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بهداشت محیط بیمارستان



انبیمارستدر محیط بهداشت لزوم توجه به اصول 

 بیماریهاعلم پیشگیری از

 بیمارستانی  عفونت های کاهش

ضرر و زیان های و جلوگیری از بسیاری از مرگ و میر ها

ونیفعناشی از کار افتادگی و یا هزینه باالی درمان بیماران 

  زیبایی محیط و جلب اعتماد بیماران



اطمینان از اثر بخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوهاکسب 

 درخواست دزیمتری از جهت بررسی مقدار نشت اشعه از دیوار و دربهای رادیولوویی

اههای و برخی دستگاهها شش ماه یکبار یا در صورت تغییر در ساختمان و یا دسوتگ 

مولد پرتوایکس

      کنترل عالئوم هشوداردهنده روی درب ورودی درب پرتونگواری بوا تبوویربرداری

ببورت دوره ای

     نبب چراغهای آالرم پرتودهی در باالی درب اتاقهای رادیولویی بوه منووور اطوال

رسانی همکاران و بیماران از تابش پرتو در اتاق ها  

وماستفاده پرتو کاران از شیلدهای حفاظتی جهت بیماران و کارکنان در موارد لز

ز تابشوی  استفاده پرتوکاران از فیلم بج به عنوان وسیله ی مانیتورینگ و سنجش د

اشعه در بخش های مختلف کار با پرتو



اطمینان از اثر بخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوهاکسب 

انجام معاینات پزشکی دوره ای پرسنل پرتوکار هر شش ماه یک بار

   ام انجام گرافی با استفاده از اپرون و سایر وسایل حفاظتی در صوورت ضورورت انجو

تبویربرداری جهت بانوان باردار با اشعه یونیزان

      انجام هرگونه رادیوگرافی خارج از بخش رادیولوویی فقوط در مووارد اوریانسوی بوا

تشخیص پزشک معالج  و دستور کتبی ایشان  

وسوط  انجام کنترل کیفی دستگاههای پرتوساز از طریق شرکتهای مجاز اعالم شده ت

سازمان انریی اتمی  

 در صورت وجود نقص فنی در هر یک از تجهیزات پرتونگاری،خودداری از کوارکردن

با دستگاه معیوب به منوور جلوگیری از تکرار گرافی

محدودیت درخواست رادیوگرافی جهت اطفال توسط پزشک معالج



پیشگیری و کاهش آالیندههای ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

و هماهنگی با مسئول بخش درخبوص رعایت موازین حفاظت فردی برای کارکنان

بیماران در صورت تبویب پرویه های عمرانی  

در مرحله اول تخلیه کامل بخش در صورت تبویب پرویه های عمرانی و درصورت

تخریب ساختاری بخش

انتقال درصدی از بیماران  به بخش های دیگر در صورت  جداسازی فضای تخریبی و

عدم اجرای بند مذکور  

 فووراهم کووردن وسووایل حفوواظتی الزم  بوورای حفاظووت کارکنووان بخووش  در برابوور

رویه آلودگی های ناشی از تخریب ، حفاری ، خرد کردن و کوبیدن توسط پیمانکار پو 

را فراهم می نماید

استفاده مطلوب کارگران  از وسایل حفاظتی در انجام کارها



پیشگیری و کاهش آالیندههای ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

 توسط  ( آبپاشی) اعمال روش های  مناسب جهت جلوگیری از انتشار گرد و خاک

مسئول انجام ساخت و ساز  

خروج نخاله های ساختمانی و پسماندهای مربوطه

تنوارت بر رعایت الزامات ایمنی توسط پیمانکاران بوسلیه کارشناس بهداش

حرفه ای مرکز و طرح موارد مورد نیاز در کمیته ایمنی 

ارنوافت نهایی محوطه و یا بخش مورد تعمیر توسط پرسنل خدماتی در پایان ک



نوارت بر نحوه تهیه و نگهداری  مواد اولیه غذایی

 حمل و نقل مواد اولیه غذایی با وسایط نقلیه مجاز و دارای شرایط بهداشتی

د و انقضاء توجه به بسته بندی مجاز و دارا بودن پروانه معتبر بهداشتی و تاریخ های تولی

توسط مسئول خرید مواد غذایی بیمارستان 

تی چک محبول خریداری شده از نور بسته بندی مجاز و دارا بودن پروانه معتبر بهداش

و تاریخ های تولید و انقضاء توسط انباردار مواد غذایی و کارشناس تغذیه

حیط نمونه برداری جهت انجام آزمایشات الزم قبل از مبرف توسط کارشناس بهداشت م

در صورت نیاز و معدوم سازی مواد غذایی فاقد استاندارد با تنویم صورتجلسه

   پالوت و بوه دور از موواد    / نگهداری مواد غذایی در انبار و سردخانه ها بور روی قفسوه
شوینده

استفاده از مکانیسمهای ایمن و تمام خودکار برای ورود و خروج به سردخانه ها



نوارت بر نحوه تهیه و نگهداری  مواد اولیه غذایی

 در باید دقت شود که)نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی در یخچال یا سردخانه مناسب

(طول مدت نگهداری، فساد یا تغییر کیفیت در مواد غذایی اتفاق نیفتد

     درج تاریخ ورود مواد غذایی بر روی آنها توسط انباردار تغذیوه و اولویوت خوروج موواد

غذایی بر اساس تاریخ ورود آنها

      ،خودداری از نگهداری مواد غذایی پخته شده بورای روزهوای بعود و در صوورت انجوام

یخچال/نگهداری حتما در ظروف دربدار در سردخانه

   نوارت بر عدم قرار گیری مواد غذایی خام و پخته و شسته و نشسوته در کنوار هوم در

داخل یخچال و سردخانه ها 

 چک کردن درجه حرارت یخچال و سردخانه ها و ثبت آن ها توسط واحد تعذیه ببورت

دوبار در روز



و توزیع غذاطبخ،نوارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی

    انجام مراحل آماده سازی مواد اولیه بسته به نو  ماده غذایی در محول هوای مخبووص

تفکیک شده و جدا از سالن پخت توسط پرسنل آموزش دیده 

سازی رعایت دستورالعمل سالمسازی میوه و سبزیجات خام توسط پرسنل مسئول آماده

مواد غذایی در آشپزخانه و آبدارخانه ها

ماده رعایت دستورالعمل خروج مواد گوشتی از دوران یخ زدگی توسط پرسنل مسئول آ

سازی مواد غذایی در آشپزخانه

 استفاده از تخته جداگانه برای گوشت و سبزیجات

 کوتاه بوودن نواخن و مووی سور، اسوتفاده از یوونیفرم       )رعایت موازین بهداشت فردی

ر توسوط کلیوه پرسونل شواغل د    ( مخبوص، ماسک، دستکش وکاله ، تمیزی یوونیفرم 

آشپزخانه و آبدارخانه ها



و توزیع غذاطبخ،سازینوارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده 

یول  اخذ کارت بهداشتی و گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی توسط کلیه پرسنل دخ

در تهیه و توزیع مواد غذایی

و توزیع در امر تهیه( بیماریهای پوستی،تنفسی و اسهال )ممانعت از کارکردن افراد بیمار

مواد غذایی تا برطرف شدن بیماری و تاییدیه مجدد پزشک 

استفاده از ظروف مناسب طبخ در مراحل تهیه و طبخ غذا

 ه آمواده  گندزدایی تجهیزات،میزهای کار،تخته ها و لوازم مرتبط ب/شستشو و ضدعفونی

سازی غذا بعد از اتمام کار طبق اصول آموزش داده

 ولوه در  توزیع غذای کلیه بیماران بخش عفونی، بیماران ایزوله در بخش ها ، بیمواران ایز

در ظوروف یکبوار مبورف    ( به صوالحدید کارشوناس تغذیوه   )اوریانس و سایر بیماران 

بهداشتی و غذای سایر بیماران در سینی های غذای تمیز



رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری
در بخشهای ویژه

بستری اخذ کارت بهداشتی توسط کارکنان مرتبط در امر تهیه و توزیع غذا برای بیماران
در بخش های ویژه  

    ه توزیع غذا بین بیماران بخش های ویژه توسط کارکنان شواغل در آبدارخانوه هور طبقو
بوسیله ترالی های گرمدارخانه  

استفاده از آسانسور اختباصی در صورت نیاز برای حمل غذا بین طبقات
 و ( یمارکشیدن غذا و تحویل به ب)توزیع غذا توسط پرسنل آبدارخانه ها ببورت دو نفره

با نوارت کارشناس تغذیه  
ل غذااستفاده از پوشش مناسب،دستکش و ماسک توسط پرسنل آبدارخانه بهنگام حم
وسوط  کنترل درجه حرارت مواد غذایی در حال توزیع بروش بهداشتی ببورت تبادفی ت

کارشناس بهداشت محیط  
  نوافت مرتب ترالی های حمل مواد غذایی توسط پرسنل آبدارخانه
 ایر و سبرای بیماران ایزوله توزیع غذا در ظروف یکبار مبرف مناسب در بخش های ویژه

بیماران به تشخیص واحدهای تغذیه و بهداشت محیط



بخشهاجمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از 

تعویض ملحفه و البسه بیماران ببورت حداقل روزانه و در صورت رویت آلودگی

 در بین مخبوص البسه کثیفکثیف ولی غیر عفونی قراردادن البسه

ه بوه  قراردادن ملحفه ها و البسه بیماران بستری در اتاق های ایزوله و همچنین البسه آغشت

ر مواد دفعی و خون در داخل کیسه های پالستیکی زرد رنگ و نبب برچسب مشخبوات بو  

روی آنها

 ط توسو ...( دستکش، ماسک و )رعایت احتیاطات عمومی و استفاده از وسایل حفاظت فردی

پرسنل خدماتی در زمان جمع آوری و انتقال ملحفه های آلووده بوه خوون و سوایر مایعوات      

،ترشحات و مواد دفعی

   ا اطمینان از عدم باقی ماندن سرسوزن و سایر وسایل نوک تیز و برنده در داخول ملحفوه هو

توسط پرسنل خدماتی داخل بخش ها حین جمع آوری 

        رعایت ورودی کثیف از خروجی تمیوز رختشوویخانه بوه هنگوام تحویول و تحوول البسوه

کثیف/تمیز



بخشهاجمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از 

 مسئول جمع آوری البسه بر علیه بیماری هپاتیت واکسینه شدن پرسنلB

 هنگام جمع آوری البسه  و ملحفه آلوده با خون و مواد دفعوی توسوط پرسونل خودماتی     در

گوه  ببورتی پیچیده شود که قسمت آلوده در وسط ملحفه محفوو  ن ملحفه داخل بخش ها، 

داشته شود

ا رعایت انتقال البسه کثیف بعد از جمع آوری به رختشویخانه بطور روزانه در ساعات مقرر و ب

اصول حفاظت فردی

 واضحآلودگیشستشوی بین های البسه حداقل هفته ای یکبار و در صورت وجود

 یزتمتوسط پرسنل خدماتی و فقط با ترالی مخبوص حمل البسه انتقال البسه تمیز

تمیز بر روی آنها/تفکیک رنگی بین های البسه و درج مشخبات مربوط به کثیف

سهنگهداری بین های کثیف در بخش ها در اتاق های شستشو و بین های تمیز در انبار الب



رعایت اصول بهداشت و کنترل عفونت در رختشویخانه

ش و تحویل البسه و ملحفه از خدمات بخش ها توسط پرسنل شاغل در رختشویخانه و شمار

ل از ثبت آنها در دفتر تحویل و تحول، تفکیک البسوه و ملحفوه عفوونی از غیرعفوونی قبو     

بارگیری در ماشین های شستشو در فضای اتاق کثیف

 ه بوه  در البالی ملحفه ها توسط پرسنل رختشوویخان ... اطمینان از عدم باقی ماندن سوزن و

ورت هنگام تحویل گرفتن البسه و ملحفه  از بخش ها و گزارش به واحد بهداشت محیط در ص

مشاهده

    اطال  به مسئول واحد یا کارشناس بهداشت حرفوه ای مرکوز در صوورتneedle stick

شدن پرسنل رختشویخانه

 دسوتکش، ماسوک، چکموه و    )رعایت احتیاطات عمومی و استفاده از وسایل حفاظت فردی

ون و سایر در کلیه مراحل تحویل و تفکیک البسه و ملحفه های آلوده به خ(آپرون پالستیکی

مایعات ،ترشحات و مواد دفعی



رعایت اصول بهداشت و کنترل عفونت در رختشویخانه

تفکیک البسه و ملحفه عفونی از غیرعفونی قبل از بارگیری در ماشین های شستشو

  ایلونی تحویل البسه عفونی آغشته به خون، مواد دفعی و سایر ترشحات بیمار در کیسه هوای نو

در توسوط پرسونل خودماتی   )زرد رنگ سربسته با درج مشخبات مربوط به بخش بر روی آنها 

و گزارش موارد نامنطبق( بخش ها

 دقیقه 30به مدت ( دترجنت)شستشوی ملحفه و البسه باید با آب داغ و پودر لباسشویی

ه می شود استفاده از پودر بیشتر جهت ماشین عفونی و ماشینی که البسه اتاق عمل در آن شست

دقیقه شستشو25برای حداقل ( درجه فارنهایت160)در جه سانتیگراد 71تامین دمای حداقل

 ت پی پی ام کلر باقیمانده در صورت استفاده از ترکیبوا 50-150)استفاده از محلول های گندزدا

درجه سانتیگراد استفاده شود60درصورتیکه از حرارت زیر ( دقیقه15کلر زا  و به مدت 

  ل بوه دلیو  ) ممانعت از ریختن همزمان محلول گندزدا بهمراه پودر لباسشویی به داخول ماشوین

( کاهش اثر مواد گندزدا



راکوز   کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مبه 

شابه بهداشتی درمانی، آزمایشگاههای  تشخیص طبی و سایر مراکز م

یّت، سوم که به دلیل باالبودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل 

کوه بوه   و مشابه آنبیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی 

.نیاز دارند، گفته می شود( مدیریت خاص)مراقبت ویژه 

زریوق  پسماند تولید شده در اثر فعالیتهای درمانی در منازل ماننود ت 

.رندنیز در گروه پسماند پزشکی قرار می گی... انسولین، دیالیز و 

تعریف پسماندهای بیمارستانی



 جوزء  درصد زائدات تولید شده در مراکز بهداشوتی درموانی   90تا 75حدود

.گردندبندی می طبقه ( خانگیشبه )معمولیزباله های بی خطر و یا 

10 وامول  درصد باقیمانده زباله های بیمارستانی به دلیل اینکه حاوی ع25تا

ونی و عفونی، مواد سمی، سرطانزا و نوایر آنها هستند به عنوان زباله های عف

.محسوب می شوندخطرناک 

 یگر کامول از یکود  بطور در نقطه تولید پزشکی ویژه عادی و پسماندهای اگر

شوهرداریها و عوادی بور عهوده    پسوماند  مدیریت مسئولیت ، شوندتفکیک 

کی ویژه مدیریت پسماند پزشتنها مسئول مراکز تولیدکننده بوده و دهیاری 

ت مسوئولی خطرنواک و  در غیر این صورت کل پسماند پزشکی . خواهند بود

.مدیریت آن بر عهده تولیدکننده است



: دسته زیرطبقه بندی می کند9سازمان جهانی بهداشت پسماند پزشکی ویژه را در

ی، پسماند حاوی میکروارگانیسم هوای بیمواریزا ماننود کشوتهای آزمایشوگاه     : زائد عفونی مواد . 1

بخش ایزوله،باند، مواد و وسایلی که در تماس با بیماران عفونی بوده اندپسماند 
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دستورالعملاساسبربایستیمی
اجراییمدیریتروشهایوضوابط"
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اداستنبهکهبهداشتوزارت"وابسته
نتدویپسماندهامدیریتقانون11ماده

.استاجرادرحالاست،گردیده



کدبندی رنگی پسماند پزشکی

خصوصیات کیسه 

ظروف نگهدارییا 

کیسهرنگ 

یا ظروف نگهداری

نوع پسماند

شتمقاوم در برابر پارگی، غیرقابل ن زرد پسماند عفونی

ن  جعبه ایمن که در برابر سوراخ شد
مقاوم است

با برچسب  )زرد 
(نوک تیز و برنده

دهپسماند نوک تیز و برن

مکیسه یا ظروف پالستیکی مقاو سفید یا قهوه ای پسماند شیمیایی و 
دارویی

یزانجعبه سربی با عالمت تابش یون - پسماند رادیواکتیو

و باید بطور جداگانه جمع آوری شده
در گورستان محل دفن شود

- پسماند پاتولوییک
(اعضای بدن و جنین)

مکیسه یا ظروف پالستیکی مقاو کیسه مشکی  پسماند عادی



خطرکمیت و کاهش 

 میت استفاده از موادی که زائدات کمتری تولید می کنند و یا زائدات آن ها س: کاهش منبع

کمتری دارد

  متمرکوز : مدیریت و کنترل عملیات درسطح مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشوتی درموانی

کردن خرید مواد شیمیایی و کنترل جریان آن در مرکز

 دم مبرف خرید با مقدار کمتر و با تعداد دفعات بیشتر،تق: مدیریت مواد شیمیایی و دارویی

...محبوالت قدیمی تر،مبرف همه محتویات ظرف و 

با این روش حجم پسماند پزشکی ویژه کواهش یافتوه و هزینوه   : جداسازی صحیح جامدات

مدیریت آن کاهش می یابد

     و درحال حاضر با توجه به وضعیت کنونی مودیریت پسوماند در کشوور، هرگونوه بازیافوت

احل استفاده مجدد از پسماندهای پزشکی غیرمجاز است ولی در آینده می توان برخی از مر

را اجرا کردبازیافت و استفاده مجدد 



تولیدجمع آوری، جابجايی و نگهداری در محل 

هایکیسهازبرندهوتیزپسماندهایازغیرپسماندهاینگهداریوآوریجمعبرای

.شودمیاستفادهپالستیکی

بستخوبیبهراآنهادربتوانتانشوندپرنبایدظرفیت3/4ازبیشهاکیسه.

نشوندبستهدیگرکنندهسوراخروشهاییاومنگنهبا.

هاهبستاینمیکنند،اشغالرازیادیحجممعموالً،پسماندحاویهایبستهکهآنجاییاز

.شوندفشردهدفعیاتبفیهازپیشنباید

دینبکهمخبوصیظروفدرباید(هاترمومتر)خطرناکسنگینفلزاتحاویپسماندهای

.شوندآوریجمعاستگردیدهتعبیههابخشدرمنوور

وتیورادیواکشیمیایی،عفونی،پسماندهایازیکیباعادیپسماندشدنمخلوطصورتدر

(خطردرجهبهبستهپسماندنو احتساب)استممنو آنکردنخارجآننوایر



تولیدجمع آوری، جابجايی و نگهداری در محل 

حملوهریختپالستیکیهایکیسهدرنبایدبدنسیاالتوخونیمحبوالت،مایعات

ادرارهایکیسهریختن.باشندمخبوصهایکیسهیاظروفدرآنکهمگرشوند

.استممنو زبالههایکیسهدرآنهاداخلمحتویاتبهمراه

نگهداریبرایخود،بهمخبوصهایکیسهوظروفدرآوریجمعازپسپسماندها

لسطاین.شوندمیدادهقرارشدهذکررنگیکدبندیباهاییسطلداخلدرحمل،و

شوندضدعفونیوشستهشدن،خالیبارهرازپسبایدها

ازکیسهمحتواینو تعیینوبرچسبداشتنبدوننبایدپسماندمحتویکیسةهیچ

.شودخارجتولیدمحل

زبالهبعنوانهابیمارستاندرآلودگیانتقالاحتمالبدلیلکهخشکنانآوریجمع

رددگدفعروزانهبطوروشدهانجامرنگزردهایکیسهدربایدشود،میتلقیعفونی



ضوابط و "دستور کار اجرایی یکسان سازی  و رفع برخی ابهامات اجرای
"روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

 پسووماندهای تیووز و برنووده درsafety box  پوور شوودن و پووس از  جمووع آوری  گووردد ¾

وجمع آوری و به محل تعیین شده برای ذخیره موقت پسماند حمل شده ،  safety boxظرفیت

.گردندسپس بی خطر سازی  

بایوود بوودون دسووتکاری داخوولسوووزن سوورنگ نبایسووتی مجوودداً درپوووش گووذاری گووردد و

safety box  جمع آوری  شود

 سوزن و سرنگ تواماً درsafety box      جموع آوری شوود و از جداسوازی آن اجتنواب گوردد .

.درمورد سوزن و سرنگ آزمایش های تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرایی خود عمل نمایند

 سوزن ست سرم ، جدا شده  ودرsafety box  مابقی ست سرم  و باتول سورم بوه    . قرار گیرد

.عنوان پسماند عفونی در نور گرفته می شود و مطابق پسماند عفونی مدیریت شوند

 ماند باتل های سرم در صورتیکه حاوی داروهای سایتوتوکسیک و خطرناک باشند به عنوان پسو

.دشیمیایی و دارویی محسوب می شوند و بایستی مطابق پسماندهای مذکور مدیریت شون



ضوابط و "دستور کار اجرایی یکسان سازی  و رفع برخی ابهامات اجرای
"روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

     محتوای باتل های حاوی سرم های قندی و نمکی که ببورت کامل اسوتفاده نشوده انود و یوا تواریخ

باتول  مبرف آنها منقضی شده است را میتوان با مقادیر زیادی آب رقیق نموده و در فاضالب تخلیه و

.سرم، در پسماندهای عفونی قرار گیرند

 نی  پسماند های عفو. زرد در اتاق های بستری عادی و تحت نور ممنو  استو سطل قراردادن کیسه

تاق این مکانها در داخل سطل زرد دارای کیسه زرد که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به ا

آورده می شود ،قرار دا ده می شوند

 وب می عفونی محساتاقهای عمل ،اتاقهای ایزوله ، بخش دیالیز و بخش اوریانس و آزمایشگاه پسماند

گردد و دراین بخشها می توان  کیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظوروف بورای پسوماندهای    

عادی  خودداری گردد

در حال حاضر بازیافت کلیه پسماندهای پزشکی ممنو  است.



ضوابط و "دستور کار اجرایی یکسان سازی  و رفع برخی ابهامات اجرای
"روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

 شوگاه  اداری آزمایو قسمت ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اوریانس درخبوص وضعیت پسماندهای

گاههای مانند سایر ایستگاههای پرستاری، در صورتیکه قرار دادن کیسه های پسماند عادی در ایسوت 

ی و سوایر  پرستاری باعث اختالل در فرآیند تفکیک نشود، پسمانهای تولید شده در این قسمتها عاد

.پسماند بخش های فوق مطابق پسماند پزشکی ویژه مدیریت می شوند

 نببsafety box ز پسماند های تی. ممنو  است( مانند اوریانس)در اتاق های بستری و تحت نور

تاق آورده و برنده این مکانها درداخل سیفتی باکس  که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به ا

ولی در بخش های ویژه  و اتاق ایزوله ،اتاق خون گیوری آزمایشوگاه و   ، می شود ،قرار دا ده می شوند

را safety boxدر یونیت هر بیمار می توان (  PICUو CCUبه جز بخشهای دیالیز ،) اتاق عمل 

در محل مناسب ببورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد

ان اعضا و اندام های قطع شده بدن  و جنین مرده بایستی طبق احکام شرعی جمع آوری و به آرامست

.انتقال داده شده  و تحت شرایط بهداشتی دفن گردد



نگام  استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت موازین بهداشتی به
.جمع آوری و انتقال زباله الزامی است



بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

از غیرسوز بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده عفونی توسط دستگاه بیخطرس

( هیدروکالو در این مرکز)

  نگهداری پسماندهای معمولی در چرخ های مخبوص در جایگاه نگهداری موقت پوس از

انجام فرایند بیخطرسازی

  حمل پسماندهای بیخطرسازی سازی شده بهمراه پسماندهای معمولی ببوورت روزانوه

توسط شهرداری به جایگاه دفن بهداشتی شهر 

      ازاندیکاتور بیولوییکی مربوط به صوحت عملکورد دسوتگاه ببوورت روزانوه در یکوی

رددسیکل ها در داخل دستگاه قرار گرفته و نتیجه آن توسط آزمایشگاه گزارش می گ

به آنروز نگهداری پسماند خروجی از دستگاه تا اخذ نتیجه منفی تست میکروبی مربوط

در جایگاه های نگهداری موقت



بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

   ایود  در صورت مثبت شدن نتیجه تست بیولوییک، کلیه پسوماندهای روز موورد نوور ب

مجددا بیخطرسازی گردند

      ، استفاده از وسایل حفاظت فردی بهنگام انجوام تموامی مراحول جموع آوری، انتقوال

بیخطرسازی و دفع پسماندهای بیمارستانی 

 اطال  به مسئول واحد و کارشناس بهداشت حرفه ای در صورتneedle stick شدن

زباله بر یا تکنسین دستگاه بهنگام انجام کار

          ارسال اظهارنامه بوی خطور سوازی پسوماندهای عفوونی و تیوز و برنوده بوه معاونوت

( ببورت فبلی)و محیط زیست استان( ماهانه)بهداشتی

توزین پسماندها باید بطور روزانه توسط واحد مدیریت پسماند



دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی

 دارویوی، ینوتوکسویک و فلوزات سونگین در محول      -نگهداری پسماندهای شویمیایی

نگهداری موقت مخبوص این دسته از پسماندها پس از جمع آوری از بخش ها 

 الم از عقد قرارداد با شرکت مجاز بیخطرساز پسماندهای شیمیایی و دارویی طبق اسوتع

معاونتهای بهداشتی و غذا و دارو

طرسازی انتقال پسماندهای شیمیایی، دارویی، ینوتوکسیک و فلزات سنگین جهت بی خ

ناس با رعایت کلیه موازین آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک و با حضور کارش

بهداشت محیط ، نماینده شرکت و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست

   ر استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب بهنگام انجام تمامی مراحول بسوته بنودی د

کیسه های مخبوص  و  انتقال پسماندها به ماشین انتقال



کنترل حشرات و جوندگان
 قال بیماری برخی مطالعات نقش مگس را در انت)ناقل مکانیکی برای انتقال میکروارگانیسم ها

(شیگال و فرم های دیگری از بیماریهای اسهالی ثابت کرده است

 موی  وجود داشته باشد رشد و تکثیور غذا و رطوبت و گرما به میزان کافی در مکان هایی که

یابند

 نیواز ،  ، دفع بهداشتی زباله و درصورتحشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط کنترل

استفاده اصولی از روش های شیمیایی 

 ی مو استفاده از سموم شیمیایی آخورین راه حول  علت آلودگیهای زیست محیطی معموالً به

باشد

گزارش به واحد بهداشت محیط در صورت مشاهده

  مکاتبه با مسئول بخش در خبوص ابجاد آگاهی پرسنل ازMSDS   سموم موورد اسوتفاده

طعمه گذاری قبل از انجام فرایند/طی سمپاشی



گندزداها وضدعفونی کننده ها
ب از اجسام و سطوح توسوط آ ( آلی و معدنی)حذف تمام آلودگی ها : نوافت یا پاکسازی

(دترجنت ها)و ترکیبات آنزیمی

ور فرایندی که توسط آن تموامی میکروارگانیسوم هوای بیمواریزا بجوز اسوپ      : گندزدایی

از بین می روداجسام بی جان باکتریها بر روی 

ور فرایندی که توسط آن تمامی میکروارگانیسوم هوای بیمواریزا بجوز اسوپ     : ضدعفونی

روداز بین می سطوح جاندار باکتریها بر روی 

ای حذف کامل و یا تخریب کلیه اشکال حیوات میکروبوی بوا روش هو    : استریلیزاسیون

فیزیکی و شیمیایی

 عفونی تاثیرگذاری منفی مواد آلی و معدنی بر روی  عملکرد مواد گندزدا و ضود بدلیل

ت پاکسازی قبل از گندزدایی،  ضدعفونی و استریلیزاسیون الزامی اسکننده ،















جداسازی تمیز از کثیف 

 استتماسعوامل بیماریزای پاتوین ناشی از کنترل هدف

بخش ها:
ص البسه تمیز از کثیف در بخش ها توسط دو بین با عالمت مشخداسازی ج

(کثیفبین های تمیز و )شده بر روی هریک از آنها 
 لبسه عفونی و آغشته به مواد دفعی در کیسه های زرد رنگ با برچسب االبسه

( ژریالن)عفونی و نام بخش ببورت جداگانه جمع آوری و تحویل رختشویخانه 
گردد

واحد استریلیزاسیون مرکزی(CSSD)
جداسازی مسیر دریافت ست های کثیف از تحویل ست های استریل
 تعبیه خط قرمز و عالیم هشدار دهنده در ورود افراد به این واحد



جداسازی تمیز از کثیف  
رختشویخانه
کنترل ورود افراد متفرقه بداخل رختشویخانه
مجزا بودن محل دریافت البسه کثیف و تحویل البسه تمیز
ویخانه و تعبیه ماشین های لباسشوئی و دستگاههای آبگیردر قسمت کثیف رختش

کی در قسمت تمیز آنتلغتعبیه خشک کن ها و اتو پرسی و 
جداسازی بین های مورد استفاده در قسمت تمیز و کثیف با اشکال متفاوت

اتاق عمل
 قه تفرمتعبیه خط قرمز و عالیم هشدار دهنده درخبوص ممنو  الورود بودن افراد
  جداسازی مسیر ورود بیمار از پرسنل این بخش
 جداسازی راهرو و  آسانسور جهت انتقال ستهای استفاده شده و کثیف از

ست های استریل 



رفع آلودگی های محیط در بیمارستان
کف زمین:
ی بوا  فقط در مواردی که خطر آلودگ. استمعمول مبرف یک ماده دترجنت به تنهایی کافی بطور

.از یک ماده گندزدا نیز استفاده شود بهتر است بعضی عوامل بیماری زا وجود دارد 

 ده و سایر نواحی مرطوب بایستی در هر شیفت کاری بوا موواد پواک کننو    سرویس های بهداشتی

. شسته شوند 

سایر استفاده از تی های نخی و یا برس هاس مویی و کرکی در شستشوی سرویسهای بهداشتی و

.نواحی که قابلیت شستشو  جهت رفع آلودگی دارند، ممنو  است

  درصود  0/5دقیقوه درون محلوول   20بوه مودت   ، الزم است تی ها پس از شستشو بوا دترجنوت

زان جهت قرار گرفته و سپس ببورت آوییا محلول گندزدای سطوح ( وایتکس)سدیم تهیپوکلری

.خشک شدن قرار گیرند

 باید بطور روزانه تهیه شده و پس از هر بار استفاده درب ظرف گذاشته شودمحلول.



در محیط توصیه می شوددر صورت پاشیده شدن خون و ترشحات آلوده بیمار:

ستفاده شودااز وسایل حفاظت فردی -
خون و مواد آلوده با حوله یا پارچه یک بار مبرف جمع آوری و پاک شود و سوپس هماننود زبالوه    -

های عفونی دفع گردد
ی گنودزدای گندزدای سطوح و سپس با محلول شدهمحل  مورد نور با آب و دترجنت مناسب پاک -

ماده گندزدا و در صورت داشتن خلول و فورج از   % 1اگر سطح آلوده شده صاف باشد از رقت  )شود 
(ماده گندزدا% 10رقت   

 در محیط ریختوه شوده  خون یا مایعات آلوده به خون ی مقدار زیاددر صورتی که
ا خون و سایر مایعات ، محتوی شیشه شکسته بو یا اگر ( سی سی 30بیشتر از  ) 

:بایداشیا ء نوک تیز باشند 

شوداز وسایل حفاظت فردی استفاده -
پوشانیدحوله یک بار مبرف روی آن پهن نموده و موضع را -
دقیقه صبر کرد10ریخته و حداقل  % 10با رقت  ( وایتکس)روی آن محلول هیپوکلریت سدیم -
ه به آرامی و با رعایت موازین ایمنی آن را جمع آوری نموده و در ظروف مخبوص اجسام تیز و برند-

عفونی قرار داد
(مانند قبل ).گندزدایی انجام شودگندزدای سطوح محل با آب و دترجنت و سپس با محلول -



 ی باید در حد کافی صورت گیرد تا خاک و لکوه بور رو  دیوارها و سقفهاپاک کردن

گندزدایی این قسمتها مورد نیاز نموی باشود مگور در صوورت     . آنها مشاهده نشود

ودمشاهده آلودگی شناخته شده خون ، ادرار یا مایع آلوده کننده که باید پاک ش

       سطوح قابل دسترس بیماران مانند میوز مقابول تخوت هوای بسوتری ، الکرهوا ، و

اری حداقل یکبار در هرشیفت کو )بایستی روزانه چندین مرتبه همچنین یخچال ها 

.با ماده گندزدای مناسب سطوح  گندزدایی گردند( و همچنین در مواقع لزوم

 ز مقابول  توصیه می شود  بالفاصله قبل از سرو غذا برای بیماران نیز، گندزدایی میو

.تخت بیماران انجام شود

 ا  سطوح غیرقابل دسترس مانند روی کمدها و داخل آنها  و همچنین  پای پنجره هو

.باید به طور مرتب با دستمال مرطوب گردگیری شوند 

ود و از صندلی همراهان نیز طبق برنامه واشینگ بخش ها باید بطور مرتب نوافت ش

.صندلی هایی با روکش چوبی یا پارچه ای بدین منوور استفاده نگردد



بورای پواک  . باید حداقل روزی یک بار توسط پرسنل خدمات  شسته شووند حمام

ام عود از اسوتحم  ب. کردن به طور روزانه ، استفاده از یک ماده دترجنت کافی است 

وسوط  باید حموام را ت قبل از استحمام بیمارانی که زخم باز دارند یا بیماران عفونی

.محلول گندزدای مخبوص سطوح گندزدایی کرد

ین شیمن توالت ها و دستگیره ها باید حداقل یکبار در هر شیفت کواری و  همچنو  ن

تفاده از برای شستشوی  روزانه اس. اگر آلودگی واضح داشته باشند، شستشو گردند

.یک محلول دترجنت کافی است

 ت دسوتگاه  مشترک بعد از استفاده بیمارانی که مبتال به عفوندرمورد توالت فرنگی

. گوارش می باشند ، عمل گندزدایی توسط گندزدای سطوح  الزامی است

 ،بوا یوک دترجنوت تمیوز  و     ( چهارچوب تخت ) تختخواببعد از ترخیص بیماران

خشک می شود و اگر گندزدایی مورد نیاز باشود، از ترکیبوات گنودزدای سوطوح     

.استفاده می شود



  زاموی  در صورت استفاده از بالش های ابری، داشتن کاور پالستیکی بر روی بوالش هوا ال

یه است و به ازاء هر بیمار ضدعفونی کاور و استفاده از روکش های یکبوار مبورف توصو   

.  می شود

 ،واست شوده  بنام هر  بیمار درخلگن پالستیکی برای جلوگیری از انتقال هرگونه آلودگی

ی و در مدت زمان حضور بیمار در بیمارستان، لگن پس از هر بار استفاده در سوطل حواو  

پس از ترخیص بیمار، لگون مبورفی بهموراه پسوماندهای    .  ماده گندزدا قرار می گیرد

.عفونی دفع می گردد

 رای استفاده از موواد دترجنوت بو   . بایستی ببورت روزانه نوافت گرددسینک روشویی

یوز  ضمنا در هنگام شستشوو کلیوه شویر آالت و اتبواالت ن    . نوافت روتین کافی است

رین طبق بررسی های انجام شده محل خروج آب از شویر بیشوت  .)بایستی شستشو شود

(.آلودگی را نسبت به سودومونا دارد

      همچنین به هنگام مشاهده ریخته شدن صوابون موایع در اطوراف روشوویی ، بایسوتی

.نوافت انجام گیرد



 و بوه منووور جلووگیری از رشود     ظروف صابون موایع  پس از اتمام مایع موجود در

ی باکتریهای بیمارستانی در داخل صابون مایع ، از پرکردن مجدد آن جدا خووددار 

.پس از شستشو و خشک کردن ظرف، اقدام به پرکردن آن نماییدکرده و حتماً 

   الزم بذکر است که دو رنگ بودن محلول های داخل ظوروف صوابون

!مایع، نشان دهنده عدم رعایت دستورالعمل فوق می باشد

ر انبار باید هر هفته با دستمال مرطوب گردگیری شود و از گذاشتن کارتن دانبارها

و به منوور جلوگیری از رشد و تکثیور حشورات  )و قرار دادن وسایل بر روی زمین 

.جداً خودداری شود ( جوندگان

  ،سوطل هوا و   خدمات بخشها موظفند پس از تخلیه پسماندها در هر شیفت کواری

و بوا محلوول   شستشوو  ( ثانیوه 15درجه بمودت  82)آب داغ را با چرخهای  زباله 

. ضدعفونی کنند  PPM 500پرکلرین 



ساخت محلول های گندزدا و ضدعفونی کنندهطریقه 

 (کمی کمتر از مقدار دقیق)باید مقدار تقریبی آب در اختیار بگیریم ابتدا

نیم  سپس حجم دقیق محلول غلیظ گندزدا یا ضدعفونی کننده را به آب اضافه می ک

 رسانیمبا آب به حجم مورد نور می سپس

 ابتدا مقداری کمتر  درصد 0/5لیتر محلول گندزدای سطوح 4بعنوان مثال برای تهیه

از محلول  (  5*4=20)سی سی  20لیتر آب درون ظرف مدرج ریخته و سپس 4از 

. لیتر می رسانیم4غلیظ گندزدا را به ظرف اضافه کرده و با آب به حجم 

در استفاده از اسپری های آماده به مبرف باید دقت شود تمام سطح آغشته شده و

.زمان مناسب در نور گرفته شود







کنترل حشرات و جوندگان
 قال بیماری برخی مطالعات نقش مگس را در انت)ناقل مکانیکی برای انتقال میکروارگانیسم ها

(شیگال و فرم های دیگری از بیماریهای اسهالی ثابت کرده است

 موی  وجود داشته باشد رشد و تکثیور غذا و رطوبت و گرما به میزان کافی در مکان هایی که

یابند

 نیواز ،  ، دفع بهداشتی زباله و درصورتحشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط کنترل

استفاده اصولی از روش های شیمیایی 

 اسوتفاده از سوموم شویمیایی آخورین راه حول     علت آلودگیهای زیست محیطی معمووالً  به

می باشد

گزارش به واحد بهداشت محیط در صورت مشاهده

 خبوص ابجاد آگاهی پرسنل از  واحد در مکاتبه با مسئولMSDS سموم مورد استفاده طی

طعمه گذاری قبل از انجام فرایند/سمپاشی



ه طور فاضالب ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی ب
اما کلی از نور کیفی تقریباً مشابه فاضالب شهری هستند

:ممکن است دارای

عوامل میکروبی بیماریزا

مواد شیمیایی خطرناک

زایدات دارویی

 رادیواکتیوایزوتوپ های

 روی  بیمارستانی بر سمی مواد شیمیایی موجود در فاضالب اثرات

فاضالبباکتری و میکروارگانیسمهای فعال در فرآیند تبفیه 



هووایمطووابق  دسووتورالعمل کشوووری موودیریت فاضووالب  
ی ، اگر شهری تبفیه خانوه در دسوت بهوره بوردار    بیمارستانی

طوور  بذیول داشته باشد، بیمارستان می تواند با رعایت موازین
:مستقیم به شبکه فاضالب شهری متبل شود

 وجود چربی گیر در سیستم جمع آوری فاضالب آشپزخانه

نبب آشغالگیر قبل از منهول اتبال به شبکه فاضالب شهری

و نوارت و کنترل عدم تخلیه مواد دارویی و شیمیایی و رادیواکتی

توسط واحدهای مختلف بیمارستان به شبکه جمع آوری فاضالب

بیمارستان



با تشکر

واحد بهداشت محیط  

(عج)مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعبر




