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 مقدمه

که ممکن است هدف از تدوین این راهنما کاستن از بروز آسیب و بیماری در میان کارکنان مراکز درمانی است. در این راهنما عمده خطرات سالمت و ایمنی 
که در معرض مخاطرات در مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت با آنان مواجه شویم ذکر گردیده است. مراکز مراقبت بهداشتی دارای طیفی از کارکنان می باشد 
عضالنی، بیماری های  -سالمت و ایمنی بالقوه ای قرار دارند. این کارکنان در مقایسه با سایر مشاغل درخواست غرامت بیشتری در مورد بیماریهای اسکلتی

 ا دارا می باشند.عفونی و انگلی، درماتیت و هپاتیت ویرال، بیماری های روانی، بیماری های چشم، آنفلونزا و هپاتیت توکسیک ر
 

 محیط آلوده

که در این بین  ارتقاء سالمت و نقش مؤثر کنترل عوامل محیطي در آن از مباحثي بوده که از گذشته دور سیستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند
هاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي استانداردهاي محیط سالم و تبیین شرایط زیست محیطي مطلوب جهت ارتقاء سالمت از وظایف و رسالت

شود: یکی محیط زیست داخلی خود  به شمار مي رود. وضعیت سالمت و بهداشت هر فرد ، هر جامعه و هر ملت با تاثیر متقابل و تلفیق اثر دو محیط تعیین می
 دهد.  توازن حساس موجود بین انسان و محیط زیست او روی میانسان و دیگری محیط پیرامون وی. برابر مفاهیم نوین ، بیماری به علت برهم خوردن 

شوند ، عامل بیماریزا بطور معمول به کمک آزمایشگاه شناخته  در بین سه عامل بوم شناختی یعنی میزبان ، محیط زیست و عامل بیماریزا که موجب بیماری می
 شود.  می

بیمار از آن آمده است ، بطور معمول ناشناخته است .لذا بیشتر اوقات کلید پیدا کردن ماهیت میزبان برای بررسی در دسترس قرار دارد ، ولی محیطی که 
 بیماری ، بروز آن ، پیشگیری و مبارزه با بیماری در محیط زیست قرار دارد .

دارد . توجه به عوامل بهداشت محیط به بهداشت محیط : کنترل و اصالح عواملي از محیط است که به نحوي در رفاه جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثیر 
 عنوان علم پیشگیری از بیماریها بوسیله کنترل و اصالح عوامل محیطی که در ایجاد و انتقال بیماری ها نقش دارند حائز اهمیت است.

انتقال و عوامل بیماریزای متعدد در آنها  در بیمارستانها نقش عوامل محیطی در ایجاد و انتقال عفونت ها بارزتر است زیرا محیط آلوده، راههای گوناگون
 وجود دارد .

 بهداشت محیط بیمارستان 

سترش و مجموعه فعالیتهایی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط انجام میگیرد بطوریکه عوامل بیماریزای خارجی نتوانند در این محیط گ 
ن شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس شیوع پیدا کنند به بیان دیگر بهداشت محیط بیمارستا

هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا عالوه بر ایجاد محیطی سالم و  زباله ، جلوگیری می کند . در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضالب ، 
ان نیز کمك نماید . رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تامین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون به بهبود بیمار بهداشتی ،

 تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود . محیط در بیمارستان نقش مهمي در ایجاد عفونت هاي بیمارستاني مرتبط بازي مي کند. 

زیادي مي باشد، بسیاري از این اجزاء تأثیر مستقیم در عفونت هاي بیمارستاني دارند که شامل طراحي بخش ها و تسهیالت اتاق  محیط بیمارستان شامل اجزاء
 عمل، کیفیت هوا، نحوة تأمین آب، غذا، مواد زائد جامد و رختشویخانه مي باشد .

رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای  جامعه ، با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سالمت افراد 
بخش خدمات و برخوردار می گردد، لذا بهداشت محیط بیمارستانها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده 

گاهی افراد به کار گمارده شده نسبت به خطرات  نیز پرسنل شاغل می باشد مع الوصف با توجه به واگذاری خدمات به بخش خصوصی و پایین بودن سطح آ
 کاری موجود در راستای کاهش عفونتهای بیمارستانی ، نقش آموزش از جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد .



 

 بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی                    

 
  

 
 

 
 

5 

 

 وظایف مسئول بهداشت محیط بیمارستان 

 و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه  هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت - 1

 پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط  - 2

 برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان  - 3

 ت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداش - 4

می پرسنل نظارت و مداخله درعقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمو - 5
 مشمول قانون 

ایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزم - 6
 شرایط موجود 

وگیری از فروش نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جل -7
 یمارستانی و بازیافت زباله ب

 نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضالب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب  - 8

از فعالیت  کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری -9
 موذي.     مبارزه با بند پایان و مبارزه با جوندگان و بندپایان و حشرات شرکتهای سم پاشی غیر مجاز 

 

 ان و جوندگان در انتقال و انتشار بیماریها به انسان مبارزه با آنها به طرق ذیل صورت می گیرد : با توجه به اهمیت بندپای

  روش فیزیکی-1

 روش شیمیایی -2 

 روش بیولوژیک-3 

  روش فیزیکی:بصورت پرکردن گودال ها ، زهکشی ، و نصب توری 
  روش شیمیایی : استفاده از سموم در پاکسازی محیط 
  استفاده ازموجودات زنده و دشمنان طبیعی در کاهش حشرات و موجودات موذی 

 نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاك کننده بیمارستان  -10
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وتدارك سموم و موادگندزدا  چکمه و . . . ( –ماسك  –دستکش  –کاله  –اقدام الزم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ) روپوش  -11
 و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان 

ه بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ) گرمایش ، سرمایش ( و پیگیری در جهت رفع مشکالت احتمالی موجود و برنام -12
 یگیری اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا و سرصداریزی نظارت و پ

 پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط  -13

البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و  نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیك -14
درکاربرد ” ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده ) توضیحا” استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك کننده مناسب ونهایتا

 هها و البسه را سبب نشود( . موادضدعفونی کننده بایستی دقت الزم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگا

 ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان . 15

قابل دسترسی و ” ین طریق کامالثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بد -16 
 مشهود باشد . ) مستند سازی (

 ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین  -17

همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی  –بطورکلی نظارت و کنترل الزم بهداشتی برکلیه بخش ها  -18
 یین شده .تع

وضعیت بهداشت محیط کار:نظارت بر محیط های کار از جمله مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بخش های اداری ، درمانی ، کلینیک و محوطه و کنترل -19
 بهداشتی واحدهای فوق از وظایف واحد بهداشت محیط می باشد .              

 آموزش بهداشت : -20

یستی ، بهداشتی و اجتماعی و تربیتی برای کار با مردم بمنظور ایجاد تغییر رفتار در آنها در جهت بهبود سالمت جسمی ، روانی استفاده از دانسته های ز
نی و و اجتماعی آنان که توسط مربیان بهداشت و با استفاده از وسایل کمک آموزشی انجام می گیرد . گروه هدف شامل کلیه همکاران اداری ، درما

ر گروههای شغلی  می باشد . برگزاری کالس های آموزشی برای همکاران رده های مختلف بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته انجام خدمات وسای
 می شود . 
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 برنامه هاي پایش پزشکي

 طراحي برنامه

سطح سرب در خون( یا اثرات مواجهه در سالمتي روشهاي پزشکي مناسبي بمنظور ارزیابي وسعت و شدت برخي از مواجهه هاي کاري )مانند اندازه گیري 
 کارکنان )مانند اندازه گیري افت شنوایي( موجود مي باشد.

و ارزیابي هاي  walk-throughبرنامه پایش پزشکي براي هر یك از بخش هاي بیمارستان، باید بر مبناي اطالعات حاصله از بازرسي هاي ایمني و بهداشتي 
 ن شود.بهداشت صنعتي تهیه و تدوی

 پرسشهایي که براي طراحي برنامه هاي پایش پزشکي باید مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر مي باشد:

 ژه مناسب نمي باشد.    آیا با توجه به مواجهات پرسنل، آزمایش هاي پزشکي انتخاب شده است؟ آزمایش هاي عمومي براي مخاطرات وی 

 ناسایي اثرات بهداشتي و سالمتي را دارند؟ وجود آزبست ممکن است در عکس قفسه سینه آیا آزمایش هاي پزشکي انتخاب شده احتمال ش
سال )یا بیشتر( از اولین مواجهه، ظاهر نمي شود. بنابراین عکس ساالنه قفسه سینه براي تشخیص  10شناسایي شود اما بیماري آزبستوزیس معموال قبل از 

 نماید.بیماري آزبستوزیس به کارکنان جدید کمکي نمي 

 ایي آیا آزمایش هاي پزشکي انتخاب شده احتمال ایجاد اثرات جانبي را براي افراد دارند؟ عکس قفسه سینه ممکن است برخي از بیماریها را شناس
ثرات زیان آور آن مورد نماید اما امکان مواجهه کارکنان با پرتوها را نیز فراهم مي آورد. بنابراین فواید آزمایش هاي پزشکي انجام شده باید در برابر ا

 ارزیابي قرار گیرد.

 در برنامه پایش پزشکي کارکنان، براي هر بخش آزمایش خاصي موجود مي باشد که باید به آن توجه نمود.

 

 موافقت و محرمانه بودن آزمایش ها

گاه  Bپیش از آنکه خدمات ایمن سازي مانند واکسن اوریون، سرخك، سرخجه و هپاتیت  براي کارکنان ارائه شود، کارکنان باید رضایت نامه اي که بمنظور آ
افراد گزارش  نمودن آنها از اثرات جانبي است را مطالعه نموده و امضاء نمایند. نتیجه آزمایش هاي پزشکي باید فورا آماد شده و بطور محرمانه به خود

 شود.

نتایج آزمایش هاي انجام شده از کارکنان هر بخش را بصورت نمودارهاي فراواني براي هر بخش )براي کارکنان بیمارستان و کمیته ایمني و بهداشت باید 
نمایند. مثال جدولي از نتایج آزمون شنوایي براي کارکنان بخش تاسیسات( بمنظور ارزیابي کفایت اقدامات حفاظتي ارائه شده براي کارکنان دریافت 

 زارش شناسایي شوند.کارکنان نباید بصورت فردي در این گ

دهند کنار در صورتي که تشخیص داده شود برخي از پرسنل الزم است بطور موقت یا دائم به دالیل ایمني و بهداشتي از شغلي که در حال حاضر انجام مي 
گاه و مطلع گردد.   گذاشته شوند، کارفرما مي بایست بدون دریافت اطالعات پزشکي حقیقي آنها، آ
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 ت و گزارشاتنگهداري اطالعا

 ثبت و نگهداري گزارش ها به دالیل زیر بسیار مهم مي باشد:

 به منظور پیگیري ایمني و بهداشت فردي کارکنان و گروههاي کاري در هر زمان ممکن  .1

 براي فراهم نمودن مستنداتي به منظور ارزشیابي هاي آتي .2

 اسایي مسائل و مشکالت مربوط به مکانها و فضاهاي موجود وبمنظور کمك به مدیریت بیمارستان و کمیته ایمني و بهداشت براي شن .3

 بمنظور ارزیابي کارایي و اثر بخشي برنامه هاي ایمني و بهداشت .4

سازمان کار، تمامي کارفرمایان در راستاي فعالیت هاي ایمني و بهداشت شغلي، ملزم  به حفظ و نگهداري سوابق بیماریها و صدمات  CFR 1904 29براساس 
ي ارش شده در طول یکسال مي باشند. این فهرست ها باید در مکان قابل رویت براي کارکنان قرار بگیرند. کارفرما باید این گزارش ها را براشغلي گز

گان آنها سال نگهداري نموده و دسترسي آسان به آنها را براي افراد بخش خدمات بهداشتي و نیروي انساني فراهم نماید. کارکنان و سایر نمایند 5حداقل 
عموما الزام مي نماید که گزارش ها باید براي  OSHAحق دستیابي به این گزارش ها را دارند. هنگامي که استاندارد ویژه اي براي یك ماده وجود دارد، 

 سال( نگهداري شود. 30حداقل مدت استخدامي  )بیش از 

 

 معاینات بدو استخدام

به انجام شغل  معاینات بدو استخدام بمنظور پایه گذاري اولیه )بررسي هاي بهداشت پیش از مواجهه( و براي اطمینان از اینکه کارکنان بطور فیزیکي قادر
ور غربال نمودن راهنماهایي را بمنظ (AHA)و انجمن بیمارستان آمریکا  (CDC)محوله مي باشند، انجام پذیرد. سازمانهایي چون مرکز کنترل بیماري 

 کارکنان جدید در بیمارستان ارائه نموده اند.

رده شود. نتایج روشها و فرآیند هاي شناسایي مخاطره که به طور کلي در این بخش بیان گردید باید براي طراحي برنامه هاي جایگزیني مناسب، بکار ب
ستفاده از وسایل محافظ سیستم تنفسي باشد استخدام مي شود، معاینات پیش از بعنوان نمونه زماني که فردي براي یك موقعیتي که ممکن است نیازمند ا

 استخدام باید شامل ارزیابي توانایي فیزیکي و جسمي آن فرد براي استفاده از آن وسیله حفاظتي باشد.

یکي( بصورت منظم براي بسیاري از شاغلین ممکن با در نظر گرفتن این موضوع که انجام معاینات پزشکي کامل )شامل تمامي آزمایشات کلینیکي و پاراکلین
درماني )نظیر پرستاران( در بیمارستان مشمول پرسشنامه هاي  -نمي باشد )بیشتر از دیدگاه اقتصادي براي بیمارستان(، برخي از کارکنان خدمات بهداشتي

 ند.ساده عمومي )شامل بدست آوردن تاریخچه پزشکي شاغل( و همچنین معاینات پزشکي مي شو
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 مروری بر مخاطرات بیمارستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مخاطرات ویژه ایمنی در بخش های مختلف بیمارستان

  (ذخیره مرکزیcentral supply) 
 مناطق ذخیره مرکزی در برخی از بیمارستان ها مشابه کارخانجات تولیدی کوچک می باشند. عملکرد آنان شامل  دریافت، بسته بندی، پردازش و

 انواع خاصی از مواد می باشد.توزیع می باشد. فعالیت عمده آنان شامل کار با 

 تجهیزات استریل سازی 

کاربرد نامناسب وسایل استریل سازی ممکن است منجر به سوختگی ناشی از بخار گردد. جزییات نحوه کار کردن بایدبر روی دستگاه استریل 
بازرسی شود و اسناد بازرسی آنان همراه با ذکر تاریخ سازی یا نزدیک آن نصب شود. اتوکالو ها و سایر مجاری با فشار بخار بایدبه صورت دوره ای 

 بایدنگهداری شود. این اقدامات از کارکنان محافظت نموده و کفایت استریل سازی را تضمین خواهد نمود.

ن است مواجهه در مراکزی که از اکسید اتیلن جهت ضدعفونی استفاده می کنند، لوله کشی اتیلن اکسید در طول بیمارستان از محل ذخیره، ممک
درصد فرئون  88درصد اکسید اتیلن و  12با این مخاطره را افزایش دهد. لوله کشی خطوط ذخیره از سیلندر های گاز، مخلوط مایعی متشکل از 

(Freon  تحت فشار را به دستگاه های استریل کننده منتقل می کند. اکسید اتیلن معموال با فرئون مخلوط می شود. بنابراین مخلوط) آن غیر قابل
 اشتعال می باشد. اگر خطوط انتقال پیش از تعویض تانک ها تخلیه و درن نشوند، مخلوط گازی پیش از برداشتن فشار به کارگر تأسیسات اسپری

است امکان  خواهد شد. مجاری بلند از سیلندرها به دستگاه های استریل کننده منبع بالقوه ای برای مواجهه بسیاری از افراد می باشند و ممکن
یابی تعیین محل و تعمیر محل آسیب دیدگی و نشت دشوار باشد. با قرار دادن سیلندرها در مجاورت دستگاه استریل کننده در فضایی با قابلیت دست

جودیکه فضای مکانیکی همانگونه که در بسیاری از بیمارستان ها موجود می باشد، میزان حوادث و مواجهات مخاطره آمیز کنترل خواهد شد. با و
 با دستیابی مکانیکی بسیار گرم و مرطوب می باشد امکان کنترل این شرایط با تهویه مناسب خروجی کنترل وجود دارد.

مخاطرات 
 فیزیکی 

 اشعه یونیزان، اشعه ماوراء بنفش، اشعه مادون قرمز، لیزر، ارتعاش، صدا، سرما، گرما، نور نامناسب      

مخاطرات 
 شیمیایی

داروهای سیتوتوکسیک، فرمالدئید، گلوتارآلدئید، متاکریالت، اتیلن اکسید، حالل، التکس، گاز بی هوشی )اکسید 
 ایزوفلوران ،هالوتان(، فیوم جوشکاری، گرد و غبار، بخارات و ذرات ناشی از کوتر و لیزرنیتروژن ، 

مخاطرات 
 ارگونومیک

حرکات نامناسب کمر، حرکات مکرر کمر، ایستادن طوالنی، نشستن طوالنی، بلند کردن، حرکات نامناسب و مکرر اندام 
 فوقانی، حمل اجسام، هل دادن، کشیدن

مخاطرات 
 بیولوژیک

 پاتوژن های منتقله از راه خون  و هوا  )باکتری، ویروس، انگل(    

مخاطرات 
 سایکولوژیک

 شیفت کاری :)چرخشی ، ثابت ، نامنظم(، خشونت،  استرس 

مخاطرات 
 محیطی

 شرایط غیر ایمن در محیط کار )سرخوردن،افتادن،سطوح ناهموار،ابزار نامناسب(
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در صد استفاده می نمایند بایدتعداد اندکی از کارتریج ها را در بخش مربوطه نگهداری  100بیمارستان هایی که از کارتریج های با اکسید اتیلن 
مابقی بایددر فضایی خشک و سرد نگهداری شوند. سیستم های خروجی بخار برای اکسید اتیلن بایدبه گونه ای طراحی شود تا از ورود  نمایند و

 نماید.سایر بخش های بیمارستان پیش گیری مجدد بخار به 

 وسایل تیز 

شیشه های شکسته شایع ترین حوادث در بخش ذخیره بریدگی، کبودی ها و زخم های سوراخ شدگی ناشی از وسایل تیز و برنده تیغ، چاقو و 
ینگونه مرکزی می باشند. نحوه جمع آوری و دفع ابزار تیز یا مخاطره آمیز بایدبه صورت منظم مرور گردد. کارکنان حین کار با هر وسیله ای بایدا

 فرض نمایند که آن وسایل تیز یا خطرناک می باشند.

 حمل و نقل مواد 

سکلتی بویژه کمر در مناطق ذخیره مرکزی شایع می باشد. بایدچرخ و سایر وسایل کمکی حمل و نقل مناسب برای پرسنل ا–آسیب های عضالنی 
و به فراهم گردد. باید تکنیک های صحیح حمل و نقل اجسام به آنان آموزش داده شود . چهار پایه های دارای پله و نردبان  بایددر دسترس باشد 

 . نباید از صندلی، جعبه  و هر وسیله دیگری برای باال رفتن استفاده شود زیرا اینگونه وسایل دلیل شایع سقوط می باشند.صورت منظم بازبینی شوند

 

 عوامل فیزیکی و شیمیایی 

 برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی که در شغل پرستاري وجود دارند مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 صابون و دترژانت ها -

ها می توانند منجر به درماتیت و واکنش های حساسیت زا شوند. کارکنان بایددر مورد استفاده صحیح از این مواد آموزش داده صابون و دترژانت 
شوند و بایددستکش های محافظتی مناسب برای آنان فراهم آورده شود. محلول های پاک کننده که ایجاد درماتیت یا حساسیت نمی کنند، در 

ه شوند. چنانچه ضرورت داشته باشد بایدوظایف دیگری به افراد حساس شده محول شود. کارکنان ممکن است در اثر صورت لزوم  بایداستفاد
تماس با صابون، دترژانت ها و محلول های پاک کننده دچار درماتیت گردند. در صورت امکان موادی که منجر به در ماتیت نمی شوند 

 حفاظتی استفاده گردد.بایدجایگزین گردند یا اینکه از پوشش های 

 حالل ها -

خش حالل ها مانند متیل اتیل کتون، استون و ... معموال برای پاک نمودن چربی از تجهیزات استفاده می شود و ممکن است برای پاک نمودن در ب
رای پیش گیری از آتش سوزی و نیز های دیگر بیمارستان نیز مورد استفاده قرار گیرد. کارکنان بایددر مورد چگونگی استفاده صحیح از حالل ها ب

سایر مواجهاتی که ممکن است منجر به بیماری گردد آموزش داده شوند. بسیاری از حالل ها باعث برداشت الیه چربی از روی پوست می شوند 
افته با حالل ها و در حین جذب پوستی ممکن است منجر به عوارض تنفسی نیز شوند. تجهیزات حفاظت فردی مناسب در کارگران مواجهه ی

 بایداستفاده شود.

 پاک کننده ها -

پاک کننده های مورد استفاده در بخش های مختلف بیمارستان دارای اسید و ترکیبات خورنده ای می باشد که ممکن است منجر به سوختگی 
بند پالستیکی یا الستیکی و محافظ چشمی  گردد. کارکنان استفاده کننده از این پاک کننده ها بایداز پوشش مناسب مانند دستکش الستیکی، پیش

 استفاده نمایند.

 مواد ضد عفونی کننده -
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تر کیبات ترکیبات ضد عفونی کننده شامل ترکیبات آمونیاک چند ظرفیتی، فنول ها، ید و ... می باشند که بخش اطفال و اتاق های عمل کاربرد دارند. 
 اتیت گردند. تجهیزات حفاظتی برای پوست و چشم بایداستفاده گردد.ضد عفونی کننده می توانند منجر به راش پوستی و درم

 عوامل عفونی -

د و با پرسنل غالبا در معرض عوامل عفونی قرار دارند. بنابراین بایداز دستورالعمل های کنترل عفونت بیمارستان برای گزارش عفونت پیروی نماین
سایر ترکیبات بدن انسان احتیاطات الزم را برای پیش گیری از سرایت بیماری های  رعایت دستورالعمل های موجود در زمینه حمل و نقل خون و

 واگیر اتخاذ نمایند.

 آفت کش ها -

ی آفت کش ها و بخار آفت کش ها در بیمارستان برای دفع آفات به کار میروند. کارکنان به کار برنده این مواد باید از دستکش و رسپیراتور که مورد تأیید برا
گاهی داشته باشندانیک و غبار است استفاده نمایند. کارکنان باید از اقدامات الزم در صورت ریختن یا پاهای ارگ  شیدن این مواد آ

 حالل ها -

ل ها از وسای حالل هایی مانند متیل اتیل کتون، استون و... ممکن است برای پاکیزه سازی بخش های مختلف استفاده شوند. بایددر هنگام استفاده از حالل
 حفاظت فردی مورد تأیید استفاده نمود. بسیاری از حالل ها ممکن است در سطح پوست نیز دارای خاصیت چربی زدایی باشند و جذب پوست گردند.

ها به دلیل  اللسمیت عصبی از اصلی ترین اثرات حالل بر بدن می باشد. همه حالل های ارگانیک بایددر مکان های با تهویه کافی به کار برده شوند. برخی ح
 قابل اشتعال بودن باید در ظروف مخصوص نگهداری شوند. تانک های محتوی مواد پاک کننده باید در صورت عدم استفاده بسته باشند.

 گازهای بی هوشی و اتیلن اکسید -

یز ماهیت کارکنان تأسیسات ممکن است به هنگام تعمیر سیستم های تهویه گازهای بیهوشی در معرض این مواد قرار گیرند. این افراد بایداز خطرات و ن
و تجهیزات  فیزیکی اتیلن اکسید و گازهای بیهوشی اطالع داشته باشند. به طور مثال اتیلن اکسید کارسینوژن بوده و بسیار قابل اشتعال است. پوشش

 محافظت فردی مناسب باید فراهم باشد.  

 رنگ و مواد چسبنده -
ه کارکنان باید از این مواد دارای حالل های مختلفی می باشند بنابراین باید در مناطق با تهویه خوب مورد استفاده قرار گیرند. در صورت ناکافی بودن تهوی

 ستی با رنگ های اپوکسی و مواد چسبنده استفاده از دستکش و سایر وسایل حفاظتی ضروری است. رسپیراتورهای متناسب استفاده نمایند. حین تماس پو

 مواد شیمیایی پاک کننده راههای فاضالب  -
 نک  و محافظ صورت استفاده نمایند.این مواد  می توانند منجر به آسیب پوستی و نیز چشمی گردند. در هنگام کار با این مواد کارکنان بایداز عی

 آمونیاک -
کارکنان باید با آمونیاک به عنوان یک مایع پاک کننده و گاز فریزکننده کاربرد دارد. محلول های کنسانتره آمونیاک ممکن است منجر به سوختگی شدید شود. 

داده شود. کارکنان در معرض  پوشیدن وسایل حفاظتی از تماس با آمونیاک پرهیز نمایند. با تماس پوستی و چشمی منطقه تحت تأثیر بایدبه خوبی شستشو
 باشد.مواجهه با آمونیاک کنسانتره باید از دستکش های الستیکی و محافظ صورت و چشم استفاده نمایند، همچنین تهویه مناسب باید در محل موجود 

 

 

 



 

 بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی                    

 
  

 
 

 
 

12 

 

 مخاطرات مربوط به مکان های مراقبت از بیمار )پرستاری(

 کار فیزیکی 

مشمول غرامت بین کارکنان بیمارستانی را شامل می شوند. سقوط، بلند کردن بیماران و وسایل سنگین، جابجا کردن  پیچ خوردگی ها،  نیمی از اختالالت
 تختخواب و مبلمان، هل دادن وسایل سنگین و پوشیدن پوشش های نامناسب پا در فراوانی این اختالالت مؤثر می باشند.

 قابل انجام می باشد: اقدامات کنترلی زیر برای پیشگیری از این اختالالت

فضایی  راهروهای رفت و آمد برای انتقال وسایل و رفت و آمد افراد باید دارای فضای کافی باشد. محل های رفت و آمد و راهرو ها نباید به عنوان -
 برای انبار کردن وسایل به کار رود.

 بر روی کف ساختمان از مواد غیر لغزنده استفاده شود. -
 ف بالفاصله پاک شود.مواد ریخته شده بر ک -
 اسکلتی تکنیک های درست بلند کردن اجسام به کارکنان آموزش داده شود.-برای پیشگیری از آسیبهای عضالنی -
یشگیری کابلهای الکتریکی موقتی مربوط به روشنایی، رادیو، تلویزیون و تجهیزات مراقبت از بیمار به صورتی قرار شودکه از مخاطرات رفت و آمد پ -

 ابل های مذکور به کف متصل شده یا با ماده مخصوص پوشیده شوند.نماید. ک
ن نردبان برای دسترسی به وسایلی که در در سطح باال قرار گرفته اند از نردبان ایمن استفاده شود. از چهارپایه، صندلی یا جعبه به عنوان جایگزی -

 استفاده نشود.
 سر سوزن و ابزار برنده 

دگی در میان کارکنان بیمارستان شایع می باشد. سر سوزن و سایر وسایل برنده در ظروف ویژه مقاوم به سوراخ شدگی  و نه در بریدگی، پاره شدگی و سوراخ ش
 مایند.سطل های زباله و کیسه های پالستیکی دفع شوند. بیمارستان ها بایدسیاست هایی برای پیشگیری از کاپینگ مجدد سر سوزن ها تدوین و اجرا ن

مشابه  وری و دفع ایمن ابزارهای تیز یا سایر وسایل مخاطره آمیز بایدبه صورت مدون مرور گردد. کارکنان به هنگام کار با ملحفه کثیف یا اشیایقواعد جمع آ
 بایدآنان را محتوی اشیای مخاطره آمیز فرض نمایند.

 موانع و اشیای شکسته 

خش های مراقبت بیماران می باشند. اقدامات کنترلی برای پیشگیری از اینگونه آسیب ها خراش، کوفتگی و پارگی نیز از آسیب های شایع گزارش شده از ب
 مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 مرتب کردن مبلمان برای حرکت  آزادانه در فضای اتاق -
 بسته نگه داشتن درها و کشوها در صورت عدم استفاده -
 قرار دادن دسته های تنظیم تخت درون یا زیر تخت -
 تگاههای پرستاری لبه های گرد و صاف داشته باشد.میز ایس -

 شیشه های شکسته بایدبالفاصله به خوبی جارو شده و جمع آوری شود. کارکنان نبایدشیشه های شکسته را با دست جمع آوری نمایند.

 تجهیزات الکتریکی 

 در پیش گیرند: پرسنل باید در مورد استفاده از تجهیزات الکتریکی آموزش ببینند و احتیاطات زیر را

یا به دور  اختالل کارکرد تجهیزات را فورا گزارش داده و وسیله معیوب را عالمت گذاری نمایند که دیگر از آن استفاده نشود تا زمانی که تعمیر شده -
 انداخته شود.
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مانند قهوه جوش، پنکه، هیتر های قابل حمل، پرسنل، بیماران، مالقات کنندگان و سایر افراد از به کار بردن وسایل الکتریکی غیر متصل به زمین  -
 رادیو و غیره منع شوند.

برنامه ای مدون برای چک تجهیزات الکتریکی در همه ایستگاه های پرستاری و آشپزخانه های کوچک جهت شناسایی کابل های آسیب دیده و  -
 تجهیزات الکتریکی غیر متصل به زمین تدوین و اجرایی گردد.

 یل الکتریکی به زمین متصل شده و کابل ها در زیر تخت قرار گیرند.تخت های دارای وسا -
ی برنامه ای برای چک منظم همه وسایل الکتریکی مانند خشک کن های مو و غیره که توسط بیماران به بیمارستان آورده می شود، تدوین و اجرای -

 گردد.
 شدن و بسته شدن کامل در آنان اطمینان حاصل شود.مایکرویو به صورت منظم و دوره ای بازبینی شده و از محکم  محفظه -

 

 ) سایر مخاطرات) احتمال سرقت ، فرار بیمار ،خودکشی و نزاع 

 دستورالعمل های زیر جهت سایر مخاطراتی است که در مکان های مراقبت از بیماران یافت می شود:

 اسید ها و سایر مواد شیمیایی را به خوبی عالمت گذاری شوند. -
 محافظت فردی و اقدامات محافظتی استفاده شود.از وسایل  -
 در هنگام مراقبت از بیماران توسط پرسنل و پزشکان از بیماران عفونی از دستورالعمل های موجود در این مورد استفاده شود. -
 در مورد تابش یونیزان محدوده مجاز مواجهه را در نظر گرفته شود. -
 گاز های بیهوشی 

بیهوشی دارای مخاطرات ایمنی و نیز سالمتی می باشند، باید نشت آنان به صورت پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. حجم گازهای بیهوشی به دلیل اینکه گازهای 
 مورد استفاده ثبت شده و مدارک ثبت به صورت روتین جهت بررسی نشت مورد آنالیز قرار گیرد.

ر دی اتیل اتر، سیکلوپروپان، انفلوران، هالوتان و ایزوفلوران اغلب مورد استفاده قرار می گیرند. نیتروس اکسید بیشترین گاز بیهوشی مورد استفاده است. بخا
 منبع اصلی گازهای بیهوشی زاید در اتاق های عمل، نشت از تجهیزات به ویژه در زمان تجویز گاز بیهوشی با ماسک صورتی به بیمار است.

 گازهای بیهوشی قابل اشتعال 

ی از بیمارستان ها استفاده از ترکیبات بیهوشی قابل اشتعال را منسوخ ساخته اند اما در برخی موارد ممکن است هنوز مورد استفاده قرار با وجودیکه بسیار
 گیرند. اقدامات زیر باید در اتاق های عملی که از بیهوش کننده ها ی قابل اشتعال استفاده می نمایند به کار گرفته شود:

کی مورد تأیید دپارتمان مهندسی بیمارستان در اتاق های عمل مورد استفاده قرار گیرد و عملکرد تجهیزات بایدبه صورت تنها تجهیزات الکتری -
 روتین چک شود.

 بیهوش کننده های قابل اشتعال دارای محفظه جداگانه ذخیره مقاوم به آتش باشند که تهویه آن به سمت بیرون صورت گیرد. -

 ی مورد تأیید پوشانده شود، و این ماده به صورت روتین از لحاظ رسانایی چک شود و نتایج مربوطه نگهداری شود.کف اتاق عمل با ماده رسانا -

 پوشش رسانا در مواقع لزوم پوشیده شود.  -

 گازهای فشرده 

وا می باشند. این گازها ممکن است گازهای فشرده مورد استفاده برای بیهوشی یا سایر مقاصد در جراحی شامل اکسیژن، نیتروس اکسید، اتیلن اکسید و ه
راه اندازی یا  دور از انبار ذخیره مرکزی لوله کشی شوند یا به صورت مستقیم از سیلندر های سوییت ها ی جراحی مورد استفاده قرار گیرند. توصیه  اصلی،
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خروجی از سیلندر یا خروجی می باشد. عالوه بر این هدایت بازرسی منظم و مناسب است تا اطمینان حاصل شود گاز تحویل داده شده منطبق بر عالمت 
 بایدمکان هایی مناسب برای ذخیره گازهای اکسید کننده مانند اکسیژن و نیتروس اکسید فراهم گردد.

 Scavenging  

ای حداکثر جریان هوا باشد. این فرایند جمع آوری و دفع گازها و بخارهای بیهوشی زاید از سیستم های تنفسی باید در مکان هایی قرار داده شود که دار
 فرایند برای محافظت پرسنل اتاق عمل در مورد اجتناب از پراکنده سازی گازهای بیهوشی در هوای اتاق می باشد.

 

 :  مخاطرات  مواد زاید و مدیریت پسماند 

 
 

مارستان زباله مجموعه ای از مواد غیر قابل استفاده ای است که ضمن فعالیت های انسانی بوجود می آید )بجز موادی که از بدن دفع می شوند (در بی
 دارویی، غیر عفونی ، نوک تیز وبرنده تقسیم می شوند . -پسماندها به چهار دسته اصلی شامل : پسماندهای عفونی ، شیمیایی 

 

 باله بیمارستانی شامل:مخاطرات ز

فع مخاطرات بهداشتی و شغلی :افراد و گروههایی که بیشتر در معرض خطر میباشند شامل بیماران و پرسنل و کارگران مسئول جمع آوری و حمل و د -1
 زباله بیمارستانی و سایر افرادی که به نحوی در تماس با اینگونه زباله ها قرار دارند.

 س با این وسایل به ترتیب اهمیت شامل : مهمترین شاغلین در تما

  دندانپزشکان ، جراحان ، پزشک عمومی ، کارکنان درمانی و کارگران خدمات میباشند .

مخاطرات زیست محیطی و زیبا شناختی : عدم رعایت صحیح اصول مدیریت مواد زائد بیمارستانی موجب نفوذ شیرابه آن به آبهای زیر زمینی و  -2
انواع بیماریهای انگلی و عفونی در جامعه و پراکندگی آن د رمحیط باعث صدمه به موجودات زنده و اختالل در پایداری سیستم اکولوژیکی پراکندگی 

 مطبوع و می شود و گاه موجب ورود آالینده های خطرناک گازی و سمی به اتمسفر توسط زباله سوز و اثر بد بر عامل زیبا شناختی مثل تولید بوهای نا
 مناظر زشت در محیط زیست می گردد.

است مخاطرات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی : عامل مهم تعیین و تشخیص دقیق تر خطرات مواد زائد پزشکی همانا درک و فهم اجتماعی افراد جامعه  -3
. 
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   انواع زباله تولید شده در بیمارستان بر اساس نظریه سازمان جهانی بهداشت 

 ولی زباله های معم -1

 زباله های پاتولوژیک -2

 زباله های رادیو اکتیو  -3

 زباله های شیمیایی -4

 زباله های عفونی  -5

 وسایل برنده و وسایل نوک تیز  -6

 زباله ها ی دارویی  -7

 ظروف تحت فشار  -8

 

 الزامات الزم در مدیریت بهینه پسماندهای بیمارستانی : 
 

 تفکیک
 

 باله پسماندهای عفونی در کیسه و سطل زباله زرد قرارداده شده و قبل از خروج از بیمارستان در کیسه های نارنجی نسوز ، توسط دستگاه امحاء ز

تحت بی خطر سازی ) اتوکالو و خرد شده ( قرارگرفته مجددًادر کیسه های زردقرارداده شده ،با هماهنگی توسط واحد خدمات موتوری 

 از بیمارستان خارج می گردند.  18نطقهشهرداری م

  پسماند غیر عفونی در کیسه مشکی و سطل زباله آبی جمع آوری گردیده وبصورت جدا از کاغذ باطله توسط واحد خدمات موتوری شهرداری

 منتقل می شوند . 

  مورد نظر به سه چهارم ظرفیت سیفتی باکس رسید پسماندهای تیز و برنده در ظروف مقاوم )سیفتی باکس( قرار داده شده زمانی که انباشت اقالم

،پس از بستن در ظرف و چسباندن چسب لکوپالست حاوی  تاریخ و نام بخش و بیمارستان  به اتاقک پسماند)محل نگهداری موقت پسماند 

 نه منتقل می گردند . (منتقل می گردد . پس از امحاء ،اقالم مذکور با هماهنگی واحد خدمات موتوری شهرداری منطقه بصورت جداگا

 دارویی در سطل سفید با کیسه سفید قرارداده می شوند و با هماهنگی "مجتمع فن آوری پسماند "شرکت مورد تاییدمحیط -پسماندهای شیمیایی

 زیست توسط وسیله نقلیه شرکت مذکور به خارج از بیمارستان جهت امحاء منتقل می گردد . 

  در سطل های مقوایی مخصوص کاغذ باطله جمع آوری گردیده ویک روز در هفته )روزهای  18شهرداری منطقه کاغذ باطله توسط اداره بازیافت
  چهارشنبه( از بیمارستان توسط وسیله نقلیه اداره بازیافت منتقل می گردند . خارج می گردد .
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 بیمارستانانواع زباله های عفونی در 

 زباله های بخش ایزوله -1

 فراورده های خونی -2

 زباله های محیط کشت ودیگر عوامل عفونی -3

 زباله های پاتولوژیک-4

 زباله های ناشی از اعمال جراحی وکالبد شکافی 5

 زباله های آلوده آزمایشگاهی -6

 وسایل نوک تیز وبرنده آلوده -7

 زباله های بخش دیالیز -8

 زباله های آلوده بخش نگهداری حیوانات -9

 مواد زائد بیولوژیکی-10

 زباله مواد غذایی وسایر فرآورده های  آلوده -11

 لوازم وابزار آلوده -12

 جمع آوری

 وقتی که سه چهارم ظروف وکیسه  پر از پسماند شد  پس از بستن در  باید آنها را برداشت -

 .برچسب  و تعیین محتوای آن از محل خارج شودهیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون  -

 برچسب شامل : تاریخ تولید ، نام بخش، نوع زباله میباشد -

 .سطل های زباله پس از خارج کردن کیسه پر شده بالفاصله شستشو و ضدعفونی گردند -

 . بالفاصله کیسه  از نوع قبلی جایگزین گردد -
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  :جمع آوری وحمل و نقل زباله های رادیو اکتیو 

 محل جمع آوری پسماند های پرتو زا باید از زباله های معمولی جدا باشد .  -1

 ظروف نگهداری موقت وسایل حمل و نقل باید به آسانی قابل تمیز شدن باشد. -2

 کیسه داخل ظروف نگهداری زباله باید از پالستیک ضخیم و محکم انتخاب شده باشد. -3

 د و از محل نگهداری خارج شود.پیش از  پر شدن کیسه پالستیک مسدو -4

 نگهداری پسماندها باید در محلی انجام گیرد که امکان آتش سوزی وجود نداشته باشد  -5

 انبار نگهداری مواد رادیو اکتیو و زباله هسته ای اختصاصی باشد و مواد دیگری در آن نگهداری نشود. -6

 دفع نهایی در سرد خانه های ویژه نگهداری شوند.الشه حیوانات آلوده به مواد پرتو زا باید تا موقع  -7

 

 نگهداری وانتقال پسماند مراکز بهداشتی درمانی

وشهای زیر بهترین شیوه شناسایی انواع مواد زائد مراکز بهداشتی درمانی تفکیک آنها در کیسه ها یا ظروف رنگی کددار پالستیکی است عالوه بر این ر
 توصیه میشود :

 متداول این مراکز باید برای دفع به پسماندهای خانگی اضافه شود .مواد زائد -1

 .موادزائد نوک تیز باید با هم جمع آوری شوند ظروف نگهدارنده این مواد باید در برابر سوراخ شدن مقاوم ودر پوشهای مناسب داشته باشند -2

 شد میتوان از ظروف مقوایی فشرده استفاده کرد.در مواری که استفاده ازظروف پالستیکی فشرده یا فلزی امکانپذیر نبا-3

 کیسه ها وظروف مواد زائد عفونی با نشان بین المللی مواد عفونی مشخص گردند -4

 مواد زائد بسیار خطرناک باید در صورت امکان بالفاصله با اتو کالو استریل شوند .کیسه های قرمز برای اتو کالو کردن توصیه شده ا ند.-5

 شده اند جمع آوری شوند سیتوستاتیک باید در ظروف محکم وعایق در برابر نشت که با برچسب  ))مواد زائد سیتوستاتیک (( مشخص  مواد زائد-6

 مواد دارویی تاریخ گذشته باید برای دفع به داروخانه برگشت داده شوند .-7

 سته بندی شوند .مواد زائد شیمیایی با مقادیر زیاد باید در ظروف مقاوم مخصوص این مواد ب-8

 مواد زائدی که مقادیرزیاد فلزات سنگین دارند باید جداگانه جمع آوری شوند .-9

ر نظر مواد زائد رادیو اکتیو با سطوح پایین آلودگی را میتوان در کیسه های زرد یا ظروف مخصوص مواد زائد عفونی در صورتی که برای سوزاندن د-10
 گرفته شده باشند، جمع آوری کرد 

اشته کیسه های کم ظرفیت را میتوان با گره زدن بست ولی کیسه های   سنگین تر و بزرگتر باید سربند با مهروموم پالستیکی از نوع خود   قفل د-11 
 باشند .کیسه ها را نباید برای بستن منگنه کرد .
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 ری وبرای نگهداری موقت منتقل شوند.        مواد زائد به هیچ وجه نباید در محل تولید انباشته شوند  باید روزانه جمع آو-12 

ا هیچ کیسه ای نباید برداشته شود مگر اینکه با برچسب تعیین  کننده نوع ومحتویات آن در بخشی که تولید میشود مشخص شده باشد  کیسه ها ی-13   
  ظروف جمع آوری شده باید بالفاصله با موارد جدید از همان انواع قبلی جایگزین شوند .

 

 حمل پسماند : 

 .حمل باید با ترالی یا گاری که به هیچ منظور دیگری مورد استفاده قرار نمیگیرد انجام شود 
 .بارگیری وتخلیه آن آسان باشد 
 .فاقد لبه های تیز وبرنده باشد 
 .تمیز کردن آن آسان باشد 
 وسیله حمل زباله مرتبا شستشو و گند زدایی گردد. 

 

 ذخیره و نگهداری:

 معمولی و خطرناک باید در مخازن جدا با فاصله مناسب در فضای مناسب انباشته شوند پسماندهای 
 :ساعت در تابستان 48ساعت در مناطق معتدل در زمستان و 72مدت نگهداری پسماندها 
 :ساعت در تابستان 24ساعت در زمستان و 48در مناطق گرم 
 در مقابل تابش آفتاب حفاظت داشته باشد 
 اسب داشته باشدروشنایی وتهویه من 
 امکان قفل کردن ورودی آن به منظور جلوگیری از تردد افراد غیر مجاز وجود داشته باشد 

 

 افراد در معرض خطر مواد زاید بیمارستانی

 بیشترین افراد در معرض خطر :کارگران مسئول جمع آوری وحمل پسماند 
   برخورد با اجسام نوک تیز وبیماریهای عفونی وانگلی مثل هپاتیت و ایدزمخاطرات ناشی از استنشاق و تماس پوستی  و جراحات ناشی از  

 
 
 

 احتیاطات الزم در مراحل جمع آوری وتفکیک پسماندها

 استفاده از چکمه ،پیشبند پالستیکی و ماسک و دستکش الزامی است 
 قبل وبعد از هرکاری حتما دستهای خود را بشویید 
 ت جدا خودداری کنیداز پرتاب کردن و فشردن پسماند با دس 
  عفونت و سرپرستار بخش اطالع دهید.در صورت جراحت احتمالی با سر سوزن ، آنژیوکت و... حتما به پرستار کنترل 
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 دستورالعمل جمع آوري صحیح اجسام نوك تیز و برنده 
 

  سرنگ وسوزنهاي مصرف شده را همیشه در— (سیفتی باکسSafety Boxبیندازید ) . 
  واکسیناسیون یا تزریق به بیمار ،به سرسوزن دست نزنید و ازسرپوش گذاري —براي جلوگیري از فرورفتن سوزن در دست هرگز بعد از

 مجددسر سوزن اجتناب کنید.
 سیفتی باکس  سرنگ وسر سوزن را بالفاصله بعد از استفاده در (Safety Boxقراردهید) 
 سیفتی باکس  بیش از سه چهارم (Safety Box.راپر نکنید)  
  در سیفتی باکس (Safety Box )— .هاي پر شده را قبل از حمل براي دفع ببندید 
  سیفتی باکس (Safety Box هاي پرشده را در یک مکان مطمئن و خشک و دور از دسترس کودکان و مردم نگهداري نمائید تا مطابق )

 دستورالعملهاي موجود دفع شوند.
 سیفتی باکس  هرگز—در اثر سرسوزن،  براي اجتناب از ایجاد صدمه (Safety Box پر شده رادردست نگیرید ،تکان ندهید ،فشار)

 آن ننشینید یانایستید  ندهید،یا روي
  سیفتی باکس (Safety Boxپر را دوباره باز نکنید ،خالی نکنید و یامورد استفاده مجدد قرار ندهید)    

 

 کنترل مخاطرات
مواجهات بالقوه و مسایل ایمنی در بیمارستان، کنترل مخاطرات باید اولویت بندی شود. مخاطرات ایمنی شناسایی شده باید به با شناخت و ارزیابی 

افرادی که  خوبی اصالح گردد و برنامه های آموزشی برای افراد نظیر راهکارهای بلند کردن صحیح اجسام  و کار با تجهیزات الکتریکی پایه ریزی گردد.
رلی بالقوه در معرض مخاطرات متعدد قرار دارند بایدکامال برای اجتناب از مخاطرات آموزش ببینند. برای پیشگیری از مواجهه نیز اقدامات کنت به صورت

 باید صورت گیرد.
حافظت فردی،  اقدامات کنترلی که برای مخاطرات زیست محیطی وجود دارد مشتمل بر جایگزینی، کنترل های مهندسی، شیوه های کار  و وسایل

 اقدامات مدیریتی و برنامه های مراقبت پزشکی می باشد.
 

 سیستم های هشدار مخاطرات 
 هر سیستم هشدار مخاطره می بایست:

 امکان هشدار سریع  برای پیشگیری از آسیب، بیماری و مرگ را فراهم نماید. -
 با عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک را تشریح نماید. اثرات سالمتی شناخته شده حاد) کوتاه مدت( و مزمن ) طوالنی مدت( مرتبط -
 عملکرد های الزم برای پیش گیری یا کاهش مخاطرات را تشریح نماید. -
 دستورالعمل برای به حداقل رساندن آسیب یا بیماری در صورت رخداد مواجهه را فراهم نماید. -
 طرحی برای برخورد با وضعیت های اورژانس در نظر بگیرد. -
 در معرض خطر را مشخص نماید تا اطالعات در اختیار گروه صحیح قرار گیرد.گروه  -
 کار های الزم برای موارد آسیب یا بیماری را مشخص نماید. -

 
 جایگزینی 

مثال گازهای  بهترین راه پیشگیری در برنامه های ایمنی و سالمت شغلی جایگزینی عوامل آزارسان یا مخاطرات با موارد کمتر زیان بار می باشد. به طور
بیهوشی انفجاری با گازهای غیر قابل اشتعال جایگزین شده اند. جایگزینی آزبست در ساختمان های جدید یا مواد پاک کننده در صورت شکایت 

 کارکنان از درماتیت از دیگر موارد می باشد.

 کنترل های مهندسی 
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ی کاهش یا از بین بردن مواجهات کارکنان می باشد. این اصالحات  شامل تهویه کنترل های مهندسی در بر گیرنده اصالح محیط کار یا تجهیزات برا
مانند  عمومی و موضعی می باشد. جداسازی بیماران یا فرایند های کاری از مخاطرات، بسته نمودن تجهیزات یا فرایند های کار و جایگزینی تجهیزات

 ی مهندسی می باشند.اضافه نمودن عایق  برای کاهش سطح صدا  از جمله کنترل ها

 نحوه انجام کار 

ای مصرف شده را نحوه انجام وظایف کاری می تواند برای کارکنان و افراد دیگر مخاطره آمیز باشد. به طور مثال کارکنان، پرستاران یا پزشکانی که نیدل ه
د ایجاد میکنند. پرسنلی که بدون درخواست کمک  برای به طریقه ایمن دفع نمی نمایند مخاطره جدی برای سایر پرسنل خدمات، رختشویخانه و نیز خو

ی خود را نجات بیماران تالش می کنند و کارکنان آزمایشگاهی که به جای استفاده از حباب الستیکی با دهان پیپت می نمایند نیز خطر آسیب یا آلودگ
 باال می برند.

 وسایل حفاظت فردی 

و چکمه های محافظ می  ear plug ،ear muff(، رسپیراتور ) نه ماسک های جراحی(، apronپیش بند )وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، عینک محافظ، 
. باشد. با توجه به اینکه وسایل حفاظت فردی مسؤلیت حفاظت را بر عهده خود فرد می گذارند آخرین خط کنترل مخاطرات در محیط کار می باشند

 نتظره با عوامل شیمیایی فیزیکی یا زیستی که ممکن است منجر به عواقب جدی شود در دسترس باشد. تجهیزات الزم  جهت مقابله با مواجهات غیر م

ش و غالبا استفاده از وسایل حفاظت فردی حین کار سخت می باشد و عالوه بر آن باید از این وسایل به خوبی نگهداری شود. نگهداری مستلزم پای
 زمند آزمایش مکرر و تناسب برای هر فرد است.آموزش است. کاربرد رسپیراتور ها نیز نیا

 بنابراین استفاده از وسایل حفاظت فردی جهت اجتناب از مواجهات ناخواسته تهدید کننده سالمت و زندگی منوط به شرایط ذیل است: 

 در هنگامی که کنترل های اداری و مهندسی امکان پذیر نمی باشد. -
 اشد.در شرایطی که این کنترل ها اعمال شده ب -
 تخریب تجهیزات -
انتخاب مناسب پوشش شیمیایی نیازمند ارزیابی به وسیله یک فرد آموزش دیده مانند کارشناس بهداشت حرفه ای است. فرایند انتخاب  -

 پوشش محافظ شیمیایی باید شامل موارد زیر باشد:
 ارزیابی شغل یا وظایف شغلی -
 شد.مشخص سازی بخش هایی از بدن که نیازمند محافظت می با -
 مشخص سازی انعطاف پذیری که به کارگر اجازه انجام فعالیت های شغلی خود را می دهد. -
ارزیابی وضعیت مواجهه در صورت مواجهه با مواد شیمیایی، سمیت این مواد شیمیایی و غلظتی از مواد شیمیایی که کارکنان در معرض آن  -

 خواهند بود.
پوشش محافظ مواد شیمیایی برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی حین استفاده و پیش  ارزیابی اطالعات آزمایشگاهی در مورد ظرفیت، -

 گیری از نفوذ این مواد شیمیایی . 
 ارزیابی مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه و در صورت امکان در محل کار -

 
 شیمیایی شامل موارد زیر می باشد:فرایندهای استاندارد عملیاتی برای کاربرد پوشش های محافظ در برابر  مواد 

 آموزش را ههای پوشیدن و در آوردن پوشش های محافظ شیمیایی -
 آموزش دفع مواد زاید -
 يبخشی پوشش محافظ شیمیای ارزیابی دوره ای اثر -
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NIOSH فرایند های آلودگی زدایی  را در حفظ از پوشش محافظ مواد شیمیایی توصیه نمی کند جز در مواردی که  داده های موجود اثر بخشی  استفاده مجدد
 کارایی پوشش های محافظ در برابر مواد شیمیایی اثبات می کند.

 محافظت چشم و صورت 

، خون، محافظت شیمیایی با شیلد های صورت در مواردی مشتمل بر مواجهه با  ذرات پران، تراشه، جرقه یا پاشیدن مایعات مانند مواد خورنده، حالل
تفاده می گردد. پرسنل بایداز وسایل محافظت فردی و پوشش محافظ  حین کار با ماشین های مولد تراشه و غبار یا در هنگام کار با مایعات بدن اس

 ترکیبات سمی و خورنده استفاده نمایند. شیلدهای محافظ چشمی و صورت می بایست محافظت کافی در برابر مخاطرات ویژه ای که کارگر در معرض
از فراهم نماید. وسایل مورد استفاده باید به آسانی تمیز و ضد عفونی گردد. چنانچه پرسنلی که از عینک استفاده میکنند، نیاز به استفاده  آنان می باشد

 پوشش های محافظ چشمی دارند پوشش محافظ باید با عینک تناسب داشته باشد.

 محافظت از سر 

مواردی که پرسنل در معرض ضربه ناشی از سقوط یا اشیا معلق هستند مورد استفاده قرار می  کال ه های مخصوص )کاله ایمنی( برای محافظت سر در
 گیرد.

 محافظت از پا 

 کفش های ایمنی برای پیش گیری از آسیب پاها در اثر سقوط اجسام یا سایر مخاطرات توصیه می شود. استفاده از این نوع کفش ها به خصوص در
با اجسام سنگین یا حین حمل و نقل  بسیار حایز اهمیت است.  درفضاهای مرطوب و لغزنده پوشش مناسب پا با صورت حمل اجسام سنگین یا کار 

کشش خوب میبایست مد نظر باشد. پوشش های یکبار مصرف محافظ کفش برای به حداقل رساندن الکتریسیته ساکن در واحد های جراحی باید در 
 دسترس باشد.

  محافظت شنوایی 

 ان صدا از حد استاندارد فراتر باشد کارکنان باید وسایل محافظت فردی و آموزش برای استفاده از آن را دریافت نمایند.چنانچه میز

 محافظت تنفسی 

ر االی غباکارفرما باید محافظت تنفسی مورد تأیید ) نه ماسک های جراحی که محافظت تنفسی را تأمین نمی نمایند( را در صورت آلودگی هوا با غلظت ب
ود که کنترل های مضر، فیوم، میست، گاز، بخار یا میکروارگانیسم در اختیار کارکنان قرار دهد. محافظت تنفسی تنها در صورتی برای کنترل به کار می ر

 های اداری یا مهندسی امکانپذیر نباشد یا در صورتی که این کنترل ها در حال اجرا باشند.

گاه باشد.رسپیراتور بایدتوسط افرادی انتخاب گ  ردد که از محیط کار و محدودیت های هر کالس از رسپیراتور  آ

در استفاده صحیح از یک رسپیراتور، به اندازه انتخاب آن حایز اهمیت می باشد. بدون برنامه کامل محافظت تنفسی، محافظت پیش بینی شده حتی 
ه، ارزیابی پزشکی، تست تناسب رسپیراتور و برنامه نگهداری رسپیراتور از صورت انتخاب صحیح رسپیراتور فراهم نخواهد شد. آموزش، ایجاد انگیز

 اجزای اصلی برنامه محافظت تنفسی می باشند.
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 سالمت شغلی و بهداشت کار در واحد های درمانیایمنی و
 

  اهمیت شسشتشوی دست در پیشگیری از انتقال عفونت 
  احتیاطات استاندارد قابل توجه در کارکنان درمانی 
 نیدل استیک 

 

 اهمیت شستشوی دست : 

 

،شستن  با توجه به اهمیت خطر انتقال عفونتهای بیمارستانی از طریق دست های آلوده از کارکنان بهداشتی درمانی به بیماران و همچنین به یکدیگر
 موثر دست از اقدامات اساسی در جهت پیشگیری از وقوع خطر فوق می باشد . 

 مواردیکه شستشوی دست باید انجام گردد : 

  دستها به طور آشکار کثیف باشند 
  بصورت مشهود آلوده به مواد پروتئیني نظیر خون و یا سایر مایعات بدن باشد 
  دستها در معرض تماس احتمالي با ارگانیسم آلوده باشد 
  بعد از استفاده از توالت 
  توجه شود در صورتي که دستها به طور آشکار کثیف نمي باشند استفاده از محلولهاي ضد عفوني الکلي توصیه میشود 
  قبل و بعد از تماس مستقیم دستها با بیماران 
  بعد از درآوردن دستکش استریل و یا غیراستریل از دست 
 رائه خدمات درماني تهاجمي براي بیمار قبل از دست زدن به یا هرگونه جابجایي وسیله مورد استفاده در ا 
  بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن و یا پوست آسیب دیده و یا پانسمان زخم در بیماران 
  درصورتي که حین مراقبت دستهاي شما پس از تماس با ناحیه آلوده با موضع تمیز بدن بیمار تماس خواهد یافت 
 زدیك بیمار بعد از تماس با اشیا محیطي مجاور و ن 
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 روش های رعایت بهداشت دست : 

 الف ( روش مالیدن دستها به هم ) استفاده از محلولهاي الکلي (

 ب ( شستن صحیح دستها با آب و صابون 

 قابل توجه : نکات 
 مطمئن شوید دستها کامال خشك شده اند و از آلودگي مجدد دستهایتان بپرهیزید . - 1
 دست از حوله پارچه اي فقط یك بار استفاده شود .در هنگام خشك کردن  - 2
 از آب داغ جهت شست و شو استفاده ننمائید. - 3
 در صورت استفاده صابون قالبي از قالبهاي کوچك صابون استفاده شود .  – 4

 موازین توصیه شده در استفاده از دستکش : 

 ع مناسب آن توجه به ضرورت استفاده یا عدم استفاده از دستکش و انتخاب نو 
  احتمال آلودگي دستها با خون و ترشحات آلوده 
  توجه به توصیه هاي محل کار 
  بدانید که استفاده از دستکش ، شستن دستها را منتفي نمي نماید 
  از یك جفت دستکش فقط براي یك بیمار استفاده نمایید 
   در هنگامي که دستکش به دست دارید از لمس موضع تمیز بیمار یا محیط  تمیز خودداري نمایید 

 

 مثال هایی که پوشیدن دستکش ضروری نمی باشد : 

 تماس مستقیم با بیمار -1

 گرفتن عالیم حیاتي بیمار 
 لباس پوشانیدن به بیمار 
  انتقال بیمار 
  فقدان ترشحمراقبت از گوش و یا چشم بیماران در صورت 
 هرگونه مراقبت از راه وریدي بدون نشت خون 

 

 تماس غیرمستقیم با بیماران –2

  استفاده از گوشي تلفن مشترك بین بیماران و کادر بخش 
 درج گزارش بیمار در پرونده و یا چارت باالي سر بیمار 
  غیر آلوده به ترشحاتدادن داروي بیمار ، جابجایي اثاثیه بیمار ، گذاردن ماسك بیني ، تعویض ملحفه 
  جمع نمودن سیني غذاي بیمار 
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 نحوه شستشوی دست :

 

 

 نحوه ضدعفونی دست :   
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 مواقع الزم برای شستشوی دست : 
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 احتیاطات استاندارد قابل توجه در کارکنان درمانی  
 

 : انواع احتیاطات

  احتیاطات هوایی 
  احتیاطات قطرات 
 احتیاطات تماسی 

 

 Air Borne Precautions   احتیاط هوایی

 فضای خارج و بیرون باشد در اق بیمار باید به طور مستقیم به اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار هوای منفی، خروج هوا از ات
 غیر اینصورت هوا باید قبل از برگشت به سیستم تهویه عمومی از فیلتر هپا عبور کند ، درب اتاق بیمار باید بسته باشد . 

  استفاده از ماسک( : ماسکN95برای افرادی که وارد اتاق می شوند و ماسک جراحی برای بیمار به هنگام خروج از اتاق الزامی است )  . 
  گان : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته

  باشد .
  محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و

  بیمار وجود داشته باشد . ترشحات
  دستکش : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی

 وجود داشته باشد و تعویض دستکش جهت معاینه بیمار دیگر ضروری است . 
 ت خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بالفاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعا

 تماس بین بیماران ضروری است . 
 مثال : سل ریه یا حنجره ، سرخک ، آبله مرغان ، زونای منتشر ، آبله  

 

 Droplet Precautions          احتیاط قطرات

  اتاق بیمارمی تواند بازباشد .اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی ، درب  
  . ماسک : برای افرادی که وارد اتاق می شوند یا برای خود بیماربه هنگام خروج از اتاق استفاده از ماسک استاندارد جراحی الزامی است 
 ات بیمار وجود داشته گان : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشح

  باشد .
  محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و

  ترشحات بیمار وجود داشته باشد .
  دستکش : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی

 وجود داشته باشد و تعویض دستکش جهت معاینه بیمار دیگر ضروری است . 
 ده ، بالفاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلو

 تماس بین بیماران ضروری است . 

 مثال : آنفلوانزا، مننگوکوک، سیاه سرفه ، اوریون ، سرخجه 
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   احتیاط تماسی

 اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی   

 ترشحات آلوده بیمار وجود داشته باشد . ماسک : نیاز نمی باشد ، مگر اینکه خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و  
  . گان : بایستی استفاده شود ، خارج نمودن گان قبل از ترک اتاق الزامی است 
  محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی

  . و ترشحات بیمار وجود داشته باشد
  . دستکش : استفاده از دستکش الزامی است 
  رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بالفاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر

 فاصله تماس بین بیماران ضروری است . 

 ش و گال    ، آلودگی با شپ Aمثال : زرد زخم ، زخم بستر ، اسهال حاد ، هپاتیت 

          

 )در صورت مواجهه با اجسام نوک تیز و برنده (واقدامات پیشگیرانه نیدل استیک 

 . نیدل استیک :به هرگونه مواجهه شغلی و تماس با سرسوزن و اجسام تیز و برنده)بیستوری ،  که برای بیمار استفاده می شود اطالق می گردد 

 قرار گرفته اند : HIV افرادیکه بصورت تصادفی در معرض تماس با ویروسواجدین شرایط دریافت خدمت:کلیه 

  تماس شغلی— 
 تماسهاي غیر شغلی 
 افراد در معرض تماسهاي شغلی 
  ..کارکنان آزمایشگاه —پرسنل بهداشتی درمانی: پزشک، پرستار، دندانپزشک 
  آتش نشان، اعمالگران قانون، کار کنان زندان— 
  کارکنان رختشویخانه هاي این مراکز— 
  پرسنل اورژانس— 
  پرسنل مسئول حمل زباله— 
  پرسنل تدفین— 
 کارکنان تجهیزات پزشکی  

 اقدامات الزم:

  مراقبت فوري از محل تماس— 
  ) ارزیابی خطر ) ارزیابی مایع و نحوه و شدت تماس— 
  نشدن(—ارزیابی منشأ )آلودگی قبلی، حساس بودن، واکسینه 
  ارزیابی مصدوم— 
 تجویز — PEP (post exposure prophylaxiدر موارد الزم ) 
 مشاوره و پی گیري مورد 
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 شامل :  مراقبت فوري از محل تماس

  دقیقه 5تا 3شستشوي ناحیه  
  شستشوي زخم با آب و صابون 
  شستشوي مخاط با آب فراوان 
 دوشیدن محل آسیب نیست عدم استفاده از آنتی سپتیک ها یا سفید کننده ها, نیازي به 
  مشاوره وحفظ آرامش 
  ارزیابی بیمار 
  مورد شناخته شده بیماري در بیمار یا همسر— 
  سابقه زندان، اعتیاد تزریقی، و سایر رفتارهاي— 
 پرخطر در بیمار یا همسر بیمار 
 بیماري مزمن کبدي در خانواده 
 دریافت کنندگان مکرر خون، دیالیز 
 یهاي ایدز یا هپاتیت وجود عالئم بالینی بیمار— 
 (viral load, HBeAg…)شدت و مرحله بیماري 

 
 

 : Bهپاتیت 

از طریق خون آلوده ، تماس جنسی و ابزار تیز وآلوده منتقل می شود واکسن داردکه در سه نوبت صفر یکماه بعد و شش ماه بعد  Bویروس هپاتیت 
 بصورت عضالنی تلقیح می گردد . در صورت مواجهه شغلی به سوپروایزر کنترل عفونت باید اطالع داده شود . 

 پس از تماس Bپیشگیري از ابتالبه هپاتیت 

  مشاورهانجام 
 prophylaxy در تماس با فرد غیرآ لوده نیاز نیست 
  درافرادیکه واکسن نزده و با فرد آلوده تماس داشته اند، واکسن وHBIGساعت نوبت اول تلقیح گردد .6باید ظرف 
  پیشگیری از هپاتیتc پس از تماس 
 انجام مشاوره 
  آزمایش در صورت پر خطر بودن منشاانجام HCV 
  انجام آزمایش پایه Alt , HCV Elisa 
  پیگیري آزمایشاتP.C.R 4 ماه بعد 6تا 
  در صورت آلودگی ارجاع جهت بررسی ودرمان 
 توصیه به پرهیز از اهدا خون و اعضاء 
 نیازي به کناره گیري از فعالیتهاي روزمره نیست 
 مواردي که نیاز بهPEP : ندارند 
  تماس با مایعات بالقوه غیر عفونی— 
 اس با پوست سالم تم— 
 HIV  منفی بیمار— 
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 مثبت : HIV پیشگیري پس از تماس با فرد

  ساعت 72ارزیابی اولیه و آزمایش فرد آسیب دیده ضروري می باشد بعد از 
 انتخاب دارو در درمان پیشگیري از: HIV 

 —دارویی : زیدوودین + المیوودین  2درمان -1

 هفته می باشد. 4دورة درمان پیشگیري —دارویی : زیدوودین + المیوودین + افاویرنز  3درمان -2

 

 توصیف خدمات در مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري:

 مشاوره :
  نوع مادة تماس یافته—    
  راه و شدت تماس— 
  کنترل وضعیتHBSAg , HCV Ab , HIV Ab — فرد مبدا 
  کنترل وضعیت واکسیناسیون و سرولوژي هپاتیت— B در فرد تماس یافته 
 : مشاوره افراد خانواده مصدوم—مشاورة پیشگیرانه 

 

 

 آموزش :
  نحوه مصرف داروها و زمانهاي مراجعه پیگیري— 
  ترویجSafer Sex Education ) آموزش رفتار جنسی ایمن تربا کاندوم(— 
  خودداري از اهدا خون و عضو تا تعیین نتایج قطعی— 
  عدم جداسازي فرد— 
  عدم انفصال موقت از شغل— 
  )اصول احتیاطات استاندارد )در جهت کاهش تماسهاي اتفاقی شغلی— 

 

 شدن به کجا مراجعه نمایید؟ needle stickدر صورت 

  (  021-2268800)——مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري شمیرانات 
   ( 021-2303792)—مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري دکمه چی 
 (021-33337000)—مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري بوعلی 
 ( 0291-2280039مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري ورامین)— 
 (  نزدیک ترین مرکز به بیمارستان می باشد . 66038922مرکز بهداشت والفجر) 
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 تزریقات :راهکارهایی برای ایمنی 

  . کلیه اشیاء تیز و برنده پس از مصرف در سیفتی باکس جمع آوری گردد 
  . جهت شکیتن ویال های دارویی از تیغ اره استفاده گردد 
 .پس از تزریق از گذاشتن در پوش سرسوزن اکیدًا خودداری گردد 
  . جهت حمل وسایل تیز وبرنده از رسیور استفاده نموده و ازحمل وسایل مزبور در دست یا جیب خودداری نمایید 
  . از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده اجتناب نمایید 
  . در صورت بریدگی در دست استفاده از دستکش الزامی است 
  بدن ،استفاده ازپیشبند پالستیکی یکبارمصرف الزامی است . جهت حفاظت بدن در قبال آلودگی با خون و یا ترشحات 
  در صورتی که احتمال پاشیده شدن خون یا مایعات آلوده به چشم و غشاء مخاطی وجود دارد ، استفاده از ماسک و عینک محافظ ضروری

 است .

 

 مایعات بالقوه غیر عفونی

 بزاق، مگراینکه حاوي خون قابل رویت باشند.—معده، محتوي —اشک، ادرار، —عرق، —خلط، —ترشحات بینی، —مدفوع، 

 

 (Potentially infectious fluid):مایعات بالقوه آلوده 

 خون ،ترشحات مایع منی ،واژن ، مایع مغزی نخاعی ،مایع پلور و مایع آمنیوتیک 

Blood،Bloody fluid،Tissues،Semen،Vaginal secretion،Peritonealfluid،Amniotic fluids،Pericardial fluids،Pleural fluids،CSF 

 

 مالحظات بهداشتی از هنگام ورود تا خروج بیماراز بیمارستان

  کیسه زرد در موقع ورود بیمار به بیمارستان باید کلیه البسه بیمار را پس از تخلیه جیبها و تحویل محتویات آن به بیمار و یا همراهان او در یک
  به لنژری برای شستشو ارسال گردد. جای داده و به صورت جداگانه

  .به هر بیمار در حال ترخیص و همراه وی  باید آموزش  تحویل داده شود 
 استفراغ ( باید تحت نظرکارشناس  بهداشت محیط با محلول سایاسپیت   محیط آلوده به مواد دفعی بیمار ) مدفوع ، خلط ،HP با غلظت

 %گندزدایی شود. 2
 ها جدا و کامال" ایزوله باشد . اید از کلیه بخشبخش عفونی بیمارستان ب  
 به اطرافیان داده نشود .   از سایر بیماران ایزوله شود و اجازه مالقات  بیمار مشکوک به التور باید  
  اطاق ها و راهروهای بیمارستان باید به طور مرتب تحت نظرکارشناس  بهداشت محیط با محلول سایاسپیتHP شود . % گندزدایی2با غلظت  
 . برای توزیع غذا خصوصا" بیماران بخش عفونی از ظروف یک بار مصرف استفاده شود  
 به عنوان زباله عفونی باید لحاظ شود.   مصرف پس از استفاده  پسمانده مواد غذایی بیماران عفونی و ظروف یک بار 
 مطابق با دستورالعمل تفکیک وجمع آوری ، انتقال و امحای   تفکیک ، جمع آوری ، انتقال و امحای ز باله های عفونی  کنترل و نظارت دقیق بر

 زباله های عفونی 
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 فردی حفاظت وسایل

 

Personal Protective Equipment (PPE) 

 

 فیزیکی ، شیمیایی بیولوژیکی، مواد با ازتماس ناشی ویابیماریھای شغلی صدمات از کارکنان برای حفاظت که هستند فردی تجهیزاتی  حفاظت وسایل
 . اند شده طراحی...،رادیولوژیک،الکتریکی و

 باشند می متفاوت شغلی تماس با توجه به نوع صدمه مورد انتظار و تجهیزات این . 
 سایر به انتقال عفونت مانع  آنان ابتالی از کارکنان وپیشگیری محافظت ضمن عفونت از جهت پیشگیری  استفاده مورد فردی حفاظت وسایل 

 .گردد می افراد و بیماران
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 Personal Protective Equipment (PPE)       فردی حفاظت وسایل

 

 

 دستکش                                                                عینک/صورت محافظ                                                                                 کاله                                         

 

                                                                 

 

 

 

 ماسک         پیش بندپالستیکی                                                                                                                        

 

                    

 

 

 

 

 



 

 بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی                    

 
  

 
 

 
 

33 

 

 فردی حفاظت وسایل از استفاده اصول

 : فردی حفاظت وسایل

 برند نمی بین از کامال احتمال را این ولی دهند می کاهش را عفونت احتمال . 
 موثرند شوند استفاده درست صورتیکھ در فقط  
 شوند نمی(دست شستن)عفونت  کنترل جزء ترین اصلی جایگزین. 

 

 چه کسانی از وسایل حفاظت فردی استفاده نمایند؟

 تماسند در ایزوله دراتاق بستری بیمار با که کسانی تمام : 
 پزشکان 
 پرستاران  
 آزمایشگاه ، لوژی رادیو کارکنان  
 خدمات  
 خانواده  

 بهداشت عمومی بخش ها :

 استفاده نمایند .  بیماران حتی االمکان از سرویس های بهداشتی مجزا 
  گندزدایی مرتب سرویس های بهداشتی در طول شبانه روز الزامی است 
  شود.  باید به منزله زباله عفونی تلقیلوازم خواب و البسه بیماران بهبود یافته یا فوت شده  
 باید تحت نظرکارشناس  بهداشت محیط با محلول   ، وسایل موجود ) تخت ، ترالی و سایر لوازم موجود در اتاق (  پس از خروج بیمار از اتاق

 %شود .2با غلظت HPسایاسپیت 
 به عمل آید .  از ورود حشرات و جوندگان به داخل محوطه بیمارستان به طور جدی محافظت 
  اتومبیلهایی که برای حمل بیماران مشکوک استفاده می شود باید تحت نظرکارشناس  بهداشت محیط با محلول سایاسپیتHP با غلظت

 .  %آغشته شود2

 بهداشت مواد غذایی : 

 حذف سبزیجات خام و ساالد از زنجیره غذایی بیمارستان ، الزامی است .  
  آشپز خانه ، انبار و سلف   و رعایت بهداشت در  بهداشت وسایل و ابزار کار) کنترل برودت، سردخانه و یخچال(رعایت بهداشت فردی و

 سرویس الزامی است .
 سانتی گراد برسد. درجه 70  قسمت های ماده غذایی حداقل به  هنگام پخت ماده غذایی باید دمای تمام   
 ترین فاصله زمانی ممکن باید مصرف شودو از مصرف غذای مانده روز قبل خود داری شود  ماده غذایی پخته شده در کوتاه .  
 ز خانه از کارکنان شاغل در آشپز خانه و توزیع کنندگان غذا مرتبا" آزمایش مدفوع به عمل آید و در صورت آلوده بودن از ادامه کار آنها در آشپ

 جلوگیری شود.
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 دستورالعمل های عمومی بهداشتی 

گاه باشند.  افراد مسؤول سالمت و ایمنی دپارتمان جراحی بیمارستان بایداز دسترسی به فرآورده های جدید و اطالعات در مورد فرآورده های شناخته شده آ
 ه مخاطره آمیز مورد بررسی قرار گرفته است.به طور مثال متیل متاکریالت که در جراحی استخوان به کار برده می شود به عنوان یک ماده بالقو

 

 دستورالعمل های زیر به محافظت کارکنان در سرویس جراحی یاری خواهد رساند:

 .از ظروف جمع آوری جداگانه برای مواد یکبار مصرف و غیره که نیازی به سوزاندن ندارند باید استفاده شود 

  مقاوم به سوراخ شدن نگهداری شوند. همه ذخایر و ابزار ها شمارش شده تا از انداختن آنان ابزارهای تیز، تیغه ها و نیدل ها در ظروف مخصوص
 در ملحفه و سایر وسایل که ممکن است توسط پرسنل بیمارستان حمل شود، پیشگیری شود.

 .گیره هاي حوله و قیچی را در صورت عدم استفاده در مکان های در بسته نگاهداری شود 

  های برق به گونه ای نصب شود تا از لغزش افراد پیشگیری گردد. خطوط و کابل ها بایدتا حد امکان از سقف آویزان شده یا خطوط ساکشن و کابل
 زیر کف ساختمان نصب گردند.

 .راهکارهای ایمن کار و مخاطرات سالمتی به کارکنان تازه استخدام آموزش داده شود و به صورت دوره ای مرور گردد 

 

 پرسنل موقت

رات در دانشجویان پزشکی، پرستاری و سایر پرسنل  به صورت چرخشی وظیفه آموزشی در بخش های مختلف را بر عهده دارند و با طیف وسیع تری از مخاط
ل الزم برای پیش مقایسه با سایر افراد ثابت مواجهه دارند. کارکنان موقتی غالبا با مخاطرات دپارتمان های جدید، راهکارهای صحیح کارکردن و سایر وسای

 گیری از آسیب یا بیماری خود و دیگران آشنایی ندارند .

شغول محرومیت از خواب یکی از مشکالت دانشجویان پزشکی و پزشکان با ساعات کار طوالنی و برخی دانشجویان پرستاری ) که در دوران تحصیل خود م
 اختالل حافظه، افسردگی و تحریک پذیری و اختالل روابط بین فردی شود. به کار هستند( محسوب می گردد. محرومیت از خواب می تواند سبب 

ایمنی و  مخاطرات شیمیایی کارکنان آزمایشگاهی و سایر تکنسین ها ممکن است در طول دوره های آموزشی یا در مواردی که این افراد آموزشی در زمینه
 ها را نیاموخته اند، بیشتر  باشد.سالمت دریافت ننموده اند یا نحوه اجرای سریع و آسان راهکار

ا در به طور مثال دانشجویان پرستاری که از چگونگی محافظت از خود اطالع ندارند، ممکن است تعویض لباس، کاربرد داروها یا سایر وظایف خود ر
کاداور های قرار داده شده در فرمالدیید می  مجاورت بیماران عفونی انجام دهند. دانشجویان پزشکی ساعات بسیاری از سال اول تحصیل خود را در کنار

محول شده گذرانند بدون آنکه از خطرات و چگونگی پرهیز از آن اطالع داشته باشند. افرادی که آموزش می گیرند و دانشجویان، احساس فشار از وظایف 
وطلب  گذراننده دوره های موقت  کمتر در مورد پیش گیری از به خود می کنند و در مورد پرسش از علت انجام این وظایف مکث می نمایند. دانشجویان دا

 خطرات انتقال بیماری های عفونی آموزش داده می شوند و از بیماری به بیمار دیگر برای انجام وظایف خود منتقل می شوند.

ن دریافت کنند و به صورت اختصاصی برای دپارتمان برای حل این مشکالت، کارکنان موقتی بایدآموزش بهینه و کافی در مورد سالمت و ایمنی در بیمارستا
ظارت بر عملکرد هایی که قرار است دوره خود را بگذرانند آموزش ببینند. دارای وقت کافی برای انجام دقیق و ایمن کارهای خود باشند. نظارت کافی برای ن

 ی برای انجام ایمن وظایف خود باشند.آنان و نیز پاسخ گویی به سؤاالت آنان وجود داشته باشد. دارای استراحت کاف
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 Chemical Safety    راهنماي ایمني کار با مواد شیمیایي
 

 استفاده از مواد شیمیائي خطرناك در تمامي آزمایشگاهها باید مطابق با اصول استاندارد ادارة ایمني و سالمت شغلي 
[occupational safety and Health Administration(OSHA)]  اشدب. 

نوشته شود. این تدابیر باید سالمتي افرادي را که در آزمایشگاه با مواد شیمیائي  (CHP) براي اجراي این استاندارد باید تدابیر محافظت در برابر مواد شیمیایي
 .خطرناك کار مي کنند تأمین کند

است و این تدابیر به شکل بارزي مي تواند در  (CHP) مواد شیمیائي این بخش از دستورالعمل راهنماي ایمني در آزمایشگاه، شامل تدابیر محافظت در برابر
 .مواقع ضروري از سرایت مواد شیمیایي خطرناك به بدن جلوگیري کند

ز این یره ( نیعالوه بر دستورالعمل هاي اجرایي استانداردي که در سایت قرارداده شده، الزم است براي سایر موارد خطرساز)اعم از شیمیایي، فیزیکي و غ
 .دستورالعمل ها آماده شود

حیط بنابراین باید مواد شیمیایي خطرناك و سایر موارد مخاطره آمیز توسط مسئول هر آزمایشگاه مشخص شده و با همکاري واحد ایمني؛ سالمت و م
 .پزوهشکده اقدام به تهیه دستورالعمل اجرایي استاندارد شود

 
 

 شیمیایيمسئولیت ها در برابر محافظت از مواد 
 

 مسئولیت رئیس بخش
 
 اطمینان از وجود تمام امکانات الزم براي ایمني در برابر مواد شیمیایي در بخش مربوط به خود  -
 متناسب با نیاز آزمایشگاه مربوطه (CHP) دستور تهیه کردن دستورالعمل محافظت در برابر مواد شیمیایي -
 

 )مسئولیت ناظر )سرپرست
 
 ، مخصوص به آزمایشگاه مربوط به خود(CHP) رالعمل محافظت در برابر مواد شیمیایيتهیه و تکمیل دستو -
 (برگ اطالعات ایمني مواد شیمیایي) MSDS آموزش پرسنل بخش و تازه واردین به آزمایشگاه به منظور چگونگي یافتن و استفاده از -
 مواد شیمیایي موجود در آزمایشگاه براي استفاده داخلي  MSDS تهیه -
 مطلع کردن تازه واردین از مواد شیمیایي خطرناك موجود در آزمایشگاه  -
 تهیه دستورالعمل چگونگي استفاده کردن از مواد شیمیایي بسیار خطرناك  -
 ... هماهنگي به منظور انجام آزمایشات طبي، کنترل میزان تماس با مواد شیمیایي و -
 اورژانس، یا ریختن مواد شیمیایي، جراحت و آسیب بدني یا سرایت سریع وسیع مواد شیمیایي  هماهنگي فوري براي اقدام به موقع در موارد -
 براي همه موارد شیمیایي خطرناك موجود در آزمایشگاه به منظور استفاده تمامي پرسنل بخشي که با این مواد سر وکار دارند. در صورت لزوم MSDSتهیه  -

 .اطالعات این مواد باید به روز شود
 

 مسئولیت پرسنل بخش و دانشجویان
 
گاهي از مقررات و اجراي استانداردهاي مربوط به محافظت در برابر مواد شیمیایي -   (CHP) آ
 گزارش دادن حوادث، یا احتمال سرایت مواد شیمیایي، و یا هر وضعیت خطرناك دیگر به سرپرست آزمایشگاه -
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 مسئولیت واحد ایمني و سالمت
 
 .مرور دستورالعملهاي استاندارد محافظت در برابر مواد شیمیایي به طور ساالنهبازبیني و  -
 . اهتوسعه و تکمیل راهنماي ایمني شیمیایي، تجدیدنظر در راهنماي ایمني آزمایشگاه و اطالعات موجود در سایت براي آموزش پرسنل بخش آزمایشگ -
  .ش هاي جلوگیري ازسرایت آنارزیابي میزان سرایت یك ماده شیمیایي و پیش بیني رو -
 .راهنمایي در مواقع اضطراري به منظور جمع آوري مواد شیمیایي که ریخته است -
  .تحقیق و رسیدگي به حوادث آزمایشگاهي -
 .نگهداري اطالعات و اسنادي که بیانگر تماس پرسنل بخش با مواد شیمیایي بوده است -
 .نیازمند اقدامات کنترلي بیشتري استتهیه و نگهداري لیست مواد شیمیایي که  -
 .بازرسي دوره اي آزمایشگاهها به منظور بررسي مسائل ایمني آنها -
 ‹‹MSDS›› (Material Safety Data Sheetبرگ اطالعات ایمني مواد شیمیایي) -

 

و توزیع کنندگان مواد شیمیایي برگ اطالعات ایمني الزم دانسته است که تمام سازندگان، بازرگانان عمده فروش،  ‹‹OSHA››ادارة ایمني و سالمت شغلي
مواد شیمیایي  MSDS همچنین الزم دانسته که کارفرمایان یك کپي ازOSHA .براي موادي که تولید مي کنند یا مي فروشند تهیه کنند ‹‹MSDS›› مواد شیمیایي

 .باید در تمام اوقات کاري در دسترس افراد باشد ‹‹MSDS››طالعاتخطرناك تهیه و در مکاني که با این مواد سروکار دارند نگهداري کنند. این ا
 .با ماده شیمیایي سفارش شده توسط شرکت سازنده داده مي شود یا مي توان آن را بعدًا دریافت کردMSDS عمومًا برگه هاي اطالعات

 . المت امکان پذیر استیك ماده شیمیایي از طریق لینکهاي موجود در وب سایت واحد ایمني و س MSDS دسترسي به
 .آن با خطرات و نکات ایمني مربوطه باید آشنا شد MSDS قبل از کارکردن با هر ماده شیمیایي ابتدا با استفاده از

حیح شیوه ص -سمیت آن -خصوصیات فیزیکي و شیمیایي -برگه هاي اطالعات ایمني مواد شیمیایي حاوي اطالعاتي است که عبارتند از : نام ماده شیمیایي
 ...  روشهاي صحیح اقدامات اورژانسي اولیه و -جابجایي و نگهداري آن

 
 

 : حاوي اطالعات گوناگوني مي باشد که تعدادي از آنها عبارتند از MSDS طور کلي یك به
 
 هویت ماده شیمیایي - 1
 ترکیب یا اطالعات مربوط به اجزاء سازندة آن -2
 آشنایي با خطرات احتمالي  -3
 اقدامات اولیه اورژانسي  -4
 اقدامات اولیه در مواجهه با حریق -5
 اقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقي ماده شمیایي  -6
 شیوه صحیح حمل و نقل و نگهداري  -7
 روشهاي مهارکردن سرایت آن/ محافظت افراد در برابر ماده شیمیایي -8
 خواص فیزیکي و شیمیایي  -9

 ري پایداري و واکنش پذی-10
 اطالعات سمیت ماده شیمیایي -11
 اطالعات اکولوژیکي-12
 اصول صحیح معدوم کردن پسماندهاي آن  -13
 اطالعات الزم در مورد جابجا کردن آن  -14
 سایر اطالعات -15
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 .را در آدرس زیر مي توان یافت MSDS پاسخ هر سؤالي در مورد
 

http://www.ilpi.com/msds 
 

 .در آدرس زیر امکان پذیر است MSDS جستجوي
 

http://www.msdssearch.com/msdssearch.htm 
 

 
 : برچسب نام ماده شیمیایي

 
 .اطالعات آن ماده استبرچسب هاي نصب شده بر روي ظروف مواد شیمیایي، منبع اصلي و مهم 

ر روي هر ظرف، برچسبي داراي مشخصات: ب  OSHA (1200،1910)CFR29سازندگان مواد شیمیایي باید براساس استانداردهاي مرتبط با خطر مواد شیمیایي
 .نام ماده شیمیایي و خطرات احتمالي در صورت استفاده از آن را قید نمایند – نام و آدرس سازنده

اقدامات اولیه اورژانسي و .. را نیز روي برچسب قید مي کنند. براساس  -مواد شیمیایي اطالعات اضافي دیگري مانند خواص فیزیکي بیشتر سازندگان
باید مسئولین آزمایشگاه مطمئن باشند که ظروف حاوي مواد  (CFR29،1450،1910تعریف شده است ) OSHA استاندارد مربوط به آزمایشگاه که توسط

خطرناك موجود در آزمایشگاه، بدون برچسب یا داراي برچسب مخدوش شده نباشند. همچنین ظروف حاوي حالل یا مواد شیمیایي دیگري که شیمیایي 
 .برچسب آن به مرور زمان خراب شده باید مجددًا برچسب جدید نصب گردد

 .ید داراي برچسب نام ماده شیمیایي و خطر مربوط به آن باشندمقادیر کم مواد شیمیایي که به طور موقت در ظروف آزمایشگاه نگهداري مي شوند با
 ( NFPA ))عالمت لوزي: روشي براي طبقه بندي خطرات یك ماده شمیایي توسط)

طراحي شده است روشي بین المللي براي شناسایي خطرات مربوط به یك ماده شیمیایي خاص است. تا پرسنل بخش با استفاده  NFPA عالمت لوزي که توسط
 .از اطالعات آن دچار صدمه و آسیب نشوند

ناگون در این عالمت خیلي مواقع در آزمایشگاهها، مکان هاي نگهداري مواد شیمیایي یا روي ظروف مواد شیمیایي پیدا مي شود. در جدول زیر خطرات گو
 .ه اندلوزي مربوطه بوسیله کدهایي به شکل عدد نشان داده شده که به ترتیب شدت خطر تقسیم بندي شد
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 خطر حریق)آتش سوزي(

 : دماي اشتعال 

 فارنهایت 73◦کمتر از  -4

  100◦کمتر از -3

 فارنهایت  200◦و کمتر از  100◦بیشتر از  -2

 فارنهایت  200◦باالتر از  -1

 غیر اشتعال -0

 خطر مرتبط با سالمتي

 کشنده -4

 بي نهایت خطرناك -3

 خطرناك  -2

 کمي خطرناك -1

 
 

 واکنش پذیري

 احتمال منفجر شدن  -4

 احتمال انفجار در صورت ضربه یا حرارت -3

 تغییرات شیمیایي شدید -2

 ناپایدار در صورت حرارت دادن  -1

 پایدار -0

 

 خطرات ویژه

OX-  اکسیدکننده 

ACID- اکسید 

ALK- قلیا 

CORR-  خورنده 

Use No Water –  از آب استفاده نشود 

Radioactive- پرتوزا 

 
 
 
 

 NFPA لینکهاي مرتبط با
 

http://www.nfpa.org/index.asp 
http://www.nfpa.org/faq.asp?categoryID=928#23060 
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   ( SOPs) اجرایي استاندارددستورالعمل هاي 
 

طرناك تهیه شده دستورالعملهاي اجرایي استاندارد که روشهاي صحیح کار را بیان مي کنند، به منظور راهنمایي افراد جهت کارکردن صحیح با مواد شیمیایي خ
 .اند

ها باید بیان کننده شیوة صحیح (SOP)شگاه وجود دارد تهیه شود، دستورالعملهاي اجرایي استاندارد باید براي هر کدام از مواد شیمیایي خطرناك که در آزمای
هي از مواد آماده کردن، توزیع و انتقال، نگهداري، معدوم کردن پسماندها و اقدامات اورژانسي اولیه موردنیاز براي هر ماده شیمیایي خطرناك یا گرو

 .شیمیایي که خطرات مشابه دارند باشد
 

 با مواد شیمیایينکات قابل توجه در ارتباط 
 
 تهیه مواد شیمیایي (1

 

 .ه باشندهنگام خریداري مواد شیمیایي براي آزمایشگاه، باید بررسي کاملي انجام داد تا مواد شیمیایي اي خریداري گردد که کمترین خطرات را داشت •

نیاز باشد تا خطرات ناشي از آن براي پرسنل بخش کم باشد.  حجم مواد شمیایي خطرناك که در آزمایشگاه نگهداري مي شود باید حتي االمکان مطابق با •

 ()از ذخیره بیش از حد نیاز مواد در آزمایشگاه پرهیز شود

با خطرات کمتر انجام یك آزمایش به روشهاي مختلفي امکان پذیر است، به این منظور باید با بررسي دقیق روشها، روشي را انتخاب کردکه از مواد شیمیایي  •

 .ي بیشتر استفاده شودو ایمن

ي مطلب مهم در مورد مواد شیمیایي جلوگیري از خریداري موادي است که در آزمایشگاه موجود است. چون در بعضي از آزمایشگاهها محققین مختلف •

ت این موضوع ضمن اینکه حجم فعالیت مي کنند، براي جلوگیري از خریدهاي تکراري، باید لیست مواد شیمیایي و مقادیر هرکدام در دسترس باشد. رعای

 .مواد شیمیایي خطرساز را در آزمایشگاه کم مي کند، فضاي موردنیاز براي نگهداري این مواد را هم کاهش خواهد داد

 

 کارکردن با پودرهاي شیمیایي (2

 

و  از مواد شیمیایي که براي تهیه محلول استفاده مي شوند به شکل پودر هستند. به منظور کاهش خطرات ناشي از استنشاق گرد و غبار این مواد  بعضي

 .جلوگیري از آلودگي سطوح آزمایشگاه نکات ذیل توصیه مي شود

 .گردددر صورت امکان، ماده شیمیایي موردنیاز به صورت محلول هاي آماده خریداري  •

تزریق در صورت امکان، پودر موردنظر به شکل بسته بندي شده و با وزن مشخص در ویالها یا شیشه هاي درب بسته اي که بتوان حالل را به داخل آن  •

 .کرد، تهیه گردد

 .در صورتیکه توزین پودر شیمیایي در فضاي آزمایشگاه باید انجام شود، نکات زیر رعایت گردد •

 .مکان از ترازویي که در محفظه سربسته است استفاده شود، تا گردوغبار در هوا پخش نگردددر صورت ا -الف

 .در صورت امکان با انتقال ترازو به هود شیمیایي یا هود بیولوژیك، توزین در زیر هود انجام گیرد -ب



 

 بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی                    

 
  

 
 

 
 

40 
 

 .براي انتقال ماده شیمیایي از ظرف به ترازو اسپاتول مناسب استفاده شود -ج

 یا پاشیدن پودر هنگام توزین اجتناب کنیداز ریختن 

 .همیشه هنگام کار با مواد شیمیایي خطرناك از تجهیزات محافظت شخصي استفاده شود -د

را  به دیگرانبعد از اتمام کار سطوح آغشته به مواد شیمیایي را به طرز صحیح تمیز نمائید. تمیز نگه داشتن سطوح کار عالوه براینکه خطر سرایت مواد  -هـ 

 .کاهش مي دهد، از ایجاد خطا در سایر آزمایشات نیز مي کاهد

 

 (حمل و نقل مواد شیمیایي 3

 .هنگام حمل و نقل، رعایت نکات ایمني ذیل به منظور جلوگیري از افتادن و ریختن مواد شیمیایي الزم است

 .بگیرید مواد شیمیایي خریداري شده را حتمًا در محیط آزمایشگاه از فروشنده تحویل -الف

 .در صورت استفاده از ظروف شیشه اي براي حمل و نقل مواد، درب آن محکم و غیرقابل نشت بوده و در یك ظرف نشکن دیگري قرار داده شود -ب

 .در صورت امکان، حمل و نقل مواد شیمیایي با وسایل حمل و نقل عمومي انجام نشود -ج

 

 انبار کردن مواد شیمیایي -4

 

 .ري مواد شیمیایي در آزمایشگاه همیشه یکي از مطالب بسیار با اهمیت استشیوه صحیح نگهدا

 .مواد شیمیایي که به شیوه ناصحیح در کنار همدیگر نگهداري مي شوند ممکن است با همدیگر واکنش داده و محصوالت خطرناك تولید کنند

 .مواد و کاهش خواص و اثرات مواد شیمیایي مي شود گاهي اوقات نگداري ناصحیح مواد شیمیایي عالوه بر آلودگي، باعث هدررفتن

 .رعایت نکات ذیل مي توان خطرات ناشي از ناسازگاري مواد را حذف کند

 .پتاسیم و منیزیم خودداري کنید -از نگهداري اسیدها در مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیم •

 .سیدهاي آلي و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائیداز نگهداري جامدات یا اسیدهاي اکسیدکننده در مجاورت ا •

 .از نگهداري موادي که با آب واکنش مي دهند در اطراف سینك دستشویي یا نزدیکي محلولهاي آبي خودداري کنید •

 سولفید آهن( -از نگهداري اسیدها در مجاورت موادي که در تماس با آنها گازهاي سمي تولید مي کنند اجتناب کنید )مانند سدیم سیانید •
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 در جدول ذیل اسامي تعدادي از مواد شیمیایي که با یکدیگر ناسازگاري دارند و نباید در مجاورت هم نگهداري شوند آمده است.
 

 ... ناسازگار با ماده شیمیایي

 –گلیکول اتیلن  –ترکیبات هیدروکسیل دار  -اسید نیتریك -عوامل اکسیدکننده : مانند اسید کرمیك اسید استیک

 پرمنگناتها -پراکسیدها -پرکلریك اسید

 سایر عوامل اکسیدکننده -اسید سولفوریك -اسید نیتریك استون

 جیوه -نقره -فلئور -مس -برم -کلر استیلن

فلزات قلیایي و قلیایي خاکي مانند: پودر 

-سدیم -لیتیم -کلسیم-منیزیم -آلومینیوم

 پتاسیم 

 هالوژنها -دي اکسید کربن -ترکیبات هیدروکربني کلردارسایر  -تتراکلرید کرین -آب

 هیدروفلوریك اسید -برم -ید-هیپوکلریت کلسیم -کلر -جیوه )مثاًل در فشارسنج جیوه اي( آمونیاك)بي آب(

قابل ترکیبات آلي ریز یا مواد  -گوگرد -نیتریت ها -کلراتها -محلولهاي قابل اشتعال -پودر فلزات -اسیدها نیترات آمونیوم

 احتراق

 پراکسید هیدروژن -اسید نیتریك آنیلین

 عوامل کاهنده مواد حاوي آرسنیك

 اسیدها آزیدها

 عوامل مربوز به کلر را مشاهده کنید برم

 آب اکسید کلسیم

 سایر عوامل اکسیدکننده -هیپوکلریت کلسیم کربن فعال

 ترکیبات آلي ریز یا مواد قابل احتراق -گوگرد –پودر فلزات  -اسیدها -نمکهاي آمونیوم کلراتها

 –هیدروژن  –پروپان )یا سایر گازهاي بدست آمده از نفت(  -متان -بوتان –بوتا دي ان  -استیلن -آمونیاك کلر

 تربانتین -پودر فلزات –بنزن -سدیم کاربید

 سولفید هیدروژن -(PH3) فسفین -متان -آمونیاك (clo2) دي اکسید کلر

 محلولهاي قابل اشتعال -الکل -گلیسرول -کامفور -نفتالین -اسید استیك ومیوم تري اکسید(اسید کرمیك )کر

 پراکسید هیدروژن -استیلن مس

 اسیدها سیانیدها
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  ... ناسازگار با ماده شیمیایي

 هالوژنها -پراکسیدسدیم  -اسید نیتریك -پر اکسید هیدروژن -(H2cro4)اسید کرمیك -نیترات آمونیوم محلوهاي قابل اشتعال

 سایر عوامل اکسید کننده -پراکسید سدیم -اسیدرکرمیك -برم -کلر -فلئور بنزین( -پروپان -هیدروکربن ها )مانند: بوتان

 قلیا اسید هیدروسیانیك

 اسید سولفوریك -پرمنگنات پتاسیم اسید هیدروفلئوریك

 اکسیدکنندهعوامل  -پودر مس –اکسیدهاي فلزي  سولفید هیدروژن

 آمونیاك -زغال فعال -اسیدها هیپوکلریت ها

 هیدروژن -آمونیاك )گاز یا محلول آبي( -استیلن ید

 آمونیاك -فولمینیك اسید -استیلن جیوه

 محلولهاي قابل احتراق -سولفید هاي فلزي -پودرهاي فلزي و غیرفلزي نیترات ها

گازها و محلولهاي قابل  -سولفید هیدروژن -هیدروسیانید اسید -اسید کرمیك -آنیلین -استیك اسید اسید نیتریك
 قلیایي ها -فلزات سنگین-آلیاژ برنج -مس -اشتعال

 عوامل کاهنده -فسفیدها -آمیدها -نمکهاي آمونیوم نیتریت ها

 هالیدها -آمین ها -بازها -اسیدها نیترو پارافین ها

 اوره -کلریت ها -نقره اسید اگزالیك

 سایر عوامل کاهنده شامل گازها، محلولها و مواد جامد قابل اشتعال -هیدروژن -گریس -روغنها اکسیژن

 مشابه کلرات ها پرکلرات ها

 روغنها -گریس -پشم –کاغذ  -الکها -بیسموت و آلیاژهاي آن -عوامل کاهنده مانند : استیك انیدرید پرکلریك اسید

 عوامل اکسیدکننده -اکسیدهاي هالوژن -هاهالوژن -قلیاها -اکسیژن -هوا فسفر )سفید(

 آب -دي اکسید کربن  -تتراکلرید کرین پتاسیم

 اسید سولفوریك -سایر عوامل کاهنده -بنز آلدئید -اتیلن گلیکول -گلیسرول پرمنگنات پتاسیم

 آب -دي اکسید کربن -تتراکلرید کربن سدیم

 -گلیسرین -کربن دي سولفید -بنز آلدئید -استیك انیدرید -اسید استیك گالسیال -متانول -اتانول پراکسید سدیم
 فورفورال -متیل استات -اسیتل استات -اتلین گلیکول

 اسیدها سولفیدها

 اسید نیتریك -پرکلرات ها -کلرات ها -عوامل کاهنده -محلولهاي آبي –آب  -پرمنگنات ها سولفوریك اسید
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 توجهات ایمنی مربوط به واحدهای اداري

و ایمنی کارکنان مناطق اداری معموال در برنامه های مراقبت سالمتی بیمارستان ها نادیده گرفته می شوند. دستورالعمل زیر باید در برنامه مراقبت سالمت 
 اداری گنجانده شود:

 .میز ها باید فاقد لبه های تیز و مربعی باشند 

 ا یک وسایل باید به صورت یکنواخت در کابینت های فایل قرار داده شوند. بنابراین کشوهای فوقانی مانع از عدم تعادل فایل وسقوط آن شود. تنه
 کشو به صورت همزمان باز شود و هر کشو بالفاصله پس از باز شدن بسته شود. 

 ل انباشته نشوند. کاغذ و سایر وسایل اداری به خوبی نگهداری شده و بر روی فای 

 فن به راهرو و مسیر های عبور فضای کافی برای عبور و مرور راحت داشته باشند و همیشه پاکیزه نگاه داشته شوند. کابل های موقتی برق و نیز تل
 کف متصل شده یا با مواد مخصوص برای آنکور آنان پوشیده شوند.

  و از کابل های انشعاب استفاده نشود.تجهیزات الکتریکی به صورتی مناسب به زمین متصل شده 

 .کف پوشهاي چوبي که تبله زده اند باید تعویض شوند زیرا باعث افتادن افراد مي شوند 

 .اجسام سنگین نباید در قفسه های فوقانی نگهداری شوند 

 اید دارای طراحی ارگونومیک باشند، به کامپیوترها در ابعاد وسیعی در بخش های مختلف بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد. این وسایل ب
درستی نصب شده و در مورد نحوه استفاده از آنان به کارکنان آموزش داده شود. در غیر این صورت وسایل مذکور ممکن است به منبعی برای 

 ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی اندام فوقانی مبدل گردند.

 مکان های پرینت و کپی

 مکانهای  تعبیه شده برای پرینت اجرا گردد: دستور العمل زیر بایددر

 MSDS   کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در این محل مشخص باشد. با مشخص شدن ترکیب های شیمیایی مورد استفاده احتیاطات
 ایمنی و سالمتی مناسب اعمال شود.

 .سیگار کشیدن به دلیل استفاده از جوهر و حالل های قابل اشتعال ممنوع گردد 

 .جوهرهایي که بنیان آب دارند مي توانند در هر زماني مورد استفاده قرار گیرند 

  از ظروف ایمن برای نگهداری مایعات قابل اشتعال استفاده گردد. برای پخش یا توزیع مواد شیمیایی پاک کننده جوهر از ظروف ایمن
 پیستون دار استفاده کرد.

 پایه حالل در ظروفی دفع شوند که روزانه تخلیه می گردند. لباس و پوشش های آغشته به حالل یا جوهر با 

 .در صورت نیاز، تهویه برای کنترل حالل ها و سایر مواد سمی موجود در محل استفاده شود 

  لبه برنده وسایل برش دهنده کاغذ دارای محافط های مناسب باشد که از این میانtwo-hand controls  .به این منظور مناسب می باشند
 بایدمراقب تسمه ها چرخ دنده ها و سایر ادوات به کار رفته در محل بود.
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  به دلیل پر سر و صدا بودن محیط پرینت اقدامات کنترلی برای به حداقل رساندن سر و صدا انجام شود. وسایل محافظت شنوایی مناسب
 صدا به صورت روتین صورت گیرد.مورد استفاده قرار گیرد و اندازه گیری سطح 

 

 ایمنی و حفاظت در محیط کار :

سیستم و یا  در یک سازمان مطلوب و ایمن باید کارکنان بتوانندنظرات خود را آزادانه بیان نمایند و در مواردی که حادثه ناخواسته ای به علت مشکالت

 یند .عوامل انسانی در شرف وقوع است بموقع در این خصوص اعالم خطر نما

  . امنیت روانی به این معنا که افراد در قبال اظهار نظر آزادانه و گزارش وقایع از حمایت و اعتماد سازمان برخوردار باشند 

  . مدیریت در ایجاد محیطی که در آن کلیه کارکنان بتوانند به راحتی دغدغه های خویش را بیان نمایند،نقش فعاالنه خواهد داشت 

  باید بگونه ای باشدکه در خصوص مشکالت مربوط به ایمنی بیمار پنهان کاری صورت نگیرد ،به این طریق کارکنان این اعتماد شفافیت در سازمان

 را در حد اعلی خواهند داشت که سازمان از خطاها درس گرفته و از آنان در راستای ارتقاء سیستم استفاده خواهد شد . 

 انند به خاطر خطاهایی که مبتنی بر نواقص سیستم است تنبیه و سرزنش نخواهند شد .انصاف به شکلی رعایت شود که کارکنان بد 

 اهمیت رعایت اصول ایمنی در تمامی واحدها  

 مزایاي توجه و رعایت اصول ایمني و بهداشت حرفه اي به شرح زیر است :        

 براي کارگر         

 کاهش حوادث 

  افزایش سطح بهداشت کار 

 افزایش ایمني 

 افزایش روحیه 
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 براي کارفرما 

 کاهش حوادث 

 کاهش مخارج درماني 

 کاهش هزینه غرامت 

 استفادة بهتر از نیروي انساني 

 ما حصل تمامي موارد فوق ، به افزایش بهره وري واحد صنعتي خواهد انجامید.

 فاکتورهای مساعد کننده رشد عوامل بیولوژیک و مخاطرات در واحدهای اداری 

 گردوغبار  .1

 تهویه ناقص  .2

 ضعف نور و روشنایی  .3

 درجه حرارت باال  .4

 رطوبت نسبی باال  .5

  استفاده  از وسایل و تجهیزات نامناسب .6

 حشرات  .7

 آتش سوزی  .8

 گردو غبار-1

گرده گل است . دارای ترکیبات مختلف بوده ؛ معمواًل حاوی ذرات مواد شیمیایی  با ماهیت و منشاء مختلف ، تخم حشرات ، اسپور های میکروارگانیسم ها و  

 عوامل شیمیایی و بیولوژیک در خاک موجب خساراتی در محل  میگردد .

 تهویه ناقص -2

 ردگی  هوای آلوده ممانعت مینماید .تهویه مطبوع در مخازن اسناد از تراکم و فش

 نور وروشنایی -3

 نور موجب شکنندگی و زوال اسناد میگردد .از طرفی تاریکی خود شرایط رشد و تکثیر حشرات و میکروارگانیسم ها را مساعد میکند . 
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 درجه حرارت و رطوبت نسبی-4

 ین تر از حد طبیعی رشد میکنند .اکثریت عوامل بیولوژیک  در درجات دما و رطوبت نسبی باالتر یا پای

 تجهیزات و لوازم نامناسب-5

 تجهیزات فلزی موجب تراکم و آلودگی هوای محیط میگردد . باید از قفسه های مشبک  بمنظور جریان هوا استفاده گردد.

 حشرات -6

 روارگانیسم ها تعدادی ازگونه های حشرات به کاغذ ؛ مقوا ؛ چرم و چسب چوب و لوازم چوبی زیان می رسانند .  شامل : سوسک ها ؛ شپش ، موریانه ها ، میک

 آتش سوزی -7

، شیشه ؛ تیغه های پشم چوب  کاغذ  با توجه به احتمال اشتعال نازک کاری ها باید از کارهای آجری ، بلوکی  بتنی ، تخته های گچی ،کاشی های سرامیکی
 دیواری های وینیلی استفاده کرد . 

 استفاده از وسایل چوبی ، سقف و دیوارهای چوبی ، پارکت ، پالستیک ها  مخاطره آمیز است . 

 اقدامات  الزم برای  پیشگیری از وقوع حریق

 آموزش کارکنان  .1

 دسترسی به آتش نشانی  .2

 تجهیزات دستی مقابله با حریق  .3

 سیستم های کشف و اعالم خطر  .4

 اطفای حریق  .5
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 ایمنی و بهداشت در کار با کامپیوتر 

 عوارض ناشی از کار با کامپیوتر : 

 مشکالت بینایی  .1

 ضایعات عضالنی ؛ اسکلتی  .2

 عوارض پوستی .3

 مشکالت بینایی:

مشکالت کار طوالنی با کامپیوتر است  که میتواند منجر به کاهش بینایی ؛ خستگی چشم ؛ سوزش بروز درد در ناحیه چشم ؛ ضعف بینایی  از شایعترین 

 چشم و انحراف در محور چشم گردد .

 ضایعات اسکلتی عضالنی:

 کار طوالنی با کامپیوتر موجب  مشکالتی نظیر : احساس ناراحتی در نواحی مفاصل انگشتان ؛ مچ دست ، کمر  ، گردن  میگردد .

 عوارض پوستی : 

 در صورت کار طوالنی با کامپیوتر ، بدلیل ایجاد اصطکاک موجب خشکی پوست و انواع حساسیت های پوستی می گردد . 

 ارگونومي

 :اثرات وعوارض کار نشسته بر سالمتی کارمندان 

فعالیت ماهیچه ای کمتری دارند اما عوارض آنها کمتر از وظایفی نیست که مستلزم فعالیت جسمانی بیشتری هستند. .برای کارهای نشسته و فکری نیاز به 

ند. عوارض ناشی مثال منشی ها، کارکنان اداری ،اپراتورهای کامپیوتر و کلیه کسانی که در وضعیت نشسته کار می کنند از دردهای کمری و عضالنی رنج می بر

مداوم و طوالنی یکی از مشکالت جدی در بهداشت شغلی است. این مشکل بدلیل روند رو به گسترش این گونه فعالیت ها همچنان در حال  از نشستن

 افزایش است.

 

http://savehoh.blogfa.com/post-833.aspx
http://savehoh.blogfa.com/post-833.aspx
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 اثرات وعوارض کارنشسته برسالمتی کارکنان

 آیا کار نشسته سالمتی فرد را به خطر می اندازد؟

را از حالت نشسته تغییر دهند کار نشسته خطری برای سالمتی یا ایجاد ناراحتی نخواهد داشت. برای افرادی که  در صورتیکه افراد بتوانند وضعیت بدنی خود
ل خستگی زود ناچارند به مدت طوالنی در وضعیت نشسته کار کنند وضعیت متفاوت است. گر چه نشستن نیاز به فعالیت ماهیچه ای کمتری دارد اما با این حا

نیاز به عضالتی دارد که تنه ، گردن و شانه ها را در یک وضعیت ثابت نگاه دارد. یک وضعیت کاری ثابت بعلت فشار وارد بر عضالت و  عارض می شود. نشستن
گی زود انقباض مداوم آنها جریان خون در عضالت را کاهش داده در نتیجه خون و انرژی کافی برای انجام کار به عضالت نمی رسد. در این حالت، خست

ای را  ض شده و عضالت را مستعد صدمه و آسیب می کند.فشار وارد بر عضالت و اندامهای داخلی متابولیسم )سوخت و ساز (و تغذیه دیسکهای بین مهرهعار
 محدود کرده و به مرور زمان احتمال تحلیل دیسکها را افزایش می دهد.

فعالیتهای جسمی نداشته باشند به تدریج قوای جسمی آنها تضعیف می شود. زیرا کار  همچنین افرادی که کار نشسته انجام می دهند در صورتی که ورزش یا
می برند  نشسته مداوم فعالیت جسمانی فرد را به کمتر از حدی که برای سالمت جسمی الزم است کاهش می دهد. شایعترین عارضه ای که افراد از آن رنج

درصد بیشتر  35سمی آنها اثر می گذارد.فشار وارد بر دیسک های بین مهره ای در وضعیت نشسته اختالالت گردش خون و صدماتی است که بر توانایی ج
 از حالت ایستاده است.

 چگونه کار نشسته بر گردش خون اثر می کند؟

یان خون ناکافی بویژه خونی در حالت نشسته بدلیل تحرک کمتر نیاز به دستگاه گردش خون کم است در نتیجه فعالیت قلبی و جریان خون پایین می آید. جر
ندتر از حد که از اندامهای تحتانی)پاها( به قلب باز می گردد باعث تجمع خون در این قسمتها می شود .فشار بر قسمت پایین رانها از کف صندلی که بل

از نشستن طوالنی در اتوبوس هنگام معمول باشد این وضعیت را تشدید خواهد کرد در نتیجه پاها بی حس و متورم خواهند شد مثل حالتی که پس 
مسافرت رخ می دهد.کاهش خون رسانی به عضالت خستگی را تشدید می کند علت خستگی افرادی که کار نشسته انجام می دهند بیشتر به این دلیل 

 است.

 آیا کار در وضعیت نشسته می تواند به آسیب های حرکتی منجر شود؟

که در حرکت نقش دارند از قبیل ماهیچه ها، استخوانها، تاندون ها و زردپی ها موثر است. عامل دیگر در بروز آسیب ، کم تحرکی در آسیب ها به اندامهایی 
 فشار موضعی و مداوم بر برخی نواحی بدن است. گردن و کمر معمواًل نقاطی هستند که بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا نشستن طوالنی :

 احتمال گرفتگی، کشش یا تنش ماهیچه ها در هنگام انجام حرکات بیشتر می شود.  حرکت بدن را کاهش داده و

 بعلت کند کردن خون رسانی در عضالت کمر و گردن فشار بیشتری را بر مهره ها بویژه مهره های این نواحی وارد می کند.

 مشکل کرده و میتواند در تحلیل آنها نقش داشته باشد. باعث وارد شدن فشار ثابت و دائمی بر دیسکهای بین مهره ای شده که تغذیه آنها را

 آیا اثرات سوء دیگری ناشی از کار در وضعیت نشسته وجود دارد؟

و ریه ها و  افرادی که برای چندین سال در وضعیت نشسته کار می کنند عوارض دیگری را هم تجربه می کنند از جمله عدم تناسب اندام، کاهش راندمان قلب
  رشی. گر چه این عوارض، بیماری و آسیب تلقی نمی شود اما افراد را مستعد سایر بیماریها می کند.مشکالت گوا
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 چه جنبه هایی از کار نشسته مسئول این عوارض است؟

شغل  یک وضعیت بدنی نامناسب مسئول اصلی بیشتر عوارض کار نشسته طوالنی مدت است .وضعیت بدنی نامناسب همچنین ناشی از طراحی نامناسب
 است که فرد را وادار می کند بطور مداوم و بی وقفه برای بیش از یک ساعت کار کند . طول مدت نشستن و وضعیت بدنی در حین نشستن از ریسک

 فاکتورهای اصلی در کار نشسته به شمار می روند .

اعث وضعیت های بدنی نامناسب شود. چیدمان فیزیکی فضای یک فضای کاری نامناسب که امکان نشستن در یک وضعیت متعادل را فراهم نکند می تواند ب
ت که ارتفاع کار از قبیل میز کار، ابزار و ادوات ممکن است متناسب با فاصله دسترسی و فضای آزاد زیر صندلی نباشد. پستکار همچنین وقتی نامناسب اس

 صندلی متناسب با ابعاد بدن فرد تنظیم نشده باشد.

گاهی اف گاه باشند زیرا این عدم آشنایی و آ راد نیز باعث می شود آنها وضعیت های بدنی نامناسب را بخود بگیرند. لذا کارکنان باید از عوارض کارهای نشسته آ
 عوارض همانند عوارض کارهای سخت روشن و مشخص نیست.

 آیا یک وضعیت بدنی مناسب برای نشستن وجود دارد؟

ها محدوده ای وجود دارد که هر فرد سالم میتواند در آن احساس راحتی کند. این وضعیت تنفس و گردش خون  برای مفاصل اصلی یعنی لگن، زانوها و آرنج
سی کار نشسته فرد را بهبود داده و با اعمال ماهیچه ای تداخل نکرده و اعمال طبیعی اندامها ی بدن را برهم نمی زند. تغییر دادن وضعیت بدنی اصل اسا

دنی مناسب وضعیتی است که امکان تغییر وضعیت بدنی فرد را بطور طبیعی و مداوم فراهم می کند بدون اینکه هیچ محدودیتی از است. بنابر این وضعیت ب
 طرف پستکار یا نوع شغل وجود داشته باشد.

بول قرار دارند. یک پستکاری که وضعیت بدنی مناسب عبارتست از مجموعه ای از وضعیت های بدنی که فرد بطور طبیعی انتخاب کرده و در محدوده قابل ق
  امکان تغییر مکرر و تحرک بیشتر به فرد بدهد باعث خواهد شد که فرد یک الگوی کار سالم و طبیعی داشته باشد.

 

 روشهای پیشگیری از اثرات سوء کارهای نشسته

 چگونه می توان اثرات سوء نشستن طوالنی را کاهش داد؟

قطعی و همیشگی نیست برخی مواقع وضعیت های انقباضی و کششی عضالت برای آزاد کردن تنش های عضالنی قابل توصیه ها درباره نحوه صحیح نشستن 
 قبول است. 

 

 برای حصول به یک وضعیت صحیح نشستن باید به سه بخش زیر توجه کرد:

 طراحی محیط کار)از جمله وظایف،پستکار و صندلی( .1
 طراحی شغل .2
 آموزش .3
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دیگری برتری ندارد و هیچ کدام نیز به تنهایی باعث اصالح واقِعی نخواهد شد.بنابر این در محیط کار سه بخش باید مورد توجه قرار هیچ یک از این موارد بر 
 گیرد.

 وظایف .1
 پست کار .2
 صندلی .3

 و آموزشهای الزم هم بعنوان محور چهارم الزم و ضروری است.

 چرا طراحی وظایف مهم است؟

 از بینایی، دستها یا پاها و یا ترکیبی از آنها باشد. هر نوع وظیفه مستلزم اصالحات متفاوتی در طراحی پست کاری است.وظیفه ممکن است مستلزم استفاده 

حی پست کار در کار بصری تنش و فشار را بر گردن ،تنه وارد می کند تا چشمها بتوانند عمل بینایی را برای مدت زمان الزم انجام دهند. واضح است که طرا
 شار وارد بر گردن را کاهش خواهد داد.در برخی پست های کار با قرار دادن مناسب وظایف بصری میتوان اینکار را انجام داد.اینجا ف

گین باید حرکات و نیروهای الزم در کارهای دستی بر وضعیت بدنی تاثیر می گذارد. برای وظایف سبک تکیه گاه مچ و بازو سودمند است. برای وظایف سن
ارد ر زیر ارتفاع آرنج فرد قرار گیرد. چیدمان پست کار باید بنحوی باشد که فرد ستون مهره ها را در هنگام اعمال نیرو بصورت عمودی نگاه دسطح کار د

  افراد نباید وسایل و تجهیزات را برداشته و بطور افقی جابجا کنند.

 چرا طراحی پست کار مهم است؟

کار محسوب می شود سایر اجزاء پست کار از قبیل میز و کامپیوتر، فایل ها و کتابخانه ها بر وضعیت بدنی فرد صندلی همواره بعنوان یک جزء مکمل پست 
را بچرخاند.  تاثیر می گذارد.لذا چیدمان این تجهیزات نباید بنحوی باشد که دسترسی فرد به تجهیزات دشوار باشد و فرد هنگام کار مجبور باشد کمر خود

 د امکان تغییرات مداوم در وضعیت های بدنی مختلف را فراهم کند.پست کار همچنین بای

 انتخاب صندلی مناسب؟

راد امکانپذیر یک اصل ارگونومی وجود دارد که می گوید چیزی به نام فرد "متوسط" وجود ندارد. اما فراهم کردن صندلی با اندازه های مختلف برای همه اف
 قابل تنظیم است که برای حداکثر جامعه قابل استفاده باشد. ارتفاع کف صندلی و زاویه کف ، ارتفاع پشتی و زاویه نیست. تنها راه حل تهیه صندلی های کامالً 

بدنی  پشتی باید قابل تنظیم باشد. صندلی های ارگونومیک امروزه طراحی و ساخته می شوند اما صندلی ارگونومیک محسوب می شود که بر اساس ابعاد
 وظایف، طراحی می شود لذا داشتن بر چسب ارگونومیک به تنهایی مالک ارگونومیک بودن صندلی نخواهد بود.کارکنان پست کار و 

 طراحی مشاغل نشسته

ل برای هر چند محیط کار بخوبی طراحی شود اما اگر فرد به مدت طوالنی کار نشسته انجام دهد از عوارض آن در امان نخواهد بود لذا هدف طراحی شغ
شسته کاهش مدت زمانی است که فرد در حالت نشسته به سر می برد. تغییرات مداوم در وضعیت نشسته برای محافظت در برابر تجمع خون در یک کارمند ن

وقفه ها دقیقه کار نشسته میتواند فرد را از تورم و بی حسی پاها جلوگیری کند.این  50تا  40پاهای فرد کافی است.. پنج دقیقه قدم زدن یا راه رفتن پس از 
می توان با  همچنین با فراهم کردن امکان تمرین قلب و ریه ها و عضالت باعث خنثی شدن اثرات نشستن طوالنی می شود. در صورت تراکم کارها وقفه ها را

  کار غیر نشسته پر کرد.
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 آموزش افرادی که کار نشسته انجام می دهند

های صحیح شکل می گیرد. آموزش باید کارکنان را تشویق کند که روشهایی را اتخاذ کند که خستگی روش انجام کار توسط افراد و عادات نشستن با آموزش 
 را کاهش دهد.

ضعیت بدنی آموزش همچنین باید عوارض نشستن مداوم و توصیه هایی برای بهبود پست کار داشته باشد. افراد باید نحوه تنظیم پست کار برای ایجاد یک و
بدانند آنها همچنین باید بدانند که چگونه تنش ماهیچه های را در طول روز آزاد کنند.آموزش همچنین باید به نقش و اهمیت مناسب در هنگام کار 

 استراحت فعال )از قبیل قدم زدن ( در مقایسه با استراحت غیر فعال تاکید کند.

 ارگونومی کامپیوتر

بــــه معنــــای قاعــــده و قــــانون تشــــکیل شــــده NOMS بــــه معنــــی کــــار و نــــومس ERGO ارگونــــومی در اصــــل واژه ای یونــــانی اســــت کــــه از ترکیــــب
ـــت ـــار .اس ـــرایط ک ـــا ش ـــد ت ـــی ده ـــرار م ـــق ق ـــه و تحقی ـــورد مطالع ـــرد را م ـــای ف ـــایی ه ـــه توان ـــت ک ـــان اس ـــل انس ـــارایی و عم ـــه ک ـــم مطالع ـــومی عل ارگون

 .هماهنگ با وضعیت فرد ایجاد شود

کــــافی اســــت بــــه هشــــدارهای گــــاه بــــه گــــاه پزشــــکان دربــــاره پیشــــگیری از  کــــاربرد رایانــــه بــــا وجــــود مزایــــای فــــراوان تبعــــات منفــــی هــــم دارد.
 .بیمــــــــــاری هــــــــــای ناشــــــــــی از نشســــــــــتن هــــــــــای طــــــــــوالنی و خیــــــــــره شــــــــــدن بــــــــــه صــــــــــفحه مــــــــــانیتور توجــــــــــه کنیــــــــــد

ــــه» ــــومی رایان ــــب « ارگون ــــمین مناس ــــه تض ــــومی رایان ــــلی ارگون ــــداف اص ــــی از اه ــــه. یک ــــا رایان ــــاط ب ــــانی درارتب ــــل انس ــــی عوام ــــه و بررس ــــی مطالع یعن
 .عیت قرارگیری دستگاه برای استفاده استبودن وض

ــــــت ــــــه اس ــــــا رایان ــــــار ب ــــــام ک ــــــت هنگ ــــــتن نادرس ــــــی از نشس ــــــردن ناش ــــــت و گ ــــــه پش ــــــی در ناحی ــــــاس درد و گرفتگ ــــــال احس ــــــرای مث  .ب
ـــادی وارد مـــی شـــود.  ـــت تحمـــل وزن ســـر فشـــار زی ـــه عل ـــر شـــانه و عضـــالت گـــردن ب ـــو خـــم شـــوید، ب ـــه جل ـــیش ازحـــد ب ـــه اگـــر ب ـــا رایان هنگـــام کـــار ب

ت هنگـــام کـــار بـــا رایانـــه پشـــت خـــود را تـــا حـــد امکـــان صـــاف نگـــه داریـــد و از خـــم شـــدن روی صـــفحه کلیـــد بپرهیزیـــد. بـــرای بـــه همـــین علـــ
 .یادآوری این نکته یک تکه کاغذ روی صفحه نمایش بچسبانید و هربار که آن را می بینید وضعیت نشستن خود را تنظیم کنید

 .اســــــــتفاده کنیــــــــد (copy holder) نگــــــــه دار بــــــــرای خــــــــم نکــــــــردن بــــــــیش از حــــــــد گــــــــردن مــــــــی توانیــــــــد از صــــــــفحه
دقیقــــه چنـــد قــــدم راه برویــــد و بــــا نــــرمش هــــای ســــاده، گــــردن، بــــازو، مــــچ و  ۴۵دقیقــــه بــــا رایانــــه کــــار نکنیــــد. پــــس از  ۴۵هـــر نوبــــت، بــــیش از 

 .دست و پا را حرکت دهید

ا بــــا قســــمت بــــاالی صــــفحه نمــــایش ســــانتیمتر باشــــد. ســــعی کنیــــد چشــــمان شــــم ۶۰تــــا  ۵۰فاصــــله چشــــمان شــــما بــــا صــــفحه نمــــایش بایــــد بــــین 
طـــوری تنظــــیم شـــود کــــه ســـتون فقراتتــــان صـــاف باشــــد. اگـــر صــــفحه نمــــایش در یـــک خــــط مســـتقیم قــــرار بگیـــرد بــــرای چشـــمان شــــما راحتــــی 

 .دقیقه به مکانی دور نگاه کنید ۳۰بیشتری به همراه خواهدداشت و برای جلوگیری از خستگی چشم هر 

ــــک  ــــاد پل ــــع کــــارکردن زی ــــان باشــــد موق ــــاد صــــفحه یادت ــــا دچــــار خشــــکی چشــــم و دیگــــر مشــــکالت چشــــمی نشــــوید. درخشــــندگی زی ــــد ت بزنی
نمــــایش بــــرای چشــــم هــــا مضــــر اســــت. بــــرای جلــــوگیری ازانعکــــاس نــــور از یــــک فیلتــــر شیشــــه ای یــــا نــــوری اســــتفاده کنیــــد و صــــفحه نمــــایش را 

ــــفحه مت ــــوان از ص ــــی ت ــــایش م ــــفحه نم ــــر ص ــــیم بهت ــــرای تنظ ــــد. ب ــــرار دهی ــــره ق ــــانی دور از پنج ــــاکردن در مک ــــا مهی ــــا ب ــــرد ت ــــتفاده ک ــــرک اس ح
مناســــب تــــرین شــــرایط دیــــد از خســــتگی چشــــم و ســــایر عــــوارض چشــــمی و نــــاراحتی هــــا و عــــوارض اســــتخوانی و ماهیچــــه ای جلــــوگیری 

ــــور ســــفید و زرد .کــــرد ــــد مخلــــوطی از ن ــــرای محــــیط هــــای کــــاری مناســــب اســــت. روشــــنایی محــــل کــــار بای ــــابی ب اســــتفاده از المــــت هــــای مهت
 .باشد
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 ارگونومیکمیز 

 .استفاده از میز استاندارد نقش مهمی در پیشگیری از عوارض رایانه دارد    

ـــین      ـــد ب ـــز بای ـــاع می ـــا  ۶۶ارتف ـــافی  ۷۱ت ـــا ک ـــرای پاه ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــای درنظ ـــیم و فض ـــل تنظ ـــد قاب ـــار بای ـــطح میزک ـــاع س ـــین ارتف ـــانتیمتر همچن س
ــــــافی  ــــــای ک ــــــه ج ــــــد ک ــــــزرگ باش ــــــدازه ای ب ــــــه ان ــــــد ب ــــــز بای ــــــطح می ــــــد. س ــــــدباش ــــــته باش ــــــایل وجودداش ــــــیا و وس ــــــامی اش ــــــرای تم  .ب

 .رنگ سطح میزکار نباید سفید یا خیلی تیره باشد. این رنگ موجب نامساعدشدن شرایط روشنایی می شود    

 صندلی ارگونومیک

 .سانتیمتر و درحد امکان قابل تنظیم باشد ۵۱تا  ۴۱ارتفاع صندلی باید 

 .اصطالحًا بتواند تنفس کند، هوا را از خود عبور دهد و موجب تعریق نشودرویه صندلی باید از جنسی باشد که 
سانتیمتر باشد. پشتی صندلی باید قوس مقعر داشته باشد تا گودی کمر به  ۱۱۰تا  ۹۵سانتیمتر و ارتفاع آن حداقل  ۳۶تا  ۳۲عرض پشتی صندلی باید حداقل 

 .راحتی در آن جای بگیرد

درجه کف صندلی تمایل به جلو و  ۱۵تا  ۵ر با رایانه بهتر است دسته دار و دسته آن با ارتفاع میزکار مطابقت داشته باشد. شیب صندلی های مورداستفاده در کا
 .عقب را امکانپذیر می سازد. پایه و چرخ های صندلی باید محکم و استاندارد درنظر گرفته شود

ه است. استفاده از تهویه مطبوع اثر چشمگیری در جلوگیری از خستگی کار با رایانه دارد. دمای از دیگر شرایط مهم کاری هوای تازه در زمان کار با رایان
 .درجه سانتیگراد برای کار مناسب است ۲۳تا  ۱۹مناسب 

ایجاد الکتریسیته  برای جلوگیری از بی حسی پا می توانید از زیرپایی استفاده کنید. کف پوش چوبی یا پالستیکی در محیط کار نقش مهمی درجلوگیری از 
 .ساکن دارد

سایر وسایل  همچنین هنگام کار با رایانه توجه داشته باشید که مچ دست شما نباید درحالت خم قرار گیرد و در زمان استفاده از صفحه کلید، موشواره و
رایانه، بازوها و آرنج ها زمانی آرامش دارند که  ورودی، مچ باید در امتداد ساعد باشد تا دچار عوارض مزمن مچ دست نشوید. به طورکلی هنگام کار با

 .نزدیک بدن باشند
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ساعت نشسته ایم . حتی مدت زمان آن از خوابیدن  5/9با ظهور تلویزیون و کامپیوتر و شغل های پشت میزی ، ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ روزی 

ساعت می نشیند ،  3ساعت می نشینید در مقایسه با فردی که تنها  6% افزایش میدهد اگر در روز 40ساعت ( . نشستن  خطر مرگ را تا  7/7بیشتر است )

 % خطر مرگ زودرس در شما وجود دارد .40

 مضرات نشستن طوالنی 

 از کار افتادن فعالیت الکتریکی در عضالت پا 

  کالری افت می یابد  6مصرف کالری به 

  کاهش می یابد 90میزان آنزیم هایی که به شکستن چربیها کمک می کنند به % 

  کلسترول مفید خون 20کاهش % 

  24کاهش اثر انسولین خون به میزان% 

  افزایش خطر دیابت 

  افزایش خطر وقوع حمالت قلبی 

 توصیه های ایمنی و بهداشتی به کاربران

  پرهیز از نشستن طوالنی پشت میز و انجام کارهای اداری یکنواخت 

  . قراردادن بعضی از ملزومات در فاصله ای از میز کار تا مجبور باشید برای برداشتن آنها حرکت کنید 

  انجام حرکات نرمشی ساده  در حین کارهای طوالنی مدت 

  ارتفاع میز و صندلی و صفحه کلید توجه به محیط کار مناسب ؛ محل استقرار مناسب رایانه ؛ 

 ( دقیقه برای کارهای  سخت همراه با  حرکات سریع و دقیق  در هر ساعت  ؛ در کارهای ساده  15استفاده از زمان استراحت  در طول کار با رایانه

 دقیقه (  15ساعت  2برای هر 

 ... توجه به  عواملی نظیر روشنایی ، سروصدا ، رطوبت ، آلودگی هوا و 

 شنایی امین روشنایی باید به نحوی باشد که نور طبیعی  بصورت مستقیم  وارد محیط نگردد . برای تامین روشنایی مصنوعی  بهتر است از  منابع روت

 فلورسنت استفاده گردد . 

 ن از پرده های پارچه ای بصورت پنجره ها به نحوی باید تنظیم گردد تا  از ورود نورهای خیره کننده جلوگیری نماید  . برای این منظور  میتوا

 عمودی یا افقی  و یا برچسب های  نازک پالستیکی تیره رنگ استفاده کرد . 

  درجه باشد .  50زاویه دید هر پنجره باید 
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  . با چرخاندن صفحه نمایشگر می توان  میزان بازتابش منابع روشنایی را کنترل کرد 

  توجه به قابل تنظیم بودن صندلی و میزکار 

 زوم تماس پاها با کف زمین در غیر اینصورت از زیرپایی با ارتفاع مناسب استفاده شود ل 

  جنس روی صندلی موجب عرق کردن بدن نشود 

  از تکیه گاه مچ برای صفحه کلید استفاده کنید 

 استفاده از نویسه  های تیره بر روی تصویر روشن  باعث کاهش بازتابش نور 

 به طرز قرار گرفتن صحیح مچ و بدن در هنگام کار با کامپیوتر توجه کنید 
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 توصیه های بهداشتی در محیط های بایگانی واحدها 

  روشنایی مناسب  : تامین  روشنایی بنحوی که عمل دیدن به بهترین نحو صورت گیرد و پیشگیری از انعکاس نور 

  کاهش سروصدا : سرو صدا موجب ناراحتی و عدم تمرکز میگردد . کار مداوم در محیط های پرسر و صدا موجب  کاهش حس شنوایی میگردد 

  مترمکعب حجم هوادر نظر گرفته شود . عالوه بر تهویه باید گرد و غبار را نیز از فضا خارج نمود  5/5متر سطح و  2تهویه : برای هر فرد حدااقل 

 درصد است  30-50ت :رطوبت نسبی اتاق های مسکونی رطوب 

  درجه سانتی گراد است  20-21حرارت : حرارت اتاق ها 

 نور در محیط کار
ملکرد فرد محیط کار از آن دسته مکان هایي است که فرد بخش زیادي از وقت خود را در آن سپري مي کند. بر این اساس عوامل موجود در محیط کار نیز ع

و برخي تاثیر قرار مي دهد. عوامل متعددي وجود دارند که در محیط کار بر سالمت افراد تاثیرگذار است. به عنوان مثال برخي مشاغل در محیط باز را تحت 

ر نیروي کار دیگر در مکان هاي بسته قرار دارند. میزان روشنایي در محیط بسته بسیار حائز اهمیت است. کمي و زیادي نور مي تواند تاثیرات متضادي ب

نور اغلب موجب  داشته باشد. برخي تاثیرات نوري بر بینایي و برخي دیگر بر مسایل رواني تاثیرگذار است. کار در محیط بسته کم نور و همچنین در فضاي پر

ویژگي هاي منفي رواني از خود  افرادي که در چنین محیط هایي فعالیت مي کنند بازده مناسبي نخواهند داشت و اغلب .خستگي و تحریک پذیري فرد است

 .نشان مي دهند
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 صدای بلند

در افراد مي صوت تاثیر بسزایي در روح و روان افراد دارد و سر و صدای زیاد در محیط کار باعث ایجاد اضطراب، پرخاشگري، بي اعتمادي و تحریک پذیري 

 .شود

 سالمت روانی در محیط کار
تضمین پویایي و کارآمدي هر جامعه ایفا مي کند و یکي از محورهاي ارزیابي سالمت جوامع را، بررسي میزان بدون شک سالمت روان نقش مهمي در 

تقریبا در همه بهداشت رواني افراد آن جامعه نشان مي دهد. کما اینکه امروزه سالمت روان انسان ها در میان جوامع از اهمیت به سزایي برخوردار است و 

صورت گرفته تا سیاست هاي مربوط به بهداشت رواني و پیش بیني بیماري هاي رواني را سازمان دهند. این سیاست ها که مي  کشورها اقدامات وسیعي

 استرس شغلی .تواند ارزش هاي انساني و اقتصادي بسیار باالیي داشته باشند، ایجاب مي کنند که قبل از هر چیز نیازهاي بهداشت رواني شناخته شوند

های دیگر بر موضوعات  باشد. روش ها، ورزش و تغذیه مناسب می های زیادی برای کنترل استرس شغلی وجود دارد. یکی از بهترین روش راهخوشبختانه، 

تواند به شما کمک کند تا علت  شناس خوب نیز می  یک روان.کنند های اجتماعی مناسب توجه می خاصی چون مدیریت وکنترل زمان(، آموزش مداوم مهارت

 های خاصی را برای غلبه بر آن اعمال بکار بندد .  رس خود را شناخته و روشاست

 مواد سرطان زا

ـــــــد ـــــــه کنی ـــــــر توج ـــــــواد زی ـــــــه م ـــــــا ب ـــــــه ی آنه ـــــــت ازجمل ـــــــده اس ـــــــات ش ـــــــا اثب ـــــــی آنه ـــــــرطان زای ـــــــه س ـــــــتند ک ـــــــواد هس ـــــــی م  :بعض

ــــزارش ید تیتــــانیوم، فــــوم آمــــده اســــت کــــه ســــرب و مــــواد حــــاوی ســــرب، فســــفاد اینــــدیوم، کربــــور تنگســــتن کبالــــت، دی اکســــ FDAدر گ

فلزکـــــاری، فیبرهـــــای نســـــوز ســـــرامیک، بخـــــارات گازوئیـــــل، کـــــربن ســـــیاه، اکســـــید اســـــتیرن، اکســـــید پـــــروپلین، فورمـــــال دی هایـــــد، کلورایـــــد 

، دی فتاللیـــــت، آتـــــرازین و مشـــــاغل شـــــیفتی از جملـــــه مـــــوادی هســـــتند کـــــه بـــــه PBC متیلـــــین، تـــــری کلـــــورواتلین، تتراکلـــــوراتلین، کلوروفـــــوم،

 . ی در معرض آنها قرار بگیرد بیمار می شودطور حتم اگر فرد

 دستگاه شنوایی :

، این دو تحت عنوان کلی افت شنوایی  ( PTS ) و افت دائم شنوایی ( TTS ) افت موقت شنوایی این صدمات به طور عمده شامل چند اثر می باشد که عبارتند :

  بیان می شودNoise Induced Hearing Loss ( NIHL ) ناشی از صدا

(Acouslic Throuma) َ ضربه صوتی ( Tinitus )وزوز گوش 

هرتز (می تواند ارتباط افراد را از طریق کالمی مختل  ۴۰۰۰ -۱۰۰۰ تداخل با کلمه : در صورت وجود صدای زمینه مخصوصا در فرکانس های حدود مکالمه ) 

 . سازد و باعث بروز اشتباه و نیز حوادث گردد

اثر بر سیستم تعادلی ) گیجی ، تهوع ،  در مواجهه با صدا ، کنترل تطابق و تعقیب اشیاء به هم می خورد و عکس العمل به نور کم می شوداثر روی اندام بینایی :  

 . ناراحتی اجتماعی مانند اثر بر خواب و روابط اجتماعی و خانوادگی اختالل در راه رفتن(

 اثرات عصبی 

اثرات فیزیولوژیکی عمومی : صدا می تواند باعث  ردهای شکمی و ترشح زیاد اسید معده و تشدید بیماریهای مرتبطاثر بر دستگاه گوارش اختالالت و حتی د 
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طلوبی دارد. تحریک عصبی شده ، ضربان قلب ، فشار خون و مصرف اکسیژن و تعداد تنفس را افزایش دهد که این تغییرات بر عملکرد دستگاههای بدن اثر نام

زیولوژیکی غیر شنوایی صدا مانند اثرات عصبی روی فرد درون ریز ، اثرات روده ای معدی و ایمونولوژیکی ، خستگی ، سردرد و تحریک اثرات بهداشتی و فی

 اثرات جانبی : شامل کاهش راندمان کار ، افزایش ریسک حوادث  پذیری می باشد

 

 بیماری های شغلی

 :که شامل موارد زیر استاصولی برای پیشگیری از این بیماری ها تعریف می شود 

 عوامل زیان آور محیط کار را شناسایی کنید. 

 عوامل زیان آور را ارزیابی کنید. 

 عوامل زیان آور را کنترل کنید. 

پوستی، ی اختالالت اسکلتی عضالنی ، ضایعات پوستی و بیماری های ریوی شایع ترین بیماری های شغلی در ایران بشمار می روند. کمر درد، درماتیت ها

 آسم شغلی و بیماری های ریوی مانند آزبستوزیس و سیلیکوزیس نمونه های شایعی از هر یک از این بیماری ها محسوب می شود.

 راه حل برای کاهش درد گردن وکمر و زانو

  های کششی برای بهبود خشکی و سفتی بدن در این بیماری موثر است انجام ورزش بدلیل کار با رایانه.  

  دادن به بدن و  سازی ذهن، انرژی شود. از اثرات شناکردن برای آرام ین منظور استفاده از وسایل ورزشی، تمرینات کششی یوگا توصیه میبرای ا

 کردن کل بدن نیز نباید غافل شد. باالخره آرام
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 نکات اخالقی 

 سعی کنیم .....

  به مسئول و همکار خود احترام بگذاریم 

  با مراجعه کننده و بیمار رفتاری توام با احترام داشته باشیم 

  از انتقادها ناراحت نشده ،سعی کنیم کاستی ها در سریعترین زمان ممکن بر طرف گردد 

  بعنوان یکی از کارکنان بیمارستان در حفظ و ارتقاء خوشنامی محل کار خود تالش کنیم 

 شتی باشیم نمونه مثال زدنی از فرد مبادی آداب و بهدا 

  در ایجاد محیطی صمیمی ،با محبت و پرنشاط با مسئولین بیمارستان همکاری نماییم 

  از غیبت ،بدگویی و رفتار دور از شان یک ایرانی و مسلمان پرهیز کنیم 

 )در هر شرایطی به خدا توکل کنیم )خدایا چنان کن که در پایان کار      توخوشنود باشی و ما رستگار 
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