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  هدف

 انسازم کارکنان و پرسنل آگاهی افزایش و ایمنی فرهنگ سطح ارتقاء کتابچه این تدوین از دفه

 و ظحف و کار محیط سازی ایمن جهت حاضر کتابچه. باشد می بهداشتی و ایمنی مسائل با ارتباط در

 سطح ارتقاء همچنین ای حرفه های بیماری از پیشگیری و مادی منابع و انسانی نیروی از صیانت

  .است شده تدوین و تهیه بیمارستان واحدهای کلیه در وری بهره

 نآ پرسنل وتوسط است جودمو بیمارستان ای حرفه بهداشت واحد در کتابچه این:  کاربرد و دامنه

 .گیرد می قرار برداری بهره مورد واحد

 اصطالحات و تعاریف

 کارش محیط فرد اینکه از اطمینان جهت علمی های برنامه اجرای:  یعنی ای حرفه بهداشت و ایمنی

 . کند ترک آن از بهتر حتی و ورود بدو کیفیت همان با را

 .شوند می انجام سازمان کنترل تحت کار با مرتبط تهایفعالی آن در که فیزیکی مکان هر: کار محیط

 بیماری یا انسانی جراحات شکل به خواه ضرر و زیان بالقوه منبع یا موقعیت گونه هر: خطر

 آن ویژگیهای تعیین و خطر یك وجود فرآیند:  خطر شناسایی

 جراحت نظر از بآسی ایجاد برای الزم پتانسیل دارای عمل یا شرایط منشاء: آمیز مخاطره شرایط

 آنها از ای مجموعه یا شغلی بیماری یا انسانی

 یك خطر قبول قابل غیر ریسك از بودن امان در: ایمنی

 .شود مرگ یا بیماری به منجر که است رویدادی: حادثه

 رخ مرگ یا ،) آن شدت از صرفنظر(  بیماری یا جراحت آن در که کار با مرتبط رویدادهای: رویداد

 .دهد رخ اندبتو یا میدهد

 در بیماری یا و آسیب بروز پتانسیل مختلف طرق به که محیطی شرایط یا و عوامل: آور زیان عوامل

 .باشد می دارا را افراد

 یا یکار فعالیت از ناشی که روحی یا جسمی شناسایی قابل نامناسب شرایط: کار از ناشی بیماری

 .دآی بوجود آن اثر در یا و بوده کار با مرتبط شرایط
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 ای حرفه بهداشت واحد

 کارشناس مسئولیت با و بیمارستان مستقل واحدهای از یکی عنوان به ای حرفه بهداشت واحد

 وظایف انجام به همراهان و کارکنان،بیماران سالمت سطح ارتقاء و تامین هدف با ای حرفه بهداشت

 .پردازد می محوله

 ای حرفه بهداشت اهداف

 شاغلین اجتماعی و روحی جسمی، المتس و بهداشت ارتقای و تأمین0

 کار از ناشی حوادث و ها بیماری از پیشگیری •

 انسان سالمت بر کار ابزار و اثرات کاهش منظور به انسان با کار شرایط تطابق •

 : ای حرفه بهداشت واحد وظایف شرح

 کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته تشکیل .5

 نانکارک به شغلی بهداشت و ایمنی آموزش. 2

 آنها حذف و کنترل کاهش، جهت کاردر محیط خطرات ارزیابی و شناسایی .9

 مخاطرات و حادثه گزارش فرم تدوین و تهیه .4

 حادثه وقوع از پس ساعت 25 حوادث فرم کردن پر .1

 ها یافته تحلیل و تجزیه و کار از ناشی بیماریهای و حوادث آمار ثبت .6

 فردی حفاظت و ای حرفه بهداشت کنترلهای مورد در کنانکار سنجی نظر فرم تدوین و تهیه .7

 واحدها کارکنان کلیه برای شغلی بهداشت و ایمنی کتابچه تدوین و تهیه .8

 (یکبار سالی حداقل ) ادواری و استخدام از قبل معاینات انجام .3

 داشتبه سطح ارتقاء و حفظ جهت بخشی اعتبار استانداردهای طبق ها مشی خط تدوین و تهیه. 50

 کار محیط ایمنی و

 (1S ) وسایل چیدمان و ترتیب و نظم بر نظارت. 55

 استفاده مورد ) (MSDS  شیمیایی مواد ایمنی و اطالعات برگه تهیه .52



6 
 

 کارکنان از انتظارات حدود

 شده شناسایی خطرات کاهش کارجهت حین ایمنی اصول رعایت.5

 بیماریهای کاهش کارجهت محیط آور زیان لعوام با مواجهه در ای حرفه بهداشت اصول رعایت. 2

 کار از ناشی

 کار حین ارگونومی اصول رعایت .9

 ای حرفه بهداشت واحد شغلی بهداشت و ایمنی آموزشی کالسهای در شرکت .4

 شب و عصر شیفتهای در همکاران سایر به شغلی بهداشت و ایمنی حیطه در ها آموخته انتقال .1

 حادثه از پس فاصله بال ثهحاد و حوادث فرم کردن پر . 6

 بخشها در ای حرفه بهداشت واحد بیشتر و موثر کنترلهای جهت سنجی نظر فرم کردن پر . 7

 شغلی بهداشت و ایمنی کتابچه قالب در شده ارائه های مشی خط رعایت. 8

 ( 1S ) وسایل درست چیدمان در ترتیب و نظم رعایت .3

 مصرفی شیمیایی مواد( MSDS ) مطالعه. 50

 بهداشتی خدمات کارکنان روی پیش مخاطرات

 دواح در فعالیت نوع به بسته که کند می تهدید مختلفی خطرات را بهداشتی خدمات کارکنان

 شیمیایی، فیزیکی، مخاطرات ای، حادثه مخاطرات: شامل مخاطرات این.  باشد می متفاوت مربوطه،

 .باشد می وبیولوژیکی زیستی مخاطرات و روانی ارگونومیك، مخاطرات

 .شود گرفته بکار آن های رویه و خطر مدیریت های برنامه است الزم مخاطرات این با مقابله جهت

 : خطر مدیریت های برنامه مراحل

 آنها بندی اولویت و بیمارستان فضاهای در خطرات شناسایی. 5

 خطرات کاهش جهت روشهایی بکارگیری. 2

 خطرات کنترل های برنامه تدوین. 9
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 عبارتند بیمارستان در آنها احتمال و شدت میزان به توجه با مخاطرات بندی تاولوی

 : از

  اجتماعی روانی ارگونومیك، مخاطرات .5

 (بیولوژیکی)زیستی مخاطرات. 2

 شیمیایی مخاطرات . 9

 فیزیکی مخاطرات. 4

 ای حادثه مخاطرات .1

 بیمارستانها در کار از ناشی آور زیان عوامل

 سازمانی فاکتورهای و اجتماعی روانی نومیك،ارگو مخاطرات (5

 در مدّت طوالنی کار سنگین، بیماران انتقال و نقل از ناشی خفیف کمردرد و کرفتگی خستگی،

 قبال در سنگین مسئولیت احساس از ناشی روانی استرسهای- ایستاده قرارگیری بد وضعیت

 اضافه شبانه، کار و شیفت از ناشی وسختی دهخانوا با روابط و مناسبات فشارهای و استرسها بیماران،

 سائلم یابند، بهبودنمی جراحی عمل از که بیمارانی با مخصوصاً بیمار و ناخوش افراد با تماس و کار

 رارق معرض در جراحی، تیم اعضاء دیگر و جراحان با فردی بین مناسبات و روابط با مرتبط و مربوط

 بتمصی و آمیز فاجعه واقعه یا حادثه یك از زیاد قربانیان م،وخی و شدید ترومایی بیماران با گیری

 .شوند سندرم دچار است ممکن که وخیم شدیداً بیماران با برخورد یا و بار

 آور زیان روانی عوامل

 می ادایج)  خستگی و استرس(  روانی فشار که دارند کار سرو مختلفی عوامل با بیمارستان در افراد

 استرس ایجاد باعث ایمن و دقیق صحیح، کار انجام جهت اپراتور بر وارده فشارهای: استرس کنند

 رد جسمانی خستگی خستگی؛ .افزاید می انسانی خطای وقوع احتمال بر خود بنوبه آنهم که شده

 یفتهایش بین استراحت زمان بودن کم و وظایف تنوع استراحت، و خواب کمبود نظیر فاکتورهایی اثر

 .بیفزاید انسانی خطاهای نرخ بر تواند می که دآی بوجود غیره و کار
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 به شوند می بیمارستان در کار از ناشی استرسهای و پرسنل عملکرد کاهش موجب که عواملی

 : است زیر قرار

 کاری نوبت و شیفت 

 شیفت یك از بیش کار ساعات 

 مدت طوالنی تنهایی در کار 

 امکانات کمبود 

 خطرناک و واگیردار بیماریهای به ابتال از ترس 

 بیمار همراهان و کارکنان طرف از رفتاری های خشونت 

 انسانی نیروی کمبود از ناشی یاس 

 

 کار از ناشی استرسهای جهت کنترلی و پیشگیرانه اقدامات

 اعتماد و ها مهارت بهبود برای شغلی های استرس خصوص در مدیریت و کارکنان آموزش 

 .نفس به

 کافی انسانی نیروی نمودن فراهم 

 طلب خشونت افراد مقابل در کارکنان اظتحف 

 آور زیان ارگونومیکی عوامل

 آن، هدف باشد می)  تجهیزات و دستگاهها(  ماشین کارو محیط و انسان تطابق علم ارگونومی،

 ارب ملی مطالعه پایه بر. است انسان کارایی و راحتی و سالمتی و بهداشت ایمنی بهبود و افزایش

 توسعه مرکز سالمت های برنامه اداره توسط که 2555 سال در ایران در از خطر عوامل و بیماریها

 دوم رتبه در عروقی قلبی بیماریهای از پس عضالنی اسکلتی اختالالت گرفت صورت شبکه

 .است شده شناخته کار از ناشی بیماریهای

 جهت کنترل عوامل زیان اورموارد ذیل ضروری است:

 رعایت اصول ارگونومی در محیط کار به پرسنل برگزاری دوره های اموزشی در خصوص 

 کار با کامپیوتر ارگونومی اصول رعایت خصوص در اموزشی های دوره برگزاری 

 برگزاری اموزش درخصوص نحوه بلند کردن و جابه جایی بیماران 

 طراحی مجدد محیط کار 

 استفاده از وسایل استاندارد و مناسب 
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 دست ماندن نزدیك و شانه مناسب ارتفاع حفظ رمنظو به ها قفسه و کمدها ارتفاع کاهش 

 بدن به

 کردن پیدا و کار محل در موجود و بالقوه خطرات شناسایی برای کار محل تحلیل و تجزیه 

 خطرات این تصحیح برای هایی راه

 کارهای جمله از خطرات شناسایی به کمك برای) غربالگری( ای دوره های سنجی نظر 

 پرخطر

 : بیمارستانها رد بیولوژیکی مخاطرات

 تواندب شاید که بافتی های نمونه با یا بدن، مایعات خون، با قرارگیری معرض در از ناشی عفونتهای

 دست کف هرپس باعث که عواملی مثالً  کند، منتقل را C هپاتیت و B ،هپاتیت HIV مثل بیماریهایی

 .است خطرات این جمله از گردند می انگشتان و

 یماریهایب انتقال سبب به استیك نیدل با مرتبط های آسیب مشکالت یولوژیکیب خطرات میان از امّا

 وسایل از ناشی های آسیب طوریکه به. است برخوردار ای مالحظه قابل ازاهمیّت خطرناک عفونی

 میآید شمار به درمانی و بهداشتی خدمات کارکنان برای بیولوژیکی خطر مهمترین برنده و تیز نوک

 تبینهای میتواند آسیبها، این بیولوژیکی پیامد. میگویند 2 "استیك نیدل" را آن اصطالح در که

 .گردد ث و ب هپاتیت ایدز، مثل بیماریهایی انتقال زمینهساز و خطرناک

 : دارد قرار عفونی مایعات با تماس معرض در که فرد برای کنترلی و پیشگیرانه اقدامات

 (ماسك و ایمنی عینك وش،روپ دستکش،) جهانی احتیاطی الزامات رعایت 

 تماس معرض در عضو مناسب شستشوی 

 نشت دارای و آلوده تیز، برنده،نوک تجهیزات و وسایل مناسب مدیریت 

 برنده و تیز نوک وسایل از ناشی های آسیب برای اولیه های کمك انجام 

 باال خطر معرض در گرفتن قرار از جلوگیری 

 االینده منبع مهار و کنترل 

 معرض رد فرد پیگیری 

 : بیمارستانها در شیمیایی مخاطرات

 حساسیتها، ،)غیره و فلوران اتر، هالوتان، ، N2O(  بیهوشی داروهای با قرارگیری معرض در

 مواد و ها شوینده صابونها، از مکرر استفاده بخاطر پوستی درماتیتهای و تحریکات سوزشها،

 و اآئروسله ذرات با قرارگیری درمعرض گلوبخاطر بینی، چشمها، آزردگی غیره، و کننده ضدعفونی
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 قرار درمعرض بخاطر مزمن مسمویتهای کننده، پاک و شوینده مایعات از هوا در معلق مایع ذرات

 و بیهوشی گازهای و) غیره و گلوتارالدئید( استریلیزاسیون مایعات داروها، با مدّت طوالنی گیری

 بکار کسالت منابع دیگر و طبیعی االتکسب دستکشهای با تماس بخاطر التکس با حساسیت غیره،

 ،( هوشی بی گازهای) عمل اتاق کارکنان درمانی بهداشتی مراکز در پزشکی وسایل در رفته

 کارکنان ،(ها کننده عفونی ضد و ها حالل ضدسرطان، داروهای دارویی شیمیایی مواد )پرستاران

 اروخانهد کارکنان، (دترژنت)غذا رویسس کارکنان ، ( کننده تمیز و استرلیزه ترکیبات) خدمات بخش

 ترکیبات و ها معرف( آزمایشگاه های تکنسین ) سرطان ضد ترکیبات و داروها( دارویی بخش و

 یژهو کارکنان و)  کشها حشره و حاللها جوشکاری، های فیوم(  تاسیسات کارکنان)  بافتها از منتشره

 باشند می بیولوژیك و شیمیایی آور زیان ملعوا معرض در) واستریلیزاسیون کننده عفونی ضد مواد(

 : شیمیایی مخاطرات مقابل در کنترلی و پیشگیری قداماتا

 فعلی ماده کارایی با ولی سمیت کمترین با شیمیایی مواد کردن جایگزین 

 از دور امکان صورت در و مکان یك در باهم مرتبط شیمیایی مواد سازی جدا و داشتن نگه 

 دسترس

 االینده مواد که مکانهایی سایر ،آزمایشگاههاو رادیولوژی اطاق در اسبمن تهویه ایجاد 

 .دارند

 ایمنی، عینك دستکش،) مثل فردی حفاظت وسایل دادن قرار کارکنان اختیار در و تهیه 

 ( غیره و پالستیکی های لباس

 (خطرناک شیمیایی مواد استفاده از پس ها دست شستن) فردی بهداشت رعایت 

 (اند شده ریخته زمین روی که مضری مواد کردن تمیز) ومیعم نظافت رعایت 

 سمی مواد مناسب سازی ذخیره 

 : بیمارستانها در فیزیکی خاطراتم

 اکنون که رادیواکتیو ومنابع پرتوها و مغناطیسی میدانهای ، فشار نور، ارتعاش، صدا، سرما، گرما،

 بواسطه رادیواکتیو اشعه با ریقرارگی معرض در X-Ray رادیوگرافی دستگاههای عملها اتاق در

 جهت آنها معرّفی بدون حتّی و پوشش و حفاظ وجود بدون عمل اطاق پرسنل و داشته وجود گرفتن

 .میدهند ادامه وضعیت این به آن حقوق دریافت و اشعه برابر در حفاظت دوره طیّ 

 صدا

 وباعث هداشت سوء تاثیر شنوایی دستگاه جمله از بدن کل بر تواند می مکانیکی امواج صورت به صدا

 و اکسیژن مصرف و خون فشار افزایش سبب مدت طوالنی در و گردد شنوایی موقت و دائم کاهش
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 باردار نانز همچنین و هستند قلبی بیماریهای به مبتال افرادیکه برای موارد این که شود تنفس تعداد

 .است خطرناک بسیار

 شستشو دستگاههای ، CSR واحد و اتوکالف ،(رسازخط بی) زباله امحاء دستگاه مانند دستگاههای

 زا برخی ، تهویه سیستم و دستگاهها آالرم ، ونتیالتور ، ساکشن ، لنژری واحد در کننده خشك و

 .کند می تولید صدا متفاوتی میزان کارخود از مرحله هر در نیز ها رایانه

 افزایش نتیجه در و بیمارستان کارکنان در استرس به منجر تواند می ها بیمارستان در باال صدای تراز

 یها بازرسی و تجهیزات و دستگاهها موقع به نگهداری تعمیرو گیری، اندازه.شود پزشکی خطاهای

 داص سرو کنترل راههای از آموزش و متری ادیو ایمنی،گوشی  از استفاده نهایت در و شده زمانبندی

 .باشد می

 بیمارستان در روشنایی

 منابع انمی این از که شوند می تقسیم طبیعی نور منابع و مصنوعی نور منابع گروه دو به نور منابع

 طریق زا طبیعی نور منابع از امکان حد تا وبایستی هستند برخوردار بیشتری اهمیت از طبیعی نور

 .جست بهره ساختمان ابعاد با متناسب های پنجره و نورگیرها و مناسب سازی ساختمان

 سیارب اثرات کار از ناشی حوادث و خطاها کاهش کار، کیفیت شدن بهتر پرسنل، نتوا بر مناسب، نور

 هب توان می برخوردارند بیمارستان در بیشتری اهمیت از که کاری ایستگاههای از. دارد مطلوبی

 : نمود اشاره زیر موارد

 اتاق عمل اتاق  

 پزشکان  

 زایشگاه  

 کتابخانه  

 اورژانس  

 پرستاری ایستگاههای  

 احیاء اتاق  

 تاسیسات کار ایستگاههای  

 آزمایشگاه 

 تزریقات و تریاژ ، خونگیری واحدهای(دهند می انجام دقیق کار که کاری ایستگاههای 

 آشپزخانه  

 خانه تلفن 
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 پرسنل آمد و رفت نقاط و ها پله راه(... و پزشکی مدارک ، پذیرش )اداری واحدهای 

 بیمارستانها در اکتیو رادیو مواد و تشعشعات

 یون رغی یا و یونساز توانند می باشند تماس در آنها با است ممکن افراد که تشعشعاتی یا پرتوها

 تیپوس تحریکات به توان می جمله آن از که دارند بر در را گوناگونی عوارض هرکدام که باشند ساز

 .نمود اشاره) ها سرطان انواع ایجاد و ژنتیکی جهش(  موتاسیون ایجاد ،

 ، اسکن تی سی( ایکس اشعه با برداری تصویر دستگاههای دارای که درمانی داشتیبه مراکز در

 اشعه و هاپرتو میزان بایستی معموال. باشد می...) و استخوان سنج ،تراکم آنژیوگرافی ، فلوروسکوپی

 از و شده کنترل مختلف طرق از پرتوها این با مواجهه ومیزان دهی پرتو اتاق داخل در موجود های

 .نمود جلوگیری مرکز این در پرتوها از ناشی مخاطرات ایجاد از ها روش این طریق

 اشعه مولد های چشمه از ناشی گیری پرتو برابر در حفاظت برای حفاظ و فاصله ، زمان عامل سه

 و لپرتاب غیر رادیوگرافی دسته دو به بیمارستانها در گرافی رادیو .است مهم بسیار یونیزان های

 رادیو و ربیس دراتاق ثابت تجهیزات با پرتابل غیر گرافی رادیو .شود می تقسیم پرتابل گرافی رادیو

 انجام بیمار برای......)  جراحی، عمل، اتاق(  درمانی واحدهای در پرتابل تجهیزات با پرتابل گرافی

 اظتحف وسایل و سربی حفاظهای از استفاده و خود محل در پرتابل لوژی رادیو مهارنمودن .شود می

 باشد می بیمارستان در پرتابل گرافی رادیو کنترلی و ایمنی اقدامات از نیز مناسب فردی

 مراحل صحیح نحوه واحد، پرسنل برای ادواری معاینات انجام اشعه، نشت گیری اندازه و نترلک

 اطالعات برگه مطالعه و دادن قرار دسترس در آن، دفع تا فاضالب حمل و آوری جمع نگهداری،

 یدبا واحد این در که است کنترلی اقدامات دیگر از فردی حفاظت وسایل ظهورو و ثبوت مواد یایمن

 .گردد انجام

 ها بیمارستان در جوی شرایط

 تحت مارا اطراف هوای کیفیت و بوده جوی شرایط در موثر عوامل از فشار و رطوبت ، سرما ، گرما

 رد تقریبا هوا آلودگی یا و جوی شرایط بودن مناسب درمانی درمراکزبهداشتی.دهد قرارمی تاثیر

 ، عمل اتاق در. است برخوردار ای ویژه اهمیت از بخشها برخی در و بوده مطرح واحدها تمامی

 و دارد وجود هوا طریق از بیماری انتقال و انتشار امکان که اماکنی و بستری بخشهای و اورژانس

 و شوینده مواد با که افرادی تنفسی منطقه ، شکیپز مدارک و ها پرونده بایگانی واحد در همچنین

 خیبر هنگام و موتورخانه قسمت و تاسیسات واحد ، ها آزمایشگاه ، کنند می کار کننده عفونی ضد
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 ادایج و مناسب های تهویه نصب با بایستی و داشته را خود خاص اهمیت مقوله این... و ها فعالیت از

 .شود جلوگیری شغلی های بیماری بروز از تا شود کنترل سرمایشی های سیستم

  بیمارستانها در ای حادثه مخاطرات

 وردنخ پا پشت سرخوردن، غیره، و پزشکی آالت ابزار اشیاء سقوط بعلت پاها و انگشتان به آسیب

 ها بریدگی و شدگی سوراخ اورژانسی، موقعیتهای طول در مخصوصاً خیس سطوح روی در افتادن و

 اولت و ها سوختگی ها، تیغه با ها بریدگی و سرسوزن نوک با مخصوصاً برنده و تیز اشیاء طریق از

 یا معیوب تجهیزات طریق از الکتریکی شوک شونده، استریل اشیاء داغ سطوح طریق از ها زدن

 یقرارگیر بد وضعیت متعاقب حاد کمردرد معیوب، کاری عایق با تجهیزات یا غلط زمین به اتصال

 .سنگین بیماران انتقال و نقل و حمل هنگام زیاد فشار تحمّل یا بدن

 : مخاطرات گونه این با مواجهه کنترلی و پیشگیری های رنامهب

 بیمار صحیح کردن بلند های تکنیك  

 از ریپیشگی باشد می آسیب مستعد کمر اینکه بدلیل: کمر اولیه آسیبهای از پیشگیری 

 .باشد می درد کمر ز ا پیشگیری بخش در مرحله مهمترین کمر اولیه آسیب

 استرین موجب است ممکن شغلی وظیفه یك انجام زمانیکه در:  کمك و همیاری درخواست 

 باید کارکنان شود کمر

 دهند انجام گروهی بصورت کاررا و نموده کمك درخواست. 

 مرک های ماهیچه تقویت برای تمرینات از بعضی: رکم برای مناسب ورزشی تمرینهای انجام 

 یا پزشك یك با خصوص این در است الزم نمایند می جلوگیری کمر های آسیب از و بوده مناسب

 گرد انجام مشاوره فیزیوتراپ

 نکات.  بوده آمیز مخاطره بیمارستان کارکنان برای بیماران نقل و حمل:  بیماران انتقال و قلن 

 :گیرد قرار تاکید مورد باید درد ازکمر پیشگیری مورد در ویژه

 (اربیم تخت چرخدارمجاور صندلی انتقال مثال برای ) مبلمان و تجهیزات صحیح گیری قرار 

 .شود می راه شدن مسدود باعث که تجهیزاتی گونه هر برداشتن و

 باید مارانبی(  است گردیده تهیه کارکنان و بیماران برای مناسب کفشهای اینکه از اطمینان 

 وش ممانعت افراد خوردن لیز از که باشد ای بگونه زمین با آن اصطکاک که بپوشند هایی دمپایی

 یارهوش هشداری عالئم به نسبت باید کارکنان: بیماران چشمی کنترل و بیمار با ارتباط 

 .باشند
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 خواستدر است الزم تجهیزات یا بیمار ترابری به اقدام از قبل است نیاز مورد کمك اگر 

 .شود کمکی نیروی

 دخواهن شیفتها سایر در کارکنان نتیجه در گردد ثبت بیمار چارت روی مشکالت هرگونه 

 یژهو تجهیزات هرگونه به باید برآیند، بیمار ترابری به مربوط مشکالت عهده از چگونه که دانست

 .شود توجه ترابری برای

 ها بریدگی و شدگی سوراخ

 ساز خطر بی(  زباله امحاء دستگاه با که افرادی و تاسیسات ، خدمات ، عمل اتاق پرسنل ، جراحان

 یا و دست شدن بریده معرض در دارند کار سرو بنده تیزو اشیاء با که افرادی تمامی و کنند می کار) 

 دقت ترعای ضمن بایستی افراد این.شود ثانویه بیماری بروز موجب تواند می و بوده بدن دیگر اعضاء

 .کنند استفاده مناسب فردی حفاظت وسایل و Safty box از احتیاط و

 طریق از: شونده استریل اشیاء داغ سطوح از ناشی ها زدن تاول و ها سوختگی قبیل از مخاطراتی

 می کنترل قابل احتیاط و دقت رعایت و داغ سطوح جابجایی جهت نسوز ازدستکشهای استفاده

 .باشد
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 حریق

 است ممکن لحظه هر که است حوادثی از سوزی آتش آن از پیشگیری و سوزی آتش کامل شناخت

 دوار ناپذیری جبران مالی و جانی های خسارت آن اثر بر و بیفتد اتفاق کسی هر برای و مکان درهر

 ،کار دفاتر منازل، نظیر پرخطر های مکان همه و سالمندان کودکان، ویژه به افراد همه رو این از. شود

 که آمارهایی.  دارند قرار سوز جان و خانمان خطر این معرض کارخانجاتدر ها، نبیمارستا مدارس،

 انشد. است سوزی آتش از ناشی زیاد نسبتاً تلفات و عظیم خسارات معرف یابد، می انتشار جهان در

 سالم زندگی ضروریات از آن، کنترل و پیشگیری های راه شناخت و آتش به مربوط اطالعات و

 . شود می محسوب

 پیشگیری و بینی پیش قابل ها، سوزی آتش درصد 85 به نزدیك دهند می نشان ها بررسی نتایج

 مناسب تمهیدات بینی، پیش قایل غیر های حریق دیگر درصد 25 برای که است این مهم و هستند

 .شود گرفته نظر در آموزش نیز و حریق اطفای و اعالم های سیستم نصب و طراحی نظیر

 ایجاد برای. اند افتاده اتفاق بار اولین برای بزرگ های حریق درصد 85 از بیش قدندمعت کارشناسان

 ،اشتعال قابل مواد. گویند می حریق مثلث ها آن به اصطالحاً که دارند دخالت عامل سه سوزی آتش

 املش را وسیعی طیف اشتعال قابل مواد. دهند می تشکیل را مثلث این ضلع سه اکسیژن و حرارت

 لقاب گازهای انواع نیز و ها روغن بنزین، نفت، مانند مایعاتی تا گرفته پارچه کاغذ، از و دشون می

 گیرند می بر در را انفجار و اشتعال

 در اطالعاتی که است ما همه وظفیه وقوع، زمان در آن مهار و سوزی آتش از پیشگیری برای

 کسب را ها آن کاربرد مهارت و اطفا تجهیزات از استفاده نیز و نحوهوقوع آتش، شناخت خصوص

 . باشیم کرده

 نوع حسب بر حرارت درجه اکسیژن، حضور در که شود می شروع زمانی جسم یك سوختن پروسه

 تأمین هوا از نیاز مورد اکسیژن سوختن، عمل در). مواد اشتعال درجه(  برسد کفایت میزان به ماده

 رت آسان سوختن عمل باشد، داشته هوا اب بیشتری تماس سوختن، قابل جسم سطح هرچه. شود می

 مواد از زودتر مایعات و مایعات از زودتر گازها که است دلیل همین به. شود می انجام تر سریع و

 . گیرند می آتش جامد

 مدتی از بعد و شود می شروع مالیمت با بسته های اتاق در آتش مسکونی، های ساختمان حریق در

 تمام مرتبه یك بعد و رسند می اشتعال حرارت درجه به موجود زملوا که رسد می حدی به حرارت
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 ولی است باال کافی اندازه به حرارت که افتد می اتفاق موارد، بعضی در. شود می ور شعله اتاق

 ای شود می متوقف شدن ور شعله یا دهد، می رخ حادثه دو صورت این در نیست؛ کافی هوا اکسیژن

 یبرا اتفاق این. دهد می رخ انفجار مرتبه یك و وارد هوا باره یك ر،د شکستن و پنجره شدن باز با

 .است آمده پیش اطفا مأموریت هنگام در نیز نشانی آتش مأموران از بعضی

 جداسازی و حرارت اکسیژن، عامل سه ارتباط قطع حریق، اطفای و مهار برای قدم اولین بنابراین

 . است سوزی آتش میدان از سوختنی مواد

 ندتوا می سوزی آتش ایجاد در نیز چهارمی عامل الذکر، فوق عامل سه بر عالوه داده نشان قاتتحقی

. است اکسیژن و احتراق قابل جسم مولکول بین ای زنجیره العمل عکس آن و باشد داشته دخالت

 اب احتراق قابل جسم های مولکول شدن ترکیب دوباره و شکستن باعث ای زنجیره العمل عکس

 . آید می وجود به سوزی آتش و شود می حیطم اکسیژن

 مواد و سوزی آتش نوع شناخت. شوند می بندی طبقه سوختنی، مواد نوع اساس بر ها سوزی آتش

 بقهط این. کرد تعیین را سوزی آتش مهار و کنترل نوع توان می آن توسط که است روشی سوختنی

 . باشد متفاوت اندکی مختلف کشورهای در است ممکن بندی

 سوزی آتش با مبارزه لوازم و وسایل

 حریق اطفاء کپسولهای

 وزیس آتش مکان و وسعت و نوع به توجه با مختلفی تجهیزات و وسایل از آتش کردن خاموش برای

 کم آب یا نیست موجود امکانات که هایی محل در آبی های کننده خاموش گوناگون های ظرفیت با

 هطبق موضعی و کوچك های آتش کردن خاموش برای صرفاً ها کپسول این. شوند می استفاده است،

A نیروی ایجاد برای فشرده هوای را بقیه سوم یك و آب را ها کپسول این دوسوم. روند می کار به 

 بیآ های کننده خاموش از که کرد دقت باید. دهد می تشکیل کپسول از آب راندن بیرون برای الزم

 رفتگیگ برق باعث عمل این. نشود استفاده الکتریکی وسایل از ناشی های حریق کردن خاموش برای

 .شد خواهد نظر مورد وسیله خرابی نیز و

 این. روند می کار به B نوع های آتش کردن خاموش برای بیشتر ،گاز و پودر های کننده خاموش

 ونیر ایجاد گاز، عملکرد.  هستند نیتروژن یا CO 2 گاز سوم یك و پودر دوسوم حاوی ها کپسول

 کنید ازب را فشار تحت کپسول فلکه شیر استفاده، موقع در. است کپسول از پودر راندن بیرون برای

 یبع ترین بزرگ. نماید ایجاد خارج به پاشش برای را نیاز مورد فشار و شود منتقل پودر روی گاز تا
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 دبگیر را پاشش جلوی است ممکن که است کپسول داخل پودر شدن کلوخه ها، کننده خاموش این

 قرار یدبازد مورد کپسول این مدت چند هر شود می توصیه بنابراین.  نباشد استفاده قابل کپسول و

 یب،ع این رفع برای همچنین. شود داده تکان و) بودن شارژ کنترل برای بار یك ماه شش هر(  بگیرد

 صورت به پودر و نیستند هم از جدا گاز و پودر که اند شده طراحی گازی پودر های کننده خاموش

 و کرد استفاده نیاز مورد اندازه به توان می ها کننده خاموش این از. دارد قرار گاز فشار تحت دایم

 .نمود استفاده نیز دیگر مواقع در آن، داخل در مواد ماندن باقی صورت در

 ریقح کردن خاموش برای که هستند ها کننده خاموش از دیگر ای دسته:  CO2 های کننده خاموش

 خاصیت کننده خاموش این. رود می کار به ( برق ازجریانات ناشی های سوزی آتش ) C نوع های

. شود می سوزی آتش مهار باعث اکسیژن، میزان کاهش و کردن سرد با و دارد کنندگی خفه و خنك

. شود یم برقی وسیله خرابی نیز و گرفتگی برق مانع و است الکتریسیته عایق کننده خاموش این

 شوند می کاربرده به نیز B نوع های سوزی آتش کردن خاموش برای ها کننده خاموش این

 (( FIRE BOXآتش های جعبه

 برای. است A نوع های آتش در حریق اطفای های وسیله ترین اقتصادی و بهترین از یکی آب

 داخل معموال هک شود می استفاده نشانی آتش های قرقره و ها شلنگ و ها لوله از آب، از استفاده

 بکهش بودن مستقل و مجزا بگیرد، قرار توجه مورد باید که چه آن.. شوند می نگهداری باکسها فایر

 ذخیره ،منابع نیاز مورد آب تأمین برای باید و است نشانی آتش های سیستم به مربوط آب کشی لوله

 نمی استفاده نشانی تشآ های شلنگ از که هنگامی . باشد برخوردار فشارکافی از و موجود الزم

 خود جای در درست طریقی به و شود تخلیه آب باید آن، آزمایش یا استفاده از پس هربار یا شود

 اقدامات باید ها، شلنگ و ها لوله در آب زدن یخ از جلوگیری برای زمستان فصل در.  بگیرد قرار

 .شود انجام است، ها شلنگ آب تخلیه و لوله پیچی عایق شامل که را الزم

 حریق اتوماتیك اطفای و اعالم های سیستم

 ستمسی شَوند، می برده کار به حریق از پیشگیری و کنترل برای که هایی سیستم از دیگری نوع

 است سقفی خودکار پاش آّب سیستم اسپرینگلر، سیستم. است حریق اتوماتیك اطفای و اعالم های

 برای اسپرینکلر سیستم از استفاده برای .وندش می برده کار به A نوع های حریق مهار برای که

 های هیدروکربون یا کربنیك گاز گاز، و پودر از آب جای به C و B نوع های آتش کردن خاموش

 . شود می استفاده هالوژنه
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 تورهادتک. شوند می استفاده آن اعالم و حریق آشکارسازی برای که هستند وسایلی از نیز دتکتورها

 شدن روشن ضمن که کنند می باز یا بسته خود حساسیت نوع برحسب را الکتریکی مدار یك

 ایه برج یا صنعتی شرکت یا مؤسسه هر امروزه. شود می داده نیز آالرم کنترل، تابلوی سیگنال

 و ایمنی خدمات و امدادرسانی واحد ترین نزدیك به اعالم، های سیستم توسط توانند می مسکونی

 یکی هب دتکتورها غالباً. گیرند قرار مونیتورینگ و کنترل تحت ایمد صورت به و متصل نشانی آتش

 داده حریق اطفای اتوماتیك فرمان خطر، اعالم ضمن که روند می کار به ها کننده خاموش انواع از

 تتغییرا به که ای شعله گازی، دودی، حرارتی، نوع جمله از دارند، مختلف انواع دتکتورها.  شود می

 هستند حساس بنفش ماورای یا قرمز مادون های اشعه و خاص گازی وجود محیط، رد دود وجود دما،

 . کنند می عمل و

 سوزی آتش از پیشگیری برای کلی اصول

 های دستورالعمل و ها نامه آیین مطابق ها، ساختمان و تأسیسات در ایمنی اصول رعایت 

 .شده استاندارد

 و گرما ، باز های شعله ، مثال برای ) یدکن شناسایی را کار محیط در اشتعال قابل منابع 

 .کنید ذخیره مناسب محل در را قابل اشتعال عوامل. ( الکتریکی تجهیزات

 نگهداری).کنید نگهداری مناسب ایمن ظروف یا و ها کابینت در را اشتعال قابل های محلول 

 (طبقات پاینترین در الکلها

 (زا اشتعال مواد با ها اسید مثالً )دنکنی نگهداری یکدیگر کنار را ناسازگار عوامل . 

 است ممکن زیرا ، نکنید نگهداری طوالنی مدت برای را نوع هم شیمیایی مواد یا اِترها 

 .گردند شونده تشکیل منفجر های پراکسید

 کنید حاصل اطمینان برق های کابل بودن سالم از. 

 بگیرید فاصله محل آن از ، سوزی آتش بروز صورت در. 

 بدانید را حریق اطفاء های کپسول از استفاده چگونگی و ضعیتو ، محل. 

 نامناسب نصب یا)  گاز یا آب(  فشار کاهش ، ها آسیب ، ها پلمپ شدن شکسته هرگونه 

 .دهید گزارش را آزمایشگاهی لوازم و تجهیزات

 کارتان محیط تجهیزات و وسایل سالمت و صحت از شده ریزی برنامه و منظم های بازدید 

 .باشید هداشت
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 بیمارستان در حریق

 از یزیاد تعداد باید کارکنان زیرا باشند می خطرناک بیمارستان در طبیعی بالیای و حریق وقوع

 که چهآن بنابراین. کنند محافظت نیز خودشان از همچنین و نمایند تخلیه بیمارستان از را بیماران

 می آن از ناشی مرگ متداول علل و بیمارستان در حریق اصلی دالیل شناخت است اهمیت حائز

 حریق برابر در حفاظت بمنظور ایمنی استاندارد موسسه( NFPA توسط که ای بررسی نتایج .باشد

 های حریق سوم یك از بیش علت دهد می نشان است شده انجام)ساختمانها و ها سازه در

 رستد همچنین. است نکشید سیگار و کبریت کارکنان، استراحت یا بیمار های اتاق در بیمارستانی

 قحری مهم علل از دیگر یکی.... و ها اجاق ، الکتریکی تجهیزات از نادرست استفاده یا و کارنکردن

( اشدب می حریق ایجاد علل دیگر از بیماران دراتاق اکسیژن گاز کپسولهای از استفاده .باشد می ها

 می قحری) .  است شده داده توضیح کامل بطور اکسیژن گاز کپسولهای با کار ایمنی اصول پایان در

 صحیح کردن کار درست عدم کشیدن، سیگار نتیجه در اکسیژن از مملو اتمسفر یك در تواند

 از اقبتمر بخش در بنابراین. بیفتد اتفاق اشتعال قابل مایعات از استفاده و الکتریکی تجهیزات

 منظور به روشهایی است زمال گیرد می قرار استفاده مورد اکسیژن کپسول که مکانی و بیمار

 اجرا گردد. و ریزی پایه حریق احتمال از پیشگیری

 دفراین در شده رها سمی های آالینده استنشاق بیمارستان، در حریق هنگام مرگ علت ترین عمده

 ارقر بعدی مراتب در( آتش از سوختن ) حریق با مستقیم مواجهه از ناشی مرگ و باشد می سوختن

 .دارد

 فشار تحت سیلندرهای

 : فشرده گازهای

 با ایدب باشند، می فشار تحت آنها همگی و بوده اشتعال قابل فشرده گازهای از بعضی اینکه بدلیل

 ربیمخ اثرات تواند می گاز کپسول یك انفجار.گیرند قرار استفاده مورد و نگهداری احتیاط، نهایت

 می ارقر استفاده مورد بیمارستان در که یا فشرده گازهای).  بمب انفجار مانند(  باشد داشته بهمراه

 وؤن،هیدر هلیوم، اتیلن، اکسید کلر، آرگون، آور، بیهوشی گازهای آمونیاک، استیلن، شامل گیرند

 هیدروژن و ،متیل کلرید اتیلن، اکسید استیلن،. باشد می گوگرد اکسید دی و نیتروژن متیل، کلرید

 تعالاش قابل اتیلن، و کلراید اتیل اتر، اتیل دی ،سیکلوپروپان چون آوری بیهوشی عوامل همانند

 اند، هشد گذاری عالمت اشتعال قابل غیر گازهای بعنوان ازت اکسید و اکسیژن که هرچند. میباشند

 .نمایند می کمك سوختن روند به که باشند می ای کننده اکسید گازهای حقیقت در اما
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 کپسولهای.باشد خشك و ضدحریق مناسب، هتهوب دارای باید فشرده گازهای نگهداری ضاهایف

 با حاللهای بخار، دیگهای ،)گاز یا آب(  داغ جریانات حاوی های لوله مجاورت در نباید گازفشرده

 سایر یا گاز های شعله حفاظ، بدون الکتریکی اتصالهای سوختنی، پسماندهای باال، اشتعال قابلیت

 یحفاظت دریچه سرپوش .باشند مشخصات برچسب دارای باید کپسولها. گیرند قرار گرما، منابع

 .باشند کار آماده و بوده کامالایمن آنکه مگر شود برداشته نباید کپسولها

 :فشرده گاز کپسولهای از استفاده و نگهداری برای عمومی های حتیاطا

 نگیرد قرار دیگر نوع از کپسولی مجاورت در کپسول نوع یك هیچگاه. 

 استعمال دخانیات وجه هیچ به گیرند می قرار استفاده مورد کپسولها این که مکانی در 

 .نشود

 گیرند ارقر یکدیگر با مستقیم برخورد در یا و زمین روی افتاده بصورت نباید کپسولها هرگز. 

 ایدب شوند، می نگهداری بیمارستان در باز محیط در موقتا تابستان فصل در کپسولها اگر 

 .باشند می خورشید نور مستقیم برخورد از جلوگیری برای محافظ دارای که شود حاصل اطمینان

 از باید آنها نقل و حمل بمنظور. نشوند غلطانیده یا و کشیده زمین روی کپسولها هیچگاه 

 .نمود استفاده دستی های ترابری

 گیرد قرار نباید شده پر کپسول کنار در خالی کپسول هیچگاه. 

 یابد تماس سولکپ با نباید ای جرقه یا و شعله هیچگونه. 

 گیرد قرار الکتریسیته مجاورت در نباید کپسول هیچگاه. 

 نشود دستکاری کپسول ایمنی وسایل هیچگاه. 

 غیر گازهای حاوی کپسولهای مجاورت در اشتعال قابل گازهای حاوی کپسولهای هیچگاه 

 نگیرد قرار اشتعال قابل
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 اختصاصی بخش

 ( واحد این ویژه ) کار محیط آور زیان عوامل

 آور زیان عوامل شامل عوامل این.  میباشند کار محیط آور زیان عوامل معرض در واحد این پرسنل

 .باشد می ارگونومیکی آور زیان عوامل و بیولوژیکی شیمیایی، فیزیکی،

 ارتندعب اولویت ترتیب به واحد این پرسنل برای کار از ناشی آور زیان عوامل و مخاطرات کلی طور هب

 : از

 ارگونومیکی آور زیان عوامل .5

 بیولوژیکی آور زیان عوامل .2

 شیمیایی آور زیان عوامل .9

 فیزیکی آور زیان عوامل .4

 

 

 ارگونومیکی آور زیان عوامل

 تکراری، فعالیت یك انجام و دادن فشار با همراه اعمالی آنها در که موقعیتهایی از بسیاری

 جزء دارد وجود طوالنی مدت به و یکنواخت هایی فعالیت و کار حین در بدن نامناسب وضعیتهای

 . شوند می محسوب کار محیط ارگونومیك مخاطرات

 طوالنی زمان مدت برای ایستادن یا و رفتن راه 

 هرایان با کار در بدنی نامناسب پوسچرهای 

 طوالنی زمان مدت برای ایستادن یا و رفتن راه

 دباش می نشسته صورت به هم و ایستاده صورت به هم ای حرفه بهداشت کارشناس کار انجام نحوه

 رفتن راه و ایستادن با باشد، بیمارستان بهداشتی وضعیت به نظارت و رسیدگی به نیاز که هنگامی.

 رایانه با کار و نشستن با.......  و بازدیدها گزارش نوشتن جهت و است مواجه طوالنی زمان مدت در

 .است روبرو

 : از عبارتند طوالنی زمان مدت برای ایستادن از ناشی های بیماری شایعترین

 واریس

 عملکرد اختالل نتیجه در واریسی، سیاهرگ.است مردان برابر 2 زنان در اختالل این به ابتال احتمال

 از ها دریچه این طبیعی، حالت در که طوری به شوند می ایجاد ها، سیاهرگ در موجود های دریچه
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 ندمان عواملی براثر است ممکن و کرده جلوگیری )پایین سمت به(  عکس مسیر در خون بازگشت

 د.گیرنقرار کشش تحت مدت طوالنی ایستادن یا چاقی مادرزادی، ضعف ، بارداری

 پیشگیری راههای و رایانه با کار در بدنی نامناسب پوسچرهای

 وجود کار محیط در نباشد چرخش و خمش به کمرنیاز که بدن برای مناسب فضای و سطح 

 .باشد داشته

 شستهن حالت داشتن نگه صاف جهت مناسب کمری گاه تکیه با راحت نوع از بایستی صندلی 

 . میشود کمر و گردن شانه، ناحیه در فشار باعث اینصورت غیر در باشد شما

 لفواص در که اشیایی برروی را خود نگاه بردارید، مانیتور از را نگاهتان یکبار دقیقه 2 هر 

 با کار و چشم شدن خشك از ناشی تواند می چشم فشار. دهید تمرکز اند گرفته قرار مختلفی

 . کند می کمك چشمانتان روانی به زدن پلك.  باشد طوالنی مدت برای کامپیوتر

 یپای زیر کنید، استفاده پایی زیر یك از باشد کف روی ، استراحت حالت در شما پای اگر 

 . میشود پا حسی بی از مانع ضمنا میدهد، کاهش را خاصره لگن روی فشار و برد می باال را زانوها

 اقلحد مانیتور و باشد داشته قرار چشم سطح هم که کنید تنظیم طوری را مانیتور ارتفاع 

 . باشد داشته فاصله شما صورت با دست یك طول اندازه به

 یتموقع. کند جلوگیری سر باالی نورهای انعکاس از تا کنید کج پایین اندکی را مانیتور 

 شتپ یا روبرو نبایستی اپراتور )باشد ها پنجره گوشه راست سمت کامپیوتر کاری ایستگاههای

 ( گیرد قرار پنجره

  نگه را آنها طوالنی مدت برای و نزنید محکم را آنها دهید، فشار را کلیدها آرامی به 

 یم انگشتان مفصلهای در درد و انگشتان نوک در خارش سبب کلیدها محکم زدن ضربه زیرا.ندارید

 اعدس و دست ، انگشتان های تاندون روی ربفشار سبب آنها کردن لمس بجای کلیدها بر فشار. شود

 .شود می

 تایپ موقع را خود مچ و باشد درجه 95 شما آرنج خم زاویه که کنید تنظیم طوری را برد کی 

 برای مچ گاه تکیه ندهید، قرار مچ گاه تکیه روی را دستهایتان و مچ و دارید نگه صاف کردن

 کارپال تونل سندرم دچار است ممکن ینصورتر غی در.  است شده طراحی تایپ درطول استراحت

 . میشود دست انگشتان و درمچ درد احساس و حسی بی رفتگی، خواب باعث که بیماریی شوید،
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 بیولوژیکی عوامل (2

 ارندد آمد و رفت)  بالینی غیر و بالینی(  بیمارستان بخشهای تمام در واحد این پرسنل که آنجا از

 قسمتهایی بخصوص....  و بخشها آلوده هوای در گرفتن قرار جمله از مختلف طرق از است، ممکن

. دگیرن قرار بیماریها به ابتالء معرض در (... و ایزوله اتاق) هستند درمان تحت عفونی بیماران که

 مخاطرات ای رساندن حداقل به جهت بخشها، در تردد هنگام جراحی ماسکهای از استفاده بنابراین

 شود می توصیه

 شیمیایی عوامل (9

 ها شوینده و ها کننده ضدعفونی با تماس

 و بخشها از بازدید در کننده عفونی ضد محلولهای از استفاده جهت ای حرفه بهداشت کارشناس

 ضمن بنابراین گیرند می قرار محلولها این آئروسلهای با تماس در بیمارستان مختلف واحدهای

 ضد نوع تغییردر و کننده مرطوب کرمهای از استفاده مواد، MSDS درباره کافی اطالعات داشتن

 .باشد می ضروری پوستی حساسیتهای ایجاد هنگام ها، کننده عفونی

 فیزیکی عوامل (4

 صدا

 و هداشت سوء تاثیر شنوایی دستگاه جمله از بدن کل بر تواند می مکانیکی امواج صورت به صدا

 مصرف و خون فشار افزایش سبب مدت طوالنی در و گردد شنوایی موقت و دائم کاهش باعث

 همچنین و هستند قلبی بیماریهای به مبتال افرادیکه برای موارد این که شود تنفس تعداد و اکسیژن

 . است خطرناک بسیار باردار زنان

 بی( زباله امحاء چون دستگاههایی صدای معرض در بهداشتی نظارت بدلیل واحد این پرسنل

 .میگیرند قرار لنژری واحد در کننده خشك و شستشو دستگاههای ، CSR واحد و اتوکالو ،)خطرساز

 دهش زمانبندی های بازرسی و تجهیزات و دستگاهها موقع به نگهداری تعمیرو گیری، اندازه بنابراین

 .باشد می صدا سرو کنترل راههای از آموزش و متری ادیو ایمنی، گوشی از استفاده نهایت در و
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 واحد این ویژه فردی حفاظت وسایل

 : مقدمه

 واحد ینا کارکنان بیمارستان،( بالینی غیر و بالینی) بخشها ایمنی و بهداشتی وضعیت از بازرسی

 این کاهش در تواند می فردی حفاظت وسایل از استفاده بنابراین. دهد می قرار خطر معرض در را

 .باشد موثر خطرات

 : شوند می تقسیم گروه دو به فردی حفاظت تجهیزات

 رابرب در را لباسها و پوست که هستند)  چشمی محافظ دستکش، روپوش،(فیزیکی موانع:  اول گروه

 .کنند می محافظت تماس

 غشاهای حقیقت در که هستند) ویژه ماسکهای و جراحی ماسك( تنفسی محافظهای:  دوم گروه

 .کنند می محافظت تماس برابر در را تنفسی راههای و مخاطی

 می کار محیط مخاطرات کنترل برای راهکار آخرین عنوان با فردی حفاظت وسایل کاربرد:  نکته

 . گذارد می کارکنان عهده به را دهی حفاظت لیت مسئو زیرا باشد

 ماسك

)  بالینی غیر و بالینی(  بخشهای از ای دوره های بازرسی هنگام بیولوژیکی آلودگیهای بمنظور

 نیعفو و ویروسی بیماریهای انتقال خطر صورتیکه در .نمود استفاده جراحی ماسکهای از بایستی

 .کنند استفادهN95 ماسك از بایستی ، دارد وجود ایزوله اتاقهای از بازرسی در

 ماسك ساختن خارج نحوه استاندارد پروتکل

 صورت روی از آن درب شدن بسته از اطمینان و ایزوله اطاق از کامل خروج از پس را ماسك 

 .بردارید

 جراحی ماسك جلوی قسمت /N95 نکنید لمس را قسمت این است آلوده. 

 از هگرفت را فوقانی بند سپس کنید خارج سر پشت از را آن و گرفته را تحتانی بند ابتدا 

 .آورید بیرون سر پشت

  بیندازید زباله سطل داخل(بودن مصرف یکبار صورت در) را ماسك. 
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 دستکش

 باریک های دستکش از باید بالینی غیر و بالینی بخشهای از بهداشتی و ایمنی بازرسی زمان در

 .نمود استفاده مصرف

 : کرد رعایت را زیر موارد باید دستکشها از استفاده در

 را عمل این کار اتمام از بعد باید بلکه نمود تعویض کار انجام هنگام را ها دستکش نباید 

 .داد انجام

 و پارگی ، شدگی سوراخ ) آنها بودن سالم و وضعیت از ، ها دستکش از استفاده از قبل 

 .کنید حاصل اطمینان(...

 انگشتان طرف به را دستکش و کرده شروع دست مچ از ابتدا ، ها دستکش درآوردن برای 

 .کشید بیرون

 بشویید را خود های دست ، ها دستکش درآوردن از پس بالفاصله. 

 

 : ایزوله اتاق از بازرسی در ها دستکش ساختن خارج نحوه استاندارد پروتکل

 کنید خارج دست از ایزوله اطاق خروجی درب آستانه در را دستکشها. 

 است آلوده دستکشها خارجی قسمت 

 دستکش خارجی بخش چپ، دستکش لبه از تر پایین اندکی ای نقطه در: دست راست افراد 

 انگشتان با را چپ

 کنید وارونه پشت به آنرا چپ دستکش کردن خارج ضمن و بگیرید راست دستکش . 

 راست دستکش زیر و راست دست مچ فاصل حد در را چپ دست برهنه انگشتان 

 چپ دست انگشتان کمك به.قراردهید
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 چپ دستکش روی بر کرده وارونه آنرا خروج حین در و کرده خارج نیز را راست دسکش 

 . بکشید

 بیندازید زباله سطل داخل را شده وارونه دستکش دو هر 

 

 

 بدن از حفاظت

 از و مرتب تمیز، باید همچنین. باشد آنها بدن اندازه با متناسب همیشه بایستی کارکنان روپوش

 لباسها دیگر شدن کثیف و آلودگی از محافظت جهت که لباسها این. باشد برخوردار مناسبی کیفیت

 طمئنم آنها پاکیزگی از تا نمود تعویض را ها روپوش مناسب زمانی فواصل در باید شوند می پوشیده

 .بشویم

 : ایزوله اتاق از بهداشتی بازرسی در)  گان(  کار لباس ساختن خارج نحوه استاندارد پروتکل

 کنید خارج تن از ایزوله اطاق خروجی درب آستانه در را گان. 

 است آلوده گان های وآستین جلو قسمت. 

 کنید باز را ها گره. 

 پایین سمت به گردن و شانه ناحیه از را آن و برده گان داخلی قسمت به را خود دست یك 

 گان درآوردن حین در. بکشید

 گیرد قرار خارج به رو ان داخلی بخش که نحوی به کنید وارونه را آن. 

 سطل داخل را آن)  بودن مصرف یکبار صورت در( و کنید تا یا لوله را تن از شده خارج گان 

 .بیندازید زباله
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 ها پا

 :از عبارتند استفاده مورد کفشهای ویژگیهای

 اصطکاک از سطحی دارای باشند می خیس و لیز سطوح دارای که فضاهایی در باید کفشها 

 .باشند

 جهت بلند پاشنه کفشهای پوشیدن از باشد الستیکی کف دارای و راحت باید کفش 

 جلوگیری خوردگی لیز از جلوگیری

 شود. 

 می جذب خود به را آلوده و عفونی مایعات زیرا نمود استفاده ای پارچه های کفش از نباید 

 . نماید

 مصنوعی، مواد یا چرم مانند مایعات به نفوذ قابل غیر مواد جنس از های کفش از استفاده 

 گردد می توصیه

 جواهرات

 آویزان آلوده مواد داخل یا و کرده گیر وسایل به است ممکن که آالتی زینت و جواهرات از نباید

 .نمود استفاده جواهرات از نباید کلی بطور. نمود استفاده شوند،
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 : منابع

  

 رجمهت " بیمارستانها در شغلی بهداشت و ایمنی اصول" بهداشت و ایمنی ملی انیستیتوی 

 زاده درویش نگار

 عملیاتی برنامه" کار و محیط سالمت مرکز ، پزشکی وآموزش درمان بهداشت وزارت 

 ای حرفه بهداشت خدمات

 ها بیمارستان در 

 مطالب " بیمارستانها در شاغل ای حرفه بهداشت کارشناسان کشوری آموزشی کارگاه 

 " شده ارائه آموزشی

 کار بهداشت.  " پیشه دل ، سرشت حلم.  اسماعیل ، پریوش" 

 ای حرفه بهداشت کلیات ". فرید ، امیرزاده.  علیرضا ، چوبینه " 

 ارتعاش و صدا مهندسی " رستم، ، محمدی " 

 و بهداشتی سیستم کارکنان لباس و پوست به فردی حفاظت تجهیزات از ویروس انتقال 

 :ترجمه و تالیف درمانی

 همتی پیمان دکتر دادرس نصر محمد دکتر گویا مهدی محمد دکتر  
 


