
 بهداشت آب و فاضالب در بیمارستان ها

 
 مرکز سالمت محیط و کار -گروه بهداشت آب و فاضالب

 94 -مرداد

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 معاونت بهداشت

 مرکز سالمت محیط و کار 



 عناوین و سرفصل ها
قوانین و اسناد باالدستی 
اصول کنترل کیفی آب و فاضالب در بیمارستان ها 

 کلرسنجی  ◦
 نمونه برداری میکروبی و شیمیایی◦
 بازرسی از تاسیسات آبرسانی◦
 دفع بهداشتی فاضالب◦



 مقدمه
 سیستم های آب آشامیدنی در ساختمان های بزرگ

می تواند منبع مهم آلودگی شود و در صورت مدیریت  
 .  ضعیف این سیستم ها بیماری ها شایع می شوند

 کیفیت آب در مراکز خدمات بهداشتی درمانی از جمله
بیمارستان ها با توجه به افراد آسیب پذیر از اهمیت 

 . خاصی برخوردار است
  از سوی دیگر ویژگی های ترکیبات فاضالب بیمارستانی

 .آن را از سایر فاضالب های شهری متمایز می نماید



 قوانین و اسناد باالدستی
 اين وزارتخانه موظف است كه تامين  قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت ،  1ماده  2مطابق بند

مي  بهداشت محيط “ بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا

 .باشد

 وزارت بهداشت مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از  :  آئين نامه بهداشت محيط 3ماده

 .نقطه آبگير تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمرقرار دهد 

 آيين نامه بهداشت محيط سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي تامين   3ماده  2بر اساس تبصره

بوده  رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعالم شده توسط وزارت بهداشت كننده آب موظف به 

 . قرار دهندهمه اطالعات الزم و تسهيالت بازديد از تاسيسات را در اختيار اين وزارت و بايستي 

 



 قوانین و اسناد باالدستی

 اساس همكاري همكاري هاي بين بخشي در : سند راهبرد ملي بهبود كيفيت آب شرب

-1390.)مي باشدساله  15سطح ملي براي حفظ و ارتقاء كيفيت آب آشاميدني در يک دوره 

و وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط موظفند برنامه اجرايي و عملياتي سازمان ( 1404

 .نمايندبرنامه پنجم اجرا  217بسته هاي اجرايي طبق ماده متبوع را بصورت 

 سند ملي  7-3راهبرد و همچنين بسته اجرايي چهارم برنامه پنجم توسعه با استناد به

برنامه ايمني آب شرب را در سطح وزارت بهداشت موظف است  بهبود كيفيت آب شرب

 .اجرا نمايد كشور

 

 



 قوانین و اسناد باالدستی
 

 هر اقدامي عليه بهداشت عمومي از قبيل : قانون مجازات اسالمي 688ماده

آلوده كردن آب آشاميدني، توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع بهداشتي فاضالب و 

تشخيص . ممنوع بوده مرتكبين مستو جب مجازات عمومي قرار خواهند گرفت... 

 .  مي باشد.... آن بر حسب مورد بعهده وزارت بهداشت، سازمان محيط زيست و 

 



 قوانین و اسناد باالدستی
  تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت بهداشت در خصوص فاضالب

 بیمارستانی  

 



 ایمنی آب آشامیدنی  
  مؤثرترین روش جهت اطمینان پایدار از ایمنی یک

سیستم تامین آب آشامیدنی، استفاده از راهکار ارزیابی  
 جامع ریسک و مدیریت آن می باشد، 

شامیدنی مطمئن شدن از کیفیت آب اهداف برنامه ایمنی آب آ
 :  آشامیدنی براساس مدیریت خطر است که عبارتند از

 پیشگیری از آلودگی منبع آب آشامیدنی  ◦
تصفیه آب برای کاهش یا حذف آلودگی برای رسیدن به  ◦

 استانداردها  
پیشگیری از آلودگی مجدد آب در مدت ذخیره سازی   ◦

 .،توزیع و مصرف
 



WSP  یک چرخه مداوم فکر کردن است! 

چه خطراتی سیستم تامین 
 آب ما را تهدید می کند؟

چطور خطرات را کنترل  
 کنیم؟

چطور بدانیم که خطرات 
 کنترل شده است؟

 چقدر آنها اهمیت دارند؟

 چرخه مداوم



ایمنی آب آشامیدنی در سامانه تامین آب 
 بیمارستان

 دیاگرام –توصیف سیستم 
شناسایی خطرات و رویدادهای مخاطره آمیز 
تعیین و اعتباربخشی اقدامات کنترلی موجود 
  ارزیابی ریسک 
برنامه پایش اقدامات کنترلی 

 
 
 



 اصول کنترل کیفی آب و فاضالب در بیمارستان ها

کلرسنجی روزانه 
نمونه برداری میکروبی و شیمیایی 
مخزن ذخیره آب، شبکه لوله ) بازرسی از تاسیسات آبرسانی

 (کشی
نمونه برداری و آزمایش پساب خروجی تصفیه خانه بیمارستان 

 
 
 



 کلرسنجی

 حداقل سه نمونه کلرسنجی در
 روز  

 مطابقت نتایج کلرسنجی با
 1053استاندارد ملی 

 اقدام مقتضی در موارد فاقد
کنترل و یا عدم تطابق با 

 استاندارد

 

 کلرسنجی



 نمونه برداری میکروبی

حداق یک نمونه میکروبی در هر ماه 
 کلیفرم های گرماپای یا  1011بر اساس استاندارد ملی

بعنوان شاخص های آلودگی میکروبی آب آشامیدنی اشرشیاکلی 
شناخته شده اند و قضاوت در خصوص کیفیت میکروبی آب بر 

 .  این اساس صورت می گیرد

 



 نمونه برداری شیمیایی
هر شش ماه یک نمونه شیمیایی 
  معیار قضاوت در خصوص ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب

 .می باشد 1053آشامیدنی استاندارد ملی 
پارامترهای شیمیایی مورد سنجش: 

 ......(آرسنیک، آزبست، سرب و )مواد شیمیایی معدنی سمی ◦
 ....(نیترات، نیتریت و )مواد شیمیایی معدنی غیر سمی ◦
 ....(آلکان های کلرینه شده، هیدروکربن های آروماتیک و ) مواد شیمیایی آلی ◦
 (آالکلر، سیانازین، ددت)آفت کش ها ◦
 (مونوکلرآمین ها، ازن، دی اکسید کلر)گندزداها و محصوالت جانبی گندزدایی ◦
 (اشعه آلفا، ذزات بتا)مواد رادیواکتیو ◦



مخزن ذخیره آب، ) بازرسی از تاسیسات آبرسانی
 (شبکه لوله کشی

  سیستم های آب آشامیدنی در ساختمان ها می تواند در
 صورت عدم بهره برداری مناسب منبع مهم آلودگی شود

  منشاء آلودگی ها ممکن است از خود شبکه توزیع، مخازن
 .  ذخیره و یا اتصاالت نامناسب و غیراستاندارد باشد

  مواد و مصالح نامناسب نیز باعث آزادسازی مواد شیمیایی
میزان ورود  .به آب داخل مخازن، لوله ها، اتصاالت می شود

این آالینده ها بستگی به عمر مواد و دوره اتصال دارد و  
برای مثال آب لوله های تازه حاوی غلظت های باالی سرب 

 .و مس است



مخزن ذخیره آب، ) بازرسی از تاسیسات آبرسانی
 (شبکه لوله کشی

         مشکالت بهداشتتی دیگتری نیتز وجتود دارنتد کته بته طتور
غیرمستقیم مربوط به آب آشتامیدنی متی باشتد ماننتد رشتد      

این باکتری هتا غالبتاد در بترا هتای     ) لژیونالمیکروبی از قبیل 
خنک کننده تکثیر شده و از طریق آئروسل هتای وارد هتوای   
محتتیط و دستتتگاه تتتنفس شتتده و مشتتکالت تنفستتی ایجتتاد 

 ( می کنند
کنترل رشد این باکتری ها با روش های خاصی انجام می شود: 

درجاه   50باایی  برای آب گرم )نگهداری آب در دمای غیرقابل تکثیر لژیونال  ◦
 (سانتی گراددرجه  25سرد کمتر از سانتی گراد و برای آب 

 حفظ کلر آزاد باقیمانده در آب◦



مخزن ذخیره آب، ) بازرسی از تاسیسات آبرسانی
 (شبکه لوله کشی

 ذخیره آب در مختازن، جانمتایی   در سیستم های آب گرم ساختمان ها بزرگ به علت
کته دارای انتهتای بستته هستتند و     شاخه های طویل لوله ، نامناسب لوازم گرمایشی

در ایتن سیستتم هتا    احتمال رشد بتاکتری لژیتونال   آب شده که راکد شدن منجر به 
 . افزایش می یابد

در اتصال سیستم های توزیع شهری به ساختمان ها بایستی به موارد زیر توجه شود: 
 کیفیت و مدیریت منابع تأمین آب ◦

 استفاده از منابع مستقل آب◦

 فشار آب در شبکه ◦

 دمای آب در سیستم های سرد و گرم◦

 مخازن ذخیره ◦

 اتصاالت ◦

 ممانعت از برگشت جریان ◦

 نقاط بسته شبکه و دارای پتانسیل رکود آب ◦

 مصالح و پوشش های مورد استفاده در شبکه توزیع و اتصاالت و تجهیزات ◦

 



 مخازن ذخیره آب آشامیدنی

 مخازن نگهداری آب تصفیه شده(Service Reservoir )
می بایست در باالی سطوح محتمل آب زیرزمینی و دور از رواناب  

 . های سطحی و زهکش زیرزمینی تعبیه گردند
ویژگی های مخازن ذخیره آب آشامیدنی: 

 فنس کشی اطراف مخزن◦
لوله سرریز، تخلیه یا تمیز سازی از مخزن ذخیره می بایست به داخل یک  ◦

حوضچه روباز از یک نقطه ای در باالی حوضچه که فاصله بین آنها کمتر 
 .برابر قطر لوله تخلیه نباشد در هوای آزاد تخلیه گردد 3از 
انتهای تمام لوله های سرریز، تخلیه، تمیز سازی یا تهویه می بایست رو به  ◦

 پایین دست برگردانده باشد تا از ورود باران جلوگیری شود
توری های ریز قابل تعویض روی آنها نصب گردد تا از ورود پرندگان، ◦

 .خفاش ها، جوندگان، حشرات و مواد آلوده به آنها جلوگیری شود
 دارای سرپوش مناسب و محکمی باشد◦

 
 
 



 
 فرم بازرسی مخازن ذخیره آب آشامیدنی



 
 فرم بازرسی مخازن ذخیره آب آشامیدنی



 در راهبری مخازن ذخیره آب آشامیدنی HPCشاخص 

  یکی از شاخص های میکروبی در راهبری تاسیسات آب شرب
 .می باشد HPCشاخص 

 هایی هستند، که  باکتریمنظور از باکتری های هتروتروف
 .های اتوتروف منبع انرژی آنها مواد آلی استبرخالف باکتری

 بر اساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت مقادیرHPC  
نشان دهنده وضعیت مطلوب در   100cfu/mlکمتر از 

 راهبری سیستم می باشد
 500تا  100برای مقادیر بین cfu/ml   توصیه می شود که

  cfu/ml 500سیستم شستشو داده شود و مقادیر بیش از 
 .نشاندهنده کیفیت نامطلوب میکروبی در سیستم می باشد

 
 



 دفع بهداشتی فاضالب  
بر اساس تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت بهداشت: 

 خانه تصفیه به متصل آوری جمع شبکه که شهرهایی در◦
  می ها بیمارستان دارد وجود برداری بهره مدذار در فاضالب

  و ضوابط رعایت با و شبکه طریق از را خود فاضالب توانند
  پرداخت از پس و کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت مقررات
 .نمایند دفع مربوطه های هزینه

وزارت نیرو اسامی بیمارستان هایی که پس از واگذاری انشعاب  ◦
( کمی و کیفی فاضالب)فاضالب از تعهدات قردادی فی مابین

تخلف نموده اند را به وزارت بهداشت اعالم و وزارت بهداشت 
 .اقدام های قانونی و بازدارنده را به مورد اجرا خواهد گذاشت



 دفع بهداشتی فاضالب  

ضوابط واگذاری انشعاب فاضالب به بیمارستان ها: 
  فاضالب شبکه به صورتی در بیمارستانی های فاضالب تخلیه◦

  دست در فاضالب خانه تصفیه دارای شهر که است مجاز شهری
 .باشد برداری بهره

الزاما با رعایت موارد زیر تخلیه این نوع فاضالب ها بدون پیش ◦
 :تصفیه به شبکه فاضالب شهری مجاز می باشد

 به ) نصب آشغالگیردر مدخل ورودی فاضالب به شبکه فاضالب شهری
   Depth: 50mm: اندازه میله ها: صورت ثابت و با مشخصات 

Width:10mm  20-15: و فاصله میله هاmm) 
 احداث واحد چربی گیر 



 دفع بهداشتی فاضالب  

شهری فاضالب کیفیت با فاضالب کیفیت که صورتی در 
  مواد یا و رادیواکتیو سمی، مواد حاوی و بوده متفاوت

 الزم باشد متعارف غیر میزان به میکروبی رشد بازدارنده
  سیستم به آنها ورود عدم برای مناسب مدیریت است
 .گیرد صورت آوری جمع

از مجدد استفاده صورت در ملی استانداردهای رعایت  
 فاضالب

بیمارستانی جامد زاید مواد تخلیه و ورود ممنوعیت 
 



 استاندارد خروجی فاضالب



 استاندارد خروجی فاضالب



 با تشکر


