هقذهِ
ثیوبرستبى ًْبدی است ثسیبر ضزٍری کِ ثزای تذاٍم حیبت ٍ حفظ جبى اًسبًْب ٍ ثبسگشت ثِ تٌذرستی ثِ تذریج در
سًذگی اًسبًْب پذیذار گشتِ ٍ ّوزاُ ثب تکبهل ػلَم ٍ فٌَى ٍ هْبرتْب  ،پس اس گذشت سبلیبى دراس ثِ شکل اهزٍسی
درآهذُ است .کِ در جَاهغ هختلف ًیش ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت اقتظبدی آى جبهؼِ ٍ اًتظبرات گیزًذگبى خذهبت ،شبّذ
تفبٍت ّبی فزاٍاًی در ثیي ثیوبرستبًْب هی ثبشین ٍ ًکتِ قبثل تَجِ ایٌکِ در ّز ثیوبرستبًی در طَرت ػذم رػبیت
هَاسیي ثْذاشتی ،اًَاع ػفًَتْبی ًبسٍکَهیبل  ( noso comialدر سثبى یًَبًی  nosoثِ هؼٌبی " ثیوبری
" ٍ comeionثِ هؼٌبی " هزاقجت " است ) شیَع پیذا هی کٌٌذ .
ثْذاشت هحیط ثیوبرستبى شبهل کلیِ اقذاهبتی است کِ اس اًتقبل ػَاهل ثیوبریشای هحیط خبرج ثِ داخل ثیوبرستبى ٍ
ثبلؼکس جلَگیزی هی کٌذ  .در ایي راستب ػَاهل هحیطی ّوچَى هٌْذسی آة ،هٌْذسی پسبة ،پسوبًذ ،تَْیِ ٍ َّا،
هَاد غذایی ،اشؼِ ٍ پزتَّبی پششکی ،کٌتزل حشزات ،جًَذگبى ٍ آفبت ٍ  ...ثبیذ ثِ ًحَی کٌتزل شًَذ تب ػالٍُ ثز
ایجبد هحیطی سبلن ٍ ثْذاشتی ،ثِ ثْجَد ثیوبراى ًیش کوک ًوبیذ.
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ػالٍُ ثز آى هٌْذسی ثْذاشت هحیط یکی اس ٍاحذّبی ثیوبرستبى ثَدُ کِ ّذف ٍ رسبلت آى ّوگبم ثب سبیز ٍاحذّبی
درهبًی ٍ پشتیجبًی در راستبی تحقق هأهَریت ثْذاشتی درهبًی ٍ ایجبد ثستز ثْذاشتی جْت اًجبم خذهبت درهبًی
ثیوبرستبى ثَدُ تب اقذاهبت درهبًی طَرت گزفتِ در ثیوبرستبى ّوَارُ ثِ حظَل ثْتزیي ًتیجِ ثزای ثیوبراى ثیبًجبهذ .
ثب تَجِ ثِ تؼزیف ثْذاشت هحیط ٍ هسئَلیت فزدی در ثزاثز سالهت افزاد جبهؼِ ،رػبیت هسبئل ثْذاشتی در هحیط
کبر ثیوبرستبًی اس اّویت ٍیژُ ای ثزخَردار هی گزدد.
اس ایي رٍ ثْذاشت هحیط ثیوبرستبًْب راث طِ هستقیوی ثب هیشاى شیَع ػفًَتْبی ثیوبرستبًی داشتِ کِ رػبیت ایي اهز
ثِ ػْذُ ثخش خذهبت ٍ ًیش کبرکٌبى شبغل هی ثبشذ.
ّوبًطَر کِ کبر ثزای سالهت ٍ احسبس راحتی افزاد هفیذ است تحت شزایطی ًیش هی تَاًذ ثزای سالهتی اثزات سَء
داشتِ ثبشذ اس آًجبیی کِ افزاد شبغل در ثخشْبی درهبًی ثیش اس سبیزیي در هؼزع ثیوبری ّب قزار دارًذ لذا در
طَرت ػذم رػبیت ثْذاشت هحیط در ثیوبرستبى ،ثیشتز اس دیگزاى آسیت دیذُ ٍ یب ثیوبر هی شًَذ ٍ اس طزف دیگز
ٍضؼیت سالهتی شخض ًیش ثز کیفیت ٍکویت کبر تبثیز هی گذارد.
هجتالیبى ثِ ثیوبری ّبی ٍاگیز در طَرت ػذم رػبیت هسبئل ثْذاشتی ،ػالٍُ ثز ثِ خطز اًذاختي جبى خَد ،سبیز
ّوکبراى یب افزاد جبهؼِ را ًیش در هؼزع خطز قزار هی دٌّذ.
افزادی کِ هی خَاٌّذ در هحیطْبی در هؼزع خطز هبًٌذ ثیوبرستبًْب ،کیلیٌیکْبی تشریقبت ٍ پبًسوبى ،هشغَل ثِ کبر
شًَذ ( ثِ خظَص افزادی کِ ًظبفت آى هحیط ّب را ثِ ػْذُ دارًذ ) ثبیستی اس ًظز آگبّی ٍ تَاًبیی ػولی ثِ حذی
ثزسٌذ کِ ًِ تٌْب خَد ثیوبر ًشًَذ ثلکِ ثتَاًٌذ ثب ًظبفت طحیح ٍ رػبیت کلیِ هسبئل هزثَط اس سزایت ثیوبریْب
جلَگیزی ًوبیٌذ  .چزا کِ ثذیْی است ثبسدُ ٍ کبرآیی یک فزد سبلن ثیش اس فزد ًبسبلن هی ثبشذ.
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