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 مقدمه

 هاي مختلف بدن افراد، ازباشد كه به منظور حفاظت قسمتوسيعي از لوازم، وسايل و تجهيزات مي هوسايل حفاظت فردي شامل گستر

شوند. براي اينكه وسايل حفاظت هاي كار طراحي، ساخته و ارائه ميموهاي سر گرفته تا كف پاها در برابر انواع خطرات احتمالي در محيط

زم است كه به طور مناسب انتخاب شده، به بهترين نحو ممكن نگهداري و به الترين سطح ممكن حفاظت را تأمين كنند االفردي بتوانند ب

مداوم مورد استفاده قرار گيرند. متاسفانه كاركنان اغلب به علت عدم آموزش كافي و صحيح در ارتباط با استفاده از وسايل طور صحيح و 

كاهد، حفاظت فردي و با توجه به اين كه گاهي استفاده از وسايل حفاظت فردي از كارآيي و توانايي نيروي كار و سـرعت در كوتاه مدت مي

ت و خطرات براي كاركنان الكنند در حالي كه در صورت عدم استفاده از اين لوازم، امكان بروز انواع مشكدانسته و رد ميها را از خود جدا آن

 .آيدبه وجود مي

OSHA (انجمن ايمني و بهداشت حرفه اي آمريكا) اين تجهيزات . تاكيد دارد كه افراد در محل كار با لوازم حفاظت فردي تجهيز شوند

هاي كنند مناسب باشد. تمام تجهيزات و لباسهايي از بدن كه نياز به حفاظت دارند و كار مياستانداردها بوده و براي قسمت بايد بر اساس

 .هاي متناسب با نوع كاربرد، توليد شده و در شرايط بهداشتي و به شيوه صحيح نگهداري شوندحفاظتي بايد با طراحي
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 های درمانبخش

از گان، دستكش، ماسک، كاله، روكفشي، عينک يا شيلد محافظ، براي محافظت از كاركنان سيستم هاي درماني  وسايل حفاظت فردي اعم

 :در برابر مواجهات شغلي طراحي شده اند. برخي از قوانين مربوط به وسايل حفاظت فردي در بيمارستان ها به شرح ذيل است

 .كرد استفاده فردي حفاظت وسايل از بايد دارد، ودوج بدن ترشحات ساير و خون با تماس احتمال كه زمان هر 

 .كنيد جلوگيري خود هايلباس و پوست آلودگي از فردي حفاظت وسايل كردن خارج هنگام 

 هندراب الكلي هندراب محلول با يا شسته را هادست و بيندازيد دور كرده، خارج را فردي حفاظت وسايل بيمار، اتاق ترک از قبل 

 ايد.كرده حاصل اطمينان بيمار اتاق درب بودن بسته از و شده خارج هوابرد ايزوله اتاق از كه كنيد خارج زماني را N95 ماسک. كنيد

 وعن به بنا بيمار دفعي مواد يا ترشحات بدن، مايعات خون، با مواجهه احتمال و بيمار با مستقيم تماس صورت در: گان از استفاده 

 .شود استفاده گان از بايد پروسيجر

 .بيمار يک با مكرر هايتماس براي حتي نشود، مجدد استفاده گان از 

 .نشوند سوزن ورود محل يا نخاعي سوزن آلودگي باعث شما دهان هايميكروارگانيسم تا بزنيد ماسک LP هنگام در 

 بپوشانيد دستمال با را خود دهان و بيني سرفه، و عطسه هنگام استاندارد، احتياطات طبق 

 .شود استفاده كفش كاور از دارد وجود كاركنان كفش به ترشحات و خون شدن پاشيده احتمال كه زمان هر 

 حفاظ ماسک، گان،) شود پوشانده بدن تمام و چشم و دهان بيني، بايد دارد وجود ترشحات و خون پاشيدن امكان كه صورتي در 

 )صورت شيلد يا چشم

 .است الزامي گان عينک، ماسک، كاله، استريل، دستكش از استفاده مركزي، عروقي كاتترهاي كارگذاري زمان در 

  :پرخطر تهاجمي اقدامات ساير يا مركزي عروقي كاتترهاي كارگذاري زمان در فردي حفاظت وسايل پوشيدن ترتيب 

 .استريل دستكش ←صورت يا چشم محافظ ←كاله ←ماسک ←گان← دست بهداشت رعايت

 :پرخطر تهاجمي اقدامات ساير يا مركزي عروقي كاتترهاي كارگذاري زمان در فردي حفاظت وسايل كردن خارج ترتيب 

 هادست بهداشت ← ماسک ← گان ← هالك← صورت يا چشم محافظ ← هادست بهداشت ←دستكش

  يا و

 .ها دست بهداشت ← ماسک ←هالك ←صورت يا چشم محافظ ← هادست بهداشت ←گان و دستكش
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 ركزيم عروقي كاتترهاي كارگذاري براي اما. است كافي (استريل نه و) تميز دستكش پوشيدن محيطي كاتترهاي كارگذاري براي 

 .است ضروري استريل دستكش پوشيدن

 . است شده مالاع ممنوع بخش در جواهرات داراي هايحلقه و دستبند مچي، ساعت پوشيدن كشورها از بسياري در 

 .است موثر بسيار بيماران و كاركنان بين عفونت از پيشگيري در موارد اين از كمتر چه هر استفاده است بديهي 

 ظرن صرف) وجود عرق جز به بيمار بدن ترشحات و بدن مايعات خون، با تماس احتمال كه هرموقعيتي در مناسب دستكش پوشيدن 

. شودنمي تدس بهداشت جايگزين دستكش پوشيدن. است الزامي (نه يا باشد سالم كاركنان پوست و نه يا باشند خوني ترشحات اينكه از

 زا هاارگانيسم و داشته ريز بسيار هايسوراخ است ممكن دستكش همچنين شود، آلوده دستكش كردن خارج هنگام است ممكن دست

 .عبوركنند آن هايسوراخ

 طبق) ناسبم ماسک از (انتوباسيون و تنفسي هايراه ساكشن برونكوسكوپي،) ميكنند توليد آئروسل كه هاييمراقبت انجام زمان در 

 .كنيد استفاده محافظ عينک همراه به (سيونالايزو نوع و بيمار وضعيت

 .شود تعبيه بيمارستان هايدستشويي تمام در دارپدال سطل و دستمال 

 .شود تعبيه بيمارستان بستري و سرپايي واحدهاي تمام در هندراب و دست شستشوي به مربوط تجهيزات و وسايل 

 کي حدود المقدور حتي تا كنيد تشويق را آنها و داده قرار بيماران اختيار در ماسک است شايع تنفسي هايعفونت كه فصولي در 

 .بگيرند فاصله سايرين از متر
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 وسایل و آمادگی مورد نياز برای انجام پروسيجرها
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 تاسيسات

هاي چشمي، بايد كليه افرادي كه ممكن است در معرض خطر باشند، از جمله كارگران در براي جلوگيري از آسيب چشم و صورت:

هاي گازها و بخارات، تعليقمعرض خطرات موادي چون ذرات اجسام موجود در هوا، فلزات گداخته و مذاب، مايعات اسيدي و شيميايي، 

 .شم و صورت مانند عينک جوشكاري استفاده كنندهاي ايمني و محافظ چاجسام در هوا بصورت گرد و غبار و... از عينک

 
 تصویر محافظ صورت

هاي جمجمه سر و براي محافظت سر و پوست آن از پارگي و جراحت، حاصل از تماس با اشياء تيز بايد از محافظ سرو گردن:

سازي، عمليات برش، خطوط  كارگران شاغل در بخش، باراندازي و باربري، ساختمان هاي ضد ضربه استفاده نمود.الههمچنين ك

 400هاي ايمني با وزني حدود الهافزار و... شامل اين افراد هستند. ككشي، سختت، جوشكاري، نجاري، لولهالآماشين توليد و تعمير

 .سال قابل استفاده هستند ۳گرم، حداكثر تا 

 
 تصویر محافظ سر و گردن
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در هنگام مواجهه با خطرات حاصل از تماس با مواد شيميايي، پارگي و بريدگي دست، خراش و ساييدگي، سوختگي، سوراخ  دست:

. مناسب استفاده شود هاي، بايد از دستكشالكاري و همچنين در حضور دماهاي مضر بسيار باشدن، تماس با مواد بيولوژيكي، برق

كار مورد نظر، شرايط كاري، طول مدت استفاده و حضور خطرات مختلف باشد. در هنگام  هاياساس مشخصه انتخاب دستكش بايد بر

است كه سرانجام پس از مدت معيني مواد شيميايي  ايگونهه ها باستفاده از دستكش، توجه به اين نكته كه جنس تمامي دستكش

 .دهدرا به داخل خود نفوذ مي

 
 تصویر دستکش محافظ

از حد مجاز، افراد جهت حفاظت از سيستم شنوايي و جلوگيري از افت شنوايي بايد از  باالتردر مشاغل مواجه با سرو صداي  گوش:

 :باشندها به دو صورت كلي موجود ميهاي ايمني استفاده كنند. اين گوشيگوشي

1 .Ear muff )هاي دهند، اما در محيطرا كاهش اما در حد مكالمه را تغيير نمي باالها سنگين، آسان، فركانس روگوشي: )روگوشي

 .ها مشكل استگرم استفاده از آن

 

 Ear muffتصویر گوشی 
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2 .Ear plug :)شوندت مييحساس اما باعث عفونت گوش و هستند ارزان و ها سبکتوگوشي )تو گوشي. 

 
   Ear plug  تصویر گوشی

جهت جلوگيري از آسيب وارده به پا الزامي است. آسيب شامل سقوط اشياء روي پا، خراشيدگي،  هاي ايمنياستفاده از كفش ا:پ

دي، كار با مواد خورنده و برقكاري الون معدن و ذوب كاري كفش پنجه فوهايي چسوختن با مواد مذاب و ... است. در صنايع و محيط

هاي مواد مذاب توصيه مي شود. )كفشهاي آتش و ريختن ايي، جرقهستيكي و گتر حفاظتي در مواجه با ترشحات اسيدي و قليالكفش 

 (پوند وزن را تحمل مي كنند 1500دي در حدود الپنجه فو

 

 تصویر کفش ایمنی محافظ پا
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از و ها به دو شكل كلي ضد گحساسيت ريوي ماسک تنفسي توصيه مي شود. ماسک و جهت جلوگيري از آسيب دستگاه تنفسی:

مجهز به كپسول ها ماسک هاي كمبود اكسيژن مثل حريقزم به ذكر است كه در محلالشوند. ميتقسيم  غبار بخار و ضد گرد و

 د.اكسيژن استفاده شو

ها به ، از ورود آنباشند كه با گرفتن ذراتدار ضد گرد وغبار: از جنس پنبه، دستمال كاغذي و الياف مختلف ميهاي فيلترماسک. 1

 .كنندهوايي جلوگيري ميهاي ها و كيسهريه

 

 تصویر ماسک ضد گرد و غبار

 .كنندهاي ضد گاز و بخار، آغشته به مواد شيميايي خنثي كننده گاز و بخار از آسيب جلوگيري ميماسک. 2

 

 تصویر ماسک ضد گاز و بخار

 



  BH/OcHeBo/09/01 کد مدرک:

 22/02/1398تاریخ تهیه: 

 06/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 وسایل حفاظت فردی کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

Page | 15  
 

كار كه به اندازه و سايز مناسب  هاي كار نه از جهت ايمني كه براي بهداشت كارگر هستند. از شرايط لباسلباس تنه و سینه:

 .هاي شلوار آن دوبله باشدكارگر بوده و قسمت آزاد نداشته و لبه

 

 تصویر لباس کار

كنند بايد از كمربند استفاده كنند. كمربند بايد از چرم محكم يا برزنت و ساير مواد كليه كساني كه در ارتفاع كار مي کمربند ایمنی:

متر ميلي ۶متر باشد و حداقل ضخامت آن سانتي 12برابر وزن را تحمل نمايد. حداقل پهناي كمربند بايد  5مقاوم ساخته شود و تا 

 .باشد. كمربند ايمني و كليه قطعات مربوط به آن بايستي مرتبا مورد بازديد قرار گيرد و قطعات فرسوده آن تعويض گردد

 

 تصویر کمربند ایمنی
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 آشپزخانه 

 :آشپزخانهمخاطرات موجود در 

 يآتش سوز 

 سوختگي 

 بريدگي 

 وقطع عض 

 يلغزندگ 

 برق گرفتگي 

 الزم .داستفاده نماين( نباشد االشتعالضخيم نباشد، گشاد نباشد، سريع )است كاركنان آشپزخانه حتما از لباس كار مناسب  الزم 

ه كارگراني كه وظيف. را نيز از بين ببردها از نوعي باشد كه ضمن محافظت پا از آب و رطوبت خطر لغزش و سر خوردن است كفش آن

كردن گوشت را دارند بايد داراي دستكش توري سيمي باشند. متصدي سردخانه بايد داراي لباس مخصوص ورود به سردخانه  خرد

 .باشد
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 لندری 

اد دوره ديده در اين قسمت يكي از بخش هاي مهم بيمارستان بوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهميت زيادي دارد و بايد افر

  .كار كنند

 :شرح وظایف کارکنان لندری

اي قواره هاي، پتو و انواع پارچهه، روپوش، ملحفه، پردهالهاي مختلف نظير شلوار، كگيري البسه و پارچهلكه، خشک شويي، آبشويي 

ستشو و ضد عفوني نمودن البسه و ش رختشويي،شويي و هاي خودكار و نيمه خودكار نظير خشکاعم از ضخيم و يا ظريف با ماشين

 .  ...بندي البسه، نظافت محل كار وآوري و تا كردن و بستههاي مخصوص و عفوني، جمعپارچه

 :وسایل حفاظت فردی مورد نیاز لندری

 چكمه

 ماسک 

 بندو پيش (روپوش و شلوار با رنگ روشن) لباس مخصوص 

 دستكش و عينک محافظ 

وشيدن پ. بند ضد آب و چكمه استفاده گرددوجود داشته باشد بايد از پيش هااحتمال آلودگي با خون يا ساير آلودگيدرصورتي كه 

 .دمپايي سفيد و تميز در قسمت تميز واحد و پوشيدن چكمه در قسمت آلوده



  BH/OcHeBo/09/01 کد مدرک:

 22/02/1398تاریخ تهیه: 

 06/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 وسایل حفاظت فردی کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

Page | 19  
 

 



  BH/OcHeBo/09/01 کد مدرک:

 22/02/1398تاریخ تهیه: 

 06/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 وسایل حفاظت فردی کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

Page | 20  
 

 آزمایشگاه 

 .باشند همه كاركنان آزمايشگاه در محيط انجام كار فني بايد روپوش سفيد به تن داشته 

تكس، ماسک و وسايل كمكي جهت براداشت مايعات توسط پيپت، در آزمايشگاه البايد وسايل حفاظت فردي اوليه مانند دستكش  

 .در دسترس بوده و مورد استفاده قرار گيرد

بايد  شوييراري و دستگاه چشمطساير وسايل حفاظت فردي مانند عينک ايمني، حفاط صورت، گان و تجهيزاتي مانند دوش اض 

 .در آزمايشگاه وجود داشته و در موارد ضروري در دسترس كاركنان باشد

 .كاركنان بايد با روش صحيح شستشوي دست آشنا بوده و آن را بكار ببندند 

رس زدن هنگام ببند و ماسک استفاده نموده و كاركنان مسئول شستشو در آزمايشگاه هنگام كار بايد از دستكش ضخيم، پيش 

 .حتما از عينک استفاده نمايند هالوله
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 استریليزاسيون

 مخاطرات این واحد شامل: 

 حمل بار 

 هاها و شويندهضدعفوني كننده 

 سروصدا 

 بريدگي 

 ليز خوردن 

 سقوط 

 ل(انگ ويروس، باكتري،) عوامل بيولوژيكي 

 :لوازم حفاظت فردی مورد نیاز 

 لباس فرم 

 ماسک 

 ه يكبار مصرفالك گان و 

 نسوزكس و التدستكش  

 روكفشي يا كفش مخصوص  
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 رادیولوژی

مناسب  نگهداريتواند حتي با هاي راديواكتيو هستند. خطرات ميو ايزوتوپ x پرسنل اين واحد به طور بالقوه در معرض تشعشع اشعه

رض راديولوژي ممكن است در معهاي عفوني انتقالي از بيماران باشد. تكنسين هاي هاي نادرست كار يا بيماريتجهيزات ناشي از شيوه

 د.ماس با مواد شيميايي خطرناک باشنت

باشد. همچنين سروصدا، نور نامناسب، آور فيزيكي در اين بخش پرتوهاي يونيزان ميترين عامل زيانمهم مخاطرات فیزیکی: 

د كاركنان اين تواناز اين قبيل نيز ميگرفتگي و شوک الكتريكي، افتادن، ليز خوردن، سقوط اشيا و اتفاقاتي سوزي، برقخطرات آتش

 .بخش را تهديد نمايد

 .ها، داروهاي ثبوت و ظهورآلرژي به مواد شوينده و ضدعفوني كننده مخاطرات شیمیایی: 

شود. هاي عفوني ميهاي منتقله از راه خون مثل باكتري، ويروس و انگل كه باعث ايجاد بيماريپاتوژن مخاطرات بیولوژیک: 

 .زالوانهايي نظير آنفگيري بيماريهمه

 .هاي سالم ناشي از اشعه استهاي ناشي از اشعه، آسيب دستگاه ايمني و بافتعلت اصلي بيماري :پرتوگیری 

 خشكي دهان و -عفونت قارچي دهان -تندي ضربان قلب -كوتاهي نفس -سردرد و خستگي -استفراغ و اسهال - م شامل: تهوععالئ

التهاب قلب همراه درد قفسه  -سرفه خشک -ريزش مو  -هاي دندان و لثهتشديد بيماري -دشواري بلع -ايياز دست رفتن حس چش

 -خونيكم -پوستي در هر جاي بدننقاط خونريزي زير  -تيرگي دائمي پوست -التهاب يا ايجاد جوشگاه روي پوست -سوختگي -سينه

  ...ناتواني جنسي و

 -دباشن قسربي، گناد و تيروئيدبند، عينک سربي استفاده از وسايلي كه نسبت به الكتريسيته عايوش وپاستفاده از ر :موارد ایمنی

 ... . استفاده از ماسک، دستكش، روپوش مناسب و -استفاده از لباس و كفش مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن
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 حراست و نگهبانی 

هاي يستادناپرسنل حراست و نگهباني به دليل كار در فضاي باز زير نور مستقيم آفتاب، خشونت و درگيري با بيمار و بستگان وي، 

 .هاي شغلي جلوگيري نمايندبايست با تجهيزات حفاظت فردي مناسب حين كار از بروز بيماريني مدت و ... ميالطو

 :ترین لوازم حفاظت فردی نگهبانانمهم 

 گيرلبه دار و آفتاب الهك 

 يعينک آفتاب 

 كفش كار مناسب و راحت  

 كرم ضدآفتاب  

 ماسک  

 لباس فرم 
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 داروخانه 

زم است حين كار از لوازم حفاظت فردي مورد نياز استفاده الكاركنان داروخانه نيز به دليل مواجهه مستقيم با بيماران و همراهان وي 

 نمايند. 

 :پرسنل داروخانهترین لوازم حفاظت فردی مهم

 لباس فرم رنگ روشن 

 دستكش يكبار مصرف 

 كفش كار مناسب و راحت 

 فسيماسک تن 
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