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 مقاله پژوهشی

   يهامارستانیبن یب یط و ساختمانیبهداشت مح يهاشاخصت یوضع یبررس
  1395ه در سال یشهر اروم یعموم یو درمان یآموزش

  
  ١پورنيد حسيسع

 
  26/12/1395تاریخ پذیرش  24/11/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ر ارائه د کارکنان يوربهرهارتقا  يبرا يسالم و بهداشت يطيجاد محيا يبرا ياقدام اساس هامارستانيبط يت بهداشت محيمداوم وضع يابيارز :هدف و زمينهپيش
 قرار گرفت. يموردبررس هامارستانيب يط و ساختمانيبهداشت مح يهاشاخصت ين مطالعه وضعي. در اباشديمماران يخدمات و بهبود ب

 يط و ساختمانيبهداشت مح يهاشاخص ازنظره يشهر اروم يعموم يو درمان يمارستان آموزشيسه ب يمقطع -يفيک مطالعه توصيدر  :کار روش و مواد
 ۱۱۸۰و  سؤال ۹۹بخش بهداشت و نظافت) که شامل (کشور  يعموم يهامارستانيب يابيارزش يمل يبرنامه ستيلچکبا استفاده از  هادادهقرار گرفت.  يموردبررس

ار و درصد با ين و انحراف معيانگيمانند م يفيآمار توص يهاشاخصقرار گرفت.  يابيمورد ارز به روش مشاهده و مصاحبه يطيمح يبعد بهداشت ۷دگاه يد از ازيامت
  د.يمحاسبه گرد ۱۶ش يرايو SPSS يآمار افزارنرماستفاده از 

، ۱۰۹۰±۱۸,۷از  عبارت استب يبه ترت موردمطالعه يهامارستانيبط و ابعاد مختلف آن در يت بهداشت محيوضع از کليار امتين و انحراف معيانگيم :هاافتهي
 فاضالبو ، آب ۹۸,۳± ۲,۹زباله  ، پسماند و۱۳۵,۳± ۳,۱ يانسان يروين ي، رسالت بهداشت۲۷۰,۷±۲۵,۵ يو بهسازط يبهداشت مح ،۳۱۹±۲,۶بهداشت و ساختمان 

 ازنظر هامارستانيبط است. يانگر حد متوسط از استاندارد بهداشت محياست و ب ۱۰۲,۳± ۱,۵ماران و کنترل عفونت ي، ب۱۴۶± ۷,۱ ياحرفه، بهداشت ±۱۸,۳ ۵,۸
 ف استاندارها بودند.يو آب و فاضالب در حد ضع يط و بهسازيابعاد بهداشت مح

در سطح متوسط استانداردها بودند.  هاشاخص، اغلب هامارستانيبط يت بهداشت محيفين در جهت بهبود کيمسئولرغم تالش مداوم يعل :گيرينتيجه و بحث
  .باشديم ياژهيو يزيربرنامهازمند ين يط و بهسازيت بهداشت محيوضع ت بهداشت آب و فاضالب ويدر دو بعد وضع ژهيوبه هاآن يارتقا يلذا برا

 هي، شهر اروميآموزش يهامارستانيبط، يبهداشت مح يهاشاخص :هاکليدواژه

  
 ۵۸-۶۶ ، ص۱۳۹۶ نفروردي، ۹۰درپي ، پياولدهم، شماره پانزمجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۹۱۴۵۲۱۹۱۷۹ه، دانشکده بهداشت، تلفن: ياروم ياه علوم پزشکگه، دانشياروم :آدرس مکاتبه

Email: saeed.hosseinpooreng61@yahoo.com 

  
 مقدمه

و  حفظ ،نيتأم باهدف يدرمان ياز خدمات بهداشت يبرخوردار
 ياجامعهشرفت هر ياز ارکان مهم پ يکيسالمت افراد  يارتقا

 و يخدمات بهداشت يهاستميسراستا ن يا درکه  ديآيم حساببه
 .اندشده يسازماندهسالمت  يو ارتقا حفظ و نيتأم يبرا يدرمان

 و کنترلط يبهداشت محت ياهم ۱۸در اواخر قرن  )۱،۲۰(
هم م موضوعاتاز  يکي عنوانبهو  مطرح شد يمارستانيب يهاعفونت

خود جلب کرده است  را بهکارشناسان نظر  يمارستانيدر امور ب
در  يو اصول بهداشت ت ضوابطيبه رعا يتوجهيب کهيطوربه
 .آورديممارستان به وجود يرسالت ب يبرارا  يمشکالت هامارستانيب
 دکنيم يمعرف يرا محل هامارستانيب ،يجهانبهداشت سازمان  )۱۴(

                                                             
 ، دانشکده بهداشت، اروميه، ايرانهياروم يدانشگاه علوم پزشک يمرب ١

 نيدر ا و شوديم ديتأک يماريشتر از بيب ،بر سالمت در آنکه 
 کارکنان توجه دارد. و سالمتماران يبه دو جنبه سالمت ب اظهارنظر

خدمات  دهندهارائهمهم  ياز نهادها يکي عنوانبهمارستان يب )۳(
ژه يالت ويسهکه با ت روديمبه شمار  يو آموزش يدرمان – يبهداشت

 آموزش مار جامعه،يافراد ب يو روان يخود در بازگشت سالمت جسمان
 و يپزشک يهاپژوهش، درمان ،متخصص بخش بهداشت يروهاين

 )۱۲( .کنديمفا يا يارتقا سطح سالمت جامعه نقش اساس تاًينها
 كه يستيز طيعوامل مح از كنترل عبارت استط يمح بهداشت

 ريتأث ،يناراحت و رنجش اي يناتوان ،يماريب جاديا قيطر از تواننديم
 داشته جامعه سالمت و افراد يروان ،يروح ،يجسم سالمت بر سوء

 ياجرا عدم از يناش مارستانيب در سالمت مخاطرات عمده. باشند
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 فاضالب که پسماند، ،ييغذا مواد و آب به مربوط يبهداشت مقررات
 معرض در را جامعه تيدرنها و كاركنان ،کنندگانمالقات ماران،يب

ت يفيک ازجمله يطيمح عوامل از ياريبس. دهديم قرار مخاطرات
 ريتأث يمارستانيب ي، پسماندهاييآب، هوا، بهداشت مواد غذا

 يطراح نيهمچن. دارند يمارستانيب يهاعفونتجاد يم در ايمستق
 و خانهيرختشو ون،يزاسيلياستر يندهايفرآ الت،يتسه ،هابخش

. دارند يمارستانيب يهاعفونت از يريشگيپ در ييبسزا نقش نظافت
 ونكان کنندهکنترل تنهانه ط،يمح بهداشت نيمواز و اصول تيرعا

 يسمج رفاه کنندهنيتأم بلکه است، يمارستانيب يهاعفونت تمركز
 .)۵(بود  خواهد يروان و

 ۲۰۰۵ در WHO بهداشت يجهان سازمان هياعالم نيآخر طبق
 يهاعفونتون مبتال به يليم ۴/۱ش از يب جهان در انهيسال

 تا ۵ حدود از يمارستانيب يهاعفونت بروز. گردنديم يمارستانيب
 يکشورها در درصد۲۵ و حدود افتهيتوسعه يکشورها در درصد۱۵

و  نفر ۸۸۰۰۰انه منجر به مرگ ي. که سالاست ريمتغ توسعهدرحال
 يهامراقبتجهت  ينه اضافيارد دالر هزيليم ۴,۵ ش ازيب ليتحم
 که) امرو( يشرق ترانهيمد منطقه ن دري. همچن)۱۲( شوديم يدرمان

کند يم ريدرگ را مارانيب درصد ۱۵ تا ۱۰ دارد قرار آن در زين رانيا
 ۶۰۵۳۲به تعداد  ۱۳۹۲در سال  رانيا بهداشت وزارت اعالم و طبق

 ۳۹۴در  شدهيبسترماران ين بي) مورد عفونت در بدرصد۰۶/۱(
ان به يدرصد مرگ مبتال کهيطوربه ديگر دمشاهدهمارستان يب

ان ي، تعداد مرگ مبتالدرصد۹/۴مارستان يعفونت به کل مرگ در ب
 رغميعل). ۷است ( )درصد۸( ۴۸۴۸ عفونتبه عفونت به موارد 

 تيوضع مارستان،يدر ب هاعفونتط در کاهش يت بهداشت محياهم
و  باشدينمچندان مطلوب  هامارستانيبط در يبهداشت مح

و همکاران ان يکه عسگر يامطالعهدر . وجود دارد يمتعدد مشکالت
ط در يبهداشت مح يت استانداردهايت رعايوضعاز  ۱۳۸۰در سال 

 يلطورکبهنجام دادند ا فارس يدانشگاه علوم پزشک يهامارستانيب
 نسبتاً )۵/۷۱± ۳/۱۴(از ين امتيانگيبا مط يت بهداشت محيوضع

 اين رعايت وضعيت ن بهترينيهمچن کردند يابيارز مطلوب
 مربوط آن بدترين ) و۸۴±۲۳,۸( بهبودي اتاق به مربوط استانداردها

نشان داد که  هاآن) بود. مطالعه ۵۶±۳۰,۲( سازي ترون اتاق به
 در موردبحث استانداردهاي رعايت کلي وضع درمجموع
 يهابيمارستان از ) بهتر۷۴,۵±۱۴,۷( يآموزش ريغ يهابيمارستان

توسط  منتشرشدهدر مطالعه  )۹( ) بود.۶۷,۴±۱۳,۲( آموزشي
 بهداشت مديريت از وضعيت ۱۳۸۶و همکاران در سال  امرود يميسل

 زانيم يطورکلبهقم، نشان داد که  استان يهامارستانيب محيط
 قم استان يهابيمارستان در محيط بهداشت وضعيتت يرعا

 مطالعه اين نتايجقرار دارد.  استانداردهااز  حد متوسطو در  درصد۷۲
از  )درصد۲۵( بخش ۲ در محيط بهداشت تيوضع كه داد نشان

 يهامارستانيب خانهيرختشو و ، آشپزخانهيراديولوژ يهابخش
 از )درصد۱۲,۵( بخش يك در بوده و نامطلوب موردمطالعه

بخش  CSR( ۲( يمرکز استريليزاسيون و هاشگاهيآزما يهابخش
 يهابخش از) درصد۵۰(بخش  ۴اورژانس،  يهابخش از )درصد۲۵(

عمل و  يهااتاق بخش از )درصد۷۱( بخش ۵ و ويژه يهامراقبت
 در حدط يت بهداشت محيوضع هابخشه يبق در مطلوب و يکاورير

 توضعي نشان داد که هاآن پژوهش تحليلي ند. نتايجمتوسط بود
 يعموم و ير آموزشيغ ،يردولتيغ يهابيمارستان در بهداشت محيط

در  )۱۰( .است تخصصي و آموزشي دولتي، يهابيمارستان از بهتر
در  ۱۳۸۹در سال و همکاران  يرابرپور يکه توسط مهد يامطالعه

ط در يبهداشت مح ياستانداردهات يرعا يبررس باهدفکرمان 
کرمان انجام داده  يدانشگاه علوم پزشک يآموزش يهامارستانيب

 يآموزش يهامارستانيباز  ياديبودند نشان داد که در درصد ز
 )۱۱(در حد نامطلوب است.  يبهداشت ياستانداردهات يت رعايوضع
 ۱۳۹۱در سال  منتشرشده قيتحقو همکاران در  يجعفر يديجن

 شهر کرج يهامارستانيبط در يبهداشت مح يهاشاخصت يوضع
ن ابعاد مختلف ينشان داد که در ب هاآنج ي، نتااندکرده يرا بررس

 ن درصد اختالفيشتري، بهامارستانيبت بهداشت و نظافت يوضع
آن  نيرتکمن حد استاندارد به بعد آب و فاضالب و يشترياز با بيامت

ز ين درمجموعمارستان اختصاص داشت. يب ياحرفهبه بعد بهداشت 
 ت بهداشت و نظافتينه رعاياز مکتسبه مراکز در زمين امتيانگيم
ن در يانگين ميب ايآمد. که به ترت دست به ±۷۴۲ ۹/۱
ه مارستان وابسته بيو ب ي، مراکز خصوصيدانشگاه يهامارستانيب

 ۷۶۸و  ۷۶۰±۵/۱۱، ۵/۷۱۶± ۱۸برابر با  ياجتماع نيتأمسازمان 
 و ييخالوتوسط  ۱۳۹۲در سال  منتشرشده يمطالعه) ۱۲بود. (

 يآموزش يهامارستانيبدر  يمنيت ايوضع يبررسه همکاران که ب
و  نيانگيمپرداخته بود نشان داد کرمان  يدانشگاه علوم پزشک

 موردمطالعه يهامارستانيب يمنيت ايار نمرات وضعيمع انحراف
 يمطلوب يمنيت ايوضع هامارستانيباز  کيچيو هبود  ٨/٦٦±١/١٥

  )١٣( نداشتند.
 يبررس باهدف يامطالعه ١٣٩٥و همکاران در سال  يراز قند

 يآموزش يهامارستانيبط در يبهداشت مح يهاشاخصت يوضع
 درمجموع نشان داد هاآن هاافتهيانجام دادند که شهر سبزوار 

ن يانگيمبا  موردمطالعه يهامارستانيبنظارت  ت بهداشت ويوضع
از مجموع  ٦٨١±٦/٨مارستان يتوسط هر سه ب شدهکسبنمرات 

ود. بف يدر حد ضع يطيبهداشت مح ياستانداردها ازنظر ازيمتا ٧٨٠
ز ين هامارستانيب و نظارتبهداشت  ،مختلف ان ابعاديکه در م

د ن حد استاندارد به بعيشترياز با بين درصد اختالف امتيشتريب
آن به بعد بهداشت  نيترو کم) ٦/٨٠کار ( زاتيو تجهبهداشت لوازم 

  )١٤(داشت.  ) اختصاص٥/٢٨عفونت ( و کنترل
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 پورحسين سعيد
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ق منسجم در يموضوع و عدم وجود تحقت يبه اهم با توجه
 يهامارستانيب يط و ساختمانيبهداشت مح يهاشاخص يابيارز

ج يد که نتايمطالعه انجام گرده يشهر اروم يعموم يو درمان يآموزش
جهت کمک به  هيپااطالعاتدر فراهم آوردن  توانديم ين بررسيا

 رانه دريشگياقدامات پ وضع ،هامارستانيبزان ير و برنامهران يمد
آگاه ساختن شهروندان نقش  نيو همچن يموارد نامطلوب بهداشت

  داشته باشد. يمؤثر
  
  کار روش و مواد

و  يمارستان آموزشيسه ب يمقطع يفيک مطالعه توصيدر 
وارد  يبه روش سرشمار ۱۳۹۵ه در سال يشهر اروم يعموم يدرمان

 يط و ساختمانيبهداشت مح يهاشاخص ازنظر مطالعه شدند و
 يبرنامه ستيلچکبا استفاده از  هادادهقرار گرفتند.  يموردبررس

کشور (بخش بهداشت و  يعموم يهامارستانيب يابيارزش يمل
 وزارتتوسط  ستيلچکن ي). ا۱۵( شدند يآورجمع )نظافت

 آن ييمحتوا ييه و روايکشور ته يبهداشت درمان و آموزش پزشک
 باشديماز يامت ۱۱۸۰و  سؤال ۹۹ شده است، ابزار مطالعه شامل دييتأ

 يابعاد بهداشت ازنظررا  يط و ساختمانيت بهداشت محيکه وضع
 يانسان يروين ي، رسالت بهداشت)سؤال ۳۰شامل ساختمان ( يطيمح

، آب و )سؤال ۹( هازباله، پسماند و )سؤال ۲۷( ي، بهساز)سؤال ۹(
 ياحرفهو بهداشت ) سؤال ۱۰(، کنترل عفونت )سؤال ۲(فاضالب 

  .دهديمقرار  يابيمورد ارز )سؤال ۱۲(

 يانهيگز ۳ سؤاالتک از ياستاندارد، پاسخ هر  ستيلچکمطابق 
نه " يگز سؤاالتاست که با توجه به نوع  )ريو خ ي، تا حدوديآر(

 ياز صفر و " تاحدوديامت ر "ينه " خيو گز ۱۰ا ي ۱۵، ۲۰از يامت " يآر
. رديگيمتعلق  ۹تا  ۱و  ۱۴تا  ۱، ۱۹تا  ۱از ياب، امتيبا نظر ارز "

در هر سه  ستيلچک، يريگاندازه يکنترل خطاها منظوربه
ه ب دهيدآموزشط يک کارشناس بهداشت محيمارستان توسط يب

 ک از ابعاديهر  ياز کليد. امتيل گرديروش مشاهده و مصاحبه تکم
مم يکه ماکز ديآيم دست بهآن  سؤاالت يازهاياز حاصل جمع امت

 تسؤاالب برابر حاصل جمع کل يمم حدود استاندارد به ترتينيو م
ت ياز آن در نظر گرفته شد. وضع ترکم درصد۲۰در آن بعد و 

از يبا توجه به امت هامارستانيب يطيو مح يبهداشت ساختمان
ن ي، بدرصد۶۰از  ترکماز يامت بر اساسک از ابعاد، يدر هر ياکتساب

مم ينيمم و ميفاصله ماکز درصد۸۰ش از يو ب درصد۸۰تا  درصد۶۰
ف، متوسط و خوب استاندارد قرار يت ضعياستاندارد در سه وضع

مم حد ين شاخص درصد فاصله از ماکزي). همچن۱۱( رنديگيم
از يتم فاصله اميک از ابعاد محاسبه شد که از تقسيهر ياستاندارد برا

مم ينيمم تا ميمم حد استاندارد به فاصله ماکزياز ماکز شدهکسب
ت يوضع دهندهنشانن شاخص يا ديآيم دست بهحدود استاندارد 

ک از ابعاد نسبت به حداکثر استاندارد يهر ازنظرمارستان يب
ت يانگر وضعين شاخص بيا ترکمر ي. مقادباشديم دسترسقابل

ت و سهم بعد مذکور در کسب يمطلوب نسبت به استانداردها و اهم
  ).۱جدول ( باشديماز کل استاندارد ياز امت يياز بااليامت

  
 اسبر است استاندارد يوضع يبندردهمم حد استاندارد، ينيمم تا ميمم حد استاندارد، فاصله ماکزيمم و ماکزيني، مسؤاالتتعداد  :)۱(جدول 

  از کليک ابعاد و امتيبه تفک يابياز ارزيامت
تعداد   ابعاد

  سؤال
(Min,Max)  
  حد استاندارد

Max-min خوب  متوسط  فيضع  

,٢٧٢)  ٣٠  ساختمان  )٣٤٠   ٣٢٦ش از يب  ٣١٣-٣٢٦  ٣١٣از  ترکم  ٦٨ 
)٢٤٨  ٢٧  يط و بهسازيبهداشت مح ,  )٣١٠   ٢٩٨ش از يب  ٢٨٥-٢٩٨  ٢٨٥از  ترکم  ٦٢ 
)١١٢  ٩  يانسان يروين يرسالت بهداشت ,  )١٤٠   ١٣٤ش از يب  ١٢٩-١٣٤  ١٢٩از  ترکم  ٢٨ 

)٨٠  ٩  هازبالهپسماند و  ,  )١٠٠   ٩٦ش از يب  ٩٢-٩٦  ٩٢از  ترکم  ٢٠ 
)٢٠  ٢  آب و فاضالب ,  )٢٥   ٢٤ش از يب  ٢٣-٢٤  ٢٣از  ترکم  ٥ 

)١١٢  ١٢  ياحرفهبهداشت  ,  )١٥٥   ١٤٦ش از يب  ١٣٨-١٤٦  ١٣٨از  ترکم  ٤٣ 
)٨٨  ١٠  ماران و کنترل عفونتيب ,  )١١٠   ١٠٥ش از يب  ١٠١-١٠٥  ١٠١از  ترکم  ٢٢ 

)٩٤٤  ٩٩  از کليامت ,  )١١٨٠   ١١٣٣ش از يب  ١٠٨٦-١١٣٣  ١٠٨٦از  ترکم  ٢٣٦ 

  
و محرمانه بودن اطالعات از آوردن  يدارامانتت اصل يرعا يبرا

 SPSS يآمار افزارنرمد. از يگرد يخوددار هامارستانيب ياسام
که شامل محاسبه  هاداده ليوتحلهيتجز يبرا ۱۶ش يرايو

ار و درصد ين و انحراف معيانگيمانند م يفيآمار توص يهاشاخص
  استفاده شد.

  هاافتهي
 يط و ساختمانيت بهداشت محيج حاصل از مشاهدات وضعينتا
 ه بايشهر اروم يعموم يو درمان يمارستان آموزشيسه ب

 هاآنک از يک هر يبهداشت به تفک وزارتموجود  ياستانداردها
  ر است:يز قراربه
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و با  هاشاخص درمجموع ۱۰۹۳از يمارستان الف با کسب امتيب
قرار  يت متوسطيدر وضع ۱ازها در جدول يامت يبندطبقهتوجه به 

بعد بهداشت آب و فاضالب با کسب حداکثر  ازنظر کهيطوربهدارد. 
 ياهحرفبعد بهداشت  ازنظراز باالتر از حد استاندارد را داراست و يامت
خوب قرار  تيمم حد استاندارد در وضعيفاصله از ماکز درصد۱۳,۹با 

، بهداشت درصد۲۷,۹ر ابعاد، بهداشت و ساختمان با يدارد. و در سا

 يانسان يروين ي، بعد رسالت بهداشتدرصد۲۵ هازبالهپسماند و 
مم يفاصله از ماکز درصد۳۶,۴ماران و کنترل عفونت يو ب درصد۲۸,۶

ط يقرار دارد. در بعد بهداشت مح يت متوسطيحد استاندارد در وضع
ت يمم حد استاندارد در وضعيفاصله از ماکز درصد۶۶,۱ يبهسازو 

ک يت هريسهم و اهم ۱). نمودار ۲جدول ( باشديمف استاندارد يضع
 .دهديممارستان الف نشان ياز کل بياز ابعاد را در کسب امت

  

 

  مارستان الفيط در بيبهداشت مح يهاشاخصک ابعاد مختلف يمم حد استاندارد به تفکيدرصد فاصله از ماکز ):۱(نمودار 
  
از ابعاد مختلف  ۱۰۷۰از يمارستان ب با کسب مجموع امتيب

ازات در يامت يبندطبقهط با توجه به يبهداشت مح هاشاخص
 نيکه ا دهديمج نشان يف قرار دارد. نتايت ضعيدر وضع ۱جدول 

ر با کسب حداکث هازبالهبعد بهداشت پسماند و  ازنظرمارستان يب
 يابعاد رسالت بهداشت ازنظراز باالتر از حد استاندارد را دارد و يامت

فاصله از  درصد۹,۳ ياحرفه، بهداشت درصد۷,۱با  يانسان يروين

ماران و کنترل يرا دارد. ب يت خوبيمم حد استاندارد وضعيماکز
فاصله از  درصد۳۵,۳بهداشت و ساختمان  و درصد۲۷,۳عفونت با 

ن در دو يرا دارد. همچن يت متوسطيمم حد استاندارد وضعيماکز
 از حداقل ترنييپاو آب و فاضالب  يط و بهسازيبعد بهداشت مح

ک از يت هريسهم و اهم ۲). نمودار ۲(جدول  باشديماستاندارد 
  .دهديم مارستان ب نشانياز کل بيابعاد را در کسب امت

  

  مارستان بيط در بيبهداشت مح يهاشاخصک ابعاد مختلف يمم حد استاندارد به تفکيفاصله از ماکز درصد ):۲نمودار (
بر  هاشاخص درمجموع ۱۱۰۷از يمارستان ج با کسب امتيب

ت متوسط قرار يدر وضع ۱جدول  يازهايامت يبندطبقه اساس
 با کسب هازبالهبعد بهداشت پسماند و  ازنظر کهيطوربهدارد. 

 بعد رسالت ازنظراز باالتر از حد استاندارد را دارد و يحداکثر امت
مم حد يفاصله از ماکز درصد۱۴,۳با  يانسان يروين يبهداشت

ط يت خوب قرار دارد در ابعاد بهداشت و محياستاندارد در وضع
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 درصد۲۹,۴و بهداشت و ساختمان با  درصد۲۰,۹ يو بهساز
ماران و کنترل عفونت يو ب درصد۳۹,۵ ياحرفهبهداشت 

 يت متوسطيمم حد استاندارد در وضعيفاصله از ماکز درصد۴۰,۹

از حداقل استاندارد  ترنييپا فاضالبقرار دارد. در بعد آب و 
از ابعاد را در  کيت هريسهم و اهم ۳). نمودار ۲جدول ( باشديم

  .دهديمنشان  مارستان جياز کل بيکسب امت
  

  

  مارستان جيط در بيبهداشت مح يهاشاخصک ابعاد مختلف يمم حد استاندارد به تفکيفاصله از ماکز درصد ):۳نمودار (
  

  هامارستانيبک يط به تفکيبهداشت مح يهاشاخصک از ابعاد ياستاندارد هرمم حد يو درصد فاصله از ماکز شدهکسباز يامت :)۲(جدول 
بهداشت   ساختمان  ازيامت  مارستانيب

ط و يمح
  يبهساز

رسالت 
 يبهداشت

 يروين
  يانسان

پسماند و 
  هازباله

آب و 
  فاضالب

بهداشت 
  ياحرفه

ماران و يب
کنترل 
  عفونت

  جمع

  درصد آن

  الف
  ١٠٩٣  ١٠٢  ١٤٩  ٢٥  ٩٥  ١٣٢  ٢٦٩  ٣٢١  ازيامت

  ٣٦,٩  ٣٦,٤  ١٣,٩  ٠  ٢٥  ٢٨,٦  ٦٦,١  ٢٧,٩  درصد فاصله

  ب
  ١٠٧٠  ١٠٤  ١٥١  ١٥  ١٠٠  ١٣٨  ٢٤٦  ٣١٦  ازيامت

  ٤٦,٦  ٢٧,٣  ٩,٣  ٢٠٠  ٠  ٧,١  ١٠٣,٢  ٣٥,٣  درصد فاصله

  ج
  ١١٠٧  ١٠١  ١٣٨  ١٥  ١٠٠  ١٣٦  ٢٩٧  ٣٢٠  ازيامت

  ٣٠,٩  ٤٠,٩  ٣٩,٥  ٢٠٠  ٠  ١٤,٣  ٢٠,٩  ٢٩,٤  درصد فاصله

  
از کل و ابعاد مختلف يار امتين و انحراف معيانگيم 
 عبارت استب يبه ترت موردمطالعه يهامارستانيبدر  شدهکسب

، بهداشت ۳۱۹±۲,۶بهداشت و ساختمان  ,۱۰۹۰±۱۸,۷از 
 يانسان يروين ي، رسالت بهداشت۲۷۰,۷±۲۵,۵ يط و بهسازيمح

، آب و فاضالب ۹۸,۳±۲,۹، پسماند و زباله ±۱۳۵,۳ ۳,۱
ماران و کنترل ي، ب۱۴۶± ۷,۱ ياحرفه، بهداشت ۵,۸±۱۸,۳

 ازنظر موردمطالعه يهامارستانيباست.  ۱۰۲,۳± ۱,۵عفونت 
حد متوسط  يابعاد دارا درمجموعط يبهداشت مح يهاشاخص

ط و يحدر ابعاد بهداشت م کهيطوربه. باشديماز استانداردها 
 ريف استاندارد و در سايو آب و فاضالب در محدوده ضع يبهساز

  .باشنديمابعاد در حد متوسط استاندارد 

  
  يريگجهينت و بحث

 يعموم يو درمان يآموزش يهامارستانيبن مطالعه يدر ا
ر ب يط و ساختمانيبهداشت مح ياستانداردها ازنظره يشهر اروم

کشور  يعموم يهامارستانيب يابيارزش ياساس برنامه مل
مارستان يب ۳مطالعه نشان داد هر  جينتا قرار گرفت. يموردبررس

 عموماًو آب و فاضالب  يط و بهسازيشاخص بهداشت مح ازنظر
. هستند استانداردهااز حداقل  ترنييپا يف و حتيدر سطح ضع
تان مارسيب يمنيو ا يت بهداشتيو همکاران وضع يمطالعه الماس

 يبايستم فاضالب نامطلوب ارزيس ازنظررا  موردمطالعه يآموزش
و همکاران از  ين در مطالعه دهقاني). همچن۱۶کردند (
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ت دفع يتهران وضع يعلوم پزشک يآموزش يهامارستانيب
دفع فاضالب از  عمدتاًفاضالب نامناسب گزارش شده است که 

 از فاضالب يو بخش شدهاستفاده خانههيتصفق چاه جاذب، يطر
 يدين در مطالعه جني). همچن۱۷( شديمروانه  يجار يبه نهرها

ن درصد اختالف از يشتريکرج ب يهامارستانيباز  يجعفر
داشت  هامارستانيباستاندارد را بعد بهداشت آب و فاضالب 

از  ۱۳۹۵و همکاران در سال  ي). مطالعه رازقند۱۲(
و دفع  يآورجمعشهر سبزوار نحوه  يآموزش يهامارستانيب

 فيرا در حد متوسط و ضع يمارستانيب يهافاضالب يبهداشت
 ج مطالعهينتا يدر راستا الذکرفوقج ي). همه نتا۱۴کرد ( يابيارز

  حاضر بودند.
 ازنظر يموردبررس يهامارستانيبمطالعه ما آشکار کرد که 

شاخص بعد بهداشت و ساختمان در سطح متوسط از استاندارد 
نشان داد  ۱۳۹۵و همکاران در سال  يقرار دارند. مطالعه رازقند

بعد بهداشت  ازنظرشهر سبزوار  يآموزش يهامارستانيبکه 
 يبا اجرا رسديم نظر به ).۱۴ف بودند (يدر حد ضع يساختمان

 يهابخشط در يمح يطرح تحول سالمت که منجر به بهساز
 ينقاش وارها،يد يغه بنديت اصالح ،هايسازکف ليقبمختلف از 

مختلف، اصالح  يهاقسمت، اصالح سقف هاينماسازوارها، يد
ده و موجب بهبود يه و ... گرديستم تهوي، اصالح سهاييدستشو

  شاخص مذکور در مطالعه ما شده است.
ماران و کنترل عفونت يابعاد بهداشت ب يهاشاخص يابيارز

 يهامارستانيبنشان داد که اغلب  ياحرفهو بهداشت 
 ج مطالعاتيخوب را دارند نتا يسطح متوسط و برخ يموردبررس

ه . مطالعباشديمن بخش از مطالعه ما يا يهاافتهي دييتأر در يز
شهر کرج از بعد بهداشت  در ۱۳۹۰و همکاران در سال  يديجن

را داشت که در  يت اصول بهداشتيرعات ين وضعيبهتر ياحرفه
 تا درصد۵۰ن يب هاآنازات ين امتيانگيمراکز مختلف م

ماران و يت بعد بيدر سطح خوب و متوسط و رعا درصد۵/۳۷
 است شده يابياز استاندارد ارز يخوب ز در سطحيکنترل عفونت ن

نشان  ۱۳۹۵و همکاران در سال  ين مطالعه رازقنديهمچن ).۱۲(
ن درصد يترکمبا  )۵/۲۸(داد که بعد بهداشت و کنترل عفونت 

  ).۱۴( دارند يت خوبياز با حد استاندارد وضعياختالف امت
 يبعد رسالت بهداشت ازنظرما  موردمطالعه يهامارستانيب

عه . در مطالباشنديماز استانداردها  يدر سطح خوب يانسان يروين
 ۱۳۹۰در سال  شهر کرج يهامارستانيبو همکاران در  يجعفر

 در بعد هامارستانيبت يرا نشان داد که وضع يج متفاوتينتا
ف از حد استاندارد قرار يحد ضع يانسان يروين يرسالت بهداشت

در  کارکنان يکارکمبهداشت،  يهاتهيکمنبودن  هاآن دارد.
توسط  يت نکردن اصول بهداشتي، رعايشغل يهانهيزم

مطالعه خود اعالم  يل احتماليو ...را از دال کنندگانمراجعه
 تياز توجه و اهم يناش توانديمن تفاوت يل اي). دل۱۲( اندکرده

 ينمارستايب کارکنان ياجبار يهاونيناسيواکسژه جهت انجام يو
 يريشگي، موجب پهاآن يمنظم و کنترل ادوار يهابرنامهمطابق 

مارستان در اثر کار کردن يب کارکنانکه  يهايماريباز ابتال به 
  .شوديممارستان مستعد ابتال به آن هستند يط بيدر مح
 يطيت بهداشت محيابعاد وضع درمجموع يطورکلبه

ه در سطح يشهر اروم يعموم يو درمان يآموزش يهامارستانيب
ر ان ديج مطالعات ناديکه با نتا قرار دارد استانداردهامتوسط از 

در کرمانشاه،  ي، اجاقشهر فارسان در ياصفهان، اصغرشهر 
، ۱۰، ۱۹، ۹، ۱۸(در کرج مطابقت دارد  يدر قم و جعفر يميسل
در سبزوار و خدابنده لو در  يمطالعه راز قند جينتا) و ۱۲

فاوت که مت يمارستانيب ياز استانداردها يفيکرمانشاه سطح ضع
  ).۲۰، ۱۴را نشان داد ( باشديمبا مطالعه ما 

 بهداشت يهاشاخصت يفيارتقا ک يبرا گردديمشنهاد يپ
ه و رساندن به سطح يشهر اروم يآموزش يهامارستانيبط يمح

ت يولوب ايد به ترتين امر بايمسئول يبهداشت ياستانداردهاخوب 
، يط و بهسازي، بهداشت محبهداشت آب و فاضالبت يوضع

اند پسمماران و کنترل عفونت، يبهداشت و ساختمان، بهداشت ب
ا ر ياحرفهو بهداشت  يانسان يروين يبهداشت رسالت و زباله،

  قرار دهند. موردتوجه
  

 سپاسگزاري
مصوب شده در مرکز  يقاتيطرح تحق از برگرفته مقاله نيا
. و باشديمه ياروم يدانشگاه علوم پزشک ييقات دانشجويتحق

 از يقدردانکه مراتب تشکر و  دانديمفه يسنده بر خود وظينو
ه ب هياروم يپزشک علوم دانشگاه يپژوهش محترم معاونت حوزه

  د.ييرا اعالم نما يمال تيحما ليدل
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INVESTIGATING STATUS OF ENVIRONMENTAL AND 
STRUCTURAL HEALTH INDICATORS AMONG THERAPEUTIC AND 

EDUCATIONAL HOSPITALS OF URMIA, IN 2016 
 

Saeed hosseinpoor1 
 

Received: 12 Feb, 2017; Accepted: 16 Mar, 2017 
Abstract 
Background and aim: Ongoing assessment of environmental hygiene status in hospitals is a main act 
that provides healthy and hygienic environment for improving patients. The purpose of the study was 
to investigate environmental and structural hygiene indicators among therapeutic and educational 
Hospitals of Urmia. 
Materials and Methods: In this descriptive (cross-sectional) study, three therapeutic and educational 
Hospitals were evaluated in terms of environmental and structural hygiene indicators. The study data 
were collected using Hygiene and Cleaning Checklist of National Evaluation Plan of Hospitals 
(Checklist-NEPH). The data were analyzed using descriptive statistics methods (Frequencies, Means, 
and Standard Deviation) in SPSS software 16, under windows. 
Results: The findings revealed that the overall mean score for all indicators in hospitals was 
1090±18.7. While, the average score for hygiene and building, environmental hygiene and sanitation, 
mission of personnel’s hygiene, waste disposal areas, areas of water and wastewater hygiene, 
occupational hygiene and infection control domain were 319±2.6, 270.7±25.5, 135.3±3.1, 98.3±2.9, 
18.3±5.8, 146±7.1, 102.3±1.5, respectively. In general, the findings suggest that overall status of 
environmental hygiene indicators of hospitals were in the moderate range and were far from desirable 
condition. 
Conclusion: Despite continuing attempts for improving quality of environmental hygiene in 
hospitals, still most indicators are in moderate level of standards. Therefore, special planning is 
requiring improving their hygiene status, particularly in both water and wastewater hygiene. 
Keywords: Environmental hygiene indicators, hospitals, Urmia 
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