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 مقدمه:

 

فعالیت های خود را در راستای ايمن سازی شرايط شغغلي اغاراران     1(OSHA)سازمان مديريت بهداشت شغلي 

                          سازمان دهي ارده است.و هم چنین اارفرمايغان را بغف فغراهم دوردن م غیط اغاری ايمغن بغرای اارانغان وادار         

 مي سازد.

مشغغو  بغف اغار    پسغت شغغلي    رانهغاا را در  نفغر  ها میلیون سراسر دنیامراقبتي در بیمارستان ها و تسهیالت در 

 را تهديد مي اند. بیمارستاني خطرات شغلي بسیاری سالمت اارانان باشند و از اين رو مي

هم چنین بف ارائغف  ای مقابلف با دنها مي پردازد.بف ذار نمونف هايي از اين خطرات و راهکارهايي بر اين اتاب راهنما

 پرداختف است. بیمارستاني مت و ايمني ااراناناستانداردها و شیوه های ااری مناسب برای سال

يک بیمارستان عمومًا شامل بخش های زير مي باشد اف اهغم ايغن بخغش هغا از نهغر بهداشغت و ايمنغي شغغلي         

 عبارتند از:

 بخش جراحي .1

 بخش مراقبت های ويژه .2

 واحد دزمايشگاه .3

  راديولوژیواحد  .4

 بخش اورژانس .5

 واحد تاسیسات .6

 (laundry)واحد رختشويخانف  .7

 CSRواحد تداراات مراای  .8

 دشپاخانف .9
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 واحد خدمات .11

با توجف بف وجود عوامل زيان دور مختلف در بخشهای عنوان شده بیمارسغتانها مرااغا مراقبتغي از جملغف عوامغل      

دور  دور شیمیايي بیولوژيکي، فیايکي ، دراونومیک و مکانیکي خطرات احتمالي ايجاد شده از اين عوامل زيان زيان

ارديغده اسغت    2117در سا   OSHAهای ممکن جهت ااهش و يا حذف اين عوامل توسط سازمان و نیا راه حل

 پردازيم. اف در اين اتاب بف ذار دن مي

 

 

 

 

 

 فصل او 

 راحيغبخش ج
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 بخش جراحی -1

 موضوعات بهداشت و ايمني متداو  در بخش جراحي بیمارستان عبارتند از:

 . اازهای بیهوشي زايد1-1

 منتقل شده از راه خون های . پاتوژن1-2

 . حساسیت التکس1-3

 . اازهای فشرده1-4

 . پوسچرهای ااری نامناسب و ساان1-5

 . دود ناشي از تخريب بافتها1-6

 . خطرات لیار1-7

 . مواد شیمیايي پرخطر1-8

 . خطرات تجهیاات1-9

 . زمین خوردن ، لغايدن1-11

 . مواجهف با تشعشع1-11

 . سل1-12

 

 1د:گازهای بیهوشی زای (1-1

اازها و بخارهای بیهوش اننده اف در طي روند جراحي در م یط اتاق نشت پیدا میکنند اازهای بیهوشي زايد 

 نامیده میشوند.

 دن ها شامل مونواسید نیتروژن)ااز خنده(و عامل های هالوژنف هستند شامل:

 Enflurane  )انفلوران( 

 Isoflurane  )اياوفلوران( 
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 Sevoflurane  )سووفلوران(  

 Desflurane  )دسفلوران( 

 Halothane  )هالوتان( 

جف،سغر  اثرات مضر احتمالي مواجهف با اين اازها بر سالمت انسان عبارتند از:از دست دادن هوشیاری،تهوع،سرای

 درد،خستگي،ت ريک پذيری،

 خواب دلوداي،مشکالت در تطابق،نازايي،سقط جنین،نواقص مادرزادی،سرطان،مشکالت ابد و الیف.

 احتمالی:خطرات 

  موارد زير رخ میدهد: درمواجهف با اازهای بیهوشي زايد 

 روش ااری ضعیف در طي بیهوشي بیمار .1

 اتصاالت ضعیف و نامناسب خطي ااز شکاف و .2

 نگهداری ناقص و نامناسب ماشین دالت .3

  (PACU) 1يا بخش مراقبت های بعد از بیهوشي recoveryبازدم بیمار در اتاق  .4

 عبارتند از:راه حل های ممکن 

 ارائف میدهد: ی تلف شدهتوصیف های زير را در رابطف با مواجهف با اين اازهاOSHA راهنمای 

 اق عملالف( استفاده از سیستم های مناسب بازيافت اازهای بیهوشي در ات

تشغخیص و اصغالد درزهغا و شغکاف      ،دنهغا جمغع دوری و انتقغا    م بغو  شغده و   تخلیف مناسب اازهغای زايغد   

 ها،رسیداي بف روش های ااری،تهويف مناسب و موثر اتاق

  

فراهم دوردن سیستم تهويف مناسب در جهت نگهداری غلهت ااز واحغد در حغد پغايین تغراز سغطج مواجهغف        ب(

 شغلي قابل اجرا

دخرين شیوه های طراحي تاسیسات مراقبتي و بهداشتي مطابقغت   و طراحي سیستم های تهويف بايد با ويژاي ها

 باشد. داشتف

     برای ااهش غلهت اازهای بیهوشي هدر رفتف در اتاق عمل میاان تباد  هوا)رقیق اغردن هغوای اتغاق

 بار هوای تازه در ساعت میباشد. 3تغییر در ساعت با حداقل بار  15عمل بف وسیلف تهويف(حداقل 
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زهغای بیهوشغي هغدر    استفاده از سیستم های تهويف مناسب بف منهور رقیق اردن هوا برای ااهش غلهغت اا  (ج

                recoveryرفتف در اتاق های 

  بار از دن هوای تازه در ساعت  2بار تباد  هوا در ساعت انجام دهد اف حداقل  6اين سیستم بايد حداقل

 است.

انجام نهارت و انتر  های دوره ای با توجف بف میاان اازهای موجغود در منطقغف ای اغف پرسغتاران در حغا        (د

 فعالیتند و ناديک بف سر بیمار است.

 :توجف 

روش های نمونف برداری تصادفي اف برای شناسايي م یط هايي بغف اغار میغرود اغف اازهغای بیهوشغي در دنجغا        

سطج اازهای استنشاق شغده توسغط پرسغتاران     از دقیقي )اتاقهای ريکاوری( تشخیص بیشترين غلهت را دارند 

رستاران بف بیماران در اتاق ريکاوری احتماال سغطج ايغن اازهغای تخمغین زده     بف علت ناديکي پ .دهد نميبالیني 

شده امتر از حد واقعي دن است بف همین دلیل نمونف برداری شخصي میتواند میاان اازهای بیهوشي هدر رفتف 

 ای را اف پرسنل در تما  با دن واقع میشوند بف اندازه ای ص یج تر مشخص نمايد.

 گهداری و حفاظت از سیستم های تهويف بف منهور در حداقل نگهداشتن اين اازهای هدر رفتفانجام برنامف ن (هغ

موارد زير را بیغان    OSHAدر بخش خطرات سالمتي در توصیف های ساالنف و فنيبف عالوه،ت قیقات بیمارستاني،

 میدارد:

خغاموش شوند.ماسغک هغای     بخارسازهای دستگاههای بیهوشي در هنگامي اف مورد استفاده قغرار نمیگیرنغد   (و

پیشگیری از ترشج و نشت اازهای بیهوشي میتواند غلهت اين اازهای رت مناسب،لولف های تراشف باد شده و صو

 هدر رفتف را در پايین ترين سطج خود نگف دارد.

 ماه يکبار. 4بازرسي دستگاههای بیهوشي توسط نماينداي ها يا افراد واجد شرايط حداقل هر  (ز

میلي لیتر در دقیقف باشد و م دوده مواجهف  111مقدار نشت ااز بايد امتر از عمل نرما  و معمولي در طي يک 

 (NIOSH)1 نستیتوی ملي ايمني و بهداشت شغليا و تما  پرسنل با اين اازها نبايد از حد توصیف شده توسط

 تجاوز نمايد.

 بیهوشي)اتصاالت،لولف هاو...(معاينف و بازديد شوند.قبل از استفاده روزانف بايد تمام تجهیاات  (د

 ترشج مايعات بیهوشي بايد بف سرعت تمیا شوند. د(
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بف اجرا درديغد و اطالعغات مناسغب اغرددوری شغود و در       OSHAبرنامف های دموزشي بر طبق استانداردهای  (ط

 .اختیار پرسنلي قرار بگیرد اف در معرض استنشاق اين اازها قرار ارفتف اند

 

(BBPs)اتوژن های منتقل شده از راه خون( پ1-2
1 

 :خطرات احتمالی

اارمندان را در معرض عفونت حاصل از پاتوژن هغای خغوني   ، OPIM))2مواجف شدن با خون و ساير مواد عفوني 

 قرار میدهد.  (HIV)ونقص ايمني انساني  C(HCV)  ،هپاتیت B(HBV) یتمانند هپات

 راه حل های ممکن:

 بیان میدارد اف : OSHAاستاندارد پاتوژن های منتقل شده از خون 

مغورد اسغتفاده قغرار     OPIMمهندسي و انتر  روش های ااری برای حذف يا اغاهش تمغا  بغا خغون و      الف(

بگیرد.همچنین میتوان جراحات حاصل از وسايل نوک تیا و برنده را با استفاده از وسايل ذار شده در زير ااهش 

 داد:

 و ساير وسايل تیا و برنده بي خطر سوزن 

 سوزن های بخیف نوک اند 

 اتصاالت وريدی بدون سرسوزن 

 مخازن مناسب برای وسايل برنده و تیا 

 در نهر ارفتن منطقف ممنوعف برای اباار دالت جراحي 

 روشهايي برای رد و بد  اردن ايمن تجهیاات بین جراد و دستیاران 

دان وسیلف میتوان بف جابف جايي وسايل جراحي پرداخت بدون دنکغف  تکنیک دست های دزاد روشي است اف ب

 چندان بف دخالت دست نیاز باشد.

قابغل پغیش     OPIM اار احتما  تما  بغا خغون يغا     (PPE)3.استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب ب(

بیني است.اين وسايل حفاظت فردی بايد ت ت شرايط عادی و در طو  مدت زمان استفاده غیغر قابغل نفغوذ    
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 دنهغا   مورد استفاده بف تما  های پیش بیني شده بستگي دارد.نوع مناسبوسايل حفاظت فردی باشند.انواع 

 وارد م دود نمیشود.برای مثا :شامل دستکش،اان،شیلد صورت و پوشش افش است و البتف تنها بف اين م 

  در هنگامي اف احتما  تما  دست با خون وOPIM    وجود داشتف باشد يا دستها با سغطود و اشغیا

 دلوده تما  دارند بايد از دستکش استفاده نمود.

    در زمان ترش ات و قطرات خوني بايد از ماسک بف همراه پوشش و حفاظي برای چشم هغا اسغتفاده

 ارد.

و ساير وسايل نوک تیا و دلوده بايد در اسرع وقت دور انداختف شوند و در سغطل هغای مناسغب    سرنگ ها  ج(

 انداختف شوند.

ديک بف م لي باشند اف وسايل نوک تیا مغورد  ک تیا بايد تا دنجا اف ممکن است نااانتینرهای وسايل نو د(

 استفاده قرار میگیرند.

 یا ارد.بايد از خم اردن سرنگ و وسايل نوک تیا پره ه(

 بريدن يا شکستن وسايل نوک تیا دلوده ممنوع است.

امکانات و تجهیاات شستن دست بف سهولت در دستر  اارمندان باشد و اارمندان بالفاصلف بعغد از انغدن   

 دستکش ها و ساير تجهیاات حفاظتي دستهای خود را بشويند.

  در صورت تما  دست ها با خون وOPIM        بايد دستها را بغا دب و صغابون هغای مناسغب شسغت و

 شو داد.

     اار سینک برای شستن دستها در اختیار پرسنل وجود نداشت بايد ابتدا دستها را بغا تمیغا اننغده

 های مناسب اندزدايي ارد و بف م ض دسترسي بف دب و صابون سريعاً دنها را شست.

 اار دستها با خون وOPIM  از يک ماده ضدعفوني اننده مناسب نیا قابغل  تما  نداشتند استفاده

 قبو  است.
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 1حساسیت التکس( 1-3

 :خطرات احتمالی

 حساسیت بف التکس در صورت تما  با تجهیاات و مواد ساختف شده از التکس مانند دستکش،لولف،ااتاترها

 راه حل های ممکن:

حساسیت،دسغتکش هغای دارای پوشغش    استفاده از دستکش هايي مثل دستکش های بدون پودر،ضد  الف(

داخلي و ساير م صوالت مشابف برای افرادی اف بف دستکش های معمولي حساسیت دارند.البتغف بايغد توجغف    

 داشت اف دستکش های ضد حساسیت بف اين معنا نیست اف اين دستکش ها فاقد التکس میباشند.

 یرند اف عبارتند از:بف عالوه روشهای ااری مناسب نیا بايد مورد استفاده قرار بگ

 فراهم دوردن م یطي ايمن از نهر التکس ب(

 استفاده از دستکش ها و م صوالت فاقد التکس ج(

 انتخاب دستکش بدون پودر د(

 

 گازهای تحت فشار (1-4

در سیسغتم هغای اغازی     در تجهیاات و امکانات مراقبتي بیمارستاني اازهای فشرده و يا ت ت فشار معموالً

 شده و يا در سیلندرهای انفرادی ااز وجود دارند.شکستف تعمیر 

 خطرات احتمالی:

 ممکن اسغت  است البتف اين خطرات  دهنده دن تشکیل انواع مواد شیمیايي بستف بفخطرات اين اازها بیشتر 

 نفجار و مسمومیت را نیا شامل شود.دتش سوزی،ا

 راه حل های ممکن:

 اازهای فشرده مطابق با استانداردهای مربوطف اازهای ت ت فشارز اانبار اردن،اار اردن و استفاده  الف(

 ودی نگهداری شوند.متمام سیلندرهای ااز چف خالي و چف پر بايد بف صورت ع ب(

                                                                 

1
 . Latex Allergy      تواند ايجاد  تيك است كه ميالتكس نوعي الس

 حساسيت كند.



 01 

 نبايد بف اين سیلندرها ضربف زد يا موجبات سقوط دنها را فراهم ارد.ايمن نمودن سیلندرهای ااز.  ج(

اجتناب از اشغیدن و غلتانغدن    م افظ و االهک های پوششي.اده از حمل و نقل سیلندرهای ااز با استف د(

 اين سیلندرها.

 

 پوسچرهای کاری نامناسب و ساکن (1-5

بغف طغور نمونغف     معموالًاارانان بخش جراحي در طوالني مدت مجبورند حالت هغای سغاان داشغتف باشغند.    

سغاان در   1تا بف اين وسیلف پوسچرهای اارانان با قدهای متفاوت بف سطود مختلف از نهر ارتفاع نیاز دارند

 دنها امتر شود.

 خطرات احتمالی:

ايستادن در پوسچرهای ساان در طو  مدت عمل سبب خسغتگي عضغالني و تجمغع خغون در قسغمت       الف(

 های پايین بدن میشود.

 ايستادن بر سطود سخت مانند بتون باعث ايجاد درد و دسیب در قسمت پا میشود. ب(

از ايستادن های طوالني،خمیداي تنف و اردن و قرار اغرفتن دسغتها بغاالتر از     ناسب بدنپوسچرهای نام ج(

 ارتفاع ااری مطلوب منتج میشود.

 راه حل های ممکن:

 استفاده از صندلي و چهار پايف در هر اجا اف ممکن است. الف(

 میباشند.استفاده از افش هايي اف در ناحیف پاشنف و اف پا دارای اليف زيرين نرم  ب(

مرتغب  ام ارتفاع بف منهور اجازه دادن بف اارانان برای تغییر  باريک فراهم دوردن نوار زيرپايي يا سکوی ج(

 با باال بردن يکي از پاها.وضعیت بدن 

 استفاده از سطود و میاهای ااری اف ارتفاع دنها قابل تنهیم است. د(

 استفاده از تشکهای ضد خستگي.ه( 
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 1بافتهاناشی از تخریب  دود (1-6

بخش های الکتروسغرجیکا  اسغتفاده شغود و يکغي از تولیغدات       ممکن است در طي اعما  جراحي با لیار از

ارهغای  اين دود حاوی اازهغا و بخ  جنبي اين واحدها دود است اف در اثر تخريب حرارتي بافت ايجاد میشود.

اده بافت سلولي زنده يا مرده)شامل ذرات خون( و ن،فرمالدئید،بیودئروسو ،مسمي مثل بنان،سیانید هیدروژ

 ويرو  است.

ت قیقات فقط بف سرايت بیماری از طريق دودهای جراحي م دود میشود ولي احتما  تولید ذرات ويروسغي  

عفونت زا بف ويژه هنگام درمان زایل های مقاربتي وجغود دارد.م ققغان بغر ايغن باورنغد اغف دود بغف عنغوان         

 های سرطاني اف توسط تیم جراحي استشمام میشود عمل میکند.مسیری برای سلو  

 خطرات احتمالی:

تما  با دودهای غلیظ میتواند منجر بف اثرات ت ريکي چشمي و قسمت های تنفسغي فوقغاني شغود و     الف(

 مشکالت چشمي و بینايي را برای اروه جراحي در پي داشتف باشد.

باشند اف بف خغودی خغود پتانسغیل اثغرات شغديدی ماننغد       اين دودها ممکن است حاوی اازهای سمي  ب(

 تغییرات ژنتیکي و اثرات سرطان زايي را دارند.

 راه حل های ممکن:

 استفاده از خارج اننده های دود قابل حمل و سیستم های سااشن با فیلترهای داخلي الف(

يغن  تغا بغف ايغن وسغیلف بتوانغد       ا 2استفاده از خارج اننده های دود و سااشن ها با دهانف سرلولف حغدود   ب(

 دلوداي های منتقلف از راه هوا در ناحیف جراحي را بف صورت موثرتری بگیرد.

 داشتن خارج اننده دود در هر اتاق جراحي اف دود در دن تولید میشود. ج(

 خارج اردن تمام دودهای تولیدی بدون توجف بف اين اف چف میاان دود تولید شده است. د(

ينغد جراحغي و   اف ذرات منتقل از راه هوا در فرد داشتن خارج اننده دود در تمام مدت زمانيروشن نگف  ه(

 ديگر اعما  در حا  تولید شدن هستند.

توجف بف اين اغف تمغام لولغف ها،فیلترهغا و جغاذب هغا عفغوني انغد و انهغا را بغف شغیوه ای مناسغب معغدوم               و(

 استفاده نمايید. OSHAئف شده توسط نمايید.برای اين اار از توصیف و پیش ایری های ارا

                                                                 

1
 . Smoke plume 
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 استفاده از لولف های جديد قبل از هر عمل و تعويض فیلتر خارج اننده دود طبق توصیف سازنده دن. ز(

 بازرسي مرتب سیستم های خارج اننده دود برای اطمینان از عملکرد مناسب دنها. د(

 

 خطرات لیزر (1-7

 نوع از لیار استفاده میشغود.تقريباً  12در استفاده الینیکي تنها از با اين اف صدها نوع اشعف لیار وجود دارد 

هستند و هدف از طراحي دنهغا دزاد   4تمام م صوالت لیار اف در جراحي مورد استفاده قرار میگیرند از نوع 

وقتي اشعف های لیغار در م غیط درمغاني     اردن تشعشعات ارمايي بف منهور تغییر بافتهای بیولوژيکي است.

ر میشود بیمار و پرسنل هر دو بايد اارهايي بف منهور حفاظت از خود انجام دهند.اسغتفاده مناسغب از   منتش

 لیار مستلام فهم ااملي از تاسیسات،دموزش و نیازمندی های اجرايي است.

نمايند و درجغف   لیار را بر اسا  توانايي های دن در دسیب رساني بف چشم و پوست بف چند دستف تقسیم مي

  لیار بايد بر روی دن برچسب زده شده باشد و روی سیستم مشغخص اغردد و ايغن طبقغف بنغدی از      و اال

 )دارای خطرات جدی(را در بر میگیرد. 4تا  )بي خطر(1

 خطرات احتمالی:

  .جراحات چشمي خطرناک در اثر پرتوهای مستقیم لیار يا انعکا  دنها الف(

 .قتي از مسیر خود من رف میشوندوسوختن پوست در اثر پرتوهای مستقیم لیار  ب(

 . (LGAC)1خطرات تنفسي در اثر استنشاق ذرات دلوده تولید شده توسط لیار در هوا ج(

 راه حل های ممکن:

2موسسف استاندارد ملي دمريکا 
(ANSI) در رابطف با استفاده مناسب  رالیار ايمن  و راهنمائیهايي استانداردها

در م یط های بهداشتي با اهداف تشخیصي،زيبايي،درماني و پیشگیری ارائف داده است.اين  دنو بي خطر از 

 توصیف ها بف شرد زير است و بف نهر میرسد اف در اين صنعت برای همف قابل اجرا باشد:

بغغر روی ايغغن عینغغک هغغا جغغرم     اسغغتفاده از عینغغک هغغای م غغافظ در برابغغر تغغابش هغغای لیغغار.     الغغف( 

 و طو  اشعف لیار بايد ثبت شده باشد. 1ODحجمي)چگالي(چشمي 

                                                                 

1
 . haser- generated airborne Contaminants  

2
 . American- National standard Institute 
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زدن برچسب های هشدار دهنده در معرض ديد بر روی درهغای ورودی جغايي اغف لیغار بغرای مصغارف        (ب

ايغن   برای اخطار بف اساني اف بف ايغن م غیط هغا داخغل میشغوند.     (LTCA)2  درماني در دنها استفاده میشود

 بايد از روی درها برداشتف شوند.عاليم در هنگامي اف اشعف لیار استفاده نمیشود 

 توسط افراد متخصص دارای مجوز در اين زمینف انجام شود.نگهداری سیستم لیار بايد  (ج

استفاده از تهويف موضعي و سااشن هايي با فیلترهای داخلي بف منهور ااهش دلوداي های هغوايي تولیغد    (د

 (LGAC) شده از لیار

اسب بف منهور ااهش تشعشعات انتقالي لیغار بغف امتغر از بیشغترين حغد      استفاده از فیلترها و موانع من (هغ

3مجاز 
(MPE)          برای تمام پنجره های بیروني و داخلغي و راهروهغايي اغف در منطقغف خطرنغاک ظغاهری يغا

 مورد استفاده قرار میگیرد. 4 و 3Bقرار ارفتف اند البتف اين حفاظت ها برای اشعف لیار نوع  (NHZ)4صوری 

ان از اين اف از تکنیک های تراز و االیبراسیون بغف منهغور وارسغي سیسغتم هغای لیغار اسغتفاده        اطمین (و 

 میشود.

 (MPE)استفاده از حفاظت های پوستي در زماني اف میاان تشعشغعات ناديغک بیشغترين حغد مجغاز دن       (ز

 است.

 نمايند. استفاده مي4  و 3Bپرسنل بخش هايي اف از لیار نوع  تهیف جاوات دموزشي برای (د

 انند دارای اواهینامف باشند اطمینان از اينکف پرسنلي اف از سیستم های لیار استفاده مي (ط

 

 مواد شیمیایی خطرناک (1-8

 خطرات احتمالی:

لیغد  مواجف شدن با مواد شیمیايي خطرنااي اف در م یط های جراحي بف نوعي از دنها استفاده میشود و يا تو

 .دن مواد و دماده سازی دنها و نیا در اتاق عملار میشوند خصوصاً در طي مخلوط

                                                                                                                                                                                                          

1
 . Optical Density 

2
 . Laser treatment controlled Area 

3
 . Maximum permissible Exposure 

4
 . Nominal Hazrdzone 
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تواند در برایرنده پراستیک اسید مورد استفاده در دستگاههای استريل اننده،متیل متااريالت  اين مواد مي

(MMA)         سمان داريلیک مورد اسغتفاده در پروتاهغای اسغتخواني طغي جراحغي هغای ارتوپغدی و اازهغای،

 بیهوشي هدر رفتف و زايد باشد.

 راه حل های ممکن:

 متیل متااريالت را مخلوط نمايید.تنها در سیستم های بستف  الف(

نغغده وقتغغي اغغف از دسغغتگاه   درج شغغده روی دسغغتگاههای اسغغتريل ان  توجغغف بغغف دسغغتورالعمل هغغای  ب(

استفاده از عینک های حفاظ دار و باز اردن دستگاه تنها هنگامي اغف   استريالزيسیون سرد استفاده میشود.

 اردن دن ايمن شده باشد.باز 

 استفاده از داروهای ضدعفوني اننده و ساير م صوالت بي خطر ج(

اطالعات نگهغداری و ذخیغره    اطالع رساني بف پرسنل در مورد خطرات مواد شیمیايي و در دستر  بودن د(

 اف در فعالیت های دنها مورد استفاده قرار میگیرد.  1MSDS ايمن مواد شیمیايي 

در خصوص سغرواار  اطالعات ذخیره ايمن مواد شیمیايي  MSDSمتابعت و درک تمام دستورالعمل های  ه(

 داشتن،ذخیره و مصرف مواد شیمیايي خطرناک

 

 خطرات تجهیزات (1-9

 خطرات احتمالی:

مواجف شدن با سوختگي يا شوک در نتیجف عدم نگهغداری مناسغب از تجهیااتغي مثغل اتواالو،اتاقغک هغای       

 .اند دموزش مناسب نديده ي افحرارتي،دستگاه احیای قلبي)فیبريالتور( و يا پرسنل

 راه حل های ممکن:

 ايجاد يک برنامف بهداشت و ايمني با هدف انتر  مرتب شرايط تجهیاات و فعالیغت اغاری پرسغنل اغف مغي     

 تواند دربرایرنده موارد زير باشد:

 ص یج و ايمن از تجهیاات و نیا تمیا نمودن دنهادموزش و تربیت اارانان برای استفاده  الف(

                                                                 

1
 . Material Safety Data Sheets  
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 فضای ااری اافي برای دسترسي بف تجهیاات  ايجاد ب(

 بازديد مرتب از تجهیاات قبل از استفاده ج(

 بازديد از سیم های وسايل و تجهیاات و عدم استفاده در صورت فرسايش يا دسیب ديداي (1-ج

د از دن استفاده نشود و از امک افغراد متخصغص در زمینغف    اار دستگاهي چندان سالم بف نهر نمیرس (2-ج

 تجهیاات استفاده شود.

اطمینان از اينکف تمام دستگاههای الکترونیکي ناديک منبع دب قرار ارفتف اند يا بف زمین م کغم وصغل    د(

 شده اند.

سغتفاده از  استفاده از وسايل حفاظتي فردی مناسب و فعالیت اغاری ايمغن بغرای اغاهش خطغرات)مثالً ا      ه(

دستکش در هنگام سرواار داشتن با اشیا داغ و باز نکردن اتواالو و دستگاه استريل اننده تا زماني اف اشیا 

 درون دن سرد نشده اند.(

 پیوست بودن دستورالعمل های سازنده تجهیاات بف دن بف منهور اطمینان از استفاده ايمن از تجهیاات و(

 

 لغزیدن ( زمین خوردن،1-11

 خطرات احتمالی:

 الف( سقوط بر روی وسايل سیم داری اف سیم دنها هم رنگ سطج زمین است.

ب( لغايدن بر روی خرده های باقیمانده )باند،لولف،خون،مايعات( ترشج شده يا ريختغف شغده بغر روی سغطج     

 زمین.

 ج( ایر اردن پا بف سیم هايي اف برروی زمین افتاده.

 راه حل های ممکن:

 ن م یط ها در شرايطي منهم و بهداشتي و تمیاالف( نگهداشت

ب( نگهداشتن راهروها در شرايطي تمیا و دارای تعمیرات مناسب و بدون وجود مغانع و ارفتگغي در مسغیر    

 راهرو

ج( وجود روزنف و مخرج در سقف يا اف دستگاهها و تجهیاات بغرای خغروج سغیم دسغتگاهها و اطمینغان از      

 عبور افراد عبور نکرده اند. اينکف اين سیم های برق از م ل
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تا مشخص تر بف نهر  Xد( نشان دار اردن تجهیاات سیار با رنگهای روشن و درخشان يا عالمت 

  تي قابل شست و شو و بادوام باشندبرسند.عالمت ها بايس
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 فصل دوم

 ICUبخش مراقبت های ویژه)متمرکز(
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 ICU1بخش مراقبت های ویژه)متمرکز( -2

 

 

 بهداشت و ايمني متداو  در اين بخش عبارتند از:موضوعات 

 (BBPS) عوامل بیماری زای خوني .2-1

 فضای ااری .2-2

 ، زمین خوردنسقوط،لغاش .2-3

 حساسیت بف التکس. 2-4

 تجهیاات . خطرات 2-5

 سختي م یط اار .2-6

 استر  م یط اار .2-7

 عفونت های استافیلواولي مقاوم بف متسیلین .2-8

 

 (عوامل بیماری زای خونی1

 خطرات احتمالی:

و عوامل بیماری زای خوني بف علت ماهیغت سغريع و تهديغد     OPIMبف علت تما  با خون، ICUاارانان بخش 

 دمیا اين عوامل در معرض خطر هستند.

 راه حل های ممکن:

ي پیش ایرانف در هنگغام سغرواار داشغتن بغا خغون و سغاير       ياستاندارد پاتوژن های منتقل از راه خون،توصیف ها

 –رای توضی ات بیشتر در اين زمینف نگاهي بف خطرات اسغترده مراقبغت هغای بهداشغتي     عفونت زاها مي اند.ب

 عوامل بیماری زای خوني بیاندازيد.اطالعات مختصر در اين رابطف بف شرد زير است:

 الف( فراهم اردن انتر  های مهندسي و روش های ااری

یل و بف حداقل رساندن برخورد بغا عوامغل   انتر  های مهندسي و روش های ااری بايد وسايل ابتدايي برای تقل

بیماری زای خوني باشد. انتر  های مهندسي بف وسیلف انتقا ،حذف يا منغاوی و اياولغف اغردن خطغرات باعغث      

                                                                 

1
 . Intensive care unit 
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بف همین دلیل بايد از اين روش ها اسغتفاده   .اردد ميعوامل بیماری زا  بااارانان  در معرض قرار ارفتنااهش 

 1(ECP)مواجهف بايستي شامل اين انترلهای مهندسي باشد. انتر تغییرات طرد  نمود و

 مسئوالن بايد:

  از پوشیدن وسايل حفاظت فردی توسط اارانان مثل دستکش،روپوش،ماسک در هنگام تما  با خون

 مطمئن شوند. OPIMيا 

  اختن دنهغا  از دور انداختن سوزن های دلوده و ساير وسايل نوک تیا بالفاصلف بعد از استفاده از دنها و انغد

 مطمئن شوند. در م فهف های مناسب

  برنامف های مستند از رسیداي ها و توجهات جهت انتر  مواجهف و اجرای انتر  های مهندسي موثر و

 تهیف انند. OPIMدر دستر  برای حذف يا ااهش تما  با خون و 

 را اجرا نمايند از جملف: پیشگیری های عمومي 

  با اين مواد عفونت زا و پیشگیری مناسب از تما  با اين مواد درمان عفونت و جلوایری از تما 

استاندارد عوامل بیماری زای خوني بف بیمارستان ها اين اجازه را مي دهد اف از شیوه های پیشگیری قابل قبو  

 عمومي مانند پیش ایری  های استاندارد يا اياولف اردن مواد بدن استفاده نمايند.

 

 ( فضای کاری2-2

 احتمالی: خطرات

ICU    مي تواند بدون داشتن ديوار بین مراجعین و مريضان طراحي شود اين امر سبب بي اطالعي اارانغان ايغن

 رها شده از مناطق مجاور مي شود. Xبخش از مواد شیمیايي دئروسو  يا اشعف 

 راه حل های ممکن:

 الف( همف اتاق ها بايد تهويف اافي برای مواد دالينده داشتف باشند.

 ار اردش هوا مورد نیاز است بايد از فیلترهای مناسب استفاده شود.ا

استفاده مي شود در زمان استفاده بايد اين امر بف سغاير پرسغنل مشغغو  بغف اغار در       Xب( اار در بخش از اشعف 

 م یط های مجاور اطالع داده شود.

                                                                 

1
 . Exposure control plan         ههطرح كنترل مواج  
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ب بغر ايغن مغواد نهغارت شغود و از      باشد با روشي مناسغ  در مناطق خطر اف مواد شیمیايي دئرسو  موجود ميج( 

 تما  بیماران و پرسنل با اين مواد جلوایری بف عمل ديد.

 

 ( سقوط، لغزش، زمین خوردن3

 خطرات احتمالی:

،سغقوط و افتغادن و   ICUبف دلیل جو اورژانس و فوريتي )مانند رفت و دمد زياد و فضای درماني فشرده( در بخش

باشد.اار دب يا ساير مايعات بر سطج زمین ريختف باشد امکغان ايغن سغقوط    لغاش مي تواند از نگراني های جدی 

ها بسیار زياد است.سیم های الکتريکي استرده شده اف زمین و يا مسدود شدن معابر توسط برخي تجهیاات و 

 وسايل مي تواند سبب سقوط و لغاش شود.

 راه حل های ممکن:

 در معابر فراهم دوردن سط ي تمیا و عاری از موانع موجود

 

 ( حساسیت به التکس2-4

 خطرات احتمالی:

است.  OPIMاز دستکش استفاده شود و دلیل اين استفاده تما  مستقیم با خون و  ICUبايد بف صورت مکرر در

 اين تما  بف خودی خود مي تواند منجر بف بروز حساسیت نسبت بف التکس شود.

 راه حل های ممکن:

يا ساير عوامل بیماری زا يا عفونت زا بايغد از دسغتکش هغای مناسغب اسغتفاده       اارانان در هنگام تما  با خون

 نمايند.
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 ( خطرات وسایل و تجهیزات2-5

 خطرات احتمالی:

هنگام استفاده نادرست از وسايل اارانان مي توانند در معرض دسیب و جراحت قرار بگیرنغد )مثغل اسغتفاده از    

 دفیبريالتور(.

 راه حل های ممکن:

ف ای روزانف اف بتواند وضعیت وسايل و تجهیاات و هم چنین استفاده مناسب از اين تاسیسغات را بغا داغاهي    برنام

 پرسنل برساند.

 

 ( سختی محیط کار2-6

 خطرات احتمالی:

از جملف مسائل مطرد است اف اين وضعیت بف دلیل م غیط شغلوغ و   ICU خشونت و سختي م یط اار در بخش 

 یت وخیم بیمار رخ مي دهد.بف علت وضع ICUپر هیجان 

 راه حل های ممکن:

شیوه ااری مناسب يک برنامف مديريت حفاظت و ايمني را پیشنهاد مي اند اف مي تواند بف نهغارت خشغونت در   

 م یط اار بپردازد و شامل موارد زير مي شود:

 الف( پرسنل دموزش ديده اف قادر بف تشخیص خشونت و سختي م یط اار هستند.

  پتانسیل سختي و رفتارهای مشکوک و ااارش اين موارددااهي از 

 فراهم دوردن اقدامات مداخلف ای مانند مداخالت االمي،اجتماعي،فیايکي و دارويي 

 :عالمات هشدار دهنده افاايش خشم و خشونت اف شامل موارد زير است 

 قدم زدن يا بي قراری .1

 اره اردن مشت ها .2

 صدای بلند(حرف زدن با افاايش صدا )حرف زدن با  .3

 پافشاری بي اندازه .4

 تهديد .5

 دشنام و ناساا افتن .6
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 ( استرس محیط کار2-7

عروقغي،اختالالت روانغي و    –مطالعات نشان مي دهد استر  در م یط اار مي تواند منجر بف بیماری های قلبي 

ردرد دسیب های ااری و ديگر مشکالت شغود.از نشغانف هغای اولیغف ايغن مشغکالت و اخغتالالت مغي تغوان بغف سغ           

 ،اختالالت خواب،اشکا  در تمراا،نارضايتي شغلي و روحیف پايین اشاره نمود.

 خطرات احتمالی:

اسغتر  و  يا اورژانغس،   ICUتمام اارانان بیمارستان با استر  سرواار دارند اما اارانان در م یط هايي مثل 

مغثثر بغر احساسغات    روزانف وضغعیت  تنش بیشتری ت مل مي انند دنها دائماً با مريضان بد حا  سرواار دارند و 

     مرگ و زنداي در پیش روی دنها قرار مي ایرد بف همین خاطر استر  م یط اغاری بغرای دنهغا بیشغتر     معیني

 مي شود.

 راه  حل های ممکن:

 يالف( دموزش پرسنل و مديريت در رابطف با استر  های شغل

اسب و ام،بار ااری بي حساب،امبود منغابع و  عوامل تنش زای ااری مانند فضای ااری نامن مشخص اردنب( 

 وسايل در دستر ،تجهیاات نامناسب و نا ايمن.

 ج( برپا اردن برنامف هايي بف منهور نشان دادن استر  های ااری مثل 

 1(EAP)برنامف های امکي بف اارانان  .1

 برنامف های تغییر سازماني .2

 

 برنامف های امکي بف اارانان: -1

مي تواند توانايي اارانان را در سازااری بغا شغرايط سغخت     (EAP)يک برنامف امک رساني بف اارانان 

تغاثیر   م یط افاايش دهد.برنامف های مديريت استر  بف اارانغان در مغورد ماهیغت و منبغع اسغتر      

بغرای مثغا  مغديريت     هايي دهغد.   دموزش استر  بر سالمتي و مهارت های شخصي در ااهش استر 

 .باشد دموزش مي  4يکي از اين  ان يا تمرين های تمدد اعصابزم

EAP         هم چنین مشاوره هايي اختصاصي برای پرسنل در زمینف م یط ااری و مشغکالت شخصغي ارائغف

 مي دهد.

                                                                 

1
 . Employee Assistance program 
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 برنامف های تغییر سازماني: -2

مي دهد اف بغدان   برنامف های تغییر سازماني سیاست های بیمارستان را تغییر مي دهد و روش هايي را ارائف

مشاور اسغتفاده نمغود اغف    يک شد.بف اين منهور مي توان از  زا استر وسیلف مي توان منجر بف ااهش منابع 

مستقیم ترين راه برای ااهش استر  م یط  رويکردراه هايي برای بهبود شرايط ااری مطرد مي سازد.اين 

جم اار بیش از اندازه،انتهارات مغغاير و  شامل تشخیص جنبف های استر  زای اار )مانند ح اف ااری است

و هم چنین طرد استراتژی برای ااهش يا حذف عوامل استر  زا را در بر مي ایرد.برخي  باشد مخالف( مي

 استراتژی ها شامل موارد زير است:

 اطمینان از اينکف بار ااری با توانايي های پرسنل و تداراات و منابع هم خواني و مطابقت دارد 

  شغل هايي برای فراهم دوردن معنا،انگیاه و فرصت برای پرسنل در بف اغارایری مهغارت و   طراحي

 استعدادهايشان

 مشخص اردن وظايف و مسئولیت های اارانان بف صورت واضج و شفاف 

 دادن فرصت بف اارانان بف منهور مشارات در تصمیمات و انجام اقدامات موثر در اارشان 

 

 ی مقاوم به متیسیلین( عفونت های استافیلوکول2-8

 خطرات احتمالی:

 ICUاز جملف اين خطرات اسغت.اين امغر بغف ويغژه در      MRSA1تما  اارانان با عفونت های بیمارستاني مانند 

 بسیار متداو  است يعني در مکاني اف اارانان با زخم های باز سرواار دارند.

 راه حل های ممکن:

 الف( اجرای پیشگیری های عمومي

CDCs مرااا انتر  بیماری هایب( توصیف 
اف بايد در مراقبت از تمام  MRSAبف منهور جلوایری از سرايت  2

 بیماران بف اار ارفتف شود. 

  

                                                                 

1
 . Methicil l in Resistant Staph Aureus  

2
 . Centers for Disease Control  
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 سومفصل 

 واحد آزمایشگاه
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 واحد آزمایشگاه -3

 

 موضوعات رايج بهداشت و ايمني در واحد دزمايشگاه بیمارستان عبارتند از:

 پاتوژن های خوني .3-1

 سل .3-2

 OSHAاستانداردهای دزمايشگاهي  .3-3

 مواجف شدن با فرمالدئید .3-4

 تولوئن،اايلن،داريل دمید .3-5

 فرو رفتن سرسوزن و جراحات وارده از وسايل نوک تیا .3-6

 رفتارها و روشهای ااری .3-7

 انتر  های مهندسي .3-8

 اتاق تشريج .3-9

 حساسیت بف التکس  .3-11

 زمین خوردن،لغايدن  .3-11

 اراونومي  .3-12

 

 ( پاتوژن های خونی3-1

 ،میکرو اراانیسم های پاتوژني حاضر در خون انسان هستند اف مي توانندباعث بروز بیماری شوند.اين پاتوژن ها 

،ويغرو  نقغص ايمنغي انسغاني     C (HCV)،ويغرو  هپاتیغت   B (HBV)اين پاتوژن ها عبارتند از:ويرو  هپاتیت 

(HIV). 

 مي تواند در خون خشک شده افراد نیا برای چند روز زنده بماند. Bهپاتیت 

 ت احتمالی:خطرا

مواجف شدن اارانان واحد دزمايشگاه با پاتوژن های خوني در هنگام سرواار داشتن با نمونغف هغای دزمايشغگاهي    

 نخاعي،مني(. –دلوده شده مانند خون و ساير مايعات بدن )مايع مغای 
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 راه حل های ممکن:

 پیروی از استاندارد پاتوژن های خوني. برای مثا :

وسايل حفاظت فردی مناسب همان اونف اف در استاندارد پاتوژن های خوني ذار شد.نوع وسغیلف  الف( استفاده از 

 حفاظت فردی بستگي بف خون يا مواد عفوني دارد اف انتهار مي رود افراد با دنها مواجف شوند.

 ،در هنگام جا بف جا اردن و سرواار داشتن با خون،غشا مخاطيOPIM      پوشغش هغا و اشغیا دلغوده و يغا،

 اني اف پوست دست دسیب ديده است بايد از دستکش استفاده شود.زم

  بف منهور ااهش يا حذف تما  با خون و پغاتوژن هغای   مثثر انتر  های مناسب روش اار و مهندسي

 بايد فراهم شود. خوني

  زدن وااسن هپاتیتB  هاينغف بغرای افغرادی اغف بغا      پرداخغت  و بغدون  پاشک بف اارانان ت ت نهارت

OPIM  در تما  هستند.و خون 

انجام مي دهند بايغد بغف   HBV و HIVدزمايشگاه هايي اف من صراً دنالیاهای خوني و بافتي در مورد ويرو  های 

 موارد خاصي مقید باشند.

 اين موارد عبارتند از:

 مواد زائد 

 خوني پاک اردند. بايد يا سوزانده شوند و يا با روش های خاصي مثل اتواالو اردن از پاتوژنها ی زائدتمام مواد 

باقیمانده هايي اف قرار است ضد عفوني شوند بايد در ظرف هايي خاص بغا دوام و بغدون نشغت،با عاليغم و نشغانف      

های مشخص و ادهای رنگي قرار داده شوند و اين اندزدايي بايد در خارج از م یط اار صورت پغذيرد و بسغتف   

 بندی دنها در م یط اار انجام شود.

 ب( دسترسي:

  درهای دزمايشگاه زماني اف ت قیقاتي بر رویHIV،HBV .در حا  اجرا است بايد بستف باشند 

      دسترسي بف دزمايشگاه بايد تنها من صر بف افراد دارای صالحیت باشد. قغوانین و مقرراتغي بايغد تنهغیم

باشغند،مجوز  شود تا بدين وسیلف تنها بف اشخاصي اف از مخاطرات بالقوه عوامل بیمغاری زا مطلغع شغده    

برای ورود داده شود.تنها بف اساني اف اين مجوز را دارنغد اجغازه ورود و خغروج بغف دزمايشغگاه و قفغس       

 حیوانات داده شود.

 .درهای منتهي بف م یط اار بايد بف صورت خوداار بستف شوند 
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             م یط ااری بايد از ساير م غیط هغايي اغف عبغور و مغرور در دنهغا شغامل م غدوديت نمغي شغود جغدا

اردد.برای ورود بف م یط دزمايشگاهي بايد از میان دو سری در ورودی و راهرو اذشت و از جدا اننده 

های فیايکي نیا برای جدا اردن م یط های با دلوداي زياد دزمايشگاه از اين راهرو اسغتفاده اردد.اغف   

 عبارتند از دو درب ورودی،تعويض لبا  و دوش حمام قبل از عبور از اين درها.

 ود،درها،ديوارها،اف و سقف بايد بف راحتي قابل شسغت وشغو بغا دب باشغند.اين سغطود بايغد دارای        سط

 است کام اافي و بدون خلل و فرج بوده تا قابلیت ضد عفوني شدن را دارا باشند.

 ج( برچسب ها:

اه هغای ورود و  هنگامي اف در م یط دزمايشگاهي مواد عفوني و حیوانات دلوده وجود دارنغد بايغد تمغام درهغا و ر    

 نشان های قابل قبو  عمومي مشخص اردند. يادسترسي بف اين منطقف توسط عاليمي 

 د( انتر  های مهندسي و روش های ااری:

هراونف عملیاتي اف با مواد عفوني سرواار داشتف باشد بايد درون اتاقک های ايمغن بیولغوژيکي و ديگغر م فهغف     

 د.بف هی  وجف نبايد با مواد عفوني در م یط های باز اار ارد.های فیايکي م دود شده و بستف انجام شو

   وقتي خطر مواجف شدن با قطرات ،ترش ات و دئروسو  های عفوني وجود دارد بايد از اابین های ايمغن

بیولوژيک و استاندارد و از لبا  های م افهت اننده،ماسک،سانتريفوژهای ايمن،روتورهای بدون منفذ 

 ود.سانتريفوژ استفاده ش

           هر م یط ااری بايد شامل يک سینک بغرای شسغتن دسغت هغا و تسغهیالتي بغرای شسغتن چشغم هغا

باشد.اين سینک ها توسط پغا،درنج و يغا اتوماتیغک بايسغتي عمغل نماينغد و ايغن تجهیغاات بايسغتي در          

 دستر  بوده و تا حد امکان ناديک بف در خروجي قرار داشتف باشند.

 

 )توبرکلوزیس(  TB( سل 3-2

 111111میلیغغغون نفغغغر از اغغغاراران شغغغاغل در     5.3تخمغغغین زد اغغغف حغغغدوداً    OSHA،1997سغغغا  در 

بیمارستان،تسهیالت درماني بلند مدت افراد مسن،پناهگاه های افراد بي خانمان،بازداشتگاه ها و دزمايشگاه ها در 

را بغف وضغود    سغل عاليغم  نفر  22813هستند اف  سلمیلیون نفر ناقل  13خطر ابتال بف سل قرار دارند.در دمريکا 

ااراران مشغو  بف اار در دزمايشگاه هايي را مورد مطالعغف قغرار داد اغف بغا      مراا انتر  بیماريها نشان داده اند.

در میغان   سغل مي باشند.احتما  ابتال بف  سلدر تما  هستند و بف اين نتیجف رسید اف دنها بیشتر در خطر  سل

ی تما  دارند نسبت بف اساني اف در دزمايشگاه هايي اار مي اننغد اغف بغا    افرادی اف در دزمايشگاه با اين بااتر

 است. 3بف   5دن تما  ندارند
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 خطرات احتمالی:

در دنها وجغود دارد.سغاير    سلدر هنگام اار با نمونف يا افرادی اف  سلمواجف شدن و تما  اارانان دزمايشگاه با 

نخاعي يا ادرار،و ساير مايعاتي اف بغف معغده و    -باشند عبارتند ازبااق،مايع مغای سلمايعاتي اف مي توانند منبع 

 شست و شوی معده مربوط مي شوند.

 راه حل های ممکن:

وجود دارد بايد در شرايط خغاص ت غت فردينغدهای     سلالف( تمام نمونف هايي اف مهنون هستیم در دنها باسیل 

 ايط شامل موارد زير است:مديريتي و انترلي خاص قرار بگیرد.اين شر

  سغل بااق يا نمونف هغای دلغوده بغف     خلط حاوی با سیل سلسطج ايمني زيستي:  برای سرواار داشتن با 

 عمل نمايد. 3+ يا 2دزمايشگاه بايد در سطج ايمني زيستي 

   دسترسي انتر  شده،اتاق های انتهار،پنجره های مهر وموم شده،جريان هوای جهت دار،جلغوایری از

دوباره هوای خروجي دزمايشگاه ،فیلتر نمودن هوای خروجي قبل از تخلیف شدن بف م یط خارج اردش 

 و لولف های خروجي اوتاه هوا جهت ايمني بیولوژيکي.

 .استفاده از اابین های ايمني هنگام اار با مواد عفوني اف شانس دئروسو  شدن دارند 

 د دئروسو  شده قرار دهد عبارتند از:فرديندهايي اف مي تواند اارانان را در تما  با موا

 ريختن مايع اشت میکروب -1

 استفاده از پي پت های خوداار با حجم ثابت -2

 مخلوط اردن مايعات نمونف ها با استفاده از پي پت -3

 دماده سازی نمونف ها و اشت اسمیر -4

 انداختن لولف های حاوی سوسپانسیون باسیل و ريختن باسیل -5

 

 OSHAهی ( استانداردهای آزمایشگا3-3

مربغوط مغي شغود اغف      خطرناک مغورد اسغتفاده در دزمايشغگاه   استانداردهای دزمايشگاهي بف تمام مواد شیمیايي 

 پتانسیل دلوده نمودن اارانان را دارا مي باشند.

 خطرات احتمالی:

 تما  اارانان با مواد شیمیايي دزمايشگاهي و خطرناک
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 راه حل های ممکن:

مواجهف شغلي با مواد شیمیايي خطرناک در دزمايشگاه،البتف در صغورت  در  ،OSHAالف( پیروی از استانداردهای 

 قابل اجرا بودن اين استانداردها

 ب( استانداردهای دزمايشگاهي بف دزمايشگاه های بیمارستاني نیا مي تواند مربوط شود.

خطرنغاک اسغتفاده دزمايشغگاهي مغي شغود و      اد شغیمیايي  دزمايشگاه بف معنای تسهیالتي است اف در دنجا از مغو 

            م یط ااری است اف امیت های ام از مغواد شغیمیايي خطرنغاک بغر پايغف ی غیغر تولیغد مغورد اسغتفاده قغرار           

 مي ایرد.

استفاده دزمايشگاهي از مواد شیمیايي خطرناک بف معنای استفاده و سرواار داشتن با موادی است اف در صغورت  

 دنها ممکن است با شرايط زير رو بف رو شويم: اربردا

 در مقیا  دزمايشگاهي صورت مي ایردمواد بف اارایری  -1

 شیمیايي چنداانف استفاده مي شود. های  و پروسف از روندها -2

 منجر بف تولید نخواهند شد.ها  و پروسفاين روندها  -3

احتمغالي مغواد شغیمیايي در     تجهیاات و شیوه های م افهت دزمايشگاهي بف منهغور اغاهش خطغرات    -4

 دستر   مي باشند.

ج( هر ماده شیمیايي خطرنااي اف مشمو  موارد باال نشود در استانداردهای ديگای طبقغف بنغدی خواهغد شغد.     

 برای مثا :

            مواد شیمیايي استفاده شده در تعمیرات ساختمان دزمايشگاه ت ت پوشش اسغتانداردهای دزمايشغگاهي

 نمي باشند.

 ید مواد شیمیايي بف منهور اهداف تجغاری حتغي در امیغت هغای اوچغک نیغا ت غت پوشغش ايغن          تول

 استاندارد نیست.

 .دزمايش انتر  ایفیت يک م صو  ت ت پوشش استانداردهای دزمايشگاهي نمي باشد 

برنامغف ای  مسئولین مطابق با استاندارد بايد يک برنامف بهداشت مواد شیمیايي ارائف نمايند.اين برنامغف بهداشغتي   

دزمايشگاهي است اف تمام جنبف های استاندارد دزمايشگاه را ذار مي نمايد.از مسئولین انتهار مي رود اغف تمغام   

تداراات الزم را برای ارائف چنین برنامف ای بف اار ایرند تا زماني اف اين برنامف بف طور اامغل ارائغف نشغده اسغت     

 ايشگاهي عمومي بف اار خود ادامف دهد.دزمايشگاه بايد مطابق با استانداردهای دزم

          برنامف های بهداشتي شیمیايي فراواني در اينترنت در دستر  مي باشغد اغف بیشغتر دنهغا توسغط دانشغگاه هغا و        

 مکان های دولتي ارائف شده اند.
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 ممکن است اطالعات اضافف تری را ارائف نمايد. OSHAتفسیر استانداردهای 

 

 فرمالدئید ( مواجه شدن با3-4

 1.75PPMاارفرمايان بايد از اين امر اطمینان پیدا انند اف هی  يغک از اارانغان در معغرض غلهغت بغیش از      

 قرار نگرفتف اند.(TWA) ساعت ااری  8فرمالدئید منتقل از راه هوا در 

 خطرات احتمالی:

 مواجف شدن اارانان با فرمالدئید.

 استفاده مي شود و در دزمايشگاه ها و اتاق های تشريج ااربرد دارد.فرمالدئید بف عنوان يک ثابت اننده 

 تاثیرات دن بر سالمتي:

 الف( اثرات حاد:

التهابات چشمي و تنفسي مي تواند در اثر مواجف شدن با اشکا  مايع و يغا بخغار فرمالدئیغد بغروز نمايغد.دردهای      

اری از جملف اثرات تما  طوالني مدت با اين شديد وريدهای شکمي ،حالت تهوع،استفراغ و از دست دادن هوشی

 ماده است.

 ب( اثرات مامن:

غلهت شديد بخار اين ماده در اثر استنشاق شدن در مدت طوالني مي تواند باعث بروز التهاب حنجره،برونشغیت  

ا مي و پتوموني برونش ها و دما  ملت مف شود.در حیوانات تومور در بیني ااارش شده است.فرمالدئید سرطان ز

 باشد.

 راه حل های ممکن:

   الف( بايد از وسايل حفاظت فردی مناسب استفاده نمود.و اار احتما  اين وجود دارد اف چشم افغراد در

% يا بیشتر قرار بگیرد بايد مسئولین،تسهیالت الزم اورژانسي برای شست و 1معرض ترش ات فرمالدئید 

 شوی سريع چشم فردرا در نهر بگیرند.
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 تولوئن،گزیلن،آکریل آمید( 3-5

 خطرات احتمالی:

 در معرض قرار ارفتن اارانان بف وسیلف مواد شیمیايي خطرنااي چون تولوئن،اايلن،داريل دمید.

تولوئن و اايلن حال  هايي هستند اف برای ثابت نمودن نمونف ها و از بین بردن لکف ها مورد اسغتفاده قغرار مغي    

 ایرند.

 بافت شناسي ،خون شناسي،میکروبیولوژی،سلو  شناسي يافت مي شوند. اصوالً در دزمايشگاه های

داريل دمید يک رزين است اف معموالً در ت قیقات دزمايشگاهي برای تهیف ژ  بغف منهغور جداسغازی بیوشغیمي     

 مورد استفاده قرار مي ایرد.

 اثرات بر سالمتي:

 مواجف با تولوئن و اايلن -1

 حاد:اثرات 

مي تواند در اثر مواجف شدن با اشکا  مايع يا بخار اين مواد بروز نمايد. دردهای شغديد  التهابات چشمي و تنفسي 

وريدهای شکمي ،حالت تهوع،استفراغ و از دست دادن هوشیاری از جملف اثرات تما  طوالني مدت با ايغن مغواد   

 است.

 مامن:اثرات 

اند باعث بروز التهاب حنجره،برونشیت و غلهت شديد بخار اين مواد در اثر استنشاق شدن در مدت طوالني مي تو

 پتوموني برونش ها و دما  ملت مف شود.در حیوانات تومور در بیني ااارش شده است.

 مواجف شدن با داريل دمید: -2

 حاد:اثرات 

 التهابات پوست و چشم

 مامن:اثرات 

 بیماری های دستگاه عصبي مراای.اين ماده سرطان زا و جهش زا مي باشد.
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 ممکن: راه حل های

ااربرد برنامف ای مبني بر دموزش اارانان،استفاده از برچسب های هشدار دهنده،دسترسي بغف اطالعغات ايمنغي    

(MSDS)s 

 

 فرو رفتن سرسوزن و جراحات وارده از وسایل نوک تیز (3-6

 خطرات احتمالی:

و وسايل نغوک تیغا در    مواجف شدن اارانان با عوامل بیماری زای خوني از طريق جراحات وارد شده از سرسوزن

 هنگام اار با نمونف ها،لولف های سانتريفوژ و يا م فهف های پر شده از وسايل نوک تیا

 راه حل های ممکن:

استفاده از انتر  های مهندسي )مانند سرسوزن های ايمن تر(و شغیوه هغای انتغر  ااری)ماننغد اصغالد       -الف

ری از رواش اردن سرسوزن ها بغف وسغیکف تکنیغک دو    شیوه اار بف منهور ااهش احتما  جراحت مثل خود دا

 دست( برای ااهش خطر مواجف شدن با عوامل بیماری زای خوني.

درباره خطرات ناشي از شکستن لولف های موئین شیشف ای بف اارانان بخغش مراقبغت    NIOSHو  OSHA  -ب 

 شويق مي نمايند.سالمتي هشدار مي دهند و دنها را بف استفاده از لولف های غیر شیشف ای ت

 بايد تعويض نمود.دنها را مرتباً  و م فهف های وسايل نوک تیابیش از اندازه پر شوند پیشگیری از اينکف -ج

 بف م ض دنکف م فهف مناسب در دستر  باشد. دلوده  دور انداختن سريع وسايل نوک تیا

 

 ( روش های کاری و رفتاری3-7

 خطرات احتمالی:

رفتاری ضعیف و نامناسب مي تواند منجر بف مواجف شدن اارانان با مواد خطرناک و بیمغاری  شیوه های ااری و 

 در دنها شود )خاراندن بیني يا جويدن خوداار و مواد در هنگام اار با نمونف های خطرناک(.

 راه حل های ممکن:

 رفتار و عادات ااری بف منهور جلوایری از خطرات. بر دقیقالف( نهارت 
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دستکش در هنگام اار استفاده مي انند و در زماني اف نیاز دارند اف بف تلفن جواب دهند  2ارانان از برخي از ا

 يا بدن خود را بخارانند دستکش رويي را در دورده و بعداً دن را با دستکشي ديگر تعويض مي نمايند.

 شامل موارد زير است: اف استاندارد پاتوژن های خونيهای  ب( توصیف

 ن خون يا ساير مواد عفوني نبايد توسط دهان صورت پذيرد.سااشن ارد 

   عدم خوردن،دشامیدن،سیگار اشیدن و استفاده از لوازم درايش يا استفاده از لناهای تماسي در م غیط

 ااری اف احتما  مواجف شدن با پاتوژن های خوني در دن وجود دارد.

 ر،قفسف ها در مکان هايي اف مغواد عفونغت زا   عدم انبار نمودن و ذخیره غذا و ونوشیدني در يخچا ،فريا

 وجود دارد.

 

 ( کنترل های مهندسی3-8

 خطرات احتمالی:

 تما  اارانان با مواد عفوني و اراانیسم ها.

 راه حل های ممکن:

 استفاده از انتر  های مهندسي مانند:

 اارد در برابر ترشج: برای جلوایری از ترش ات )مانند موانع پلکسي اال (الف( 

 دست شويي های مجها بف سنسورهای انترلي برای شستن دست ها بدون نیاز بف استفاده از دستب( 

 لولف های سانتريفوژ دارای پوششج( 

 قفسف های ايمن بیولوژيکيد( 

 معاينف روزانف و بررسي جريان هوا و تخلیف و مبادلف هواهغ( 

 ساير تجهیااتنگهداری ااارشات نگهداری در رابطف با سیستم تهويف و و( 

 دزمايشگاه هودهای موضعي و ساير تجهیااتنگهداری ااارشات در رابطف با ز( 
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 ( اتاق تشریح3-9

 خطرات احتمالی:

( و HIV،HBV، باسیل سغل تما  اارانان با بیماری های عفوني و عوامل ايجاد اننده دنها )مانند استرپتواوک،

 اجساد.مواد شیمیايي مانند فرمالدئید در اثر تما  با 

 راه حل های ممکن:

 بف اار ایری پیش ایری های عمومي مطابق با استانداردهای پاتوژن های خوني الف( 

 مناسب )مانند دستکش،عینک،اان(  وسايل حفاظت فردیاستفاده از ب( 

استفاده نمود مانند پوشغش   ديگری اضافي وسايل حفاظت فردیدر طي االبد شکافي و جراحي ارتوپدی بايد از 

 ها. فش ها و چکمفا

 انتر  های مهندسي:ج( 

 فراهم دوردن سیستم تهويف مناسب 

  سالن تشريجقرار دادن سیستم مکش م لي )موضعي( برای اره های 

 .هنگامي اف احتما  ترش ات وجود دارد بايد از موانع مناسب استفاده نمود 

  دغشتف شدن بف ترش ات.استفاده از ااردهای ترشج )مانند پلکسي اال ( برای جلوایری از 

 

 ( حساسیت به التکس3-11

 خطرات احتمالی:

 بروز حساسیت در اارانان در اثر تما  و پوشیدن دستکش های از جنس التکس.

 راه حل های ممکن:

مسثولین بیمارستانها موظف بف تهیف دستکش مناسب بف منهور پیشگیری از تما  پرسنل با خون و ديگر مغواد  

 باشند. عفوني مي

 استفاده از دستکش های جايگاين برای افرادی اف بف التکس حساسیت نشان مي دهند.الف( 
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پروتئین ام و بدون پودر،دسغتکش  ساختف شده مانند دستکشهای با  های در میان ااينف های ديگر دستکشب( 

 های بدون پودر حساسیت امتری را بروز مي دهند.

 ي اف خطر مواجف شدن با پاتوژن های خوني وجود ندارد.ااهش استفاده غیر ضروری از دستکش هنگامج( 

  

 ( زمین خوردن،لغزیدن11

 خطرات احتمالی:

 خطر افتادن و لغايدن برای اارانان در صورت ريختن مايعات بر سطج زمین.

 راه حل های ممکن:

 شد.تمام سطوحي اف اارانان بر روی دن بف اار مشغو  اند بايد تمیا و دارای شرايط بهداشتي با 

 اند. روش ااری مناسب تمیا نمودن بف سرعت ترش ات و قطرات را توصیف مي 

 ارگونومی (12

 خطرات احتمالی:

 يا حراات تکراریو نشستن يا ايستادن های طوالني  مواجهف اارانان با وضعیتهای استايک و بدون حرات مانند

 راه حل های ممکن:

 اهش حراات تکراری پرسنلنصب سیستم های ت ويل مکانیاه بف منهور االف( 

 فراهم دوردن صندلي های مناسب اف دارای مکاني مخصوص برای استراحت پا هستندب( 

 اارهای چرخشي )اردشي( و نوبتي و يا ااهش زماني اف بايد صرف انجام امور ااری شود.ج( 
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 چهارمفصل 

 رادیولوژیبخش 
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 بخش رادیولوژی -4

 

 بهداشت در اين بخش عبارتند از: موضوعات متداو  ايمني و

 سل .4-1

 خطرات بلند اردن-اراونومي .4-2

 مواجف شدن با اشعف .4-3

 افتادن،زمین خوردن،سقوط اردن .4-4

 پاتوژن های خوني .4-5

 سختي و خشونت در م یط اار .4-6

 اامپیوتر ااری ايستگاه -اراونومي.  4-7

 

 سل (4-1

 خطرات احتمالی:

 تمام مراحلتما  اارانان بخش راديولوژی با بیماراني اف مبتال بف سل میباشند.اين تما  میتواند در طي 

در صورتي اف در اتاق های درمان تهويف بف صورت مناسب انجغام نپغذيرد تمغا  بغا     فتد. ااتفاق بیراديولوژی 

 احتما  ابتال بف سل را افاايش میدهد. TBبیماران دارای 

 ممکن:راه حل های 

برنامف ايمني و سالمت بیمارستان بايد بف ذار راه هايي بپردازد اف بف دن طريق بتغوان بغا بیمغاران مبغتال بغف      

 سل سرواار داشت:

تسهیالت و مکان هايي اف بیماران مبتال بف سل اغلب در دنجا معالجف و معاينف میشغوند بايغد دارای سیسغتم    

 تهويف جدااانف باشد.

  ممکن نیست مبتاليان بف سل بايد از ماسک های جراحي استفاده نمايند و تا دنجا اار انجام اين امر

اف ممکن است مدت زمان اوتاهي را در اتاق های راديولوژی سپری انند و بف شیوه ای مناسب بف 

 اتاق های اياولف خود بازاردانده شوند.

 بايد سیستم های تهويغف را   در فعالیت های مراقبتي احتما  شیوع سل رايج تر است بف همین دلیل

تکمیل نمود و يا در مکان هايي اف رفت و دمغد مبتاليغان بغف سغل بیشغتر اسغت ماننغد اتغاق هغای          
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انتهار،بخش اورژانس و راديولوژی از روش های مهندسي اضافف تغری اسغتفاده اغرد.اين روش هغا     

 عبارتند از:

 بف خارج از م یط تخلیف نمايد.سیستم تهويف غیر سیار و يک طرفف اف هوا را مستقیماً  الف(

اف هوای دارای ذرات ريا را بغا رانغدمان بغاال     (HEPA)1مجها بف فیلتر  استفاده از سیستم تهويف ای ب(

 شود. اند و خارج مي های مجدداً اردش پیدا مي اند و سپس اين هوا بف سمت تهويف جذب مي

 .(UGVI)2اش نیا استفاده شودبنفش میکروب فوق فرا ممکن است در اين مناطق از اشعف ج(

 

 عالمت ها و نشانه ها

 

 را در طي استفاده از عاليغم و نشغانف هغا بغف      سل اارانان بايد اطالعات اافي در زمینف خطرات

ورودی مکغان هغای زيغر    درهای نصب عاليم را بر  OSHAو مراا مبارزه با بیماريهادست دورند.

 توصیف مي نمايند:

  سل اتاق راديولوژی اف خدمات درماني بر روی شخص مبتال بف  ماننديا مناطقي اتاقهای اياولف

 انجام میگیرد.

و یاا   N95 ماسك بدون پوشیدن"باشد و یا جمله  "ایست"این نشانه میتواند شامل عالمت 

 "ورود ممنوع دیگر  ماسك های محافظتی

  نصب نمايند.مانند سرپرستان بايد عاليم خطرات بیولوژيکي را بر روی اجاای نقل و انتقا  هوا

تا بف اين روش اارانان را از احتما  هوای دلوده بف بغااتری سغل داغاه    ها،فیلترها  فن ها،داات

 نمايند.

  میتوان بر روی داات هايي اف جريان هوای دلوده را هدايت میکنند نشانف هايي با مضمون زير

 نصب ارد:

 

 "حفاظت تنفسی مورد نیاز می باشد -هوای آلوده "

                                                                 

1
 . High Efficiency Prticulate Air 

2
 . Uppre Air ultraciolet Germial Irradiation 
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 چنان بايد عاليم را بر ورودی اتاق قرار داد تا زمغاني   خروج فرد مبتال بف سل از م ل هم بعد از

 تخلیف و تهويف شود.مراا مبارزه با بیماريها بر طبق استاندارد   %9/99 اف هوای مکان با بازده

  هغوای  بیان میکند اف اين نشانف های هشدار دهنده بايد تغا زمغاني اغف    مراا مبارزه با بیماريها

اتاق بف طور اامل تخلیف نشده بر ديوار نصب بمانغد تغا بغف ايغن طريغق اارانغاني اغف پوشغش         

 م افهتي مناسب ندارند سهواً بف م یط های دلوده وارد نشوند.

 

 

 ارگونومی( 4-2

 خطرات احتمالی:

   رو شغوند اسغکلتي شغغلي رو بغف     - اارانان واحد راديولوژی ممکن است با بیماری ها و مشکالت ماهیچغف ای 
1
(MSDs) )مانند اشیداي و رگ بف رگ شدن در مناطقي مثل پشت و شانف ها(. 

 اين مشکالت میتواند در اثر بلند اردن،تما  داشتن و نقل وانتقا  بیماران صورت ایرد.

 راه حل های ممکن:

راه هغايي را بغرای   مسووالن بايد م یط راديولوژی را بازرسي نمايند تا از م راهای تنش زای دن مطلع شغوند و  

 ااهش اين م راها بف اارانان نشان دهند،مانند:

 دموزش بف اارانان در رابطف با تکنیک های مناسب بلند اردن الف(

  پرهیا از پوسچرهای نامناسب و خشن مانند چرخش بدن بف هنگام بلند اردن 

 بلند اردن اجسام ناديک بف بدن 

 از بلند اردن و اار اردن با اجسام بیش از ارتفاع شانف ها پرهیا 

 استفاده از امک های مکانیکي بف منهور ااهش بلند اردن اجسام بف وسیلف دست ب(

 استفاده از اارانان بف تعداد الزم بف منهور بلند اردن اجسام بف وسیلف دست ج(

 و ديگر مراحل. راهنمايي بیمار برای دسان نمودن فرديند بلند اردن وی د(
  

                                                                 

1
 . Musculoskehetal disorders 
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 مواجه شدن با اشعه (4-3

 خطرات احتمالی:

اغف بغف منهغور     X اشغعف  (پرتابغل )قابغل انتقغا     يا مواجف شدن اارانان با تشعشعات ناشي از دستگاههای ثابت و

اثرات اشعف هم بف صورت بدني يغا سغوماتیک و هغم ژنتیکغي در      تشخیص بیماری ها مورد استفاده قرار میگیرند.

 قابل مشاهده است:افراد 

 اثرات حاد -1

التهغغاب و دمغغا  يغغا درماتیغغت پوسغغت،در صغغورت تمغغا  زيغغاد بغغا اشغغعف میتوانغغد منجغغر بغغف        

 تهوع،استفراغ،اسها ،از دست دادن هوشیاری و مرگ شود.

 اثرات مامن -2

سرطان پوست،جلوایری از فعالیت مغا استخوان.تاثیرات ژني میتواند منجر بف ايجاد ناهنجاری های 

 در فرزندان اين افراد شود. مادرزادی

تما  با اشعف زماني اتفاق مي افتد اف اارانان بدون م افظ در ناديکي دستگاه قغرار بگیرنغد.میاان تمغا  بغف     

 عواملي چون اندازه و میاان اشعف،مدت تما ،فاصلف از منبع و نوع حفاظ موجود در م یط بستگي دارد.

 راه حل های ممکن:

OSHA  راه حل های زير را توصیف مینمايد:در بخش پیشگیری از خطرات سالمتي در بیمارستانها 

 برای نهارت و انتر  های طوالني مدت   )فیلم بج( استفاده از نشانف ها و عالمات الف(

 فیلم بج (film badge) 

اار انند بايد از نوعي تشعشع سنج استفاده نمايند.اين اغف ايغن    Xهرااه افراد با دستگاههای تولید اننده اشعف 

 تشعشع سنج روی يقف،سینف و يا امر نصب شود بف موقعیت اار بستگي دارد.

 بج های دواانف 

 از اين بج ها استفاده نمايند.افرادی اف با فلورسکوپ با دز باال اار میکنند بايد برای نهارت و انتر  بیشتر 

 رينگ بج 

ندازه ایری میاان اشعف ااما و بتا تابیده شده بف دست مورد استفاده قرار میگیرد و بغر روی دسغت بسغتف    برای ا

 بسیار ناديک است. X میشود اف بف منبع تولید اننده اشعف
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 ساير روش های انتر  عبارتند از:

      بغف ايغن طريغق    اتاق های راديولوژی اف در دنها ديوارها و پنجره های سرب اندود قغرار ارفتغف اسغت تغا

 در پشت اين مانع سربي قرار بگیرد. Xتکنسین بتواند در هنگام اار با اشعف 

 .از پنجره ها و شیشف های سرب اندود نیا میتوان بف عنوان مانع استفاده نمود 

 .برای افرادی اف با فرديند فلورسکوپ سرواار دارند نوارهای سربي میتوانند مفید واقع شوند 

 استفاده قرار بگیرد اف در برابر نند برای تکنسین و بیماراني مورد ای سربي میتوادستکش ها و پوشش ه

 .مستقیم قرار ارفتف اند.همچنین در اين شرايط بايد از عینک های غیر شفاف نیااستفاده نمود Xاشعف 

  ف دور از برخي فرديندها مانند فلورسکوپي از راه دور میتواند توسط انتر  از راه دور در اتاق مجاور و بغ

 انجام شود. Xپرتو 

 و تولید اننده اشعف  )پرتابل( يک فرد متخصص بايد مسئولیت نگهداری وتعمیر دستگاههای قابل حمل

X .را بر عهده بگیرد 

         ایت های حاوی اياوتوپ های راديوااتیو،نمونغف هغا و فضغوالت انسغاني و حیغواني اغف نوالئوتیغدهای

خطردفرين میباشند.ترش ات راديوااتیو نیا در زمره موارد خطردفرين راديوااتیو دريافت نموده اند نیا 

 در راديولوژی هستند.

  برای منابع تولید اننده اشعف های راديوااتیو بايد انبار جدااانف ای در نهر ارفتف شود و اين منطقف بايد

 دارای حفاظ اامل و جدااانف باشد.

 ار ذخیره مواد راديوااتیو دسترسي داشتف باشند.تنها پرسنل دارای صالحیت بايد بتوانند بف انب 

 انغان فغراهم دورنغد و اقغداماتي     رسرپرستان بايد وسايل انتر  مانند فیلم بج و تشعشع سنج را برای اا

 انجام دهند تا بدين وسیلف اارانان ن وه استفاده از دنها را فرا بگیرند.

 مدارک مربوطغف ثبغت و نگهغداری نماينغد و از      الن میاان تما  اشعف با پرسنل را در اسناد وبايد مسئو

 اارانان بخواهند دنها هم میاان اين تشعشعات دريافتي را در پايان سا  م اسبف نمايند.

    بنا بف درخواست پرسنل،اارفرما بايد قادر باشد ااارشي از میاان اشعف دريافت شده توسط فغرد را بغف او

 بدهد.

  درخواست بايد بف پرسنل داده شغود.همچنین ايغن   ز مطرد شدن روز بعد ا 31اين ااارش ها حدااثر تا

 ااارش بايد شامل نتايج م اسبات و دنالیا مواد راديوااتیو جذب شده توسط بدن اارانان باشد.

 :اين ااارش بايد دربردارنده موارد زير باشد 

 "شما بايد از اين ااارش برای مراجعات دتي نگهداری نمايید"

  بايد توسط عاليم و نشانف های هشدار دهنده در رابطف با مواد راديوااتیو بغف وضغود   هر ناحیف راديولوژی

 مشخص و عالمت اذاری شود.
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  در يکي از بولتن های اطالعات احتیاطي نوشتف شده اف ممکن است حتي حفاظ های سربي تولید شده

نوالئوتیغدی دلغوده    برای حفاظت از غدد جنسي،تیروئید و روپوش های سربي خود بف مواد راديوااتیغو 

 باشند.

 

 سقوط،افتادن،زمین خوردن (4-4

 خطرات احتمالی:

شغج  در اثغر تر  يغا پرتابغل   بف ويژه دستگاههای قابل حمغل  Xدر هنگام استفاده از دستگاههای تولید اننده اشعف 

احتما  افتادن و زمین خوردن پرسنل در راديولوژی زياد است.همچنین افتادن  موادی چون خون،استفراغ،مدفوع

  بر روی سیم های برق نیا از خطرات شايع در اين منطقف م سوب میشود.

 

 راه حل های ممکن:

 تمیا و خشک نگهداشتن سطود الف(

 یر راهروها شوند.موانع نبايد باعث م دود شدن مس راهروها بايد در شرايط مناسب نگهداری شوند. ب(

 برای وسايل میتواند از وجود سیم های برق برروی سطج زمین جلوایری نمايد. های اف استفاده از درپوش

 ااری مناسب عبارتند از:روشهای توصیف های ج( 

 .قطرات ترشج شده بر اف زمین بايد ااارش شده و بف سرعت تمیا شوند 

  میتواند منجر بف ااهش زمین خوردن افراد شود.استفاده از وااس های ضد لغاش برای سطود 

 

 پاتوژن های خونی (4-5

 خطرات احتمالی:

 ،استفراغ و بااقمدفوعمانند  (OPIM)تما  پرسنل با خون و ساير مواد عفوني 

 

 راه حل های ممکن:
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 OPIMاستفاده از دستکش،ماسک،اان در صورت احتما  تما  با خون و  الف(

 انتر  ااری و مهندسي بف منهور ااهش تما  با پاتوژن های خونياستفاده از شیوه های  ب(

مانند دستکش،اان همان طور اغف در اسغتاندارد پغاتوژن هغای      (PPE) فراهم دوردن تجهیاات حفاظتي شخصي

داشتن پوسغت غیغر سغالم،انجام     ،OPIMخوني بف ذار دن پرداختف شد.در صورت تما  با خون ،غشای مواو ،

 سرواار داشتن با اجسام دلوده بايد از دستکش استفاده ارد. فرديندهای عروقي يا

 

 خشونت و سختی در محیط کار (4-6

 خطرات احتمالی:

مواجف شدن پرسنل با خشونت بیماراني اف با اارانان همکاری الزم را نمي نمايند و يا بیماراني اف در پغي دعغوا   

و بف همین دلیل ممکن است خشن و رژانس مي ديند و جروب ث هستند.بسیاری از بیماران بخش راديولوژی از او

 ایج باشند.

 راه حل های ممکن:

 داشتن برنامف ای برای سرواار داشتن با اين اونف بیماران الف(

 تشخیص و برطرف اردن شرايط سخت وپراانده نمودن بیماران خشندموزش بف اارانان جهت شناسايي، ب(

 رفتارهای خشونت دمیا و ااارش دندااه بودن از پتانسیل خشونت و  ج(

 داشتن مشاوران ااردزموده در هر شیفت ااری د(

 ااربرد انتر  های مناسب مهندسي برای فراهم دوردن امنیت .مانند: ه(

       قرار دادن دامف های پنهاني در منطقف راديولوژی اف میتغوان در زمغان هغای ضغروری دنهغا را

 فشار داد.

 يي بف منهور مراقبت و ديدبانيتوسعف و استرش نوارهای ويديو 

 استفاده از سیستم اسکورت در هنگام سرواار داشتن با بیماران خشن 

 

 

 ستگاههای کامپیوتریا (4-7
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 خطرات احتمالی:

اموری اف با استفاده از اامپیوتر انجام میشغوند)مانند ايسغتگاههای انتغر  از راه دور اامپیوتر،اارمنغدان وارد     

 اسکلتي در ناحیف دست،شانف،اردن و پشت خواهد شد. - اطالعات،منشي(منجر بف مشکالت ماهیچف ایاننده 
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 پنجمفصل 

 اورژانسبخش 
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 بخش اورژانس -5

 

 موضوعات متداو  در اين بخش از نهر بهداشت و ايمني عبارتند از:

 ،پاتوژن های خوني OPIM. خون،5-1

 . مواد شیمیايي خطرناک5-2

 سقوط،زمین خوردن ،افتادن. 5-3

 . حساسیت بف التکس5-4

 . خطرات وسايل و تجهیاات5-5

 . خشونت م یط اار5-6

 . ابتال بف سل5-7

 . استر  م یط اار يا استر  شغلي5-8

 MRSA1. استافیلواواو  مقاوم بف متیسیلین 5-9

 . تروريسم5-11

 

 ،پاتوژن های خونی OPIM(  خون،5-1

 خطرات احتمالی:

2اارانان بخش اورژانس 
(ED)  ،در خطر مواجف شدن با خونOPIM     و پاتوژن های خوني قرار دارنغد و ايغن بغف

 دلیل ماهیت سريع و تهديد حیات در درمان های اورژانسي است.

 

                                                                 

1
 .Methicil l in- Resistant staphqloccus aureus  

2
 . Emergency Department  
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 راه حل های ممکن:

يغد،اين  استاندارد پاتوژن های خوني رعايت پیشگیری هايي را در هنگام تمغا  بغا مغواد عفغوني توصغیف مغي نما      

 توصیف ها عبارتند از:

 الف( فراهم دوردن انتر  های ااری و مهندسي

       انتر  های ااری و مهندسي وسايل ابتدايي و اولیف ای هستند اف بف منهغور اغاهش مواجغف شغدن بغا

           ايجغاد   1ECPپاتوژن های خوني بف اار مي روند.بف همین دلیل تغییراتي اف در برنامغف انتغر  تمغا      

 شود بايد دربرایرنده اين روش های انترلي باشد. مي

 اارفرمايان:

        بايد مطمئن شوند اغف اارانغان از تجهیغاات حفاظغت شخصغي مناسغبPPE    ماننغد دستکش،ماسغک

 استفاده مي نمايند. OPIMصورت،اان در هنگام مواجف شدن با خون و 

    ا بالفاصغلف بعغد از اسغتفاده در    بايد مطمئن شوند اارانان سرنگ های دلوده و ساير وسغايل نغوک تیغا ر

 م فهف های مناسب مي اندازند.

  بايد از تجهیاات تجاری در دستر  بف منهور ااهش تما  با خون وOPIM .استفاده انند 

   بايد پیشگیری های عمومي را بف اار ایرند بف اين معنا اف با هر نوع خون و ساير مايعات بدن اف بغالقوه

 رد نمايند اف دلوده است و از تما  با دنها جداً خود داری نمايند.عفوني هستند بف صورتي برخو

استاندارد پاتوژن های خوني بف بیمارستان ها اجازه مي دهد اف از روش های جايگاين پیشغگیری هغای عمغومي    

 مثل پیشگیری استاندارد يا جداسازی ضايعات انساني استفاده نمايند.

 ر شده( توصیف مي نمايد جراحات ناشي از سوزن های تاريغق و  استاندارد پاتوژن های خوني )تجديد نه

اباار تیا در ااارشات مربوطف دورده و ضبط شود. اين ااارشات بايستي تدوين شده و بف صورت م رمانف 

 نگهداری شوند.

 :تعقیبات جراحات و حوادث ناشي از سوزن های تاريق و يا اباار تیا 

نمايد اارفرمغا ارزيغابي پاشغکي سغريع و م رمانغف در خصغوص        استاندارد پاتوژن های خوني توصیف مي

جراحات ذار شده بف عمل دورد و ااارش اارانغان مبنغي بغر چنغین رويغدادهايي را تعقیغب نمايد.اغف        

 معموالً اين تعقیبات در بخش اورژانس روی مي دهد.

 

 
 

                                                                 

1
 . Exposure control plan 
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 ( مواد شیمیایی خطرناک5-2

 خطرات احتمالی:

و وسغايل و بیمغاران اورژانغس    هنگام ضدعفوني اردن بف عنوان مثا : خطرناک ) تما  اارانان با مواد شیمیايي

 ترشج مواد شیمیايي ( يا تما  با داروهای خطردفرين )در طي مديريت(.

 راه حل های ممکن:

 الف( برنامف ای بف منهور بف حدااثر رساندن ايمني اارانان در طي فرديند ضدعفوني

ر رساندن ايمني اارانان در طغي مغديريت ،مصغرف و دمغاده سغازی داروهغای       ب( برنامف ای بف منهور بف حدااث

 خطردفرين

 

 ( سقوط،لغزش،زمین خوردن5-3

 خطرات احتمالی:

از جملف خطرات  ،بف دلیل جو و ماهیت اورژانسي )مانند ترافیک باالی ااری و فضاهای ام درماني( زمین خوردن

 رايج در میان قسمت های اورژانس است.

ر روی زمین ريختف باشد يا سیم های برق بغر سغطج زمغین باشغند و يغا تجهیغاات و وسغايل اورژانسغي         اار دب ب

 راهروها را مسدود ارده باشند خطر زمین خوردن بسیار بیشتر میشود.

 راه حل های ممکن:

 فراهم دوردن سط ي عاری از ترش ات و عدم وجود موانع در راهروها

 الف( خشک و تمیا بودن سطود

 های دسترسي بف در خروجي بدون وجود مانع و مسدود شداي ب( راه
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 ( حساسیت به التکس5-4

 خطرات احتمالی:

اغلب بايد از دستکش استفاده نمغود و ايغن امغر ممکغن      OPIMدر اورژانس بف دلیل تما  های شغلي با خون و 

 است منجر بف بروز حساسیت بف التکس در بین افراد شود.

 راه حل های ممکن:

 .اارفرمايان بايد دستکش های مناسبي جهت تما  با خون و ساير مواد عفوني تدارک ببینند 

 .برای اارانان اف بف التکس حساسیت دارند بايد دستکش های جايگاين فراهم شود 

 

 ( خطرات وسایل و تجهیزات5-5

 خطرات احتمالی:

از تجهیاات اارانان در معغرض جراحغات   ممکن است بف دلیل عدم دموزش مناسب ااراران و استفاده نامناسب 

 قرار بگیرند.

همچنین نگهداری نامناسب و استفاده نادرست از تجهیاات ويا انتر  دنها از جملغف عغواملي اسغت اغف میتوانغد      

 منجر بف شوک های الکتريکي شود.

 راه حل های ممکن:

ای مناسب جهغت اسغتفاده صغ یج از    برنامف ای اف مرتباً وضعیت وسايل و تجهیاات را انتر  نمايد و دموزش ه

 وسايل را بف اارانان ارائف دهد.

 

 ( خشونت در محیط کار5-6

 خطرات احتمالی:

بف دلیل شلوغي و شرايط احساسي واحد اورژانس اصوالً در اين بخش شاهد خشونت هسغتیم. بغف عغالوه بیمغاران     

 ز جانب ساير افراد باشد.اورژانس ممکن است خود مجرم و اسل ف داشتف باشند و يا اين خشونت ا
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 راه حل های ممکن:

 شیوه های شغلي مناسب، برنامف مديريت ايمني را توصیف مي اند اف موارد دن عبارتند از:

 توانند بف سرعت شرايط خشونت دمیا را تشخیص داده و در پي رفع دن برديند.ب ای الف( اارانان دموزش ديده

  رفتارهای مشکوک و ااارش دنها .دااه بودن از پتانسیل خشونت و 

  لفهي،اجتماعي،فیايکي و دارويي در چنین شرايطي جهت مداخلف بف صورتدماداي 

 : دااهي از عاليم هشدار دهنده افاايش خشونت و عصبانیت اف عبارتند از 

 راه رفتن و بي قراری .1

 م  های اره شده .2

 باال رفتن صدا .3

 اصرار ورزيدن و پافشاری .4

 تهديد .5

 دشنام .6

 اافي از پرسنل و حضور متخصصان بالیني ااردزموده در هر شیفت ااری مختلف و د ب( سطو

 مشاوره و درمان پرسنلي اف در معرض اين خشونت ها قرار ارفتف اندج( 

 ( بف اار ایری انتر  های مهندسي بف منهور فراهم دوردن امنیت در م یط :د

  اضطراری دنهغا را فشغار داد.ايغن دامغف هغا مغي       نصب دامف های پنهاني در اورژانس اف بتوان در مواقع

 توانند اروه امنیت بیمارستان را مطلع سازند و يا مستقیماً بف پلیس منطقف متصل باشند.

 توسعف سیستم مراقبت ويدئويي و نوری 

 استفاده از سیستم اارد م افظ 

 :دسترسي م دود بف اورژانس و پرسنل دن با اجرای موارد زير 

 EDر  دسترسي بف اتاق انتهار و انت .1

بايد يک طرفف باشند و افراد از خیابان بغف دن وارد نشغوند تنهغا بغا عبغور از اتغاق        EDدرهای خروجي از  .2

 دست يافت. EDانتهار بتوان بف 

 استفاده از تشخیص دهنده فلاات يا دتکتورهای فلا .3

نها زياد است.اين اتاق بايد شغامل  ( فراهم دوردن اتاق امنیت برای بیماراني اف احتما  بروز خشونت از جانب دهغ 

 موارد انترلي زير باشد:

 ديدباني و مراقبت توسط دوربین 
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  چشمي:داشتن پنجره ديدبانيمراقبت و 

 قفل های در 

 تخت هايي مجها بف تسمف های چرمي 

 قفسف های قفل شده 

 نمايند. مبلمان و تجهیاات م کم شده بف زمین تا بیماران نتوانند دنها را بف طرف پرسنل پرتاب 

 

 ( ابتال به سل5-7

 خطرات احتمالی:

 در معرض سل و ساير عوامل عفوني قرار ارفتن از جانب بیماران حاضر در اتاق انتهار يا مکان های درماني

 اارانان در هنگام مواجف شدن با يک موقعیت اورژانسي ممکن است ازساير شرايط عفوني موجود بي خبر باشند.

 راه حل های ممکن:

ااينش و دزمايش بف هنگام بیماراني اف احتما  مبتال بف سل بودن در دنها وجود دارد و اياولغف اغردن دنهغا     الف(

 برای جلوایری از ابتالی ساير اارانان

 :پیروی از راهنمایی های مرکز مبارزه با بیماریها 

ا خوني است ،در شغب عغرق       هفتف بف صورت مداوم سرفف مي انند و يا خلط دنه 3اار بیماران حداقل برای  مدت 

مي انند،ااهش وزن دارند،تب دارند يا بي اشتها هستند بايد با دنها بف اونف ای رفتار شود اف اوئي مبتال بف سل 

 میباشند و در اين شرايط بايد اارانان پیشگیری های الزم را رعايت نمايند.

 هش خطر ابتال بف سل.اين روش ها عبارتند از:ب( فراهم دوردن شیوه های ااری و فرديندهای مديريتي برای اا

 از بیماراني اف سرفف میکنند درخواست شود از ماسک استفاده نمايند 

 استفاده از عاليمي در اتاق انتهار مبني بر اينکف در صورت سرفف اردن از ماسک استفاده انید.

 ج( اياولف اردن بیمار تا زماني اف جواب دزمايش او منفي باشد

از واحد های اورژانس برای جداسازی ايمن افراد مبتال بف سل اتاق های اياولف تدارک مي بیننغد.برخي   د( برخي

ديگر منطقف ويژه ای را بف اين منهور برای بیماران فراهم مي دورند.اين اتاق های اياولف فشار منفي دارند و هوای 

اسغتفاده   HEPAقابل اجتنغاب باشغد از فیلترهغای    دنها مستقیماً بف خارج تخلیف مي شود و يا اار اردش هوا غیر 

 مي شود.
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 مبتاليان بف سل هوای بازدمبا  اارانان ه( جلوایری از تما 

 و( جداسازی بیماران مبتال بف سل و مهنون بف داشتن سل )دلوده بودن بف بااتری سل(

 ز( نصب عاليم هشدار دهنده بر در اتاق های اياولف

اظت از اارانان در برابر چنین بیماری هايي برای دنان ماسک های مناسغب تغدارک   د( اارفرمايان بايد برای حف

 است. N95نوع  TBببیند.امترين میاان و سطج قابل قبو  برای اين ماسک های تنفسي برای حفاظت در برابر 

 ط( ثبت و نگهداری يک برنامف حفاظتي تنفسي

 OSHA  بف اارانان و افاايش دانش دنها در خصوص عاليم،نشغانف ها،انتقغا     دموزش توصیف مي اند اف

 و انتر  اين بیماری بايد صورت پذيرد.

 

 ( محرک های تنش زا در محیط کار)استرس های شغلی(5-8

عروقي،نغاراحتي هغای    –ت قیقات نشغان داده اسغت تغنش هغای شغغلي مغي توانغد خطغر بیمغاری هغای قلبغي            

ت سالمتي را در افراد افاايش دهد.عاليم هشدار دهنغده ابتغدايي میتوانغد شغامل     رواني،جراحات شغلي و مشکال

 موارد زير باشد:

 سردرد،اختالالت خواب،مشکل در تمراا اردن،نارضايتي از شغل،پايین بودن روحیف

 خطرات احتمالی:

بغف رو هسغتند اغف     های بسیاری در م یط اار روزا همف اارانان بیمارستان بف ويژه افراد بخش اورژانس با تنش

در اثغر شغیفت هغای     شود. عوامل مثثر در ايغن امغر عبارتنغد از     خستگيو میتواند منجر بف استر  های شغلي 

 حاام بر م یط شود. )رنج و مرگ بیماران( و شرايط احساسي شديد ، خستگيااری،ساعات طوالني

 راه حل های ممکن:

 الف( دموزش اارانان و مديريت استر  های شغلي

و  (EAP)1برنامف ای اف در دن بف ذار استر  های شغلي پرداختف شود مانند برنامغف مسغاعدت اارانغان     ایاجر

 نیا برنامف تغییرات سازماني

                                                                 

1
 . Employee Assistance programs 
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 برنامف مساعدت اارانان .1

در تطبیق با شرايط سخت م یط را افاايش دهد.برنامف هغای مغديريت    ااراناناين برنامف مي تواند توانايي 

ب ران در رابطف با ماهیت و منابع تنش ،اثرات تنش بر سالمتي،توانايي پرسنل در ااهش استر  )مغديريت  

 زمان و استراحت( دموزش هايي را بف ااراران ارائف مي نمايد.

 صي پرسنل بف دنها مشاوره ارائف میکند.اين برنامف همچنین در رابطف با مشکالت ااری و شخ

 

 برنامف تغییرات سازماني .2

اين برنامف بف تغییر سیاست ها و فرديندهای بیمارستاني مي پردازد تا بدين وسغیلف منغابع تغنش زا را اغاهش         

 دهد.

هش اين امر با دوردن مشاوراني جهت توسعف شرايط ااری همغراه اسغت.اين شغیوه مسغتقیم تغرين راه بغرای اغا       

استر  مي باشد و شامل تشخیص جنبف های تنش زای شغلي)حجم زياد اار،انتهارات(و طرد اسغتراتژی هغايي   

 برای ااهش تنش های شناختف شده است.

 اطمینان از اينکف حجم اار با توانايي های ااراران و منابع مطابقت دارد 

  بدين وسیلف بتواننغد از توانغايي هغا و    طرد ريای شغلي بف منهور ايجاد انگیاه و فرصت برای ااراران تا

 مهارت های خود استفاده نمايند.

 توضیج دقیق وظايف و نقش های اارانان 

     دادن فرصت بف اارانان جهت شرات اردن و تصمیم ایری در رابطف با اموری اف بر شغغل دنهغا تغاثیر

 مي اذارد.

 

 MRSA( استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین 5-9

 خطرات احتمالی:

 از منابع م یطي مثل بیماران بي خانمان و معتادان تاريقي. MRSAما  اارانان بخش اورژانس با ت

 MRSAمبتال شده و سپس بف عنغوان ناقغل سغايرين را نیغا بیمغار میکنند.هرچغف        MRSAاين اارانان ابتدا بف 

 ت تر خواهد شد.نسبت بف دنتي بیوتیک هايي مثل متیسیلین و وانکومايسین مقاوم تر شود درمان دن سخ
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 راه حل های ممکن:

الف( بیمارستان های واقع در مناطق جغرافیايي متفاوت بايد اطالعات منطقف ای مورد نیاز خغود را در رابطغف بغا    

MRSA .فراهم دورده و اطالعاتي در رابطف با درمان دن تدارک ببینند 

 راه درمان افراد ب( توصیف هايي مبني بر استفاده از وانکومايسین بف عنوان اولین

 ج( بف اارایری پیشگیری های عمومي برای حفاظت از اارانان

 

 ( تروریسم5-11

 خطرات احتمالی:

برخورد اارانان اورژانس و ساير بخش های بیمارستان با بیماراني اف در معرض مواد بیولوژيک،شیمیايي،سغالد  

 های اشتار جمعي اف در اثر حمالت تروريستي قرار ارفتف اند.

 راه حل های ممکن:

 فراهم دوردن تجهیاات و برنامف ريای برای پاسخ اويي اورژانسي بف افراد.
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 ششمفصل 

 واحد تأسیسات
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 واحد تاسیسات -6

 

 موضوعات رايج ايمني و سالمت در اين قسمت از بیمارستان عبارتند از:

 1البیماری لژيون .6-1

 مواد شیمیايي خطرناک .6-2

 حريقايمني  .6-3

 دستگاه هاحفاظ  .6-4

 قفل اردن ،برچسب زدن .6-5

 برق ارفتگي .6-6

 رياش جیوه .6-7

 مواجهف با دزبست .6-8

 دود و دم جوشکاری .6-9

 

 بیماری لژیونال( 6-1

 خطرات احتمالی:

 .لژيونالدر صورت استنشاق دئروسو  دلوده بف بااتری  لژيونالو بیماری  لژيونالمواجهف اارانان با اروه اراانیسم 

  دلوده در م یط های ااری مثل:خطر تنفس دب دئروسو  شده و 

o برج های خنک اننده يا سیستم های تهويف مطبوع يا سیستم دب ارم داخلي و دب دتش نشاني 

o  دهانف لولف های دب موجود در دشپاخانف،دوش ها. 

      مي تواند باعث بروز بیماری های ريوی خفیف شود)اف درمان خاصي را طلب نمي انغد(و يغا منجغر بغف

 روز بعد از تما  خود را نشان مي دهد. 11تا  2شود اف عاليم ان  شديد پنومونيبروز 

o .اار با دنتي بیوتیک های مناسب بف سرعت درمان نشود سبب مرگ فرد خواهد شد 

o  ًاست.15نرخ مرگ و میر تقريبا% 

 

                                                                 

نمايد و منشأ  در دستگاه تنفسي بروز مي Legion Ellaاين بيماري توسط باكتري . 1
 باشد. مترجم آن آب آلوده مي



 57 

 ( مواد شیمیایی خطرناک6-2

 خطرات احتمالی:

مواجهف اارانان با مواد شیمیايي خطرناک در اثر تمیا اردن و نگهداری م یط ااری.اين مواد شامل رنگ های 

نقاشي،چسب ها،حشره اش ها ،حال  های مورد استفاده در اارااه های تعمیراتي ،اازهای بیهوشي هدر رفتغف و  

 شوند. سیسات تمیا ميهای تهويف اف توسط اارانان واحد تأ باقیمانده در لولفاتیلن ااسید 

 استاندارد ابالغ خط بر مبنای زير قرار ارفتف است:

اارانان اين حق و اين نیاز را دارند اف بدانند با چف مواد شیمیايي سرواار دارند،مشخصات و خطغرات ايغن   

 مواد چیست و در صورت بروز حادثف چگونف مي توانند از خود م افهت نمايند.

 راه حل های ممکن:

و  اف بدان وسیلف بتوان بف اارانان دمغوزش و هشغدار هغای الزم   ای استاندارد  و ابالغیف بف اار بردن برنامف تهیف و

 .را ارائف نمود (MSDS) دسترسي بف براف اطالعات ايمني مواد

اين ابالغیف ها سبب مي شود اارانان بدانند در م یط اار با چف مواد شیمیايي سرواار دارند و از خطغرات دنهغا   

 دااه شوند.

الف( تمام مواد شیمیايي خطرناک مثل مواد ضد عفوني اننده و حشره اش ها بايد بف عنغوان مغواد خطرنغاک و    

 مضر برچسب زده شده باشند.

پیش بند م افظ ترش ات( هنگام سغرواار داشغتن    ،1ااال)دستکش، PPEب( استفاده از وسايل حفاظت فردی 

 با عوامل تمیا اننده و مواد شیمیايي

 پیشنهادهای ديگر جهت روش های مناسب ااری:

اارانان بايد از اين مطلب دااهي داشتف باشند اف رنگ های نقاشي،حشره اغش هغا ،حغال  هغا و تمیغا       -1

و بررسغي   انتغر  اننده ها مي توانند بخارهای سمي از خود متصاعد نمايند و بايد با تهويف مناسب بغف  

 هوا پرداخت.

 هم مخلوط ننمايید زيرا باعث متصاعد شدن ااز مرگ دوری خواهد شد. هیچگاه دمونیاک و الر را با -2

 

                                                                 

1 . goggles    فنجاني شكل به طور محكم توسط يك از نظر ساختاري ، عينك
چسبد. ربند الستيكي به روي چشم ميس  
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 ( ایمنی حریق6-3

 خطرات احتمالی: 

 :توسط موارد زير خطرات احتمالي دتش سوزی تاسیسات برای اارانان

 وسايل ارمازا -1

 ذخیره اردن مواد اشتعا  زا -2

 معیوب بودن سیم اشي برق -3

 

 ( حفاظ دستگاه ها6-4

 خطرات احتمالی:

ااراران تاسیسغات  هور نشده باشد، در هنگام تعمیر و نگهداری از تاسیسات هی  حفاظي برای دستگاه ها من اار

 و تعمیرات در معرض قطع عضو يا فشرداي عضو مي باشند

 راه حل های ممکن:

بايستي حفاظ دستگاه ها برای حفاظغت از اارانغان   ، OSHA استاندارد حفاظ اذاری دستگاه ها توسط  بر طبق

 در روی دستگاه نصب شود.ر برابر خطرات احتمالي د

    حفاظ اذاری دستگاه ها مي تواند از طريق موقعیت يابي خطراتي اف از دستر  اارانان خغارج اسغت

صورت پذيرد )برای مثا  از موانع يا سدهايي بف عنوان حفاظ استفاده شود تا بف اين وسیلف خطر قطع يا 

 ل خطرناک ااهش يابد(فشرداي عضو در هنگام اار با وساي

  دستگاه ها عبارتند از: م فوظ اردنساير روش های 

 م کم اردن دستگاه هايي اف احتما  لغايدن در دنها وجود دارد .1

 ايمني دستگاه های الکترونیک .2

 

 ( قفل کردن ،برچسب زدن6-5

 خطرات احتمالی:

اثغر دزاد شغدن انغرژی خطرنغاک غیغر      احتما  دسیب ديدن ااراران در هنگام تعمیر و نگهداری از تاسغییات در  

 مترقبف
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 راه حل های ممکن:

OSHA       دستور العمل هايي را با هدف خاموش اردن ،قفل اردن وسغايل و ماشغین هغا و پیشغگیری از خطغرات

 احتمالي ارائف داده است.

نبغع بغرق جغدا    الف( قبل از انجام هر اونف عملیات تعمیراتي بر روی دستگاه ها بايد دنها را خاموش اغرده و از م 

 نمود.و هر انرژی ذخیره شده ای بايد ااستف شده يا بف شیوه ای انتر  شود.

ب( امور تعمیراتي و نگهداری اف اارانان را در معرض انرژی های غیر مترقبف قرار مي دهد بايد ت غت نهغارت   

 اين دستور العمل ها صورت پذيرد.

 

 ( مواجهه با آزبست6-6

دن بف صغورت اسغترده اسغتفاده مغي شغود و در برابغر ارمغا و مغواد خورنغده مقغاوم           دزبست ماده ای است اف از 

است.ماده ای است سفید رنگ و دارای الیاف اف الیاف دن مي تواند زبر يغا نغرم باشغد.اين الیغاف در صغورت دزاد      

 باشند. شدن در هوا مي تواند موجب دسیب بر سالمت بدن شود و اين الیاف با چشم غیر مسلج قابل ديدن نمي

استنشاق اين الیاف سبب مسمومیت از دزبست )زخم شدن شش ها اف باعث ام شدن اارديي دنها و نهايتاً مغرگ  

خواهد شد(،ماوتلیوم)سرطاني اف پوشش غشايي شش هغا و شغکم را دسغیب مغي رساند(،سغرطان شش،سغرطان       

 حنجره،شکم،روده و راست روده مي شود.

 خطرات احتمالی:

مهندسان ممکن اسغت ندانسغتف در معغرض دزبسغت قغرار بگیرنغد.احتما  دنکغف مهندسغان         اارانان تاسیسات و 

هنگامي اف در اتاق های ديگ بخار يعني جايي اف ديگ ها توسط دزبسغت عغايق بنغدی شغده انغد يغا در هنگغام        

ي روی تعمیرات و نوسازی ها در معرض دزبست قرار بگیرند زياد است. مواجف شدن با دزبست ااثراً در مکغان هغاي  

مي دهد اف انتهار وجود دزبست در دن نواحي نداريم. اغاراران تعمیغرات و تاسیسغات ممکغن اسغت از داغاهي و       

 دانش اافي در زمینف رو بف رو شدن با اين خطرات برخوردار نباشند.

يافت مغي شغود و همچنغین     1951و  11941دزبست اصوالً در ساختمان های قديمي و ساختف شده در سا  های 

 زير نیا وجود داشتف باشد: مواردن است در ممک

 مجاری و اانا  های عايق بندی شده  .1

 عايق بندی ديگ های بخار .2

 عايق بندی لولف ها .3
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 برج های خنک اننده .4

 اف و سقف مصالج .5

 عايق بندی سیم های الکتريکي .6

 ديوار اوب های تختف ای .7

 راه حل های ممکن:

 ی الیف صنايع شامل:الف( پیروی از توصیف های استاندارد دزبست برا

  1مواجهف مجغاز   میاانپیروی از(PELs)         و فغراهم دوردن تغداراات در زمینغف هغای مغديريت و انتغر

،تسغهیالت بهداشغتي،عاليم هشغدار    نهغارت بغر مواجهغف    تاسیسات،ماسک تنفسي،لبا  های م افهتي،

 دهنده،برچسب زدن ،نگهداری سوابق و معاينات پاشکي.

ايغد  فیبر در هر سانتي متر مکعب از هواست و اين میغاان مواجهغف ب   1/1اار حد مواجف شدن در م یط 

  .صورت پذيرد ساعت متوسط طو  مدت اار 8در 

 

فیبر در هر سانتي متر  1   (f/cc 0.1)دقیقف اار  31میاان مواجف شدن با دزبست در اوتاه مدت يعني 

 .باشد هوا ميمکعب از 

 ايغن  دزبست بايد برای جلوایری از خطرات ناشغي از دن،   در معرض قرار ارفت در برابر الیاف در صورت

بف ايغن منهغور بايغد از اارانغان دمغوزش       و يا اامالً پوشانده شوند بف سرعت از م یط خارج شود الیاف

 استفاده ارد. (PPE) وسايل حفاظت فردی  ديده و انجام روش های مناسب و پوشیدن

 هم در استانداردهای دزبست:تغییرات م

. مقغدار  ف اسغت فیبر ااهش يافتغ  1/1فیبر در هر سانتي متر مکعب بف  2/1از   PELمیاان مواجهف مجاز  .1

دقیقغف مغدت زمغان     31فیبر در هر سانتي متر مکعغب در   1مجاز مواجف شدن با دزبست بف همان میاان 

 .ماند مياار باقي 

بغف عنغوان سغطود دزبسغت دار م سغوب مغي        1981 قبغل از ر سطود ساختف شده از دسفالت يا وينیل د .2

 شوند بنابراين بايد بف عنوان حاوی دزبست تعمیر شوند.

را بايغد   1981تاسیسات حرارتي نصب شده و در سا  های قبغل از  عايقهای اشیده شده بر روی سطود  .3

 % حاوی دزبست مي باشند(.1حاوی دزبست دانست )بیشتر از 

                                                                 

1
 . Permissible exposure limits  
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 و اف پوش های ساختف شده از دزبست ممنوع است.ايستادن بر روی سطود  .4

سازنداان و تاسیسات بايد میاان،موقعیت و مقدار مواد دارای دزبست  و يا موادی اف بالقوه ممکن است  .5

 دارای دزبست باشد را در ااارشات و سوابق مربوطف ضبط نمايند

حتغي  اهي اارانغان مربوطغف   سازنداان و تاسیسات بايد موقعیت و وجود دزبست در تاسیسات را بغف داغ   .6

 برسانند. اارانان بخشهايي چون خدمات

در منغاطق دارای   خغدمات اف بغف انجغام امغور     اارانانياارفرمايان بايد واحد هايي را بف منهور دموزش  .7

 مي پردازند تدارک ببینند. دزبست و مواد حاوی دزبست

 

 ( برق گرفتگی6-7

 خطرات احتمالی:

 : طريق تما  با خطرات الکتريکي ازشوک های الکتريکي و امکان 

 دالتتاسیسات و ماشین و تعمیرات الف( نگهداری 

 ب ( استفاده از پرياها و اتصاالت دسیب ديد

 ج( تعمیر وسايل الکتريکي تعمیر نشده در ناديکي منابع دب

 راه حل های ممکن:

 OSHA1استفاده و پیروی از توصیف های 

 

 ( ترشحات جیوه6-8

 خطرات احتمالی:

 مواجف شدن با ترش ات جیوه در اثر تعمیر دماسنج های شکستف

 راه حل های ممکن:

                                                                 

 Helthcare wideقسمت  OSHAبراي اطالعات كامل در مورد خطرات الكتريسيته به سايت . 1

Hazards  وElectrical Hazards 
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 برنامف ايمني و سالمت در خصوص زدودن ايمن و سريع قطرات جیوه توسط افراد دموزش ديده 

 جلوایری از رياش جیوه بف وسیلف تعويض دماسنج و فشارسنج های خون قديمي و شیشف ای 

 

 ( دود و دم جوشکاری6-9

 رات احتمالی:خط

مواجف هستند.  دنو دود حاصل از  خطرات ناشي از جوشکاریااراران تعمیرات در هنگام انجام امور تعمیراتي با 

اين دود حاوی مواد خطرناک و مضری برای سالمت ااراران است بغف ويغژه ااغر جوشغکاری در م غیط بسغتف و       

 م دود صورت بگیرد.

شم و پوست خطر دفرين باشد.خطرات مواجغف شغدن بغا دود حاصغل از     هم چنین جرقف های دن مي تواند برای چ

جوشکاری و تشعشعات دزاد شده طي جوشکاری عبارتند از:مسمومیت توسط فلغاات سنگین،سغرطان شغش،تب    

 بخار فلاات،سوختگي از جرقف و ...

 اف اين خطرات بف میاان زيادی بف نوع جوشکاری و سطود جوشکاری شده بستگي دارد.

 ای ممکن:راه حل ه

 الف( عینک های م افهتي

 ب( لبا  های م افهتي

 ج( اار در م یط های م دود شده و معین

 د( سیستم تهويف موضعي و عمومي برای حفظ میاان دود و بخارهای سمي در پايین تر از حد مجاز

میلغي اغرم در هغر     5در طي جوشکاری دلومینیوم،دهن،فوالد نرم بايد حدود  (PEL)ه( حد مجاز دود جوشکاری 

 متر مکعب باشد.

در خصوص جوشغکاری و ل غیم ااری،تمغا      NIOSHضوابط و استانداردهای ارائف شده از موسسف ملي سالمت 

تاسیسغات و  هرچف امتر با تشعشعات جوشکاری را توصیف مي اند اف اين امر با استفاده و بف اغارایری انتغر    

 روش های مناسب ااری قابل اجرا است )مثل استفاده از سیستم تهويف و سااشن موضعي(.

NIOSH ، مشاهده و ارزيابي راهکارهای انتر  تاسیسات را اف مي تواند منجر بغف اغم شغدن تمغا       تشخیص،

 ااراران با دود جوشکاری شود پیشنهاد مي اند.
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 هفتمفصل 

 ا لندریواحد رختشویخانه ی
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 واحد رختشویخانه یا لندری -7

 

 موضوعات متداو  سالمت و ايمني در رختشويخانف بیمارستان عبارتند از:

 رخت های دلوده .7-1

 وسايل حفاظت فردی .7-2

 لمس و دست زدن بف وسايل تیا و برنده .7-3

 مواد شیمیايي خطرناک .7-4

 حساسیت بف التکس .7-5

 مواجهف با صدا .7-6

 استر  ارمايي .7-7

 خطرات بلند اردن بار .7-8

 خطرات دتش .7-9

 سقوط،افتادن،لغاش .7-11

 

 رختهای آلوده (7-1

 همان طور اف در رئو  مطالب عوامل بیماری زای خوني دمده،رختهای دلوده بف اين صورت تعريف میشود:

 رخت اف توسط خون يا ساير مواد عفونت زا دلوده شده باشد و يا اشیا برنده موجود در دنها دلوده باشد.

 خطرات احتمالی:

برخورد با خون يا ساير مواد عفوني در رختهايي اف بغف صغورت نامناسغب برچسغب دار و يغا دسغتف       مواجهف و 

 بندی شده اند.

 راه حل های ممکن:

 ااهش دست زدن و سرواار داشتن با رختهای دلوده تا دنجايي اف ممکن است. الف(

ست و شوی لبغا  هغا در   بستف بندی لبا  های دلوده در مکان استفاده.مرتب نکردن و عدم دبکشي و ش ب(

 مکاني اف قبالً استفاده شده اند.
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قرار دادن لبا  های اثیف و خیس در بستف ها و ایسف های متراام و برچسب زده شده،در مکغاني اغف    ج(

 استفاده شده است.

اار لبا  ها خیس و دلوده هستند و در ایسف هايي قرار ارفتف اند اف ممکن است مايعات درونغي ایسغف    د(

یرون نشت اند بايد لبا  ها را در ایسف ای قرار دهیم اف از هراونف نشت  و تراوش مايعغات بغف بیغرون    بف ب

 جلوایری شود.

نشغان دار شغده    )خطر دلوداي میکروبغي(  بايد لبا  های دلوده را در ایسف هايي قرار دهیم اف با عالمت ه(

 اند و يا دنها را درون بستف های قرما بگذاريم.

   نشان دار اردن ایسف های حاوی لبا  های دلوده بايد بف اونف ای باشد اف تمام اارمندان بتواننغد

م تويات ایسف ها را تشخیص دهند و برای رسغیدن بغف ايغن هغدف بايغد از روشغهای احتیغاطي و        

 استفاده ارد. عموميپیشگیرانف 

  نشغان دار   ر دلغوداي میکروبغي(  )خط عالمتاستفاده از ایسف های قرما يا ایسف هايي اف بف وسیلف

 مورد استفاده نیست. عموميشده اند در مکان هايي مورد استفاده قرار میگیرد اف پیشگیری های 
 

ایسف هايي اف م توی لبا  های دلوده هستند نبايد در هنگام حمل اردن ناديک بدن قرار بگیرنغد يغا    (و

 وسط سرنگ های دور انداختف شده جلوایری ارد.فشرده شوند تا بدين وسیلف بتوان از سوراخ شدن ایسف ت

های مورد اسغتفاده   عمل های تولید اننداان پاک انندهمعمولي بايد طبق دستورالهای  شستشوی رخت (ز

 انجام پذيرد. 

 

 وسایل حفاظت فردی (7-2

 خطرات احتمالی:

وسغايل حفاظغت   مواجهف با عوامل بیماری زای خوني در طي تما  با لبا  های دلوده و استفاده نکغردن از  

 فردی

 راه حل های ممکن:

 وسايل حفاظت فردیاارفرمايان بايد مطمئن شوند پرسنلي اف در تما  با لبا  های دلوده هستند از  الف(

 انند. تفاده ميمناسب اف در استاندارد عوامل بیماری زا مطرد شد اس
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مناسب مانند دستکش،ماسک  وسايل حفاظت فردیاارفرمايان بايد اطمینان حاصل انند اف پرسنل از  ب(

 انند. و روپوش و حفاظ صورت در هنگام مرتب اردن لبا  های دلوده استفاده مي

موجب افاايش استفاده از دستکش های ااربردی ضخیم در هنگام مرتب اردن لبا  های دلوده میتواند  ج(

 حفاظت پرسنل در برابر برخي خطرات شود.

  دستکش ها در هنگام استفاده بف خطر نیافتاده باشغد )دسغتکش هغا دسغیب نديغده       سالم بودناار

 ضدعفوني ارد. میتوان دنها را دوباره اندزدايي و باشند (

 اغف در دنهغا   پاراي يغا هغر عالمغت ديگغری     کش ها پوستف شده باشد و يا سوراخ،در صورتي اف دست

ديده شود اف نشان دهنده از بین رفتن دنهغا باشغد و يغا زمغاني اغف ديگغر دسغتکش نتوانغد نقغش          

 حفاظتي و ممانعتي خود را ايفا نمايد بايد دور انداختف شود.

 دستکش های ساده نبايد برای استفاده مجدد شستف يا ضدعفوني شوند. د( 

 

 دست زدن به وسایل تیز و برنده (7-3

 حتمالی:خطرات ا

 مواجهف با عوامل بیماری زای خوني موجود در لبا  های دلوده اف حاوی وسايل نوک تیا و برنده است.

 راه حل های ممکن:

يک برنامف سالمت و ايمني اف شامل دستورالعمل هايي برای اسغتفاده مناسغب از وسغايل تیغا و برنغده اسغت در       

 استاندارد عوامل بیماری زای خوني مطرد شده است

 دنها بايد اجتناب ارد. شکستنو وسايل برنده را نبايد خم يا جا بف جا ارد.از بريدن يا سرنگ های دلوده  الف(

 حمل وسايل نوک تیا: ب(

  مناسب بايد تا دنجغايي اغف ممکغن اسغت بغف سغرعت        های م فهفدور انداختن وسايل نوک تیا دلوده در

 صورت پذيرد.

 سرنگ بايد در دستر  و در مجاورت مناطقي باشند اف سرنگ ها ممکن است يافت شغوند   های م فهف

 و اين مکان ها شامل رختشويخانف نیا میشود.
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 مواد شیمیایی خطرناک (7-4

 خطرات احتمالی:

بغف  با مواد شوينده شیمیايي خطرناک مورد استفاده در فرديند رخت شويي و خدمات خانغف داری   پرسنلجهف امو

 طريق زير:

 مواد شیمیايي بدون برچسب الف(

 نشت مواد هنگامي اف از ظرف های باراتر بف ظرف های اوچکتر ريختف میشوند ب(

 ممکن است باعث بروز حساسیت يا التهاب پوست شونداف صابون ها و پاک اننده ها  ج(

جراحت در صغورت تمغا  بغا مغواد     سیب ديده از صابون يا مواد شوينده میتواند راهي برای عفونت و پوست د د(

 .شیمیايي خطرناک باز اند

 .در اين صورت ااز مرگ دوری در فضا پخش خواهد شد افمونیاک مواد شوينده حاوی الر و د مخلوط اردن ه(

 راه حل های ممکن:

موزش اارانان،برچسب های هشدار دهنده و دسترسي بف صف ات اطالعات بف منهور دتدوين شده اجرای برنامف 

 مورد استفاده. (MSDS) ايمني مواد 

 :خدمات بهداشتي درماني و امک های اولیف 

اند تجهیغاات و امکانغات مناسغب بغف      زماني اف چشم يا بدن يکي از افراد با مواد خورنده و مضر تما  پیدا مي

 منهور شست و شوی سريع چشم و بدن در م یط اار در شرايط اورژانسي وجود داشتف باشد.

 

 حساسیت به التکس (7-5

بروز حساسیت بف التکس در اارانان بف علت استفاده از دستکش های تهیف شده از التکغس در هنگغام سغرواار    

 داشتن با لبا  های دلوده.

 راه حل های ممکن:

 اارانان حسا  بف التکساستفاده از دستکش های مناسب برای 
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غیرقابل نفوذ پرسنل بايد در هنگام مواجهف با خون يا ساير عوامل و مواد عفونت زا از دستکش های مناسب  الف(

 .استفاده نمايند در برابر خون و ديگر مواد دالينده خوني و عفوني

ااراناني استفاده شود اف بف دستکش های معمولي حساسغیت نشغان    جهتدستکش هايي از جنس متفاوت  ب(

 مي دهند.

 

 مواجهه با صدا (7-6

 خطرات احتمالی:

میتواند منجر بف ااهش شنوايي شغلي،دسیب مواجهف با صدای بلند ناشي از دستگاههای موجود در رختشويخانف 

 سالمتي شود.تهديد اننده و اختال  در شنوايي،فشار خون باال و ساير خطرهای 

 راه حل های ممکن:

 1.با صدا مي پردازدو ايمني اف بف تشخیص و نام بردن خطرات ناشي از مواجهف  بهداشتيک برنامف 

 

 استرس گرمایی (7-7

و ارمغازداي شغود.در دماهغای     )دسغتني(  مواجهف با ارمای زياد از حد میتواند منجر بف خستگي ناشغي از ارمغا  

را بف طرف پوسغت بغف اغردش     اند با تعريق دمای خود را متعاد  میسازد و حجم خون زيادی باال،بدن سعي مي

ديد.خستگي ناشي از ارما  دورد.در نتیجف خون امتری در اعضای حیاتي تر بدن مانند مغا بف جريان درمي درمي

میتواند منجر بف سرایجف،تیراي ديد،تهوع و از حا  رفتن احتمالي شود.و اار بف سغرعت درمغان نشغود و دمغای     

 ب وارد اند.بدن فرد پايین نیايد میتواند بف مغا دسی

شغود   ارمازداي تعريق را متوقف مي سازد و اين امر باعث مغي مهم تر از خستگي ناشي از ارما،ارما زداي است.

بدن نتواند ارمای خود را از دست بدهد.دمای بدن در مدت اوتاهي بف سرعت باال میرود و بف سط ي میرسد اف 

 میتواند منجر بف مرگ شود.

                                                                 

توان  در مواجهه با صدا در لندري از گوشي ايرپالگ )داخل گوشي( مي .1
استفاده نمود الزم به ذكر است كه اين گوشيها پس از اتمام گاز به علت 
آلودگي محيط لندري بايستي با آب ولرم و صابون شسته و سپس خشك شود و 

 موجب عفونت داخل گوش نشود. مترجم
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 خطرات احتمالی:

 ارمای زياد میتواند منجر بف خستگي ناشي از ارما،ارمازداي و حتي مرگ شود. جهف باامو

 راه حل های ممکن:

لندری و سرپرستان بف منهور فهمیدن هرچف سريع تر نشانف  اارانانشیوه های ااری مناسب اف شامل دموزش 

  بغرای درمغان ايغن    های بیماری های مرتبط با ارماست وهمچنین فراهم دوردن امک های اولیف قابل دسغتر 

 بیماری ها در اسرع وقت.

و انجغام   ماننغد سغرایجف،تیراي ديد،تهوع،ضغعف    (دستنيتشخیص نشانف های اولیف خستگي ناشي از ارما) الف( 

 عملیاتي سريع بف منهور جلوایری از پیشرفت عاليم و پايین دوردن دمای بدن فرد.

  دنها را بغف پشغت خوابانغد و     بف دنها دب خنک نوشاند.بايد اين افراد را بف سرعت از م یط ارم دور ارد و

پاهايشان را باال ارفت و اار از ناراحتي شکم رنج میبرند دنها را بف پهلو خواباند اار فرد احسا  بهبودی 

 نکرد برای امک های اورژانسي بايد اقدام نمايیم.

 ف ها عبارتند از:تشخیص نشانف و عالئم ارمازداي)اف میتواند اشنده باشد(.اين نشان ب(

سردرد،دشفتگي ذهني،ام شدن هوشیاری،قرما شدن صورت وپوست خشک و داغ بدون هی  تعريقي.ااغر عغرق   

اردن در فرد متوقف شد بايد سريعاً بف دنبا  مراقبت های پاشکي باشیم.و اار نشانف های ارمازداي را در يکغي  

 ا اجرا نمايیم.فوراً درمان های تخصصي ر بايد از اارانان مشاهده ارديم

 .پوست  اارار لندری را بايد در منطقف ای خنک تر قرار داده و لبا  ها و پوشش خارجي دنها را دردورد

وی را بايد خیس نگف داشت و حرات هوا در اطراف او را بیشتر نمود و بف اين امر ادامف داد تا زماني اغف  

 ان جديت شرايط را ارزيابي نمايیم.روش های تخصصي تر برای خنک اردن او بف اار ببريم و میا

نتیجف معالجف ارمازداي بف وضعیت جسماني بیمار و زمان و تاثیر و بازده امک های اولیف  و معالجات درمغاني و  

 پاشکي بستگي دارد.

شیوه های ااری مناسب اارانان را تشويق مي نمايد تا بف راه هايي جهت اغاهش خطغرات ارمغا در م غیط      ج(

 اارانان بايد از تاسیسات و انتر  های شیوه ااری دااهي داشتف باشند.مثل: دست يابند. های ارم ااری

 در مکان هايي اف تولید ارما در دنها بسیار زياد است. موضعيتهويف عمومي و تهويف  -1

 فن های خنک اننده نقطف ای -2

 است فاظ از حرارت منتشر شده -3
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 خنک اننده های تبخیری -4

 لبا  های م افهتيتجهیاات و  -5

 فراهم دوردن دب دشامیدني بف میاان اافي -6

زيرا بدن بف مرور زمان قادر خواهد بود میغاان   عادت دادن تدريجي و دشنا اردن اارانان با م یط های ارم. -7

 هفتف بف طو  مي انجامد. 2ت مل خود نسبت بف ارما را افاايش دهد.اين فرديند معموالً 

 ف انجام بخش عهیمي از اارهای خود در زمان های خنک تری از روزتشويق اارانان ب -8

 تشويق اارانان برای پوشیدن لبا  های سبک،اشاد،با قابلیت تباد  هوا)مثل اتان( -9

توجف بف وضعیت جسمي اارانان و در نهر ارفتن اين نکتف اف اارانان چاق يا مسن و يا در وضغعیت هغای    -11

 بیشتری هستند.خاص درماني در معرض خطر 

 درک خطرات ناشي از استفاده از داروها شامل داروهای درماني و يا الکل در م یط های ارم -11

ايغن   تشويق اارانان بف عدم استفاده از نوشیدني هغای الکغل دار يغا دارای اغافئین در م غیط هغای اغرم.        -12

 ایرد. مازداي قرار مياردند بدن دب بیشتری از دست بدهد و در معرض ار نوشیدني ها سبب مي

در نهر ارفتن زمان های اوتاه در م یط های خنک تر تغا بغف ايغن     انجام امور ديگر و زمان های استراحت. -13

 وسیلف بدن بتواند تا اندازه ای خنک تر شود.

 مشاهده واانش های اارانان نسبت بف ارما،اندازه ایری رطوبت و دمای هواحداقل يکبار در هر ساعت. -14

سرپرستان بايد قادر باشند عاليم بیماری های مرتبط با ارمغا را تشغخیص دهنغد و ااغر دريافتنغد يکغي از        -15

 او اجازه دهند مدت زماني از اار خود دست بکشد. شديداً از ارما رنج مي برد بف او اارانان

 تعريق را تشخیص دهند.دموزش بف اارانان تا بتوانند نیاز بدن خود برای دب و نمک از دست رفتف در طي  -16

 

 خطرات بلند کردن و کشیدن بار (7-8

 خطرات احتمالی:

اشیدن،هل دادن و يا بلند نمودن لبا  های مرطوب سنگین میتواند منجر بف بیماری های اسکلتي و يا اشش 

 و رگ بف رگ شدن و درد در ناحیف پشت و شانف ها شود.
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 راه حل های ممکن:

 اراونومیکي و تشخیص راه هايي بف منهور ااهش اين تنش ها مانند:ارزيابي تنش زاهای 

 استفاده از تکنیک های مناسب بلند اردن الف(

 داری از بلند اردن اشیا حجیم و نامتناسب و سنگین خود 

 داری از بلند اردن و اار اردن باالتر از ارتفاع شانف ها خود 

 ام بلند اردن اشیااجتناب از وضعیت های نامناسب مانند چرخش در هنگ 

 بلند اردن اشیا ناديک بف بدن 

 م دود اردن وزن اشیايي اف بايد بلند ارد 

مقاومت ام و بارگ اغف بتواننغد بغف راحتغي بغر روی سغطج        دارایاستفاده از چرخ دستي هايي با چرخ های  ب(

 زمین و شکاف دسانسورها و راهروها حرات نمايند.

 برای ااهش نیاز بف بلند اردن اشیا مثل:استفاده از امک های مکانیکي  ج(

          سطود فنردار برای امک در بلند اردن لبا  هغای سغنگین و نگغف داشغتن لبغا  هغا در يغک سغطج

 يکنواخت و راحت

     ريانغد و اغاراران    استفاده از رخت شويي هايي اف بف صورت خوداار بغار خغود را درون سغبدهايي مغي

 با دست بلند نمايند ب و سنگین رامجبور نیستند لبا  های مرطو

 

 خطرات آتش سوزی (7-9

 خطرات احتمالی:

وجود پرز در ساختارهايي مثل سقف ها و ساير سطود مانند وسغايل تولیغد اننغده ارمغا خطغر دتغش سغوزی را        

 وجود پرز در اسباب پرزایر نیا بف نوبف خود يک خطر م سوب میشود. افاايش خواهد داد.

 راه حل های ممکن:

 مداوم سطود از پرز و همچنین خالي نمودن اسباب پرزایرتمیا اردن 

مواد باقیمانده قابل اشتعا  را انتر  نمايد تغا بغدين وسغیلف از روی دادن    اارفرما بايد میاان انباشتف شدن  الف(

 فوريت های دتش سوزی جلوایری شود.
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شغرايط پغیش روی دتغش سغوزی     اارفرما بايد اارانان خود را از خطرات دتش سوزی مواد و پروسف اغار در   ب(

 مطلع سازد.

اارفرما بايد در ابتدای جايگايني هر پرسنل لندری بف مغرور برنامغف م افهغت و پیشغگیری از دتغش سغوزی        ج(

 بپردازد تا بدين طريق پرسنل تازه وارد نقش خود را در يک فوريت دتش سوزی بدانند.

و تاسیسغات تولیغد اننغده ارمغا بغف درسغتي نگهغداری        اارفرمايان بايد بف طور مرتب و مناسب از سیستم ها  د(

 نمايند تا از احتراق نااهاني مواد اشتعا  زا جلوایری شود.

 

 لغزش افتادن، سقوط، (7-11

 خطرات احتمالی:

 اارانان با خطر لغاش و سقوط بر روی سطود خیس در رختشويخانف مواجف هستند.

 راه حل ممکن:

 و ذار خطرات ناشي از سقوط مي پردازد. برنامف سالمت و ايمني اف بف تشخیص
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 هشتمفصل 

 واحد تدارکات مرکزی
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 واحد تدارکات مرکزی -8

 

 موضوعات ايمني و بهداشت متداو  در اين واحد عبارتند از:

 ااز اتیلن ااسید .8-1

 تما  با جیوه )در معرض جیوه قرار ارفتن( .8-2

 الوتار دلدئید .8-3

 سوختگي،بريداي .8-4

 پاتوژن های خوني .8-5

 اراونومي .8-6

 مواد شیمیايي خطرناک .8-7

 سقوط،افتادن،زمین خوردن .8-8

 حساسیت بف التکس .8-9

 

 ETOواجه شدن با گاز اتیلن اکسید ( م8-1

دارای ويژایهای متعددی است اف برای جسم و سالمتي انسان مضر است و نیازمند مالحهغات اامغل    ETOااز 

معطغر اسغت    PPM 711باشد و در حالت اازی در غلهت بغاالی   مي F7/1مايعي بیرنگ در دمای  ETOاست. 

اين ااز هم قابل اشتعا  بوده و میل ترایبي شیمیايي زيادی دارد. حد مجاز تعیین شده جهغت ايغن اغاز بغرای     

 باشد. مي PPM 5ساعت  8و سطج اردش دن برای  PPM 1ساعت زمان اار  8مواجهف در 

 خطرات احتمالی:

ETO تغوان   رود اغف نمغي   عنوان يک ماده استريل اننده و جهت وسايلي بف اار مغي ات مراای بف در واحد تدارا

نامناسب بف مخغان   تهويفمعموالً در اثر  اينگونف وسايل را در مجاورت با بخار دب استريل ارد. مواجهف با اين ماده

ETO ممکغن   رخ مي دهد.همچنیناتصاالت اازی ضعیف و نامناسب  از ازبعد از فرديند استريل اردن و خروج ا

عمل ،االبد شکافي و  های در عروق،اتاق CATLABدنژيوارافي يا  هایاتاق در الینیک های جراحي سرپايي، است

 ساير مناطق اارانان در معرض اين ماده قرار بگیرند.
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 اثرات بر سالمت:

قرنیف،سرمازداي و ايجاد تغاو  بغر   مي تواند منجر بف التهابات چشمي و جراحت بف ETO در حالت مايع، -1

 روی پوست شود.

بف صورت بخار  ETOمنجر بف التهابات معدی و ايجاد دسیب در ابد خواهد شد.استنشاق  ETOبلعیدن  -2

باعث مشکالت تنفسي و ايجاد دسیب در شش هغا مغي شود.سردرد،تهوع،استفراغ،اسغها ،تنگي نفغس و     

 يرقان از ديگر پیامدهای دن است.

جهش ژني و ايجاد سرطان در دستگاههای تولید مثغل  مي تواند منجر بف  اجهف با اين مادهموهم چنین  -3

 شود.تغییرات ژني،تخدير اعصاب،بروز حساسیت از ديگر اثراتي است اف مي توان بف دنها اشاره ارد. مي

ETO روموزوم هغا  بف اشديد خواهد شد.دسیب  دزمايشگاهي باعث بروز سرطان هم در انسان ها و هم در حیوانات

 نیا در مواردی مشاهده شده است.

 راه حل های ممکن:

الف( جايگاين اردن استريل اننده های سرد ديگر.البتف در امر جايگاين اردن بايد دقت شود و ارزيابي اغاملي  

 از اثرات ماده جديد بر سالمتي صورت ایرد.

 ب( استفاده از تهويف مناسب:

  معرض اموری اف مي تواند ااراران را درETO  قرار دهد عبارتند از:خارج اردن اجسام استريل شده از

)دسغتگاه  بف واحد بخار  ETOوسايل و دستگاه های استريل اننده،انتقا  وسايل از استريل اننده های 

 ETOتعويض بطری های حاوی ااز بخار( و 

ودن عملیات استريل میغاان  مي توان با استفاده از سیستم های تهويف موضعي و يا م دود اردن و اياولف نم

 را انتر  ارد. ETOتراام ااز 

 در طي فرديند ضد عفوني اردن ETOج( ااهش تما  با 

  در طي انجام اين فرديندديگر اتوماتیک  انندهعدم اشغا  واحدهای ضد عفوني 

  2دستگاه ناديغک بغف   نصب هودهای خارج اننده و تهويف اننده هوا در باالی دستگاه های استريل، در 

 تا بدين وسیلف بتوان ااز تخلیف شده را خارج نمودبايست باز شود  اين  مي

 اجتناب از تما  ناديک با وسايل تازه استريل شده 

 با استفاده از يک سیستم تهويف اختصاصي و غیر قابل اردش و بازيافت ETOد( بیرون دادن و خارج اردن ااز 
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مکان. فشار هوا در اتاق های اياولف و دزمايشگاه ها بايد منفي باشد ه( استفاده از هشدار دهنده های اتوماتیک در 

بف همین خاطر قرار دادن سیستم تهويف باعث اشیده شدن ايغن هغوای دلغوده بغف درون سیسغتم مغي شغود و از        

 اردش و بف جريان در دمدن دن در ساير قسمت های ساختمان جلوایری مي شود.

 اسب در هنگام تعويض سیلندرهامنوسايل حفاظت فردی و( استفاده از 

 شامل روپوش های الستیکي،دستکش و ماسک های اانیستر مي شود.وسايل حفاظت فردی اين 

بف منهور تشخیص نشت ااز و  )دتکتور( و مشاهده و انتر  اتاق ها ETOز( استفاده از سیستم تشخیص دهنده 

 دوزيمتری برای نهارت بر مواجهف افراد با ااز

در طي استفاده يا تعويض سیلندرهای حاوی  ETOبرای ااهش نشت  خط ااز اتصاالت اختصاصي د( استفاده از

 اين ماده

 ETOط( اعما  نهارت های شخصي دوره ای و همچنین نهارت نشت لولف ها و اتصاالت ااز 

ن ی( ارائف ااارشي مبني بر مشاهده و وجود هر نوع نشت يا خغدمات و تعمیغرات صغورت ارفتغف بغر روی مخغاز      

ETOانجام تعمیرات و تعويض ها متناسب با شرايط، 

 

 (تماس با جیوه2

 خطرات احتمالی:

در اثر استريل اردن دماسنج ها در واحد تداراات مراای ممکن است اارانان با قطرات و ترش ات جیوه تما  

 پیدا انند. تما  دست با قطرات جیوه و يا استنشاق بخار دن خطرناک است.

رات جیوه بف درستي تمیا نشوند اين قطرات بغر روی هغم انباشغتف خواهنغد شغد،بخار شغده و       اار ترش ات و قط

 توسط ااراران نادااه استنشاق خواهند شد.

 راه حل های ممکن:

الف( جلوایری از ريختن جیوه در مرحلف او  با استفاده از جايگاين نمودن دماسنج ها و فشارسنج های قغديمي  

 و تاريخ اذشتف

از اينکف قطرات ريختف شده جیوه بف درستي تمیاشده اند و ن وه تمیا اردن دن ايمن بوده و توسط  ب( اطمینان

 افراد دموزش ديده صورت ارفتف است.

 ج( دموزش بف ااراران جهت پیروی از سیاست ها و قوانین در رابطف با اياولف نمودن مناطق دلوده شده
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 میلي لیتری يا امتر 25ردن قطرات بف منهور تمیا ا های قطره د( استفاده از ایت

 

 گلوتار آلدئید (8-3

 خطرات احتمالی:

يافت مي شود و اين م صوالت در استريل اردن  هاسپکس ن،ئید در م صوالتي چون سايداس،دلدسالوتار دلد

 اباار بف صورت سرد مورد استفاده قرار مي ایرند.

 راه حل های ممکن:

 الوتار دلدئیدی در م فهف های بستف و در مکان های با تهويف مناسبالف( انبار و ذخیره اردن م صوالت 

را در حالت اولیف خود قغرار   درپوش مخان نصب عاليمي برای ياددوری بف ااراران تا بعد از استفاده از م صو  ،

 دهند.

اندازه اافي  ب( استفاده از م صوالت الوتار دلدئیدی در مکان هايي اف دارای سیستم تهويف مناسب هستند و بف

تا بخارها رقیق شوند.نصغب سیسغتم هغای تهويغف موضغعي و هودهغای        باشد مياتاق ها بارگ  فضای فیايکي اين

 خارج اننده بخار و دود بف منهور انتر  هوا توصیف مي شود.

 مناسب برای ااهش تما وسیلف حفاظت فردی ج( استفاده از 

  دلدئیددستکش های غیر قابل نفوذ نسبت بف الوتار 

 عینک های ضد ترش ات و شیلدهای صورت اامل در هنگام اار با اين ماده برای م افهت از چشم ها 

 

 ( سوختگی ،بریدگی8-4

 خطرات احتمالی:

احتما  بريداي يا سوختگي اف مي تواند در اثر سرواار داشتن يا دستف بندی اجسام داغ استريل شده در هنگام 

 روی دهد.خارج اردن دنها از اتواالو 

 راه حل های ممکن:

 الف( اجرای شیوه های مناسب ااری برای جلوایری از خطرات ،مثل:

 خارج نکردن اجسام از استريل اننده ها و اتواالوها تا زمان سرد شدن دنها 
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 و تما  با انتهای نوک تیا وسايل جابجايي جلوایری از 

 تیا از درون اتواالو استفاده از پنس در هنگام خارج نمودن وسايل برنده و نوک 

 :PPEب( فراهم دوردن تجهیاات حفاظت شخصي مناسب 

  بوده و نسبت بغف فغراهم دوردن   اارفرمايان بايد از خطراتي اف ممکن است در م یط اار روی دهد دااه

اارانغان از   الیغف  برای اارانان مبادرت ورزند و همچنین از اين امر اف (PPE)  وسايل حفاظت فردی

 ي استفاده مي نمايند اطمینان حاصل انند.وسايل حفاظت

اارفرمايان بايد اارانان را بف استفاده از دستکش و وسايل و تجهیغاات حفاظغت اننغده از دسغت هغا      همچنین 

زماني ضروری است اف اارانان با وسايل برنده و نوک تیا در تما  اند و خطر بريداي و سغوختگي بغرای دنهغا    

 .ملام نمايند وجود دارد

 

 BBP( پاتوژن های خونی 8-5

 خطرات احتمالی:

 ،ساير مواد عفوني و خوني،وسايل جراحي دلوده مانند سرنگ.BBPمواجف شدن اارانان با 

اارانان بايد هراونف وسايل نوک تیا را بعد از استفاده بف سرعت دور بیاندازند و حتي وسايل قابل استفاده را اف    

دوباره مورد مصرف قرار داد بالفاصلف پس از مصغرف در م فهغف هغای مناسغب     مي توان بعد از ضد عفوني اردن 

 بیاندازند.

 راه حل های ممکن:

همان اونف اف در استانداردهای مربوط بف پغاتوژن هغای خغوني بغف ذاغر دن      وسايل حفاظت فردی الف( پوشیدن 

 د برای مثا :مورد استفاده بستگي بف شرايط دار وسیلف حفاظت فردیپرداختف شده است.نوع و 

  مواوسيدر هنگام تما  دست با خون،غشای،OPIM  سغرواار   و نیغا پوست دسغیب ديغده   داشتن و يا

داشتن با اجسام دلوده استفاده از دستکش ضروری است.پوشیدن دستکش های ضخیم و اان مي تواند 

 حفاظ اضافف تری برای اارانان باشد.

  استفاده نمود البتف اين در صورتي  توان مي دوبارهاز برخي دستکش های ضخیم بعد از ضد عفوني شدن

اسغغت اغغف ايغغن دسغغتکش هغغا همچنغغان سغغالم باشغغند. در صغغورت مشغغاهده هغغر نغغوع شغغکاف،نازک       

 شدن،پاراي،سوراخ يا عاليم مربوط بف خرابي بايد اين دستکش ها را دور انداخت.

منهغور اياولغف اغردن تمغا  بغا             ب( ترويج استفاده از روش های انتر  مهندسي مانند سرسوزن های ايمن بغف 

 پاتوژن های خوني
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 همچنین استاندارد پاتوژن های خوني موارد زير را توصیف مي نمايد:

دور انداختن سرنگ های دلوده و ساير وسايل نوک تیا بالفاصلف بعد از استفاده و انداختن اين وسايل در  -1

 م فهف های مناسب.

ن دارد بف مکان هايي ناديک باشد اف وسايل نوک تیا در دنجغا مغورد   اين م فهف ها بايد تا دنجا اف امکا -2

 استفاده قرار مي ایرد.

 بايد از خم اردن،رواش اردن سرنگ های دلوده جداً خودداری شود . -3

 فراهم دوردن تسهیالتي بف منهور شست و شوی دست ها بالفاصلف بعد از اندن دستکش ها -4

 

 ( ارگونومی8-6

بف تناسب اار با اارار مي پردازد.در صورت عدم تطابق میان ويژاي های فیايکي اار و اراونومي علمي است اف 

 بروز خواهد ارد. 1MSDاسکلتي  -ظرفیت فیايکي اارار،مشکالت و ناراحتي های ماهیچف ای

 خطرات احتمالي:

در اارانان بف دلیل انجام اارهای تکراری،طوالني و يا دستف بندی بستف های اسغتريل شغده و بلنغد     MSDبروز 

اردن دنها تا ارتفاع بیش از ارتفاع شانف ها و يا در هنگام هل دادن و اشیدن چغرخ دسغتي هغای سغنگین حامغل      

 اشیا و وسايل دلوده يا تمیا.

تادن های مداوم در يک مکان در هنگغام دسغتف بنغدی وسغايل     حالت های ايستايي و ثابت ممکن است در اثر ايس

 روی دهد.

دسیب های وارده بف ناحیف ساعد مي تواند در اثر استراحت دادن م  دسغت بغر روی سغطود سغفت و تیغا پغیش       

 خوان اتفاق بیفتد.

 راه حل های ممکن:

ي بف وسايل و بستف ها،درنج ها را الف( طراحي دوباره ايستگاه های ااری تا در اين صورت بتوان در هنگام دسترس

 در ناديکي بدن قرار داد.

ب( استفاده از چرخ دستي هايي با چرخ های بارگ و دارای مقاومت امتر بغرای حراغت دسغان بغر روی سغطود      

 مراب مانند شکاف های بین دسانسور و راهروها

 جام مي شوند.ج( ااهش دادن فعالیت های طوالني اف در ارتفاعي باالتر از ارتفاع سر ان

                                                                 

1
 . Musculoskeletal Disorders (MSD) 
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 د( استفاده از سطوحي اف ارتفاع دنها قابل تنهیم باشد تا بدين وسیلف ان راف سر ااهش يابد.

 ه( اردش ااراران در طي فعالیت های تکراری

و( پوشاندن انتهای سطود و میاها اف با بازو و يا ساعد در تما  هستند با اليف های نرم تا بدين وسیلف از دسغیب  

 ایری شود.های تماسي جلو

 (sit –stand)ايستاده  –ز( استفاده از صندلي های نشستف 

 د( استفاده از زير پايي های از بین برنده خستگي

ط( استفاده از افش هايي اف در ناحیف اف پا و پشت پا نرم هستند در هنگامي اغف امکغان اسغتفاده از زيرپغايي     

 وجود ندارد

پاها تا بدين وسیلف ااراران بتوانند با باال بردن يکغي از پاهغای خغود    ی( فراهم دوردن منطقف ای برای استراحت 

 مرتباً حالت ايستادن خود را تغییر دهند.

 

 ( مواد شیمیایی خطرناک8-7

 خطرات احتمالی:

تما  اارانان با مواد شیمیايي خطرزايي اف ممکن است در همان مراحل ابتدايي فرديند شست وشوی وسغايل  

 استفاده قرار بگیرند.اثیف و دلوده مورد 

 مواد شیمیايي بدون برچسب و اارانان دموزش نديده و نادااه 

  در هنگغام سغرواار داشغتن بغا مغواد شغیمیايي خطرنغاک اغف در         وسايل حفاظت فردی عدم استفاده از

 صابون،تمیا اننده ها و ضد عفوني اننده ها وجود دارد.

 راه حل های ممکن:

الغغف( اجغغرای برنامغغف مربغغوط بغغف اسغغتانداردهای عمغغومي بغغف منهغغور فغغراهم دوردن برنامغغف هغغای دموزشغغي بغغف    

 MSDSااراران،برچسب های هشدار دهنده و اطالعات در خصوص ايمني مواد 

)مثل عینک،اان ،دستکش در هنگام تما  با ضد عفوني اننغده و مغواد   وسايل حفاظت فردی ب( فراهم دوردن 

 ف(شیمیايي مشاب

 ج( امک های اولیف و خدمات پاشکي
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هنگامي اف چشم و بدن افراد در تما  با مواد شیمیايي خورنده قرار بگیرد بايد تسهیالتي وجود داشتف باشد تغا  

 بتوان سريعاً چشم و بدن دنها را شست و شو نمود.

 

 زمین خوردن ،افتادن ،سقوط( 8-8

 خطرات احتمالی:

 يندهای شست وشوسطود لغانده بف علت بخار و فرد

 راه حل های ممکن:

الف( نگف داشتن سطود در حالت خشک و تمیا.زيرا سطود خیس عالوه بر احتما  لغاش منجر بف رشغد قغارو و   

 اپک مي شود.

 ب( راهروهای تمیا و نیا تعمیر مناسب دنها بف اونف ای اف هی  مانعي راهروها را مسدود نکند.

 یم های برق بر روی زمین نباشند.استفاده از سرپوش برای وسايل تا س

 

 (حساسیت به التکس9

 خطرات احتمالی:

تما  اارانان با التکس در اثر پوشیدن دستکش در هنگام اار با وسايل دلوده،خوني  و در هنگام دسغتف بنغدی   

 وسايل استريل شده

 

 راه حل های ممکن:

 و خون OPIMالف( استفاده از دستکش های مناسب در هنگام مواجف شدن با 

 ب( وجود دستکش های جايگاين برای افرادی اف بف التکس حساسیت دارند
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 واحد غذایی یا آشپزخانه -9

 

 موضوعات رايج ايمني و بهداشت در واحد غذايي بیمارستان ها عبارتند از:

 اراونومي .9-1

 تجهیاات دشپاخانف .9-2

 ايمني حريق .9-3

 شیمیايي خطرناکمواد  .9-4

 حفاظ دستگاه ها .9-5

 بیماری های ناشي از غذا.9-6

 افتادن،زمین خوردن،لغايدن .9-7

 ايمني برق  .9-8

 مواد عفوني .9-9

 

 ارگونومی (9-1

 خطرات احتمالی:

اشیدن و اارهای تکراری انجام دهند.اار مف ااری خود اموری چون بلند اردن،اارانان واحد غذايي بايد در برنا

 -ر بغف اخغتالالت ماهیچغف ای   جطوالني با اثرت و مقدار زياد اتفاق بیافتد مي تواند مناين امور ااری برای مدت 

 اسکلتي شود.

 اشیدن،بلند اردن: .1

بلند اردن و اشیدن های زياد و طوالني مدت ملاومات سنگین مي تواند منجر بغف اشغش عضغالني در قسغمت     

 ماهیچف ارداننده دست شود.های پشت و شانف،التهاب تاندون ها،دما  ایسف های مفصلي و دسیب 

 .اارهای تکراری:2

حراات سريع و مکرر دست و م  در اثر خرد اردن،بريدن و هم زدن با مالقف مي توانغد باعغث اختالالتغي چغون     

 التهاب تاندون ها ،سندرم تونل اارپا  و التهاب غشا تاندون مي شود.
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 راه حل های ممکن:

اراونومیکي در م یط اار و تشخیص و نشان دادن راه هايي بغف منهغور اغاهش    شناسايي و ارزيابي تنش زاهای 

 دنها مانند:

 اشیدن،بلند اردن: -1

فراهم دوردن سطوحي اف ارتفاع دنها قابل تنهیم باشد تا بف ايغن شغیوه اارانغان بتواننغد درنغج خغود را در        الف(

 ناديکي بدن قرار دهند.

 در ناديکي بدن قرار بگیرد.طراحي مجدد وظايف با اين هدف اف درنج  ب(

 برای مثا  جعبف ها را بف اونف ای قرار دهیم اف دسترسي بف دنها راحت تر باشد.

)برای مثا  حالتي را فراهم دوريم تغا اارانغان ملاومغات را از رو بغف      اجتناب از حاالت و پوسچرهای نامناسب ج(

 روی خود تهیف انند نف پشت سر يا باالی سر خود(

از امک های مکانیکي برای ااهش نیاز بف بلند اردن ،مثالً استفاده از وسايل فنری بغف منهغور بلنغد     استفاده د(

 اردن بار

 سبک اردن بارهايي اف بايد بلند شوند ه(

 دموزش بف اارانان برای استفاده از تکنیک های مناسب بلند اردن و(

 حراات تکراری: -2   

 راریاردش اار ااراران در طي اارهای تک الف(

)مانند مخلغوط ان،غغذا درسغت     استفاده از امک های مکانیکي بف منهور خرد اردن و مخلوط اردن غذاها ب(

 ان(

انتخاب و استفاده از وسايل مناسب.برای مثا  مالقف ها يا چاقوهايي اف اجازه مي دهنغد مغ  دسغت مسغتقیم      ج(

 باقي بماند.

 نگف داشتن يک حالت بي اثر برای م  و دست د(

 جديد ساختار ااری بف منهور ااهش امور تکراری،فعالیت های قوی دست و خم بودن های طوالنيت ه(
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 تجهیزات آشپزخانه( 9-2

 خطرات احتمالی:

تجهیاات دشپاخانف مي تواند سبب خطرات زيادی برای اارانان واحد غذايي شود.برخي از اين خطرات عبارتند 

ایر افتادن شود،بريدن و پاراي ناشي از استفاده از وسايل تیا و برنده،از:سطود داغ اف مي تواند باعث سوختگي 

ي از تما  با سیم هغای بغرق فرسغوده و    در فريارهای باراي اف مي توان وارد دنها شد،شوک های الکتريکي ناش

 قطع عضو بف دلیل تجهیاات بدون حفاظ

 راه حل های ممکن:

  PPEدر م یط اار ،تهیف و استفاده از تجهیاات حفاظت فردی ارزيابي و شناسايي خطرات احتمالي موجود  الف(

در معغرض خطراتغي    دسغتها ها هنگامي اغف   بف استفاده از حفاظ برای دست الاام اارانان توسط اارفرمايان ب(

مانند استفاده از دستگیره هنگام سرواار داشتن با اشیا داغ و الک توری  و سوختگي هستند. چون بريدن،پاراي

 دستکش های مخصوص در هنگام بريدن و قطعف قطعف اردن. استیل و

 حبس نشود.تا اارار در دنها اضطراری مکاني برای خروج  ج(

 اطمینان از ايمني وسايل و تجهیاات الکتريکي د(

 عبارتند از: اف روش های مناسب ااری ه(

  دشپاخانف. بايد اارد و چنگا  هغا را  جا بف جايي ،استفاده و انبار اردن مناسب چاقوها و وسايل برنده در

تیا ارد و در شرايط مناسب نگهداری نمود.چاقوهای اند ممکن اسغت بلغانغد و باعغث ايجغاد جراحغت      

 شوند.جهت چاقو همیشف بايد بف سمت دور از بدن باشد.

 ف هغا نبايغد   چاقو،اره و ساطورها را هنگامي اف از دنها استفاده نمي شود بايد در مکاني ويژه انبار ارد.تیغ

بف طرف بیرون قرار بگیرد.نگهدارنده های چاقو را بايد بر روی میاها نصغب نمغود تغا بغف ايغن طريغق از       

جراحات ااراران پیشگیری شود.چاقوهای جديد دارای حفاظ برای تیغغف و بنغد انگشغت هسغتند تغا از      

 لغايدن دست بف طرف تیغف جلوایری شود.

  دارای مقاومت ام برای غلتیدن باشند تا بتوانند بر روی سطود چرخ های دستي حمل غذا بايد بارگ و

 و شکاف های بین راهرو و دسانسورها بف راحتي حرات نمايند.

  هنگام  مناسب و دموزش برای جلوایری از سوختگي حاصل از بخار دبوسايل حفاظت فردی استفاده از

 شود. اار با وسايل و مواد داغ توصیف مي

 ن را طغوری نگغف   را بردارد بايغد درپغوش د   دارد پوشش ظرف در حا  جوشیدن هنگامي اف اارار قصد

 دارد اف از اصابت بخار بف صورت وی جلوایری شود.
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  از جلوی فر دور نگهداری شوند.دستگیره های ظروف اف م تويات دنها در حا  پختف شدن است بايد 

 

 یمنی حریقا (9-3

 خطرات احتمالی:

 بف داليل زير اتفاق بیافتد  اريلحريق ممکن است از وسايل ارمازا مانند اجاق،اوشت اباب ان و 

 ضعیف داری خانف .1

 )حريق ناشي از روغن( در وسايلو ایرارده روغن تخلیف نشده  .2

 )دتش سوزی در دوداش( مجراها و اانا  های اثیف .3

 انبار اردن نامناسب اشیا و وسايل دتش زا .4

 وده و معیوبسیم های برق فرس .5

 راه حل های ممکن:

 الف( دموزش اارانان برای جا بف جايي و سرواار داشتن ايمن با تجهیاات

 های دتش زا و تعمیر مناسب دنهانها و تخلیف پس مانداز اوشت اباب ان ها و اانا  های دب( نگهداری ص یج 

 دور از وسايل ارمازا  نگهداری وسايل قابل احتراقج( 

 ت لیف مرتب روغن م بو  شده و ایرارده در وسايلتوصیف بر  د(

 خاموش اننده های دتش پرتابل)قابل حمل( ه(

 نصب سیستم های خاموش اننده شیمیايي خشک برای مقابلف با حريق و(

 فراهم دوردن يک برنامف عملیات اورژانسي و عملیات پیشگیری از حريق ز(

 EAP: (Emergency Action Plan)برنامف عملیات اورژانسي 

     اار اپسو  های دتش نشاني مورد نیاز و تامین شده در م ل اار شماست و اار اسغي مسغئو  تخلیغف

شغما را بغف    OSHAافراد در صورت بروز دتش سوزی و حوادث غیر مترقبف است بنابر اين استانداردهای 

 توصیف مي اند.برنامف عملیات اورژانس داشتن 

 رنامف عملیات اورژانسي هستند؟ديا اارانان نیازمند داشتن ب

 ديا اارانان بايد بف جنگ با حريق بروند يا از دن فرار انند؟
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 برنامف حفاظت از دتش:

يک اارفرما بايد دارای برنامف حفاظغت از   هدف از داشتن اين برنامف جلوایری از بروز حريق در م یط اار است.

 ف ارده است.نیا داشتن دن را توصی OSHAحريق باشد همان اونف اف 

 

 مواد شیمیایی خطرناک (9-4

 خطرات احتمالی:

احتما  مواجف شدن اارانان با مواد شیمیايي خطرنااي مثل حشره اش ها،انغد زداهغا و ضغد عفغوني اننغده      

 ها،داروهای خطرناک در م یط اار.برای مثا :

شده در شستن ظرف ها مي تواند دمونیاک مورد استفاده بف عنوان يک عامل تمیا اننده و ترایبات الر استفاده 

سبب بروز التهاب در بیني،چشم و پوست شود.)اجتناب از مخلوط اردن ترایبات دمونیاک و الر زيرا در اثر يک 

 ترایب شیمیايي ااز مرگ دوری دزاد خواهد شد(

اند سبب ،اريل و اجاق ااز ممکن است ترایبات سوزش دوری باشد اف مي تو )راه دب( تمیا اننده های فاضالب

 بروز سوختگي های پوستي و التهابات و دسیب هايي بف چشم و پوست اردد.

 راه حل های ممکن:

بف دموزش ،استفاده از برچسب ها و عاليغم هشغدار دهنغده و دسترسغي بغف      الف( بف اار بردن برنامف ای اف در دن 

 تااید ارده باشد. (MSDS) شیمیايي اطالعاتي در زمینف ايمني مواد

)دستکش،عینک ايمني،پیش بند برای جلوایری از ترش ات( در  فراهم دوردن وسايل حفاظت فردی مناسب ب(

 هنگام استفاده و سرواار داشتن با مواد شیمیايي خطرناک

 خدمات درماني و امک های اولیف: ج(

باشغد اغف بتغوان در     زماني اف بدن يا چشم افراد با اين مواد خطرناک تما  پیدا اند بايد امکاناتي وجود داشتف

 همان م یط اار و بف سرعت اين مواد را از بدن يا چشم دنها شست.

برای جلوایری از تما  افراد با تمیا اننده های ظرف شويي استفاده از ماشین هغای ظغرف شغويي و ظغرف      د(

 های خوداار و اتوماتیک حاوی تمیا اننده توصیف مي شود.
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 استفاده  باشند و از وسايل حفاظت فردی مناسب استفاده نمايند. ااراران همیشف بايد هوشیار و م تاط

تمیغا اننغده از ظغروف حغاوی دن     و تخلیف مغواد  )عینک ايمني،دستکش( زماني اف در حا  تعويض از 

 .شود توصیف مي هستند

 

 حفاظ دستگاه ها (9-5

 خطرات احتمالی:

ارفتار شدن اارار درون دنها يغا توسغط تیغغف    مخلوط ان های بارگ و ساير تجهیاات دشپاخانف مي تواند سبب 

های چرخان دنها شود.خطرات متفاوتي اف از ايغن وسغايل حاصغل مغي شغود عبارتنغد از:قطغع عضو،فشغرداي و         

سوختگي،بريدن،شکستن استخوان و ساير جراحات.اين دستگاه ها بايد دارای حفاظ باشند تغا بغف ايغن طريغق از     

 ا وارد دمدن دسیب های ديگر بف افراد جلوایری شود.اشیده شدن اارار بف داخل دنها و ي

 راه حل های ممکن:

شغده   و ساختف بف منهور حفاظت از فرد مسئو  دستگاه و ساير اارانان از خطرات طراحياف حفاظ دستگاه ها 

 است.

در  چرخ اوشت ها بايد توسط افراد دمغوزش ديغده   بف منهور جلوایری از خطراتي مثل بريدن و قطع عضو  الف(

 اين زمینف مورد استفاده قرار بگیرد.

  دستي برای جلو بردن يا انتقا  غذا از داخل چرخ اوشت،خرد ان و دسیاب قطع فشاریاستفاده از 

ظرف شويي های نواری اف بف صورت پیوستف ظرف را بف جلو مي برد بايد دارای حفغاظ باشغند تغا از حغوادث      ب(

 ات وارده از نقالف و غلتک های دن جلوایری شود.اتفاقي مثل سوختگي از بخار دب يا جراح

مثل استفاده از مغانع هغای حفغاظتي بغر روی     اياولف اند اامل  را بف طور حفاظ دستگاه ها مي تواند خطرات ج(

 مخلوط ان بف منهور حفاظت از قطع عضو زماني اف مخلوط ان در حا  اار اردن است.

 حفاظتي دستگاهها عبارتند از: یساير روش ها

 م کم اردن دستگاه های لغاشي  -1

 دستگاه های ايمني الکترونیکي -2
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 بیماری های منتقل شده از راه غذا (9-6

بیماری های منتقل شده از راه غذا مانند مسمومیت های غذايي و عفونت های منتقل شغده از راه غغذا بیمغاری    

خواهند شغد.دلوداي مغي توانغد از سغموم و رشغد      نها مبتال افراد بف دهايي هستند اف در اثر خوردن غذای دلوده 

 بااتری ها ناشي شود و اين اتفاق مي تواند قبل از خورده شدن غذا يا هنگام هضم دن روی دهد.

 اراانیسم های تولید اننده اين دلوداي عبارتند از:

 س.ن(،سالمونال)عامل حصبف(،استافیالاوک اورئو ،الوستريديوم پرفرينگE.cdiاشرشیاالي)

OSHA :توصیف مي اند 

در مکان هايي اف غذا تهیف،دماده،دست ااری يا ذخیره مي شود بايد وضعیتي برقرار باشغد تغا از دلغوداي غغذايي     

 جلوایری و م افهت شود.

 خطرات احتمالی:

 امکان بروز بیماريهای منتقل از راه غذا در اارانان در اثر خوردن يا سر و اار داشتن با مواد غذايي

 ممکن: راه حل های

 تما  با افراد ذی صالد بهداشت عمومي در رابطف با نیازهای اختصاصي م ل موردنهر )دشپاخانف( -1

 شستن دست ها. روش در رابطف با و مثثر روش های مناسب ااری استفاده از  -2

 و دماده سازی ايمن غذا فردیبهداشت مطلوب 

 

 زمین خوردن،لغزیدن (9-7

 خطرات احتمالی:

اارانان با سطود خیس در دشپاخانف و درهم ريختگي دشپاخانف میتواند منجغر بغف زمغین خغوردن     مواجف شدن 

 افراد شود.

 راه حل های ممکن:

ايد سطود زمین تمیا و خشک نگهداری شوند.عالوه بر احتما  زمین خوردن،خیسي اف زمین منجغر بغف   ب الف(

 مي شود.باال رفتن احتما  وجود اپک قارو،بااتری و بروز عفونت ها 
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نگهداشتن معابر و راهروها در حالتي تمیا و مناسب ،بدون وجود موانع در سر راه عبور و مرور.فغراهم اغردن    ب(

برای تجهیاات مختلف تا بف اين وسیلف سیم های بغرق از روی زمغین عبغور    درپوش هايي در سطج زمین و سقف 

 نکنند.

 

 ایمنی برق (8

 خطرات احتماالی:

 ناشي از روش های ااری غیر ايمن،معیوب بودن تجهیاات الکتريکي و يا سیم اشي.شوک های الکتريکي 

 راه حل های ممکن:

 الف( اطمینان از اينکف تمام وسايل الکتريکي ناديک منابع دب بف زمین متصل شده اند.

 ارت اردن وسايل بف زمین توسط سیم و دو شاخف 

 باشند. ميخطرات شناسايي شده  عاری ازاطمینان از اين مطلب اف وسايل الکترونیکي  ب(

وسايل الکترونیکي سیار و ثابت اف بف نوعي دسغیب   حذف همفو  خارج از سرويس زدنج( عالمت زدن و برچسب 

 ديده اند.

 تعمیر تمام وسايل الکترونیکي دسیب ديده قبل از استفاده مجدد از دنها د(

های خیس جريان الکتريکي را در اين وسايل برقغرار نمغي   ه( دموزش اارانان بر اين مطلب اف اارانان با دست 

 سازند

دمپر مجها بف قطع اننده در صورت اتصا  اوتاه استفاده  21و  15ولت تک فاز، 121اارفرمايان بايد از پرياهای 

 نمايند.

 

 مواد عفونی در اتاق های ایزوله (9-9

 خطرات احتمالی:

غذا بف بیمغاران   در صورت ت ويل OPIMاارانان واحد غذايي ممکن است با خطرات تنفسي،مواجهف با خون يا 

 مواجف شوند.درون اتاق های اياولف 
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مواجف شدن با مواد عفوني زماني اف سیني های حاوی غذای دلوده از اتاق هغای اياولغف بغف     ممکن است همچنین

 روی دهد. مي شوددشپاخانف برای استريل شدن فرستاده 

 

 راه حل های ممکن:

 باشد. مي (OPIM) استفاده و بف اار ایری پیشگیری های عمومي الف(

و ساير پاتوژن های منتقل شغده از راه   HBVو  HIVمواد دلوده بف  اين  اارخون و روشي برای انتر  عفونت اف 

 باشد: و اين پیشگیری عمومي و شامل موارد زير مي .دلوده شده باشندخون 

اجتناب از تما  با خون و ديگر مواد عفونت زا با استفاده ز روشهای پیشگیری مناسغب از جملغف اسغتفاده از     -1

 دستکش، ماسک ، اان

 روش های ااری بف منهور ااهش مواجف شدن با عوامل عفونت زاانتر  مهندسي و استفاده  -2

اارانان در خصوص ورود و خروج ايمن بف اتاق های اياولف و جا بف جا اغردن ايمغن سغیني هغای      دموزش بف ب(

 دورده شده از اين اتاق ها

ج( دموزش بف اارانان در خصوص برچسب زدن و نشان دار اردن سیني های دورده شده از اتاق های اياولغف بغف   

 ا اين سیني های دلودهمنهور انجام دستور العمل های الزم هنگام سرواار داشتن ب

 استفاده از سیني های پالستیکي و يک بار مصرف برای اتاق های اياولف د(
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 دهمفصل 

 واحد خدمات
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 واحد خدمات -11

 

 موضوعات متداو  ايمني و بهداشت در واحد خدمات بیمارستاني عبارتند از:

 م یط های ااری دلوده .11-1

 ضد عفوني اننده های مناسب اار .11-2

 تجهیاات و وسايل دلوده.  11-3

 دلوده رختهای .11-4

 وسايل تیا و م فهف های دنها .11-5

 مواد شیمیايي خطر دفرين .11-6

 حساسیت بف التکس .11-7

 سقوط،افتادن،زمین خوردن .11-8

 

 ( محیط کاری آلوده11-1

 خطرات احتمالی:

 در م یط ااری دلوده و عفوني (OPIM)  در  زا عفونتتما  اارانان واحد خدمات با خون و ساير مواد 

 حل های ممکن: راه

 : OSHAتوصیف های 

زا  ديگغر مغواد عفونغت    تمیا اردن و بهداشتي نگف داشتن م یط ااری بف منهور جلوایری از تمغا  بغا خغون و   

 .)استاندارد پاتوژن های خوني(

 اارفرما بايد:

 برنامف مناسبي جهت تمیا اردن و شیوه های ضد عفوني اردن ارائف نمايد. -1

 زير است:اين برنامف شامل موارد 

  اف بايد تمیا شودنوع سط ي 

 نوع دلوداي موجود 

 اجرا شود در هر مکان اف بايد وظايف ااری و مراحل دن 
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 ضد عفونی کننده های مناسب (11-2

مي تواند حداقل يک هفتف در خون خشغک شغده و    Bبیان مي اند اف ويرو  هپاتیت مراا مبارزه با بیماريها  

 يا ساير سطود و سرنگ ها و وسايل دلوده زنده بماند.

 خطرات احتمالی:

 در اثر عدم استفاده از ضد عفوني اننده های مناسب OPIMتما  اارانان بخش خدمات با خون و 

 راه حل های ممکن:

OSHA چف ضد عفوني اننده ای را پیشنهاد مي دهد؟ 

 OSHA  توصیف مي اند اف سطود ااری بايد با ضد عفوني اننده مناسب تمیا شوند.ضد عفوني اننده

اغف عبارتنغد از:از بغین برنغده      باشغد  ديگر م صوالت ثبت شده ميرقیق و  ها سفیدانندهمناسب شامل 

،اسغتريل  HBV و  HIVضد عفوني و استريل اننده ها ،م صوالت ثبت شده علیف ويغرو   ، باسیل سل 

 ها و ضد عفوني اننده های پیشرفتف برای استريل اردن وسايل و تجهیاات اننده

  ساعت  نیا روشي مناسغب   24استفاده از م لو  های تازه سفید اننده های خانگي بف صورت رقیق هر

بف منهور استريل اردن سطود م یط های دلوده بف شمار مي رود.زمغان تمغا  هغم بغف عنغوان زمغاني       

 و  در تما  با هوا خشک مي شود.مي شود اف م ص تعريف

  م صوالت موثر در برابرHIV  ضرورتاً در برابر بااتری سل و يا ويرو  هپاتیتB .موثر نمي باشند 

   هر ادام از م صوالت ذار شده در باال تنها زماني موثر واقع مي شوند اف طريقف مصرف دنها منطبق بغر

 ها باشد.دستور العمل های ارائف شده توسط تولید اننده دن

 .توجف بف برچسب زده شده بر تمیا اننده ها ضروری است 

 بر روی اين برچسب توصیف بف پیروی از دستور العمل های زير مشاهده مي شود.

 وسايل حفاظت شخصي برای ااراراني اف امور ضد عفوني اردن را انجام مي دهند. .1

 خون بايد بف طور اامل قبل از ضد عفوني اردن پاک شود. .2

 مواد ضد عفوني اننده بر طبق قوانین وضع شدهمصرف  .3

دقیقغف بغا مغاده ضغد      11در حغدود   HBVثانیف و بغرای ويغرو     31سطج در حدود  HIVبرای ويرو   .4

 عفوني اننده خیس رها شود.
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OSHA       توصیف مي اند اف استفاده از اين مواد ضد عفوني اننده بايد بر طبق دسغتور العمغل هغای ارائغف شغده

 صورت بگیرد.

 

 ( وسایل و تجهیزات آلوده11-3

 خطرات احتمالی:

 در اثر مواجف شدن با موارد دلوده زير: OPIMتما  اارانان با خون و 

 وسايل و سطود اار .1

 رواش های حفاظتي .2

 م فهف های قابل استفاده مجدد .3

 ظروف شیشف ای .4

 راه حل های ممکن:

 :OSHAتوصیف های 

 وسايل و سطود اار: -1

 يد بعد از تما  با خون و ساير مواد عفوني تمیا و ضد عفوني شوند.تمام وسايل و سطود ااری با

 ضد عفوني اردن تجهیاات وبرچسب زدن بر روی وسايل 

 اين برچسب ها بايد مشخص نمايند اف ادام قسمت از وسیلف دلوده مي باشد

م صوالت ضد میکروبي برخي از وسايل را بايد قبل از ضد عفوني اردن ابتدا با دب و صابون شست زيرا برخي از 

 در حضور خون بف درستي عمل نمي انند و خون منجر بف مداخلف در فرديند ضد عفوني اردن مي شود.

 :حفاظتيرواش های  -2

رواش های حفاظتي مانند فويل های دلومینیومي و يا پالستیک ها بايد بف هنگام مشاهده دلغوداي بغر روی دنهغا    

 زمان ااری دنها را تعويض نمود.بف سرعت تعويض شوند و يا در پايان 

 م فهف های قابل استفاده مجدد: -3
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تمام مخازن،سطل ها ،قوطي ها و ساير ظروف مشابف اف میتوان دنها را دوباره مورد استفاده قرار داد و احتما  دن 

ا و وجود دارد اف اين ظروف توسط خون و ساير مواد عفوني دلوده شده باشند بايد بف صورت منهم و سغريع تمیغ  

 ضد عفوني شوند.

 ظروف شیشف ای: -4

ظروف شیشف ای شکستف اف احتما  دلوداي دنها وجود دارد نبايد مستقیماً توسغط دسغت برداشغتف شغوند. بلکغف      

 برای برداشتن دنها بايد از وسايلي چون بر ،خاک انداز،انبر و پنس استفاده ارد.

             يل پاشغکي را از موسسغف يغا شغرات سغومي اجغاره       اف تجهیغاات و وسغا   بیمارستانها و الینیکهاتوجف:  برخي از 

مي نمايند بايد بف اين نکتف توجف داشتف باشند اف اين وسايل ممکن است بف صورت مناسغب جهغت بازاشغت بغف     

 تمیا و استريل نشده باشند. بیمارستانها و مکانهای درماني

 

 ( رختهای آلوده11-4

 خطرات احتمالی:

 و ساير عوامل عفوني در طي سرواار داشتن با لبا  های دلوده در واحد خدمات تما  اارانان با خون

 راه حل های ممکن:

 استاندارد پاتوژن های خوني موارد زير را توصیف میکند:

 الف( بستف بندی و حمل لبا  های دلوده با امترين میاان تما  ممکن

دی و دبکشي نمود.و بايد دنها را بف رختشويخانف منتقل ب( لبا  های دلوده را نبايد در م ل استفاده دنها بستف بن

نمود تا در دنجا برای ضد عفوني شدن بستف بندی و اد اغذاری شوند.اسغتفاده از هشغدارهای بغین المللغي ،اغد       

اذاری های رنگي و برچسب زدن های جايگاين بف اارانان اجازه مي دهد توصیف های منطبق بر استانداردهای 

 نمايند.جهاني را رعايت 

 ساير توصیف ها در رابطف با شیوه های مناسب ااری:

      ایسف های حل شونده برای فرديند بستف بندی.اين ایسف ها را میتوان مسغتقیماً بغف داخغل لباسشغويي

 انداخت بدون اين اف نیازی بف خالي اردن و خارج اردن لبا  های دلوده از ایسف باشد.

  خغدمات تنهغا در صغورتي قابغل قبغو  اسغت اغف لبغا  هغا بغا           دبکشي لبا  های دلوده در درون واحد

 دلوده نشده باشند و وسايل نوک تیا در انها وجود نداشتف باشد. OPIMخون،



 97 

  .استر  های اراونومي اف در طي بلند اردن،دبکشي و حمل لبا  های خیس و سنگین روی مي دهد

ا  هغا از وسغايل و تجهیغاات مناسغب     توصیف مي شود برای حمل و انتقا  اين لببايد شناسايي شوند و 

 استفاده شود.

     نبايد ایسف های م توی لبا  های دلوده را ناديک بف بدن نگف داشت يا دنها را فشغار داد زيغرا در ايغن

 صورت احتما  سوراخ شدن و پاراي دنها بف دلیل وجود وسايل نوک تیا و سرنگ وجود دارد.

 (وسایل برنده و محفظه های آنها:11-5

 ت احتمالی:خطرا

جهغت انجغام   امبود دموزش تیا دلوده و م فهف های دنها از طريق :  تما  اارانان بخش خدمات با وسايل نوک

 ناسب و حمل ضعیف و نامناسب در میان اارانان واحغد مراقبغت.  مراحل مختلف اار و نیا روشهای جابجايي نام

 بف طور مثا :

انداختف نشده اند و يا در وسايل خغواب وجغود داشغتف و بغف صغورت      وسايل نوک تیای اف بف صورت مناسب دور 

 تصادفي بف رختشويخانف فرستاده شده اند.

 : حمل و نقل و يا استفاده نامناسب از م فهف های وسايل نوک تیا برای مثا 

 پر شدن بیش از حد م فهف ها و يا حمل و نقل نامناسب دنها

 راه حل های ممکن:

 انتر  های مهندسي برای جلوایری از تما  با وسايل نوک تیا تکمیل شیوه های ااری و

 :OSHAتوصیف های 

 الف( حمل وسايل نوک تیا

 وسايل نوک تیا بايد بف درستي استفاده شوند و بعد از مصرف بف سرعت بف م فهف های مناسب انداختف شوند.

 م فهف های وسايل نوک تیا جابجاييب( 

 ي انداختف شوند اف: عت و درستي بف م فهف هايوسايل نوک تیا دلوده بايد بف سر

اين م فهف ها بايد در برابر سوراخ شدن و نشت اردن مقاوم باشند و با نمادهغای مناسغب و اغد اغذاری رنگغي       

 مشخص شده باشند.

 اين م فهف ها بايد بف صورت  منهم تعويض شوند و از پر شدن بیش از حد دنها جلوایری شود.



 98 

 نوک تیا غیر قابل استفاده مجدد و يا مصرفي ج( م فهف های وسايل

ص یج وسايل نوک تیا ديسپوزا  يا مصرفي و م فهف های حغاوی دنهغا دمغوزش    جابجايي بايد بف اارانان جهت 

 داده شود.

 در هنگام حرات دادن اين م فهف ها ،دنها بايد دارای شرايط زير باشند:

شوند تا بف اين طريق از رياش م تويات دنها در هنگام نقغل و   قبل از تعويض و انتقا ، دنها بف سرعت بستف بندی

 انتقا  و بارایری جلوایری شود.

 اار احتما  نشت وجود دارد بايد دنها را در م فهف دوم قرار داد .

 دور انداختن اين وسايل نوک تیا مصرفي بايد بر طبق مقررات ايالتي ، منطقف ای و م لي صورت پذيرد.

 ايل نوک تیا قابل استفاده مجدد:د( م فهف های وس

نبايد با استفاده از دست باز شوند،خالي يا تمیا شوند زيرا در اين صورت خطر جراحغات پوسغتي بغرای اارانغان     

 وجود دارد.

 

 ( مواد شیمیایی خطر آفرین11-6

 خطرات احتمالی:

 استفاده قرار مي ایرند. تما  با مواد شوينده شیمیايي اف در رختشويخانف و فرديندهای خانف داری مورد

 صابون ها وسفید اننده ها میتوانند منجر بف بروز دلرژی و التهاب پوستي شوند. .1

 پوست دسیب ديده از مواد شوينده مي تواند راهي برای عفونت يا جراحت باشد. .2

 مخلوط اردن دمونیاک و الر باعث دزاد شدن اازی مرگ دور خواهد شد. .3

 راه حل های ممکن:

 مف ای نوشتاری جهت ارئف توصیف های مناسب برای دموزش ااراران تکمیل برنا

 (MSDS)براف اطالعات ايمني مواد شیمیايي تهیف برچسب های هشدار دهنده و دسترسي بف 

 مناسب: (PPE)الف( فراهم دوردن وسايل حفاظت فردی 

 شوينده خطرناکحفاظ در برابر ترش ات در هنگام اار اردن با مواد ااال و  مانند دستکش،عینک،
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 ب( خدمات پاشکي و امک های اولیف:

هنگامي اف چشم يا بدن فرد با مواد خورنده تما  پیدا مي اند بايد تسغهیالت مناسغب جهغت شسغت و شغوی      

 سريع چشم و بدن دنها در م یط ااری وجود داشتف باشد.

 

 ( حساسیت به التکس11-6

 خطرات احتمالی:

 خدمات.دن دستکش های ساختف شده از التکس در هنگام فرديندهای ايجاد دلرژی بف التکس در اثر پوشی

 مثا  هايي برای انتر :

از دسغتکش هغای مناسغب     (OPIM)الف( اارانان خدمات بايد در هنگام تما  بغا خغون و سغاير مغواد عفغوني      

 استفاده نمايند.

 يد ارائف شود.برای ااراناني اف بف التکس حساسیت نشان مي دهند ساير ااينف های جايگاين با

 وجود ندارد. OPIMب( ااهش استفاده غیر ضروری از دستکش زماني اف احتما  تما  با خون و 

 

 ( زمین خوردن،افتادن11-8

 خطرات احتمالی:

 مواجف شدن با سطود خیس،افتادن و سقوط احتمالي.

 راه حل های ممکن:

فراهم اردن پادری.رعايت استاندارد سغطود  الف( نگهداری زمین ها در شرايطي تمیا و خشک.در صورت امکان 

 ااری

 ب( فراهم دوردن عاليم هشدار دهنده در مناطق خیس.

 ساير توصیف ها بف منهور روش های مناسب ااری

 ارائف برنامف ای جهت فراهم دوردن سطود ايمن،تمیا و عاری از ترش ات 
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  ر يک زمغان و فغراهم اغردن نغور     مانند تمیا اردن تنها يک طرف از راهرو د خدماتدستور العمل های

 مناسب در راهرو مي تواند افتادن های تصادفي را ااهش دهد.

        دموزش ااراران بف استفاده از نرده در هنگام باال و پايین رفتن از پلغف هغا بغف منهغور انتغر  سغرعت و

 داشتن ديد بهتر از پلف ها

 ااهش دادن سطود ناهموار و غیر هم سطج 

 

 ایمنی و سالمت شغلی بیمارستانیارزیابی برنامه های 

 

خغدمات زيغر را   ايغن برنامغف   اغف   اجرا شغود بايد  ها ها و الینیک بیمارستانالیف يک برنامف موثر سالمت شغلي در 

 شامل مي شود:

A. معاينات فیايکي قبل از استخدام اف شامل پیشینف بهداشتي و درماني فرد است 

B. معاينات دوره ای 

C. دموزش ايمني و بهداشت 

D.  سازی و وااسیناسیونايمن 

E. مراقبت از بیماری و جراحت در اار 

F. مشاوره بهداشتي 

G. انتر  و نهارت های م یطي 

H. سیستم بايگاني ايمني و بهداشت 

I. برنامف ريای هماهنگ با قسمت ها و بخش های خدماتي بیمارستان 

 خالصف دستور العمل ها بف شرد زير است:

(A معاينات فیايکي قبل از استخدام 

 معاينات بايد بر روی تمام پرسنل صورت پذيرد و شامل موارد زير مي شود:( اين 1

 (a دزمايش های خوني متداو 

 شمارش اامل البو  های خوني .1

 ساعت بعد از نهار 2قند خون ناشتا يا  .2

 دزمايشات عمل الیوی .3

 اراتینین .4
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5. SGOT 

6. SGPT 

 سرم شناسي برای سفلیس .7

 سرم شناسي برای سرخجف .8

 پاشک،با راهنمايي پیشینف درماني فردساير موارد ت ت نهارت  .9

(b دزمايش متداو  ادرار 

(c  برای ااراران باالی )سا  طبق نهر پاشک 35الکترواارديوارام )نوار قلب 

(d عکس از قفسف سینف،جانبي و قدامي و خلفي 

(e  دزمايش پوست برایTB 

(f  و تونومتری )دزمايش بینايي )دور بیني و ناديک بیني،با عینک و بدون عینک 

(g اديومتری يا سنجش میاان شنوايي 

(h برای زنان )سیتولوژی اردن رحم )پاپ اسمیر 

 ( ااارشي از تاريخچف شغلي اارار بايد در معاينات قبل از استخدام انجانده شود2

 (Bمعاينات دوره ای 

 د در موارد زير اجرا شود:اين معاينات باي

 ااراراني اف در م یط های خطرناک مشغو  بف اار هستند (1

 ااراراني اف بعد از غیبتي بف دلیل بیماری يا جراحت بف اار خود باز مي اردند (2

 ااراراني اف بف بخش يا قسمت خدماتي ديگر منتقل شده اند (3

 ااراران در حا  بازنشستگي (4

 (Cدموزش ايمني و بهداشت 

بر موقعیت شغلي،يک برنامف طرد ريای شغده توسغط يغک فغرد مطلغع بايغد اطالعغات م یطغي ،ايمنغي و          عالوه 

 سالمتي را برای تمام ااراران بر اسا  يک مبنای متداوم فراهم دورد.

اين دستور العمل بايد شامل اطالعاتي در زمینف های عادت های شغلي ايمن،اطالعات سالمتي مربوط و اسغتفاده  

 مت شغلي برای ااارش بیماری و جراحات باشد.از واحد سال

(D ايمن سازی و وااسیناسیون 
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بغرای اغاراران بیمارسغتاني     (CDC)مصون سازی بايد طبق سیاست و خط مشي مرااا انتر  بیماری  (1

 صورت پذيرد.

وااسیناسیون انتخابي بايد در شرايط ويژه ای چون بیماری هغای همغف ایر،شغرايط دزمايشغگاهي غیغر       (2

 ل اظ شود. Bا حوادث تصادفي مانند فرو رفتن سر سوزن دلوده بف هپاتیت معمو  ي

 يک سیستم تعويقي برای بف روز رساني وااسیناسیون و مصون سازی بايد برقرار شود. (3

(E مراقبت از بیماری و جراحت در اار 

 24ز خغدمات  يک مکان ويژه و مشخص درون بیمارستان بايد برای ااراران فراهم شود تا دنها بتواننغد ا  (1

 ساعتف ای چون پاشکي دارويي،روان شناختي و ساير خدمات مشاوره ای بهره مند اردند.

 فراهم دوردن تسهیالت اافي برای ارائف خدمات دارويي،روان شناختي و بازتواني بف تمام ااراران (2

 وجود مشاوران با صالحیت و ااردان (3

 اشک خصوصي يا خانوادايطرد ريای روش اار قانوني و رسمي برای تما  با يک پ (4

 پي ایری های الزم برای برقرار سازی تسهیالت در جهت مراقبت های مستمر (5

 درمان و ااارش جراحات و بیماری ها بايد با استاندارد های ايمني و سالمت شغلي مطابقت داشتف باشد (6

(F مشاوره سالمتي 

برنامف بايد شامل مشاوره های دارويي و درماني ،روان شناختي و اجتماعي باشد .اين مشاوره ها بايغد در   (1

برایرنده امک بف ااراران در مشکالت اعتیاد )مثل تنبااو،مواد مخدر،غذا،الکل(و هم چنین افراد مبتال 

 باشد. HIVبف عفونت 

يد فراهم شود تا بف اين وسیلف بتغوان بغف برخغي    يک سیستم رسمي و قانوني برای ارجاع و تجديد نهر با (2

 ااراران خدمات تخصصي را اف در تسهیالت فعلي غیر قابل دستر  است ارائف ارد.

هنگامي اف يک بخش روان شناسي يا خدمات اجتمغاعي موجغود نیسغت افغراد بغا عالقغف منغدی هغا يغا           (3

 ار اردد.دموزش های ويژه بايد براايده شوند تا جلسف های مشاوره ای براا

(G نهارت و انتر  های م یطي 

اين نهارت ها بايد جايي از برنامف سالمت شغلي باشد و توسط فردی هدايت شود اف در اداره مواجهغات   (1

 مضر در بیمارستان از صالحیت اافي برخوردار باشد.

 شد.يک شخص واحد بايد در برابر پاشکي هستف ای و فعالیت های راديو لوژی مسئو  و پاسخ او با (2

 بايد با قوانین و مقررات دولتي وابستف با تشعشعات و ايمني و خطرات هماهنگي و تطابق ايجاد اردد. (3

(H سیستم بايگاني ايمني و بهداشت 
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هر اارار بايد دارای يک پرونده سالمت باشد اف در بخش بهداشت نگهداری مي شود .اين پرونده بايغد   (1

و جراحت ،ااارش های ارائف شده بف پاشک و ساير موضوعات تمام معاينات ،ااارشات مربوط بف بیماری 

 بهداشتي و سالمتي را در بر بگیرد.

اين پرونده ها بايد بر اسا  مبنای ماهانف يا ساالنف برای نشان دادن میاان بیمغاری و جراحغت ،حغوادث     (2

 موجود،ااارش انتر  خطرات م یطي تهیف شود.

 در اختیار پرسنل مناسب و شايستف قرار بگیرند. اين پرونده ها بايد م رمانف باشندو تنها (3

(I برنامف ريای هماهنگ با بخش ها و تاسیسات بیمارستاني 

                          يغغک هیئغغت نماينغغده از طغغرف بخغغش هغغا و تاسیسغغات بیمارسغغتان بايغغد مغغديريت بیمارسغغتان را از      (1

 سیاست ها،دستورها و نیازهای برنامف سالمت شغلي دااه سازد.

يک هیئت سالمت و يک هیئت انتر  عفونت بايد سالمت تمام ااراران را در برنامف هغای خغود ل غاظ     (2

 نمايند.

 يک نفر از افراد برنامف سالمت شغلي بیمارستان بايد بف عضويت هر دو هیئت ذار شده در باال در بیايد. (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


