مدیریت بهداشت محیط در بیمارستان
ثْذاضت هحیط ثِ هؼٌبی کٌتشل ػَاهلی اص هحیط صیست اًسبًی ( هحیط داخلی ٍ ثیشًٍی ) است کِ هی تَاًذ اص طشیق ایجبد
ثیوبسیً ،بتَاًی ،سًجص یب ًبساحتی تبثیش سَء ثش سالهت جسوی ،سٍحی ،سٍاًی افشاد ٍ ًیض سالهت جبهؼِ داضتِ ثبضٌذ .ػوذُ
هخبطشات سالهت دس ثیوبسستبىً ،بضی اص ػذم اجشای هقشسات ثْذاضتی هشثَط ثِ آة ،هَاد غزایی ،پسوبًذ ،فبضالة ،ثیوبساى ،
هالقبت کٌٌذگبى ٍ کبسکٌبًی است کِ دس ًْبیت جبهؼِ سا دس هؼشض هخبطشات قشاس هی دّذ .ثسیبسی اص ػَاهل هزکَس ضبهل کیفیت
آةَّ ،ا ،ثْذاضت هَاد غزایی ٍ پسوبًذّبی ثیوبسستبًی ّستٌذّ .وچٌیي طشاحی هٌبست ثخطْب ،تسْیالت  ،فشایٌذّبی
استشیلیضاسیَى ،الًذسی ٍ ًظبفت آًْب ًقص ثِ سضایی دس پیطگ یشی اص ػفًَتْبی ثیوبسستبًی داسًذ .سػبیت اصَل ٍ هَاصیي هٌْذسی
ثْذاضت هحیط ًِ تٌْب کٌتشل کٌٌذُ کبًَى توشکض ػفًَتْبی ثیوبسستبًی است ثلکِ تبهیي کٌٌذُ سفبُ جسوی ٍ سٍاًی خَاّذ ثَد .ثب
اجشای ثشًبهِ ثْذاضت هحیط دس ثیوبسستبى هی تَاى تْذیذّبی ًبضی اص هطکالت ثْذاضتی سا کبّص داد ٍ ثب ثشقشاسی فشایٌذّبی
ثْذاضتیً ،سجت ثِ استقبء کیفیت خذهبت اطویٌبى حبصل کشد .اجشای استبًذاسدّبی ایي هحَس ثش ػْذُ توبم کبسکٌبى ٍ ًظبست ثش
اجشای آى ثب کبسضٌبع هسئَل ثْذاضت هحیط ثیوبسستبى هی ثبضذ.
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مدیریت پسماند در بیمارستان
هذیشیت پسوبًذّبی ثیوبسستبًی ثِ دلیل داسا ثَدى پتبًسیل ػفًَت صایی ٍ ٍجَد هَاد صائذ خطشًبک داسای اّویت ثِ سضایی است ٍ
ػذم تَجِ ثِ هذیشیت ٍ کٌتشل پسوبًذّبی ثیوبسستبًی دس هشاحل هختلف تَلیذ ،رخیشُ سبصی،جوغ آٍسی ،حول ٍ ًقل ٍ دفغ
ًْبیی هطکالت ػذیذُ ای سا ایجبد هی کٌذ ،ثِ طَسی کِ پیبهذ آى هحیط صیست ٍ سالهتی اًسبى سا دس هؼشض خطش جذی قشاس هی
دّذ .ثیوبسستبى ّب هسئَلیت ّبی ٍیظُ ای دس ساثطِ ثب پسوبًذّبیی کِ تَلیذ هی کٌٌذ ثش ػْذُ داسًذ ٍ الصم است هطوئي ثبضٌذ کِ
پسوبًذّبی تَلیذی ،اثشات ًبهطلَثی ثشای هحیط ٍ ثْذاضت ػوَهی ای جبد ًوی کٌذ ٍ ثب ثِ کبسگیشی هذیشیت صحیح پسوبًذ دس
ساستبی دستیبثی ثِ یک هحیط سبلن ٍ ثی خطش ثشای کبسکٌبى ٍ جبهؼِ خَد حشکت کٌٌذ .اجشای هَثش ثشًبهِ هذیشیت اجشای
پسوبًذّبی پضضکی ثش اسبع ضَاثط ٍ سٍضْبی هذیشیت اجشایی پسوبًذّبی ٍاثستِ ،هصَثِ ّیئت دٍلت اًجبم هی گشدد.
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مدیریت خدمات الندری در بیمارستان
الًذسی ثیوبسستبى یکی اص گلَگبّْـبی هْن ثْذاضت ٍ کٌتشل ػفًَت ّبی ثیوبسستبًی است .هلضٍهبت پبسچِ ای آلَدُ ثیوبسستبى
هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى هٌجؼی اص هیکشٍاسگبًیسن ّبی پبتَطى ثبضذ .فشایٌذ کبسی داخل الًذسی ثبیذ ثِ ًحَی طشاحی ضَد کِ هبًغ اص
اًتطبس آلَدگی ٍ ػفًَت ضَد ٍ احتوبل اًتقبل آالیٌذُ ّب سا ثِ حذاقل ثشسبًذ .ثب تَجِ ثِ سطح داًص ٍ تجشثِ کبسکٌبى ایي ٍاحذ،
ضشٍسی است اطالع سسبًی دستَسالؼولْبی تذٍیي ضذُ ٍ سٍضْبی اجشایی کبسکٌبى اص طشیق آهَصش چْشُ ثِ چْشُ اًجبم گشدد.
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