين المؤقت؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )1ال ()1
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السابعة والنصف
مرتين في اليوم
السابعة والنصف والواحدة
والنصف

 -هل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص لتخزين الحاويات  -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )1ال ()..

 هل يتم احترام مدة  48الساعة المقررة لالحتفاظ المؤقت بالنفاياتالصيدالنية والطبية ؟
-هل تستجيب المخازن لمواصفات السالمة والنظافة ؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -هل الشحن الخارجي مؤمن من طرف شركة متخصصة ؟

 -نعم ( )3ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 هل يمكن ان تقدم لنا تقديرا حول كمية النفايات الطبية والصيدالنية التي  -نعم ( )2ال ()..تنتجها كل واحدة من هذه المؤسسات االستشفائية  ،كل يوم ؟
نعم ( )3ال ()..
 هل تستجيب سيارات الشحن الخارجي للمواصفات اإلغالق الشحناآلمن ،التشوير)؟.
نعم ( )3ال ()..
 هل يتم شحن نفايات وحدة العزل بنفس شروط شحن النفاياتالصيدالنية والطبية ؟
نعم ( )3ال ()..
 هل المكلف بالشحن معتمد للقيام نقل مواد خطيرة؟نعم ( )..ال ()..
 هل يتم تنظيف وسائل الشحن بشكل منتظم ؟نعم ( )3ال ()..
 -هل تقوم إدارة المؤسسة االستشفائية بتتبع لعملية الشحن ؟

 -نعم ( )..ال ()2

القادمة من وحدة العزل؟

نعم ( )2ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )2ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()2

 /3المعالجة والتخلص
 هل تتوفر المؤسسة على افران ضاغطة لمعالجة المواد المخبريةالملوثة بالنفايات الطبية ؟
 هل توجد آلة سحق او تطهير للمعدات الواخزة والباترة على مستوىالوحدات الصحية او بالمؤسسة االستشفائية ؟
 هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على وحدة للمعالجة القبلية او لمعالجةالنفايات الطبية والصيدالنية ؟
 -اين تتم المعالجة والتخلص النهائيين من هذه النفايات ؟

نعم ( )..ال ()3

نعم ( )2ال ()..

نعم ( )..ال ()3

نعم ( )..ال ()2

نعم ( )...ال )3

نعم ( )..ال ()2
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ECOES RABAT
SAIS ENVIRONNEMENT
MEKNES

* بالمؤسسة االستشفائية

نعم ( )..ال ()3

نعم ( )..ال()2

* من طرف شركة متخصصة
 -ما هي التقنيات المعتمدة في معالجة النفايات الطبية والصيدالنية ؟

نعم ( )3ال ()..

نعم ( )2ال ()..

* الحرق في األفرنة

نعم ( )1ال ()..

نعم ( )..ال ()..

* الطحن والتطهير

نعم ( )1ال ()..

نعم ( )..ال ()..

* اخرى

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )..ال ()..

 ما مصير النفايات الشبه منزلية الناتجة عن وحدات العزل ؟ الدفن الحرق في األفران الطحن والسحق -آخر

نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..

نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )1ال ()1

 هل هناك اجراءات لمراقبة الخدمة المنجزة من طرف الشركة ؟ /4تدابير حماية العاملين
نعم ( )3ال ()..
 هل يتوفر المكلفون بجمع النفايات على المستلزمات الضروريةللحماية ( قفازات  ،سترات ،احذية مطاطية وأقنعة )؟
نعم  )3ال ()..
 هل يتوفر المكلفون بجمع النفايات داخل المؤسسة االستشفائية علىالمعدات المالئمة لتلك المهمة وهل يستعملونها بشكل صحيح ؟
)ث )2ال )1
 هل لدى المؤسسة االستشفائية تدابير معينة في حالة حدوث جرح أو قطع نعمناتج عن النفايات الطبية ؟
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نعم ( )1ال ()1

SAIS ENVIRONNEMENT

 نقص في مستلزماتالوقاية

نعم  )1ال ()1
نعم ( )2ال ()..

 -غير ملقحين

 هل أنت راض عن التدبير الحالي للنفايات الطبية والصيدالنية منطرف مؤسستكم االستشفائية وخاصة تلك المرتبطة بالمصلحة التي
تشتغلون بها ؟

نعم ( )3ال ()..
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نعم ( )2ال ()..

 االستفادة من تكويناتمتخصصة
 تقوية خدمات النظافة التوفر على عاملينمؤهلين وبالعدد الكافي

ج -المؤسسات االستشفائية بمدينة القنيطرة

 مجموع المؤسسات التي شملها هذا االستقصاء  02 ، 10 :منها تنتمي للقطاع العام و 08من القطاع الخاص مجموع المستجوبين 02 ، 10:منهم يشتغلون بالقطاع العام و 08للقطاع الخاص الفئات المهنية :االطباء 02 :

الممرضون 03 :

الملحقون بقطاع الصحة 02 :

التقنيون00 :

اإلداريون 05 :

اإلجابات بحسب عدد
 /1الفرز
المستجوبين
القطاع العام
 نعم ()1 هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على وحدة للعزل ؟ ال ()1 هل يتم التفريق بين النفايات المعدية والنفايات المشابهة للنفايات المنزلي  -نعم ()2 ال ()..في المصدر؟
 هل يوجد نظام خاص بالتشفير اللوني ألدوات تجميع النفايات األكياس - ،نعم ()2 ال ()..صناديق القمامة  ،الحاويات أو غيرها )؟
 معدات التجميع ( أكياس القمامة  ،الحاويات  ،الناقالت )..هل هي : نعم ( )2ال ().. معلمة مغلقة -مغلقة بإحكام

اإلجابات بحسب عدد
المستجوبين
القطاع الخاص
 نعم ()2 ال ()6 نعم ()8 ال ().. نعم ()7 ال ().. -نعم ( )7ال ()1

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )6ال ()1

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )6ال ()2
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مالحظات

 هل توجد حاويات لألدوات الواخزة  /الباترة في أماكن إنتاج هذا النوعمن النفايات؟

 -نعم ( )1ال ()..

 -نعم ( )6ال ()..

 -هل توجد حاويات خاصة بالنفايات التشريحية ؟

 -نعم ( )..ال ()..

 -نعم ( )3ال ()..

 -هل تخضع أكياس القمامة والخاويات لمعايير السالمة والوقاية ؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )7ال ()..

 -هل حاويات األدوات الواخزة  /الباترة ذات استعمال أحادي ؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -هل يخضع استعمال األكياس والحاويات للمعايير المسطرة ؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )6ال ()..

 -هل تقوم اإلدارة بالمراقبة الدورية ؟

 -نعم ( )..ال ()..

 -نعم ( )3ال ().1

 /2التجميع ،التخزين والشحن
 -هل يتم تجميع النفايات بشكل منتظم ؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )6ال ()..

 -هل يوجد مسار محدد من طرف المؤسسة االستشفائية للتجميع األولي؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )4ال ()1

 العربة التي تستخدم في التجميع األولي للنفايات الطبية والصيدالنية منوحدة العزل هل هي مخصصة فقط لتلك الوحدة ؟

 -نعم ( )1ال( )...

 -نعم ( )..ال ()..

 -هل يتم تعويض األكياس المجمعة بأكياس جديدة مباشرة؟

 -نعم ( )2ال ()..

 -نعم ( )6ال ()..

 -هل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص للتخزين المؤقت؟

 -نعم ( )1ال ()..

 -نعم ( )8ال ()..
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 -هل تتوفر مؤسستكم االستشفائية على مكان مخصص لتخزين الحاويات  -نعم ( )1ال ()..

 -نعم ( )3ال ()..

 هل يتم احترام مدة  48الساعة المقررة لالحتفاظ المؤقت بالنفاياتالصيدالنية والطبية ؟

 -نعم ( )1ال ()..

 -نعم ( )7ال ()1

-هل تستجيب المخازن لمواصفات السالمة والنظافة ؟

 -نعم ( )8ال ()..

 -نعم ( )2ال ()..

 -هل الشحن الخارجي مؤمن من طرف شركة متخصصة ؟

 -نعم ( )1ال ()..

 -نعم ( )7ال ()..

 هل يمكن ان تقدم لنا تقديرا حول كمية النفايات الطبية والصيدالنية التي  -نعم ( )..ال ()1تنتجها كل واحدة من هذه المؤسسات االستشفائية  ،كل يوم ؟
نعم ( )..ال ()..
 هل تستجيب سيارات الشحن الخارجي للمواصفات اإلغالق الشحناآلمن ،التشوير)؟.
نعم ( )..ال ()..
 هل يتم شحن نفايات وحدة العزل بنفس شروط شحن النفاياتالصيدالنية والطبية ؟
نعم ( )..ال ()..
 هل المكلف بالشحن معتمد للقيام نقل مواد خطيرة؟نعم ( )..ال ()..
 هل يتم تنظيف وسائل الشحن بشكل منتظم ؟نعم ( )..ال ()..
 -هل تقوم إدارة المؤسسة االستشفائية بتتبع لعملية الشحن ؟

 -نعم ( )..ال ()7

القادمة من وحدة العزل؟

نعم  )3ال ()..
نعم ( )7ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )3ال ()3

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )6ال ()1

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )1ال ()7

نعم ( )...ال()..

نعم ( )2ال ()6
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? BLA SALAWI
T OZONE
ATHISA

نعم ( )7ال ()..

 /3المعالجة والتخلص
 هل تتوفر المؤسسة على افران ضاغطة لمعالجة المواد المخبريةالملوثة بالنفايات الطبية ؟
 هل توجد آلة سحق او تطهير للمعدات الواخزة والباترة على مستوىالوحدات الصحية او بالمؤسسة االستشفائية ؟
 هل تتوفر المؤسسة االستشفائية على وحدة للمعالجة القبلية او لمعالجةالنفايات الطبية والصيدالنية ؟
 -اين تتم المعالجة والتخلص النهائيين من هذه النفايات ؟

 احيانا يتعدى الوقت ثالثةايام
 -احيانا يومين ( ايام العطل)

 -في حالة كوفيد 19

* بالمؤسسة االستشفائية

نعم ( )..ال ()..

نعم  )1ال()5

* من طرف شركة متخصصة
 -ما هي التقنيات المعتمدة في معالجة النفايات الطبية والصيدالنية ؟

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )7ال ()..

* الحرق في األفرنة

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )1ال ()..

* الطحن والتطهير

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )2ال ()..

* اخرى

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )..ال ()..

 ما مصير النفايات الشبه منزلية الناتجة عن وحدات العزل ؟ الدفن الحرق في األفران الطحن والسحق -آخر

نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..

نعم ( )8ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..
نعم ( )..ال ()..

نعم ( )..ال ()..

نعم ( )4ال ()2

 هل هناك اجراءات لمراقبة الخدمة المنجزة من طرف الشركة ؟ /4تدابير حماية العاملين
نعم ( )..ال ()..
 هل يتوفر المكلفون بجمع النفايات على المستلزمات الضروريةللحماية ( قفازات  ،سترات ،احذية مطاطية وأقنعة )؟
نعم(  )..ال ()..
 هل يتوفر المكلفون بجمع النفايات داخل المؤسسة االستشفائية علىالمعدات المالئمة لتلك المهمة وهل يستعملونها بشكل صحيح ؟
)ج()..ال ()..
 هل لدى المؤسسة االستشفائية تدابير معينة في حالة حدوث جرح أو قطع نعمناتج عن النفايات الطبية ؟

36

نعم ( )4ال ()..
نعم ( )2ال ()..
نعم ( )6ال ()..

 -غير ملقحين

 هل أنت راض عن التدبير الحالي للنفايات الطبية والصيدالنية منطرف مؤسستكم االستشفائية وخاصة تلك المرتبطة بالمصلحة التي
تشتغلون بها ؟

نعم ( )..ال ()..
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نعم ( )6ال ()..

 االستفادة من تكويناتمتخصصة
 تقوية خدمات النظافة التوفر على عاملينمؤهلين وبالعدد الكافي

الملحق  :5الشكاية وتتبع مسارها
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