
 

  شرح وظايف واحد بھداشت محیط

ھت تشكیل كمیته بھداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال ھماھنگی و اقدام در ج -١
  در آن و پیگیری مصوبه ھای مربوطه 

  پیگیری رفع نواقص بھداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتھای ذیربط  - ٢

  برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری بھسازی محیط بیمارستان  - ٣

آموزشــی مــرتبط بــا بھداشــت محــیط و  تھیــه و تــدوین مطالــب آموزشــی و تشــكیل جلســات   - ۴
  بھداشت عمومی برای كاركنان رده ھای مختلف 

نظارت و مداخله درعقد قراردادھای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت  - ۵
  معاینه كارگری و گواھینامه آموزش بھداشت عمومی پرسنل مشمول قانون 

ــرل بھداشــتی آب مصــرفی ازنظــر ك  - ۶ ــی   كنت مــی و كیفــی و انجــام آزمایشــات دوره ای میكروب
  .وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ھا ، استانداردھا و شرایط موجود 

نظــارت ، بررســی و كنتــرل بھداشــتی بركلیــه مراحــل مختلــف جمــع آوری ، تفكیــك ، انتقــال ،   -٧
  فروش و بازیافت زباله بیمارستانی نگھداری موقت و دفع زباله ھای بیمارستانی و نیز جلوگیری از 

نظارت و كنترل بھداشتی بـر نحـوه دفـع فاضـالب بیمارسـتان و درصـورت وجـود معضـل ، ارائـه           - ٨
  پیشنھادھای اجرائی مناسب 

كنترل حشرات و جوندگان بـا اولویـت بھسـازی محـیط ، دفـع بھداشـتی زبالـه ودرصـورت نیـاز ،           -٩
استفاده اصولی از روش ھای شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتھای سم پاشی غیر مجاز 

  مبارزه با بند پایان و مبارزه با جوندگان و بندپایان و حشرات موذی 

  و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان نظارت و مداخله در تھیه  -١٠

كاله  –روپوش ( اقدام الزم در زمینه تھیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی  -١١
وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجھیزات و وسـایل مـورد   . . . ) چكمه و  –ماسك  –دستكش  –

  ولین بیمارستان استفاده در سمپاشی وضدعفونی با ھماھنگی مسئ

گرمایش ، سرمایش ( بررسی وضعیت فنی و بھداشتی سیستم تھویه مطبوع در بیمارستان  -١٢
و پیگیری در جھت رفع مشكالت احتمالی موجود و برنامه ریزی نظـارت و پیگیـری اجـرای برنامـه     ) 

  ھای کنترل منابع آلوده کننده ھوا و سرصدا

اشتی و حفاظتی بخش پرتوھای یونساز با كمك مسـئول  پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بھد -١٣
  فیزیك بھداشت ذیربط 

نظارت و كنترل دائم برامور مربوط بـه رختشـویخانه و رعایـت كلیـه نكـات ایمنـی و بھداشـتی         -١۴
ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درھنگام شستشو و استفاده از دستگاه ھـای شـوینده   



( ضدعفونی و اطوكشی البسه بخـش عفـونی و آلـوده    “ مناسب ونھایتااتوماتیك ومواد پاك كننده 
دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت الزم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید “ توضیحا

  ) . تا خرابی دستگاھھا و البسه را سبب نشود

ی اجرایــی و ارتبــاط مســتمر بــا معاونــت ھــای بھداشــت و درمــان درھماھنــگ كــردن فعالیتھــا  ١۵
  .دستورالعملھا واقدامات نظارتی دربیمارستان 

ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگـانی درسـت ومـنظم بـه نحـوی كـه رونـد         -١۶ 
  )مستند سازی . ( قابل دسترسی و مشھود باشد “ فعالیتھا و پیگیری امور بدین طریق كامال

پسـاب و آب بیمارسـتان توسـط شـركت     –پسـماند  ھماھنگي جھـت انجـام نمونـه بـرداري از      -١٧
   معتمد محیط زيست

ھمكاری و ھماھنگی با مـدیران و   –بطوركلی نظارت و كنترل الزم بھداشتی بركلیه بخش ھا  -١٨
  .مسئولین قسمتھای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده 

ھیه و توزیع مـواد غـذایی و بخـش    نظارت بر محیط ھای کار از جمله مرکز ت:بھداشت محیط کار-١٩
ھای اداری ، درمانی ، کلینیک و محوطه و کنترل وضعیت بھداشتی واحدھای فوق از وظایف واحد 

  .              بھداشت محیط می باشد 

با توجه به نیـاز كاركنان،بـه صـورت مـنظم كالسـھاي آموزشـي برگـزار مـي         : آموزش بھداشت -٢٠
  .گردد

 
 


