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هقدهِ :ةیيارؿحانُا زِث ایساد ٌّآوری در زىیٍَ ىؼاكتث از ةیيار در ؿؼاؿؼ زِان جالش ىییٌيایٍیغ و
در ازؼای آن ةؼ روی ىضیي زیـث ًتیْی ٌیؽ ادؼ ىیگػارٌغ ،نػا ىغیؼان ةیيارؿیحانُیا ةایـیحی ُيیّاره
زِث کاؿحً از آؿیب ةَ ةیياران و زّاىِ اًؼاف و ىضیي زیـث ًتیْی ،ةَ جغویً ةؼٌاىَُای ىیغیؼیحی
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ىتٍای ىغل ارزیاةی اییؽو .14031
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اكغاىات در زىیٍَ ىغیؼیث ىضیي زیـث ةیيارؿحاٌی ةَ ارزیاةی قیاظلُیای ىِیو و جادیؼگیػار پؼدظحیَ
اؿث.
رٍش بزرسی :اییً ىٌانْیَ از ٌیّ جضهیهیی–ىلٌْیی ىییةاقیغ کیَ در ؿیالُیای  1397و  1398در
ةیيارؿحان فّق جعننی جؼیحا در غؼب جِؼان ًؼاصی و ازؼا گؼدیغ .ةؼای ازؼای ایً ىٌانَْ از اؿیحاٌغارد
ایؽو  14001و ةؼای پایف آن از اؿحاٌغارد ایؽو  14031اؿحفاده گؼدیغ.
یافتِّا :جْغاد  18قاظل ىِو و اؿاؿی در صّزه ّيهکیؼد زیـیث ىضیٌیی ةیؼای ةیيارؿیحان جْؼییف
گؼدیغ و اٌغازهگیؼی قاظلُای ىؼةًَّ اٌسام قغ .امالح و ةِتّد قاظلُا در ؿال  1397و  1398ةیَ
ووّح دیغه قغ .ةیكحؼیً اكغام امالصی و ىضـّسجؼیً جغییؼات ىؼةّط ةَ پـياٌغُا ةّد.
ًتیجِگیزی :اؿحفاده از ىغلُای ارزیاةی زیـث ىضیٌی در کٍار صيایثُای ىغیؼیحی از اٌسام اكیغاىات
امالصی ىیجّاٌغ در درازىغت ةاّیخ صفیٍ ىضییي زیـیث قیغه و ؿیالىث ّيیّىی را ةِتیّد ةعكیغ و
ُيچٍیً ىغیؼیث ىٍاؿب پـياٌغُای ةیيارؿحاٌی ىیجّاٌغ ىّزب کاُف ُؽیٍَُا گؼدد.
کلیدٍاصُّا :ىضیي زیـث ،ةیيارؿحان ،ایؽو  ،14031ایؽو 14001

 2گؼوه ىٍِغؿی ةِغاقث صؼفَای ،داٌكکغه ةِغاقث ،داٌكگاه ّهّم پؽقکی ُيغانُ ،يغان ،ایؼان
 3گؼوه ةِغاقث ىضیي ،داٌكکغه ىضیي زیـث ،داٌكگاه آزاد اؿالىی جِؼان قيال ،جِؼان ،ایؼان
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ةِغاقییث کییار و ارجلییا ؿییالىث

در زىیٍَ صفٍ اٌؼژی ،دفِ ىٍاؿب زائغات پؽقکی و  ...ةپؼدازٌغ .نػا ایً ىٌانَْ در زِث ُغفيٍغ ٌيّدن

ارسیابی هقایسِ ای ػولکزد سیست هحیطی بیوارستاى...

هزین هظاّزی ٍ ّوکاراى

بیاى هسالِ
ةیيارؿحان ُا در ؿؼاؿؼ زِان زِث ایساد ٌّآوری در

ٌحیسَ رؿیغ کَ اونیً و ىِو جؼیً اٌگیؽه ةؼای صؼکث ةَ

زىیٍَ ىؼاكتث از ةیيار ةا صفٍ اؿحاٌغاردُای ةاالی کیفیث

ؿّی اؿحاٌغاردُای ةیيارؿحان ؿتؽ ةِؼه وری اٌؼژی ةّده

ىی کّقٍغ .در ازؼای ایً ٌّآوری ،ةیيارؿحان ُا ةؼ روی

اؿث (.)5

ىضیي زیـث ًتیْی ادؼ ىی گػارٌغ ،نػا ُيّاره زِث کاؿحً

ُوچٍیً رودونفی و ُيکاران ( )2008ةَ ةؼرؿی کارةؼد

از آؿیب ةَ ةیياران و زّاىِ اًؼاف و ىضیي زیـث ًتیْی،

گّاُیٍاىَ ُای زیـث ىضیٌی در ىٌٍلَ ؿییٍِا در ایحانیا

ىغیؼان ةیيارؿحانُا ةَ جغویً ةؼٌاىَ ُای ىغیؼیحی در

پؼداظحَ و ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ جّؿَْ پایغار ةَ ٍّّان

زىیٍَ صفٍ اٌؼژی ،دفِ ىٍاؿب زائغات پؽقکی و ىغیؼیث

یکی از ىِو جؼیً دؿحاوردُای ؿازىان ُا در ادؼ اجعاذ ٌُام

ایيً دارو ُا ىی پؼدازٌغ (.)1

ىغیؼیث زیـث ىضیٌی ةّده اؿث (.)6

انتحَ ىضللیً در ىٌانْاجی ىفِّم ىغیؼیث ىضیي زیـث را

از ًؼف دیگؼ ةؼكؼاری ىسيَّّ اؿحاٌغاردُای ایؽو

ةَ ىغیؼیث اكغاىات اٌـان ةؼای دؿحیاةی ةَ جْادل كاةم كتّل

 14000ىی جّاٌغ ىٍسؼ ةَ افؽایف ركاةث پػیؼی ،ةِؼه وری و

ةیً کیفیث ىضیي زیـث اٌـاٌی و ىضیي زیـث جْؼیف ٌيّده،

کاُف ُؽیٍَ ُا و ارائَ جنّیؼ ىْحتؼجؼ از ةیيارؿحان گؼدد

ةَ ّتارت دیگؼ ىغیؼیث ىضیي زیـث ٌیازُای ًتیْی یک

(.)7

ؿازىان را فؼاُو ٌيّده جا آن زا کَ جّؿَْ پایغار زیـث

در گػقحَ ّيهکؼد ؿازىان ُای ةِغاقحی و درىاٌی از

ىضیٌی ُيؼاه ةا ّغم جعؼیب آن ىِیا گؼدد ،نػا ىغیؼیث

ًؼیق قاظل ُای درىاٌی ارزیاةی ىی قغ و کیفیث ظغىات

ىضیي زیـث یک پیف ٌیاز ةؼای جّؿَْ پایغاراؿث (.)2

جٍِا ةا داٌف فٍی کارکٍان صؼفَ ای پؽقکی و پؼؿحاری

زیـث ،ؿازىان ةیً انيههی اؿحاٌغارد در ؿال  1996یک

ؿازىان ُای پیچیغه ای ُـحٍغ کَ ٌیاز ةَ صيایث كّی

ىسيَّّ از اؿحاٌغاردُای ىكعل جضث ٍّّان  14000را

ىغیؼیث در زىیٍَ ارزیاةی ّيهکؼد دارٌغ .در ؿازىان ُای

ایساد ٌيّد کَ درةؼگیؼٌغه چٍغیً ؿٍغ ىكّرجی در ارجتاط

ةِغاقحی ،درىاٌی کٌٍّیُ ،ؽیٍَ ُای فؽایٍغه ةِغاقث و

ةا ؿاىاٌَ ُای ىغیؼیث ىضیي زیـثٌُ ،ارت ىضیي زیـث،

درىان ،جعنل گؼائی ،جاکیغ ةؼ ىكحؼی و اُيیث کارایی و

ارزیاةی ّيهکؼد ىضیي زیـث ،ةؼچـب گػاری اکّنّژیک،

ادؼةعكی ظغىات از زيهَ ّّاىهی ُـحٍغ کَ ؿازىان ُای

ارزیاةی چؼظَ صیات و ٌيّدُای زیـث ىضیٌی اؿث (.)3

ةِغاقحی و درىاٌی را ةَ جضّل در ارزیاةی ّيهکؼد جؼغیب و

جّؿَْ ٌُام ُای ىغیؼیث زیـث ىضیٌی ُيّاره اصـاس

ُيچّن جضهیم ُؽیٍَ-فایغهُ ،ؽیٍَ-کارایی و ىْیارُایی

ىی قّد ،ةَ ًّری کَ دجٍکّفؼ و ُيکاران (  )1997ةا

چّن ادؼةعكی ،ةِؼه وری ،کار آىغی و  ...پاؿعگّی ٌیازُا

ةؼرؿی کارایی ٌُام ىغیؼیث زیـث ىضیٌی ،ایً ٌُام را

و ىكکالت ةیيارؿحان ُا ٌیـث و ةؼای ارزیاةی ّيهکؼد ٌیاز

اةؽاری زِث فؼاُو ٌيّدن ؿاظحار ؿازىاٌی و درةؼگیؼٌغه

ةَ انگُّای زاىْی اؿث کَ ةحّاٌغ ةیيارؿحان ُا را در جياىی

ىـئّنیث ُا ،رویَ ُا و ىٍاةِ ىّردٌیاز زِث ازؼای ؿیاؿث

صّزه ُا و واصغُا ةؼ اؿاس ىْیارُای امهی ّيهکؼد ةَ ًّر

زیـث ىضیٌی یافحَ اٌغ (.)4

ىـحيؼ ،زاىِ و ؿیـحياجیک ىّرد ارزیاةی كؼار دُغ (.)8

در ىٌانَْ ای ةَ ةؼرؿی ارجتاط ىضیي زیـث پایغار و

در صال صاوؼ ارزیاةی ّيهکؼد در ةیيارؿحان ُای ایؼان

ةیيارؿحان ُای ؿتؽ در ایاالت ىحضغه پؼداظحَ و ةَ ایً

اؿاؿا ةؼ انؽاىات كاٌٌّی و دؿحیاةی ةَ اُغاف و اؿحاٌغاردُای
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ةَ ًّر ىكعل ىعحنؼ ٌيّدن فّایغ ةِحؼیً فْانیث ُا و

جكّیق ٌيّده اؿث .ةِؼه گیؼی از ىْیار ُای کيی ّيهکؼد،
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ایً در صانی اؿث کَ در راؿحای ةِتّد کیفیث ىضیي

جىيیً ىی قغ ،ونی اىؼوزه ؿازىان ُای ةِغاقحی و درىاٌی،

ارسیابی هقایسِ ای ػولکزد سیست هحیطی بیوارستاى...

هزین هظاّزی ٍ ّوکاراى

ارزقیاةی ةیيارؿحان ُا ىحيؼکؽ ىی ةاقغ ،و ؿایؼ ارزیاةی ُای

ةِتّد ىـحيؼ در ّيهکؼد ظّد ٌيّده و روٌغ آن را ةَ ٌيایف

دروٌی ةَ مّرت ىّردی و ةؼاؿاس ٌیاز ظاص و یا ةَ ًّر

ةگػارد .در ُيیً راؿحا یک ؿؼی اكغىات زِث ةِتّد ووْیث

پؼاکٍغه در ةعف ُای ىعحهف ةیيارؿحان ُا اٌسام ىی قّد و

قاظلُای زیـث ىضیٌی در ىضیي ىّرد ىٌانَْ ًؼاصی و

در صلیلث یک ؿیـحو یکپارچَ ةؼای اىؼ ىِو ارزیاةی

ازؼا گؼدیغ .ایً اكغاىات در ؿٌّح ىعحهف ىغیؼیحی و ازؼایی و

ّيهکؼد ةیيارؿحان ُا ةَ ظنّص در صّزه زیـث ىضیٌی

ةا دظیم ٌيّدن جياىی ٍّامؼ ؿازىان مّرت گؼفث.

وزّد ٌغارد ( .)9نػا ىا در ایً جضلیق ةؼ آن قغیو جا ارزیاةی

ىؼاصم ىٌانَْ ةَ قؼح زیؼ ىی ةاقغ.

ّيهکؼد ةیيارؿحان در صّزه زیـث ىضیٌی را از دیغگاه ایؽو

جْییً قاظل ُای امهی و پؼکارةؼد زیـث ىضیٌی در

 14000ىّرد ةؼرؿی كؼار دُیو .ایؽو  14031قاظَ ای از

ةیيارؿحان ةا اؿحفاده از ارزیاةی زٍتَ ُای ىعحهف زیـث

اؿحاٌغارد ایؽو  14000ىی ةاقغ کَ ةَ ةَ ارزیاةی ّيهکؼد

ىضیٌی

زیـث ىضیٌی ىی پؼدازد.
رٍش بزرسی
ایً ىٌانَْ از ٌّ جضهیهی–ىلٌْی ىیةاقغ کَ در ؿالُای
 1397و  1398در ةیيارؿحان فّق جعننی جؼیحا در غؼب
جِؼان ًؼاصی و ازؼا گؼدیغ .ةؼای ازؼای ایً ىٌانَْ از
اؿحاٌغارد ایؽو  14001و ةؼای پایف آن از اؿحاٌغارد ایؽو

اٌغازه گیؼی قاظل ُای زیـث ىضیٌی جْؼیف قغه
جْؼیف اكغاىات امالصی در ًّل یک ؿال در اجاق فکؼ
کيیحَ ةِغاقث ىضیي و ازؼا و پایف ایً قاظلُا در ًّل
یکـال
اٌغازه گیؼی ىسغد قاظل ُای جْؼیف قغه ةْغ از اٌسام
اكغاىات امالصی

)( (ISO 14031ارزیاةی ّيهکؼد ىضیي زیـحی–ظٌّط

ىٌاةق ةا ٌُؼات کارقٍاؿان و ًّفان فکؼی ایساد قغه در

راٍُيا) یک فؼآیٍغ ىغیؼیحی اؿث کَ ؿازىان را كادر ىیؿازد

کيیحَ ةِغاقث ىضیي ةیيارؿحان جْغاد  18قاظل ىِو و

ّيهکؼد ظّد را در زىیٍَ ىضیي زیـث ةا اؿحفاده از

اؿاؿی در صّزه ّيهکؼد زیـث ىضیٌی ةؼای ةیيارؿحان

قاظلُای کهیغی ّيهکؼد ىّرد ؿٍسف و ارزیاةی كؼار داده و

جْؼیف گؼدیغ و اٌغازه گیؼی قاظل ُای ىؼةًَّ اٌسام قغ.

اًالّات كاةم اًيیٍان و كاةم جنغیق را ةَ ًؼفُای ذیٍفِ

ُياٌگٌَّ کَ در زغول  1ىكعل ىی ةاقغ امالح و ةِتّد

ارائَ دُغُ .غف از ایً اؿحاٌغارد ارائَ یک ىغل ةؼای جْؼیف

قاظل ُا در ؿال  1397و  1398ةَ مّرت آقکار ایساد

قاظلُای ىْیً ،ؿٍسف دورهای قاظلُا و ُيچٍیً ارائَ

گؼدیغه اؿث .ةیكحؼیً اكغام امالصی (زغول قياره  )2و

گؽارش ّيهکؼد ىضیي زیـحی ةَ زاىَْ و ًؼفُای ذیٍفِ ةا

ىضـّس جؼیً جغییؼات ىؼةّط ةَ پـياٌغُا ةّد کَ ٌحایر در

یک ةیان ىكحؼك ىیةاقغ .ایً اؿحاٌغارد ةَ ؿازىان کيک

زغول  1آىغه اؿثُ .يچٍیً جغییؼات ایساد قغه و ةِتّد

ىیکٍغ ارزیاةی دكیقجؼ و زاىِجؼی از ّيهکؼد ظّد در زىیٍَ

ووْیث قاظل ُای جْؼیف قغه در قکم ٌ 1يایف داده

ىضیي زیـث داقحَ ةاقغ و ةا جْییً اُغاف و ىْیارُا اكغام ةَ

قغه اؿث.
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 14031اؿحفاده گؼدیغ .اؿحاٌغارد ةیًانيههی ایؽو 14031

ًتایج
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هزین هظاّزی ٍ ّوکاراى

زغول ٌ :1حایر قاظلُای ىؼةّط ةَ ىّارد زیـث ىضیٌی پؼاُيیث در ةیيارؿحان

جّنیغ پـياٌغ

فاوالب

ىنؼف اٌؼژی
جّؿَْ فىای ؿتؽ
ىنؼف ىٍاةِ
فٍاوریُای ٌّیً

ّفٌّی 2.1
غیؼّفٌّی
قیيیایی
جیؽ و ةؼٌغه
آزىایف ىیکؼوةی کهؼوفؼم

آزىایف قیيیایی

ةؼق
گاز قِؼی
ىـاصث فىای ؿتؽ
آب
کاغػ
پالؿحیک
جْغاد ىّارد اؿحفاده از فًآوریُای ٌّیً

(BOD)5
COD
TSS
ٌیحؼات
آىٌّیّم
کهؼ ؿٍسی

سال 97

سال 98

ٍاحد

1961
2194
5935
5527
1100
58
92
102
28
2.3
0.8
87446
1149689
500
85045
6210
25000
0

1497
1729
5085
4374
460
46
73
87
10
0.9
0.9
72335
978818
900
51100
5852
5000
4

کیهّگؼم در ؿال
کیهّگؼم در ؿال
کیهّگؼم در ؿال
کیهّگؼم در ؿال
MPN/100ML
mg/Lit
mg/Lit
mg/Lit
mg/Lit
mg/Lit
mg/Lit
کیهّ وات
ىحؼ ىکْب
ىحؼ ىؼةِ
ىحؼىکْب
کیهّگؼم
کیهّگؼم
جْغاد

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-05-20
] [ DOI: 10.18502/ohhp.v5i1.6207

03

بْداشت کار ٍ ارتقاء سالهت | سال پٌجن | شوارُ اٍل | بْار 0411

ارسیابی هقایسِ ای ػولکزد سیست هحیطی بیوارستاى...

هزین هظاّزی ٍ ّوکاراى

زغول  :2قؼح اكغاىات اٌسام قغه زِث امالح قاظلُای زیـث ىضیٌی جْؼیف قغه

فاضالب

آىّزش ةَ جعهیَ ةٌؼیُای جعهیَ ادرار ىؼیه و ؿؼمُا در فاوالب-صػف وایحکؾ و زایگؽیٍی آن ةا كؼص ژاول پارت-
جفکیک پـياٌغُای پؼىعاًؼه و صػف آن(زیّه و الىپ کو ىنؼف) -کٍحؼل و ىـحٍغ کؼدن دكیق ىنؼف ظؼیغ و ذظیؼه
ىّاد قیيیایی ةیيارؿحان -کاُف قـحكّ الکؼُا و جعحِا و کاٌاپَُای اؿحؼاصث و اؿحفاده ةِیٍَ از ىّاد قّیٍغه -اؿحفاده
از ىّاد قّیٍغه نیحؼی و کاُف ةٌؼی ىضهّلُا ٌ -نب ةهّئؼ ةا َؼفیث ُّادُی ةیكحؼ ةَ نسً فْال فاوالب-کٍحؼل روزاٌَ
آزىایكات قیيیایی فاوالب -کهؼ زٌی در پیک ىنؼف آب در ةعفُاٌُ-ارت دائو ةؼ ُّادُی نسً فْال زِث زهّگیؼی
از افؽایف آىٌّیاك-اوافَ ٌيّدن گهّگؽ ةَ فاوالب در زىانُای ّغم جكکیم کهٌّی-جعهیَ ىؼجب نسًُای ىؼدهٌُ-ارت ةؼ
چؼةیگیؼ و جعهیَ ىـحيؼ آن  -قـحكّ داٌَگیؼ فاوالب و چک ٌيّدن مضث و ؿالىث ؿازه فاوالب-رٌگآىیؽی ىؼجب
ؿؼریؽُا زِث رویث ُيیكگی قفافیث ظؼوزی فاوالب  -چک ٌيّدن دیفیّزرُا و جيیؽ ٌيّدن ىؼجب آنُا

اًزصی

اؿحفاده از جسِیؽات وغ ّفٌّی ظّدکار (دؿحگاه ٌّکّاؿپؼی و کف روب) -اؿحفاده از الىپُای چكيی در راُؼوُا زِث
کاُف ةؼق -آةیاری فىای ؿتؽ ةا اؿحفاده از آب ظاکـحؼی -صػف ظكک کًُا دؿث و کاُف ىنؼف ةؼق -در صانث
اؿکؼیً كؼار دادن کهیَ ؿیـحوُای کاىپیّجؼی -ىغیؼیث ىنؼف آب گؼم و اؿحفاده از ازاق گاز در آقپؽظاٌَ ةیيارؿحان-

فضای سبش

کاقث چٍغیً راس درظث در روز درظحکاری ؿال  98و افؽایف فىای ؿتؽ -جّؿَْ فىای ؿتؽ در ىضًَُّا ةغون
کارةؼی ةیيارؿحان-

هصزف هٌابغ

کاُف ىنؼف کاغػ جا صغ اىکان -اؿحفاده ىسغد از کاغػُای ةازیافحی-کاُف قـحكّ الکؼُا و جعثُا و کاٌاپَُای
اؿحؼاصث و اؿحفاده ةِیٍَ از ىّاد قّیٍغه -چكيی کؼدن قیؼاالت و کاُف ىنؼف آب -ةازدیغُای دورهای ىغون از
قیؼاالت زِث زهّگیؼی از ُغر رفث آب -اؿحفاده از ؿیـحو پیّؿث و کاُف ىنؼف کاغػ -صػف پؼیٍحؼُا از ةعفُا و
ىؼکؽیث در واصغُای وؼوری -ارت ؿٍسی ؿیـحو ُيتٍغی وزِث کٍحؼل ٌكحیُای زؼیان ةؼق -ىغیؼیث کاُف جعهیَ
فالش جاٌکُا ةؼای اؿحفاده ةِیٍَ آب -جْيیؼ َؼفكّیی و کاُف ُغر رفث آب  -اؿحفاده از ؿفحی ةاکؾ ىحٍاؿب در
ةعف ىحٍاؿب ةؼای اؿحفاده ةِیٍَ -کٍحؼل و ٌُارت ةؼ ىنؼف کیـَُای زةانَ و کاُف آن ةَ یک پٍسو

فٌاٍریّای ًَیي

ظؼیغُای زغیغ نّازم انکحؼیکی ةا ةؼچـب ىنؼف اٌؼژی ةاالجؼ -اؿحفاده از فحّؿمٌ -ؼمافؽاری کؼدن ؿازىان انکحؼوٌیک
پیّؿث-جّنیغ آب ظاکـحؼی -جهَ ىغیـیً
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پسواًد

اؿحفاده از کاورُای جّانث از زٍؾ ٌكاؿحَ ةَ زای کاورُای غیؼ كاةم صم در آب و کاُف پـياٌغُای ّفٌّی -صػف
وایحکؾ زِث ىنؼف در ةعفُا و کاُف پـياٌغ گانًُای پالؿحیکی و پـياٌغ قیيیایی -جّْیه ٌط جی و اةؼ جیُا ةَ
زای دور اٌغاظحً کم دؿحَ جی و کاُف پـياٌغُای ّفٌّی -صػف ؿٌهِای اوافَ پـياٌغ از ةعف و جفکیک پـياٌغ
فلي ةَ ىؼکؽیث جؼیحيٍث -جكّیق ةَ جفکیک کاغػُای ةاًهَ و جضّیم ةَ ؿؼای ىضهَ و دریافث گم -آىّزش ةَ جفکیک
پـياٌغ از ىؼکؽ جّنیغ -صػف جؼىّىحؼُا و فكار ؿٍرُای زیّهای و صػف پـياٌغُای فهؽات ؿٍگیً -جضّیم زغاگاٌَ
ةاًؼیُای جيام قغه و جضّیم زِث ةازیافث -اؿحفاده ةیكحؼ از اكالم پارچَای جا گان و قان یکتار ىنؼف -جّْیه کفف
ةا دىپایی در اجاق ّيم و الٌغری زِث کاُف ىنؼف روکفكی -اؿحفاده از َؼوف یکتار ىنؼف فلي در ةعف ایؽونَ-
جضّیم کیـَ ظّن ةَ آزىایكگاه و جضّیم ةَ ؿازىان اٌحلال ظّن و کاُف پـياٌغ ّفٌّی -اؿحفاده از کیـَ پارچَای ةَ
زای کیـَ پالؿحیکی -صػف روکفكی در ةعف ُای ویژه -ىيٍّّیث ةؼدن کارجً در ةعف و جضّیم کارجً زؽ پـياٌغ
كاةم ةازیافث -دكث در جفکیک پـياٌغ جؼ و ظكکٌُ -ارت ةؼ درظّاؿث ةعف ُا و کاُف اكالم ىازاد کَ درظّاؿث قغه
اؿث -جِیَ ؿتؽیسات پاك قغه و کاُف پـياٌغ ظاٌگی -کاُف ىنؼف کاغػ جا صغ اىکان -اؿحفاده ىسغد از کاغػُای
ةازیافحی -اؿحفاده از ؿفحی ةاکؾ ىحٍاؿب در ةعف ىحٍاؿب ةؼای اؿحفاده ةِیٍَ -کٍحؼل و ٌُارت ةؼ ىنؼف کیـَُای
زةانَ و کاُف آن ةَ یک پٍسو -اؿحفاده از ؿیـحو پیّؿث و کاُف ىنؼف کاغػ
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قکم ٌ :1يّدارُای ىلایـَای ةِتّد قاظلُای ىؼةّط ةَ ىّارد زیـث ىضیٌی پؼاُيیث در ةیيارؿحان

ارسیابی هقایسِ ای ػولکزد سیست هحیطی بیوارستاى...

هزین هظاّزی ٍ ّوکاراى

بحث
ایً ىٌانَْ ةا ُغف جادیؼ ازؼای اؿحاٌغاردُای زیـث

امالصی جياىی قاظلُای ىؼةّط ةَ ىغیؼیث پـياٌغ

ىضیٌی در یک ةیيارؿحان در قِؼ جِؼان اٌسام قغ کَ اكغاىات

ةیيارؿحاٌی ةِتّد پیغا کؼد .در ایً ىٌانَْ ةؼ ةکارگیؼی

امالصی زیادی ةؼٌاىَ ریؽی و ةـیاری از آٌِا ازؼا گؼدیغ .جادیؼ

روشُای اؿحاٌغارد و ّهيی زِث پیاده ؿازی و ؿٍسف ّيهکؼد

ایً اكغاىات امالصی در قاظلُای جْؼیف قغه ىٌاةق ةا ایؽو

زیـث ىضیٌی ةیيارؿحان جاکیغ قغه اؿث (.)9

 14031در ةیً ؿالُای  1397و  1398آقکارا ىكعل گؼدیغ

ُيچٍیً در ىٌانَْای کَ در یکی از ةیيارؿحانُای ٌّار غؽه

کَ در قکم  1و زغول  1ةَ ٌيایف درآىغه اؿث .ةا جّزَ ةَ

اٌسام قغه اؿث ىكکم كٌْی ىکؼر ةؼق و اؿحفاده از دیؽل

زغول قياره  2ىیجّان ایٍگٌَّ ٌحیسَ گؼفث کَ اگؼ اكغاىات

ژٌؼاجّرُا ىٌؼح قغه اؿث کَ ةاّخ مؼف ُؽیٍَُای ةـیار زیاد

امالصی ةَ قیّهُای ّهيی و ةا درٌُؼ گؼفحً پحاٌـیمُای

در صّزه ىنؼف اٌؼژی ىیگؼدد و ُيچٍیً ةَ ٍّّان ؿّظث

ةیيارؿحان ًؼاصی و ةَ ىؼصهَ ازؼا گػاقحَ قّد ىیجّاٌغ ةاّخ

فـیهی ةاّخ آنّدگی ُای زیـث ىضیٌی ىیگؼدد .در ایً

ةِتّد ىـحيؼ در فؼایٍغُای زیـث ىضیٌی قغه کَ ٌحیسَ آن

ىٌانَْ از ىٍاةِ ذظیؼه اٌؼژی کَ ةا ٍّّان  PVاز آن یاد ىیقّد

ةانٌتِ در ؿالىث ّيّىی زاىَْ آقکار ىیگؼدد.

ةَ ٍّّان راُکار زایگؽیً اؿحفاده قغه اؿث و قاظل ىنؼف

 Amhekaو ُيکاران در ىٌانَْای کَ در ؿال  2014ةؼ روی

اٌؼژی را در ایً ةیيارؿحان ةَ ىلغار زیادی کاُف داده اؿث .ایً

فاوالبُا و قاظلُای ىؼةّط ةَ فاوالب و ىنؼف اٌؼژی اٌسام

ىٌانَْ ُيچٍیً اؿحفاده از فٍاوریُای ٌّیً ؿازگار ةا ىضیي

دادٌغ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ پایف ىـحيؼ ىحغیؼُای كاةم

زیـث را در صیٌَ ىغیؼیث ىضیي زیـث ةیيارؿحاٌی جّمیَ

اٌغازهگیؼی و فؼایٍغی ىؼةّط ةَ فاوالب و ىنؼف اٌؼژی در اكغام

ىیٌيایغ (.)10

ىحغیؼُا ىیجّاٌغ در دراز ىغت ويً افؽایف ًّل ّيؼ جنفیَ

گؼفحَ در ىٌانَْ آكای ىّؿّی و ُيکاران (ُ )11يعّاٌی

ظاٌَُای فاوالب ،ةاّخ ىیقّد جعؼیب ىضیي زیـث کوجؼ

ةـیاری ةا اكغاىات مّرت گؼفحَ در ایً ىٌانَْ داردُ .يچٍیً

اجفاق ةیفحغ .در ایً ىٌانَْ ٌیؽ در اكغاىات امالصی ىؼةّط ةَ

در ایً ىٌانَْ ةَ اُيیث آىّزش در ؿٌّح ىعحهف ىغیؼیث

فاوالب و ىنؼف اٌؼژی جياىی فؼایٍغُا و ىحغیؼُا ةَ مّرت

پـياٌغ ةیيارؿحاٌی اقاره قغه اؿث کَ كٌْا ةغون آىّزش و

ىـحيؼ کٍحؼل قغٌغ کَ در ٌِایث قاظلُای جْؼیف قغه در

ُيؼاُی پؼؿٍم ةیيارؿحان ةؼٌاىَ ُای ىغیؼیث پـياٌغ ُؼ چٍغ

ىضغوده اؿحاٌغارد کَ ىٌاةق ةا ىّازیً زیـث ىضیٌی ىیةاقغ

دكیق ةاقغ ةَ ديؼ ٌعّاُغ ٌكـث و در ایً ىٌانَْ ةؼ ایً ىّوّ

كؼار گؼفث (.)8

ةـیار جاکیغ قغ.

درىان ةیيارؿحان ّيّىی ىٌٍلَای داٌكگاه پاجؼاس ،یٌّان غؼةی

ةَ جّنیغ آب ظاکـحؼی گؼدیغ کَ ةؼای آةیاری فىاُای ؿتؽ

اٌسام قغ از یک ىغل چٍغ ىْیار ةؼای ةؼرؿی رویَُا  ،جکٍیکُا

ةیيارؿحان اؿحفاده ىی قّد کَ ایً ىّوّ جادیؼ ىـحلیيی ةؼ

و روشُای ىلاةهَ ةا زةانَُای ّفٌّی اؿحفاده گؼدیغ و در ٌِایث

ىنؼف آب ةیيارؿحان گػاقث .یاٌگ و ُيکارای وی در

از روش  AHPةؼای ارزیاةی ّيهکؼد زیـث ىضیٌی ةیيارؿحانُا

ىٌانَْای کَ در ؿال  2020ةؼ روی کیفیث آب ظاکـحؼی ةؼای

در زىیٍَ ىغیؼیث پـياٌغ ةیيارؿحاٌی اؿحفاده گؼدیغ .در ایً

ىنارف آقاىیغٌی اٌسام دادٌغ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ در

ىٌانَْ از ىاجؼیؾ ىغیؼیث پـياٌغ زِث ارزیاةی قاظلُای

مّرجی کَ آب ؿانو در دؿحؼس ةاقغ جؼزیضا ازیً ٌّ آب ةؼای

ىؼةّط ةَ پـياٌغ اؿحفاده قغه و در ٌِایث ةْغ از اٌسام اكغاىات

ىنارف آقاىیغن ٌتایغ اؿحفاده ٌيّد ونی اؿحفاده ازیً ٌّ آب
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در ىٌانَْای کَ در ؿال  2019و در ةعف ةؽرگ ةِغاقث و

ةِتّد قاظلُای زیـث ىضیٌی فاوالب ةیيارؿحاٌی ىٍسؼ
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ةَ ىّكِ و ؿؼیِ در ىلاةم ُؼگٌَّ جغییؼات در قاظلُا و

در ةضخ ىغیؼیث پـياٌغُای ةیيارؿحاٌی اكغاىات مّرت

هزین هظاّزی ٍ ّوکاراى

در مٍایِ و کكاورزی جّمیَ گؼدیغه کَ ٌحیسَ آن مؼفَزّیی
در ىنؼف ىٍاةِ آةی ىیقّد (ُ .)12يچٍیً آكای ةازپای در

ارسیابی هقایسِ ای ػولکزد سیست هحیطی بیوارستاى...

کيک ةَ گؼدآوری دادهُا ةؼای ظّد اَِاریُای ىضیي
زیـحی

ىٌانَْ ظّد در ؿال  2020در ارجتاط ةا اؿحفاده از آب

ارزیاةی دكیق ّيهکؼد ةیيارؿحان در زىیٍَ ىضیي زیـث

ظاکـحؼی در ةیيارؿحانُا ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ اؿحفاده از ایً

ارجلا ؿٌش ىيیؽیُای داظهی ةیيارؿحان ةا اؿحفاده از انگّی

ىٍاةِ آةی جا  30درمغ ىیجّاٌغ ةاّخ مؼفَ در ىنؼف آب گؼدد
(ُ .)13يچٍیً اؿحفاده از ایً ٌّ ىٍاةِ آةی در صّزه اؿحفاده از
فٍاوریُای ٌّیً ىی ةاقغ کَ جادیؼ آن در ىنؼف ىٍاةِ آةی
ةیيارؿحان ٌیؽ ىكِّد ةّده اؿث.
اكغاىات اٌسام قغه در ةعف اؿحفاده از ىٍاةِ و اؿحفاده از
اٌؼژی ٌیؽ ةَ ٌّةَ ظّد اكغاىات كاةم جّزِی ةّدٌغ کَ ٌحیسَ
ُيفکؼی جیو اؿحلؼار ٌُام ارزیاةی زیـث ىضیٌی ةّد .از زيهَ

ةیًانيههی
ایساد ةـحؼ الزم ةؼای ارجتاط چٍغزاٌتَ ةیً ىْاوٌثُای
ىعحهف در ةیيارؿحان
ایساد جنّیؼی ىذتث از ؿیاؿثُای ىضیي زیـحی ةیيارؿحان
در ةیً پؼؿٍم
فؼآُو آوردن زىیٍَ الزم ةؼای كىاوت زاىِ در جيام
زىیٍَُای ىضیي زیـث ىاٌٍغ:

ظّدکار ةّد کَ در ؿالُای اظیؼ در ؿاظحيانُا زِث اؿحفاده

ُؽیٍَُا و ؿؼىایَگػایُای ىضیي زیـحی

ةِیٍَ از ىٍاةِ و اٌؼژی جْتیَ ىیقّد و ؿاظحيانُای ُّقيٍغ ةَ

آىّزش و فؼٍُگؿازی ىضیي زیـث

ایً ؿيث ارجلا ىییاةٍغ .آكای چً و ُيکاران و ُيچٍیً آكای

ىنؼف ىٍاةِ ًتیْی (قاىم ىّاد و اٌؼژی)

ةاؿّ و ُيکاران اؿحفاده ازیً جکٍّنّژی ُا را ةؼای ىنؼف ةِیٍَ

زِثگیؼیُای ىغیؼیحی

ىٍاةِ و اٌؼژی ّهی انعنّص در ؿاظحيانُای اداری و جساری و

جْییً ؿٌش ىتٍا و جغییؼات آن

ةیيارؿحانُا و اجاقُای ةیيار جّمیَ ىیٌيایغ (.)15-14

اىکان ارائَ روٌغ ّيهکؼد ىضیي زیـحی

ةا جّزَ ةَ ىٌانْات ةاال و ىلایـَ ٌحایش آن ةا زغول قياره  1و

ةا جيام ایً جّویضات اؿحفاده از ىغلُای ارزیاةی زیـث

زغول قياره  2ىكعل ىیگؼدد کَ ٌحایر ایً ىٌانَْ ُيـّ ةا

ىضیٌی در کٍار صيایثُای ىغیؼیحی از اٌسام اكغاىات امالصی

ٌحایر ىٌانْات ىكاةَ در دٌیا ىیةاقغ کَ اظیؼا ىّرد جّزَ ةـیاری

ىیجّاٌغ در دراز ىغت ةاّخ صفٍ ىضیي زیـث قغه و ؿالىث

از پژوُكگؼان صّزه ىضیي زیـث كؼار گؼفحَ اؿث و ٌحایر ایً

ّيّىی را ةِتّد ةعكغ و ُيچٍیً ىغیؼیث ىٍاؿب پـياٌغُای

ىٌانَْ ىیجّاٌغ در ؿایؼ ةعفُای درىاٌی ٌیؽ ةَ کار گؼفحَ قّد.

ةیيارؿحاٌی ىیجّاٌغ ىّزب کاُف ُؽیٍَُا گؼدد ةؼای ىذال

ةِتّد قاظلُای زیـث ىضیٌی جْؼیف قغه در ةیيارؿحان

را دریافث ىیٌيایغ و ىكعل اؿث کَ کاُف جّنیغ زةانَُای

ىیجّاٌغ ىنغاق جّؿَْ پایغار کكّرُا جهلی قّد چؼا کَ

ّفٌّی ةیيارؿحان ةاّخ کاُف ُؽیٍَُای ةیيارؿحاٌی ىیگؼدد و

ةیيارؿحانُا ًیف وؿیْی از آالیٍغهُا را وارد ىضیي زیـث

ُيچٍیً در ةضخ ىنؼف ىٍاةِ و اٌؼژی و ؿایؼ پاراىحؼُا ٌیؽ در

ىیٌيایٍغ کَ ّغم ٌُارت و کٍحؼل ةؼ آٌِا ىیجّاٌغ در دراز ىغت

ٌِایث ٌحیسَگیؼی ةؼ ایٍـث کَ ؿؼىایَگػاری ةؼ روی ىضیي

ةاّخ از ةیً رفحً ىضیي زیـث گؼدد.

زیـث ،از دیغگاه ُؽیٍَ-فایغه روٌغ ىذتث و پؼفایغهای ىیةاقغ.

ةؼظی از ىؽایای ةِؼهگیؼی از اؿحاٌغارد ایؽو (ISO 14031

از ىضغدیثُای ایً پژوُف ىی جّان ةَ ةار ىانی زیاد ازؼای

) 14031ةؼای ایً ةیيارؿحان ةَ مّرت غیؼىـحلیو و ىـحلیو از

اكغاىات زیـث ىضیٌی و ُيچٍیً ازؼای دقّار اكغاىات

كؼار زیؼ ةّد:

امالصی کَ ٌیاز ةَ ىكارکث جياىی افؼاد ؿازىان ةّد اقاره کؼد.
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. آ،ب. ی،م. م: ًؼاصی پژوُف

ةیيارؿحانُا ةا جّزَ ةَ قاظلُایی کَ در ایً پژوُف اقاره

. آ:زيِ آوری داده ُا

قغه اؿث ؿٍسیغه قغه و ةا یکغیگؼ ىلایـَ گؼدد جا ٌلاط كّت

ب. ی:جضهیم داده ُا
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Comparative Evaluation of Hospital Environmental Performance based on ISO
14031 Evaluation Model
Maryam MAZAHERI1*, Yousef BABAEI MASDARGHI2, Arezoo ALIZADEH3

Abstract

Original Article

Introduction: Hospitals are working to create innovation in patient care
throughout the world while maintaining high quality standards. Since in
implementing this innovation, hospitals have an impact on the natural
environment, hospital managers are constantly developing management plans
to conserve energy and dispose medical waste properly to reduce the damage
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to patients, surrounding communities, and the natural environment.
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Therefore, this study evaluated the important and effective indicators in order
to target the measures in the field of hospital environmental management.
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Methods: This cross-sectional analysis was designed and implemented in
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2018 and 2019 in Trita subspecialty hospital in the west of Tehran. To
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implement this study, ISO 14001 standard was used and ISO 14031 standard
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was applied to monitor it.
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based

ISO

Evaluation

14031

Model.

on

Occupational

Hygiene

and

Results: According to the findings, 18 important and basic indicators were
defined in the field of environmental performance for the hospital and the
relevant indicators were measured. Correction and improvement of indicators
was clearly observed in 2018 and 2019. Most of the corrective actions and the
most noticeable changes were related to waste.
Conclusion: The use of environmental assessment models along with

Health

managerial support for corrective action can protect the environment in the

Promotion 2021; 5(1): 10-

long run and improve public health. Moreover, proper management of the

20.

hospital waste can reduce the costs.
Keywords: Environment, Hospital, ISO 14031, ISO 14001
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