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 بیمارستان های آیندهاستراتژی بهره وری سبز در   

 2مهدی نیکودل    ،  1گیتی افروز پوراحمدی 
مشاور علمی شرکت (.  ایرانبا گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن  DBAدکترای مدیریت کسب و کار  نویسنده مسئول: -1

 طراحان مدیریت افق

شرکت  ارشدمشاور (. ایرانبا گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن  DBAمتخصص اطفال. دکترای مدیریت کسب و کار  -2

 )طراحان مدیریت افق نوین

 90121522191تلفن:   ga_pourahmadi@yahoo.comایمیل:      

 آل دهیبه عنوان مکان ا نکهیا یبه جابیمارستان های آینده دارند.  در بیمارستان های آینده  در روند درمان ینقش مهم  سبز مارستانیب میمفاه  . :چکیده

 یساختمان یکه پروژه ها همانطور .خواهند شد لیتبد ندیخوشا ییو به فضاداشت تمرکز خواهند  یبر سلامت د، ندر نظر گرفته شو یو درمان یخدمات بهداشت

ار با سازگ یها وهیسبز و ش یطرح ها جادیبه دنبال ا یا ندهیبه طور فزا نیز حوزه سلامت رانید، مدنقرار دار ید و در روند صعودنکن یرشد مها  مارستانیب

تا در عمد دهنده خدمات سلامت ارایه یها اقبتمر داریمراکز پاتغییر در نیا باید باشند . یدرمان یمراکز بهداشت تیریساخت و مد ،یدر طراح ستیز طیمح

 ماریاز ب بهبود مراقبت یبرا درمانی یبهداشت یمراقبت ها طیدر مح "سبز"ساختمان مدرن  یعناصر طراح بیها و ترک مارستانیکاهش اثرات کربن ب یراستا

 یکیست و کننده مواد زائد ا دیتول نیبالاتر ،یمصرف کنندگان انرژ نیاز بزرگتر یکیو درمان  بهداشت. باشد یم ی بیشترراحتجهت  مارانیو اجازه دادن به ب

و  یتبهداش یسازمان ها و لذا  کند یروبرو م یطیمح ستیز میعظچالش  کیمنابع است و صنعت را با  ریمصرف کنندگان کاغذ، آب، غذا و سا نیاز مهمتر

 آن طراحی نمایند  موفق یریاندازه گ یسبز و روش ها ه وریبهر جادیدر ا را  ها وهیش نیبهتر باید  ی در راستای کاهش تاثیرات بر محیط زیست درمان

و بیمارستان هایی در آینده پایدار خواهند بود که بر روی  استراتژی  بهره وری سبز یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت استراتژیک مراکز درمانی می باشد

 استراتژی بهره وری سبز سرمایه گذاری کرده باشند .

بررسییی  نقش اسییتراتژی بهره وری سییبز در ارتقای کیفیت خدمات در سییازمان های بهداشییتی و درمانی و افزایش ایمنی  مقاله مروری فوق:هدف از هدف 

و مدیران ارشید را ملز  می نماید که استراتژی سبز را در مدیریت استراتژیک خود لحا    باشید می و همچنین در بیمارسیتان های آینده بیماران و کارکنان 

 نمایند .

بیمارستان   بهره وری سبز ؛استراتژی ؛مدیریت ؛ کیفیت خدمات ؛  سازمان های بهداشتی و درمانی  و  : در این مقاله مروری با استفاده کلید واژه هایروش

   گرفته است.به بعد مورد بررسی قرار  0202از سال   از متون و منابع معتبر و به روز وهمچنین سایت های معتبر  علمی  های آینده

 بیمارستان های آینده با سرمایه گذاری بر استراتژی بهره وری سبز مبتنی بر  حفظ انرژی ، هسیتند. داریپا یها مارسیتانیسیبز ب یها مارسیتانیب :یافته ها

از  ؛بستری سالم یغذا هیتهو  حمل و نقل نهیکاهش هز ؛مدیریت زباله ها ؛حفاظت از آب ؛سبز یساختمان ها یطراح ی؛انرژ دیتول یبرا نیگزیجا یروش ها

 محیط زیست ایجاد می نمایند .و سلامت و ایمنی را برای کلیه کارکنان ؛بیماران 

یک میتواند یکی از استراتژی های منتج شده از برنامه استراتژ   زیر ساخت بیمارستان های آینده می باشد .این استراتژیاسیتراتژی بهره وری سبز   نتیجه: 

قای برای ارت باشیید. مراکز درمانی باشیید که به عنوان یک مزیت رقابتی و یکی از رویکردهای ارزش آفرین جهت  ایمنی بیماران و سییلامت محیط زیسییت  

 .   استو دانش وتعهد مدیران ارشدمراکز درمانی ضروری   سلامت بیماران ؛کارکنان ،محیط زیست  استقرار استراتژی بهره وری سبز

  کیفیت خدمات ؛سازمان های بهداشتی و درمانی  بیمارستان های آینده ؛ مدیریت استراتژیک ؛استراتژی ؛بهره وری سبز؛ کلید واژه:    
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 مقدمه:

ب در مخر راتییتغ جادیکه در حال حاضییر ا -اسییت  زیسییحر آم تیواقع کیبلکه  سییت،ین زیآم دیتهد یخطر گرید یجهان ییآب و هوا راتییتغ

 دهیپد. ند را موجب می شوددار یاست که به آن بستگ ییما و گونه ها ارهیس سیتمیاکوسی   فیبردن تعادل ظر نیو از ب یو انسیان یعیطب طیمح

باعث گر   یلفع زانیبالاتر از م ای یفعل رخبا ن یگلخانه ا یادامه انتشییار گازهاکرد.رد   توانینم گریدرا  از انسییان  یناشیی یجهان یمیاقل راتییتغ

در کمک به جوامع  یدیتواند نقش کل یبخش سلامت م .شود یم 00در قرن  یجهان ییآب و هوا ستمیدر س یادیز راتییتغ جادیو ا شتریشدن ب

 (IPCC) 0ییآب و هوا راتییتغ یالملل نیگروه بش .طبق گزارکند یسیلامت انسان باز یو خطر آن برا یمیاقل راتییرا در تطابق با اثرات تغ

ط با درک مرتب یاقتصاد یو اجتماع یفن ،یاطلاعات علم یابیارز یسازمان ملل متحد برا ستیز طیو برنامه مح یهواشناس یتوسط سازمان جهان

 ب و هواییات آرییتغ  در  "ادیبه احتمال ز" یانسان یها تیفعال   انطباق و کاهش آن،  یبرا ییها نهیاثرات بالقوه آن و گز ،ییآب و هوا راتییتغ

 گریو د (CO2) کربن دیاکس ینشان دهنده شواهد موجود است که انتشار د  گزارش  نیبوده است. ا رومندیبه شیدت ن شیتهسیال گذ 02در 

 نیزم یکیژولویو ب یکیزیف یها ستمیبر س افزایش دما داشته است. نیسطح زم یدر بالا بردن دما یگر  کننده در حال حاضر نقش مهم یگازها

بط با و مسائل مرت نیریکاهش منابع آب ش ،یعفون یها یماریب شیافزا ،ییآب و هوا دیشد عیگذارد. وقا یم ریتأث   یطیو مح یو سلامت عموم

 ازیاز سطوح ن یاریدر بس ییآب و هوا راتیی. مقابله با تغهستند.آب و هوا  رییشده تغ ینیب شیپ راتیهوا، همه تاث یآلودگ شیافزا لتبه ع یسلامت

از سیویی سیازمان های بهداشتی و  [1] گا  بردارند.در خانه و در محل کار  یکاهش انتشیار و حفظ انرژ یبرا   دیبا افراد، همه  به اقدا  دارد. 

ارائه دهنده  خدمات پرخطر   به تعداد قابل توجهی از بیماران بطور روزانه می باشید . فرآیندهای بهداشیت و درمان   به شدت انسان  درمانی    

رت و و شییه و  مدیریت این فرایندها   تاثیر مسییتقیم بر کیفیت خدمات بهداشییتی و درمانی و هزینه های مربوطه  گرا و به  شییدت دانش محور

ی ساده ای  نمی باشد.  در  بخش ها  کار ارسیتان  دارد.ایجاد فرآیند تفکر و مدیریت موثر فرایند ها در اکوسییستم بهداشت و درماناعتبار   بیم

پیچیده، پویا، تخصیصیی و چند رشیته ای مانند بهداشت و درمان، مدیریت فرایند تنها با   ابزار مناسب و حمایت فرهنا سازمانی محقق خواهد 

کنندگان  مصرف نیاز مهمتر یکیکننده مواد زائد است و  دیتول نیبالاتر ،یمصرف کنندگان انرژ نیاز بزرگتر یکیو درمان  اشیتبهد  [2] .شید

ستای ی در راو درمان یبهداشت یسازمان ها و لذا  کند یروبرو م یطیمح ستیز میعظچالش  کیمنابع است و صنعت را با  ریکاغذ، آب، غذا و سا

تعهد [3] آن طراحی نمایند .  موفق یریاندازه گ یسبز و روش ها بهره وری جادیدر ا را  ها وهیش نیبهتر باید  کاهش تاثیرات بر محیط زیست 

 .نشان داده شود ییآب و هوا رییاقدامات تغ و برنامه ها یتواند با توسیعه و اجرا یبه سیلامت م ارایه دهنده خدمات سیلامت یبخش مراقبت ها

 یمحدود هدف یمیاقل راتییشییروک کار مبارزه با تغ می باشیید .  یچند جانبه و عمل کردیرو کی ازمندین ییآب و هوا راتییبه تغ پاسییس سییلامت 

 طیتا مح دنکمک کنسلامت   ید به کاهش اثرات کربن در مراقبت هانتوان یم همه و یک فرایند مداو  است که تلاش مداو   کیبلکه  سیت،ین

بهره وری سییبز بسییتر ارتقا بهره وری پایدار در محیط های درمانی و [1] فراهم شییود. فو جوامع اطرا کنان کار ماران،یب یو سییالم تر برا داریپا

منه ؛  ابهداشیتی اسیت که با نگرش و تفکر مدیریتی اسیتراتژیک  و بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز و ایجاد زیر  ساخت های لاز  در این د

ز و استفاده ا یانرژ یبهره ورمبتنی بر  ییربنایز یپروژه ها بیمارستان های آینده بر .می گردد   منجر به استقرار بهره وری سبز در مراکز درمانی

آیینه بهره  بهره وری سبز"بنابراین چشم انداز بهره وری سبز در حوزه های بهداشتی و درمانی   تمرکز خواهند داشت .مصیالح سیاختمان سیبز 

اسیت که با الزا  قانونی میتواند منجر به سیلامت فرایندها ؛ایمنی بیماران و کارکنان؛ایمنی محیط زیست و حسابداری سبز  شود.لذا  "وری پایدار 

 استراتژی  بهره وری سبز یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت استراتژیک مراکز درمانی می باشد.

بهره وری سبز ؛استراتژی ؛مدیریت ؛ کیفیت خدمات ؛  سازمان های بهداشتی و درمانی  و   با استفاده کلید واژه هایدر این مقاله مروری  روش:

   به بعد مورد بررسی قرار گرفته است. 0202از سال   از متون و منابع معتبر و به روز وهمچنین سایت های معتبر  علمی بیمارستان های آینده 

 

                                                           
1 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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 وری سبز:مفهوم و دامنه بهره 

 با سازگار خدمات ارایه و کالا تولید برای صیحیح و مناسیب فنون ی ها و تکنولوژ مدیریت، نظا  بکارگیری از اسیت عبارت سیبز وری بهره

 و ضایعات رساندن حداقل به : یعنی سبز وری نهایت بهره در و آلایندگی کمترین ایجاد راسیتای در منابع از بهینه اسیتفاده و محیط زیسیت

مفهو  بهره وری سبز از ادغا  دو استراتژی مهم توسعه  منتج می  .مصرف تا طراحی از خدمت نوک یک یا عمریک محصول چرخه در آلودگی

 . دشود :   بهبود بهره وری  ؛  چارچوبی  برای  بهبود مستمر  و دیگری حفاظت از محیط زیست  که چارچوبی  برای   توسعه پایدار   خواهد بو

 گردن بر زیست محیطی وارده خسارات اصلاح مسوولیت تا است نموده ایجاد را پذیری محیطی،مسیوولیت زیسیت پاسیخگویی اصیل .  [4]

 .می بخشد بهبود را زندگی کیفیت همه مهم تر از و تجارت عملکرد که اسیت بعدی چند یک اسیتراتژی سیبز وری بهره.باشید کننده آلوده

 است  گرفته زیسیت شکل محیط از حمایت و وری بهره بهبود مهم اسیتراتژی دو ائتلاف  از توسیعه،فلسیفه  عنوان یک به سیبز وری بهره

 (1)می باشد. اجتماعی اقتصادی، جامع و فراگیر توسعه منظور به زیست محیطی عملکرد و وری بهره افزایش برای راهبردی همچنین

هزینه ها  را مد نظر داشیت .در مرحله بعدی کیفیت خدماتممحصول و رضایت نگاه سینتی بهره وری  ابتدا رویکرد هزینه فایده باکاهش  

 مندی مشتریان را مد نظر داشت و در مرحله بعد برنامه های توسعه بهره وری با رویکرد یکپارچه محیطی را مد نظر داشته و امروزه بر بهره

 0تصویر شماره   [4] وری سبز متمرکز شده است .

 

 
 

 وری سبز:تاریخچه بهره  
 

دن های محیطی دستاوردهای تم تا چند دهه قبل، محیط طبیعی به عنوان متغیری مهم در سییستم های تولیدی مطرح نبود. اما به تدریج آسیب

 های تولیدی، آلودگی محیط زیست را به دنبال داشته است. آثار مخرب به جا مانده از استفاده بشیری را دچار مخاطره سیاخت. ضایعات و پساب

ت تا های زیادی شد و انسان را بر آن داش های بی رویه از اکوسییسیتم ها و آسیب به منابع طبیعی بویژه منابع تجدید ناپذیر موجب بروز نگرانی

مطرح شییید. مرکز فعالیتهای  0892راهی برای پیشیییگیری از این پیامدهای ناگوار بیابد. بحث الگوی توسیییعه پایدار به طور جدی از اواخر دهه 

د و تولی»از عبارت تولید پاکیزه تر برای نشان دادن برداشت کلی و فراگیر  0898در سال « های صنعت و محیط زیست سازمان ملل متحدرنامهب»
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اسیتفاده کرد. بهره وری سیبز در دسیتور کار بخشیهای تولیدی قرار گرفته است. بهره وری سبز به عنوان یک هدف دارای آثار « محیط زیسیت

وری، توسیعه پایدار است. به طوری که مفاهیم محیط زیست را با احیا و حفظ منابع طبیعی در امور فنی، اقتصادی و استراتژیک بهرهگوناگون در 

 (2) .پیوند می دهد

سییر تکاملی در سیال های فوق الذکر میتنی بر نادیده انگاشتن؛پراکنده کاری و سطحی نگریستن؛ درمان و سطح پیشگیری در نهایت به بهره   

 0 وری سبز انجامیده شده  است .تصویر شماره 

 

 
  

 بهره وری سبز در یک نگاه
 بهره وری سبز ضرورت یک تغییر:

Awareness               تغییر ضرورت از آگاهی 

Desire                      تغییر حمایت و مشارکت برای تمایل 

Knowledge              تغییر چگونگی دانش 

Ability                     تغییر سازی جاری در توانایی 

Reinforcement         4تغییر  سازی پایدار و تقویت 

 

 

 فته ها:یا

 

 بهداشت و درمان:بهره وری سبز در حوزه 

 

بیا توجیه بیه چالش های جدی  جهان پیرامون و مولفه های محیطی   و به خطر افتادن محیط زیسیییت  همچنین   مور بیماری های نوظهور 

از  و ؛پیچیده شییدن بیماری ها ؛مزمن شییدن بیماری ها و در عین حال تغییر در نیاز ها و تمایلات بیماران و همراهان  و نگرش متفاوت کارکنان؛

سیویی افزایش هزینه های سیلامت و اسیتفاده از فناوری ها ؛ضروری است که سازمان ها در راستای بلوا سازمانی رویکرد  و استراتژی هایی را 

ن در آ برگزینند که برای آنان مزیت رقابتی داشته و اهداف استراتژیک خود را محقق سازند .   یکی از این استراتژی ها بهره وری سبز و استقرار

 سازمان های بهداشتی و درمانی می باشد.
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از   از سویی در حوزه سلامت با توجه به ساخت و ساز بیمارستان ها و مراکز درمانی که مکان های ارائه خدمات سلامت می باشند ؛لاز  است که 

ه خود مسوو لیت اجتماعی سازمان های ارائه سیاختمان ها وبیمارسیتان های سیبز اسیتفاده شیود  که ساختمانی سازگار با محیط است . این حوز

دهنده خدمات سلامت را موجب می شود که رویکردی را در پیش بگیرند که موجب بهره وری بیشتر انرژی و کاهش کربن، منافع مصرف کننده 

ه، از ط هوشمند با منابع انرژی داشتوکارکنان باشید .این نوک سیاختمان ها در قالب یک سییستم برخوردار از عملکرد بالا ساختمان های سبز ارتبا

 تجمله شبکه هوشمند، و دارای اجزای مهم پایدار به طور فزاینده  ، برنامه های شهری هوشمند  با این طراحی سبب   به حداقل رساندن ضایعا

می باشند  تیامروزه در حال فعال هستند، کهای  و منابع فشرده  یانرژ یها شرکت ها مارستانیب  [5] و حداکثر رسیاندن بهره وری می شوند .

 کنند. میکمک نیز ها  یماریب گریو د یتنفس یها یماریبه ب یناگهان و همچنین  بصورت   ییآب و هوا راتییبه تغ یبه طور قابل توجهو

ا کمک می کند. ب و درمان تدارکات، استفاده از منابع، حمل و نقل و سایر سیاست ها و اقدامات، به تأثیرگذاری مهم آب و هوا در بخش بهداشت

 ندهیاز آ تیدر حما جهیو در نتیی آب و هوا راتییدر پاسس به تغ  تواند  یکربن، بخش سلامت م خنثی نمودن یو حرکت به سو نهیزم نیکاهش ا

 یها ستمیس یبرا ییتوسعه برنامه ها  ( WHO)   یبر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهان   کند. یرا باز ینقش رهبر داریسالم و پا یا

را اعلا    ستیز طیمح داردوست مارستانیب کیهفت عنصیر تدوین نموده اسیت و  یگلخانه ا یکاهش انتشیار گازها و درمانی جهت  یبهداشیت

 3طبق تصویر شماره  کرده است:

 .یو اقدامات حفاظت ییکارآ قیاز طر مارستانیب یها نهیو هز یکاهش مصرف انرژ ی:در مصرف انرژ ییصرفه جو

 نهیبه و منابع یانرژ یازهایکاهش ن یپاسخگو هستند و برا یمحل ییآب و هوا طیکه به شرا ییها مارستانیساخت ب :سیاختمان سیبز یطراح  

 .شده اند یساز

 .ریاز عملکرد قابل اعتماد و انعطاف پذ نانیاطم یدر محل برا ریدپذیتجد یپاک و انرژ یمصرف انرژ ای  و  دیتول :نیگزیجا یانرژ دیتول  

 ؛   یاردوچرخه سو لاتیو تسیه ییمایراهپبه  قیتشیو مارسیتان؛یب هینقل لیناوگان وسیا یبرا نیگزیجا یاسیتفاده از سیوخت ها :حمل و نقل  

به  ازیبه حداقل رساندن ن یبرا   ی و درمانی مراقبت بهداشت یسیاختمان ها سیایت ؛یجامعه از حمل و نقل عموم  و  انماریکارکنان، ب تشیویق

 .ماریکارکنان و حمل و نقل ب

 گردد.فراهم  مارانیکارکنان و ب یبرا   یمحل یغذا :غذا  

 قرار گیرد .استفاده موردشستن زباله ها  یبرا ییها نیگزیکمپوست؛ جا افت،یاستفاده مجدد، باز :کاهش زباله   

 توصیه می شود.  نیگزیاستفاده از جا ,و جلوگیری از مصرف آب بطری  آب مصرفدر ییصرفه جو :آب  
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Healthy hospitals .healthy planet .healthy people. Addressing climate change  in health 

care settings   . who 2009[6] 3تصویر شماره   
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 4تصویر شماره 

 

 سبز یها مارستانیب خچهیتار

هماهنا سازمان ملل در طول سال ها  یتواند به تلاش ها یم "سبز یساختمان ها"هستند. مفهو   داریپا یها مارستانیسبز ب یها مارستانیب

 متحد راستا، کنفرانس سازمان ملل نیانجا  شده در ا یتلاش ها نیاول پیش ببرد. یتوسعه انسان یجنبه ها یرا در تمام "یداریپا" دهیبرسد تا ا

 تسیز طیحفاظت و بهبود مح"کنفرانس اعلا  شد که  نیا هیدر استکهلم برگزار شد. در اعلام 0890بود که در سال  یانسان ستیز طیدرباره مح

مرد  کل جهان و  یفور این   درخواست گذارد،  یم ریدر سراسر جهان تأث یمسوله مهم است که بر رفاه مرد  و توسعه اقتصاد کی یانسان

 است. " همه دولت ها فهیوظ

 طیکه مح نشان داد منتشر شد،  0899که در سال  Brundtland Report به نا  نیو توسعه، همچن ستیز طیمح یجهان تهیکم زارشگ

توسعه "زارش گ نی. ارندیگ یگذار قرار م ریو تاث یعلم ستمیس کیبلکه به طور ناخواسته در  ستند،ین یجداگانه ا یو توسعه، چالش ها ستیز

 راتییتغ و کیتوسعه تکنولوژ یریجهت گ ،یگذار هیسرما گیری که در آن استثمار منابع، جهت ی استراتییتغ ندیرآف"را به عنوان  "داریپا

 هستند.    و آرزوها یانسان یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا ندهیو آ یفعل لیپتانس شیو افزا یهمه در هماهنگ یسازمان

و  00، منجر به دستور کار 0880در سال  رویودوژانیو توسعه، معروف به نشست سران در ر ستیز طیمح نهیسازمان ملل متحد در زم کنفرانس

بود، در  داریتوسعه پا یها نهیدر تما  زم یاقدا  جهان یبرنامه جامع برا کیبه عنوان  00شد. دستور کار    ویو توسعه ر ستیز طیمح هیاعلام

 . در سراسر جهان بود داریتوسعه پا جیاصل بود که در جهت ترو 09شامل  هیاعلام نیکه ا یلحا

کرد که توسط کسب و کار سبز گورو جان  یرا معرف یکردیرو (TBL) 0خط سو  سه گانه یسبز، با معرف داریپا یتوسعه ساختمان ها مفهو 

  : شد یدیسه حوزه کل درعملکرد کسب و کار  یریگمستلز  اندازه  TBL کردیرو   0882در اواسط دهه  -شد  یمعرف 3نگتونیالک لیب

 نهیهز لیدر بلندمدت به دل ،نباشد یطیمح ستیو ز یاجتماع یکپارچگی یکه دارا شرکتیاست که  یمعن نیبه ا یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد

                                                           
2 Triple Bottom Line 
3 guru – John B Elkington 
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سبز  تمانساخ کی یطراح ی، هدف اصلTBL کردی. با توجه به رو ادامه کار نمی تواند بدهد . انیمشتر یوفادار و کاهش  یاتیعمل یبالا یها

 رندیبگ ادی، کنند، کار کنند یم یسبز زندگ یکه در ساختمان ها یمنابع باشد تا افراد سایرو یآب، انرژ ن،یمانند زم  کاهش استفاده از منابع  دیبا

 زندگی کنند . سالم، شادتر و مولد تر وو درمان شوند

 یم تیرا تقو تیواقع نیکنند و ا یم تیمختلف را تقو یدر کشورها "ساختمان سبز یشوراها"که  رفت یم شیپ یا وهیجنبش ها به ش نیا

ط و کاهش منابع مرتب نیریکمبود آب ش ت،یآب و هوا، مسموم رییتغ یجهان یبا چالش ها یسبز به طور جد یبهداشت ید که مراقبت هانکن

 ریسازمان غ کیشد و  سیتاس 0883در سال شورا نیاست. ا شوراها نیاز اول یکی (USGBC) 4متحده الاتیا بزساختمان س یاست. شورا

به    (World GBC) 0یساختمان سبز جهان ی. شوراآنان است. کردساختمان ها، ساخت و کار یدر طراح یداریپا جیترو  بر  یمبتن یانتفاع

گسترده خود به  یاعطا قیاز طر که از صد کشور است شیساختمان سبز در ب یاز شوراها یائتلاف ،شد سیتأس 0220در سال  یطور رسم

 .کند یساخت سبز در سراسر جهان کمک م یها وهیش جیو ترو یاستاندارد ساز

و  یخنث یتوسعه ساختمان ها یرا به منظور ارتقا (IGBC)9 ساختمان سبز هند یشورا   0220در سال  (CII)6 صنعت هند ونیکنفدراس

عبارتند از:  IGBC خدمات مختلف ارائه شده توسط  شود.  داریپا ستیز طیدر مح یرهبر جهان 0200هند تا سال کرد تا  سیتاس یمیبادوا  اقل

توسط  IGBC .سالانه کنگره ساختمان سبز یو سازمانده یآموزش یبرنامه ها یها، اجرا نامهیگواه د،یجد یرتبه بند یها ستمیتوسعه س

 یساختمان ها یبرا (LEED) ستیز طیو مح یانرژ یدر طراح یرهبر یها نامهیگواه افتیمتحده مجوز در الاتیساختمان سبز ا یشورا

از شش  شیاست. ب افتهیساختمان سبز توسعه  یرتبه بند ستمیس نیسبز، چنداستراتژی رفتن به  یایدر مورد مزا یآگاه شیافزا با.هند است

 طیمح و یانرژ یدر طراح یآنها عبارتند از: رهبر نیکه مهمتر ردیگ یساختمان در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار م یرتبه بند ستمیس

)انگلستان و  BREEAM 8ای یساختمان ساز یستیز طیمح یابیارز یو هند(، روش ها نیکانادا، چ ،متحده الاتی)ا LEED 9ای ستیز

)ژاپن( و  00CASBEE ای ستیز طیمح یاثربخش جادیا یجامع برا یابیارز ستمی(، سیجنوب یقایو آفر لندیوزین ا،ی)استرال 02هلند(، ستاره سبز

  ] )سنگاپور( 00طرح مارک سبز

شده،  یراه انداز 0222توسعه داده شده و در سال  USGB که توسط LEED زیایامت ستمیس ای ستیز طیو مح یانرژ یدر طراح یرهبر

به  ستیز طیو مح یانرژ یدر طراح یرهبر بندی کند. رتبه یها کمک م مارستانیمختلف از جمله ب یساختمان ها یداریپا یریبه اندازه گ

   می باشد. نیپلات ازیامت نیبالاترکه   نینقره، طلا و پلاتشامل LEED 03ی نامهشود: گواه یم میچهار دسته تقس

 داریباشد: توسعه پا یم ریشوند که شامل موارد ز یم یابیارز LEED نامهیبه صدور گواه یابیدست یبرا یدیکل هیساختمان ها در پنج ناح  

 یالات متحده دارایدر ا مارستانیب 09حدود  .  یداخل ستیز طیمح تیفیانتخاب مواد و ک ،یانرژ یدر مصرف آب، بهره ور ییصرفه جو ت،یسا

 تخت 002 چند تخصصی   مارستانیب کی - یدر بمبو Kohinoor مارستانیهستند. ب   Platinum LEED و Gold یها نامهیگواه

 [7] . می باشد.ساختمان سبز هند  یدر شورا LEED نیپلات نامهیگواه باکشور در جهان  نیو دوم ایدر آس مارستانیب نیاول -

 

                                                           
4 United States Green Building Council 
5 World Green Building Council 
6 Confederation of Indian Industry 

7 Indian Green Building Council 

8 Leadership in Energy and Environment Design 

9 Research Establishment Environmental Assessment Methods 

10 Green Star 

11 Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency 

12 Green Mark Scheme 

13 LEED-certified 
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 :در آینده سبز های بیمارستانطراحی 

 

ایجاد می  یرتجا یرا نسبت به ساختمان ها یشتریب یکنند و زباله ها یاستفاده م شتریب یها به طور معمول از منابع قابل توجه مارستانیب  

. گزارش است یضرور داریپا یامکانات بهداشت جادیدر ا یاتیمنابع ح تیریبهبود مد یبرا یطیمحرک مح یها ی، استقرار موثر استراتژنمایند

ها خواست تا به طور فعال با کاهش مصرف برق،  مارستانیشد، از بمنتشر    (WHO) یسازمان بهداشت جهان یسالانه منتشر شده از سو

رخوردار ب ی درمانیبهداشت یدر بخش مراقبت ها ستیز طیمح ریو حفاظت از منابع، از تاث افتیباز قیو از طر   نیگزیجا یها یاستفاده از انرژ

 [8]لذا طراحی بیمارستان های سبز در آینده از زیر ساخت های سلامت محیط می باشد . .ندشو

بیماری  ارب در خود سهم کردن برطرف و  محیطی زیست پیامدهای مداو  کاهش با را مرد  سلامت که است بیمارستانی سالم، و سبز بیمارستان

اتژی رها ارتقا دهد. بیمارستان سبز و سالم ارتباط بین سلامتی انسان و محیط زیست را می شناسد و این شناخت را از طریق نوک اداره کردن، است

ت سو عملیات خود نشیان می دهد. نیازهای خود را با اقدامات زیسیت محیطی پیوند می دهد و با مشیارکت فعال در توسییعه و تقویت محیط زی

جامعه، برابری در سیلامت و اقتصاد سبز تعهد خود به محیط زیست را با اتخا  اقدامات پیشگیرانه نشان می دهدوظیفه بخش سلامت پیشگیری و 

 کمک (محیطی زیست)مشکل این به ناخواسته و اغلب  -به ویژه در بیمارستان ها -درمان بیماری های است. اما ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

شان دارند. خدمات  ارائه قبال در ها خروجی جریان در هم و ها ورودی جریان در هم عظیمی محیطی زیسیت پیامدهای ها بیمارسیتان. کند می

اقدامات و تدابیر در جهت   [9] آنها با مصرف منابع طبیعی و محصولات از یک طرف و تولید پسماند از طرف دیگر در این فرایند مشارکت دارند.

های سبز را نباید به عنوان کارهایی محدود کننده یا موانعی بر سر راه کیفیت خدمات و آسایش بیماران در نظر گرفت، بلکه درست بر  بیمارستان

 های پیشتاز دید. در واقع، اجرای بهترین تجارب زیست محیطی و سبز، همسو با عکس، آن را باید تفکری غنی و چالش طلبانه برای بیمارسیتان

 باید  ها و بهبود حفاظت از سیلامت کارکنان و بیماران حرکت می کند. سیستم بیمارستان سبز را بهبود ایمنی ، کیفیت و صیرفه جویی در هزینه

 4تصویر شماره [10]دارد  سلامت از مراقبت بخش به نگر جامع رویکرد که گرفت نظر در سبز بسته یک

 سبز مارستانیب کیعناصر  

Aی. حفظ انرژ 

مراقبت با  یاسیت که تقاضا برا تیواقع نیدر کنار ا نیکنند. ا یروز در سیال کار م 360سیاعت در روز، هفت روز در هفته و  04ها  مارسیتانیب
 یها مارستانیکثر با یاستاندارد برا یاتیدارند. روش عمل یشتریب یبه انرژ ازیها ن مارستانیکه ب ستیتعجب ن یجا ابد،ی یم شیبالا افزا تیفیک

متعدد  ینیبال یندهایو فرآ هیتهو ،ییروشنا ،یداخل طیمح یکنترل آب، دما و رطوبت برا یبرا یقابل توجه یبه اسیتفاده از انرژ ازیبزرگ غرب، ن
 ماتدخ تیفیتواند بدون به خطر انداختن ک یم یانرژ یوجود، بهره ور نی. با ااسییت یگلخانه ا یو انتشییار گازها یقابل توجه مال یها نهیبا هز

به  کینزد ،یدر انرژ ییصرفه جو یبالقوه برا لیدهد پتانس یها نشان م مارسیتانیدر ب یمطالعات متعدد در مورد اسیتفاده از انرژ .سیاخته شیود 
 می باشد.موجود  یها نههزی از 02-32٪

 ایفقط چند درجه در فصل زمستان و  ترموستات تنظیم (، LED) یو نورپرداز کیفلورسنت فتوولتائ یها لامپ ضیتعو لیکوچکتر از قب اقدامات
کاهش زباله  یمجدد برا یو ساختمان ها یاستفاده از انرژ "stand-by"کاهش  ،یانرژ ییجو محصولات با صرفه دیدر تابستان، خر یکم
 مارستانیدر سراسر ب یاهش مصرف انرژک یرا برا یآگاه نیکمپ یدر بمبو مارستانی. بJ.J. سر  داشته باشد  یمهم ریثتواند تا یم یانرژ یها

در طول  یعیاستفاده از نور طب ،یادار زاتیخاموش کردن تجه ریابزارها و اقدامات نظ ریشامل شعارها، پوسترها و سا نیکمپ نیآغاز کرد. ا
 900،222از  یدر کل انرژ ییپروژه منجر به صرفه جو نیمطبوک بود. ا هیاز نشت در تهو یریو جلوگ مارستانیب یاه نیشبانه در کاب یروزها

 شد. $ US 82،222 نهیدر هز ییو صرفه جو 0224تا  0220ساعت از سال  لوواتیک
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Bیانرژ دیتول یبرا نیگزیجا ی. روش ها 

 یها نهیاز هز یبخش قابل توجه نیشود و بنابرا یم نیبرق تام ایمختلف  یسوخت ها قیاز خارر از طر مارستانیمورد استفاده در ب یانرژ اکثر
 که به طور ییو ابزارها لیوسییا رمجاز،یغ لیوسییا ریو سییا یآب، نورپرداز یپمپ ها ،  هیتهو یدهد. واحدها یم لیرا تشییک مارسییتانیب یاتیعمل

 یساز میو عق ییمانند غذا، لباسشو ییکنند. پروسه ها یشوند، برق مصرف م یاسیتفاده م ماریمراقبت از ب نیتام یبرا میمسیتق ریغ ای میمسیتق
   ینرژا دیتول یمزمن، برا یشود. به علت کمبود انرژ ی( استفاده مLPGگاز ) ایبخار کوره  یگهایبخار از د دیتول یبه بخار دارند. برا ازیدستگاه ن

 .شود  یدرت در حالت آماده به کار استفاده مق یو دود غرق شدن از مجموعه ها زلید دیتول یها در سراسر هند به طور معمول برا مارستانیدر ب

بهبود  یبرا ریپذ دیتجد یتواند همراه با اسییتقرار منابع انرژ یم یو بدون انرژ یکم انرژ یپزشییک یظهور دسییتگاه ها ،ی جدیدانرژ ماتیتنظ در
 ییرماگ نیو حرارت زم یآب، مواد آل انیباد، جر د،یشامل خورش دیمنابع قابل تجد قرار گیرد.اسیتفاده مورد هیاول یبه خدمات بهداشیت یدسیترسی
 زاتیکردن تجه لیاستر یبرا یدیخورش یدر پاتنا، از انرژ یخصیوصی هیریخ مارسیتانیب کی، Tripolia یمارسیتان خدمات اجتماعیاسیت. ب
ان نور در شب و ساختمان ساختم ینورپرداز یرهایحما  ها، مس یکند، آب گر  برا یم یرا خنث مارستانیب یکند، لباس ها یاستفاده م یپزشیک

 .برق یرویو اداره ن

Cسبز یساختمان ها ی. طراح  

ه  غیر بومی ایجاد می نماید کو  یبوم یمنابع و مصالح ساختمان نیتأم جهترا در یمیبار عظ ،ی درمانیبهداشت   یها رساختیز   عیسیر سیاخت
از  ه و ساخت حمل و نقل یعموم یراه ها یکیدر نزدرا   بیمارستان ها  توانند یم یو درمان یمراکز بهداشت . می باشد داریپا یها تیظرففراتر از

به شرح  یل مورد   یطراح یاجزا بیو ترکبیمارسیتان کاشیته شوند درختان در محل  و   ی اسیتفاده شیدهو منطقه ا یمحل یمصیالح سیاختمان
 .   سبز یبرداشت آب و سقف ها ن،یگزیجا یانرژ ،یعیطب هیروزانه، تهو ییروشناتنظیم مانند استفاده قرار گیرد  

  

ز مرک .وجود ندارد  یدار یسبز تفاوت معن ریغ یسبز نسبت به ساختمان ها های سیاختمانمتوسیط  یها نهینشیان داده اند که در هز مطالعات
داخل  یهوا تیفیبهبود ک نیب ارتباطنشان داد که  ی الملل نیب ی صیو تشخ یقاتیمرکز تحقبرای ساختن  04 ملون یکارنگدانشگاهی  یقاتیتحق

وجود داشته  دو سردر یمشکلات تنفس مار،یاز جمله آسم، آنفولانزا، سندر  ساختمان ساختمان ب ،ی هاماریب یمثبت سلامت بر رو تساختمان و اثرا
   می شود . ببسرا   ٪ 99تا  03م0 نیب یبهبودو 

 Dزباله تیری. مد 

 روهگرساندن به هر دو بیآس ییخطرناک  است که توانا یزباله ها ی درمانیمرکز بهداشت کیشیده در  دیتول یدرصید از کل زباله ها 00تا  02 
 یبو ایجاد،  انتشییار بیماری ها سییببباز یها هیتخل صییورتبه  ژهی، به وییزباله ها نیچن . دفع نامناسییب د نرا دار طیدسییت اندرکاران و مح

آلوده با  یها بیآس قیاز طر Cو  B تیسل، هپات ،یو یوبا، اچ آ ،ییدفویمانند ت ییها یماریممکن است منجر به انتقال ب نیو همچن ندیوشاناخ
 شود.خون انسان 

استفاده  ،یبهتر )کم کردن بسته بند دیخر افت،یکمپوست، باز قیرا از طر یگلخانه ا یو انتشار گازها عاتیتوانند ضا یم ی درمانیبهداشیت مراکز
( و کاهش حمل و نقل زباله کاهش دهند. یافتیمحصییولات باز دیمصییرف و خر کباریمحصییولات  یاز محصییولات قابل اسییتفاده مجدد، به جا

 یها یو آلودگ یگلخانه ا یگازها دیباعث تول کیپلاست سوزاندن رایدفن شوند، ز  توانند  یمو گند زدایی  یاز ضدعفون پسآلوده  یها کیپلاست
 یوازه یب یفاضییلاب را با اسییتفاده از دسییتگاه ها لانکایسییفارت کلمبو، سییر ی. مرکز پزشییک شییود  یها و فوران ها م نیوکسیییمانند د یسییم

Thermofilic نیند که. اک یم لیکربن تبد یانرژ ریپذ دیتجد یکلمبو به انرژ افتهیتوسییعه ن یو محله ها مارسییتانیبا درجه حرارت بالا از ب 

                                                           
14 Carnegie Mellon University Center 
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 BNGشود. سپس  ی( جلا داده مBNG) یستیز یعیشود که به گاز طب یمتان م ستیز جادیباعث ا یعیبه طور طب یکمپوست سلامت ستمیسی
 .شود  یاستفاده م مارستانیخانه و ب هیتصف یها ستمیس سیتأس یکارخانه نسل سو  برا کیدر 

 Eحفاظت از آب . 

و کاهش آبخوان،  خچالی وب  ،یخشکسال  همراه با اثرات  ،ییآب و هوا راتییکنند. تغ یاستفاده م یادیآب ز  از  ی درمانیبهداشت مراکز
 ینند. براحفظ ک یرخطیمقاصد غ یبرا افتیتوانند آب را با برداشتن آب باران و آب باز یم ی درمانیکند. مراکز بهداشت یم دیکمبود آب را تشد

خشک سالم  یماه ها یشود و برا یبرداشت م یان در طول فصل مصنوع، آب بارSambhavna Bhopalدرمانگاه اعتماد  درمثال، 
 [.0شود ] یاستفاده م مارستانیدر مناطق ب یاریآب یبرا یآب خاکستر ای  شود،  یم ینگهدار

Fحمل و نقل نهی. کاهش هز 

مل و . حمصرف می کنند  را  یلیفس یاز سوخت ها یشمار یب یها تریل ؛  ی درمانی بواسطه نوک کار خودو تردد ها بهداشت یمراقبت ها بخش
 راتییغدر کاهش تبایدتمرکز مهم  نیاست و بنابرا یگلخانه ا یانتشار گازها یدر سلامت دارد. بخش حمل و نقل منبع اصل یمهم راتینقل تاث

  دهد  یم لیهوا را تشک یدرصد آلودگ 92از  شیبخش حمل و نقل ب ،یدر دهلبرای مثالا  باشد. یمیاقل

ازفناوری ها از جمله تله مدیسین و..سبب کاهش سفر و حمل و نقل و در نتیجه کاهش توانند با استفاده موثر  یم یو درمان یبهداشت مراکز
 الودگی هوا شوند .

  

Gسالم یغذا هی. ته 

ابل ق ریغ یها یماریبار ب شیشده، باعث افزا یفرآور یشده و غذاها هیتصف یها دراتیاشباک، کربوه یها یبر چرب یمبتن ییغذا یها میرژ
 ستیاثرات ز نیو همچن یبهداشت یمراقبت ها یها نهیهز شیافزا مسله باعث نیمدت دارند. ا یطولان یبه درمان ها ازیشوند که ن یانتقال م

 دهد. یم شیافزارا   یبهداشت یبخش مراقبت ها یطیمح

و کارکنان و  مارانیب یبرا یمغذ یتازه، مزه خوب، انتخاب غذا یتواند سلامت را با ارائه مزه ها یم ی درمانیبهداشت یمراقبت ها صنعت
، در سانتا کروز کنینیدوم مارستانیو سلامت ارتقاء دهد. ب ستیز طیو حفاظت از مح یانسان ،یمحل ییمواد غذا دیاز تول تیحما نیهمچن

 ،یا رفهرحیبرنامه غ کیاز  ماران،یدرمان ب نیخود و همچن یدر جامعه محل یگذار هیاز تعهد خود به سرما یبخش کا،یآمر تحدهم الاتیا ا،یفرنیکال
 [7] .پردازد  یبر جامعه م یمبتن کیارگان یبرنامه کشاورز

 

 

 نمونه بیمارستان هاس سبز در سایر کشورها:

است. در سقف  دهیارک یها یدرختان نخل و نقاش ،یکو یاستخرها یدارا یلاب این بیمارستان ؛. در 00چانگی  یعموم مارستانی: بسنگاپور

 یبرنامه ها ریشود. سا یم دیتول مارستانیآشپزخانه ب یبرارا  سیاختمان  یخنک سیاز  وجود دارد که  06کیدروپونیباا ه کی مارسیتانیب

                                                           
15 Changi General Hospital, Simei. 
16 hydroponic 
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خنک  یبه حداکثر رساندن بهره ور یبرا کیاتومات یدرب ها ،یعیآفتاب، استفاده از نور طب هیسا یعبارتند از: دسیتگاه ها یطیمح سیتیز

 یها هنیکاهش هز با این زیرساخت ؛ آب.کم  انیجر برای لیوسا  ،  ییروشنا حرکت هایارزان، حسگر یانرژ ی باسیقف پنکه هایکننده، 

 [11] شده است.دلار در سال  922،222 ییو آب موجب صرفه جو یانرژ

شده  یطراح بیماران  یشیفا برا طیمح کی جادیا باچشیم انداز   تخت 002 با مارسیتانیب نیفلورانس. ا ،09ریکودکان ما مارسیتانیب :ایتالیا   

 شانیاخانواده ه وجوان  مارانیب یو آرا  برا جذاب  طیجالب و پرطرفدار است که مح اریباز بس یبلند و فضا یبا سقف ها مارستانیب نیاسیت. ا

 کی   تشده است. با این حالاطراف  طیاختلال در مح  کمی باعث نیدار ساخته شده است، بنابرا بیش یتپه ها در لاتی. تسهکرده اسیت. جادیا

ظارت بر و ن یاسییت. طراح یانرژ یبیمطبوک ترک هیتهو سییتمیسیی کیو  "بافر"باز  یفضییا ،یا شییهیشیی یفانوس ها ،ییبایسییقف ز ،یگلخانه ا

تمان را در طول ساخ یعینور است که نور طب یو لوله ها "ساختمان یانرژ تیریمد ستمیسی"شیامل  ،ینظارت و حفظ انرژ یبرا زین مارسیتانیب

 ییایتالیاستاندارد ا مارسیتانیب کی از کمتر برق ٪36و خنک کننده و  شیگرما یکمتر برا یانرژ   ٪30 مارسیتانیب با این فرمتکنند. یم جادیا

 0تصویر شماره [12] را مصرف کرده است.  دیجد

                                                           
17 Meyer Children’s Hospital 
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 یرا فراهم م هیو ر یقلب یها یماریب یباز، درمان جامع برا یتپه ا کیگرانتها  در  مارسییتانی، هنا کنا. ب09گرانتها     مارسییتانیب :نیچ

 لول   تسهیلات جهت بیماران مسکند. بخش  یرا درمان م یدر هنا کنا است که کودکان و نوزادان با مشکلات قلب مارستانیتنها ب نیکند. ا

   یعیطب هیتهو انجا  گرفته است  0809در سال  این بیمارستان  واقع شده است. از آنجا که ساخت و ساز مارستانیب انهفتم ساختمهمه در طبقه 

هوا قرار  انیحداکثر جرکسب  یبرا گرید یاز ساختمان ها یسیاختمان در فاصیله ا نی. اانجا  شیده اسیت. این بخش ها  و بادوا  یخنک برای

 یمطبوک مرکز هیبخش ها تهو طراحی شده است .  تابستان   نورمستقیم   شاز تاب یریتابستان و جلوگ یگرفتن برف ها یبرا یا هیگرفته و زاو

                                                           
18 Grantham Hospital 
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در فصل گر  و  مسلولین یدر جهت نگه داشتن بخش ها یمختلف راتییتغ ر،یاخ یندارند و پنجره ها و درب ها همواره باز هسیتند. در سیال ها

   [13] .خنک کننده نقطه و طرفداران اگزوز انجا  شده است یها ستمیجمله سمرطوب فصل تابستان، از 

از  یرایکند، بس یکانادا در بوپال نشت م یآب دیکارب هیدر اتحاد اناتیزوسیا لیمت 0894 درسیال که یی، بپال. از آنجا08  سیامباوانا کینیکل :هند

 انیدرمان قربان یبرا 0886در سال     کینیکل می شوند. این مزمن  یها یماریب دارای جان سالم به دربرده اند، هیکه از حادثه اول یساکنان محل

لمه و ک یواقع یبه معنا -سبز  طیمح کی جادیا یبرا این کلینیک ساختمان   پذیرش می کند.را  ماریب 02،222شید، سالانه حدود  سیبپال تاسی

ه یتهو ،یدیخورش یآبگرمکن ها ،یاریآب یآب برا یافتیرداشت باران، بازب ستمیسی ،یریگرمسی یشیده اسیت و شیامل باا ها یطراح -مجهز 

  .باشد یم یعیمنفعل و استفاده گسترده از نور طب

ا ر یدر انرژ ییاز اقدامات صرفه جو یتعداد  کانستان مارستانیب ر،یاخ یساز زهی، بادن وورتمبرگ. در طول مدرن02کانسیتان مارسیتانیب :آلمان

 CHP یو فن آور یدیخورش یپانل ها مارستانی. بداده است.  ٪00از  شیرا ب CO2 انتشار زانیانجا  داده است که به آن امکان کاهش م

سییاختمان ها و پنجره ها در  ن،یاسییت. علاوه بر ا کرده نصییب  را (یمعمول ژنراتورهای از ٪30 یبا بهره ور سییهیدارد )در مقا کارایی ٪90را که 

  [14] هستند .مجهز  یحرارت قیبه عا مارستانیب سراسر

قادر به  مارسییتانیب نیاز اقدامات حفاظت از آب، ا یتعداد جادی، نورودو ماسییاچوسییت. با ا00نوروود مارسییتانی: بکایمتحده آمر الاتیا

اقدامات حفاظت از آب عبارتند از: . کرده است گالن در سال  ونیلیم 3616به  0010درصید در سیه سال، از  08با     کاهش اسیتفاده از آب 

ها  یاستراتژ نیاقدامات. ا ریو سا دیتبر یها ستمیآب و سی ضی، تعودسیتشیویی هاو  ها سیوپا  ها در توالت ضیعوپمپ، ت یبهبود طراح

  [15] ه است .دلار در سال شد 04222در حدود  ییموجب صرفه جو

 

 استراتژی بهره وری سبز:

میتواند یکی از استراتژی های منتج شده از برنامه استراتژیک مراکز درمانی باشد که به عنوان یک مزیت رقابتی و اسیتراتژی بهره وری سیبز    

یکی از رویکردهای ارزش آفرین جهت  ایمنی بیماران و سییلامت محیط زیسییت  اسییت که باید بر روی کسییب دانش آن ، پیاده سییازی و تعهد 

مود .جهت استقرار بهره وری سبز در محیط های درمانی لاز  است که در حوزه های  یل سرمایه گذاری مدیریت ارشد جهت اجرا  برنامه ریزی ن

؛خریدهای  محصولات ترجیحی؛مدیریت پسماندها و کاهش آلاینده ها؛ حذف جیوه آموزش و ارتباطات؛     ستیز طیسیاختار نظارت بر محگردد؛ 

خدمات غذایی ؛مدیریت سایت های پایدار ؛عملیات حمل و نقل و مدیریت شیمیکال که برای کلیه ؛سیاختار انرژی ؛آب و اقلیم؛ خدمات محیطی؛ 

این حوزه ها چک لیست های استاندارد تعریف شده است و  میتوان با ایجاد زیر ساخت و پیاده سازی و سنجش های دوره ای  میزان موفقیت و 

 [16] تغییر را رصد نمود .

ان ؛کارکنان ،محیط زیسییت  اسییتقرار اسییتراتژی بهره وری سییبز  و دانش وتعهد مدیران ارشییدمراکز ضییروری می برای ارتقای سییلامت بیمار

 6تصویر شماره باشد.

                                                           
19 Sambhavna Trust Clinic 
20 Constance Hospital 
21 : Norwood Hospital 
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   https://www.greenbiz.com/article/5-best-practices-green-healthcare[17] 

 

 پیاده سازی استراتژی سبز در بهداشت و درمان:
 

 9تصویر شماره شامل موارد  یل است:بهداشت و درمان در سراسر جهان امروز با آن مواجه هستند  یکه سازمان ها  پنج مسوله برتر  
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 هنیپس از رستوران ها، هستند و در سطح جهان، هز یپر انرژ یساختمان ها نیها دوم مارسیتانی: بمارسیتانیب یو بهره ور یمال ی( چالش ها0

فشییار بر  - یانرژ یها نهیهز شیو افزا یریجهان پ تیعلاوه بر جمع - یمال یچالش ها نیاسییت. ا شیحال افزادر سییلامت  یمراقبت ها یها

 کار کنند. نهیهز نیمراقبت، با کمتر تیفیبه ک ازیدهد تا بدون ن یم شیرا افزا سلامت یمراقبت ها یسازمان ها

 

درگذشته  مارسیتانیکنند که در ب یم افتیعفونت در  . U.Kنفر در  0222متحده و  الاتینفر در ا 02،222: هر سیال حدود ماریب یمنی( حفظ ا0

ظ مراقبت و حف یبالا تیفیاز ک نانیدر حصیییول اطم ییاز جمله عد  توانا ،یخطرات احتمال ریسیییا نیانید. کاهش خطر ابتلا به عفونت، و همچن

 است. یاتیح زمان،شهرت سا

 

 تیفیک ات،یتواند منجر به اختلال در عمل یم ینظارت یدر حال ظهور: عد  مطابقت با اسییتانداردها یانرژ یو مجوزها یمقررات ی( اسییتانداردها3

 یهداشتامکانات ب ازمندیاز کشورها ن یاریبس ،یانرژ یتقاضا شیحال، با افزا نیقابل توجه شود. در ع یها مهیو جر یمنیخدمات، مسائل ا نییپا

 کنند. یرا برآورده م یمربوط به کاهش انرژ یکربن هستند و دستورالعمل ها دیکاهش تول یبرا

 

هستند،  یو سلامت یکه اغلب در معرض خطر ابتلا به زندگ یباز اسیت و کسان 04م9اغلب  یبهداشیت ی: امکانات مراقبت هامارسیتانیب تی( امن4

 یها ینگران مارستان،یب یها ییو سرقت مواد مخدر و دارا ماریب ینوزاد، سیرگردان یی. خشیونت، آد  ربارندیگ یقرار م یادیاغلب تحت فشیار ز

 است. یعمده ا

 

درمان  بهداشت و یمهندس ییکایمجدد است. به گفته انجمن آمر رشیاز پذ یریکاهش طول اقامت و جلوگ دیکل مارانی: رفاه بماریب تی( رضیا0

(ASHE)00ن،یشوند. علاوه بر ا یم ترخیص یسنت یها مارستانیبا ب سیهمقای در روز 010به طور متوسیط  مارانیسیبز، ب یها مارسیتانی، در ب 

مانند  یفیک یارهاینه، مع ایکنند  یعمل م فیها به طور ضع سیتمیقرار دهد. اگر سی ریرا تحت تاث مارسیتانیتواند درآمد ب یم زین ماریب تیرضیا

   [18] .رندیقرار بگ ریتوانند تحت تاث یها م ستمیو س یاز ارائه دهندگان خدمات بهداشت مارستانیمصرف کننده ب یابیارز

 

می   دیتول  و خطرناک جامد یعفون یاز زباله ها از جمله زباله ها یادیشناخته شده مقدار ز ندیکنند و در فرآ یها بدون توقف عمل م مارسیتانیب

 طیجهات راندمان مح یاریو از بسیی رندیگ یهوا را به کار م هیتصییف یکنند. آنها واحدها یرا مصییرف م یادیز  ها برق و آب  مارسییتانیبکنند .

ن پاک به عنوا یسم ییایمیها از مواد ش مارستانیدهند. ب یقرار م ریو جامعه را به شدت تحت تأث مارانیدهند و کارکنان، ب یم کاهشرا  سیتیز

و  یپزشک ستیز زاتیتابش از انواک تجه یسر و صدا و آلودگ نهایا علاوه بر  کنند.  یاستفاده م ییایمیو مواد ش ییایمیش یها زهیکننده ها، استرل

. قرار ستندهو کارکنان  مارانیب انیاسترس در م جادیا یبرا یبه عنوان مکان یا ندهیها به طور فزا مارسیتانیبرا نیز دارند .  کیولوژیراد دسیتگاه

 یعیاسترس به طور طب مارانیشود. در مورد ب یکارکنان م انیدر م یشیتریموجب اسیترس ب یاندوه همراه با فشیار کارگرفتن در معرض غم و 

ردن فشار محدود ک یآرامش بخش برا طیتوانند مح یم کیستماتیمداخلات س قیاز طر ستیز طیسازگار با مح یاه مارستانیشود. ب یم شیتریب

 .فراهم آورندرا یپزشک یخطاها یو حت

 تانمارسیرا در محوطه ب طیوجود دارد که اثرات نامطلوب مح یقو یها ستمیکه س میحاصل کن نانیاطم دیاسیت. ما با یمحل جراح مارسیتانیب

مؤثر را  طیمح یلاز  برا یدستورالعمل ها بهره وری سبز  اطراف نداشیته است. استاندارد طیبر مح یریتاث چیحال ه نیدهد و در ع یکاهش م

از  نهیهاستاندارد در استفاده ب نیکند. هدف ا یم لیو کنترل عفونت تسه یپزشک سیتیز یزباله ها تیریها را در مد مارسیتانیب ند،ک یفراهم م

 دیاندارد بااست نیانطباق با ا خدمات ایمن و مقرون به صرفه می باشد . ها در ارائه مارستانیکمک به ب ،یمواد مصرف ریمنابع مانند برق، آب و سا

                                                           
22 the American Society for Healthcare Engineering (ASHE), 
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 نهی. کاهش هز4 ندیفرا ی. بهبود بهره ور3 ی. کاهش مصرف انرژ0. کاهش مصرف مواد خا  م منابع 0ملموس را شیامل شود؛  یاقتصیاد منافع

  [19] .ماریو کاهش طول مدت اقامت ب مارستانی. کاهش عفونت در ب6 افتی. استفاده از منابع قابل باز0  دفع زباله  یها

توسعه کلی اجتماعی و اقتصادی آغاز می  در راستای  بهره وری سبز به عنوان یک استراتژی برای افزایش بهره وری و عملکرد زیست محیطی 

تکنیک ها و فن آوری ها برای کاهش تاثیرات زیست محیطی  ؛ برای بهره وری و مدیریت زیسیت محیطی، استفاده از ابزارهای مناسب  شیود. 

 ضروری است. الاها و خدمات سازمان فعالیت ها، ک

 توسعه اجتماعی و -بهره وری و عملکرد محیطی  -استراتژی  -بهره وری سیبز از سیه اصطلاح و عبارات استفاده می کند:  ؛ در تعریف رسیمی 

بهره وری و عملکرد محیطی تمرکز می کند. این   ، بهره وری سبز بر افزایش سودآوری از طریق بهبود ترکیب  پایه استراتژیک  بر   اقتصیادی

دارایی و فرصت برای افزایش کارایی و سودآوری است. قدرت این تغییر  هن  ه یک تغییر مهم  هنی از محیط زیسیت به عنوان هزینه یا اضیاف

ین ان یک تظاهرات بهره وری پایین و همچننباید دسیت کم گرفته شیود. هنگامی که استفاده بیش از حد از منابع و مواد یا تولید آلودگی به عنو

عملکرد ضعیف محیط زیست دیده می شود، این نقص ها به عنوان نقص تولیدی دیده می شود که باید اصلاح شود. سطح بعدی بهره وری سبز 

تحت چارچوب بهره وری سییبز ارائه می دهد و ابزار و تکنیک های عملی را فراهم می کند. دانش و رویکردها  را مدیریت کیفیت  روش منطقی 

و منجر به یک مزیت رقابتی و پایداری  پرداختهند تا با افزایش اعتماد به نفس به چالش های بهره وری خود نکمک ک سیییازمان هاد به نمی توان

 .بیشتر شود

اده ه دست می آید. قدرت آسیا درپیمداخلات فنی و مدیریتی، بر اساس مفهو  بهبود مستمر، ب  بهره وری سیبز از طریق چارچوب اسیتراتژیک با 

 .سازی و ارتقاء از طریق ماهیت چرخه ای مدیریت کیفیت، سرمایه گذاری در آغاز بهره وری سبز بوده است

 ویکی دیگر از عوامل مهم همراه با این تغییر  هن، انتقال از تفکر انتهای لوله به طراحی محیط زیسیت اسیت. تغییرات طراحی ناشی از تحقیق 

عه اسیت و این واکنش یک شیرکت را از تمرکز بر هزینه تمیز کردن تا هیجان نوآوری محصولات و خدمات جدید تشدید می کند. این یک توسی

ت اانتقاد مهم است که سبز بهره وری را قادر می سازد عبور از آن، به عنوان نوآوری است که یک راننده اصلی رشد اقتصادی است. تولید محصول

ر به عنوان شرط نوآوری قابل توجه است. این کسب و کار را هیجان زده می کند، سرمایه گذاران را تشویق می کند، کارگران را و خدمات سیبزت

 .تحریک می کند و مصرف کنندگان را جذب می کنند. دولت نقش مهمی در تقویت این بند دارد

قیق در مورد حمایت از فن آوری های جدید که به جای تضعیف محیط سیاست دولتی یک نیروی مهم برای حذف موانع نوآوری است و به طور د

 [20] .زیست در حال افزایش است فکر می کنند

   

 ی  سند راهبردی و برنامه استراتژیک را تدوین و پیاده سازی نمایند .تیریمد ستمیسبر اساس   دیبا ها  مارستانیب

حاصل شود که در سطح مناسب در  نانید و اطمنداشته باش CLEAN و GREEN میمستقل نسبت به مفاه استیس دیبا مارسیتانیب .1 

 ناصرع هیکل جینتا دیبا تیری. مد3. درگیر نماید   ارشد را  تیریمد یاعضا دیبا مارسیتانی. ب0ارتباط برقرار و اجرا شیده اسیت.  مارسیتانیداخل ب

ف را در رابطه مختل یها تهیکم ماتیتصم دیبا نیهمچن تیریکند. مد نیبه موقع را تضم یکند و اقدامات اصلاح یرا به صورت منظم بررس ینیع

 .قرار دهد یاز استاندارد مورد بررس یرویبا پ

 است: یدیکل یژگیچهار و یدارا کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیفرا   

 مورد نظر ندهیآ جینتا یی. شناسا0 

 مستمر  ندی. فرا0 
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  یری. اندازه گ3

 بهبود آن فراهم کند یرا برا یکرده و برنامه ا ییکند تا مشکلات را شناسا ی. کمک م4

 یزیبرنامه ر ندیکند. فرا یریرا اندازه گ ندهایفرا ایها  تیکند تا فعال یبه سازمان کمک م کیبرنامه استراتژ یاجرا شرفتیپ یابیارز ای ی. بررس  

 خلاصه شود:  یتواند به آسان یموثر م کیاستراتژ

 د؛یآماده کن مناسب "کیاستراتژ" نامهبر کی •

  د؛کنی اجرا را طرح بلافاصله • 

 د؛یکن یرا به طور منظم بررس شرفتپی •

 د؛یرا انجا  ده یزمان واقع ماتتنظی • 

  [21]ها تیو فعال جنتای بر تمرکز • 

 

در برنامه  ازیمورد ن جز پنج  توسط کارکنان درک شود و توسط سازمان انجا  شود دیباشد، با یو کاربرد دیمف کیبرنامه اسیتراتژ کی نکهیا یبرا

 9تصویر شماره  عبارتند از: یدرمان یو ارائه خدمات بهداشت یزیر

 ت؛یو حما استیس )0  

 ؛ی( ملاحظات اقتصاد0 

 در حال ظهور؛  ی( مسائل سلامت و اجتماع3 

 و؛ یطیمح ستی( اثرات ز4

  . یفناور شرفتی( پ 0 

. Kansas Department of Health and Environment Strategic Planning Process0200[22] 9تصویر شماره   
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   "سبز یها مارستانیب" جادیموانع ا 

 موانع ایجاد بیمارستان های سبز شامل موارد  یل است:

 شود. یمتوقف نم یاضطرار طیشرا نیدر ح اتیعمل نکهیاز ا نانیاطم یبرا   هیثانو بانیپشت ستمیبه س ازین - ستمیس انحراف 

 کنند. یریگیرا پ داریپا یها وهیکند تا ش یم یریها جلوگ مارستانیساختمان از ب نیو قوان یمنیمقررات بهداشت و ا -با مقررات  انطباق

 کنند. یوقفه در طول سال کار م یبه طور ب پزشکی زاتیتجه -کار  ساعات

 شوند. یمواجه م داریعفونت دارند که اغلب با اقدامات پا قیکنترل دق یبه پروتکل ها ازیها ن مارستانیب -عفونت  کنترل

 است. یضرور یتجار یادار یفضاها ریبا سا سهیدر مقابیمارستان ها  شتریهوا در ب راتییتغ - هیتهو نرخ

 حیاب صحانتخ یبرا  امکانات  از ممکن است ،یو اعتباربخش یالتیا ،یمرکز یمطابق با استانداردها -و صدور مجوز  یاعتباربخش یتقاضا

 کند. یریجلوگ ستیز طیمح

د و نکن یاستفاده م یتجار یدر هر فوت مربع از ساختمان ها شتریب یبرابر انرژ 0م 0   سلامت یمراقبت ها -و آب  یانرژ دیشد استفاده

 کنند. یهر تخت استفاده م برای  گالن آب  002الی 92ها معمولا در هر روز از  مارستانیب

 شود. یم دیتخت در روز تول به ازای هرخطرناک  یزباله ها لوگر یک 210حدود  - ادیزباله با حجم ز انیجر

 یماریب درمان زات،یکردن تجه لیکردن، استر یکردن و ضد عفون زیتم یخطرناک مورد استفاده برا ییایمیمواد ش - ییایمیش استفاده

 و خطرناک باشند. یتوانند سم یم یشگاهیآزما شیو آزما قیخاص و تحق یها

هر  انبیمارست اما داخل میتواند مورد استفاده قرار گیرد مدت طول  یتواند طولان یم مارستانیب یساختمان ها یرونیبنمای  – عمر چرخه

 [.7دارد. ] یبه بازساز ازیبار ن کیچند سال 
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و 04( ASHEبهداشت و درمان ) یمهندس ییکایانجمن آمر یبا همکار 03(HFM) یخدمات بهداشت تیریکه توسط مد ینظرسنج کی

 جهتها  مارستانیرا که ب ییچالش ها واز موانع  یاریشد، بس انجا   0203در سال  00(AHEبهداشت و درمان ) ستیز طیانجمن مح

 ای یترقاب یگذار هیآنها عبارتند از: سرما انیاز م چالش مهم   کرد. پنج یی، شناسارا داشته اند  ستیز طیسازگار با مح یها وهیاتخا  ش

نسبت به مواد  بالاتر یها نهیهز ،ندهنگهدار ای و بودجه نهیکم هز یها اتیابتکارات، عمل یکارکنان نامناسب برا ،ای نهیهز یها تیاولو

 [.23] . یزمان یها تیها و محدود ستمیس ای یسنت

  

  نتیجه گیری:

  

 اءیشا نترنتیا یعامل ها ستمیس ستمیاکوس و استفاده از   تالیجیارتقاء د با که   ی هستندکیزیف یریادگیمرکز  کی ندهیآ های مارسیتانیب

(IoT )06اهنا هم یچند رشته ا سلامت یارائه دهنده مراقبت ها یگروه ها قیاز طر محور  ماریب  به مراقبت  یابیدست ؛ لیو تحل هیتجز؛

 فیط موجب که آوردهوجود ب را درست ستمیاکوس کی  . یو اقتصاد یاجتماع یازهاین ،یروان ،یپزشیک یازهایبه ن ییپاسیخگو یشیده برا

 ای نده،یآ یها مارستانیب نیاتحقق   یبرا می شوند .  انماریب ندهیو آ یفعل یازهاینها و رفع  یماریاز ب یریشگیسیالم، پ یمراقبت از زندگ

سییهامداران، ارائه دهندگان خدمات  نیگسییترش خرد در ب یتلاش برا صییورت گیرد  و رییتغ ایتحول و  باید  یفعل یها مارسییتانیب یبرا

 جادیا ر روینمی باشند بلکه ب یکیزیف یتکنولوژ ودر مورد ساختار  فقط ندهیآ های مارستانیباز سویی شیروک شود.  دیبا مارانیو ب سیلامت

خدمات  کارکنان و یاستعدادها تیریمد مار،یتعامل با ب یعامل برا ستمیکه شیامل س  درسیت  سیتمیاکوسی کی جادیکارکنان، ا تیصیلاح

بالا،  تیفیخدمات با ک ارائه مبتنی بر  ندهیآ مارستانیب . نیز متمرکز هستند است یبا طراح یشده توسط تکنولوژ یبانیمرتبط با خدمات پشیت

   ت،یدر نها .نیز کار می کنند سلامت  یبا ارائه دهندگان مراقبت ها مارانیب ارتباطات لیتعامل و تسه بر نیکارآمد و موثر است. همچن من،یا

اسییتفاده می نماید . پس در حقیقت بیمارسییتان های  انماریب  خدمت به  یمراقبت برا یندهایاختراک فرآ یبرا دینوآورانه جد یاز روش ها

 [24].  هستند دانش تیریمد مبتنی برو بوده   ریذکه انعطاف پ هستندقابل اعتماد  اریسازمان بس کی آینده

 که میتواند کلیه این فرایندها را طراحی و پیاده اسییتیکی از اسیتراتژی های مهم و کلان بیمارسییتان های آینده مبتنی بر بهره وری سییبز  

 یک داشته و بر اساس مدیریت استراتژ تفکر استراتژیکسهامداران و سیاستگذاران حوزه سلامت  ؛سیازی نماید در صیورتی که مدیران ارشد 

 در راستای سلامت محیط کار و محیط زیست گا  بردارند .

  

 یراحت  رتباط بینامطالعات   دهند.  یم ارتقاو کارکنان را  مارانیسیبزتر سلامت ب یسیاختمان ها ه این باور برسیند کهبمدیران ارشید باید 

ساختمان در را   یبهره ور شیو افزا بتیکاهش غ ،یماریعلائم ب قابل توجه   کاهش ,  ساختمان و سیاخت یو طراح   یبهره ور،کارکنان

کار سییالم عبارتند از: )از جمله نور روز  طیمح یها یژگیو توجه به اینکه با   اسییت. نشییان داده راهوشییمند  یطراح یها یژگیبا و ییها

تا  02 یها در داخل به طور کل ندهیغلظت آلا .    برخورداری از سیاختمانی با مواد مناسیب کنترل شدهمناسیب و هیدما، تهو می(، تنظشیتریب

 می شود . 09(VOCsفرار ) یآل باتیترک ندمضر مان یها یسبز باعث کاهش آلودگ یباز است. طراح یاز سطوح در فضا شتریبرابر ب 022

   

                                                           
23 Health Facilities Management 
24 the American Society for Healthcare Engineering 
25 the Association for the Healthcare Environment 
26 the Internet of Things 
27 volatile organic compounds 
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ه صرفباعث  یکارآمد انرژ یساختمان ها  شوند.  یم ها مارستانیدر پول ب ییو صیرفه جو یتجار تیسیبز باعث حسیاسی یسیاختمان ها

 یها نهیکارکنان و کاهش هز یبهره ور شیافزا ،یانرژ یکاهش تقاضاو  ی: کاهش مصرف انرژلل  یل می شوندعها به  نهیدر هز ییجو

( LEED) ستیز طیو مح یانرژ یدر طراح یرهبر یکه بر اساس استانداردها ییساختمان ها  . یو نگهدار ریتعم یها نهیو هز یاتیعمل

 تیبر طبق وب سا   . مایند .نقابل استفاده  را ساله 42 رخه عمرچ طول آن در یبالا یها نهیهز ٪002از  شیتوانند ب یم نداسیاخته شیده 

Energystar® :"کنند. هر  یمصرف م ماریب یازهاین نیتام یبرا یانرژ یلیارد دلارم 913از  شیبهداشت و درمان هر سال ب یها سیازمان

 یدلار برا 02ها و  مارستانیب یبرا دلار 02 دیجد یدرآمد ها دیمعادل تول ،یدر انرژ ییصیرفه جو یانتفاع ریغ یسیازمان بهداشیت کیدلار 

بوده و  سودآور یپرستار یها نهو خا یپزشک راکزم،  یها مارستانیدر ب یانرژ یها نهیدر هز یدرصد 0 ییاست. صرفه جو یپزشیکراکزم

 "دهد.  شیهر سهم را افزا یبرا یپن کیتواند درآمد  یم

در  . کند یکمک م نیشوند که به گر  شدن کره زم یم یو کاهش انتشیار جو یطیمح سیتیز یداریسیبز باعث بهبود پا یسیاختمان ها

 یها برا مارستانیب ست کها ازین .  است  ینرژا دیو شد  پر مصرف  یها طیاز مح یکی   درمانی یبهداشت یحال حاضر بخش مراقبت ها

 "کربن یرد پا"کاهش  یروش برا نیبهتر یانرژ یبهره ور ا  بردارند .گ یگلخانه ا یکاهش انتشییار گازها یبرا یانرژ فکاهش مصییر

 .کنند یاستفاده م ی نیزرند و از آب کمتردا یزباله کمتر دیدرصد، تول 32کمتر از  یسبز با مصرف انرژ یساختمان ها.ساختمان است  کی

[ 25.] 

 

ر د  یری از علم و مهارت مدیرت استراتژیک با بهره گ یمراکز درمان ریساو  هابیمارستان ی بهداشیتی و درمانی،هاسیازمانارشیدمدیران لذا

استراتژی . هادینه و پیاده سازی نمایندنکه استراتژی بهره وری سبز را  تسراسیتای توسیعه پایدار کشیور و نجات جان محیط زیسیت لاز  ا

بهره وری سبز یکی از استراتژی های ضروری جهت ارتقای ایمنی انسان ها و محیط زیست می باشد که رویکرد مسوو لیت اجتماعی را نیز دارد 

 (3)و مدیران ارشد سازمان های بهداشتی و درمانی و مراکز درمانی باید جزو دغدغه هایشان باشد .
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