
  BH/OcHeBo/06/01 کد مدرک:

 23/12/1397تاریخ تهیه: 

 02/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 یشغل سالمت و یمنیا کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

P a g e  1 | 40 

 

 

 کتابچه ایمنی و سالمت شغلی

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهرا محرابی

 ایکارشناس بهداشت حرفه



  BH/OcHeBo/06/01 کد مدرک:

 23/12/1397تاریخ تهیه: 

 02/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 یشغل سالمت و یمنیا کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

P a g e  2 | 40 

 

 فهرست مطالب
 6 ............................................................................................................................................................... مقدمه

 6 ....................................................................................................................................... ست؟یچ یاحرفه بهداشت

 6 .......................................................................................................................................... یاحرفه بهداشت اهداف

 6 ............................................................................................................................ مارستانیب کارکنان یشغل مخاطرات

 7 ....................................................................................................................... هامارستانیب در یکیولوژیب مخاطرات

 8 ........................................................................................................................... هامارستانیب در ییایمیش مخاطرات

MSDS 9 ................................................................................................................................................. ست؟یچ 

 9 .......................................................................................................................................... ست؟یچ MSDS دهیفا

 9 ............................................................................................................. شود؟ یم ارائه  MSDS  قیطر از یاطالعات چه

 10 ................................................................................................... ست؟یچ ییمایش ماده یرو برچسب با MSDS تفاوت

 11 ................................................................................................................ باشد؟ یم  MSDS هیته مسئول یکس چه

 11 ......................................................................................................................... هامارستانیب در یکیزیف مخاطرات

 11 ............................................................................................................................................................... صدا

 12 .......................................................................................................................................................... ییروشنا

 12 ............................................................................................................. هامارستانیب در ویاکت ویراد مواد و تشعشعات

 13 .................................................................................................................................. هامارستانیب در یجو طیشرا

 13 .......................................................................................................................................... فردي حفاظت وسایل

 13 .................................................................................................................................................. یحفاظت لیوسا

 14 .......................................................................................................................................................... دستکش

 14 ................................................................................................................................................................ گان

 15 ............................................................................................................................................................ ماسک

 15 ............................................................................................................................... صورت محافظ/ محافظ عينك

 15 ......................................................................................................................................................... پا محافظ

 16 ........................................................................................................................ یفرد حفاظت لیوسا دنیپوش بیترت

 16 ........................................................................................................................ یفرد حفاظت لیوسا درآوردن بیترت

 16 ....................................................................................................................................................... یارگونوم



  BH/OcHeBo/06/01 کد مدرک:

 23/12/1397تاریخ تهیه: 

 02/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 یشغل سالمت و یمنیا کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

P a g e  3 | 40 

 

 17 ................................................................................................................................ یارگونوم یعملکرد یهاطهیح

 17 ................................................................................................................................................. انساني مهندسي

 17 ................................................................................................................................................. كار فيزيولوژي

 17 ........................................................................................................................................................ بيومكانيك

 17 .................................................................................................................................................... آنتروپومتري

 18 ................................................................................................................... عضالنی – اسکلتی هایبیماری شایع علل

 18 ............................................................................................................... عضالني – اسكلتي اختالالت از پيشگيري

 18 ........................................................................................................... فقرات ستون صحيح بدني وحاالت هاوضعيت

 19 ....................................................................................................................................... نشستن صحيح وضعيت

 19 ...................................................................................................................................... ايستادن صحيح وضعيت

 19 ............................................................................................................................................. دکمردر جيرا علل

 20 ...................................................................................................................................................... یکار نوبت

 20 .................................................................................................................................. یکار نوبت از یناش مشکالت

 20 .............................................................................................................................................. یگوارش مشکالت

 21 ................................................................................................................................... یعروق - یقلب یهایماريب

 21 .......................................................................................................................................... یخستگ بروز زانيم

 21 .................................................................................................................................. یاجتماع یزندگ شدن مختل

 21 ................................................................................................................................................ یوربهره کاهش

 21 ............................................................................................................................................................. یمنيا

 21 ....................................................................................................................................... یکار نوبت طیشرا بهبود

 22 ..........................................................................................................................................یکار نوبت یها برنامه

 22 ........................................................................................................................یکار نوبت یبرا مناسب افراد نشیگز

 22 ................................................................................................................................................... یشغل استرس

 23 .................................................................................................................... کار طیمح در یشغل استرس جادیا عوامل

 23 ....................................................................................................... شود استرس جادیا موجب تواندیم که یشغل طیشرا

 23 .................................................................................................................................... یشغل استرس از یریشگیپ

 24 ...................................................................................... باشدیم ریز موارد شامل استرس از یریجلوگ یبرا یآمادگ حداقل



  BH/OcHeBo/06/01 کد مدرک:

 23/12/1397تاریخ تهیه: 

 02/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 یشغل سالمت و یمنیا کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

P a g e  4 | 40 

 

 24 .......................................................................................................... کارمندان یشغل استرس کاهش یبرا ییهامهارت

 25 ............................................................................................................................................ کار طیمح در یمنیا

 25 ..................................................................................................................................................... قیحر یمنیا

 25 .................................................................................................................................................... قیحر تیماه

 25 ............................................................................................................................................... قیحر یبند دسته

 27 ........................................................................................................................................... قیحر اطفا یهاروش

 27 ....................................................................................................................................................... كردن سرد

 27 ....................................................................................................................................................... كردن خفه

 28 ............................................................................................................................................ یسوختن مواد حذف

 28 ................................................................................................................................ یارهيزنج یهاواكنش كنترل

 28 ................................................................................................................. سوزىآتش وقوع از قبل ایمنى نکات رعایت

 29 .......................................................................................................................... سوزىآتش وقوع هنگام ایمنى نکات

 30 ....................................................................................................................................................... برق یمنیا

 30 .................................................................................................................................. بدن از یکیالکتر انیجر عبور

 31 ............................................................................................................... یکیالکتر یها ستمیس به مربوط یمنیا نکات

 33 ......................................................................................................................................... فشار تحت یلندرهایس

 33 ............................................................................. فشرده گاز یهاکپسول از استفاده و ینگهدار یبرا یعموم یهااطياحت

 35 ........................................................................................................................................... کار از ناشي حوادث

 35 .................................................................................................................................................. گزارش و ثبت

 35 ............................................................................................................................................................. حادثه

 35 ....................................................................................................... یاجتماع نيتام و کار قانون نظر از حادثه فيتعر

 35 ........................................................................................................................................................ حادثه شبه

 35 .............................................................................................................. زيآم مخاطره عوامل و حوادث از رييجلوگ

 37 ............................................................................................................... حوادث گزارش و ثبت فرم ليتکم راهنماي

 37 ............................................................................................................................................................. حادثه

 37 ........................................................................................................................................................ حادثه شبه

 37 ................................................................................................................................. حوادث ثبت فرم ليتکم نحوه

 38 .............................................................................................................................................. حوادث يبند طبقه



  BH/OcHeBo/06/01 کد مدرک:

 23/12/1397تاریخ تهیه: 

 02/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 یشغل سالمت و یمنیا کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

P a g e  5 | 40 

 

 38 ................................................................................................................................ یپوست هاييماريب اي اختالالت

 38 .................................................................................................................................................... یتنفس موارد

 38 ................................................................................................................................................ ويير هاييماريب

 38 ........................................................................................................................................................ تيمسموم

 38 ......................................................................................................................................... یشغل هاييماريب ريسا

 



  BH/OcHeBo/06/01 کد مدرک:

 23/12/1397تاریخ تهیه: 

 02/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 یشغل سالمت و یمنیا کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

P a g e  6 | 40 

 

 قدمهم

 و ایمنی مسائل با ارتباط در بیمارستان کارکنان و پرسنل آگاهی افزایش و ایمنی رهنگف سطح ارتقاء کتابچه این تدوین از هدف

 پیشگیری از و مادی منابع و انسانی نیروی از صیانت و حفظ و کار محیط سازیایمن جهت حاضر کتابچه .باشدمی بهداشتی

 .است شده تدوین و تهیه بیمارستان واحدهای کلیه در وریبهره سطح ارتقاء همچنین و یاحرفه هایبیماری

ای چیست؟بهداشت حرفه

 و عبارت دو کار دار شوند سرمحیط کار و سالمت افرادی که به کار گمارده میای علمی است که با مسائل بهداشت بهداشت حرفه

  بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی در محیط کار.دانش پیش: است از

ایاهداف بهداشت حرفه

 ( عبارتند از: ILO( و سازمان بین المللی کار )WHOای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی )اهداف بهداشت حرفه

 .تامین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمانی ، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند: الف

 .ها و حوادث ناشی از کارپیشگیری از بیماری :ب

انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق  :ج

 .کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار

 مخاطرات شغلی کارکنان بیمارستان

ررات بهداشتی، مواد زائد جامد)زباله(، فاضالب، رختشویخانه بیمارستان، مخاطرات عمده سالمت در بیمارستان ناشی از عدم اجرای مق

ای نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیك، آور حرفهآب و مواد غذایی غیر بهداشتی و عدم مراعات نظافت عمومی و عوامل زیان

و در نهایت جامعه را در معرض این مخاطرات قرار  باشند که کلیه بیماران، مالقات کنندگان، کارکنانارگونومیك و روانی و ... می

 .آمیز از نظر مالی، مرگ و میر و عوارض حاصله بسیار زیاد استدهد. هزینه ناشی از مواجهات با عوامل مخاطرهمی

رائه روند اتواند بر سالمتی اثر سوء داشته باشد. در همان طور که کار برای سالمت و احساس راحتی مفید است در شرایطی نیز می

ای افراد در معرض حوادث و خدمات بهداشتی درمانی در محیط بیمارستان بدلیل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محیطی و حرفه
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های متعدد قرار دارند، در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا ممکن است بیمار شوند. از طرف دیگر وضعیت سالمت بیماری

کمیت و کیفیت خدمات آنها نیز تأثیر گذارد. افراد دچار اختالل سالمتی نه تنها بازده کمتری دارند بلکه عالوه  پرسنل نیز می تواند بر

 دهند. بر به خطر انداختن خود سایر همکاران یا افراد جامعه را نیز در معرض خطر قرار می

های ترین مشکالت گروه شاغلین در محیطیع شا WHOو  NIOSHهای جهانی و بین المللی نظیر طبق آمار و اطالعات سازمان

شدگی توسط سوزن، اختالالت اسکلتی عضالنی، هائی نظیر سوراخدرمانی و بهداشتی )بیمارستان( عوامل محیطی و حوادث و بیماری

دم وجود عصدمات کمری، قطع اندام، له شدگی و شگستگی، تعرض توسط بیمار و اطرافیان، امکانات ضعیف الکتریکی و مکانیکی و 

وسایل حفاظتی مناسب در برابر مواجهات شغلی است. عالوه بر مواجهه با عوامل محیطی مواجهات شغلی متعدد پرسنل بیمارستانی 

 باشند. عمده قابل تقسیم می گروهگیری و کنترل بوده و به چهار با عوامل محیط کار قابل پیش بینی، شناسایی، اندازه

 .های بیمارستانی و غیرهو عفونت Bac-TB-HCV-HIV-HBV رظیعوامل بیولوژیك : ن :الف

ها، عوامل آزمایشگاهی، داروها، عوامل و گازهای بیهوش کننده، کننده، استریل کنندهعوامل شیمیایی نظیر: عوامل ضدعفونی: ب

 .زباله و غیره، زاهازاها، سرطانها و حساسیترکمح

 .لی و خارجی، صدا، روشنایی و غیرههای داخ، آالیندهرطوبت محیط، اشعهریسیته، گرما، عوامل فیزیکی نظیر: الکت: ج

، حرکات تکراری، استفاده از نیرو به طور نامطلوب، عدم استراحت، مناسبها و شرایط ناعوامل ارگونومی و روانی نظیر: موقعیت: د

 شیفت کاری و غیره.

 هابیمارستان در بیولوژیکی مخاطرات

، HIVمثل  هاییبیماری بتواند شاید که بافتی های نمونه با یا بدن مایعات خون، با قرارگیری معرض در از ناشی هایعفونت

 .است خطرات جمله این از گردندمی انگشتان و دست کف هرپس باعث که عواملی مثالً کند، منتقل را C هپاتیت و Bت هپاتی

 اهمیّت از عفونی خطرناک هایبیماری انتقال سبب به استیك نیدل با مرتبط هایآسیب مشکالت بیولوژیکی خطرات میان از امّا

 کارکنان برای بیولوژیکی خطر ترینمهم برنده و تیز نوک وسایل از ناشی هایآسیب که طوری به .است برخوردار ایمالحظه قابل

 .آیدمی شمار به درمانی و بهداشتی خدمات

 : دارد قرار عفونی مایعات با تماس معرض در که فرد برای کنترلی و پیشگیرانه اقدامات
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 (ماسك و ایمنی عینك روپوش، دستکش،) احتیاطی الزامات رعایت 

 تماس معرض در عضو مناسب شستشوی 

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

 برنده و تیز نوک وسایل از ناشی هایآسیب برای اولیه هایکمك انجام 

 باال خطر معرض در گرفتن قرار از جلوگیری 

 آالینده منبع مهار و کنترل 

 معرض در فرد پیگیری 

  هابیمارستان در شیمیایی مخاطرات

 هایدرماتیت و تحریکات ها،سوزش ها،حساسیت ،)غیره و فلوران اتر، ،O2N )هالوتان، بیهوشی داروهای با قرارگیری معرض در

 معرض در بخاطر گلو بینی، ها،چشم آزردگی غیره، و کنندهضدعفونی مواد و هاشوینده ها،نصابو از مکرر استفاده بخاطر پوستی

 معرض در بخاطر مزمن هایتمسمومی کننده، پاک و شوینده مایعات از هوا در معلق مایع ذرات و هاآئروسل ذرات با قرارگیری

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

 کارکنان ،درمانی بهداشتی مراکز در پزشکی وسایل در رفته بکار التکس منابع دیگر و طبیعی التکس هایدستکش با تماس بخاطر

 بخش کارکنان (،هاکنندهضدعفونی و هاحالل ضدسرطان، داروهای دارویی، شیمیایی مواد) پرستاران ،(بیهوشی گازهای) عمل اتاق

 ترکیبات و داروها) دارویی بخش و داروخانه کارکنان(، هادترژنت) غذا سرویس کارکنان ،(کننده تمیز و استرلیزه ترکیبات) خدمات

 و هاحالل جوشکاری، هایفیوم) تاسیسات کارکنان( هابافت از منتشره ترکیبات و هامعرف) آزمایشگاه هایتکنسین (،سرطان ضد

 .باشندمی بیولوژیك و شیمیایی آورزیان عوامل معرض در( هاکشحشره

 : شیمیایی مخاطرات مقابل در کنترلی و پیشگیری اقدامات

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

  دسترس از دور امکان صورت در و مکان یك در باهم مرتبط شیمیایی مواد سازیجدا و داشتن نگه 

 دارند الیندهآ مواد که هایینمکا سایر و هاآزمایشگاه، رادیولوژی اقات در مناسب تهویه ایجاد. 
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 غیره( و کار هایلباس ایمنی، عینك دستکش،) مثل فردی حفاظت وسایل دادن قرار اختیار در و تهیه 

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

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

 سمی مواد مناسب سازیذخیره 

MSDS چیست؟ 
MSDS عبارت  مخففMaterial Safety Data Sheets    باشد.می "اطالعات ایمنی مواد هایبرگه"به معنی MSDS  تا

 جایی که ممکن است باید ساده و مختصر باشد و به زبان رسمی کشور استفاده کننده از ماده شیمیایی باشد.

 ست؟یچ MSDS دهیفا

دهد که مصرف کننده با آگاهی از وجود برگه اطالعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر، اطالعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می

بدین ، جابجایی و انبارش نادرست آن در امان باشد. قادر خواهد بود از خطرات و ضایعات ناشی از استفادهماهیت آتی ماده مزبور، 

درجه  ای بیانگر این است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چههر ماده MSDSترتیب که اطالعات مندرج در 

انبارش و جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداری شود، در 

 عوارض آن ماده چگونه خواهد بود. مقابله با

 شود؟ یم ارائه  MSDS  قیطر از یاطالعات چه

  بایستی حاوی اطالعات زیر هستند: معموال (MSDSهای اطالعات ایمنی مواد شیمیایی )برگه

  نام علمی ماده .1

   #CAS بین المللی شناسهکد   .2

 توصیف ماده  .3

 شناسه و فرمول ماده  .4
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 مخاطرات  .5

 هاهای اولیه در شرایط حوادث و مسمومیتکمك .6

  های اطفاءروش .7

 های کاهش حوادث روش .8

 انبارداری و نگهداری  .9

 های مواجهه و وسایل حفاظت فردی کنترل .10

 وشیمیاییی خصوصیات فیزیک .11

 پایداری و واکنش پذیری  .12

 مشخصات سم شناسی ماده  .13

 د ئهای الزم جهت امحاء مواد زامشخصات اکولوژی و زیست محیطی ماده و توصیه .14

 اطالعات مرتبط با حمل و نقل  .15

  اطالعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطالعات مرتبط .16

باشند اما ممکن است حسب ضرورت و یا مقررات گانه باال می  16های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی حاوی اطالعات معموال برگه

 مطالب دیگری نیز اضافه شود یا بعضی از اطالعات غیر ضروری حذف گردد.  کشورهای مختلف

 با برچسب روی ماده شیمایی چیست؟ MSDSتفاوت 

MSDS ست مواردی ماده شیمیای متفاوت است. یك برچسب ایمنی ممکن ا تا حدود زیادی با برچسب ایمنی روی بسته بندی

اطالعات جامع تر و کامل  MSDSکلی را در مورد خطرات بالقوه ی یك محصول یا ماده ی شیمیایی خاص بیان کند در حالی که 

می تواند به عنوان یك رفرنس برای تهیه ی برچسب ایمنی مواد نیز به کار رود. به طور  MSDSتری را عنوان می کند. در حقیقت 
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بدین منظور تهیه می شود که خطرات یك محصول را بیان کند و به ما بگوید که روش ایمن  MSDS کلی می توانیم بگوییم که

 کار با آن محصول چگونه است.

 می باشد؟  MSDSچه کسی مسئول تهیه 

. وارد کنندگان مواد شیمیایی نیز آن را نیز ارائه نمایند MSDSکلیه تولید کنندگان مواد شیمیایی بایستی به هنگام عرضه آن ماده 

باشد. توزیع  MSDS ماده وارداتی را از تولید کننده مطالبه نمایند و صرفا موادی را به کشور وارد کنند که دارای  MSDS بایستی

مسئول فراهم  مدیریت ارشدها نیز در داخل سازمان باشند.ماده به مشتری می MSDSکنندگان مواد شیمیایی نیز مکلف به عرضه 

باشد. تهیه و تایید فنی و قرار دادن آن را در اختیار استفاده کنندگان می MSDSساختن امکانات و شرایط الزم جهت تهیه و انتشار 

MSDS باشد. ی کارشناسان ایمنی و بهداشت سازمان میبر عهده 

 هابیمارستان در فیزیکی مخاطرات

  رادیواکتیو منابع و پرتوها و مغناطیسی هایمیدان ، فشار نور، ارتعاش، صدا، سرما، گرما،

 صدا

 شنوایی موقت و دائم کاهش باعث و داشته سوء تاثیر شنوایی دستگاه جمله از بدن کل بر تواندمی مکانیکی امواج صورت به صدا

 به مبتال که افرادی برای موارد این که شود تنفس و تعداد اکسیژن مصرف و خون فشار افزایش سبب مدت طوالنی در و گردد

 .است خطرناک بسیار باردار زنان همچنین و هستند قلبی هایبیماری

 لنژری، واحد در کننده خشك و شستشو هایدستگاه ، CSRواحد و اتوکالو ،)خطرسازی)ب زباله امحاء دستگاه مانند هایدستگاه

 تولید صدا متفاوتی میزان خود کار از مرحله هر در نیز هارایانه از برخی تهویه، سیستم و هادستگاه آالرم ونتیالتور، ساکشن،

 .کندمی

 .شود پزشکی خطاهای افزایش نتیجه در و بیمارستان کارکنان در استرس به منجر تواند می هابیمارستان در باال صدای تراز
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 ایمنی، گوشی از استفاده نهایت در و شده بندیزمان هایبازرسی و تجهیزات و هادستگاه موقع به نگهداری تعمیرو گیری،اندازه

 .اشدبمی صدا سرو کنترل هایراه از آموزش و ادیومتری

 روشنایی

 بیشتری اهمیت از طبیعی نور منابع میان این از که شوندمی تقسیم طبیعی نور منابع و مصنوعی نور منابع گروه دو به نور منابع

 با متناسب هایپنجره و نورگیرها و مناسب سازی ساختمان طریق از طبیعی نور منابع از امکان حد تا ایستیب و هستند برخوردار

 بسیار اثرات کار از ناشی حوادث و خطاها کاهش کار، کیفیت شدن بهتر پرسنل، توان بر مناسب، نور .جست بهره ساختمان ابعاد

 .دارد مطلوبی

 هابیمارستان در اکتیو رادیو مواد و تشعشعات

 عوارض هرکدام که باشند سازغیر یون  یا و سازیون توانندمی باشند تماس در آنها با است ممکن افراد که تشعشعاتی یا پرتوها

 اشاره (هاسرطان انواع ایجاد و ژنتیکی جهشژن )موتا ایجاد پوستی، تحریکات به توانمی جمله آن از که دارند بر در را گوناگونی

 .نمود

 سنجتراکم آنژیوگرافی، فلوروسکوپی، اسکن، تیسی) ایکس اشعه با برداری تصویر هایدستگاه دارای که درمانی بهداشتی مراکز در

 از پرتوها این با مواجهه میزان و پرتودهی اتاق داخل در موجود هایاشعه و پرتوها میزان بایستی معموال ،باشدمی...( و استخوان

 .نمود جلوگیری مرکز این در پرتوها از ناشی مخاطرات ایجاد از هاروش این طریق از و شده کنترل مختلف طرق

 .است مهم بسیار یونیزان هایاشعه مولد هایچشمه از ناشی پرتوگیری برابر در حفاظت برای حفاظ و فاصله زمان، عامل سه

 .شودمی تقسیم پرتابل گرافیرادیو و پرتابل غیر رادیوگرافی دسته دو به هابیمارستان در رادیوگرافی

 عمل، اتاق) درمانی واحدهای در پرتابل تجهیزات با پرتابل گرافی رادیو و سربی دراتاق ثابت تجهیزات با پرتابل غیر رادیوگرافی

 .شودمی انجام بیمار برایجراحی و...( 

 و ایمنی اقدامات از نیز مناسب فردی حفاظت وسایل و سربی هایحفاظ از استفاده و خود محل در پرتابل وژیلرادیو نمودن مهار

 .اشدبمی بیمارستان در پرتابل رادیوگرافی کنترلی
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 حمل و آوریجمع نگهداری، مراحل صحیح نحوه واحد، پرسنل برای ادواری معاینات انجام اشعه، نشت گیریاندازه و کنترل

 دیگر از فردی حفاظت وسایل و ظهور و ثبوت مواد ایمنی اطالعات برگه مطالعه و دادن قرار دسترس در آن، دفع تا فاضالب

 .گردد انجام باید واحد این در که است کنترلی اقدامات

 هابیمارستاندرجویشرایط

 مراکز در .دهدقرار می تاثیر تحت را ما اطراف هوای کیفیت و بوده جوی شرایط در رموث عوامل از فشار و رطوبت، سرما، گرما

 اهمیت از هابخش برخی در و بوده مطرح واحدها تمامی در تقریبا هوا آلودگی یا و جوی شرایط بودن مناسب درمانی بهداشتی

 وجود هوا طریق از بیماری انتقال و انتشار امکان که اماکنی و بستری هایبخش و اورژانس عمل، اتاق در. است برخوردار یاویژه

 کار کننده عفونی ضد و شوینده مواد با که افرادی تنفسی منطقه پزشکی، مدارک و هاپرونده بایگانی واحد در همچنین و دارد

 داشته را خود خاص اهمیت مقوله اینو ...  ها فعالیت از برخی هنگام و موتورخانه قسمت و تاسیسات واحدها، آزمایشگاه کنند،می

 جلوگیری شغلی هایبیماری بروز از تا شود کنترل یا گرمایشی سرمایشی هایسیستم ایجاد و مناسب هایتهویه نصب با بایستی و

 .شود

 فردي حفاظت وسایل

 مواد با تماس از ناشی هایبیماری یا و شغلی صدمات از کارکنان حفاظت برای که هستند تجهیزاتی فردی حفاظت وسایل

 .نداشده طراحی ....و الکتریکی ،یرادیولوژیک فیزیکی، ،یشیمیای بیولوژیکی،

 جهت استفاده مورد فردی حفاظت وسایل .باشندمی متفاوت شغلی تماس و انتظار مورد صدمه نوع به توجه با تجهیزات این

 .گرددمی افراد و بیماران سایر به عفونت انتقال مانع آنان، ابتالی از پیشگیری و کارکنان محافظت ضمن عفونت از پیشگیری

 وسایل حفاظتی

 برند.این احتمال را کامالً از بین نمیدهند ولی احتمال عفونت را کاهش می 

  که درست استفاده شوند، مؤثرند. فقط در صورتی 

 شوند.جایگزین اصلی ترین جزء )شستن دست( نمی 
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 ند از جمله پزشکان، پرستاران، کارکنان رادیولوژی، کارکنان آزمایشگاه، خدمات و غیره اتمام کسانی که با بیمار بستری درتماس

  حفاظت فردی استفاده کنند.باید از وسایل 

 دستکش

 بپوشاند را گان آستین مچ. 

  دگرد استفاده بار یك فقط. 

 گردد تعویض مشاهده قابل آلودگی و پارگی صورت در. 

  شود تعویض است، میکروارگانیسم حامل که بیماری از مراقبت انجام بار هر بین. 

  ها ارگانیسم میکرو انتقال از تا شود شسته هادست بالفاصله و خارج باید دیگر، بیمار به مراقبت ارایه از پیش و استفاده از پس

 . شود جلوگیری بیماران سایر یا محیط به

 گان

ن ها که احتمال پاشیده شدن خون یا ترشحات بدن وجود دارد، باید از گابرای حفاظت از پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباس

 .استفاده کرد

  و صرف و یا از جنس قابل شستشباید یکبار م رود دارداحتمال مواجهه با آن مینوع گان انتخاب شده بستگی به میزان مایعی که

 .باشد

 .باشد )یقه باز و یقه هفت نباشد( گان باید یقه بسته آستین گان باید بلند و مچ آن کش دار باشد. 

 بدن را بپوشاند )بلندی گان باید تا زیر زانو باشد(نیاز  اندازه گان باید مناسب باشد و نواحی مورد. 

  بند پالستیکی روی آن پوشیده شود گان باید ضد آب باشد و در غیر این صورت باید یك پیش. 

  در صورت آلودگی قابل مشاهده بالفاصله تعویض شود. 
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 ماسک

د، الزم است از ماسك مایعات و ترشحات بدن وجود دار ،برای حفاظت از غشای مخاطی بینی و دهان که احتمال پاشیدن خون

 .استفاده شود

 وشانداید روی بینی، دهان و چانه را بپماسك ب. 

  پشت سر بسته شود ،وسیله بند یا کشماسك باید ب. 

   در صورت مرطوب شدن تعویض شود بایدماسك. 

  سك را هرگز به گردن آویزان نکنیدما. 

  پس از استفاده معدوم گردد. و ها را بشوییدستفاده از ماسك دستپس از ا  

 عینك محافظ/ محافظ صورت

هنگام ارائه مراقبت و در تماس نزدیك ؛ های تولید کننده آئروسلهنگام انجام عملیات؛ احتمال ترشح خون یا مایعات بدنزمانی که 

هنگام کار در فاصله یك متری و یا کمتر با فرد مبتال به بیماری  (؛سرفه و عطسه)مانند  با بیماری که دچار عالئم حاد تنفسی است

 .باید از عینك محافظ/محافظ صورت استفاده شود حاد تنفسی

 محافظ پا

افرادی که  ؛)نه صندل یا دمپایی( ا را فراگیردهایی بپوشند که مقاوم به جذب مایعات باشد و کامالً تمام سطوح پاهپرسنل باید کفش

کنند، در معرض سقوط اجسام سنگین قراردارند خطر پاهایشان با مواد اسیدی و قلیائی تماس دارند، در رطوبت کار میکه موقع کار 

کار  افرادی که با مواد خورنده سر و؛ ناسب با نوع کار استفاده نمایندکند و ... باید از کفش حفاظتی متگرفتگی آنها را تهدید میبرق

ارکنانی که در کفش ک؛ کامال پا و قوزک پا را بپوشانندبایست ها میبند باید استفاده کرده و این کفشدارند از کفش الستیکی بدون 

های بلند تا زانو باشد. در صورت استفاده از رو کفشی باید دقت نمود که ساق آب و رطوبت کار می کنند باید از نوع الستیکی با ساق

  بلند )مچ شلوار را بپوشاند( و ضد آب باشد.
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 وسایل حفاظت فردی ترتیب پوشیدن

 شستن دست .1

 پوشیدن گان .2

 کاله/پوشش موها .3

 ماسك .4

 عینك/محافظ صورت .5

  دستکش .6

 وسایل حفاظت فردی ترتیب درآوردن

 دستکش .1

 گان .2

 شستن دست .3

 عینك/ محافظ صورت .4

 قراردادن عینك در ظرف جدا .5

 درآوردن کاله/ پوشش مو .6

 درآوردن ماسك .7

  شستن دست .8

 ارگونومی

به بیان ساده روشی است که  و "قانون "به معنای  "نُموس"و  "کار "به معنای  "اِرگون"  متشکل از دو کلمه یونانیِواژه ارگونومی، 

مورد استفاده، مشاغل و محیط اطراف او  های جسمی و ذهنی انسان را کانون اصلی طراحیِ محصوالتِ ها و محدودیتنیازها، توانائی

  گردد. سالمت و ایمنی، موجب افزایش کارائی او دهد، تا ضمن تأمین آسایش،قرار می
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دهد باعث بروز مشکالت و ناراحتی مثل انواع نبود تناسب جسمی یا روانی انسان با گونه کار یا تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می

 شود.های روانی و ... میماهیچه ای، تحریك پذیری، نبود تعادل روانی، خستگی –های اسکلتی ناراحتی

 کند.ها ساماندهی و تنظیم میها، کار و محیط را متناسب با آنسنجد و آنگاه، دستگاههای انسان را میارگونومی، توانمندی

 های عملکردی ارگونومیحیطه

 مهندسي انساني

روشنائی مناسب، مثال داشتن ، شودهای کار با هدف کاهش حوادث ناشی از خطاهای انسانی را شامل میاین بعد، طراحی روش

 نقل مواد در ارتفاعات. کاهش صدا در محیط کار، حمل و

 فیزیولوژي كار

 ینامیك ود کند. در این بعد مفاهیم خستگی، بررسی کارهای استاتیك ودر مورد توانایی بدن برای انجام کار فیزیکی بحث می

 گیرد.رار میاستراحت از دیدگاه فیزیولوژی کار مورد تجزیه وتحلیل ق -های کاررژیم

 بیومكانیك

های بدن های مکانیکی اندامدر مباحث بیومکانیك شغلی ویژگی کند.رفتار تنشی بدن بحث می در مورد ساختمان مکانیکی و

 های مختلف بدن تجزیهاعمال نیرو را در بافت ها وتوان حرکت اندامگیرد. از دیدگاه بیومکانیك شغلی میمورد بررسی قرار می

به . ها را مورد سنجش قرار دادتوان فشارهای وارده بر ستون مهرهکرد. در امور حمل بار با مطالعات بیومکانیکی میتحلیل  و

های کار را با هدف کاهش فشارهای مکانیکی خارجی بر بدن بدست ابعاد مناسب ایستگاهو توان الگوها کمك این معادالت می

 .آورد

 آنتروپومتري

ه یکی ک از آنجایی پردازد وهای کار میهای ابعادی در اصالح شرایط فیزیکی ایستگاهکاربرد داده بدن وبه سنجش ابعاد فیزیکی 

های باشد از این رو دادههای ابعادی بدن کاربر میها عدم تطابق ابعاد محل کار با ویژگیاز دالیل فشارهای وارده بر اندام

 محصوالت بکار برد. های کار، ابزار آالت وتجهیزات، ایستگاهتوان بطور مؤثری در طراحی آنتروپومتریك را می
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 عضالنی –های اسکلتی علل شایع بیماری

 نیروی بیش از حد .1

 پا از حالت آناتومیك خارج شوند. مچ دست و، پوسچرهای ناموزون در محیط کار که کمر .2

 تکرار بیش از حد حرکات .3

 پوسچرهای استاتیك، وضعیت ایستادن یا نشستن ثابت .4

 عضالني –پیشگیري از اختالالت اسكلتي 

 تند خودداری نمائید. خشن و های ناگهانی واز انجام حرکت 

 کنید. از حفظ یك وضعیت به مدت طوالنی پرهیز 

 های نادرست بپرهیزید.وضعیت نگهداشتن ستون فقرات در از 

 ها به تنهائی خودداری نمایید.حمل آن بلندکردن اجسام سنگین و از 

  حرکات ورزشی مناسب عضالت تنه را تقویت نمائید.با انجام 

 مورد بپرهیزید.های بینگرانی از اضطراب و 

 هنگام رانندگی مراقب وضعیت تنه باشید. در 

 ها را عوض کنید.ای قرار داده سپس جای آنهای دراز مدت یکی از پاها را روی چهار پایهایستادن در 

 راحت استفاده کنید. ناسب وهای مراه رفتن از کفش هنگام ایستادن و 

 یا ابزار آالت مناسب خود استفاده کنید. صندلی و و از میز 

 کردن سطوح کار را باید مناسب با قد خود تنظیم کنید. هنگام کار 

 .هنگام بلند کردن اشیا جسم را به بدن خود نزدیك کنید  

 ها وحاالت بدني صحیح ستون فقرات وضعیت

، بدن را از حالت تعادل خارج ای تجمعی دارد، خم شدن ستون فقرات یا سرهای ضربهبروز آسیبوضعیت بدنی نقش مهمی در 

 .شود. در حالت طبیعی ستون فقرات دارای سه انحنا استسبب کشیده شدن اندام یا خمیدگی آنها به طور نامناسب می و کندمی
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ال احتم کند وها را از وضعیت خنثی خارج می، مهرهیا کمرییا راست شدن بیش از حد ستون فقرات گردنی  خمیدگی بیش از حد و

 دهد.آسیب به ستون فقرات را افزایش می

 وضعیت صحیح نشستن

 ها نسبت به تنه باید تقریباً عمود باشد یعنی بدن مستقیم بوده وکمر راست باشد ووضعیت ران ،هنگام نشستن روی صندلی در 

 دشویم های کمری نسبت به حالت ایستاده واردبیشتری به مهره وضعیت نشسته فشار در کامالً حفظ شود. باید انحنای کمر

 .نظرگرفت ایستاده را برای او در باید ترکیبی از حالت نشسته و پس اگر شاغلی سابقه درد کمر دارد

 وضعیت صحیح ایستادن

  زانوها را صاف نگه راحت حفظ نمایید حالت طبیعی وسرخود را باال نگه دارید، قفسه سینه را باال نگه دارید، شانه ها را در ،

، وزن بدن را در حالت ایستاده بطور مساوی روی پاها تقسیم کنید، درکارهای ایستادنی طوالنی مدت یکی از پاها را روی دارید

عضالت  ها وههای طوالنی مدت سبب خستگی عضالت مهرها را عوض کنید، ایستادنسپس جای آن ای قرار داده وچهار پایه

 .یابدشود که با نشستن روی صندلی این حالت تخفیف میمی ایهای بین مهرهافزایش فشار بر دیسك ران و

 علل رایج کمردرد

 ینیا نگاه داشتن یك بار سنگچرخش کمر در حال بلند کردن ، مخصوصاً بطور تکراری با مدت زمان طوالنی برداشتن اجسام سنگین

 شوند.رد میایجاد کمرداز جمله مواردی هستند که باعث  طوالنی در یك وضعیت ثابتنشستن یا ایستادن و 

 دردپیشگیری از کمر

 رعایت روش حمل صحیح بار با پیروی از موارد زیر :

 وسیله فاصله دادن پاها از هم در عرضه ایجاد وضعیت متعادل در زمان بلند کردن بار ب. 

 بطور مستقیم روبروی بار چمباتمه بزنید . 

 چنگ زدن محکم و مطمئن به بار. 

 در آغوش کشیدن آن. 



  BH/OcHeBo/06/01 کد مدرک:

 23/12/1397تاریخ تهیه: 

 02/05/1399تاریخ آخرین بازنگری: 

 عنوان

 یشغل سالمت و یمنیا کتابچه
  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 

P a g e  20 | 40 

 

 بلند کردن تدریجی بار با استفاده از قدرت پاها. 

 داریدهر و گردنتان را مستقیم و صاف نگکم ،ایدداشته هدر حالیکه بار را نگ. 

 وسیله چرخش روی پاها به سمت مورد نظر بگردیده بعد از ایستادن کامل، ب. 

 یر بار اجتناب کنیداز چرخاندن کمرتان ز. 

  (استفاده از افعال معکوس)برای زمین گذاشتن بار مراحل فوق را معکوس نمائید  

 نوبت کاری

روزانه، عملکرد بهتری داشته، در طول  های نوراند که در طول ساعتای روز مدار شناخته شدهشناسی گونهها از نظر زیستانسان 

دارند که دمای بدن، سیستم گوارش، عملکرد کلیه، فشار خون و ترشحات هورمونی  هایی وجودخوابند. در بدن ساعتتر میشب راحت

آید، بدن سست بدن پایین می گونه که دمایسازد. همانکنند. چرخه دمایی بدن، میزان متابولیسم کلی را منعکس میرا تنظیم می

کار است دمای بدن پیش از برخاستن از خواب شروع به باال روز  دهد. در فردی که برای مثالشده احساس خواب به فرد دست می

کند، ضربان قلب های خواب، فشار خون افت میرسد. در ساعتشب به اوج خود می 9عملکرد روزانه، ساعت  کند. دما طبقرفتن می

دهد. برنامه طبیعی فعالیت روزانه با چرخه دمای سوق می اش را به ترمیم و حفظ و نگهداریو میزان تنفس پایین آمده، بدن منابع

کار کردن در  ساعت بدن قابل انطباق است، اما شود.این برنامه از حالت عادی خود خارج می کاریدر شببدن هماهنگ است. اما 

های متابولیکی و رفتاری نیست و باعث اختالل در فعالیت پذیربینی شده این انطباق، امکانهای گوناگون بدون الگوی منظم پیشزمان

 شود.انسان می

 ناشی از نوبت کاری  مشکالت

 اثبات شده است : "شب کاری مشکالتی را برای انسان به ارمغان می آورد که برخی از آنها کامال

 مشکالت گوارشی 

این  کارکنان دیگر است. برخی از ، بیشتر از، به میزان شایان توجههای دستگاه گوارشدر میان کارکنان نوبت کار ، گسترش ناراحتی

رده ک این کارکنان در زمان نامناسب احساس گرسنگی .آیدی سیرکادین بوجود میها،  بدلیل وابستگی شدید اشتها به چرخهناراحتی
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د باشزیاد میو در زمان نامناسب به اجابت مزاج نیاز دارند. در اغلب کارکنان شب کار میزان استفاده از تنقالت و غذاهای کم ارزش 

های گوارشی، یبوست، کولیت و غیره را سبب که همراه تغییرات چرخه سیرکادین شده و شیوع اختالالت گوارشی نظیر تهوع، زخم

 شود . ساز می

 عروقی -های قلبی بیماری

فراد روز کار بیشتر دیده اکار نسبت به  نوبت های قلبی و عروقی و حمالت قلبی در میان افراددهند که بیماریها نشان میبررسی

افزایش  ،مناسب نیست بلکه کمبود خوابکار فقط در افراد مربوط به عادت غذایی نا افراد نوبت های قلبی و عروقی دربیماری شود.می

استعمال های کاری غیر منظم(، افزایش فشار خون، برنامه در اثر شیفت از روز به شب، ساعت کار طوالنی، بار کاری باال و)استرس 

 .های قلبی و عروقی کمك کندتواند به بیماریفیزیکی بدن نیز می هایسیگار و کاهش فعالیت

 میزان بروز خستگی

 خوابند .افراد  شب کار یك ساعت و نیم کمتر میبطور میانگین، 

 مختل شدن زندگی اجتماعی

 .های اجتماعی شرکت کنددیگر فعالیت های خانوادگی، دوستانه وشود فرد نتواند در گردهماییشب کاری سبب می

 وریکاهش بهره

 مهارتی و کارهای دستوری است .  -وری در کارهای فکری بیشتر از کارهای دستی کاهش بهره

 ایمنی

 شود.گزارش می کاری بیشتر از ساعات کاری دیگر فراوانی خطاهای انجام شده در ساعات شب

 بهبود شرایط نوبت کاری 

در کارهای  ساعته تنظیم کرد. 12کاری را بطور های توان شیفتبه نوع کار بستگی دارد برای کارهای سبك میطول نوبت کاری 

ساعت  7یا  6ساعت تجاوز کند و در هنگام شب حتی می تواند تا  8، نوبت کاری نباید از جسمانی سنگین یا کارهای فکری پیچیده

 تقلیل یابد. 
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 بهتر با شرایط شب کاری فراهم شود:های زیر تنظیم کرد تا امکان تطابق به شیوهکاری را  توان برنامه نوبتمی

 (8 7ساعت عصر،  9ح، ساعت صب )ساعت شب 

 (8 6ساعت عصر، 10ت صبح، ساع )ساعت شب 

 (9  ،6، عصر ساعت 9ساعت صبح  )ساعت شب 

 برنامه های نوبت کاری

  .تر می کندهای مختلفی وجود دارد اما رعایت چند اصل، آن را مطلوبها دیدگاهونگی برنامه نوبت کاری و گزینش آندر باره چگ

  ساعت استراحت وجود داشته باشد. 24پس از هر نوبت شب، دست کم 

 (صبح به نیمروز و سپس شب های ساعت )یعنی از نوبتهای کاری به جلو و در جهت چرخش عقربهنظیم جهت چرخش شیفت   

  2-2-3، چرخش  2-2-2چرخش های معروف: چرخش سریع رو به جلو به روشتنظیم الگوهای نوبت کاری با  

  صبح  6صبح بجای  8یا  7آغاز نوبت نخست در ساعت 

 زینش افراد مناسب برای نوبت کاریگ

 .شوند اما باز ممکن است در تطابق با نوبت کاری به مشکل دچار شوندها برای انجام نوبت کارها داوطلب میچه برخی انساناگر 

 توان پیش بینی کرد که افراد، به کار در نظام نوبت کاری مناسب هستند یا نه. عوامل گوناگونی وجود دارند که به وسیله آنها می

 شود :عوامل فردی که احتمال مشکالتی را در تطابق با نوبت کاری سبب می

سال، بامدادگرایی  50امکانات خواب مناسب، سن بیشتر از ها و اختالالت گوارشی و معدی، نبود تنها زندگی کردن ، ابتال به بیماری

 و سحرخیزان، دو شغلی بودن یا انجام کارهای سنگین در خانه، ابتال به صرع.

 استرس شغلی

های مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به زا و وضعیتهای استرستوان روی هم جمع شدن عاملاسترس شغلی را می

ه های فردی شاغل بکار و ویژگی توان کنش متقابل بین شرایطآن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را میزا بودن استرس
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های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد. در بعضی موارد به کارگیری فرد در های که خواستگونه

 تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود.مخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او میها و اطالعات او هکاری که با توانایی

 استرس شغلی در محیط کار  ایجاد عوامل

 توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:را می این عوامل

  های فردی، اتفاقات غیر منتظره شخصی و مسائل اقتصادی عوامل فردی: مثل تضاد در نقش، ابهام در نقش، تعارض در هدف 

  های سازمانی، عوامل ارتباطی، الزامات شغلی، شرایط مشیعوامل سازمانی: شامل ساختار سازمانی، فرآیندهای سازمانی، خط

 فیزیکی سازمان و مراحل حیات سازمان 

 ژیکی عوامل محیطی: شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تکنولو 

تواند موجب ایجاد استرس شودشرایط شغلی که می

 نند،کنمی استفاده کارمند مهارت از که کارهایی طوالنی، کاری شیفت استراحت، ساعات بودن کم زیاد، کار حجم: وظایف طراحی 

 . است کم آنها در کنترل حس و

 ضعیف ارتباطات گیری،تصمیم در کارمندان مشارکت فقدان: مدیریت سبك  

 برای دانکارمن که آنچه برای سریع تغییرات ارتقاء؛ یا پیشرفت، رشد، برای فرصت فقدان و شغلی امنیت عدم: کاری هاینگرانی 

 . نیستند آماده آن

 شود استرس ایجاد باعث است ممکن باشد مختلف افراد میان در جامعه هایارزش وقتی: جامعه هایارزش.  

 است استرس علل از یکی نیز کم کار دادن انجام: کم کاری فشار. 

 پیشگیری از استرس شغلی

توان دستورالعملهایی برای پیشگیری از آن بیان کرد. ارائه یك راه حل کلی و جامع برای پیشگیری از استرس ممکن نیست اما می

 .مشکل، مداخله، و ارزیابیشود: تعیین های پیشگیری استرس شامل سه مرحله متمایز میدر تمام موقعیتها، فرایندی برای برنامه
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باشدحداقل آمادگی برای جلوگیری از استرس شامل موارد زیر می

  ایجاد آگاهی عمومی درباره استرس شغلی 

  اطمینان از حمایت مدیران مافوق از برنامه 

  مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری 

تواند یك نگرش ویژه و مفید برای توسعه برنامه پیشگیری میمشارکت کارمندان به همراه مدیران با هم در یك گروه حل مشکل 

 استرس باشد.

 هایی برای کاهش استرس شغلی کارمندانمهارت

 توانند انجام دهند، آورده شده است:هایی که کارکنان برای کاهش استرس شغلی میدر زیر چند مورد از مهارت

 دار و متوجه هدف تفکر عمیق و آرمان 

 بندی شده( مدیریت زمان )تدوین برنامه زمان 

  روی آوردن به طنز و شوخی 

 توانید تنها خودتان را تغییر دهید نه دیگران را. استرس دیگران را تقبل نکنید و به خاطر داشته باشید که شما می 

 های اجتماعی حمایت 

 ریزی کنید. ترین کارها را اول از همه در طول روز انجام دهید و برنامهوظایف با بیشترین استرس یا سخت 

  ورزش 

 خودخواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن 
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 ایمنی در محیط کار

 ایمنی حریق

آورد. از آنجا که بیماران د میهای جانی و مالی زیادی به وجوهایی است که خسارتترین پدیدهآتش سوزی یکی یکی از خطرناک

سوزی در بیمارستان بیش از هر مکان دیگری بیمارستان عموما افراد ناتوانی هستند که امکان نجات خود را ندارند؛ بنابراین آتش

زی سو ها و تجهیزات گران قیمت و متعدد در بیمارستان، آتشهای جانی شود، بعالوه به دلیل وجود دستگاهتواند باعث خسارتمی

 شود.های مالی بزرگی میباعث خسارت

 ماهیت حریق

 زای مواد قابل اشتعال.آتش: عبارت است از یك سری از عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت

 تنها یکی از آنها ادامه حریق ممکن نخواهد بود: عامل ضروری است و در صورت حذف 4برای ایجاد آتش وجود 

 اکسیژن .1

 حرارت .2

 قابل اشتعالمواد  .3

ردیده که به آن واکنش های های زنجیره ای: امروزه در بحث ماهیت حریق بعد چهارمی برای ایجاد حریق معلوم گواکنش .4

ردد و تداوم آتش وابسته به آن گای می گویند. این زنجیره در تغییر حالت ماده و ترکیب مکرر با اکسیژن حاصل میزنجیره

 باشد.می

 دسته بندی حریق

 کنند.های مختلفی تقسیم میها را برحسب ماهیت مواد به دستهت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی، حریقای سهولبر 

 : Aدسته 
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ن شود. ایاین نوع آتش سوزی از سوختن مواد معمولی قابل احتراق، عموما جامد و دارای ترکیبات آلی طبیعی یا مصنوعی حاصل می

هایی که خاموش کننده .گذارندو امثال آن است که پس از سوختن از خود خاکستر به جا میمنابع کاغذ، پارچه، چوب، پالستیك 

 .مبنای اطفاء آنها بر خنك کردن است .دارند  Aروند عالمتی مثلث شکل و سبز رنگ با نشان کار میهبرای کنترل آن ب

 :Bدسته 

( باتیی نهاراحتی قابلیت مایع شدن دارند )عموما مواد نفتی و روغناین آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به 

هستند . اطفاء این   Bهایی که برای این دسته مناسب هستند دارای برچسب مربع قرمز رنگ با عالمت آید. خاموش کنندهپدید می

 .ر خفه کردن استحریق عموما مبتنی ب

 :Cدسته  

سوزی ناشی از گازها یا مایعات یا مخلوطی از آنهاست که براحتی قابلیت تبدیل به گاز را دارند مانند گاز مایع این دسته شامل آتش

مربع آبی رنگ  در Cهای مربوطه با عالمت باشد و خاموش کنندهمی Bو گاز شهری، این گروه نزدیکترین نوع حریق به دسته 

 باشد.سد کردن مسیر نشت می راه اطفاء این حریق خفه کردن و .شوندمشخص می

 :D دسته

های باشد و خاموش کنندهپتاسیم و امثال آن می، اکسید شونده مانند منیزیم، سدیم های این دسته ناشی از فلزات سریعاحریق

 .شوندمشخص می Dمناسب برای اطفاء آنها با عالمت ستاره زرد رنگ با نشان 

 :E دسته

 های تابلوکابل سوختن افتد مانندباشد که عموما در وسایل الکتریکی و الکترونیکی اتفاق میالکتریکی میهای این دسته شامل حریق

متفاوت بودن نوع ماده سوختنی بلکه بخاطر  ، نامگذاری این دسته نه بخاطرکامپیوتریهای برق یا وسایل برقی و حتی سیستم

راه اطفاء این دسته قطع جریان برق و خفه کردن حریق  .آنها رخ می دهدمشخصات وقوع، اهمیت و نوع دستگاه است که حریق در 

 شوند.نشان داده می Eخاموش کننده هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف . باشدیا هالن و هالوکربن می 2COبا گاز 

 :Fدسته 

 باشند.خانه میهای آشپزها و روغناند و ناشی از چربیخانه معروف شدههای آشپزهای این دسته به حریقحریق
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 قیحر اطفا یهاروش

ای( را کنترل و محدود نموده یا قطع های زنجیرهاصوال اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق )حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی یا واکنش

 کرد، حریق مهار می شود.

 های عمومی بر اساس ماهیت حریق به اشکال زیر می باشد :روش

 کردن سرد  

 کردن خفه  

 یسوختن ماده حذف ای کردن سد  

 یارهیزنج یها واکنش کنترل 

 سرد كردن

گیرد. یکی ازخواص گاز یك روش قدیمی و متداول و موثر برای کنترل حریق، سرد کردن است. این عمل عمدتا با آب انجام می

2CO  حریق اهمیت دارد ، این روش برای حریق های نیز سرد کردن آتش می باشد . میزان و روش بکار گیری آب در اطفاء

 میباشد .A مناسب  دسته

 كردن خفه

ها رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد. این روش اگرچه در همه حریقمانع خفه کردن، پوشاندن روی آتش با موادی است که 

کنند، در حین سوختن اکسیژن تولید می مورد استثناء موادی است که .ها می باشدموثر نیست ولی روش مطلوبی برای اکثر حریق

همچنین موادی که  3NO-R و COOR-Rیا  H-O-O-Rدار مثل پراکسیدهای آلی های آلی اکسیژنمانند : نیترات و زنجیره

که از این قاعده مستثنی هستند. موادی که برای خفه کردن  پتاسیم و دینامیت، سدیم گیری در آنها زیاد است مانندسرعت آتش

توانند پتوی خیس نیز این کار را می. تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند. خاک، شن، ماسهبکار می روند بایستی سنگین

 انجام دهند.
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 حذف مواد سوختنی

ه آنها این روش در ابتدای بروز حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان، جابجا کردن مواد، جدا کردن منابعی که تاکنون حریق ب

 .گرددنرسیده، کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل می

 ایهای زنجیرهكنترل واكنش

های آن و برخی و جایگزین 3CBrF، 2CBrClF ،2Br2F2Cدمانن هالن ای استفاده از برخی ترکیباتهای زنجیرهواکنش برای کنترل

هاست تر از سایر روشتر و گرانباشد. این عمل برای کنترل حریق مشکل( موثر میK2CO3مانند جوش شیرین )ترکیبات جامد 

 تواند بصورت مکمل برای مواد پر ارزش بکار رود.ولی می

 سوزىآتش وقوع از قبل ایمنى نکات رعایت

 هاى مسکونى و حتى معابر عمومى رعایت کنید.مکانزا را در تمام تأسیسات و اصل دورى مواد قابل اشتعال از وسایل آتش .1

 بینى کنید و وسایل اطفاء حریق را کنترل کنید.ها درهاى خروج اضطرارى پیشدر ساختمان .2

 حداقل دو راه براى خروج اضطرارى از ساختمان تعیین کنید. .3

 ید.مکانى را در خارج از خانه تعیین کنید تا، بعد از گریز، یکدیگر را در آنجا بیاب .4

 برنامه خروج اضطرارى و گریز از آتش را حداقل دوبار در سال تمرین کنید. .5

 حتماً، هنگام خروج از محل، شیر اصلى ورودى گاز به ساختمان را ببندید. .6

سوزى احتمالی، از آشکارگرها )دود، حرارت یا شعله( استفاده کنید و نسبت به نصب آن در منزل براى باخبرشدن از آتش .7

 عمل آورید.ا بهدقت الزم ر

آموزش ببینید و به اعضاء خانواده  را استفاده از آنی نشانى مناسبى در منزل داشته باشید و در مورد نحوهکپسول آتش .8

 کننده اتوماتیك استفاده کنید.هاى بزرگ از سیستم خاموشنیز آموزش دهید. در ساختمان

 .رتی، خوددارى کنیدویژه در نزدیکى منابع حرازا، بهاز انباشتن مواد آتش .9
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از نگهدارى مایعات و گازهاى قابل اشتعال در منزل خوددارى کنید. در صورت لزوم این مواد را در ظروف خاص خارج از  .10

 ساختمان قرار دهید.

 دقت کنترل کنید تا از استاندارد بودن آنها مطمئن شوید.وسایل برقى و اتصاالت آنها را به .11

 آنها را ترمیم کنید.هاى لخت، به محض مشاهده سیم .12

سوزى منزل را ترک خواهید کرد و در صورت لزوم چگونه باره با هم بحث و تمرین کنید که چگونه در هنگام آتشدر این .13

 دهید.نشانى خبر مىگیرید و یا به آتشاز دیگران کمك مى

زی، شامل نوع مصالح ساختمانی، سوخود ایمنى ساختمان در برابر آتش یدر ساخت و انتخاب محل سکونت خود و خانواده .14

ها، مواد پالستیکی، فایبرگالس و نظیر آنها اسکلت ساختمان و اجزاء ساختمانى بنا را مورد توجه قرار دهید. چوب و عایق

 قابل اشتعال، فلزات، گچ، شیشه دیر اشتعال و شن، خاک، سنگ و آجرنسوز غیرقابل اشتعال هستند.

 سوزى بیمه نمائید.در برابر آتشخانه، خانواده و اموال خود را  .15

 سوزىآتش وقوع هنگام ایمنى نکات

 سوزى براى نجات جان خود و مصدومان احتمالی، کامالً حیاتى است.سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش .1

توانید، مى و تا آنجا کهنشانى و اورژانس را خبر کنید یابد، بنابراین بالفاصله آتشدانیم آتش خیلى سریع انتشار مىطور که مىهمان

 اطالعات کاملى در مورد بروز حادثه به آنها بدهید.

 سعى کنید که افراد را از ساختمان بیرون ببرید. .2

 کردن آتش بپردازید.با رعایت جوانب احتیاط به خاموش .3

 بدانید.وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید مگر آنکه مجهز به ماسك تنفسى باشید و کاربرد آن را هیچبه .4

 هر دلیل ناچار هستید وارد اتاق پر از دود شوید جان شما به خطر نخواهد افتاد.اگر به .5

 هاى دیگر استفاده کنید.قبل از فرار از اتاقى که در آن بسته است، در را لمس نمائید. اگر در داغ باشد از خروجى .6
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اى پنجره است بروید و در را ببندید سپس پتو یا فرش را اید فوراً به اتاقى که داراگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده .7

 طورى زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آنگاه، از طریق پنجره، تقاضاى کمك کنید.

هاى آتش مسیرهاى خروجى شما را مسدود کرده است در را ببندید و در اتاق بمانید. تنها با استفاده اگر دود، حرارت یا شعله .8

نشانى تماس بگیرید و موقعیت خود را رچه سفید از طریق پنجره کمك بخواهید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتشاز پا

 خبر دهید.

هاى ساختمان را خاموش کنید تا به این ترتیب از ورود شوید، با حفظ خونسردى تمام تهویهکه در جریان حریق واقع مىزمانى .9

 جلوگیرى شود.اکسیژن به داخل ساختمان 

 در صورت امکان فوراً مواد سالم و قابل استفاده را از محل خارج کنید. .10

 هاى داراى الیاف مصنوعى و پالستیکى را از خود دور کنند.اند باید لباسامدادگران و یا افرادى که در جریان حریق واقع شده .11

 هاى نفتى از آب استفاده نکنید.سوزى سوختدر فرو نشاندن آتش .12

 هاى دیگر خفه کنید.مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمك، پتوى نمناک یا پوشش ظرف .13

 ایمنی برق

برق به عنوان یکی از زیربنایی ترین و اساسی ترین صنایع در کشور بوده و نقش بسیار مهمی در همه عرصه های زندگی ، به خصوص 

های مختلف زندگی چنانچه به نحو غیر صحیح و غیر استاندارد بکار گرفته در توسعه صنعتی دارد. با توجه به اهمیت برق در بخش 

های اقتصادی، اجتماعی و جانی جبران ناپذیر بر جامعه وارد سازد بدین ترتیب رعایت اصول و نکات ایمنی در تواند ضربهشود می

 بکار گیری جریان الکتریسیته الزم و ضروری است. 

 عبور جریان الکتریکی از بدن

کند به مقاومت بدن بستگی دارد. مقاومت بدن افراد مختلف و نیز مقاومت مسیر عبور جریان در شدت جریانی که از بدن عبور می

های گوناگون بدن متفاوت است. به طور کلی پوست، استخوان، چربی و غضروف نسبت به چشم، عضالت و خون مقاومت قسمت
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ان مقاومت بدن در مقابل عبور جریان تاثیر دارند از جمله: ضخامت پوست ، میزان رطوبت، بیشتری را دارند. عوامل گوناگونی در میز

درجه حرارت و مقدار نمك پوست، فشار در نقطه تماس پوست با هادی برق، شدت جریان برق، مسیر عبور جریان. الزم به ذکر است، 

گردیده است. اختالالت قلبی، اختالالت عصبی، اختالالت آمپر تعیین میلی 25گردد مقدار شدت جریان خطرناک که سبب مرگ می

قاومت شدت جریان، م  اختالف پتانسیل، گرفتگی می باشد.حسی، عوارض پاراکلنیکی و سوختگی از مهمترین عوارض ناشی از برق

 باشد.بافت، نوع جریان، مدت تماس، مسیر عبور جریان از عوامل موثر در ایجاد عوارض ناشی از برق گرفتگی می 

 منی مربوط به سیستم های الکتریکینکات ای

 بار بازرسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا نقل را هرچند وقت یك های وسایل برقی به ویژه انواع قابل حمل وسیم

 فرسودگی تعویض نمایند.

 زیر پا قرار داده شود.در  سعی شود هنگام کار با یك وسیله برقی یك قطعه تخته خشك یا صفحه الستیکی ضخیم 

 های برقی از فیوز اتوماتیك و یا مینیاتوری با آمپراژ مناسب با های برق و خرابی دستگاهبرای قطع مدار در موقع اتصالی سیم

 میزان مصرف استفاده شود.

 آن  لکتریکیدقت کنید که هیچ وقت با دست خیس و پای برهنه به لوازم برقی دست نزنید، با خیس شدن بدن از مقاومت ا

 گردد.کاسته شده و لذا عبور جریان الکتریکی از بدن شدیدتر و موثرتر می

 ود گردد و بایستی سعی شهای با درجه رطوبت باال نظیر حمام توصیه نمیبه طور کلی استفاده از لوازم برقی معمولی در محیط

روشنایی آن از خارج تامین شود. در غیر این صورت ها وجود نداشته و حتی االمکان هیچگونه انشعاب برق در این نوع محیط

ها به المپ، طوری طراحی شود که رطوبت در آن موثر نباشد. بخاطر داشته باشید که تحت هیچ شرایطی نیاز است اتصال سیم

 های یاد شده استفاده نگردد.های برقی معمولی در محیطها یا اجاقاز بخاری

  دستگاه برقی دیگر از تعویض و تعمیر آنها خودداری نمایید.در هنگام روشن بودن المپ یا هر 

  های متر( الزم است آنها بوسیله درپوشسانتی 120تا  110اگر پریزهای برق در ارتفاع پایینی از دیوارها قرار دارد )کمتر از

 ایمنی که به همین منظور ساخته شده است، مسدود گردند.
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 دمه کشی برق صهای دیورای، تابلوها یا هر مورد دیگر، دقت گردد به مسیر سیمنصب ساعتکاری دیوارها به منظور هنگام سوراخ

 وارد نشود.

  در مدت تعمیر شبکه و یا دستگاه الکتریکی، بایستی جریان را از منابع قطع نمود و تا اتمام تعمیرات، از اتصال مجدد جریان

فاز در  کشی، سیمهمین راستا بایستی دقت شود که در هنگام سیم توسط افراد غیر مطلع از عملیات تعمیر جلوگیری شود. در

مدار کلید برق قرار گرفته باشد. بدین ترتیب با خاموش کردن جریان از طریق کلید جریان فاز قطع خواهد شد. در غیر این 

الً از انسان و تکمیل مدار مثگردد ولی تماس سیم فاز با بدن صورت هر چند که با بستن کلید برق عملکرد دستگاه متوقف می

تواند منجر به عبور جریان از بدن و برق طریق زمینی که فرد روی آن ایستاده و یا قرار گیری دست بر روی دستگاه یا دیوار می

 گرفتگی شود.

 روی آن سیم صدمه دار را از زیر فرش یا موکت عبور ندهید زیرا ممکن است در اثر عبور و مرور مداوم افراد از هیچگاه سیم برق

ای که به آن وصل است که اندازه مقطع سیم با نوع مصرف کننده دیده و حالت عایق خود را از دست بدهد. همچنین در صورتی

سیم گرم شده و در نتیجه به مرور زمان با کاسته شدن از خاصیت هدایتی آن، به شدت گرم شده، در نتیجه  ،متناسب نباشد

ا، هها، فرشپوشاز آنجایی که در اغلب موارد کف نماید.در اثر تماس سیم فاز با نول ایجاد جرقه میشود و روکش سیم ذوب می

تش اند به سرعت آها و این قبیل زیراندازها از مواد قابل اشتعالی نظیر نخ، پالستیك، پشم و الیاف مصنوعی تهیه شدهموکت

 نماید.گرفته و در نهایت ایجاد حریق می

 در اطراف ساختمان شبکه برق عبور نموده است هنگام تعویض یا دست کاری آنتن تلویزیون در پشت بام یا بالکن  که در صورتی

ها قبیل از آنکه با آن تماس برقرار گردد با ایجاد قوس مواظب خطوط برق باشید. زیرا حوزه القایی حاصل از این نوع شبکه

 د خواهند شد.های شدیالکتریکی منجر به برق گرفتگی و سوختگی

  استفاده از تجهیرات ایمنی و حفاظت فردی از قبیل دستکش عایق، کفش عایق، ابزار استاندارد و غیره در هنگام کار با ادوات

 باشد.الکتریکی بخصوص در مقیاس صنعتی بسیار ضروری می

 ر برق گرفتگی نداشته باشد.وسایل و ادوات برقی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته، نصب و بکار برده شود که خط 
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 های فلزی که مستقیماً تحت فشار ها و سایر قسمتها و متعلقات، همچنین حفاظها، بستهای برق، لولهها، زره کابلپوشش

 جریان الکتریکی نیستند برای جلوگیری از بروز خطر احتمالی باید مجهز به سیستم اتصال به زمین موثر باشند. )سیستم ارت(

 های اتصال به زمین باید دارای ضخامت کافی و نتیجه مقاومت کم باشند.سیستم 

 های برق باید دارای عایق مناسب با فشار الکتریسیته و سایر شرایط بوده و طبق اصول فنی نصب گردیده و حتی االمکان کابل

 در لوله یا کانال مخصوص قرار گرفته باشد. 

 فیوزها اطمینان حاصل نمایید. به هشدارهای فیوز اهمیت داده و از سالمت 

 فشار تحت سیلندرهای

 مورد و نگهداری احتیاط، نهایت با باید باشند،می فشار تحت آنها همگی و بوده اشتعال قابل فشرده گازهای از بعضی اینکه دلیله ب

 که ایفشرده گازهایبمب(.  انفجار مانند) باشد داشته مراهه به مخربی اثرات تواندمی گاز کپسول یك انفجار.  گیرند قرار استفاده

 هلیوم، اتیلن، اکسید کلر، آرگون، آور،بیهوشی گازهای آمونیاک، استیلن، شامل گیرندمی قرار استفاده مورد بیمارستان در

 عوامل همانند هیدروژن و متیل، کلرید اتیلن، اکسید استیلن، .باشد می گوگرد اکسیددی و نیتروژن متیل، کلرید ن،ژهیدرو

 ازت اکسید و اکسیژن که دهرچن. باشندمی اشتعال قابل اتیلن، و کلراید اتیل اتر، اتیلدی سیکلوپروپان، چون آوری بیهوشی

 سوختن روند به که باشندمی یاکننده اکسید گازهای حقیقت در اما اند،شده گذاری عالمت اشتعال قابل غیر گازهای بعنوان

 .مایندنمی کمك

 مجاورت در نباید فشرده گاز هایکپسول .باشد خشك و ضدحریق مناسب، هیتهو دارای باید فشرده گازهای نگهداری فضاهای

 هایاتصال سوختنی، پسماندهای باال، اشتعال قابلیت با هایحالل بخار، هایدیگ ،)گاز یا آب (داغ جریانات حاوی هایلوله

 .باشند مشخصات برچسب دارای باید هاکپسول .گیرند قرار گرما، منابع سایر یا گاز هایشعله حفاظ، بدون الکتریکی

 .باشند کار آماده و بوده ایمن کامال آنکه مگر شود برداشته نباید هاکپسول حفاظتی دریچه سرپوش

 فشرده گاز هایکپسول از استفاده و نگهداری برای عمومی هایاحتیاط

 های آن مطمئن شوید.قسمتی پیش از تحویل سیلندر، از سالم بودن همه 
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 ی گازهای طبی ممنوع است.های تولید و ذخیرهاستعمال دخانیات در محل 

 کاری شیر کپسول و اتصاالت مربوطه خودداری کنید.به طور عمومی از روغن 

 ام کنید.اقدگرم برای برداشتن یخ استفاده کرده و سپس برای انتقال به محیط گرم در صورت یخ زدن شیر کپسول، از آب نیم 

 ها باید به صورت ایستاده و با ابزار مناسب از قبیل زنجیر و ... جهت پیشگری از سقوط مهار شوند.کپسول 

 ها را به صورت مجزا نگهداری نمایید.ها را از با فاصله از یکدیگر قرار دهید و بر اساس نوع گاز، کپسولکپسول 

 باشد. کالهك محافظ شیر بایستی بر روی آن قرار داشته 

 .از قرار دادن کپسول در محیط مرطوب خودداری نمایید 

 ها اطمینان حاصل نمایید.از وجود وسایل اطفاءحریق در نزدیکی محل نگهداری کپسول 

 .سیلندرهای پر و خالی را در مجاورت یکدیگر قرار ندهید 

 ید.ها در مجاورت گرما و زیر نور مستقیم آفتاب خودداری نمایاز قرار دادن کپسول 

 ای بر روی کپسول اجتناب کنید.از آویزان کردن لباس و روپوش و قرار دادن هر نوع وسیله 

 .از غلتاندن سیلندر و یا کشیدن آن بر روی زمین خودداری نمایید و از ترالی جهت حمل سیلندر استفاه کنید 

 اینواقص و مشکالت را به واحد بهداشت حرفهی ایراد فنی یا اعمال و شرایط ناایمن در وضعیت سیلندرها، در صورت مشاهده 

   و یا تاسیسات گزارش دهید.
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 حوادث ناشي از کار

  تعاریف

 گزارش و ثبت
 حوادث و ایمنی اصول با در رابطه واژه این و گردد می اطالق تشکیالت هر در شده بایگانی های ثبت و گزارشات کلیه به واژه این

 .شود می اطالق ارتباط اند کار در شرایط سازی بهینه و ایمنی مسائل با نحوی هر به که ای شده ثبت اسناد کلیه به کار از ناشی

 حادثه
 یا انجام، پیشرفت که است کننده وارد خسارت و رسان آسیب بعضا و ناخواسته و نشده ریزی برنامه پی در پی رویداد چند یا یك

 اثر و یا در ایمن غیر شرایط اثر در یا ایمن غیر کار انجام یا عمل یك اثر در همواره و ساخته مختل را طبیعی بصورت کار ادامه

 اثر برخی در یا خطر یك تشخیص در ضعف یا تشخیص عدم اثر در است ممکن حادثه یك .پیوند می وقوع به دو این از ترکیبی

 .مرکزی( رسانی اکسیژن سیستم در نقص بیفتد)مانند اتفاق خطر کنترل متداول سیستم در موجود های نارسایی

 اجتماعی تامین و کار قانون نظر از حادثه تعریف
 بیمه برای آن سبب به و وظیفه انجام هنگام به هستند که از کار، حوادثی ناشی حوادث کار، از ناشی قانون 60 ی ماده ی پایه بر

 یا و وابسته موسسات یا و کار( )محل کارگاه در شده بیمه اوقاتی است که همه وظیفه انجام هنگام از مقصود .دهد می رخ شده

 ماًموریت انجام دار عهده کار( کارگاه)محل ی محوطه از دستورکارفرما، بیرون به یا و باشد مشغول کار به آن ی محوطه و ساختمان

 آید، به می شمار به وظیفه انجام اوقات جزو نیز کار محل به خانه از وبرگشت بخشی، رفت توان و درمان جهت مراجعه اوقات .باشد

دیگر  نجات برای اقدام هنگام شده بیمه برای که حوادثی .باشد داده رخ کار به محل برگشت و رفت های زمان در حادثه که آن شرط

 .آید می شمار به کار از ناشی نیزحادثه دهد می رخ آنها به کمك و شدگان بیمه

 حادثه  شبه
 گرفته پایان طراحی( بدون زیان اثر بر نه )و شانسی خوش اثر بر شود، اما زیان بروز باعث توانسته می که رویدادی از است عبارت

 ترتیب بدین .داده است رخ حادثه شبه یك نیافتد زمین به و کرده حفظ را خود تعادل بتواند فرد خوردن سر از پس گاه هر.است

 .هستند یکی حادثه شبه و حادثه ی آورنده وجود به عوامل

 آمیز مخاطره عوامل و حوادث از جلوگیري
 جامع کنترل بلکه .نیست ها آن رساندن صفر به یاحتی کردن سد و کار، جلوگیری از ناشی حوادث و با القوه خطرات از جلوگیری

 احتمال که با القوه، ضایعات بهینه کنترل به هم یافتنی که دست است روشی زا آسیب عوامل جامع کنترل .است با القوه عوامل

 .دارد کافی توجه سود دهی توانایی به هم و است آن در ضرر و زیان ایجاد

 حادثه یعنی پیشگیری از مهمی بخش بلکه. باشیم آن آورنده پدید یا شناسایی به اقدام که نیست معنی بدان حادثه از پیشگیری

 .باشد می وقوع از قبل حادثه به رسیدگی یا حادثه بررسی

 هدف

و بهداشت و ایمنی های برنامهاثربخشی نیز و کلی مشکالت، پیشرفت یگستره از ارزیابی یشیوه یك به دستیابیهدف از این کار 

 .باشد می حادثه بروز از پیشگیری برای نیاز مورد اطالعات آوردن دست دار و بهمشکل واحدهای شدن مشخص همچنین

  مشی خط
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 در کند می عوامل مخاطرآمیز ساختن متعادل جهت بالقوه مخاطرات کنترل جامع برنامه یك داشتن به متعهد را خود بیمارستان

 ی گستره از ارزیابی ی یك شیوه به دستیابی  آن از هدف که نماید می شغلی حوادث دهی گزارش و ثبت به ملزم را خود راستا این

 اطالعات آوردن دست به و دار مشکل واحدهای شدن مشخص بهداشت، و ایمنی های برنامه اثربخشی نیز و کلی مشکالت، پیشرفت

 از کارکنان استفاده جهت (کار قانون 95موجود، قوانین با مطابق همچنین و باشد می حادثه بروز از پیشگیری برای نیاز مورد

 بهداشت کارشناس ثبت حوادث توسط فرم تهیه به اقدام کارفرمایان و کارکنان قانونی حق از حمایت و رفاهی و درمانی امکانات

 ای حرفه بهداشت کارشناس بخش، سرپرستار، سوپر وایزر و هر مسئول توسط وقوع حادثه زمان در مذبور فرم که نموده ای حرفه

 .گردد می تکمیل

 مسئولیت.دهند اطالع مسئولین به را ای حادثه هرگونه و مطلع فرم وجود بخش از هر مسئولین توسط کارکنان کلیه است الزم

 .باشد می ای حرفه بهداشت و کارشناس هر بخش کارکنان، مسئولین کلیه عهده بر برنامه این اجرای

  اجرایی روش

 است شده تهیه ای حرفه بهداشت کارشناس توسط حوادث ثبت خام فرم 1-

 .است گرفته قرار افراد دسترس در و بخشها در حوادث ثبت خام فرم 2-

صورت  ای حرفه بهداشت کارشناس توسط حوادث فرم تکمیل نحوه و حوادث ماهیت مورد در واحدها و بخشها مسئولین آموزش 3-

 .است گرفته

خواست  باز عدم بر خاطر اطمینان ایجاد و حوادث فوری گزارش و دهی اطالع جهت آنها الزام و سرپرستی تحت پرسنل آموزش 4-

 بخش هر سرپرستان و مسئولین توسط غیرعمدی حوادث عاملین

 آن تصویر نگهداری و ای حرفه بهداشت واحد به حادثه از پس ساعت 24 تا حداکثر اصلی نسخه ارسال و مربوطه فرم تکمیل 5-

 بخش دربایگانی

 .شود می نگهداری فرد پرسنلی پرونده در اداری امور در جسمی صدمات به منجر حوادث شده تکمیل فرم از نسخه یك 6-

 دستورکار در درمان مدیریت به مربوطه آمار ارسال و پیشگیری جهت اقدام و حوادث اطالعات تحلیل و تجزیه و آمار آوری جمع 7-

 .دارد قرار ای حرفه بهداشت کارشناس
 بیمارستان تعهدات

 افتاده اتفاق حوادث کاهش و یابی علت جهت حوادث گزارش و حوادث ثبت مستمر و مدون برنامه وجود .1

 حوادث ثبت فرم تکمیل نحوه مورد در بخش هر مسئولین آموزش .2

های  آنان، دستورالعمل کار به شروع از قبل کند می موظف را خود االستخدام، بیمارستان جدید و موقتی کارکنان مورد در .3

 .بگذارد آنان اختیار در مربوطه جزئیات تمام با را ایمنی
 افراد وظایف و ها مسئولیت

جهت  مدیریت به الزم های توصیه دادن آنها، به کامل رسیدگی حوادث، تمام سریع و فوری گزارش :بخش هر مسئولین 1-

 کار محیط در موجود خطرات از آگاهی آینده، در مشابه حوادث از پیشگیری
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 کنترل عوامل و کاهش در نکند، تهدید را دیگران و شما ایمنی و سالمتی خطری که رسانید انجام به ای شیوه به را کار :کارکنان 2-

 هایی جهت دهید، روش گزارش را کار از ناشی بیماری و حادثه شبه و حادثه هرگونه کنید، مساعدت حادثه یا و بیماری کننده ایجاد

 .کنید پیشنهاد کار محیط خطرات کاهش یا حذف

 حوادث گزارش و ثبت فرم تکمیل راهنماي

 های موجود بخش کلیه در افتاده اتفاق حوادث شبه و حوادث مستندسازی به عالمه بهلول اقدام بیمارستان کار قانون، 95 ماده طبق

 منجر به حوادث )چه ای حادثه هر بروز زمان در حوادث شبه و حوادث ثبت فرم است خواهشمند لذا .است نموده بیمارستان در

شبه ) نمیشوند نیز مالی خسارات یا بدنی صدمه به منجر که مواردی حتی و مالی خسارات به منجر حوادث چه و بدنی صدمات

منجر  پرسنل فوری اقدام با چند هر کند گیر تخت مختلف های قسمت در دلیل هر به بیمار بدن از قسمتی اگر مثال حوادث، برای

 .ارائه گردد ای حرفه بهداشت کارشناس به و تکمیل ... و ای صدمه هیچ بروز بدون فرد خوردن لیز و نشود، افتادن ای صدمه بروز به

  حادثه

 .گردد وآسیب صدمه سبب که انتظار از خارج و نشده بینی پیش اتفاق یك از است عبارت حادثه

 حادثه شبه

گرفته  پایان زیان بدون طراحی( اثر بر نه و )شانسی خوش اثر بر اما شود، زیان بروز باعث توانستهمی که رویدادیاز  است عبارت

ترتیب  بدین .است داده رخ حادثه شبه یك...نیفتد زمین به و کرده حفظ را خود تعادل بتواند خوردن،فرد سر از پس گاه هر ).است

 .هستند یکی حادثه شبه و حادثه آورنده وجود به عوامل

 حوادث ثبت فرم تکمیل نحوه

 است؟ داده می انجام کاري چه حادثه وقوع در زمان  دقیقا فرد
 هایلوله شستن ها، بخش نیاز مورد شیمیایی مواد سازی مواد، آماده جابجاکردن :مثال دهید) توضیح دقیق صورت به را فعالیت 

 تخلیه، حمل جهت زباله های سطل تجهیزات پزشکی، حمل کردن تجهیزات، تعمیر ضدعفونی جهت فرمالین از آزمایشگاه، استفاده

 .کنید ذکر را است سروکار داشته آن با فرد که تجهیزات ابزارها،. (...بیمار

  (حادثه وقوع علت)است؟ داده رخ چگونه جراحت

 از استفاده عدم بعلت تجهیزات تعمیر حین چشم به خوابی، صدمه بی و خستگی دلیل به کار حین پرستار شدن نیدلینگ: ها مثال

 خوردن بیمار، لیز حمل حین کمر فتق و سنگینی سطل، کشیدگی بعلت زباله های سطل حمل حین کمر به ایمنی، آسیب عینك

 ....تجهیزات در نقص بعلت فرد به صدمه لغزنده، سطح بعلت فرد

 بیماري؟ یا جراحت چگونگی

 رگ به رگ: ها مثال" جراحت "یا" درد "،"صدمه "از تر واضح خیلی تاثیر این چگونگی و گرفته قرار تاثیر تحت که بدن از قسمتی 

 بریدگی جرات، با همراه یا جراحتایجاد  بدون تخت بین بیمار افتادن گیر کارپال، تونل سندرم شیمیایی، سوختگی پشت، شدگی

 ... چشم به عفونی مواد ورود دست، انگشت
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 است؟ کرده وارد آسیب فرد به مستقیما که اي ماده یا ئش

 . ...آزمایشگاه، تجهیزات ها، اسید استیك، فرمالین، لوله کننده کلرین، ضدعفونی بتونی، کف: مثال

 ...کار عینك، گوشی، ماسك، دستکش، لباس :فردی حفاظت لوسای

 حوادث بندي طبقه

 .گویند حادثه گردد کار محیط در بدن به زخم یا جراحت به منجر که رویدادی هر به

 موادشیمیایی حرارت، برق، از ناشی های سوختگی یا حشرات گزش شکستگی، شدن، استیك نیدل شدگی، سوراخ بریدگی، : مثال

 حوادث جزء صورتی در )البته پیوندی هایرباط و مفاصل و عضالت کشیدگی و کوفتگی از ناشی هایآسیب اشعه، تابش یا و

 (.دهند رخ کار محیط در مشابه حوادث دیگر و خوردن لیز و افتادن چون مواردی نتیجه در که شود می محسوب

 پوستی هاي ناراحتی یا اختالالت بیماریها، بندي طبقه

 پوستی بیماریهاي یا اختالالت
 .شوند می دیگر ایجاد مواد یا گیاهان شیمیایی، مواد با شغلی تماس اثر در که هستند هایی بیماری شامل 

 آکنه روغنی، سمی، گیاهان یا اولیه زا های و حساسیت کننده تحریك توسط شده ایجاد جوش یا اگزما، تماسی، های درماتیت: مثال

 ...پوست شدن ملتهب رنگی، اولسر اصطکاک، از ناشی تاولهای

 تنفسی موارد
 .کاراست محیط در بخارات، فیوم شیمیائی، گردوغبار، گازها، مواد بیولوژیکی، عوامل با همراه که هستند بیماریهایی

 ریوي بیماریهاي
 سمی، مواد استنشاق باال، باحساسیت های پنومونیت هوائی راههای واکنش از ناشی کردن عمل بد سندرم شغلی، آسم توبرکلوزیس،

 ....دیگر و پنوموکونیوزهای انسدادی مزمن برونشیت سمی، مواد استنشاق از ناشی صدمه

 مسمومیت

یا  بدن مایعات سایر دیگر، بافتهای خون، در سمی مواد طبیعی غیر های غلظت توسط شده ایجاد اختالالت شامل مسمومیت

 .شود می وارد بدن به سمی مواد جذب یا بلع بواسطه که استنشاقی

دیگر،  یاگازهای هیدروژن سولفید مونوکساید، کربن از ناشی مسمومیت دیگر، فلزات جیوه یا سرب، از ناشی مسمومیت: مثال

از  ناشی مسمومیت کش، حشره اسپری های از ناشی مسمومیت دیگر، آلی حاللهای یا کربن، تتراکلرید بنزن، از ناشی مسمومیت

 ...فرمالین مانند دیگر سمی مواد

 شغلی بیماریهاي سایر

های  جرقه یونیزان، پرتوهای از ناشی اثرات ، محیط گرمای اثرات وسایر گرمائی استرس گرما، از ناشی خستگی گرمازدگی،: مثال

 ...هپاتیت، یم،بدخ یا خیمخوش تومورهای بروسلوز، ایدز، مثل عفونی پاتوژنی هایبیماری لیزرها، بنفش، ماوراء اشعه جوشکاری،

 ثبت قابل موارد

که  شغلی صدمات و ها مرگ،بیماری :شامل .شوند گزارش باید هستند ثبت قابل که شغلی صدمات و ها بیماری از مواردی فقط

های  کمك) پزشکی دیگر،درمان کار به انتقال کاریا انجام توانایی شدن کاری،محدود روز رفتن دست از به منجر
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بازگشت  قابل غیر های ی سرطان،بیمار مثل کار با مرتبط موارد همچنین( پزشك توسط تشخیص صدمات و اولیه،بیهوشی،بیماری

از  ناشی ،بریدگی پوست در سوزن سر اتفاقی رفتن سماخ،فرو پرده شدن سوراخ ، استخوان برداشتن ترک و ،مو مزمن،شکستگی

 حرارت، ، برق از ناشی های سوختگی یا حشرات گزش ، شکستگی ، شدگی سوراخ و عضالنی اسکلتی برنده،اختالالت و تیز وسائل

 صورتی جزء در البته )پیوندی رباطهای و مفاصل و عضالت کشیدگی و کوفتگی از ناشی های آسیب ، اشعه تابش یا و شیمیایی مواد

 وشبه(.دهند رخ کار محیط در مشابه حوادث دیگر و خوردن لیز و افتادن چون مواردی نتیجه در که شود می محسوب حوادث

 ای بروز صدمه به منجر پرسنل فوری اقدام با چند هر کند گیر تخت مختلف های قسمت در دلیل هر به بیمار اینکه مانند) حوادث

 .هستند ثبت قابل ...موارد سایر و .نشود
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 نمونه فرم ثبت حوادث 

 


