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بيمارستان ها، امروز رويكردي را انتخاب نموده اند كه آنان را به مراكز مراقبت بهداشتي به :  معرفي كتاب 
است كه استانداردهاي باالي كيفيت نيز  همراه  ايجاد نوآوري و مراقبت دلسوزانه از بيماران تبديل نموده

  .هماهنگ با هزينه هاي موثر، جاري مي گردند

گرچه اتخاذ اين رويكرد در ظاهر مطلوب بنظر مي رسد، چرا كه بيمارستان ها ضمن توجه هدفمند به 
ريتي در اما در واقع رويكردهاي مدي. بيماران، آن هم دلسوزانه ، هزينه هاي خود را نيز مديريت مي نمايند

بيمارستان هاي امروزي محيط زيست را به شدت تحت فشار قرار داده و ضمن افزايش هزينه هاي 
به عبارتي بيمارستان ها در يك . بيمارستاني، در افزايش بيماري جامعه نيز تاثير جدي داشته است

  .پارادوكس مديريتي گرفتار شده اند

، مرتبا براي كنترل محيط زيست به مراكز مراقبت در چند سال اخير، تشكل ها و سازمان هاي مختلف
اما اين . بهداشتي براي حفظ انرژي و انهدام مناسب پسماندهاي پزشكي و امثالهم فشار وارد مي آورند

  .فشارهاي اجتماعي و حاكميتي افزايش هزينه و كنترل سطحي را در پي داشته اند

ورده اند يعني انجام اقداماتي كه نه تنها براي بيماران بيمارستان هاي فردا به رويكرد عملكرد بي ضرر رو آ
  .بلكه براي اجتماعات اطراف آن ها و محيط زيست نيز مضر نيستند



مراكز مراقبت بهداشتي در سراسر دنيا رقابت روبه رشدي را براي شناسايي و كاهش فشار منفي زيست 
ات عملي موفقيت آميز كه توسط ديگر محيطي در كار اجرايي خود در پيش گرفته اند و بهترين تجربي

  .سازمان ها در واحدهاي مراقبت بهداشتي انجام شده را بين خود تسهيم مي نمايند

در همين راستا كتابچه بيمارستان هاي سبز از سوي انجمن مديريت سبز ايران براي آشنايي مراكز مراقبت 
  .سبز تهيه گرديده استبهداشت و درمان با رويكردهاي نوين در حوزه بيمارستان هاي 

اين كتاب متشكل از مدل مديريت سبز در بيمارستان ها و همچنين تجربيات موفق و چك ليست اوليه و 
  .مقدماتي براي بيمارستان هاي امروز براي رسيدن به بيمارستان هاي سبز فردا است

ايدار از طريق بيمارستان انجمن مديريت سبز ايران از مراكز بهداشتي و درماني براي رسيدن به موفقيت پ
  .  هاي سبز دعوت به عمل مي آورد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :  معرفي فصول كتاب 

  اهميت سيستم مديريت سبز در بيمارستان: كليات : فصل اول 

  شاخص ها و معيارها: مدل بيمارستان سبز : فصل دوم 

  شناسايي آثار زيست محيطي فرآيندها و عملكردهاي بيمارستان: فصل سوم 

  سيستم مديريت سبز در بيمارستان: فصل چهارم 

  اجراي سيستم مديريت سبز در بيمارستان: فصل پنجم 

  چك ليست هاي زيست محيطي بيمارستان: فصل ششم 

  

  

  

 


