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هسـتند ،از بین میبرند .کارشناسـان سـوئدی
اظهـار کردنـد« :از سـال  ۱۹۵۰تولیـد مـواد
شـیمیایی افزایـش  ۵۰برابـری داشـته و
پیشبینـی میشـود کـه ایـن میـزان تـا سـال
 ۲۰۵۰مجدد سه برابر افزایش یابد ».بهگفته
ایـن محققـان ،سـرعتی کـه جوامـع در حـال
تولید و رهاسـازی مواد شـیمیایی جدید در
محیـط زیسـت هسـتند ،بـا مانـدن در یـک
فضـای امـن بـرای بشـریت سـازگار نیسـت.
مطالعات ایرانی

در مقالـهای بـا عنـوان بررسـي اثـرات
پسـماندهاي دارويـي بـر محيـط زيسـت
و سلامت انسـان کـه نتایـج آن در مجلـه
ارتقای ایمنی و پیشـگیری از مصدومیتها
در سال  1396منتشر شده است نویسندگان
قابلـه بـا جسـتجو در پايگاههـاي اطالعاتـي
سـاينس دايرکت ،مد الين ،پاب مد ،گوگل
اسـکوالر ،اس.آي.دي ،اسـپرينگر ،اسکوپوز
بـا اسـتفاده از کليـد واژههـاي پسـماندهاي
دارويي ،محيط زيسـت ،زبالههاي خطرناک
و سلامت انسـانها در فاصلـه زمانـي بيـن
سـالهاي  2000تـا  2018دریافتنـد کـه
ريسـکهاي زيسـت محيطـي و اثـرات
مخرب پسماندهاي دارويي در این مقاالت
استخراج کردند .از بين  40مقالهي مرتبط با
اثرات زيسـت محيطي پسـماندهاي دارويي،
 20مقاله با قابليت اطمينان و معناداري باال،
 15مقاله با درجه معناداري متوسط و  5مقاله
با قابليت اطمينان پايين اثرات پسـماندهايي
دارويي بر سلامت انسـانها از جمله مرگ
و ميـر ،شـيوع بيماريهـاي تنفسـي و ريـه،
بيماري سرطان و اثرات منفي بر روي خاک،
محصوالت کشـاورزي و آبهاي سـحطي
را نشـان دادند .همچنین شـواهد پژوهشـي
بيانگـر اثـرات زيسـت محيطـي مخـرب
پسـماندهاي دارويـي (آب هـاي سـطحي
و زيرزمينـي ،گياهـان ،خـاک و محصـوالت
کشـاورزي و آبزيـان) ،آسـيبهاي جـدي
بـه سلامتي افـراد (بيماريهـاي تنفسـي،
سـرطان ،اختلاالت عصبـي) و انتقـال بـه
زنجيرههايـي غذايـي اسـت.

همچنیـن در مطالعـهای بـا عنـوان بررسـی
چرخـه داروهـا و آلودگـی ناشـی از
حضورشـان در محیط زیسـت و منابع آبی
آمـده اسـت کـه داروهـا اغلـب از طریـق
منابـع صنعتـی ،خانگـی و شـهری وارد
محیـط زیسـت میشـوند .طبـق گزارشـات
غلظـت آنهـا در سـطح نانوگرم_میکروگـرم
در محیطهـای آبـی تاییـد شـده اسـت.
تنهـا حـدود  10درصـد از داروهـا در بـدن
مصـرف میشـوند و مابقـی دفـع میشـوند.
حضـور مـواد دارویـی در محیطهـای آبـی به
دلیـل عـدم تجزیـه و تخریـب آسـان ،زمـان
مانـدن طوالنـی و تغییـرات ژنتیکـی بـر
روی میکرواورگانیسـمها در اکوسیسـتمها،
تهدیدی بالقوه برای سلامت انسـان و سـایر
جانـداران اسـت و میتوانـد منجـر بـه اثرات
و پاسـخهای زیسـت محیطـی غیـر قابـل
پیشبینـی شـود .بـا توجـه بـه معرفـی و یـا
تشـخیص نسـبتا جدیـد ایـن آلودگیهـا،
دانـش کاملـی در مـورد آلودگیهـا ،رفتـار
و اثـرات آنهـا در محیـط زیسـت و روش
هـای کارآمـد حذفشـان وجـود نـدارد .قابـل
ذکـر اسـت کـه حضـور مـواد دارویـی در
کنـار هـم در محیـط زیسـت میتوانـد منجـر
بـه شـکلگیری پیوندهـا و مـواد شـیمیایی
شـود کـه حتـی از حالـت اولیـه خـود بسـیار
خطرناکتـر و سـمیتر هسـتند.
در مطالعـه دیگـری بـا عنـوان برهمکنشـی
داروهاي موجود در محیط زیست و اثرات
آن بر سلامت جامعه که در مجله دانشـگاه
علوم پزشـکی رفسـنجان منتشـر شـده اسـت
آمـده اسـت کـه داروهـا در سـطح وسـیع
از کارخانجـات تولیدکننـده دارو ،داروهـاي
تاریـخ گذشـته و اضافـه بـر نیـاز بیمـاران،
همچنیـن داروهـاي مصـرف شـده توسـط
جندقی :وضعیت فعلی تفکیک پسماندهای
پزشکی در  ۸۹درصد از بیمارستانهای کشور
خوب و متوسط ارزیابی میشود .همچنین
وضعیتتفکیکپسماندهایشیمیاییودارویی
در ۹۳درصدبیمارستانهایکشورمطلوباست

انسـان و حیـوان بــه محیـط زیسـت وارد
میشـوند .داروهاي مصرفی توسـط انسـان
منبـع اصلـی آلودگـی شـناخته شـدهاند .بـه
علـت حاللیـت بـاالي داروهـا ،احتمــال
وجــود آنهــا در منابـع آبـی بسـیار بیشـتر
اسـت کـه متأسـفانه تصفیـه آب معمولـی
قـادر بـه حـذف ایـن آالیندههـا نیسـت و
داروهایـی کـه نیمـه عمـر باالیـی دارنـد ،بـه
خصـوص آنتیبیوتیکهـا ،تجمـع مییابنـد
و سـبب مقاومسـازي بدن انسـان و جهش
میکروارگانیسـمها میشـود کـه عواقـب
خطرناکـی بـه دنبـال دارد .اطالعـات بیشـتر
و کاملتـري از اثـرات زیسـت محیطـی
داروهـا بـراي درك بهتـر چگـونگی کاهش
آالیندههـا ،ارائـه راهکارهـاي کاربـردي
حـذف ایـن آالیندههـا و جلوگیـري از
مقاومـتدارویـیضـروريبـهنظـرمیرسـد.
پسماندهای پزشکی

ایـن مطالعـات از آالیندگـی داروهـا تنهـا
بخشـی از آلودگیهایی اسـت که بشـر برای
حفـظ سلامت خـود علیـه محیـط زیسـت و
اکوسیسـتم به وجود میآورد بخشـی دیگر
از آن نیز پسـماندهای بیمارسـتانی اسـت که
روز بـه روز در کنـار سـایر پسـماندها در

حـال افزایـش اسـت.جعفر جندقـی مدیرکل
سلامت محیـط و کار وزارت بهداشـت بـا
بیـان اینکـه مدیریـت نامناسـب ایـن گـروه
میتوانـد علاوه بـر آلودگـی محیط زیسـت،
بـه دلیـل ماهیتشـان باعـث بـروز پیامدهای
جـدی بهداشـتی نظیـر انتقـال بیماریهـای
مختلـف نیـز شـوند ،اظهـار کـرد« :شـکی
نیست که مدیریت کارآمد این دسته مهم از
پسـماندها نیازمند همکاریهای بین بخشـی
در تمامـی سـطوح ،تدویـن سیاسـتها و
چارچوبهـای قانونـی ،آمـوزش کارکنـان
و ارتقـای آگاهیهـای عمومـی در سـطوح
عالی اسـت».
بـه گـزارش سـپید و بـه نقـل ایسـنا جندقـی
بـه ایسـنا گفـت« :وضعیـت فعلـی تفکیـک
پسـماندهای پزشـکی در  ۸۹درصـد از
بیمارسـتانهای کشـور خـوب و متوسـط
ارزیابی میشـود .همچنین وضعیت تفکیک
پسماندهای شیمیایی و دارویی در  ۹۳درصد
بیمارسـتانهای کشـور مطلـوب اسـت .در
ایـن زمینـه مدیریـت ایـن پسـماندها در حال
حاضـر بـه دو صـورت محفظـه سـازی و
تحویـل بـه شـهرداریها (در  ۳۸.۹درصـد
مـوارد) و تحویـل بـه شـرکتهای دارای
مجـوز از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت
(در  ۵۷درصـد مـوارد) صـورت میگیـرد».

