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 اشرف درگاهي  :نويسنده 

 

 سازمان تامين اجتماعي
 چكيده

 صدر در نيز ايران در كه است ها بيمارستان خصوص به درماني بهداشتي هاي سيستم ارزشيابي مدل هاي از يكي اعتباربخشي

 اجرا را سبز بيمارستان برنامه كه كشورهايي ساير لذا مانند است گرفته قرار پزشكي آموزش و درمان وزارت بهداشت، هاي اولويت

  در ايران استاين مدل  بسياري از مشكالت و دشواري هاي پيش آمده مربوط به نوپا بودن  اند كه  بوده رو به رو هايي چالش با نمودند
موانع و محدوديت هايي  با مقاومت ها، مسلماً نيست، زياد در بيمارستان هاي ايران چندان سبز بيمارستانآنجايي كه سابقه اجراي و از 

سبز و ارايه راهكار در راستاي دستيابي  اعتباربخشي بيمارستان استانداردهايموانع استقرار  در اين مطالعه لذا در ابتدا روبرو مي باشد
به صورت  1398سال  شش ماهه اولاين مطالعه در ي مي كنيم. رسبر را در بيمارستان هاي وابسته به سازمان  تامين اجتماعي به آن

پرداخته بودند  سبز اعتباربخشي بيمارستان استانداردهايو بررسي برنامه  مروري نقلي انجام گرفت. اين تحقيق بر مطالعاتي كه به نقد
از موتور  گيري اند تمركز داشت. با بهره را بيان نموده استاندارد بيمارستان سبز اعتباربخشيهاي و يا تجربيات حاصل از اجراي برنامه 

 ”greenhospitals.net“هاي  واژه از كليد با استفاده وScopus  و Google Scholar، Web of Knowledge جستجوهاي
،Challenges of Accreditation“ "، ‘green hospitals in India’, ‘energy saving in health sector’, 

‘defining green hospitals’, "   همچنين در اين مطالعه جهت و  به جست و جوي مطالعات پرداخته شد  2019تا  2014از
تفاده اسبودند  افراد صاحب نظر و كارشناسان  كه نفر از  مسئولين بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي  50تجربه تكميل مطالب از 

بهينه سازي  -بهينه سازي مصرف انرژي در برق  -بهينه سازي مصرف آب (چهار محورشاخص هاي مديريت سبز چالش ها درشد. 
، مطرح گرديد بيمارستان سبز اعتباربخشياستاندارد هاي انع در امر استقرار) به عنوان مومحيطياقدامات زيست  -مصرف سوخت 

 اعتباربخشي بيمارستان سبز برنامه در ها چالش اين شده است وجودپرداخته  محورهااين راهكار و برنامه هاي پيشنهادي در راستاي 

به  استاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان سبزگردد اجراي  مي شاخص هاي مديريت سبز هدف به رسيدن و صحيح اجراي از مانع
عملكرد ضعيف وزارت بهداشت و درمان و عدم توجه كافي به مقوله محيط زيست چه از نظر اجرايي و چه از نظر اطالع رساني  علت

ير نگرش كاركنان، تغينيازمند تغيير اين استانداردها  پياده سازي و  انتظار مي رود اين موضوع مورد توجه قرار گيردبرمي گردد كه 
دمات ارائه خ يبرا هابيمارستان لذا مي باشداستاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان سبزمداوم در مفاهيم فرهنگ سازماني، آموزش هاي 

مندانه وشبا استفاده از اقدامات ساده ، ه كه كنند يمصرف م يو مصالح ساختمان ييبرق ، آب ، مواد غذا ياديز يرباال ، مقاد يفيتبا ك
رويكردهاي زيست محيطي باعث حفظ و پايداري محيط  اتخاذ با و  كاهش دهند ياديخود را تا حد ز يطيمح يتوانند ردپا يم يدارو پا
 راكزم بيمارستانها و  سيستم هاي مديريت محيط زيست، از طرفدر راستاي شاهد به اشتراك گذاري تجربيات و دانش ودرآينده  و شود

 .باشيم درماني

 
 

 كلمات كليدي
 و اقدامات زيست محيطي بهينه سازي برق و آب ، شاخص هاي مديريت سبز  ، بيمارستان سبز استانداردهاي اعتباربخشي



 مقدمه -1
 بهداشتي هاي سيستم ارزشيابي مدل هاي  از يكي اعتباربخشي

 صدر در نيز ايران در كه است ها بيمارستان خصوص به درماني

 گرفته قرار پزشكي آموزش و درمان وزارت بهداشت، هاي اولويت

الگوي منفرد و يكساني در خصوص بيمارستان هاي از طرفي  است
و بسياري از بيمارستان ها و نظام هاي  سبز و سالم وجود ندارد

سالمت در سراسر جهان اقداماتي را به منظور كاهش ردپاي زيست 
در سالمت همگاني و صرفه جويي در هزينه ها  محيطي، مشاركت

بيمارستان سبز و همچنين اند.  به صورت همزمان به اجرا در آورده
سالم، بيمارستاني است كه سالمت مردم را با كاهش مداوم 

 بيماري بار در خود سهم كردن برطرف و 	پيامدهاي زيست محيطي
 ارتقا دهد. ها

درماني مراقبت هايي با كيفيت امروزه بيمارستان ها و ساير مراكز 
 دهند اما مي ارائه 	اثربخش به بيماران -و استاندارد باال و هزينه 

 زا. دارد زيست محيط براي پيامدهايي ها بيمارستان رسالت اين
يشتري جهت ب فشارهاي با قانوني مراكز گذشته سال چندين

كنترل مسائل زيست محيطي مثل بهينه سازي مصرف انرژي، دفع 
مناسب پسماندهاي پزشكي و كنترل داروهاي بالقوه خطرناك 
مواجه هستند. مراكز درماني در سراسر دنيا جهت مواجهه با اين 
چالش، به صورت فزاينده در حال اجراي برنامه هايي 

مليات و فعاليت هاي خود ع منفي تاثيرات كاهش و شناسايي 	براي
هاي درماني  بر محيط زيست هستند.به عنوان حاميان مراقبت

پيشگيرانه، بيمارستان ها بايد در حفظ و آگاهي زيست محيطي 
بيمارستان  برنامه كه كشورهايي ساير لذا مانند  .پيشقدم شوند

بسياري از  اند كه  بوده رو به رو هايي چالش با نمودند اجرا را سبز
اين مدل  مشكالت و دشواري هاي پيش آمده مربوط به نوپا بودن 

رار و ق استاندارد سبزچون مسايل مربوط به مديريت  استدر ايران 
همواره بايد با صبر و تحمل همراه باشد، اين  در اين مسيرگرفتن 

راي مدل و ـازمان ها را در ادامه اجـعجله و شتاب به مرور زمان س
لذا ايجاد صبر و  رد مي نمايدـپروژه هاي بهبود حاصل از آن دلس

از مسايل مهم فرهنگي  مورد نظر حوصله براي رسيدن به اهداف
اين آنجايي كه سابقه اجراي و از است كه بايد مدنظر قرارگيرد

ا ب مسلماً نيست، زياد در بيمارستان هاي ايران چنداناستاندارد 
  لذا .موانع و محدوديت هايي در ابتدا روبرو مي باشد مقاومت ها،

 خشي بيمارستاناعتبارب استانداردهايموانع استقرار  در اين مطالعه

در بيمارستان هاي  سبز و ارايه راهكار در راستاي دستيابي به آن
 ي مي كنيمرسبر وابسته به سازمان  تامين اجتماعي را

 مطالعهروش  -2
به صورت مروري نقلي  1398سال شش ماهه اول  اين مطالعه در 

انجام گرفت. اين تحقيق بر مطالعاتي كه به نقد و بررسي برنامه 
پرداخته بودند و يا  سبز اعتباربخشي بيمارستان استانداردهاي

استاندارد  اعتباربخشيهاي تجربيات حاصل از اجراي برنامه 
از  گيري اند تمركز داشت. با بهره را بيان نموده بيمارستان سبز

 Google Scholar، Web of موتور جستجوهاي

Knowledge و  Scopusيها واژه با استفاده از كليد و 
“greenhospitals.net” ،Challenges of 

Accreditation“ "، ‘green hospitals in India’, 

‘energy saving in health sector’, ‘defining green 
hospitals’, etc. "   به جست و جوي  2019تا  2014از

همچنين در اين مطالعه جهت تكميل و  مطالعات پرداخته شد 
نفر از  مسئولين بيمارستان هاي سازمان  50تجربه مطالب از 

تامين اجتماعي كه  افراد صاحب نظر و كارشناسان  بودند 
چالش ها درچهار محور شاخص هاي مديريت سبز استفاده شد. 

 -بهينه سازي مصرف انرژي در برق  -(بهينه سازي مصرف آب 
اقدامات زيست محيطي) به عنوان  -بهينه سازي مصرف سوخت 

وانع در امر استقراراستاندارد هاي  اعتباربخشي بيمارستان سبز، م
اين مطرح گرديد راهكار و برنامه هاي پيشنهادي در راستاي 

 شده استپرداخته  محورها

  يافته ها -3
چالش ها درچهار محور شاخص هاي مديريت سبز (بهينه سازي  

بهينه سازي  -بهينه سازي مصرف انرژي در برق  -مصرف آب 
اقدامات زيست محيطي) به عنوان موانع در امر  -صرف سوخت م

استقراراستاندارد هاي  اعتباربخشي بيمارستان سبز، مطرح گرديد 
پرداخته  محورهااين راهكار و برنامه هاي پيشنهادي در راستاي 

 شده است

 بهينه سازي مصرف آب راهكارهاي الف)

 هشبك از يبازرس گزارش ارائه و موجود تيوضع ليتحل و يابيارز*
 و تشكيل تيم تخصصي جهت كاهش مصارف آب:  مارستانيب يآبرسان
  نقشه جانمائي لوله گذاري تاسيسات در داخل محوطه تدوين

 بيمارستان و داخل ساختمانها

  چگونگي ارتباط بخشهاي مختلف بيمارستان با تعيين
 تاسيسات مربوطه

 ف مصار م است براي جداسازي و تفكيكاتعيين نقاطي كه الز
 دكنتور نصب شو



 برنامه ريزي براي عمليات نشت يابي 

   تعيين نقاط آسيب پذير سيستم تاسيسات موجود شامل لوله
 ت فرسوده ، تجهيزات نامرغوب مصرف كننده آبالها و اتصا

 تعيين نقاط كليدي مصرف كننده آب 

  تهيه نقشه جداگانه آبياري فضاي سبز و پوشش گياهي
 مجموعه

 لوازم كاهنده مصرف مورد نياز سرويسهاي بهداشتي وحمام *
 -محوره  در بسياري از بيمارستانها از شيرهاي پر مصرف دو

استفاده مي شود ، كه بدترين گزينه براي سرويسهاي بهداشتي 
كم صرف  آالت مي باشد وبايد باشير  آالتاين گونه شير 

ت شيرها قابليت هوشمندالكترونيكي اين الشيرآ .تعويض گردد
درصد درمصرف آب وانرژي رادرمقايسه  70صرفه جويي تا 

باشيرهاي معمولي دارند. به اين دليل بهترين گزينه جهت 
صرفه جويي مصرف آب در روشويي بيمارستانها اين شيرها مي 

 .باشد
 هوشمند الكتريكي  الت خصوصيات شيرآ*
  رمز ادون قعملكرد الكترونيكي بر مبناي ارسال و دريافت نور م

مجهز به سيستم  - مقاوم در برابر نويز -و بدون تماس دست
استفاده از  -  مخلوط كننده آب و هوا براي صرفه جويي بيشتر

شارژر جهت شارژ باطري و عدم نياز به تعويض باطري و قابليت 
قابليت تنظيم دما و سرمايش و  - .عملكردي فقط با شارژر

 م خرابي از نوع چكه كردنعد - .گرمايش آب از روي شير آب

ه استفاد /استفاده از شيرهاي اهرمي/ استفاده از شيرهاي پدالي.
سردوش هاي كاهنده /از شيرهاي فشاري درآبخوري وآبسردكن

 .كم مصرف كردن فالش تانكها /مصرف
صرفه جويي  /روش هاي صرفه جويي در مصرف آب كولرها*

نصب كولر در سايه و با استفاده از پوشش  :در مصرف آب كولر آبي
مناسب و جلوگيري از نشت آب كولرهاي آبي، باعث صرفه جويي 

كولرهاي گازي اسپليت اينورتر  /.زيادي در مصرف آب مي شود
 / استفاده از تالسرويس دوره اي شيرآ / ++A بابرچسب انرژي

استفاده ار   /هت صرفه جويي در مصرف آبوسايل مدرن نظافت ج
 )+ مايكروويو كالوهاتو (روش نوين دفع زباله هاي عفوني

 
 شستشوي ظروف*

درصدي در مصرف آب براي شستن ظروف  80جهت صرفه جويي 
ماشين ظرف  از ماشين ظرفشويي صنعتي كم مصرف استفاده شود

مكن شويي بيمارستان ومركز درماني را در حالت حداكثر حجم م
قابل كاركرد دستگاه روشن نماييد. با اين كار ميتوانيد ماهيانه صد 

  .ها ليتر آب صرفه جويي كنيد
بهترين روش جهت  :شستشوي ظروف بزرگ و ديگ آشپزي*

شستشو استفاده ازدستگاه واتر جت صنعتي مركزي درآشپزخانه 
دستگاه رابه صورت ثابت در گوشه اي ازآشپزخانه نصب  مي باشد

وبالوله كشي در اطراف ديواره انشعاباتي از دستگاه گرفته و با نصب 
درصدي ،  80نازل بامصرف آب بسياركمي مي توان با صرفه جويي 

ظروف بزرگ و ديگ آشپزي راشستشو وآبكشي نمود وهمزمان براي 
 شستشوي كف وديواره آشپزخانه نيز از اين نازلها استفاده نمود

 بهتر است :جويي درپخت و پزشستشوي ميوه وسبزي صرفه *
براي شستشوي سبزيجات يا ميوه ابتدا آنها را بخيسانيد .مي توان 
آبي كه براي شستن سبزي و ميوه يا دست و صورت استفاده مي 

سمت ده و با لوله كشي و انتقال آن بهشود را در مخزني ذخيره كر
فالش تانك از آن آب براي شستشوي توالت يا آبياري فضاي سبز 

 .و...استفاده كرد
مهم از  نكات لنژري صرفه جويي در مصرف آب بخش *

دستگاههاي موجود در اين بخش ماشين لباسشويي صنعتي، 
دستگاه عفوني شويي ،خشكشويي صنعتي، خشك كن، اطو غلتكي، 

مهمترين  .در بيمارستان ها مي باشد لنژري اطو پرس مخصوص 
بيمارستانهاي سطح كشور فرسودگي  لنژري مشكالت بخش

مي باشد كه باعث   لنژري تاسيسات ودستگاههاي بخشباالي وعمر
شده  اهنشتي وتبخير ومصرف بيش از حد آب ومواد شوينده دستگاه

،كه مهمترين راهكار تعويض وبازسازي دستگاهها وتاسيسات قديمي 
مي  تر باالبا دستگاهها وتاسيسات باكيفيت ، كم مصرف و باراندمان 

 .باشد
 مهمترين :صرفه جويي در مصرف آب تاسيسات بيمارستاني*

راهكار تعويض وبازسازي تاسيسات قديمي با تاسيسات باكيفيت ، 
مسئولين تاسيسات بايد به  .مي باشد باالتركم مصرف و باراندمان 

صورت دورهاي قبض آب و كنتور را به منظور بررسي كميت مصرف 
بت شده در قبض با رقم ثبت شده روي و تطابق ميزان مصرف ث

 .كنتور كنترل نماييد
يكي از راهكارهاي  الو:صرفه جويي در مصرف آب دستگاههاي اتوك
استفاده از سيكل  الوصرفه جويي در مصرف آب دستگاههاي اتوك

در بيشتر بيمارستانهاي  .مي باشد )كندانسور(بسته آب و بخار آب 
ب البه فاض الوو بخارآب اتوكسيستم كندانسور وجود ندارد و آب 

تبديل مي گردد. وبهترين راه حل استفاده از سيكل بسته بخار است، 
 كه باعث صرفه جويي دهها هزارليتر آب در سال مي گردد

 
  اقدامات فرهنگ سازي*

نقش فرهنگ در بهينه سازي مصرف آب در هر كجا كه باشد نقشي 
تعيين كننده و بسيار موثر است . شايد نقش فرهنگ را در كاهش 
مصارف بي رويه بتوان مهمتر از هر عامل ديگري دانست . فرهنگ 
سازي ، زمان بر و پرهزينه است . نياز به آموزش مستمر دارد . 

درگيري شان در موضوع ، بايد جوامع هدف به نسبت دانش و سهم 
با نسبت هاي متفاوتي تحت آموزش قرارگيرند اما به هر حال نتيجه 
نهايي فرهنگ سازي كاهش شديد مصارف خواهد بود حتي اگر به 

 دو دسته مي شود : كهكرداصالح هر دليل نتوان ابزار مصرف را 



 فرهنگ سازي در بين بيماران- 2-فرهنگ سازي كاركنان - 1 
ان در زمينه كليه روشهاي كاهش مصرف آب و استفاده از كاركن

تمامي كاهنده هاي مصرف آب به نحوي آموزش داده شود كه 
 .بصورت يك دستورالعمل مستمر در بين كاركنان در جريان باشد

گروه هايي براي مقابله با بحران آب تشكيل داده و همكاران خود را 
ز يك كار جديد براي هر رو .براي عضويت در آن، تشويق نماييد

صرفه جويي در مصرف آب انجام دهيد، هرچند كه ميزان كمي آب 
صرفه جويي كرده باشيد. با تكرار اين كار و مداومت بر انجام آن و 
تشويق ديگران به انجام آن، مي توان از به هدر رفتن ميليونها قطره 

به سيستم آموزشي بيمارستان ومركز  .آب جلوگيري به عمل آورد
رماني در خصوص ترويج استفاده از تجهيزات صرفه جويي كننده د

از كليه قوانين و محدوديتهاي حفاظت  .در بين افراد هشدار دهيد
آب كه ممكن است در محل زندگيتان اعمال شوند، آگاه شويد و از 

از آب حفاظت كنيد، چون زندگي ما به آن وابسته  .آن تبعيت كنيد
فرد ديگر مسئول پرداخت آب بهاء  است. هيچگاه به دليل اينكه

هرگز آبي را كه مي توان به مصارفي نظير  .است، آب را هدر ندهيد
ار، درمحل ك.  حساب نكنيد فاضالبآبياري و يا شستشو رسانيد، 

كاركنان وخانواده كاركنان را به صرفه جويي در مصرف آب تشويق 
 .نماييد

 راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در برق:ب) 
ستاندارد مصرف برق به طـور كلـي، بـه ازاي هـر تخـت روز ا

كيلو وات برق مـورد نيـاز فعاليتهـاي بيمارسـتان  3-5اشغالي، 
دارد حتما مديريت انرژي الزم . جهت رسيدن به اين استاناست
 است:

مديريت انرژي، مجموعه روش هـا و اقـداماتي اسـت كـه در 
سيستم هاي مختلف با هـدف مصـرف صـحيح انـرژي، بهبـود 
بازدهي و به حداكثر رساندن منافع يا كاهش هزينه انجـام مـي 
شود و شامل همه ابزارهايي است كه براي حصـول اطمينـان از 

اري طراحي شده و فعاليهاي جي مصرف كمترين مقدار انرژي برا 
 .اجرا مي شوند

  :موارد استفاده انرژي در بيمارستان ها عبارتند از* 
  كنترل محيط، شامل گرمايش و سرمايش، تهويه وتصفيه

 هوا روشنايي 
  پخت و پز، نگهداري يخچال و انجماد مواد غذايي 
  سترون سازي، سوزاندن زباله ها، رختشويي و ساير

  بيمارستاني.تاسيسات و تجهيزات 
  ،صرفه جويي در انرژي از سه جنبه قابل بررسي است

پرهيـز از زياده روي در مصرف، تعمير و نگهداري در 
شرايط مطلوب و بررسي روشهاي جديد با تغييراتي كه 
 .نتايج مطلوب بـا هزينـه انرژي كمتر را به وجود مي آورد

 : روشهاي جديد*

و فتوسل جهت روشن  LED استفاده از المپها پروژوكتورهاي-
 نمودن بيمارستان ومحوطه آن و مكان هاي عمومي 

استفاده از سيستم روشنايي هوشمند (تايمر، سنسور حضور، -
  )سنسور حركت

 ستفاده از پانلهاي خورشيدي به منظور توليد برقا - 
 هاي گازي رختشورخانه  عويض خشك كن هاي برقي به خشكنت- 
بهبود و بهينه سازي  مطبوع ويهته 	هوشمندسازي سيستم -

 )سيستم هاي سرمايشي (كولرها
در  CRT به جاي مانيتورهاي LED استفاده از مانيتورهاي-

 كامپيوترها
 بيمارستان ساختمان اجزاي براي انرژي برچسب	تعريف-
تشكيل كميته مصرف انرژي و برقـراري سـمتي در بطور كلي  

ي كـه مسـئول مـديريت سـالمت تحت عنوان ناظر ويژه انرژمراكز
كـردن مصـرف انرژي باشد و با بررسي رونـد مصـرف انـرژي در 

انرژي در مركز، پيدا كردن محلهـا ي  مميزيبيمارسـتان، انجـام 
انرژي در  توليدبراي  جايگزين و يافتن راهكارها ي يپـرت انـرژ

بيمارستان، برنامـه ريـزي هدفمند در جهت بهينه سازي و افـزايش 
ـار آيي مصـرف انـرژي و آموزش و فرهنگسـاز ي مصـرف انـرژي ك

و ترويج راهكارها ي خالقانه  بيمارستانپرسـنل و مـديران ين در ب
را در جهـت كاهش مصرف انرژي در بيمارستانها  اقدامات موثري، 

هاي ه انجام دهند. همچنين با تحول اقتصادي در ساختار هزين
موجود مصرف انـرژي در ايـن  ، شفاف سازي وضعيتبيمارستان

مراكـز، آشـنايي بـا نتـايج و روشهاي اثر بخش مديريت مصرف 
انرژي، ارائه طرحهاي كـاربردي، ارتباط بيشتر گروههاي تخصصي 

هاي داخلي ، ميتوان به  مهندسي با بيمارستانهـا و تبـادل تجربه
 هاي جاري بيمارستان بهينه سازي مصـرف انـرژي و كـاهش هزينه

 .دست يافت
  ج) راهكارهاي بهينه سازي مصرف سوخت :

 
در بسياري از بيمارستانها از ژنراتورهاي  :ژنراتورهاي اضطراري*

اضطراي كه غالباً با سوخت گازوييل كار مي كنند جهت تأمين برق 
در مواقع اضطراري استفاده مي شود. اين ژنراتورها عالوه بر راندمان 

گازهاي آالينده، در اكثر مواقع با ظرفيت  پايين و انتشار حجم باالي
مناسبي تهيه نمي شوند. ظرفيت بسيار باالي اين ژنراتورها باعث 
 .افزايش هزينه هاي خريداري، انرژي و تعمير و نگهداري مي گردد

 از سوخت گازي استفاده شود. ژنراتورهاي اضطراري
 

 يكي از مهمترين مواردي كه بايد در بحث صرفه:موتورخانه*
هـا مـد نظـر قرار گيرد  بيمارستانجويي در مصرف گاز در

موتورخانه است. زماني كه از صرفه جويي در مصرف انرژي در 
شامل مواردي از جمله انتخاب مناسب  شودموتورخانه صحبت مـي 

 .تجهيزات تا عايق بندي و سرويس منظم



  خانهرموتو هوشمند لكنتر يسيستمها نصب-
 و ماد لكنتر موضعي يها تترموستا يكترموستات يشيرها نصب-

 هارياتوراد رويبر ركادخو يگيراهو يشيرها
  اداري بخش گرمايشي يها سيستم زيسااجد-
  پاييز و رمصرفي بها آب از گرمايشي يها سيستم زيسااجد -
 به طمربو اتتجهيز ساير و لولهها ترميم و ارينگهد و تعمير -

  منظم رطو به گرمايشي يسيستمها
 جمله از خانهرموتو خلدا قديمي اتتجهيز از برخي تعويض-

 خانه رموتو يهاركلكتو
تشويق كردن بخش به كاهش و صرفه جويي در هزينه هاي -

 سوخت 
نصب سيستم هوشمند براي كنترل انحراف جريان و نشتي گاز در -

 مسير استفاده از آن

استقرار سيستم هوشمند كنترل سوخت براي برنامه بندي ساعات -
 كار و ميزان حرارت موتورخانه ها 

كنترل مستمر موتورخانه هاي سيستم گرمايشي و سرمايشي و  -
 اصالح لوله كشي هاي معيوب

تنظيم ترموستات و نصب ترموستات جداري براي كنترل دما و -
 رطوبت مدار برج خنك كننده و چيلر 

 	كنترل تمام دستگاههاي پزشكي - 
 اداري بخش در بخصوص دوجداره هاي پنجره نصب-

 ساختمان ورودي در اتوماتيك درهاي از استفاده -

 توليد و سرمايش و گرمايش براي خورشيدي انرژي از استفاده -

 مصرفي گرم اب

 سقف ديوار، براي نانو عايق رنگهاي از استفاده -

 درب و ها پنجره بازشوهاي هوابندي درزگير نوارهاي از استفاده -

 و درها كردن باز عدم درهاو و ها پنجره درزگيري ورودي، هاي
 ها پنجره

 اقدامات زيست محيطي ) د

آمارها در حالي از وضعيت نامطلوب توليد زباله و تفكيك آن ميگويند كه 
سال هاست كارشناسان از آسيب هاي عدم دفع، تفكيك و بازيافت آن به 

طبق آمار وزارت بهداشت  .ويژه در بحث زباله هاي بيمارستاني ميگويند
تن پسماند توليد مي كنند.  400و درمان بيمارستان هاي كشور روزانه 

درصد پسماندهاي  40بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني بيش از 
ميليون نفر در جهان به دليل عدم  6 ساالنه بيمارستاني عفوني هستند و 

ت صحيح اين پسماندها جان خود را از دست مي دهند. گرچه از مديري
چند سال پيش وزارت بهداشت بيمارستان ها را موظف به جمع آوري و 

سازي مجزاي زباله هاي عفوني و غيرعفوني از مبدا توليد كرده  ذخيره
است اما برخي كارشناسان مدعي هستند همچنان شهرداري زباله هاي 

ن ليهر چند مسئو .ستان ها را جمع و دفن مي كندبسياري از اين بيمار
درصدي عفونت پسماندهاي بيمارستاني را رد  40وزارت بهداشت ميزان 

درصد مي دانند اما اين آمار نيز از ميزان آسيب   15و آن را تنها مي كنند 

ه سبز با توج يها يمارستانساخت ب ولي زا بودن اين زباله ها نمي كاهد.
الش چ يكتواند  يم ي و ذينعفانرشد انتظارات مشتر و يمحل يطبه شرا
  .باشد

كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ  
 1/7/1386مورخ  1-39169بنا به پيشنهاد شماره  19/12/1386

) قانون مديريت 11سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (
) بند (ج) مصوبه شماره 3(ـ و با رعايت جزء 1383پسماندها ـ مصوب

شوراي عالي اداري، ضوابط و روشهاي  24/4/1386مورخ  56061/1901
مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته را به شرح زير 

خش بهداشت و درمان ازبخشهاي اقتصادي بزرگ دنيا تصويب نمود: ب
ورها محسوب ميشود و بخش قابل توجهي ازتوليد ناخالص داخلي كش

صرف آن ميشود بيمارستانها ميزان قابل توجهي ازمنابع طبيعي انرژي و 
موادشيميايي را مورد استفاده قرارداده و با توليد پسماندهاي خطرناك و 

 .آلودگي آب و هوا تاثيرات بدي برمحيط زيست و انسان ميگذارند

سيستم هاي مديريت محيط زيست،  استاندارد هاي ر خصوص استقرارد
هاي دوستدار محيط زيست، ممنوعيت ، جايگزيني يا كاهش مواد خريد

و محصوالت آسيب رسان به محيط زيست، حذف دماسنج هاي جيوه اي، 
سبز، مديريت پسماند و بازيافت، ارزيابي جنبه هاي  بيمارستانطراحي 

زيست محيطي، نتايج مداخالت و اهداف تعيين شده و ساير مسائل 
راكز بهداشتي و درماني ايران، شاهد به مرتبط با محيط زيست در م

 .اشتراك گذاري تجربيات و دانش از طرف اين مراكز باشيم

موسسات "با عنوان  يمونوگراف در كشور هند  2017ر سال د
در  يمارستانهاب يبرا ييشد تا به عنوان راهنما يهته "بهداشت سبز

حال به  ينو در ع يمؤسسات بهداشت يريتمورد نحوه ساخت و مد
 يطو مح يبر سالمت عموم يحداقل رساندن و كاهش اثرات منف

 كي تنساخ يشينهبه عنوان پ يمونوگراف ينارائه شود. ا يستز
 يرخانه) كه توسط دبNGHSسبز ( يمارستانهايب ياستاندارد مل

HELP يمؤسسه اعتباربخش يها ييشود به همراه راهنما يم يهته 
) ارائه NABHبهداشت (مراكز  و  يمارستانهاب ي) براQAI( يفيتك
 شود. يم

* اقدامات انجام شد ه در راستاي حفاظت محيط زيست در يكي 
  :از  بيمارستان وابسته به سازمان تامين اجتماعي 

بجاي كيسه هاي پالستيكي (به دليل اي  ي پارچهكيسه استفاده 
ل تباد كاغذ صرفه جويي پراكندگي اين بيمارستان )در راستاي

اطالعات و نامه هاي از طريق اتوماسيون و كليه سيستم  اطالع 
 رساني بصورت  نرم افزار و الكترونيكي مي باشد. 

كاشت نهال  در روز درختكاري توسط پرسنل انجام و در  -1          
              جهت رشد اين درختان همكاري الز م انجام ميشود 



م استفاده از سركه به جاي واتيكس در شستشويي برخي از اقال -2 

آب رفت هدر از جلوگيري جهت پوسيده هاي لوله بازسازي و تعويض -3 

 از استفاده و تهران آب با آبياري ساعات كاهش جهت ريزي برنامه-4
شهرداري منابع  

 يك جديد به جاي اسقاط خريد لنژري دستگاه اندازي راه و نصب-5
لنژري قديمي دستگاه جاي به اتوماتيك تمام لنژ دستگاه  

 فضاي آبياري جهت خانه تصفيه پساب از استفاده جهت ريزي برنامه-6
 سبز

 7-نصب سيستم پايش آنالين جهت بررسي فاكتورهاي پساب

-اصالح روند گرمايش بيمارستان ( جايگزين نمودن گاز بجاي گازوئيل)
8 كاهش توليد پسمانداز طريق فرهنگ سازي و تشويق واحدهاي كه  

 با  توزين ماهيانه پسماند كمتري توليد كردند 

امحائ و بي خطر سازي پسماند هاي شيميايي و دارويي توسط شركت 
 هاي معتمد محيط زيست و وزارت بهداشت  

 يدر راستاي اجراي مصوبات دستورالعمل ميناماتا (عدم خريد ترمومترها
جيوه اي و فشار سنج جيوه اي  و درصورت خرابي اين فشارسنج هاي از 
رده خارج ميشود و عدم خريد منابع نوري حاوي جيوه ( المپ هاي 

 مهتابي و المپ فشرده كم مصرف ) 
شرح وظايف  اين بيمارستان هر ماه در  تشكيل كميته بهداشت

 كميته به شرح ذيل مي باشد: 

زشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط تهيه و تدوين مطالب آمو
با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي كاركنان رده هاي 

 مختلف

 ، عمومي شبكه(  بيمارستان مصرف مورد آب وضعيت 	بررسي
 آن به مربوط پرونده تشكيل و) خصوصي شبكه

ظارت ، بررسي و كنترل بهداشتي بر كليه مراحل مختلف جمع ن
نگهداري موقت و دفع زباله هاي آوري ، تفكيك ، انتقال ، 

 بيمارستاني و نيز جلوگيري از فروش و بازيافت زباله بيمارستاني

كنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازي محيط ، دفع 
بهداشتي زباله و در صورت نياز استفاده اصولي از روش هاي 

 شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركتهاي سم پاشي غير مجاز

وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بررسي 
بيمارستان (گرمايش ، سرمايش ) و پيگيري در جهت رفع 

 مشكالت احتمالي موجود

 شرايط: (  شامل آشپرخانه كار نحوه بر مستمر بهداشتي و فني نظارت
 مواد نگهداري انبار ، سردخانه وضعيت ، آشپزخانه محيطي بهداشت

 اطاق ، كاركنان فردي بهداشت ، بهداشتي سرويسهاي ، غذايي
حت كاركنان  شستشو و ضدعفوني ظروف ، شستشو و ضدعفوني استرا

سبزيجات خام مورد استفاده ، وضعيت بهداشتي مواد غذايي آماده طبخ 
 ، وسايل و ظروف مورد استفاده و ... )

نظارت وكنترل دائم برامورمربوط به رخشتويخانه و رعايت كليه نكات 
داشتي از نظر تفكيك البسه ضدعفوني از غير عفوني در ايمني و به

هنگام شستشو و استفاده از دستگاههاي شوينده اتوماتيك و مواد پاك 
 كننده مناسب و نهايتاً ضدعفوني و اطوكشي البسه بخش عفوني و آلوده

آموزش و نظارت بر اصول ايمني و اطفاء حريق در كليه بخش هاي 
 بيمارستان

ي اجراي ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج رنامه ريزي براب
ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور 

فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار) و ارائه 
 گزارش به مديريت بيمارستان

 بحث و نتيجه گيري -4
 از مانع بيمارستان سبزاعتباربخشي  برنامه در ها چالش اين وجود

 مي هدف شاخص هاي مديريت سبز به رسيدن و صحيح اجراي

 تعلبه  گردد اجراي استاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان سبز
عملكرد ضعيف وزارت بهداشت و درمان و عدم توجه كافي به مقوله 
محيط زيست چه از نظر اجرايي و چه از نظر اطالع رساني انتظار 

اين  پياده سازيو   وضوع مورد توجه قرار گيردمي رود اين م
نيازمند تغيير نگرش كاركنان، تغيير فرهنگ سازماني، استانداردها 

مداوم در مفاهيم استاندارد هاي  اعتباربخشي آموزش هاي 
 فيتيارائه خدمات با ك يبرابيمارستانها  بيمارستان سبزمي باشد لذا

 يو مصالح ساختمان ييذابرق ، آب ، مواد غ ياديز يرباال ، مقاد
اقدامات ساده ،  اين راهكارها و با استفاده از كه كنند.  يمصرف م

 ياديخود را تا حد ز يطيمح يردپا توانند يم يدارهوشمندانه و پا
رويكردهاي زيست محيطي باعث حفظ و  اتخاذ با و  كاهش دهند

اشتراك گذاري تجربيات و دانش  شاهد بهو  گرددندپايداري محيط 
 سيستم هاي مديريت محيط زيست، از طرف مراكزدر راستاي 

 .باشيم درماني 
 
 

 مرجع : 
 
 ميرزايي.آمنه، اله، قاسمي.باب صادقي.همايون، اعظمي.صابر،-1

زيرساخت ها و موانع موجود در " )،1392( ميرحسين آقايي.
بيمارستان هاي استان آذربايجان شرقي جهت اجراي اثربخش 



 "يك مطالعه تلفيقي ديدگاه مديران بيمارستان ها:اعتباربخشي از 
  .42-35،ص2،شماره 4سالمت،دوره ،تصوير

بررسي آسيب هاي اعتباربخشي از نگاه مشاوره اعتباربخشي  -2
 مركز رسالت رازي، دكتر تويسركان منش

انجمن مديريت ســبز ايران, بيمارســتان هاي ســبز با رويكرد   -3
 1388اعتباربخشي, 

ست پايدار:      سهرابي,   .4 سبز و محيط زي ستان هاي  رحيم. بيمار
مت دوم         ــ ماعي (قسـ تامين اجت مان  ــي عملكرد ســــاز  )بررسـ

ــازمـان تـامين اجتمـاعي , تـاريخ        ــاني ســ پـايگـاه اطالع رســ
ــتشــــــار  ــرس در   06/07/93انـ ــل دســــــتـ ــابـ   , قـ

سازي در ايران, قابل دسترس در         .  : سايت تخصصي بيمارستان 

http://hospital-ir.com/articledetails/1826/ 

 سايت سازمان محيط زيست كشور .6
ستان هاي          ستقرار مدل(بيمار سي ا سين و همكاران . برر ياري, ح
شي درماني تخصصي و         سبز با رويكرد اعتباربخشي)در مركز آموز

. اولين همايش 1388فوق تخصصي آيت ا...موسوي زنجان در سال 
ــجويي مديريت و فناوري هاي نوين در علوم بهد ــتي,  ملي دانش اش

 1389سالمت و محيط زيست, تهران, 
www.greenhospitals.net 
 http://www.iran-gma.com/awards-and-
certificates/greenhospital/ 
 
 


