
  راهنماي مدیریت سبز
  

ه مراکز مراقبت بهداشتی به همراه ایجاد نو آوري و مراقبت دلسوزانه بیمارستان امروز رویکردي را انتخاب نموده اند که آنان را ب
  .از بیماران تبدیل نموده است که استانداردهاي باالي کیفیت نییز هماهنگ با هزینه هاي موثر، جاري می گردند

ن، آن هم دلسوزانه، اگرچه اتخاذ این رویکرد در ظاهر مطلوب به نظر می رسد و بیمارستان ها ضمن توجه هدفمند به بیمارا
اما در واقع رویکردهاي مدیریتی در بیمارستان هاي امروزي، محیط زیست را به . هزینه هاي خود را نیز مدیریت می نمایند

شدت تحت فشار قرار داده و ضمن افزایش هزینه هاي بیمارستانی در افزایش بیماري در جامعه نیز تاثیري جدي داشته است 
  .ان هها و مراکز بهداشتی و درمانی در یک پارادوکس مدیریتی گرفتار شده اندو به عبارتی بیمارست

، تشکل ها و سازمان هاي مختلف بطور دائمی براي کنترل محیط زیست به مراکز مراقبت بهداشتی براي در چند سال اخیر
اعی و حاکمیتی افزایش هزینه ها و اما این فشارهاي اجتم. فشار می آورند... حفظ انرژي و انهدام مناسب پسماندهاپزشکی و 

  .کنترل هاي سطحی را در پی داشته است

مدیریت سبز در بخش مراقبت از سالمت، موضوعی است که می باست متخصصان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقامات 
بخش مراقبت از سالمت و بخصوص بیمارستان ها تاثیر . مسئول و نهادهاي اهدا کننده، بیش از پیش به آن توجه می کنند

نمی کنند یا منکر آن می شوند و با هزینه هاي سنگین استفاده از عظیمی بر روي محیط زیست دارند که اغلب به آن توجهی 
مسائل پیش روي این حوزه، دیگر . سایر منابع و مواد و انهدام پسماندها و تصفیه پسآب ها مواجه می گردندانرژي، آب، 

  .مواردي است که بر روي ایمنی و کیفیت خدمات تاثیر می گذارند

که تغییرات آب و هوایی  ما می دانیم": اینگونه اظهار می کند ب و هواییدر مورد تغییرات آ WHOجهانی سازمان بهداشت 
اند نقشی قادرند پیامدهاي شدیدي براي سالمت انسان به بار آورند، همچنین می دانیم که بخش بهداشت و درمان می تو

این اظهارات نشان . سی در کمک به کشورها در سراسر جهان بازي کند، تا بتوانند خود را با این پیامدهاي جدي وفق دهندااس
  .دهنده اهمیت و خواست جهانی براي اتخاذ مدیریت سبز در بخش مراقبت از سالمت است

   


