
 مدیریت فاضالب بیمارستانی

 
 مرکز سالمت محیط و کار





 مقدمه

 به كلیه اقدامات قابل انجام براي كاهش خطرات بهداشتي و زيست محیطي فاضالب

 .  بیمارستاني، مديريت فاضالب بیمارستاني گفته مي شود

 مديريت فاضالب بیمارستاني از سه راهكار استفاده مي شوددر  : 

 ،تولید فاضالب يا مديريت كمیت فاضالب بیمارستانيكاهش (1)

 كاهش ورود آالينده ها به فاضالب يا مديريت كیفیت فاضالب بیمارستاني ( 2)

 .تصفیه و دفع اصولي فاضالب بیمارستاني( 3)



 مديريت كميت فاضالب بيمارستاني

 

 با واحد لیتر به )فاضالب بیمارستاني با پارامتر سرانه تولید فاضالب به ازاي هر تخت كمیت

عوامل مؤثر در سرانه تولید فاضالب در بیمارستان . بیان مي شود( ازاي هر تخت در روز

شامل شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اجتماع، بكارگیري روشهاي مديريت مصرف 

 .  آب، انواع خدمات بهداشتي درماني ارائه شده و تعداد تخت بیمارستان مي شود



 براي مديريت مصرف آب و تولید فاضالب در بیمارستان، ابتدا بايد فعالیتها و اماكني كه مصرف آب آنها باال است، شناسايي شود و سپس

براي دستیابي به روشهاي مناسب مديريت . با استفاده از روشها و تجهیزات مناسب، مصرف آب در فعالیتها و اماكن مذكور كاهش يابد

برخي از راه حل هاي احتمالي براي كاهش مصرف آب در بیمارستان به . مصرف آب، مي توان از ايده هاي كاركنان بیمارستان نیز بهره جست

 :شرح زير است

سرشیرهاي مذكور بايد قابل اتوكالو كردن باشند ؛نصب سرشیرهاي تزريق كننده هوا بداخل جريان آب بر روي شیرهاي برداشت آب. 

 نصب شیرهاي مجهز به چشم الكترونیك 

 كاهش زمان شستشوي دستها از سه دقیقه به يك دقیقه در هر بار شستشو دستها، مصرف آب را : زمان شستشوي دستهاكاهش

 .لیتر كاهش مي دهد 16حدود 

 اهرمهنصب سردوش كاهنده جريان آب و شیر مخلوط كننده آب گرم و سرد تك 

 لیتر 6لیتر به  10حجم فالش تانك از كاهش 

 سبزساخت آب انبار براي جمع آوري آب باران جهت استفاده بمنظور آبیاري فضاي 



در  سختگیرانه محدوديت، اعمال بیمارستانيفاضالب  كیفیت مديريتاصل در  مهمترين
بر  مديريتي كه بیمارستانهاييدر . مي باشد فاضالبروخطرناک به درون  مايعاتمواد و  تخلیه

از جمله مواد  مصرفي خطرناك شیمیايياز مواد  بخشي، نمي شودفاضالب اعمال  كیفیت
، بیماريهاو درمان  تشخیصدر  مصرفي راديواكتیو، مواد گندزدا، مواد آنتي بیوتیكهاو  دارويي
  محیط هايبدن،  مايعات سايرآن،  فرآورده هاياز جمله خون،  عفوني بسیار مايعاتمواد و 
خطرناک به  مايعاتنشده  كنترل تخلیه. مي شود تخلیه فاضالبروبه  كنترلبدون ... و كشت
 :مي شود زير مشكالتباعث بروز  فاضالبرودرون 

فاضالب تصفیه خانهو  جمع آوري شبكه تأسیساترساندن به  آسیب : 

 فاضالب  تصفیه فرايندهايدر اختالل 

جامعهو  محیطسالمت  تهديدو  محیط زيست آلودگي: 



فاضالب  مديريتراهنمای کشوری  
 بيمارستاني

 

 شهريفاضالب   خانه تصفيهو  آوريجمع  شبكهبه اتصال 

شهر  كهمجاز است  شهريفاضالب  شبكةبه  صورتيدر  بیمارستاني هايفاضالب  تخلیة)
 .(باشد برداريفاضالب در دست بهره  خانة تصفیه داراي

 فاضالب وصل نيستند باید تصفيه خانه  اوریکه به شبکه جمع  ییبيمارستانها
 اختصاصی داشته  باشند

 

 



وضعيت سيستم فاضالب منطقه ای که 
 :بيمارستان در آن واقع شده است

 
 شبکه به تصفيه خانه فاضالب شهری متصل )تصفيه خانه فاضالب شهریدارای

 (است

 شهریفقط دارای شبکه جمع آوری فاضالب 

فاقد تصفيه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب شهری 

 



 وضعيت مدیریت فاضالب بيمارستانی
 

 فعالدارای تصفیه خانه اختصاصی 

 طراحیتصفیه خانه بیمارستان در مرحله 

 ساختتصفیه خانه بیمارستان در مرحله 

 برداریتصفیه خانه بیمارستان در مرحله بهره 

 استتصفیه خانه بیمارستان غیر فعال 

 استفقط دارای پیش تصفیه 

 جاذبوصل به سیستم چاه 

 شهریوصل به شبکه جمع آوری فاضالب شهری متصل به تصفیه خانه 

 شهريخانه  تصفیهوصل به شبکه جمع آوری فاضالب شهری فاقد 

 محیطدفع غیر بهداشتی در 

 سطحیتخلیه به آبهای 

مصارف کشاورزی و آبیاری 



 وضعیت دفع پساب بیمارستان پس از انجام فرایند تصفیه و یا پیش تصفیه

 

 شهریوصل به شبکه جمع آوری فاضالب شهری متصل به تصفیه خانه 

 شهريخانه  تصفیهوصل به شبکه جمع آوری فاضالب شهری فاقد 

 جاذبتخلیه در چاه 

 محیطدفع غیر بهداشتی در 

 سطحیتخلیه به آبهای 

مصارف کشاورزی و آبیاری 



 استانداردهای خروجی فاضالب سازمان حفاظت محيط زیست

 مواد آلوده کننده رديف
  سطحي آبهايبه  تخلیه

(mg/L) 
 (mg/L)تخلیه به چاه جاذب 

مصارف کشاورزي و آبیاري 
(mg/L) 

 1 1/0 1/0 (Ag)نقره  1

 5 5 5 (Al)آلومینیوم  2
 1/0 1/0 1/0  (As)آرسنیک  3

 2 1 1 (B)بر  4
 5 1 1 (Br)باريم  5
 1/0 1 5/0 (Be)بريلیوم  6

 - - 75 (Ca)کلسیم  7
 1/0 1/0 05/0 (Cd)کادمیوم  8

 1 1 2/0 (Cl)کلر آزاد  9

 600 (تبصره دو) 600 (تبصره يک) 600 (-Cl)کلرايد  10

 1 1 1 (CH2O)فرمالدئید  11
 1 ناچیز 1 (C6H5OH)فنل  12
 5/0 1/0 1/0 (CN)سیانور  13

 1 1 05/0 (Co)کبالت  14

 5/0 1 1 (+Cr6) (VI)کروم  15
 2 2 2 (+Cr3) (III)کروم  16
 1 1 2/0 (Cu)مس  17

 5/2 2 2  (F)فلورايد  18
 3 3 3 (Fe)آهن  19
 ناچیز ناچیز ناچیز (Hg)جیوه  20

 5/2 5/2 5/2 (Li)لیتیوم  21

 100 100 100 (Mg)منیزيم  22

 1 1 1 (Mn)منگنز  23
 01/0 01/0 01/0 (Mo)مولیبدن  24

 2 2 2 (Ni)نیکل  25



 مواد آلوده کننده رديف
  سطحي آبهايبه  تخلیه

(mg/L) 
تخلیه به چاه جاذب 

(mg/L) 
مصارف کشاورزي و آبیاري 

(mg/L) 

 - NH4 5/2 1آمونیوم بر حسب  26

 - NO2 10 10نیتريت برحسب  27

 - NO3 50 10نیترات برحسب  28

 - 6 6 فسفات بر حسب فسفر 29

 1 1 1 (Pb)سرب  30

 1 1/0 1/0 (Se)سلنیوم  31

 3 3 3 (SH2)سولفید  32

 1 1 1 (SO3)سولفیت  33

 400 400 500 (SO4)سولفات  34

 1/0 1/0 1/0 (V)واناديوم  35

 2 2 2 (Zn)روي  36

 10 10 10 چربي و روغن 37

 5/1 5/0 5/0 (ABS)دترجنت  38

 100 (50لحظه اي ) 30 (50لحظه اي ) 30 (BOD5)( تبصره سه)دي .او.بي 39

 200 (100لحظه اي ) 60 (100لحظه اي ) 60 (COD)( تبصره سه)دي .او.سي 40

 2 - 2 (DO)( حداقل)اکسیژن محلول  41

 - (تبصره دو) (تبصره يک) (TDS)مجموع مواد جامد محلول  42

 100 - (60لحظه اي ) 40 (TSS)مجموع مواد جامد معلق  43

 - - 0 (SS)مواد جامد قابل ته نشیني  44

 5/8-5/6 9-5 5/8-6 (pH)( حدود)هاش  -پ 45

 0 0 0 مواد راديواکتیو 46

 50 - 50 (واحد کدورت)کدورت  47

 75 75 75 (واحد رنگ)رنگ  48

 - - (تبصره چهار) (T)درجه حرارت  49

 400 400 400 (MPN/100mL)کلیفرم گوارشي  50

 1000 1000 1000 (MPN/100mL)کل کلیفرم ها  51

 (تبصره پنج) - - تخم انگل 52



 مجاز خواهد  صورتيمشخص شده در جدول در  میزاناز  بیشبا غلظت  تخلیه: يکتبصره
  200را در شعاع  پذيرنده، سولفات و مواد محلول منبع کلرايد، غلظت خروجيبود که پساب 

 .ندهد افزايش 10%از  بیش متري

مجاز خواهد بود  صورتيمشخص شده در جدول در  میزاناز  بیشبا غلظت  تخلیه: تبصره دو
از  بیش مصرفينسبت به آب  خروجي، سولفات و مواد محلول پساب کلرايد افزايشکه 
 .  نباشد %10

موجود مجاز خواهند بود  صنايع: تبصره سهBOD5  وCOD  کاهش دهند 90%را حداقل. 

200در شعاع  سانتیگراددرجه  3از  بیشباشد که  میزانيبه  بايددرجه حرارت : تبصره چهار  
 .کاهش ندهد يا افزايشرا  پذيرندهمحل ورود آن، درجه حرارت منبع  متري

در صورت استفاده از آن  شهريشده  تصفیهدر فاضالب ( نماتد)تعداد تخم انگل : تبصره پنج
عدد  يکاز  بیش نبايد گیرد ميکه به صورت خام مورد مصرف قرار  محصوالتي آبیاريجهت 

 .باشد لیتردر 

 



تصفيه خانه فاضالب بيمارستان تطابق ظرفيت 
 توليدیبا حجم فاضالب 

 



مطلوب مدیریت با بیمارستانهای استخراجی شاخص 

 فرم این در مندرج اطالعات با شهری 110 فرم در فاضالب

 .باشد داشته همخوانی

 



 مدیریت مطلوب فاضالب

دارای تصفیه خانه اختصاصی فعال 

 شهریبه شبکه جمع آوری فاضالب شهری متصل به تصفیه خانه یا وصل 

 زیستخروجی فاضالب سازمان حفاظت محیط و استانداردهای 

 ظرفیت تصفیه خانه فاضالب بیمارستان با حجم فاضالب تولیدیو تطابق 

 

 

 

 




