
ضوابط بهداشت محیط و حرفه ای در 
و بهره برداری  ساخت،تجهیسطراحی ،

بیمارستاوها



مقدمه

هزدم سالهت■

بیوار سالهت■

کارکٌاى سالهت■



باالدستیو اسناد قوانین 

  بروامه ششم توسعه

 (قاوون و 7ماده ) پسماودمدیریت قاوون..

بهذاشتی و ،آرایشی خوردوی مواد قبوون 13 مبده  

 پسماودآییه وامه اجرایی قاوون مدیریت

 وابسته وپسماودهایپسشکی  پسماودهایضوابط و روشهای مدیریت اجرایی"  

24/4/1371 مورخ وزیران محترم هيئت مصوة محيط بهذاشت وبمه آئيه

ایران بيمبرستبوهبی بخشی اعتببر استبوذاردهبی

  بيمبرستبنبرداری  وبهرهآیيه وبمه تبسيس



باالدستیقوانین و اسناد 

 ٌقاوًن مجازات اسالمی 688ماد

 کار  قاوًن  4فصل

 ٌ96مادٌ  1ي تبصرٌ  92ماد

 حديد مجاز مًاجٍُ شغلیOEL

 کارآییه وامٍ َای ایمىی ي بُداشت



طزاحی، ساخت ، تجِیش ّ ًکات هِن بِذاشت هحیطی در 

بِزٍ بزداری بیوارستاى ُا

 اهاکي هشاحن ّ آلْدٍ کٌٌذٍ، لابل دستزسی بزای ّری اس د)اًتخاب صحیح هحل بیوارستاى

....(ًشاًی  ّ آهبْالًس ّ هاشیي ُای آتش 

 ( ّشیویایی، فیشیکی هیکزّبی)شزب با رعایت استاًذاردُای هلی تاهیي آب

 بیوارستاىفاضالب سیستن

 ( پسواًذّّ اتالک ًگِذاری هْلت  پسواًذبی خطز ساس سیستن ) پسواًذهذیزیت....

(کف ّ دیْار ّ سمف) ساختواى  شزایط بِذاشتی

 ُای بِذاشتی سزّیس

 ُا ّ آبذارخاًَغذایی، هْاد  سزدخاًَآشپشخاًَ؛......

 غذاییّ هحل ُای عزضَ هْاد بْفَ ُا



ُاهِن بِذاشت هحیطی در طزاحی، ساخت ، تجِیش ّ بِزٍ بزداری بیوارستاى ًکات 

ُا  ایوٌی پزتگاٍ ■

ایوٌی راٍ پلَ ُا، راُزُّا ّ پٌجزٍ ُا–

ایوٌی حزیك■

...(ّ بزاًکارداس جولَ ظزفیت خزّج افزاد ،ابعاد ) خزّج اضطزار با در ًظز گزفتي شزایط بحزاًی راُِای –

سیستن اعالم ّ اطفاء حزیك–

ایوٌی بزق■

هحیط ّ ابشار ارگًْْهی■

هعایٌات دّرٍ ای شاغلیي  ■

....(  ، اسکلتی عضالًی، فزسْدگی شغلی ّ  BBP)بیواریِای ًاشی اس کار ■

حْادث شغلی■

–Needle stick 

کارُای سخت ّ سیاى آّر■

کیفیت ُْای داخل■

■000

6



و بهداشت حرفه ای شاخض های بهداشت محیط 

بیمارستاندر 



دیدگاه بهداشت حرفه   کشورازآخریه وضعیت موجود بیمارستان ها در 
ای

جلسات برگزار شده کمیتو حفاظت  

فنی و بهداشت کار بیمارستانها

    کارشناسان بهداشت حرفو ای

شاغل در بیمارستان

  کارکنانتعداد 

بیمارستانی

تعداد کل  

بیمارستانها

5906 632 357282 928



میاوگیه کشوری شاخص

84.04 درصذ بیمارستان هایی که مذیزیت پسماوذ در آوها مطلوب می باشذ

74.34 درصذ بیمارستان هایی که مذیزیت فاضالب در آوها مطلوب می باشذ

78.22 در صذ بیمارستان هایی که وضعیت آشپشخاوه و غذا خوری آوها اس وظز  
.محیط مطلوب می باشذبهذاشت 

86.09   های بخش وضعیت که هایی بیمارستان درصذ
اس وظز بهذاشت محیط مطلوب می باشذآوها  



کشوری  عنوان

92.8 فعال دستگاه دارای بیمارستاوهای درصذ

4.4 فعال غیز دستگاه دارای بیمارستاوهای درصذ

0.1 دستگاه خزیذ معتبز داد قزار دارای بیمارستاوهای درصذ

2.6 دستگاه فاقذ بیمارستاوهای درصذ

98.2 متوسط و خوب تفکیک دارای بیمارستاوهای درصذ
10

و   پسشكی پسماودخطرساز  بی دستگاههایوضعیت موجود  بیمارستاوهای کشور در خصوص آخریه 
96آبان – پسماودتفكیک 




