
 قدامات پيشگيرانه: الف

 .استعمال دخانيات درداخل محيط بيمارستان ممنوع است-1

هر گونه فعاليت جوشكاري  وايجاد منابع حرارتي  بـايـد     -2

 .بامجوز واحد ايمني صورت گيرد

كليه مواد شيميايي موجود در بيمارستـان بـايـد داراي        -3

برچسب برگه اطالعات ايمني مواد باشندو انبارداري وحمل 

 . و نقل آنها به نحو مطلوب صورت گيرد

در صورت استفاده از شعله ها ومـنـابـع حـرارتـي در            -4

بيمارستان مانند آزمايشگاه و آشپزخانه بايد فاصله ايمن از 

 .مواد قابل اشتعال رعايت گردد

در پايان استفاده از منابع حرارتي وشعله ها اپراتور بـايـد   -5

از خا موش بودن منابع حرارتي اطمينان داشته وجريان گاز 

 .يا برق را خا موش نمايد

 

 اقدامات واكنشي: ب

 co2در بيمارستان آتيه از دونوع كپسول پـودرو گـازو      -1

 .جهت اطفاء حريق استفاده مي شود

در حريقهاي ناشي از تجهيزات الكتـريـكـي و      co2از كپسول 

 .الكترونيكي استفاده مي شود

 .در ساير حريقها از كپسولهاي پودر وگاز استفاده مي شود

در حريقهاي ناشي از روغنهاي پخت و پز از كپسولهاي : توجه

حاوي  پودر تر بايد استفاده شود و استفاده از كپسـولـهـاي    

 .پودر وگاز ممنوع مي باشد

تمام پرسنل موظفند در دوره هاي زماني ساليانه كار بـا  -2

كپسولهاي آتش نشاني را به صورت تئوري وعملي آموزش 

 .ببينند

 

 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه : آدرس

 روابط عمومي بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ 

 واحد بهداشت بيمارستان آتيه

 92تابستان 

 شمايي از كپسول پودر و گاز

 CO2شمايي از كپسول 



اهميت بهداشت حرفه اي و ايمني كار 

 در مراكز درماني
 الزامات عمومي بهداشت حرفه اي در مراكز درماني

 

 :ارگونومي  

 چرخيدن هنگام بلند كردن بار يا بيمار-1

 رعايت اصول صحيح بلند كردن بار-2

 خم شدن روي بار-3

 خم شدن بيش از حد به جلو،عقب ويا اطراف-4

خم شدن و فشار آوردن به كمر هنگام بلند كردن ،پايـيـن   -5

 آوردن ويا حمل كردن بار

 باال نگهداشتن بازوها به مدت چند دقيقه-6

چرخيدن يا خم شدن به جلو براي نگهداري تعادل بيمار از   -7

 پشت و كمك به راه رفتن او

 :تجهيزات حفاظت فردي 

در تمام بخشها و واحدها بايد تجهيزات حفاظت فردي  مورد 

تاييد واحد بهداشت و متناسب با عوامل زيان آور محيط هاي 

 .كاري در اختيار افراد قرار گذاشته شود

 

 الزامات عمومي ايمني حريق در مراكز درماني

 

   :ايمني حريق

هـاي  در بيمارستـان حـريـق     

ناشي از استعمال دخـانـيـات،      

جوشكاري، روغنهاي پخـت و    

وجـود  .... پز، مواد شيميايـي و   

دارد لذا الزامات ذيل جـهـت   

جلوگيري از انـواع حـريـق          

 .باشدضروري مي

  

 :سروصدا -1-2

در برخي از بخشها يا واحدهاي بيمـارسـتـان مـانـنـد سـنـگ             

مشكل سروصدا وجود دارد كه با استفاده  CSRشكن،تاسيسات،

از گوشيهاي مناسب مورد تائيد واحد بهداشت مي توان افـت    

 .شنوايي وآسيبهاي ناشي از سروصدا را به حداقل رساند

 ......):گاز،بخار،دود(عوامل شيميايي -2

استنشاق مواد ضدعفوني ،گازهاي بيهوشي ومواد آزمايشگاهـي   

از جمله عوامل شيميايي موجود در بيمارستان مي باشد كه بـا    

استفاده ازتهويه و ماسك مناسب مي توان تماس با اين مواد را 

 .به حداقل رساند

 ....):ويروس،قارچ،باكتري(عوامل بيولوژيكي -3

در محيطهاي درماني به دليل تمـاس بـا خـون ،تـرشـحـات             

وآلودگيهاي تنفسي بيمار انتقال اين عوامل بـه سـهـولـت بـه          

لذا با رعايت اصول ايمني مـانـنـد    . پرسنل امكان پذير مي باشد 

استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مي توان از انـتـقـال ايـن           

 .عوامل جلوگيري به عمل آورد

 :عوامل غير ارگونوميكي -4

قرار گرفتن وضعيت نامناسب بدن در حين كار عوامـل غـيـر      

 .ارگونوميكي محسوب مي شود

مديريت ايمنـي  "  هر سازماني بايد فعاليت هايي تحت عنوان

داشته باشد تا افراد بـدون تـرس از        " و بهداشت حرفه اي

  حادثه و بيماري هاي شغلي به كار ادامه بدهند

با توجه به اين كه در مرا كز درماني آمار حوادث ناشـي از    

عوامل زيان آور محيط كار  باال است لذا با شناسايي ،ارزيابي 

و كنترل اين عوامل مي توان از وقوع حوادث وبيـمـاريـهـاي     

 .ناشي از كار جلو گيري به عمل آورد

 

 مروري بر مخاطرات عمومي بهداشت حرفه اي و

 ايمني كار در مراكز درماني

 

 عوامل زيان آور محيط كار <

و   بشناسند آور محيط كار خود را بايد عوامل زيانكليه پرسنل 

در صورت وجود هر گونه عامل نامطلوب آن را بـه واحـد     

 .بهداشت گزارش كنند

 

نمونه اي از عوامل زيان آور محيط كار شامل موارد ذيـل     

 :است

  :عوامل فيزيكي-1

 .....)روشنايي،سروصدا،ميدان  مغناطيسي،پرتو ها و(

 :روشنايي -1-1

كمبود روشنايي در محيط كار مي تواند باعث سردرد،فشار 

 .به چشم و يا خطا در ارائه عمليات درماني شود

 


