
 
 

 جهرمخدماتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 

 بهبود کیفیت-مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

 

 :  روش اجراییعنوان 

پیشگیری و کاهش آالینده های ناشی از 

 ساخت و ساز در بیمارستان 
 

 PR-PH-45کد فرآیند: 

 11/8/59: ابالغتاریخ 

 یکسال بعد: بازنگری تاریخ

 1از  1تعداد صفحه

واحد  –واحد بهداشت محیط :   دامنه )محدوده(

واحد  –واحد امور ساختمانی  –کنترل عفونت 

 واحد تاسیسات – خدمات

 

ارتقاااو ویااعیت بهداشاات محاایط  :هددد 

بیمارستان از طریق کنترل عوامل محیطای  

 مؤثر بر عفونت های بیمارستانی 

 : ابزار و روش پایش

 

 : تعاریف

 

 مسئول خدمات –مسئول ساختمان و تاسیسات  –مسئول بهداشت محیط : مسئولیت ها و اختیارات

 

 : روش اجرایی

جمع آوری و دفع نخاله ها و سایر »در قراردادهایی که با پیمانکاران و به صورت برون سپاری انجام می پذیرد، بندی در خصوص ـ 1

 سپرده می شود.ذکر شده و اجرای آن به پیمانکار « پسماندهای تولیدی پس از اتمام کار

 .ـ مسئولین ساخت و ساز ترجیحاً از موادی که نخاله کمتری تولید می کنند استفاده می نمایند2

 ـ مسئول انجام ساخت و ساز، به روش مناسب محل ساخت و ساز و یا تعمیرات را از سایر قسمت ها جداسازی می نماید.3

محیط، روش های مناسب جهت جلوگیری از انتشار گرد و خاک را  ـ مسئول انجام ساخت و ساز با هماهنگی مسئول بهداشت 4

 اعمال می نماید. 

ـ در پایان کار پیمانکاران، مسئول خدمات بیمارستان، کنترل و نظارت الزم جهت جمع آوری صحیح نخاله ها و باقی مانده های 5

 ساخت و ساز را توسط پیمانکاران انجام می دهد.

های توسط بیمارستان صورت می گیرد، مسئول خدمات هماهنگی های الزم را در خصوص خروج ـ در صورتی که ساخت و ساز6

 نخاله های ساختمانی و پسماندهای مربوطه به عمل می آورد. 

 ـ مسئول خدمات از باقی ماندن نخاله ها به مدت طوالنی در محوطه و یا بخش ها جلوگیری می نماید.  7

 به نظافت نهایی محوطه و یا بخش مورد تعمیر می پردازند. ـ پرسنل خدماتی در پایان کار  8

ـ در ساخت و سازها و تعمیرات مربوط به واحد تأسیسات، پرسنل واحد مذکور ملزم به جمع آوری ضایعات و پسماندهای تولیدی  9

 مربوطه می باشد. 

                              گزارش می نماید.  ـ مسئول بهداشت محیط بر کلیه فعالیت ها نظارت نموده و نواقص را به مدیریت11

  : مستندات مرتبط

 پارتیشن مناسب از قبیل پرده و غیره  –دستگاههای جت فن  ـ امکانات مرتبط :الف 

 ب ـ کارکنان مرتبط: 

 پرسنل شرکت های پیمانکار، پرسنل واحد تأسیسات، پرسنل واحد خدمات 

 : منابع ومراجع

 راهنمای سیستم تهویه بیمارستان، تجارب بیمارستان ـ 
 نام و سمت تصویب کننده: نام و سمت تأیید کننده: نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 مهندس علی معتمد جهرمی

 کنترل عفونت -فاطمه صالح سوپروایزر

 مسوول خدمات-عبدالریا مصلی نژاد

 ریاست-بمانادکتر  مدیر بیماستان-عبدالعظیم جوکار

 


