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 1395ی ایران /  ویرایش سال  هاراهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان

 
 

 بهداشت و یریشگیپهـ . 

 مدیریت خدمات رختشویخانه  (4-هـ
 

 توضیحات کلي 
عنوان منبعی از ه تواند بمی سه آلوده در بیمارستانملحفه والب .های بیمارستانی استهای مهم کنترل عفونتاز گلوگاه یکیرختشویخانه بیمارستان         

گردند و احتمال انتقال نتشار آلودگی و عفونت ا از که مانع شودبه نحوی طراحی  ل رختشویخانه بایدداخ در فرآیندهای کاری .های پاتوژن باشدمیکروارگانیسم

به کارکنان  های اجرائیروشو های تدوین شده رسانی دستورالعملاطالع ست ا تجربه کارکنان این واحد ضروری به سطح دانش و نظر .حداقل برساندها را به الیندهآ

 آموزش چهره به چهره صورت پذیرد.از طریق 

 

 شود.لباس ها و ملحفه ها با رعایت اصول ایمني و مطابق موازین بهداشتي انجام مي  تفکیک و جمع آوری، 1 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 بیماران در صورت آغشته بودن به مایعات بدن  ملحفه و البسه عفونی از طریق  هایپیشگیری از انتقال بیماری 
 

تدوین شده وکارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن  "هااز بخش کثیف جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های"روش اجرایی .1سنجه 

 نمایند.عمل می

 ایده آل اساسی          لزامی              سطح سنجه

 ارزیابي روش مالک ارزیابي / گام اجرایي

 بررسی مستند تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییدر تدوین  مشارکت صاحبان فرآیند 2

 مشاهده شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 مستندبررسی  ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 4

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 5

 بررسی مستند  با استفاده از فایل الکترونیکی اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط 6

 بررسی مستند و مصاحبه از روش اجرایی آگاهی کارکنان مرتبط 7

 مصاحبه تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 8

 ومصاحبه مشاهده انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ 9

 ، مسئول واحد رختشویخانهبهداشت محیط مسئول ،کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
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تدوین شده و کارکنان مرتبط از  "بدن مایعات مواد آلوده خطرناک یا ای آغشته بههملحفه  ها وآوری، تفکیک و جابجایی لباس جمع". روش اجرایی2سنجه 

 نمایند. آن آگاهی دارند و براساس آن عمل می

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییدر تدوین مشارکت صاحبان فرآیند  2

 مشاهده شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 4

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 5

 بررسی مستند فایل الکترونیکیاطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از  6

 بررسی مستند و مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط از روش اجرایی 7

 مصاحبه تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 8

 مشاهده ومصاحبه انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ 9

 ، مسئول واحد رختشویخانهبهداشت محیط، مسئول کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
 

تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن  "آلودههای ها و ملحفهلباسکار با  هنگامکنترل عفونت در رعایت موازین ". دستورالعمل3سنجه 

 نمایند. عمل می

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي اجرایي / مالک ارزیابيگام 

 بررسی مستند تدوین دستورالعمل  1

 مصاحبه دستورالعملمشارکت کارکنان در تدوین  2

 مشاهده شناسایی و تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند دستورالعملترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان  4

 بررسی مستند اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکیطالع رسانی روش ا 5

 بررسی مستند و مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط از روش اجرایی  6

 مشاهده و مصاحبه انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ 7

 مسئول واحد رختشویخانه، ، مسئول بهداشت محیطشت محیطکمیته بهدا هدایت کننده
 

تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و  "کثیف هایها و ملحفهاحتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباس ". دستوالعمل4سنجه 

 نمایند. براساس آن عمل می

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي مالک ارزیابيگام اجرایي / 

 بررسی مستند تدوین دستورالعمل  1

 مصاحبه دستورالعملمشارکت کارکنان در تدوین  2

 مشاهده شناسایی و تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان دستورالعمل 4

 بررسی مستند کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکیطالع رسانی روش اجرایی به ا 5

 بررسی مستند و مصاحبه از روش اجرایی  آگاهی کارکنان مرتبط 6

 مشاهده و مصاحبه از تاریخ ابالغ انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل 7

 توضیحات
این روش عالوه بر رعایت الزامات مشترک تدوین و اطالع رسانی روش های اجرایی حداقل شامل مدل انتخابی ارزیابی و شرایط  توصیه.

 تکرار ارزیابی است. 

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیط، کمیته بهداشت محیط  هدایت کننده
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نماید ریزی میهای انجام آن، سیاست گذاری وبرنامه. کمیته بهداشت محیط درخصوص مدیریت خدمات رخشویخانه، اعم از برنامه های اجرایی و روش5سنجه 

 شود.تدوین و  اجرا میو بر روند ارائه خدمات نظارت نموده، در صورت لزوم اقدام اجرایی / برنامه بهبود کیفیت 

 ایده آل اساسی          امی          الز   سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند در خصوص مدیریت خدمات رختشویخانهکمیته بهداشت محیط سیاست گذاری وبرنامه ریزی  1

 مصاحبه ازآنکارکنان خدمات مربوط و رختشویخانه آگاهی  2

 بررسی مستند براجرای روش های فوق بیمارستان مسئول بهداشت محیط ارزیابی 3

 بررسی مستند مطرح شدن نتایج درکمیته 4

 مشاهده و مصاحبه و بررسی مستند اجرای اقدامات اصالحی  / برنامه بهبود کیفیت 5

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
 

 ها  مجزا و قابل تشخیص هستندای تمیز وکثیف در بخشها، ملحفه و اقالم پارچهترالي حمل لباس  2 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 پیشگیری از انتقال وانتشار آلودگی وعوامل بیماریزا 

 

 از یکدیگر مجزا و قابل تشخیص هستند.”ای تمیز وکثیف کامالها، ملحفه و اقالم پارچه. ترالی حمل لباس 1سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سنجهسطح 

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *ا مقدار آنهاای متناسب بها، ملحفه و اقالم پارچه وجود ترالی حمل لباس 1

 مشاهده استفاده از برچسب های مخصوص جهت مجزا کردن ترالی ها 2

 مشاهده ای تمیز وکثیف بصورت جداگانهها، ملحفه و اقالم پارچه لباساستفاده از  ترالی حمل  3

 توضیحات
از یکدیگر مجزا و قابل  ای تمیز وکثیف توسط برچسب های مخصوص و یا رنگ بندی کامالترالی حمل لباس ها، ملحفه و اقالم پارچه* 

 چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان، آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس تشخیص هستند. 

 ، مسئول واحد رختشویخانه، سرپرستاران ، مسئول خدماتمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
 

 . محلی برای شستشوی ترالی ها در این واحد وجود دارد و شستشو و گندزدایی ترالی ها به طور روزانه انجام می شود.2سنجه 

 ایده آل اساسی            الزامی             سنجهسطح 

 سایر    ارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *وجود محلی با ضوابط بهداشتی برای شستشوی ترالی  1

 مشاهده ومصاحبه شستشوی روزانه ترالی 2

 صاحبهم مشاهده و **ی ترالیرعایت ضوابط بهداشتی در شستشو 3

 توضیحات

محلی با ضوابط بهداشتی دیوارها و کف، وصل بودن به شبکه فاضالب، مجهز به آب گرم و سرد، موجود بودن مواد گندزدای مجاز معرفی *

 شده در سایت سازمان غذا و دارو، تهویه مناسب برای شستشوی ترالی ها وجود دارد. 

شستشو و استفاده از مواد گندزدای مجاز در  گندزدا طبق دستورالعملسازی مواد ضوابط بهداشتی از جمله رعایت دمای شستشو، آماده **

 براساس آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستان ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستانگندزدایی ترالی ها رعایت می شود.

 مسئول واحد رختشویخانه ،مسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،   هدایت کننده
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 .شودها به طور جداگانه جمع آوری و با اصول بهداشتی به رختشویخانه حمل می. البسه عفونی و غیر عفونی و آغشته به مواد دفعی در بخش3سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *بطور جداگانه در بخش ها عفونی وآغشته به مواد دفعی جمع آوری البسه عفونی وغیر 1

 مصاحبه ومشاهده **با رعایت اصول بهداشتی حمل البسه عفونی وغیر عفونی وآغشته به مواد دفعی به رختشویخانه 2

 توضیحات

مشخص شده و برچسب گذاری شده توسط بین های ها به طور جداگانه د دفعی در بخشالبسه عفونی و غیرعفونی و آغشته به موا *

می شود. بین ها ترجیحاً از جنس پالستیک و قابل شستشو باشند در  )اطالعات برچسب شامل تعداد، نوع البسه و نام بخش( جمع آوری

  صورت استفاده از بین های پارچه ای بصورت مداوم شستشو و گندزدایی شوند.

اد دفعی با اصول بهداشتی از قبیل استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک و حمل البسه عفونی و غیر عفونی و آغشته به مو**

کیسه ها نبایستی بیش از اندازه پر بسه عفونی که گره زده شده باشند،دستکش، استفاده از کیسه های مقاوم و غیر قابل نفوذ زرد رنگ برای ال

براساس شود. و مرور عیادت کنندگان، بیماران و کارمندان به رختشویخانه انجام می شده باشند، حمل و نقل از مسیری مجزا از مسیر عبور 

 آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستان ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
 

 شود.و ذخیره سازی لباس ها و ملحفه ها مطابق موازین بهداشتي انجام ميشستشو، خشک نمودن  3 4 هـ

  دستاوردهای استاندارد

 کنترل عفونت و جلوگیری از انتشار آلودگی 

 

 شود.انجام می رختشویخانه در و گندزدامواد شوینده . نظارت بر کاربرد صحیح 1سنجه 

 ایده آل اساسی            الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند *دستورالعمل کاربرد صحیح مواد شوینده وگندزداوجود  1

 مصاحبه وعمل به آن از دستورالعمل رختشویخانهآگاهی کارکنان  2

 مشاهده رختشویخانه به میزان کافی در وجود مواد شوینده وگندزدا 3

 بررسی مستند ومصاحبه رختشویخانه در مسئول بهداشت محیطتوسط  صحیح مواد شوینده وگندزدانظارت برکاربرد  4

 توضیحات

شامل نحوه رقیق سازی مواد گندزدا، زمان تماس با البسه، زمان ماند مواد گندزدا، نحوه و گندزدا مواد شوینده  دستورالعمل کاربرد صحیح* 

 در مواد گندزدا ضوابط بهداشتی و ایمنی در کار با مواد گندزدا، اقدامات احتیاطی هنگام مواجهه بانگهداری محلول های رقیق شده، رعایت 

 چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس وجود دارد.  رختشویخانه

 واحد رختشویخانه ، مسئولمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
 

ها و سایر پارچه ها متناسب با جنس، نوع آنها و دستورالعمل کارخانه رعایت . درجه شستشوی ماشین های رختشویی برای تمامی البسه و ملحفه2سنجه 

 شود.، زمان شستشو ماشین های رختشویی انجام میحرارت آب گیری درجهاندازه وکنترل شود.و می

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند ومصاحبه *درجه شستشوی ماشین های رختشوییرعایت   1

 مصاحبه **نظارت برکنترل واندازه گیری درجه حرارت آب و زمان شستشو 2

 توضیحات

ها و سایر پارچه ها متناسب با جنس، نوع آنها و دستورالعمل تمامی البسه و ملحفهدرجه شستشوی ماشین های رختشویی برای *

 شود.کارخانه رعایت می

مسئول ، زمان شستشو ماشین های رختشویی  توسط مسئول رختشویخانه و با نظارت حرارت آب گیری درجهاندازه وکنترل **

 شود. انجام می بهداشت محیط

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
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 نمایند.تدوین شده و کارکنان مربوطه از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل می "تمیزلباس / ملحفه ، توزیع و تحویل ذخیره"دستورالعمل .3سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي اجرایي / مالک ارزیابيگام 

 بررسی مستند تدوین دستورالعمل  1

 بررسی مستند شناسایی  منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند *اطالع رسانی دستور العمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی 4

 بررسی مستند و مصاحبه از دستورالعمل آگاهی کارکنان مرتبط 5

 ومصاحبه مشاهده انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ  6

 توضیحات

را ندارند * اطالع رسانی به کارکنانی که دسترسی به فایل الکترونیکی نداشته ویا با توجه به سطح دانش وتجربه امکان استفاده ازآن 

 بایستی آموزش به صورت چهره به چهره صورت پذیرد.

این روش عالوه بر رعایت الزامات مشترک تدوین و اطالع رسانی روش های اجرایی حداقل شامل مدل انتخابی ارزیابی و  توصیه.

 شرایط تکرار ارزیابی است. 

  ، مسئول واحد رختشویخانهکمیته بهداشت محیط هدایت کننده
 

 های ابالغي است.شرایط بهداشتيِ محیط رختشویخانه براساس دستورالعمل 4 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستان 

 

چک "رختشویخانه اطمینان از رعایت ضوابط ومقررات وزارت بهداشت وشرایط مندرج در فصل هشتم آیین نامه تاسیس بیمارستان، قسمت. جهت 1سنجه 

 .شودلیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان در فواصل زمانی تعیین شده از سوی بیمارستان تکمیل می

 ایده آل اساسی          الزامی              سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند رختشویخانه دردسترس مسئول بهداشت محیطقرار گرفتن چک لیست ارزیابی شرایط بهداشت محیط  1

 بررسی مستند در فواصل زمانی تعیین شده * ارزیابی بهداشت محیط رختشویخانه  2

 * حداقل یک بار در هفته توضیحات

 ، مسئول واحد رختشویخانهکمیته بهداشت محیط، مسئول بهداشت محیط هدایت کننده
 

به تیم مدیریت ارشد  پیشنهادات اصالحیهای مذکور در کمیته بهداشت محیط بیمارستان مطرح شده و به همراه  چک لیست حلیلت. گزارش 2سنجه 

 شود و پیشنهادات تایید شده مراجع ذیصالح بیمارستان)واحد بهداشت محیط، کمیته مربوطه و تیم مدیریت ارشد بیمارستان( توسط مسئولمی بیمارستان ارائه

 بیمارستان پیگیری شده و به نتیجه رسیده است. بهداشت محیط

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند در کمیته بهداشت محیط بیمارستان نتایج ارزیابی شرایط بهداشت محیط رختشویخانهمطرح شدن  1

 ومصاحبه بررسی مستند ومشاهده /برنامه بهبود کیفیتاصالحیاجرای اقدامات  2

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
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 های مختلف بیمارستان مناسب است. . محل استقرار رختشویخانه و مسیر ارتباطی آن با بخش3سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *های مختلف بیمارستانمناسب رختشویخانه با بخشارتباط  1

 مشاهده  در صورت امکان مجهز بودن به آسانسورهای اختصاصی 2

 توضیحات
بیماران   و مردم برای مزاحمت ایجاد دمع*در محل استقرار رختشویخانه  و ارتباط آن با بخش های مختلف بیمارستان مواردی از قبیل 

 چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس رعایت شده است . 

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط، مدیر بیمارستان،  هدایت کننده

 

 است. خوردگی ترک بدون و به آب نفوذ قابل غیر شستشو، قابل بادوام، . کف سالن رختشویخانه سالم،4سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *ضوابط بهداشتی کف سالن رختشویخانهرعایت  1

 توضیحات

 ترک بدون و به آب نفوذ قابل غیر شستشو  بودن، قابل بادوام  بودن، سالم بودن، ضوابط بهداشتی در کف سالن رختشویخانه از قبیل*

چک لیست ،تاسیس و بهره برداری از بیمارستان آیین نامهبراساس  مقاوم بودن به مواد گندزدا و خورندگی رعایت می گردد. خوردگی بودن ،

دستورالعمل  ،یبهداشت و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13و آیین نامه اجرایی اصالح ماده  قانون ،وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

 توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه،

 ، مسئول ساختمان مسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
 

 متر 8/1 ارتفاع حداقل تا فرج، و خلل بدون ضدعفونی، و شستشو قابل تمیز، روشن، خوردگی، ترک و شکستگی فاقد سالم، . دیوارهای رختشویخانه5سنجه 

 صیقلی است. و مقاوم جنس از کف از

 ایده آل اساسی          الزامی              سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده رعایت ضوابط بهداشتی دیوارهای رختشویخانه* 1

 توضیحات

 قابل ،تمیز بودن، روشن بودن ،خوردگی ترک و شکستگی فاقد ،از قبیل سالم بودنضوابط بهداشتی در دیوارهای سالن رختشویخانه *

آیین نامه تاسیس و بهره برداری از براساس  .رعایت می گردد استفاده از کاشی یا سنگ تا زیر سقففرج و  و خلل بدون ،ضدعفونی و شستشو

 و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13و آیین نامه اجرایی اصالح ماده  قانون ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان ،بیمارستان

 توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه، ،یبهداشت

 ، مسئول ساختمانمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
 

 باشد.می روشن رنگ به و خوردگی، تمیز ترک و شکستگی فاقد سالم، رختشویخانه . سقف6سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سنجهسطح 

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *رعایت ضوابط بهداشتی سقف سالن رختشویخانه 1

 توضیحات

  بودن  روشن رنگ به و خوردگی بودن ، تمیز ترک و شکستگی فاقد سالم بودن،ضوابط بهداشتی در سقف سالن رختشویخانه از قبیل *

و آیین نامه  قانون،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس رعایت می گردد .

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ،یبهداشت و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13اجرایی اصالح ماده 

 نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و

 ، مسئول ساختمانمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
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 . مساحت رختشویخانه متاسب با حجم کار بیمارستان است.7سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *با حجم کار بیمارستان مساحت رختشویخانهتناسب  1

 توضیحات

ربع به ازای هر تخت بیمارستان متر م 0.6 -0.5حداقل منظور از تناسب مساحت رختشویخانه  با حجم کار بیمارستان  وجود *

و آیین نامه اجرایی  قانون ،بیمارستان چک لیست وضعیت بهداشت محیط،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس .باشدمی

توزیع، نگهداری، حمل ونقل و  دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه، ،یبهداشت و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13اصالح ماده 

 فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

 ، مسئول ساختمانمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده
 

 کارکنان رختشویخانه وجود دارد. برای بهداشتی شرایط با استراحت . محل8سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *رعایت شرایط بهداشتی محل استراحت کارکنان رختشویخانه 1

 توضیحات

ت نظیر ، صدا در حد مجاز، امکانات و تسهیالاز قبیل نور ، تهویه، رطوبت، دمامحل استراحت کارکنان رختشویخانه دارای شرایط بهداشتی *

 ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان ،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس  باشد.کمد، جاکفشی، تخت خواب می

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز ،یبهداشت و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13و آیین نامه اجرایی اصالح ماده  قانون

 تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

 رختشویخانه، مسئول واحد ، مسئول ساختمانمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط،  هدایت کننده

 شرایط بهد

 امکانات و تسهیالت بهداشتي، مطابق ضوابط بهداشت محیط در رختشویخانه موجود است. 5 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط و وضعیت بهداشت فردی در رختشویخانه 
 

 است.رخت کن و محل استراحت با شرایط بهداشتی موجود سرویس بهداشتی،  . 1سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *وجود سرویس بهداشتی به  تعداد مناسب و باشرایط بهداشتی در رختشویخانه 1

 مشاهده **محل استراحت با شرایط بهداشتی برای کارکنان رختشویخانه وجود رخت کن و 2

 توضیحات

ه صورت جداگانه در نظرگرفته شود، برای هر دستگاه باید متناسب با تعداد کارکنان رختشویخانه برای زن و مرد ب دستشویی و توالت تعداد*

نفر یک دستگاه توالت برای مردان و یک  30تعداد توالت برای کارکنان رختشویخانه به ازای هر ،الت یک دستشویی در نظر گرفته شودتو

سرویس بهداشتی دارای شرایط  یوار، سقف، نظافت روزانه و تهویهو کف، د به صورت مجزا در نظر گرفته شود دستگاه توالت برای زنان

  وزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنیت اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه، دستورالعمل 46بهداشتی مطابق ماده 

 است .

 شخصی وسایل و لباس نگهداری جهت ، سالم، فاقد زنگ زدگی است و امکاناتصاصیارای شرایط بهداشتی از قبیل کمد اختکن د**رخت

چک لیست وضعیت بهداشت محیط ،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس  باشد. شده در رختکن فراهم کارگران

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز ،یبهداشت و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13و آیین نامه اجرایی اصالح ماده  قانون،بیمارستان

 تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

 رختشویخانه، مسئول ساختمان، مسئول واحد مسئول بهداشت محیط، حیط کمیته بهداشت م هدایت کننده
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 نمایند.. کارکنان از سینک دستشویی مجهز به صابون مایع، دستمال کاغذی و ظروف آشغال پدال دار استفاده می2سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *متناسب با تعداد کارکنان ک دستشویی با شرایط بهداشتی وسینوجود  1

 توضیحات

استفاده  موجود وپدال دار متناسب با تعداد کارکنان در رختشویخانه آشغالکاغذی و ظروفمایع، دستمالسینک دستشویی مجهز به صابون *

و آیین نامه اجرایی اصالح  قانون،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس میشود.

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش ،یبهداشت و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13ماده 

 مواد خوردنی و آشامیدنی

 ه، مسئول ساختمان و تاسیسات، مسئول واحد رختشویخانحیطکمیته بهداشت م هدایت کننده

 

 برای نگهداری و ذخیره مواد شوینده، پاک کننده و گندزدا موجود است. . انبار با شرایط بهداشتی3سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *ه و گندزدا دارای شرایط بهداشتی برای نگهداری و ذخیره مواد شوینده، پاک کنندوجود انبار  1

 توضیحات

آیین نامه تاسیس و بهره برداری از براساس  سموم و شیمیایی مواد های انبار ویژگیهای و شرایط دستورالعمل شرایط بهداشتی مطایق با*

 و آرایشی، آشامیدنی، خوردنی مواد 13و آیین نامه اجرایی اصالح ماده  قانون،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،بیمارستان

 دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی،یبهداشت

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط با نظارت  هدایت کننده
 

 شود.سیسات، تجهیزات و ماشین آالت واحد رختشویخانه رعایت مي أشرایط بهداشتي و ایمني ت 6 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 هعملکرد صحیح تاسیسات ، تجهیزات وماشین آالت واحد رختشویخان 

 

 شود. های کارخانه سازنده، انجام می، تجهیزات و ماشین آالت این واحد براساس توصیهتأسیسات. نصب و راه اندازی 1سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهدهبررسی مستند و  های کارخانه سازندهبراساس توصیه نصب وراه اندازی تاسیسات ، تجهیزات وماشین آالت رختشویخانه 1

 دستورالعمل کارخانه سازنده دستگاه براساس  توضیحات

 ، مسئول واحد رختشویخانهواحد تاسیسات، با نظارت کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
 

انجام  "هاای دستگاهطی سرویس و خدمات دورهکن ها شامل قطعات مورد معاینه درشکهای رختشویی وخسرویس و خدمات نگهداری ماشین. 2سنجه 

 شود.می

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 ومصاحبه مشاهدهبررسی مستند و *سرویس وخدمات نگهداری تجهیزات وماشین آالت رختشویخانهانجام  1

 توضیحات
 هادستگاهای های رختشویی وخشک کن ها شامل قطعات مورد معاینه در طی سرویس و خدمات دورهسرویس و خدمات نگهداری ماشین*

 شود. انجام میدستورالعمل کارخانه سازنده دستگاه براساس 

 ، مسئول واحد رختشویخانهواحد تاسیسات، با نظارت کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
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 است. لباس شویی تمام اتوماتیک براساس برآوردهای ظرفیت مورد نیاز بیمارستان موجود و فعال دو دستگاه ماشین . حداقل3سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده براساس برآوردهای ظرفیت مورد نیاز بیمارستان دستگاه ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک حداقل دوفعال بودن  1

 .تمام اتوماتیک جهت لنژ عفونی تخصیص یافته استلباس شویی  یک دستگاه ماشین حداقلتوصیه. توضیحات

 واحد تاسیسات، با نظارت کمیته بهداشت محیطمدیر بیمارستان،  هدایت کننده
 

 دارای سوئیچ خودکار قطع جریان برق است. برقی. دستگاه اطوی 4سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي ارزیابيگام اجرایي / مالک 

 مشاهده در واحد رختشویخانه سوئیچ خودکار قطع جریان برق دارای وجود دستگاه اطوی برقی مناسب 1

 واحد تاسیسات، با نظارت کمیته بهداشت محیط، مدیر بیمارستان،  هدایت کننده
 

شود که ظرفیت آن متناسب با برآورد حجم کار و تعداد تخت بیمارستانی های رختشویی صنعتی استفاده میاز ماشین ”منحصراجهت شستشو  .5سنجه 

 محاسبه شده از سوی بیمارستان است.

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

1 
ظرفیت متناسب با برآورد حجم کار و تعداد تخت بیمارستانی محاسبه شده از سوی با  وجود ماشین رختشویی صنعتی

 بیمارستان
 مشاهدهبررسی مستند و 

 مشاهده های رختشویی صنعتی جهت شستشواستفاده از ماشین 2

 ، مسئول واحد رختشویخانهواحد تاسیسات، با نظارت کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
  

 باشد.ميانبار در داری اموال  سرجمع نظامتحت  مورد نیاز برآورد شده و ایملحفه ها وسایر اقالم پارچه لباس ها ومیزان  7 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 ارتقاء وضعیت بهداشت وسالمت بیماران 

  عم

 .انبار موجود استملحفه های موجود درلباس ها و لباس ها و ملحفه های در گردش از  تفکیکمنظور ه داری اموال ب سرجمع نظام. 1سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند انبار در لباس ها و ملحفه های موجودلباس ها و ملحفه های در گردش از  تفکیکمنظور به  نظام سرجمع داری اموال وجود 1

 ، مسئول واحد رختشویخانهکمیته بهداشت محیط هدایت کننده
 

 نگهداری و ذخیره لنژ تمیز و کثیف تداخل نداشته و دارای شرایط بهداشتی است.. محل 2سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده و ذخیره لنژ تمیز و کثیف نگهداریمحل عدم تداخل  1

 مشاهده *نگهداری و ذخیره لنژ تمیز و کثیفمحل وجود شرایط بهداشتی در 2

 توضیحات

، قفسه بندی مناسب، حفاظت لنژ تمیز از گرد و غبار و آلودگی پیش قبیل پیش بینی فضای های جداگانه لنژ تمیز و کثیف تمهیدات الزم از*

، قابل شستشو و گندزدایی بودن دیوار و تمیز و کثیف دارای شرایط بهداشتی مناسب از قبیلنگهداری و ذخیره لنژ محل بینی شده است. 

آیین نامه تاسیس و بهره براساس  .می باشد ، ممانعت از ورود افراد متفرقه ها نباشداسب به نحوی که خروجی به سمت بخشکف، تهویه من

 ت بهداشت محیط بیمارستانچک لیست وضعی،برداری از بیمارستان

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیط، کمیته بهداشت محیط  هدایت کننده
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ای مورد نیاز برای شرایط باالترین ضریب اشغال تخت و بحران به صورت . براساس برآوردهای آماری بیمارستان، میزان لباس، ملحفه و اقالم پارچه3سنجه 

 شود.براساس آن تامین میمدون تعیین شده و 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 بررسی مستند * برآورد آماری میزان لباس ، ملحفه واقالم پارچه ای مورد نیاز 1

 ومصاحبه مشاهده برآورد آماریبراساس  ، ملحفه واقالم پارچه ای مورد نیازتامین میزان لباس 2

 بحران به صورت مدون  *برای شرایط باالترین ضریب اشغال تخت و توضیحات

  ، مسئول واحد رختشویخانهکمیته بهداشت محیط هدایت کننده
 

 .باشدمي مناسب دما و تهویه، رطوبت، سروصدا، نور نظر از رختشویخانهمحیط  8 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط رختشویخانه  
 

 .باشدمینامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان مطابق ضوابط و مقررات مندرج در آئین نور نظر از رختشویخانه. محیط 1سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 ومصاحبه مشاهده *رختشویخانهمحیط نور مناسب درتامین  1

 توضیحات

چک لیست  ،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس تامین شده است.  رختشویخانهمحیط در لوکس  200-100نور مناسب *

نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و توزیع،  دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه، ،وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

 آشامیدنی

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیط، کمیته بهداشت محیط  هدایت کننده
 

 باشد.نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان میمیزان صدا مطابق ضوابط و مقررات مندرج در آئین ازنظر رختشویخانه. محیط 2سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 ومصاحبه مشاهده *رعایت استاندارد صدا درمحیط رختشویخانه 1

 توضیحات

بهره برداری از آیین نامه تاسیس و براساس . در هر شیفت کاری است db 85استاندارد صدا در محیط رختشویخانه رعایت شده و حداکثر *

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و  ،لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستانچک ،بیمارستان

 فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیطکمیته بهداشت محیط ،  هدایت کننده
 

 باشد.رطوبت مطابق ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان می نظر از رختشویخانه. محیط 3سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 ومصاحبه مشاهده *میزان رطوبت درمحیط رختشویخانهمناسب بودن  1

 توضیحات
چک لیست وضعیت بهداشت ، آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس  است. %55-50 رختشویخانهمحیط در رطوبت میزان *

 توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه، ،محیط بیمارستان

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیط، کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
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 باشد.نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان میدما مطابق ضوابط و مقررات مندرج در آئین نظر از رختشویخانه. محیط 4سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي ارزیابيگام اجرایي / مالک 

 مشاهده ومصاحبه *ی مناسب درمحیط رختشویخانهدماتامین  1

 توضیحات

 . درجه سانتی گراد باشد 30نباید بیشتر از  رختشویخانهمحیط داخل در در فصل گرما حداکثر درجه حرارت *

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی ، بیمارستانچک لیست وضعیت بهداشت محیط  ،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس 

 توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی مراکز تهیه،

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیط، کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
 

 .باشدمینامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان تهویه هوا مطابق ضوابط و مقررات مندرج در آئین نظر از رختشویخانه محیط .5سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی            سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 ومصاحبه مشاهده *تهویه مناسب در محیط رختشویخانه 1

 توضیحات

 شوتینگ از استفاده صورت درباید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل اماکن سالم، تازه، کافی و عاری از بو باشد.مناسب تهویه *

 رختشویخانه گردد.فضای ها بخش سایر در ها آئروسل از انتشار مانع تا شود نگهداری منفی فشار شرایط در باید ها، لباس آوری جمع برای

 لباس پذیرش محل .شود جلوگیری آلوده تمیز با هوای شدن مخلوط از تا باشد ای گونه به تهویه سیستم و اتتجهیز طراحی، نظر از باید

 از عمال کثیف و تمیز مناطق اینکه برای داشته باشد منفی فشار اطراف محیط و رختشویخانه تمیز منطقه به نسبت آلوده های ملحفه و ها

 استفاده آلوده منطقه سمت به تمیز ناحیه از مثبت هوای انتقال جریان و آلوده ناحیه در منفی فشار سیستم از باید شوند مجزا یکدیگر

دستورالعمل اجرایی بازرسی ، چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس  .نمود

 راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان ها،واد خوردنی و آشامیدنیبهداشتی مراکز تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش م

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیط، کمیته بهداشت محیط هدایت کننده
 

 شود.محدودیت های  محیط رختشویخانه  طبق ضوابط رعایت مي 9 4 هـ

 دستاوردهای استاندارد

 جلوگیری از انتقال آلودگی و کنترل عفونت 
 

 . شود.، خوردنی و یا دخانیات در داخل محیط رختشویخانه خورده، آشامیده و یا استعمال نمیآشامیدنی. هیچگونه ماده 1سنجه 

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *دخانیات در داخل رختشویخانهعدم مصرف موادآشامیدنی، خوردنی وعدم استعمال  1

 توضیحات
قانون جامع دخانبات مصوب شورای اسالمی  ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط ،آیین نامه تاسیس و بهره برداری از بیمارستانبراساس *

 اجرایی آن کنترل و مبارزه ملی  آیین نامه 7و ماده  15/6/1385مورخ 

 مسئول واحد رختشویخانه ،مسئول بهداشت محیط  هدایت کننده
 

 . مسیرهای کثیف و تمیز تفکیک شده و افراد متفرقه حق ورود به داخل رختشویخانه را ندارند.2سنجه

 ایده آل اساسی           الزامی           سطح سنجه

 روش ارزیابي گام اجرایي / مالک ارزیابي

 مشاهده *تمیز مسیرهای کثیف وپیش بینی تمهیدات الزم جهت جلوگیری از تداخل  1

 مشاهده **رعایت محدودیت تردد افراد به داخل رختشویخانه 2

 توضیحات

  باشدمی کثیف تمیز، محوطه محوطه ورودی، محوطه شامل جداسازی این شود، جداسازی کشی خط وسیله به رختشویخانه داخلی محوطه *

آیین نامه تاسیس و بهره برداری از براساس  نصب شده است.رختشویخانه در ورودی  افراد تابلوهای نشان دهنده محدودیت تردد**

 چک لیست وضعیت بهداشت محیط ،بیمارستان

 ، مسئول واحد رختشویخانهمسئول بهداشت محیط هدایت کننده

 


