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  کلیه کارکنان  درمانی و غیر درمانی                                                                           : اربرد و مخاطبیندامنه ک

 

  :ریف اتع

یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه هاي پیشگیري از بروز بیماریها و حوادث ناشی  :پزشکی شاغلین برنامه  معاینات

  .وري که به عضویت سازمان بین المللی کار و بهداشت جهانی درآمده انجام معاینات پزشکی افراد شاغل میباشدازکار در هرکش

با بهره گیري از معاینه کامل پزشکی ، شنوایی سنجی ، سنجش تنفس ،  فرد سنجش سالمتی  : معاینات قبل از استخدام

                                                                                                                              .....                    سنجی ، آزمایشات خون و بینایی

   و شغل محوله فرد در نظر گرفتن تناسب بین وضعیت جسمی و روحی 

معاینات ادواري در واقع  .معین صورت می گیرد معایناتی هستند که در دوره هاي زمانی خاص با فاصله هاي : معاینات ادواري

نمایان شود طی ) اعم از شغلی و غیر شغلی ( چنانچه اولین عالئم بروز بیماریها. دارد را حکم مهر تائید بر معاینات پیش از استخدام

رفت و سالمتی شاغل را میتوان با صرف کمترین هزینه جلوي پیشرفت بیماري را گ) حداقل سالی یکبار(انجام معاینالت ادواري 

 .تضمین کرد

 تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار،تعیین اثر محیط کار بر سالمت کارکنان و ارزشیابی روش هاي :  هدف

 پیشگیري و ایمنی

به بکارگماردن نیروي انسانی کارآمد و همچنین حفاظت از تندرستی و  متعهدبیمارستان شهید رجایی خود را  : خط مشی

جهت رسیدن به این هدف و همچنین رعایت قوانین .شتیبانی از سالمت نیروي کار و در نهایت ایمن نگهداشتن جامعه می داندپ

هاي مربوط به معاینات پزشکی کلیه کارکنان را در بیمارستان اجرا ونتایج را در پرونده پزشکی  برنامه) قانون کار 92ماده (موجود

تعیین استعدادهاي جسمی و قابلیت هاي فردي،تعیین  - 1: اي برنامه معاینات پزشکی رسیدن بهاجر هدفبا .آنان ضبط می نماید

حدود سالمتی متقاضی کار و همچنین تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار،تعیین اثر محیط کار بر سالمت کارکنان و 

کارگزینی،کارشناس - راي این برنامه بر عهده امور اداريمسئولیت و نظارت بر اج.ارزشیابی روش هاي پیشگیري و ایمنی می باشد

  .دستور العمل نحوه انجام معاینات دوره اي پیوست می باشد.بهداشت حرفه اي،مسئول کنترل عفونت بیمارستان می باشد

 

   :روش اجرایی 

  .در نیمه دوم سال با پزشک طب کار توسط کارشناس بهئاشت حرفه اي هماهنگی می شود - 1  

  .ن انجام معاینات دوره اي به پرسنل توسط کارشناس بهداشتت حرفه اي اطالع رسانی می گردد زما- 2

  .پرسنل در معاینات دوره اي  شرکت می نمایند- 3

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  ره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمانادا                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                       

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي  :نام واحد 

  شاغلین )معاینات دوره اي(پزشکی برنامه  معاینات :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ
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  .معایناتی که در بیمارستان قابل انجام می باشد در محل بیمارستان توسط پزك طب کار انجام می شود - 4

  .ر کاظمی داده می شود جهت معایناتی که در بیمارستان قابل انجام نباشد به پرسنل معرفی نامه به درمانگاه ناد- 5

  .معاینات الزم در درمانگاه نادر کاظمی انجام می شود - 6

  .نتایج کلیه معاینات انجام شده در بیمارستان یا نادرکاظمی به واحد بهداشت حرفه اي ارجاع داده می شود - 7

نه معاینات درآن نگهداري کلیه پرسنل پرونده بهداشتی در واحد بهداشت حرفه اي  تشکیل  می شود واطالعات سالیا - 8

                         می شود

  

 مدیریت بیمارستان، کارشناس بهداشت حرفه اي:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  مصاحبه و مشاهده:روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

  

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   گی نام و نام خانواد

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  شت محیطبهدا

              

  

  منابع و مراجع : 

 

  دکتر ایرج محمد فام، مھندس مصطفی میرزائی علی آبادی: مترجمان/ ایمنی و بھداشت برای مھندسین  - ا
  دکتر علیرضا چوبینھ ،فرید امیر زاده،شیرازه ارقامی: نگارندگان/ کلیات بھداشت حرفھ ای -2
  دکتر آرام تیرگر: مولفین / بھداشت حرفھ ای -3
  قوانین اداره کار و تامین اجتماعی-4
 الزامات ، دستورالعمل ھا و رھنمودھای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار-5

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                       گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                      دانش                                                                 

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي  :نام واحد 

  شاغلین )معاینات دوره اي(پزشکی برنامه  معاینات :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  غتاریخ ابال

  CG-PP:1  7از  2    1/4/1392  
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  ) :ضمائم ( پیوست 

  نحوه انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات دوره اي اختصاصی 

  

در ضمن ، در آغاز پیدایش عالئمی ندارند  از ویژگی هاي بیماري هاي حرفه اي، آن است که، بیشتر آنان درمان ناشدنی هستند و

به .اما،اغلب هنگامی که فرد به بیماري دچار گردیده و عالئم آن نمایان می شود.وتنها،  از راه معاینه ها می توان بوجود انها پی برد

افتادگی نمی توان پزشک مراجه می کند که در این زمان کاري بیشتر از جلوگیري از پیشرفت بیماري و محدود ساختن از کار 

پزشک معاینه کننده ، باید با نیازمندي هاي جسمی،روانی و فیزیولوژیک شغل مورد نظر کامال آشنا بوده و با توجه به .انجام داد

  .هوش،استعداد و توانایی هاي فرد یافته هاي معاینه را ارزیابی کند

استخدام، دوره اي،اختصاصی، بهنگام تغییر شغل،بازگشت به معاینات پیش از : مهمترین معاینه هاي معمول در بهداشت حرفه اي

  .می باشد...کار، در زمان بیماري

 هدف کلی از انجام معاینات پزشکی 

 .حصول اطمینان از این که فرد براي اشتغال به کار مورد نظر مناسب است  - 1

  جستجو ي اثرات احتمالی نا خوشایند کار بر سالمت فرد شاغل  - 2

    
به انواع مختلف زیر دسته ) دولت  - سازمان بیمه گر –کارفرما  –شاغل ( بسته به اهداف افراد ذینفع   زشکیمعاینات پ

 :بندي میشوند

  معاینات پیش از استخدام    

  معاینات دوره اي    

  معاینات اختصاصی    

  معاینات در هنگام تغییر شغل    

  )یک دوره نسبتا طوالنی بیکاري یا مرخصیمثال پس از ( معاینات در هنگام بازگشت به کارمجدد     

  )بخصوص زمانی که در بیمارستان بستري میشوند (معاینات افراد در هنگام بیماري     

  معاینات افراد معلول و تعیین توانائی کاري آنها    

  

 :معاینات قبل از استخدام 

، سنجش تنفس ، بینایی سنجی ، آزمایشات سنجش سالمتی کارگر با بهره گیري از معاینه کامل پزشکی ، شنوایی سنجی 

 ...خون و 

  در نظر گرفتن تناسب بین وضعیت جسمی و روحی کارگر و شغل محوله

  :استخدام مهمترین اهداف معاینات قبل از  –

 تعیین قابلیت جسمی، روانی کارگر براي کار مورد نظر  - 

  حفظ سالمت سایر کارگران   -

  حفظ صنعت و سرمایه   -

  ختالالت و عوارض قبلی کارگر و ثبت در پرونده وي تعیین ا - 

  کشف بیماریهاي قابل سرایت کارگر و جلوگیري از انتشار آنها بویژه در افرادي که با مواد غذایی سروکار خواهند داشت   -

  تشکیل پرونده پزشکی و استفاده از آن در مراجعات بعدي کارگر   -
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  بهداشتی وي آشنا شدن به روحیات کارگر و اطالعات    -

  روش انجام معاینات قبل از استخدام 

 شامل سوابق فردي و خانوادگی از نظر ابتال به بیماریها و مشاغل قبلی وي : گرفتن شرح حال متقاضی  - 1

  عوامل زیان آور در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از مراحل و محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه اي  ثبت  - 2

چشم و گوش که توسط  –اعصاب  –کلیه ها  –ریه ها  –معاینه عمومی دستگاههاي قلب و عروق : ینه اندامها معا - 3  

  .انجام میشود "پزشک عمومی دوره دیده طب کار"

شامل آزمایش خون و ادرار از نظر قند :   آزمایشهاي پاراکلینیک مورد نیاز بر اساس نوع مواجهه شاغل   درخواست انجام - 4

سنجش  –نوارقلب و در برخی موارد بسته به نوع شغل عکسبرداري از قفسه سینه و ستون فقرات  ––عفونت  –چربی  –

  میزان شنوائی و تست عملکرد ریوي

  

  :ادواري پزشکی معاینات اهداف 

 تشخیص زودرس بیماریهاي ناشی از کار و بیماریهاي غیر شغلی  

  پیگیري موارد مشکوك تا روشن شدن وضع آنها  - 

  درمان بموقع و جلوگیري از پیشرفت بیماري    -

  توصیه براي تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار    -

  جلوگیري از انتقال و انتشار بیماریهاي مسري  - 

  مطالعه اثرات زیان آور عوامل موجود در محیط کار    -

  تعیین اثر محیط بر سالمتی و بیماري کارگران  - 

  ي پیشگیري و ایمنی ارزیابی روشها  -

 
هدف اصلی از انجام معاینات دوره اي، شناسایی زود هنگام بیماري هاي ناشی از کار در مراحل اولیه و قابل کنترل ونیز 

  .جلوگیري از پیشرفت آنها به مراحل ناتوان کننده از طریق درمان مناسب و اقدامات پیشگیرانه محیط کار می باشد

است به این معنی که ) معاینه بر اساس مواجهه( بودن آن  job-specificاینات دوره اي رعایت اصل مهمترین اصل در انجام مع 

تنها در صورت . معاینات دوره اي در هر شاغل باید بر اساس نوع، میزان وخصوصیات مواجهات زیان آور همان شغل انجام شوند

مطمئن ) که درابتدا ذکر شد( امین هدف اصلی معاینات دوره اي رعایت این اصل است که می توان با اطمینان باالیی از تحقق ت

در صورتی که پزشک معاینه گر بدون شناخت کافی از نوع و میزان مواجهات هر شاغل، اقدام به انجام معاینات دوره اي نماید، . شد

نجام معاینات دوره اي غیر از اتالف نمی تواند بیماري هاي شغلی را به طور مطلوب در مراحل اولیه شناسایی کرده و در نتیجه ا

  .هزینه و وقت، بهره دیگري نخواهد داشت و کارگر و کارفرما از انجام این معاینات سود چندانی نخواهند برد

در معاینات دوره اي،  "معاینه بر اساس مواجهه "حال سوال اصلی این است که چگونه و با چه روشی می توان با رعایت اصل 

  جام این معاینات را تا حدود زیادي تامین کرد؟ اهداف اصلی ان

در هر  "جدول راهنماي معاینات دوره اي"بهترین و مطمئن ترین روش براي رعایت این اصل مهم در معاینات دوره اي، استفاده از 

و  کاريهر واحد  جدول راهنماي معاینات دوره اي براساس نوع و میزان عوامل زیان آور شناسایی شده در. می باشد کاريواحد 
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صحیح این جدول الزم است مراحل زیر به ترتیب  به منظور تدوین دقیق و. قبل از شروع به انجام این معاینات تدوین می شود

  :انجام شوند

  عوامل زیان آور محیط کار)  exposure assessment( و پایش )  identification( شناسایی . 1 

  یا منطقه کاريدر واحد )  job titles( تهیه فهرست عناوین شغلی . 2

  تهیه جدول راهنماي معاینات دوره اي در فرمت مخصوص. 3

  آموزش به پزشک معاینه گر در مورد چگونگی استفاده از جدول در انجام معاینات. 4

  انجام معاینات بر اساس جدول تهیه شده. 5

  :شناسایی و اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار. 1 

این اصل بسیار ضروري است که قبل از اقدام به انجام معاینات باید عوامل زیان آور محیط کار شناسایی شده و سپس  توجه به 

در حال حاضر در ایران، پایش عوامل زیان آور محیط کار اغلب توسط شرکت ). مقدار کمی آنها اندازه گیري شود( پایش گردند 

اغلب این پایش ها محدود به . ي قرار می گیردکارن بصورت مستند در اختیار واحد هاي مجاز بهداشت حرفه اي انجام و گزارش آ

روشنایی، گرد وغبار کلی و قابل استنشاق و بعضی گازها می باشد و در مواردي که تجهیزات کامل تري از پرتوها، پایش صدا، گرما، 

پایش کمی عوامل ارگونومیک نیز با روش هایی . می شود پایش وجود داشته باشد، ارتعاش و سایر عوامل فیزیکی نیز اندازه گیري

  .انجام می گردد QECمانند 

استفاده از نتایج این پایش ها اگرچه در تدوین جدول راهنماي معاینات بسیار مفید بوده و باید از آنها استفاده شود ولی به دلیل  

مهمترین محدودیت هایی که باعث کافی . اجهه، کافی نمی باشدبعضی محدودیت ها، استفاده از آنها در انجام معاینات بر اساس مو

  : نبودن اطالعات پایش ها در انجام معاینات دوره اي می شوند به شرح زیر می باشند

 hazard( در این پایش ها، شناسایی اولیه عوامل زیان آور محیط کار که اولین اصل از اصول علم بهداشت حرفه اي می باشد     -

identification  ( به تفکیک هر شغل مستند و ثبت نمی شود، حال آنکه براي انجام معاینات دوره اي بر اساس مواجهات الزم

  .است نوع و در صورت امکان میزان کلیه عوامل زیان آور در هر شغل به تفکیک شناسایی وثبت شوند

ی شود، حال آنکه براي شناسایی بیماري هاي مواجهات پوستی با عوامل شیمیایی به تفکیک هر شغل شناسایی و ثبت نم   -

  .پوستی شغلی الزم است از نوع مواجهات پوستی کارگران اطالعات دقیق در دست باشد

عوامل زیان آور استنشاقی اغلب به صورت گرد و غبار کلی و قابل استنشاق پایش شده و اشاره اي به اجزاء تشکیل دهنده گرد و    -

لیل کمبود امکانات نمونه برداري اختصاصی و در دسترس نبودن امکانات آزمایشگاهی جهت آنالیز و نیز غبار نمی شود و اغلب به د

  .هزینه باالتر ، میزان اجزاء آسیب زاي گرد و غبار پایش نمی شود
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ر از مجاز بوده اندازه گیري صدا اغلب به صورت ایستگاهی انجام می شود، حال آنکه ممکن است در بسیاري از مکان ها صدا باالت   -

  .ولی ساعات مواجهه کارگر با صدا اندك بوده و در نتیجه مواجهه کارگر با صدا باالتر از مجاز نباشد

در هر حال براي اینکه معاینات دوره اي به صورت صحیح و بر اساس مواجهه انجام شوند فقط اکتفا به نتایج پایش ها کافی نبوده  

به همراه مسئول فنی طب کار و نیز مسئول بهداشت حرفه اي واحد صنعتی با بازدید اولیه  و الزم است مسئول بهداشت حرفه اي

، کلیه عوامل زیان آور را به تفکیک مکانها و ایستگاه هاي کار شناسایی و محیط کار  ایستگاه هاي کار در  ها و worksiteاز کلیه 

را بررسی نموده تا بتوانند در کنار استفاده از نتایج ... ) جهه و مواجهه پوستی، ساعات موا( ثبت نمایند و نیز خصوصیات مواجهه 

این بازدید اولیه به آشنایی با مشاغل مختلف . پایش ها، نسبت به تدوین جدول راهنماي معاینات و انجام صحیح آن مبادرت ورزند

ش بیشتري نسبت به شرایط محیط کار و موجود در واحد صنعتی و ایستگاه هاي کار موجود نیز کمک شایانی نموده وپزشک با بین

  .نوع مواجهات هر شاغل اقدام به انجام معاینه کرده و آگاهی بیشتري از هدف انجام معاینه در هر شاغل خواهد داشت

  :سازمان مورد نظردر )  job titles( تهیه فهرست عناوین شغلی .2 

زیان آور محیط کار در مشاغل مختلف، الزم است فهرست مشاغل  پس از بازدید از محیط کار و شناسایی و ثبت دقیق نوع عوامل 

این فهرست در تهیه جدول . مربوطه، از مسئول بهداشت حرفه اي آن واحد یا امور پرسنلی استعالم گردد سازمانموجود در 

  .راهنماي معاینات دوره اي کمک شایانی خواهد کرد

  دوره اي  ه جدول راهنماي معاینات تهی.3 

اجزاء این جدول حاوي عناوین شغلی، نوع . دي، تهیه جدول راهنماي معاینات دوره اي به تفکیک عناوین شغلی استمرحله بع

این جدول به . مواجهات و میزان آن، نکات الزم در شرح حال، نکات الزم در معاینه فیزیکی، تست ها و آزمایشات الزم می باشد

هر شاغل با آگاهی بیشتر و به صورت هدفمند معاینات پزشکی را که شامل شرح پزشک معاینه گر کمک می کند تا بتواند براي 

جدول راهنماي معاینات دوره اي با توجه به . حال پزشکی، معاینات فیزیکی و انجام تست ها و آزمایشات الزم هستند انجام دهد

د و بنابراین در شرح حال، معاینه و تست تهیه می شو) شناسایی زودهنگام بیماري هاي شغلی( هدف اصلی انجام این معاینات 

  .هاي آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فقط مواردي ثبت می شوند که به تشخیص بیماري شغلی کمک کنند

ذکر این نکته ضروري است که بسیاري از بیماري هاي شغلی توسط آزمایشات روتین و تست هاي پاراکلینیک انجام شونده در 

می باشد والبته آنهم در  "شرح حال و معاینه "ایی نمی شوند بلکه روش اصلی شناسایی اولیه آنها حین معاینات دوره اي شناس

  .صورتی کمک کننده است که اطالعات آنها به صورت هدفمند و بر اساس شناسایی اولیه مواجهات از شاغل کسب شوند

روش اصلی در . کلتی، پوستی و ریوي هستندبه عنوان مثال، شایع ترین بیماري هاي شغلی شامل بیماري هاي عضالنی اس

می باشد و تست هاي  "شرح حال مناسب و معاینه فیزیکی مرتبط"شناسایی بیماري هاي عضالنی اسکلتی و بیماریهاي پوستی، 

  .آزمایشگاهی معمول در معاینات دوره اي نمی توانند این بیماري ها را شناسایی کنند

اري شایع ترین بیماري ریوي شغلی است که ممکن است علیرغم ابتال شاغل به آن بخصوص این بیم. مثال دیگر، آسم شغلی است

این بیماري در مراحل اولیه با عالئمی نظیر تنگی نفس و یا سرفه بخصوص در . در مراحل اولیه، اسپیرومتري کامال طبیعی باشد

  . ر زمان معاینات دوره اي می تواند کامال طبیعی باشدهنگام شب یا حین ساعات مواجهه نمایان می شود در حالیکه اسپیرومتري د
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بنابراین اگر در معاینات دوره اي، پزشک معاینه گر بر اساس جدول و به صورت هدفمند از عالئم و شکایات سوال نکند و معاینه 

بسیاري از بیماري هاي  فیزیکی الزم را انجام ندهد وفقط بر اساس نتایج آزمایشات و تست هاي پاراکلینیک تصمیم گیري کند،

  .شایع شغلی شناسایی نشده و در نتیجه هدف معاینات دوره اي بطور کامل تامین نخواهد شد

پس از تهیه جدول راهنماي معاینات دوره اي، الزم است مسئول فنی معاینات، آموزش الزم را در مورد نحوه استفاده از جدول . 4 

گر ارائه دهد تا از این جدول در معاینات بدرستی استفاده شده و نتایج معاینات در پرونده و اهمیت استفاده از آن به پزشک معاینه 

  . معاینات بدرستی ثبت گردد

  :چند نکته 

براي هر واحد صنعتی یک جدول راهنماي معاینات ضروري است و این جدول اغلب یکبار تهیه شده و سپس تحت شرایطی     -  

مثال . از نگري این جداول در صورتی انجام می شود که تغییراتی در مواجهه شاغلین رخ داده باشدب. نیاز به بازنگري خواهد داشت

واحد جدیدي به کارخانه اضافه شده باشد یا ماده شیمیایی جدیدي به فرایند تولید اضافه شده باشد و یا تغییري در فرایند یا 

ویا بر عکس بدنبال انجام اقدامات . وجه مواجهات زیان آور شده باشددستگاه هاي تولیدي ایجاد شده باشد که باعث تغییر قابل ت

     .کنترلی ، مواجهات به حد قابل قبول تقلیل یافته باشد

تهیه اطالعات این جدول اغلب نیاز به اطالعات و دانش کافی در زمینه توکسیکولوژي صنعتی و شناخت کافی و کامل از انواع    -

لذا بهتر است این جداول توسط همکاران متخصص طب کار تهیه . ط عوامل زیان آور مختلف داردبیماري هاي ایجاد شونده توس

  .شده و به پزشکان معاینه گر آموزش داده شود و پزشک معاینه گر در حین انجام معاینه از این جدول استفاده نماید

اي معاینات واحد صنعتی مشابه استفاده کرد زیرا حتی نکته دیگر اینکه اغلب نمی توان از راهنماي معاینات یک واحد صنعتی بر   -

میزان مواجهات با هم متفاوت باشد مثال دو   در واحدهاي صنعتی مشابه با فرایند تولیدي یکسان ممکن است در بعضی واحدها،

ن با صدا باالتر از مجاز واحد لعاب سازي در دو کارخانه تولید کاشی و سرامیک با فرایند مشابه، ممکن است در یکی مواجهه کارگرا

باشد ولی در دیگري مواجهه کارگران با صدا مجاز باشد بنابراین در اولی ادیومتري ساالنه ضروري است ولی در دومی ضروري 

نیست و یا در یکی به دلیل وجود سیستم تهویه مناسب مواجهه کارگران با عوامل استنشاقی بیماري زا در حد قابل قبول باشد ولی 

بنابراین در اولی نیاز مبرم به توجه به شناسایی بیماري هاي تنفسی با شرح حال مناسب . گري این مواجهه باالتر از مجاز باشددر دی

  .و تستهاي پاراکلینیک مرتبط می باشد و باید در جدول معاینات ثبت و تاکید شود

   باشد تا این معاینات  "ول راهنماي معاینات دوره ايجد "در پایان توصیه اکید این است که انجام معاینات دوره اي بر اساس

است کمک شایانی   به صورت هدفمند انجام شده و در شناسایی اولیه بیماري هاي شغلی که هدف اصلی انجام این معاینات

آورده شده    در شکل زیر نمونه اي از جد ول راهنماي معاینات دوره اي که در یکی از واحد اي صنعتی یزد تهیه شده . نماید

 . است
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                                                                           درمانی و غیر درمانی کارکنان کلیه  : دامنه کاربرد و مخاطبین

 تعاریف: 

حوادث  یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه هاي پیشگیري از بروز بیماریها و :پزشکی شاغلین برنامه  معاینات

ناشی ازکار در هرکشوري که به عضویت سازمان بین المللی کار و بهداشت جهانی درآمده انجام معاینات پزشکی افراد شاغل 

  .میباشد

با بهره گیري از معاینه کامل پزشکی ، شنوایی سنجی ، سنجش تنفس ،  فرد سنجش سالمتی  : معاینات قبل از استخدام

  .....                                                                                     سنجی ، آزمایشات خون و بینایی

   و شغل محوله فرد در نظر گرفتن تناسب بین وضعیت جسمی و روحی 

 دبکارگماردن نیروي انسانی کارآم ،تعیین استعدادهاي جسمی و قابلیت هاي فردي،تعیین حدود سالمتی متقاضی کار:  هدف 

به بکارگماردن نیروي انسانی کارآمد و همچنین حفاظت از تندرستی و  متعهد بیمارستان شهید رجایی خود را : خط مشی

جهت رسیدن به این هدف و همچنین رعایت قوانین .پشتیبانی از سالمت نیروي کار و در نهایت ایمن نگهداشتن جامعه می داند

وط به معاینات پزشکی کلیه کارکنان را در بیمارستان اجرا ونتایج را در پرونده پزشکی هاي مرب برنامه) قانون کار 92ماده (موجود

تعیین استعدادهاي جسمی و قابلیت  - 1: رسیدن بهو اجراي برنامه معاینات پزشکی قبل از استخدام  هدفبا .آنان ضبط می نماید

کارگزینی و - ظارت بر اجراي این برنامه بر عهده امور اداريمسئولیت و ن. می باشد... هاي فردي،تعیین حدود سالمتی متقاضی کار و

  .مدیریت بیمارستان می باشد

 روش اجرایی                                                                                                                            :                           

افراد را قبل از بکارگیري به مراکز درمانی و آزمایشگاه هاي طرف قراراد جهت انجام آزمایشات قبل از امور اداري -1

     .                                                                                                                            استخدام معرفی می نمایند

آزمایش هاي مشخص شده را در خصوص افراد جدید ) مرکز بهداشت شهداي والفجر(رف قراردادمراکز ط-2

                         االستخدام انجام می دهند                                                                                                      

               .ز بهداشت شهداي والفجر به مدیریت منابع انسانی دانشگاه اعالم می شودیک نسخه از نتایج توسط مرک-3

 .یک نسخه ازنتایج به امور اداري بیمارستان منعکس داده می شود -4

           .                                        امور اداري براساس نتایج ، نسبت به جذب و یا عدم جذب افراد اقدام می کند -5

                                                     .یک نسخه از نتایج آزمایشات به واحد بهداشت حرفه اي ارسال می شود -6

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  معاونت درماناداره نظارت و اعتبار بخشی                        دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                       

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي :نام واحد 

                                                                            معاینات قبل از استخدام :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  2از  1    1/4/1392  
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 مدیریت بیمارستان، مسئول امور اداري:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  مشاهده و مصاحبه:روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

 

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  یه کنندگانته

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  ارستان بیم

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

  منابع و مراجع : 

 

  دکتر ایرج محمد فام، مھندس مصطفی میرزائی علی آبادی: مترجمان/ ایمنی و بھداشت برای مھندسین  - ا

  یر زاده،شیرازه ارقامیدکتر علیرضا چوبینھ ،فرید ام: نگارندگان/ کلیات بھداشت حرفھ ای -2

  دکتر آرام تیرگر: مولفین / بھداشت حرفھ ای -3

  قوانین اداره کار و تامین اجتماعی-4

 الزامات ، دستورالعمل ھا و رھنمودھای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار-5

 

  ضمائم ( پیوست: (  

 تعهدات: 

 تانوجود قوانین مربوط به جذب مستخدم و شرایط پذیرش افراد در بیمارس.  

 وجود پروتکل مربوط به آزمایشات قبل از استخدام در بیمارستان.  

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                       شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                      دان                                                                 

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي :نام واحد 

                                                                            معاینات قبل از استخدام :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  2از  2    1/4/1392  
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 پرسنل خانم باردار در بیمارستان : دامنه کاربرد و مخاطبین

 تعاریف: 

قانون کار،در مواردي که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی،نوع کار براي شاغل زن باردار  77طبق ماده 

بتر و سبک خطرناك یا سخت تشخیص داده شود،کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر دستمزد باید کار مناس

  .تري ارجاع نماید

      : مرخصی زایمان 

  .پس از طی مراحل اداري از محیط کار وشغل خود جدا می شود ) طبیعی ، سزارین (مدت زمانی که فرد به علت زایمان 

مدت زمانی که فرد به دلیل بیماري جهت طی مراحل درمانی  پس از طی مراحل اداري از محیط کار :مرخصی استعالجی 

  .ل خود جدا می شود وشغ

مرخصی ساعتی روزانه که به پرسنل داراي شرایط  جهت شیردهی ورسیدگی به امور نوزاد خود اختصاص می  :پاس شیر 

  .یابد 

مرخصی که به علت  شرایط حاملگی  جهت درمان ویا کاهش یا پیشگیري از  عوارض حاملگی  با  :مرخصی قبل از زایمان 

  .حامله قبل از زایمان اختصاص می یابد رعایت قوانین اداري به فرد

 تامین رفاه و ایمنی شاغلین زن و امنیت شغلی و حمایت مادران :  هدف 

که درچهارچوب قوانین اداري سازمان تامین اجتماعی و قوانین  می نمایدخود را ملزم بیمارستان شهید رجایی  :خط مشی

ر بیمارستان واتخاذ تدابیر بهداشتی وایمنی،محیط کاري را طوري کار و با شناسایی مخاطرات شغلی مشاغل مختلف موجود د

همچنین با در نظر گرفتن  و.فراهم کند که کارکنان زن در طول دوران حاملگی وشیردهی با کمترین خطرات مواجهه باشند

  . رفاه و ایمنی شاغلین زن،امنیت شغلی و حمایت مادران را تامین می کند با هدفتدابیر الزم 

  

  :اجراییروش 

اطالع رسانی به پرسنل مبنی بر مراجعه به  واحد اموراداري  پس از تائید حاملگی توسط پزشک متخصص زنان معالج  به  1

  .،صورت می گیردهمراه گواهی مربوطه

ن به تهیه وتجمیع آخرین بخشنامه ها ودستورالعمل هاي مربوط به بارداري ومرخصی هاي مربوطه  توسط امور اداري  وتحویل آ2

مسئول امور اداري  بر روي پرونده پرسنلی   یکی تحویل  فرد ودیگري پس از امضاء توسط فرد و:دونسخه (امضاء آن  پرسنل و تفهیم و

 )یا بهداشتی  بایگانی می شود 

  قوانین اداري جاري مربوط به  دوران حاملگی ومرخصی هاي  مربوطه : باید شامل موارد ذیل باشد

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                       

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي  :نام واحد 

  دردوران بارداري خانم پرسنل مالحضات :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  3از 1    1/4/1392  
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 .مراحل  تغییر شغل یا تغییر شیفت  در این دوره - 3

 -2ارائه تقاضاي تغییر شغل  یا تغییر شیفت کاري توسط  متقاضی  به اموراداري    – 1: روند ذیل پیشنهاد می شود

 -3ثبت  تقاضا توسط امور اداري وارجاع آن به واحد بهداشت حرفه اي جهت شناسایی مخاطرات  وشرایط شغلی 

ر پزشک اجراي  نظ - 4..... وکسب نظر وي درمورد لزوم تغییر شغل و) معتمد(ارجاع به پزشک متخصص زنان 

  متخصص زنان  توسط امور اداري باهماهنگی واحد مربوطه

به هردلیل یا اعتراض فرد به نظر ... درصورت عدم امکان تغییر شغل یا تغییر شیفت کاري یا کاهش ساعت کاري و(

 )پزشک متخصص زنان ،  موارد  جهت  اخذ تصمیم نهایی به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود 

 و استفاده از  مرخصی  زایمان واستعالجی  مراحل اخذ ، تائید- 4

  

 مدیر خدمات پرستاري، مسئول امور اداري:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  مشاهده و مصاحبه :روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

  

 

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس بهداشت   لیال رستگار

  حرفه اي

حسن 

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

              مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس بهداشت   سعید طاهري

  محیط

            

  : اجع منابع و مر

  تامین اجتماعیقوانین ودستورالعمل هاي  سازمان - 1

  تجربه بیمارستان -2 

  

  

  

  فیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالیستاد بهبود کی

  اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                       

  شهیدرجایی  تخصصی و فوق تخصصیمرکز   

  بهداشت حرفه اي  :نام واحد 

  دردوران بارداري خانم پرسنل مالحضات :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  3از 2    1/4/1392  
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  ضمائم ( پیوست: ( 

  

  

 حتی االمکان شیفت ها موظفی گذاشته  - 1:تمهیداتی که براي پرسنل باردار در بیمارستان در نظر گرفته خواهد شد

در (سعی می شود تا آنجایی که امکان دارد -3 .شیفت هاي آنها به صورت تک شیفت باشد - 2) بدون اضافه کاري.(شود

در بخش هاي که اشعه وجود دارد شیفت پرسنل خانم باردار  -4) سیرکوالر می باشند.(اسکراب نشوند) بخش اتاق عمل

 .داده نشود پرسنل خانم باردارحتی المکان شیفت شب کاري به  - 5.ندهند

 

 باشد می ممنوع زایمان از پس ھفتھ ده ھمچنین و اريبارد مدت طول در زنان براي اجسام  جابجایی و حمل. 

 

  پروتکل مربوط به مالحظات کارکنان زن در طی دوره حاملگی تهیه شده توسط مدیر خدمات پرستاري:  
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بیمارستان کلیه پرسنل :دامنه کاربرد   

این واژه به کلیه گزارشات و ثبت هاي بایگانی شده در هر تشکیالت اطالق می گردد و این واژه در : ثبت و گزارش : ریف اتع

ه اسناد ثبت شده اي که به هر نحوي با مسائل ایمنی و بهینه سازي شرایط کار رابطه با اصول ایمنی و حوادث ناشی از کار به کلی

  .در ارتباطند اطالق می شود

یک یا چند رویداد پی در پی برنامه ریزي نشده و ناخواسته و بعضا آسیب رسان و خسارت وارد کننده است که انجام ،  :حادثه 

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

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

  ).در سیستم اکسیژن رسانی مرکزيمانند نقص (برخی نارسایی هاي موجود در سیستم متداول کنترل خطر اتفاق بیفتد

قانون ناشی از کار، حوادث ناشی از  60بر پایه ي ماده ي  :قانون کار و تامین اجتماعیتعریف حادثه از نظر 

مقصود از هنگام انجام وظیفه همه اوقاتی .کار،حوادثی هستند،که به هنگام انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده رخ می دهد

و یا موسسات وابسته و یا ساختمان و محوطه ي آن به کار مشغول باشد و یا به دستور ) محل کار(شده در کارگاه است،که بیمه 

اوقات مراجعه جهت درمان و توان بخشی،رفت و . عهده دار انجام ماًموریت باشد) محل کار(کارفرما،بیرون از محوطه ي کارگاه

ام وظیفه به شمار می آید،به شرط آن که، حادثه در زمان هاي رفت و برگشت به برگشت از خانه به محل کار نیز، جزو اوقات انج

حوادثی که براي بیمه شده هنگام اقدام براي نجات دیگربیمه شدگان و کمک به آنها رخ می دهد نیز . محل کار رخ داده باشد

  .حادثه ناشی از کار به شمار می آید

بدون ) و نه بر اثر طراحی(وانسته باعث بروز زیان شود،اما بر اثر خوش شانسی عبارت است از، رویدادي که می ت :شبه حادثه

یک شبه حادثه رخ داده ) هر گاه پس از سر خوردن فرد بتواند تعادل خود را حفظ کرده و به زمین نبفتد.(زیان پایان گرفته است

.بدین ترتیب عوامل به وجود آورنده ي حادثه و شبه حادثه یکی هستند. است  

جلوگیري از خطرات باالقوه و حوادث ناشی از کار،جلوگیري و سد کردن یا  :لوگیري از حوادث و عوامل مخاطره آمیزج

کنترل جامع عوامل آسیب زا روشی است دست یافتنی . بلکه کنترل جامع عوامل باالقوه است. حتی به صفر رساندن آن ها نیست

  .تمال ایجاد زیان و ضرر در آن است و هم به توانایی سوددهی توجه کافی داردکه هم به کنترل بهینه ضایعات باالقوه ، که اح

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

  .می باشدقبل از وقوع بررسی حادثه یا رسیدگی به حادثه  یعنی

  

  

  

  بسمه تعالی                                         ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه

اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                                                                        دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                                                 

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز                                                                                    

                         حرفه اي بهداشت  :نام واحد 

  ثبت و ضبط وگزارش دهی حوادث    :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  ازنگريتاریخ آخرین ب  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  5از  1    1/4/1392  
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 - 2دستیابی به یک شیوه ي ارزیابی از گستره ي مشکالت،پیشرفت کلی و نیز اثربخشی برنامه هاي ایمنی و بهداشت -1: هدف

  به دست آوردن اطالعات مورد نیاز براي پیشگیري از بروز حادثه می باشد - 3مشخص شدن واحدهاي مشکل دار 

:خط مشی   

جامع کنترل مخاطرات باالقوه جهت متعادل ساختن عوامل  برنامهبه داشتن یک  متعهدبیمارستان شهید رجایی خود را 

دستیابی به یک - 1: از آن  هدفت و گزارش دهی حوادث شغلی می نماید که مخاطرآمیز می کند در این راستا خود را ملزم به ثب

مشخص شدن واحدهاي  - 2شیوه ي ارزیابی از گستره ي مشکالت،پیشرفت کلی و نیز اثربخشی برنامه هاي ایمنی و بهداشت 

 95(مطابق با قوانین موجودبه دست آوردن اطالعات مورد نیاز براي پیشگیري از بروز حادثه می باشد و همچنین  -3مشکل دار 

جهت استفاده کارکنان از امکانات درمانی و رفاهی و حمایت از حق قانونی کارکنان و کارفرمایان اقدام به تهیه فرم ثبت ) قانون کار

ع توسط کارشناس بهداشت حرفه اي  نموده که فرم مذبور در زمان وقو)  فرم پیوست به همراه راهنماي نحوه تکمیل فرم(حوادث 

الزم است کلیه کارکنان توسط مسئولین هر بخش .حادثه توسط مسئول هر بخش و کارشناس بهداشت حرفه اي تکمیل می گردد

اجراي این برنامه بر عهده کلیه کارکنان،مسئولین هر  مسئولیت.از وجود فرم مطلع و هرگونه حادثه اي را به مسئولین اطالع دهند

    .باشدبخش  وکارشناس بهداشت حرفه اي می 

:روش اجرایی   

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

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

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

  .ته استگرف

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

  عاملین حوادث غیرعمدي توسط مسئولین و سرپرستان هر بخش

ه اي و نگهداري تصویر آن در ساعت پس از حادثه به واحد بهداشت حرف 24تکمیل فرم مربوطه و ارسال نسخه اصلی حداکثر تا - 5

  بایگانی بخش

  .می شود نگهداري امور اداري در پرونده پرسنلی فرد ل شده حوادث منجر به صدمات جسمی دریک نسخه از فرم تکمی - 6

در دستور  جمع آوري آمار و تجزیه و تحلیل اطالعات حوادث و اقدام جهت پیشگیري و ارسال آمار مربوطه به مدیریت درمان- 7

  .ر کارشناس بهداشت حرفه اي قرار داردکا

  

  

  

  بسمه تعالی                                         ت و حاکمیت بالینی دانشگاهستاد بهبود کیفی

نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                                                                    اداره                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                                                 

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز                                                                                    

                         حرفه اي بهداشت  :نام واحد 

  ثبت و ضبط وگزارش دهی حوادث    :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1     5از  2    1/4/1392  
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   ها، کارشناس بهداشت حرفه اي کلیه مسئولین بخش ) :ناظر( مسئول پاسخگویی خط مشی 

  مشاهده و مصاحبه :روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز:  

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

  

 

   :منابع و مراجع 

  رید امیر زاده،شیرازه ارقامیدکتر علیرضا چوبینھ ،ف: نگارندگان/ کلیات بھداشت حرفھ ای -1

  دکتر آرام تیرگر: مولفین / بھداشت حرفھ ای -2

 قوانین اداره کار و تامین اجتماعی-3

  

 

 

 

  

  

  

  بسمه تعالی                                         ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه

اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                                                                                                                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                    

  شهیدرجایی تخصصی تخصصی و فوق مرکز                                                                                    

                         حرفه اي بهداشت  :نام واحد 

  ثبت و ضبط وگزارش دهی حوادث    :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1     5از  3    1/4/1392  
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  ضمائم ( پیوست (  

 

 

 

  :تعهدات بیمارستان

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

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

ستان خود را موظف می کند قبل از شروع به کار آنان،دستورالعمل هاي بیمار،در مورد کارکنان موقتی و جدید االستخدام  - 3

  .ایمنی را با تمام جزئیات مربوطه در اختیار آنان بگذارد

  

  : مسئولیت ها و وظایف افراد

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

  .ز حوادث مشابه در آینده ، آگاهی از خطرات موجود در محیط کارپیشگیري ا

کار را به شیوه اي به انجام رسانید که خطري سالمتی و ایمنی شما و دیگران را تهدید نکند ، در کاهش و کنترل : کارکنان - 2

ناشی از کار را گزارش دهید،روش هاي عوامل ایجاد کننده بیماري و یا حادثه مساعدت کنید، هرگونه حادثه و شبه حادثه و بیماري 

  .جهت حذف یا کاهش خطرات محیط کار پیشنهاد کنید

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  بسمه تعالی                                         ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه

اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                                                                                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                                                 

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز                                                                                    

                         حرفه اي بهداشت  :نام واحد 

  ثبت و ضبط وگزارش دهی حوادث    :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  5از  4    1/4/1392  
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  بسمه تعالی 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

  بیمارستان شهید رجایی

  فرم ثبت وگزارش حوادث شغلی

  

  مشخصات فرد حادثه دیده 

  .........میزان تحصیالت..........       سن  .................      انوادگینام خ..........           نام

----------------------------------------------------------------------------------------------  -----------  

  :..........................شیفت و زمان حادثه ):.....................قسمت/ نام بخش ( محل حادثه:              مشخصات حادثه

  : .................................نوع  فعالیت 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  -------  

مسمومیت            ستگی و دررفتگی         فرو رفتن اجسام نوك تیز در دست     بریدگی         شک  ضربه و کوفتگی      :نوع صدمه

  ....برق گرفتگی          و

 ..…بیان کنید(شبه حادثه         

  :مشخصات شغلی

  ...........................کاري که موظف به انجام آن بوده ......................  سابقه کار............................  شغل حادثه دیده 

  صبح               عصر                  شب       :   ساعت کار بیمه شده 

 ----------------------------------------------------------------------------  

  :چگونگی حادثه 

  : .............. ساعت: ................... تاریخ وقوع حادثه 

  ).......................................بیان کنید(اعمال ناایمن).....................................  بیان کنید(شرایط ناایمن:  وقوع حادثهعلت 

 ..........: .......................وسایل حفاظت فردي حین انجام وظیفه:..............................ابزار کار بیمه شده هنگام حادثه

  :........................................عضو حادثه دیده 

 ----------------------------------------------------------------------------  

   :اقدامات انجام شده بعد از حادثه 

  

       --------------------------------------------------------------------- --------  

  

  ................................................................................................................................................................................شرح واقعه

  

  

   ..................: ..............................................شهود حادثه

  

  مهر/امضاء................. مهر                                 کارشناس بهداشت حرفه اي /امضاء............ قسمت/مسئول بخش 
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 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 بیمارستان شهیدرجایی

 

  راهنماي تکمیل فرم ثبت و گزارش حوادث

 

اتفاق افتاده در کلیه بخش هاي  حوادث و شبه حوادث، اقدام به مستندسازي  کار بیمارستان شهید رجایی قانون 95ماده طبق 

چه حوادث منجر (شبه حوادث در زمان بروز هر حادثه اي  لذا خواهشمند است فرم ثبت حوادث و.موجود در بیمارستان نموده است

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

براي مثال اگر قسمتی از بدن بیمار به هر دلیل در قسمت هاي مختلف تخت گیر کند هر چند با اقدام فوري پرسنل منجر ،حوادث

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

 .ددرگ

   :حادثه 

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

  :شبه حادثه

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

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

  .عوامل به وجود آورنده حادثه و شبه حادثه یکی هستند

  

  :نحوه تکمیل فرم ثبت حوادث

 جابجا: المث  (.توضیح دهید دقیق صورت به ار فعالیت است؟ داده می انجام کاري چه حادثه وقوع از قبل فرد دقیقا

شستن لوله هاي آزمایشگاه،استفاده از فرمالین جهت ضدعفونی کردن  مواد،آماده سازي مواد شیمیایی مورد نیاز بخش ها، کردن

سروکار آن با  فرد که تجهیزات ، ابزارها.  )......،حمل بیمارتجهیزات،تعمیر تجهیزات پزشکی،حمل سطل هاي زباله جهت تخلیه

 .داشته است را ذکر کنید

نیدلینگ شدن پرستار حین کار به دلیل خستگی و بی خوابی   : ها مثال )علت وقوع حادثه(است؟ داده رخ چگونه جراحت

بعلت سنگینی  ،آسیب به کمر حین حمل سطل هاي زبالهبعلت عدم استفاده از عینک ایمنی ،صدمه به چشم حین تعمیر تجهیزات

 ....،لیز خوردن فرد بعلت سطح لغزنده، صدمه به فرد بعلت نقص در تجهیزاتو فتق کمر حین حمل بیمار،کشیدگی سطل

 "درد "،"صدمه "از تر واضح خیلی تاثیر این چگونگی و گرفته قرار تاثیر تحت که بدن از قسمتی بیماري؟ یا جراحت چگونگی

کارپال،گیر افتادن بیمار بین تخت بدون ایجاد  تونل سندرم شیمیایی، سوختگی پشت، شدگی به رگ رگ :ها مثال "جراحت" یا

 ...بریدگی انگشت دست،ورود مواد عفونی به چشم جراحت یا همراه با جرات،
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اسید ضدعفونی کننده ها،کلرین، بتونی، کف :المث؟است کرده وارد آسیب فرد به مستقیما که اي ماده یا ئیش

  ....،لوله آزمایشگاه،تجهیزاتاستیک،فرمالین

  ...عینک،گوشی،ماسک،دستکش،لیاس کار: وسائل حفاظت فردي

 

  

 حوادث بندي طبقه

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

 مواد ، حرارت ، برق از ناشی هاي سوختگی یا حشرات گزش ، شکستگی  نیدل استیک شدن، ، شدگی سوراخ ، بریدگی : مثال

 جزء صورتی در البته (پیوندي رباطهاي و مفاصل و عضالت کشیدگی و کوفتگی از ناشی هاي آسیب ، اشعه تابش یا و یاییشیم

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

 تیپوس هاي ناراحتی یا اختالالت ، بیماریها بندي طبقه

 دیگر مواد یا گیاهان شیمیایی، مواد با شغلی تماس اثر در که هستند هایی بیماري شامل :پوستی بیماریهاي یا اختالالت

 .شوند می ایجاد

 آکنه سمی، گیاهان یا اولیه زاهاي وحساسیت کننده تحریک توسط شده ایجاد جوش یا ، اگزما تماسی، هاي درماتیت :مثال

 ...پوست شدن ملتهب رنگی، اولسر اصطکاك، از ناشی تاولهاي روغنی،

 کار محیط در بخارات،فیوم شیمیائی،گردوغبار،گازها، مواد ،یبیولوژیک عوامل با همراه که هستند بیماریهایی تنفسی، موارد

 .است

 باال سیتباحسا هاي پنومونیت هوائی راههاي واکنش از ناشی کردن عمل بد سندرم شغلی، آسم توبرکلوزیس، ریوي بیماریهاي

 ....دیگر پنوموکونیوزهاي و انسدادي مزمن برونشیت سمی، مواد استنشاق از ناشی صدمه سمی، مواد استنشاق ،

 مسمومیت

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

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

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

 از ناشی مسمومیت کش ، حشره اسپریهاي از ناشی مسمومیت دیگر، آلی حاللهاي یا کربن، تتراکلرید بنزن،، از ناشی مسمومیت

   ...فرمالین مانند ردیگ سمی مواد

   شغلی بیماریهاي سایر

 هاي یونیزان،جرقه پرتوهاي از ناشی اثرات محیط ، گرماي اثرات وسایر گرمائی استرس گرما، از ناشی خستگی گرمازدگی، :مثال

 ...هپاتیت،خیم، بد یا خیم خوش تومورهاي بروسلوز، ایدز، مثل عفونی پاتوژنی بیماریهاي ها، لیزر بنفش، ماوراء اشعه جوشکاري،

  :موارد قابل ثبت

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

کمک هاي (منجر به از دست رفتن روز کاري،محدود شدن توانایی انجام کاریا انتقال به کار دیگر،درمان پزشکی 
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همچنین موارد مرتبط با کار مثل سرطان،بیمار ي هاي غیر قابل بازگشت )ي و صدمات تشخیص توسط پزشک اولیه،بیهوشی،بیمار

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

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

 صورتی در البته (پیوندي رباطهاي و مفاصل و عضالت کشیدگی و کوفتگی از ناشی هاي آسیب ، اشعه تابش یا و شیمیایی مواد ،

 و).دهند رخ کار محیط در مشابه حوادث دیگر و خوردن لیز و افتادن چون مواردي نتیجه در که شود می محسوب حوادث جزء

بیمار به هر دلیل در قسمت هاي مختلف تخت گیر کند هر چند با اقدام فوري پرسنل منجر به بروز مانند اینکه ( شبه حوادث

 .قابل ثبت هستند...  سایر مواردو .)صدمه اي نشود

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  سیبی  دیده است ؟بیمار شده یا آ فرديآیا 

 بلی

  آیا این آسیب یا بیماري مرتبط با کار می باشد ؟

  آیا این بیماري یا آسیب یک مورد جدید است ؟

 بلی

اگر الزم است کل بیماري و آسیب 

هائی که قبأل ثبت شده اند را روز 

 نه

ارهاي ثبت کردن را دارد و یا جزء یبیماري یا آسیب مع

  موارد معین است ؟

 بلی

  بیماري یا آسیب را ثبت کنید 

 بلی

  ا آسیب را ثبت نکنید بیماري ی

 خیر

 خیر

 OSHAچارت تصمیم گیري براي موراد قابل ثبت 
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                                                                                      غیر درمانی- کلیه بخش هاي درمانی:  : دامنه کاربرد و مخاطبین

کاري می  وسایل حفاظت فردي شامل لوازمی است که کارگران به منظور حفاظت از خود در مقابل خطرات :تعریف

کافی محسوب نمی شوند، اما می توانند به  هر چند این وسایل به عنوان کنترل هاي مطلق و...توانند استفاده کنند

                                                                                                                                                        .بسیاري از حوادث کاري بینجامند کاهش

 –ماسک و عینک –و سربند  کاله کار –کاله ایمنی –بند پیش –لباس کار : وسایل حفاظت انفرادي عبارتند از

  ... کفش و چکمه و گتر –انواع دستکشها  –حفاظ گوش

 

 تامین و ارتقاء سطح ایمنی  وبهداشت کارکنان در محیط کار، پیشگیري از حوادث منجر به صدمات جانی و :  هدف

                                                                     مالی                                                                                 

به تامین و ارتقاء سطح ایمنی و تامین حفاظت ، سالمت و بهداشت کارکنان در  متعهدبیمارستان شهید رجایی خود را  : خط مشی

من سازي محیط کاري و پیشگیري از حوادث و در راستاي پیشرفت و ای.می کندو رعایت الزامات و قوانین اداره کار محیط کار 

به تامین وسائل حفاظت فردي و امکانات الزم می نماید و همچنین  چگونگی کاربرد و  ملزممنجر به صدمات جانی و مالی خود را 

ي بر عهده مسئولیت آموزش به افراد ونظارت بر استفاده ازوسائل حفاظت فرد.نگهداري وسائل فوق الذکر را به کارکنان می آموزد

   .کارشناس بهداشت حرفه اي و کارشناس کنترل عفونت و مسئولین بخش ها می باشد

    

   :روش اجرایی 

ارزیابی شرایط محیط کار براي تشخیص و کنترل خطرات جهت انتخاب وسائل حفاظت فردي متناسب با نوع و محیط کار  - 1

  .رت می گیردصو توسط کارشناس بهداشت حرفه اي و کارشناس کنترل عفونت

  .تهیه می گردد وسائل حفاظت فردي متناسب با نوع و محیط کار توسط واحد تدارکات - 2

آموزش کاربرد صحیح وسائل حفاظت فردي به کارکنان توسط مسئولین هر بخش،کارشناس بهداشت حرفه اي و کارشناس  - 3

  .انجام می گیرد کنترل عفونت

  ردي معیوب، مستهلک و یا تاریخ مصرف گذشتهجمع آوري و معدوم نمودن وسائل حفاظت ف- 4

  .صورت می گیرد نظارت کامل مسئولین هر بخش بر استفاده صحیح کارکنان از وسائل حفاظت فردي - 5

ثبت و نگهداري کلیه اطالعات مربوط به وسائل حفاظت فردي اعم از وسائل،زمان تحویل ،مکان مورد استفاده ،عیوب احتمالی  - 6

  .انجام می گیرد ط واحد تدارکات، انبار، مسئولین هر بخشناشی از مصرف توس

  

  

  

  بسمه تعالی  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه   

  اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                       

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  حرفه اي بهداشت  :نام واحد 

  موارد کاربرد و راهنماي عملی استفاده صحیح از وسائل حفاظتی :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

 CG-PP:1  3از1   92/4/1  
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 مدیریت بیمارستانکارشناس بهداشت حرفه اي، مسئولین بخش ها:  مسئول پاسخگویی خط مشی ، 

  مشاهده و مصاحبه:روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز:  

  

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام  نام و  امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

 جع منابع و مرا :  

  دکتر ایرج محمد فام، مهندس مصطفی میرزائی علی آبادي: مترجمان/ ایمنی و بهداشت براي مهندسین  - ا

  دکتر علیرضا چوبینه ،فرید امیر زاده،شیرازه ارقامی: نگارندگان/ کلیات بهداشت حرفه اي - 2

  دکتر آرام تیرگر: مولفین / بهداشت حرفه اي - 3

 تماعیقوانین اداره کار و تامین اج- 4

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                       

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي  :نام واحد 

  موارد کاربرد و راهنماي عملی استفاده صحیح از وسائل حفاظتی  :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

 CG-PP:1  3از2   92/4/1  
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   ) :ضمائم ( وست پی

  

  

         :                                                                                                                            تعهدات بیمارستان    

و جزا را در مورد استفاده پرسنل از وسائل حفاظت  مدیریت بیمارستان جهت دستیابی به اهداف خود در این زمینه نظام پاداش-1

 فردي اجرا می کند

  حمایت همه جانبه مدیریت از مسئولین هر بخش از طریق تأمین تجهیزات و ابزار ضروري - 2

:مسئولیت پرسنل   

.در هنگام کارکردن ،ابزار و تجهیزات را به شیوه صحیح مورد استفاده قرار دهید  - 1  

.وازم  و وسایل را گزارش دهید معایب موجود در ل- 2  

.مراقبت ها و رفتاري ایمنی و بهداشت فردي را کسترش دهید - 3  

 همچنین قبت ومرا... ) لباس کار ، گوشی ایمنی و عینک ایمنی و (کارکنان موظف هستند از وسائل حفاظت فردي خود - 4

  .استفاده صحیح نمایند 

  

بعضی از مواقع این وسائل نقش کنترل .د استفاده براي کنترل خطرات می باشدوسائل حفاظت فردي یکی از روش هاي مور :نکته

استفاده از وسائل حفاظت فردي در .اصلی و در بعضی از مواقع نقش حفاظت پشتیبان ،در صورت نقص سایر کنترل ها را دارند

ر واقع یک مانع بین استفاده کننده و اولویت آخر جهت کنترل خطرات قرار می گیرد زیرا این وسائل خطر را حذف نمی کنند و د

خطر ایجاد می کنند وخطر همچنان باقی است ،یکی از دالیل دیگر که این وسائل در اولویت آخر هستند این است که به رفتار 

  .استفاده کننده بستگی دارند
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 خدماتی-کلیه پرسنل درمانی: دامنه کاربرد و مخاطبین

  تعریف: 

 جهت حفظ و -3خون و مایعات و بافت هاي بدنکاهش مواجهه پرسنل با - 2کنترل عفونت هاي بیمارستانی- 1: هدف

 ارتقاء سالمت کارکنان،تامین سالمت محیط کار

 الزامات نظام سالمت حرفه هاي پزشکی و نظام سالمت مشاغل مرتبط با خدمات بهداشتی مهمترین فعالیت در طبق  : خط مشی

قوانین رعایت  بهملزم  لذا بیمارستان شهید رجایی خود را.می باشد کنترل بیماري هاي عفونیزمینه سالمت کارکنان بیمارستانی 

را تهیه دستورالعمل ها و الزامات ایمنی در صورت تماس با خون  ه خودبرنامو .کاهش مخاطرات عفونی می داند هدفموجود با 

توسط سوپروایزر کنترل عفونت و کارشناس بهداشت حرفه اي و همچنین الزامات پس از مواجهه با ترشحات باالقوه مخاطره آمیز و 

 خون توسط متخصص عفونی ، قرار داده است 

  روش اجرایی: 

پرسنل بهداشتی و درمانی پس از مواجهه با ترشحات باالقوه مخاطره آمیز و خون توسط دکتر رودگري  دستورالعمل پیشگیري ثانویه-1

  .تهیه شده است

  .دستورالعمل پیشگیري از عفونت هاي منتقله از راه خون به دیوار نصب شده است -2

 .رگزار می گرددآموزشهاي دوره اي به منظور افزایش مهارت پرسنل براي پیشگیري از مخاطرات شغلی ب-3

 .سوپروایزر کنترل عفونت براي پرسنل جدیدالورد پرونده بهداشتی تشکیل می دهد -4

 .واکسینه و سپس از نظر ایمنی به آن چک می کند  Bسوپر وایزر کنترل عفونت کلیه پرسنل را در مقابل هپاتیت -5

آموزش می   Faca to faceراه خون را به پرسنل طی راند سوپر وایزر کنترل عفونت روشهاي صحیح پیشگیري از انتقال عفونت از -6

استفاده می  saftey box کادر درمان احتیاطات استاندارد را حین انجام کار را رعایت می کنند و براي کلیه اجسام تیزو برنده از.دهد 

 .کنند 

  .   بخشها نظارت می کندسوپر وایزر کنترل عفونت بر نحوه صحیح پیشگري از انتقال عفونت از راه خون در -7

 .توسط کارشناس بهداشت حرفه اي تهیه شده است شیوه صحیح نظافت، در صورت ریختن مواد خطرناك زیستی -8

  

 سوپروایزر کنترل عفونت و کارشناس بهداشت حرفه اي:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  ده و مصاحبهاهمش: روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

  

  

 

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درماندانشگاه علوم 

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  راهنماي الزامات کارکنان در صورت تماس با خون:عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  بازنگري بعديتاریخ   تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  5از 1    1/4/1392  
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  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

س رئی

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

 

  منابع و مراجع : 

الزامات نظام سالمت حرفه هاي پزشکی و نظام سالمت مشاغل مرتبط با خدمات  - OSHA2)  سالمت و ایمنی شغلی- 1

  تجربه بیمارستان -3بهداشتی
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 ضمائم ( وست پی: ( 

 

  

 شیوه صحیح نظافت، در صورت ریختن مواد خطرناك زیستی 

   
  . با توجه به نوع ماده خطرناك زیستی، نظافت را می توان به یکی از روشهاي زیر انجام شود

  :در صورتیکه ماده ریخته شده شامل خون یا دیگر مایعات بدن باشد - 1

  .یکبار مصرف جمع آوري شود) دستمال کاغذي(با دستمال جاذب الرطوبه بعد از پوشیدن دستکش، مایعات ریخته شده  - 

  .تمام سطح آلوده به خون و مایعات دیگر بدن، با آب و صابون تمیز شود - 

  . انجام شود) 10به  1(ضدعفونی محل آلوده با محلول تازه تهیه شده اي از وایتکس با غلظت  - 

  .تمیز گردد) 100به  1(وردنظر با وایتکس بعد از ضدعفونی و جمع آوري محلول، محل م - 

  .تمام وسایل استفاده شده یکبار مصرف را در کیسه غیرقابل نفوذ گذاشته، درب آن بسته و به شیوه صحیح معدوم گردد - 

 
 مایعات و بافتهاي انسانی -انسان خون و فرآورده هاي خونی 

 
هاییرا به منظور کاهش خطرات ناشی از سرایت عوامل بیماریزا ، استاندارد(OSHA) انجمن سالمت و ایمنی شغلی 1991در سال 

  (HBV و HIV مانند .با منشأ خونی اعالم کرد

فرآورده هایی با منشأ : مقررات و دستورالعمل کارکردن باپاتوژنهایی که منشأ خونی دارند و آنها عبارتند از : این قانون عبارتست از 

 .دیگر مایعات بدن انسان و بافت هایی از بدن که فیکسنشده است – فرآورده هاي خونی - انسانی،مانند خون

 .براي نمونه به چند دستورالعمل مهم آن در ذیل اشاره شده است

 احتیاط همگانی -الف

این طرز تلقی باعث . احتیاط همگانی بیان می کند که تمام نمونه هاي خونی، مایعاتبدن و بافتهاي انسانی را عفونی تلقی کنید

 .شود که اقداماتپیشگیرانه مناسب اتخاذ گردد و خطر سرایت عوامل بیماریزا کاهش یافته یا کامالً ازبین برود می

بافت هاي تازه یاسایر مایعات بدن  - فرآورده هاي خونی - تمام کارکنانی که با خون B هپاتیت واکسیناسیون برعلیه - ب

در صورتیکه فردي حاضر به انجام واکسیناسیون نیست . شوند واکسینه B تسروکار دارند باید بدون پرداخت هزینه بر علیه هپاتی

 .باید این موضوع را به شکلمکتوب نوشته و امضاء کند و این تعهدنامه در پرونده وي نگهداري شود

 

 پیگیري سالمتی کارکنان درصورت سرایت عوامل بیماریزا از طریق خون یا سایر مایعات آلودهانسانی - ج

 .تهاي اتفاقی عوامل خطرناك، باید بالفاصله به مسئولینمربوطه گزارش شود تا اقدامات مناسب در مورد آن فرد بعمل آیدتمام سرای

سرایت اتفاقی عامل خطرساز را باید بالفاصله بعد از حادثه گزارش کرد زیرا تأثیربعضی از اقدامات درمانی : نکته مهم اینست که

  .دبا گذشت زمان ممکن است کاهش یاب

 

 آموزش ایمنی -د

سپس به . تمام کارکنان جدیدالورودي که با عوامل بیماریزا با منشاء خونیکار می کنند، باید ابتدا آموزش شیوه کار کردن ایمن رابیاموزند

  .آموزش عمومی در هر زمان و مکانی می تواند اجراشود. روشبازآموزي ساالنه، آموزش تداوم یابد
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 گیرد انجام آلوده مایعات یا و خون با تماس ردموا در باید که اقداماتی 

 آلوده اعضاي یا و مواد شستشوي

 خطر معرض در فرد واکسیناسیون منبع،وضعیت برخورد،بیمار تاریخچه،شرایط ثبت

 خطر معرض در فرد از خون نمونه گرفتن

 اطالع درصورت(آلودگی منبع فرد به مربوط آزمایشگاهی اطالعات ثبت( 

 و بارداري آزمایشهاي جمله از خطر معرض در فرد به مربوط ایشگاهیآزم اطالعات ثبت... 

 کزاز،اقدامات نظر از ایمنسازي قبیل از ضروري اقدامات انجام جهت مسئول مراکز به بیمار باید بعد مرحله در 

  .گردد ضروري،معرفی مشورتهاي و Bهپاتیت  مورد در پروفیالکسی

 کننده آلوده لعوام تماس با ثبت و گزارش دهی شیوه

 میتواند مناسب برگه یک تهیه منظور این براي .کند نگهداري و کرده ثبت به خوبی را حوادث این سوابق باید آزمایشگاه

 فرم حوادث تهیه شده توسط کارشناس بهداشت حرفه اي و سوپر وایزر کنترل عفونت(.باشد راهگشا

 آلوده کننده عوامل تماس با موارد در درمان کلی اصول

 .شود شسته صابون و آب با باید پوست آسیب دیده محل و زخم .است زخمها استاندارد درمان برخورد،مشابه محل درمان

 .است کافی به تنهایی آب با مخاطی غشاء شستشوي 

 .نمیشود توصیه زخم برروي سپتیکها آنتی و سوزاننده مواد کاربردن احتمالی،به آسیبهاي دلیل به 
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  مل ها و الزامات ایمنی در صورت تماس با خون و مایعات و بافت هاي بدندستورالع

 

  اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و - الف :دستورالعمل ایمنی

  برنده در کارکنان بهداشتی درمانی

ده از مهمترین موارد آلودگی کارکنان با توجه به اینکه جراحات ناشی از فرورفتن سرسوزن و وسایل تیز و برن

محسوب می شود، رعایت نکات ذیل به منظور پیشگیري از جراحات و  HBV/HCV/HIVبهداشتی درمانی با 

  :صدمات مزبور الزامی است

جهت شکستن ویال هاي دارویی ترجیحاً از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد و در  )1

  .غ اره استفاده شده و جهت رعایت اصول ایمنی در داخل یک محافظ مثل پد گرفته شوند صورت نیاز از تی

پس از تزریق از گذراندن درپوش سرسوزن اکیداً خودداري نمائید مگر در شرایط خاص از جمله اخذ نمودن  )2

  .یا کشت خون ABGخون جهت 

  .از شکستن و یا خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداري نمائید )3

ارد ضروري جهت گذراندن در پوش سرسوزن از وسیله مکانیکی جهت ثابت نگهداشتن در پوش در مو )4

  .استفاده نمائید و یا از یک دست جهت گذاردن در پوش سرسوزناستفاده کنید

جهت حمل وسایل تیز و برنده از ریسیور استفاده نمائید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم  )5

  .خودداري نمائید

  .اجتناب نمائید...) بیستون، سرسوزن و (از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده  )6

احتیاطات عمومی در حین انجام هرگونه اقدام درمانی که احتمال آلودگی با خون و سایر ترشحات بدن وجود  )7

  :دارد به شرح ذیل می باشد

از دستکش استفاده شود و موضع با در صورتی که بریدگی و یا زخمی در دستها وجود دارد، الزامی است  

  .پانسمان ضدآب پوشانده شود

جهت حفاظت بدن در قبال آلودگی با خون و یا ترحشات بدن، استفاده از پیش بند پالستیکی یکبار مصرف  

  .ضروري است

در صورتی که احتمال ترشح خون و یا قطعاتی از نسوج و یا مایعات آلوده به چشم و غشاء مخاطی وجود  

  .استفاده از ماسک و عینک محافظ ضروري است دارد،

  .در صورتی که بیمار دچار خونریزي وسیع است، استفاده از گان ضدآب ضروري است 

در صورتی که کارکنان دچار اگزما و یا زخمهاي باز می باشند، معاینۀ پزشک جهت مجوز شروع فعالیت در  

  .بخش ضروري است

 دستورالعمل ایمنی : 

 فوري پس از تماس در کارکنان بهداشتی، درمانی کمک هاي اولیه - ب  

با توجه به اینکه جراحات و اتفاقات عمده در حین انجام اقدامات و روش هاي درمانی شامل موارد ذیل است، کمک 

  :هاي اولیه فوري مطابق با دستورالعمل جهت بهره برداري اعالم می شود
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         انیفرورفتن سرسوزن بدست کارکنان بهداشتی درم  

      شدن خون و یا سایر ترشحات آلوده بدن بیمار بهه پاشید:  

   

  بریدگیهاي باز)1

  )چشمها(ملتحمه )2

  )براي مثال داخل دهان(غشاء مخاطی )3

  .گاز گرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود)4

  کمک هاي اولیه فوري  -الف 

  شستشوي زخم با صابون و آب ولرم)1

  خودداري از مالش موضعی چشم)2

  .شستشوي چشم ها و غشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی)3

  .گزارش فوري سانحه به سوپروایزر بالینی - ب

ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حین کار توسط سوپروایزر و تشکیل پروندة بهداشتی کارکنان و اطالع  - ج

  ارستانی و پی گیري از طریق مراجع مربوطهبه مدیر و مسئول مرکز و طرح در کمیته کنترل عفونت بیم

  .تشکیل پرونده و پی گیري مورد -د

با ) مددجو-بیمار(در صورتی که آلودگی منبع تماس : بررسی میزان خطر بیماریزایی ناشی از تماس در کارکنان - ه

ساعت اول تحت  محرز شود، الزامی است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممکن ترجیحاً در عرض HIVعفونت 

  .مراقبت هاي درمانی با نظر پزشک متخصص عفونی قرار گیرد

میلی لیتر خون از فرد مورد  5- 10می باشد،  HIV/HBVدر صورتی که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده  -و

   .تماس گرفته و به منظور پی گیري آتی ذخیره می شود

 HIVو  B/Cمیلی لیتر خون از منبع تماس جهت بررسی هپاتیت  5- 10پس از تماس جهت تعیین عفونت منبع،  - ز

  اخذ و مورد آزمایش قرار می گیرد
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 کلیه پرسنل: دامنه کاربرد و مخاطبین

  :ریف اتع

ت زمانی که فرد به دلیل بیماري جهت طی مراحل درمانی  پس از طی مراحل اداري از محیط کار مد:مرخصی استعالجی 

 .وشغل خود جدا می شود 

عوامل فیزیکی ،شیمیایی، بیولوژیکی ، (بیماریی  که فرد شاغل  در اثر تماس با عوامل زیان آور محیط کار :بیماري شغلی 

  ی شود   خود به آن مبتال م)   ارگونومیکی و روانی 

 

 متناسب - 3پشتیبانی از سالمت نیروي کار -2فراهم کردن رفاه و ایمنی شاغلین در صورت ابتال به بیماري - 1: هدف

روانیناشی از بیماري براي فرد شاغل و - کاهش اثرات و عوارض روحی- 4سازي کار با فرد شاغل در صورت ابتال به بیماري

 خانواده او

 رعایت قوانین اداري سازمان تامین اجتماعی و قوانین اداره کار و  به ملزمخود را  بیمارستان شهید رجایی: خط مشی

الزامات مربوطه در صورت ابتال به بیماري در حین اشتغال فرد ، با هدف فراهم کردن رفاه ،ایمنی و سالمت شاغلین و 

به خصوص بیماري ناشی از کار  همچنین کاهش اثرات و عوارض روحی و روانی در صورت ابتال فرد شاغل به بیماري و

را براي رسیدن به این اهداف تهیه آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مربوط به بیماري  برنامه خودو . می کند

مسئول اجرا  ونظارت آن .کارکنان و مرخصی هاي مربوطه، آموزش و اطالع رسانی این دستورالعمل ها به پرسنل می داند

 .کارگزینی و واحد بهداشت حرفه اي می باشدبر عهده امور اداري،

  روش اجرایی: 

 1-هاي کارکنان و مرخصی هاي مربوطه توسط امور اداري و کارگزینی تهیه آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به بیماری

 شده است

و حاکمیت بالینی انجام شده کتابچه بدو ورود و آگاه کردن افراد از وجود دستورالعمل هاي موجود توسط امور اداري -2

  .است

انجام معاینات دوره اي وارزیابی نتایج معاینات جهت  اتخاذ تدابیر بهداشتی وایمنی در دستور کار کارشناس بهداشت -3

  .حرفه اي قرار گرفته شده است

یابی در بیمار ثبت کلیه حوادث  وبیماریهاي  پرسنل وگزارش آن به واحد بهداشت حرفه اي جهت  آنالیز آماري و- -4

 .دستور کار کارشناس بهداشت حرفه اي قرار دارد

  

 امور اداري،کارگزینی و واحد بهداشت حرفه اي:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  نت درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاو

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  خط مشی بیماري کارکنان:عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  2از 1    1/4/1392  
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  صاحبهمشاهده و م :روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

  ضمائم ( پیوست: ( 

 

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

  

  منابع و مراجع : 

: 

تامین اجتماعی قوانین ودستورالعمل هاي  سازمان- 1  

قوانین اداره کار  - 2  

 تجربه بیمارستان- 3

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  خط مشی بیماري کارکنان:عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  2از 2    1/4/1392  
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 .کلیه پرسنلی که به طور  مستقیم و غیر مستقیم در مواجه با مواد شیمایی قرار دارند: دامنه کاربرد و مخاطبین

  :ریف اتع

ور از مواد شیمیایی دراین گفتار  ،هرماده اي است که درقسمتها وبخشها به منظور شستشو ،ضد عفونی  ، منظ: مواد شیمیایی

دربخشهاي درمانی افراد  باآن درتماس ... بی حسی ، حالل ، رقیق سازي ، رنگ آمیزي، ساختمان سازي ، سوخت ،بی هوشی و

  .قام دارویی ومواد بیولوژیک از این تعریف خارج می باشندهستند ویا در قسمتهایی مثل تاسیسات کاربرد دارد وکلیه ار

  .برگه اي که حاوي اطالعات ایمنی وبهداشتی در مورد مواد شیمیایی است :  ››MSDS‹‹ برگ اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 

  :حاوي اطالعات گوناگونی می باشد که تعدادي از آنها عبارتند از  MSDSبه طور کلی یک 

اقدامات اولیه   -4آشنایی با خطرات احتمالی  -3ترکیب یا اطالعات مربوط به اجزاء سازندة آن  -2یاییهویت ماده شیم -1

شیوه صحیح   -7اقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقی ماده شمیایی - 6اقداماتاولیه در مواجهه با حریق  - 5اورژانسی

خواص فیزیکی و  -9اد در برابر ماده شیمیاییمحافظتافر/ روشهاي مهارکردن سرایت آن - 8حمل و نقل و نگهداري

اصولصحیح  - 13اطالعات اکولوژیکی  - 12اطالعات سمیت ماده شیمیایی  - 11پایداري و واکنشپذیري  - 10شیمیایی

  .سایر اطالعات  - 15اطالعات الزم در مورد جابجا کردن آن  - 14معدوم کردن پسماندهاي آن

  ) NFPA توسط( یک ماده شمیایی روشی براي طبقه بندي خطرات: عالمت لوزي

طراحی شده است روشی بین المللی براي شناساییخطرات مربوط به یک ماده شیمیایی خاص  NFPA عالمت لوزي که توسط

این عالمت خیلی مواقع در آزمایشگاهها، مکان هاي .تا کارکنان با استفاده از اطالعات آن دچارصدمه و آسیب نشوند. است

در جدول زیر خطرات گوناگون در لوزیمربوطه بوسیله . یی یا روي ظروف مواد شیمیایی پیدا می شودنگهداري موادشیمیا

  .کدهایی به شکل عدد نشان داده شده که به ترتیب شدت خطر تقسیم بندي شدهاند

 

  

  

  

  د بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالیستا

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  رگه هاي اطالع رسانی در خصوص ایمنی مواداستفاده صحیح از ب:عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  4از 1    1/4/1392  
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  :خطر حریق

  درجه سانتیگراد 23کمتراز : 4دماي اشتعال 

  اددرجه سانتیگر 38کمتراز : 3                    

  درجه سانتیگراد 93وکمتر از  38بیشتراز: 2                    

  درجه سانتیگراد 93باالتر از : 1                    

  غیرقابل اشتعال: 0                   

  خطر مرتبط با سالمتی

  کشنده: 4

  بی نهایت سمی : 3

  خطرناك: 2

  کمی خطرناك: 1

  واکنش پذیري

  احتمال منفجر شدن: 4

  احتمال انفجار درصورت ضربه یا حرارت :3

  تغییرات شیمیایی شدید: 2

  ناپایدار درصورت حرارت دادن: 1

  پایدار: 0

  خطرات ویژه

OX :اکسید کننده  

ACID :اسید  

ALK :قلیا  

CORR : خورنده  

USE NO WATER :ازآب استفاده نشود  

Radiactive :پرتوزا  

 

 کاهش عوارض و پیامدهاي ناشی از کار با مواد - 2واد شیمیاییافزایش آگاهی پرسنل در مورد خطرات م- 1: هدف

 شیمایی

 باتوجه به تنوع روز افزون مصرف مواد شیمیایی در بیمارستان  می داندملزم خود را بیمارستان شهید رجایی : خط مشی

رات مواد ت ایمنی مواد شیمیایی و اجراي آن ضمن افزایش آگاهی پرسنل در مورد خطیمدیر تهیه دستورالعملبا 

شیمیایی به گونه اي عمل شود که حتی المقدور افراد و منابع مالی سازمان از مخاطرات این مواد در امان باشند و 

مسئولیت نظارت .درصورت مواجهه ناخواسته با انجام اقدامات مناسب و فوري موجب به حداقل رسیدن عوارض آن شوند

 .رشناس بهداشت حرفه اي و بهداشت محیط می باشدو اجرایی این امر بر عهده مسئولین بخش ها،کا

 

  روش اجرایی: 

خرید (درخواست خرید هرماده شیمیایی جدید که پیش از این دربیمارستان مصرف نداشته است ، قبل از اقدام به خرید   .1

بوطه به واحد مر MSDSتوسط بخش متقاضی ، به منظور  تائید خرید و تهیه ....) تدارکات ، انبار دارویی ، تاسیسات و

 .بهداشت ارجاع می شود و در صورت تائید نوع و مقدار آن در  سایر مراحل خرید انجام می شود 

کارشناس بهداشت حرفه  تهیه برچسب و نصب آن بر روي ظروف حاوي مواد شیمیایی توسط:  برچسب نام ماده شیمیایی  .2

 .مسئولین بخش اي با هماهنگی

باید تدابیري اتخاذ نمایند که تا حد مقدور از کم خطر ترین مواد شیمیایی وبه حداقل  شها مسئولین بخ: د شیمیاییتهیه موا .3

  .مقدارممکن خریداري ونگهداري شود 

مسئولین بخشها وعامل خرید باید  مواد شیمیایی مصرفی را  به شکل آماده براي مصرف ودر بسته : کارکردن با مواد شیمیایی .4

 .با دستورالعمل مصرف وبرچسب ایمنی خریداري  نمایند  بندي اصلی  شرکت سازنده همراه
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این دستورالعمل  به وسیله  : تهیه  دستورالعمل مصرف مواد شیمیایی براي تک تک مواد شیمیایی مصرفی بیمارستان - 5

آموزش دستورالعملها برعهده کارشناسان واحد .هیه ودراختیار بخش هاي مصرف کننده قرار می گیردکارشناسان واحد بهداشت ت

 ..بهداشت ونظارت برحسن انجام آنها برعهده مسئولین بخش می باشد

تهیه برچسب و نصب آن بر روي ظروف حاوي مواد شیمیایی توسط مسئولین بخش باهماهنگی :  برچسب نام ماده شیمیایی - 6

 .ناس بهداشت حرفه اي کارش

نام ماده شیمیایی و خطرات احتمالی در صورت استفاده از آن  –نام و آدرسسازنده : بر روي هر ظرف، برچسبی داراي مشخصات- 7

را نیز .. اقدامات اولیه اورژانسی و  -بیشتر سازندگان مواد شیمیایی اطالعات اضافی دیگري مانند خواص فیزیکی.را قیدمی شود 

 CFR29 )،1450،1910(تعریف شده است  OSHA براساس استاندارد مربوطبه آزمایشگاه که توسط. سب قید می کنندروي برچ

باید مسئولین آزمایشگاه وسایر قسمتها مطمئن باشند که ظروف حاوي مواد شیمیایی خطرناك موجود در آزمایشگاه، بدون 

ي حالل یا مواد شیمیایی دیگري کهبرچسب آن به مرور زمان همچنین ظروف حاو. برچسب یاداراي برچسب مخدوش شده نباشند

مقادیر کممواد شیمیایی که به طور موقت در ظروف آزمایشگاه نگهداري می .خراب شده باید مجدداً برچسب جدید نصب گردد

 .شوند باید داراي برچسبنام ماده شیمیایی و خطر مربوط به آن باشند

امکان از خرید بیش از نیاز مواد شیمیایی خود داري شود و از ذخیره مواد شیمیایی خطرناك تا حد : انبار کردن مواد شیمیایی- 8

شیوه صحیح نگهداري مواد شیمیاییهمیشه .در داخل بخش ها خودداري شود نظارت براین امر به عهده مسئولین بخش می باشد

نار همدیگرنگهداري می شوند ممکناست باهمدیگر مواد شیمیایی که به شیوه ناصحیح در ک.یکی از مطالب بسیار بااهمیت است

گاهی اوقات نگهداریناصحیح مواد شیمیایی عالوه بر آلودگی، باعثهدررفتن مواد و .واکنش داده و محصوالت خطرناك تولید کنند

 .رعایت نکات ذیل می توان خطرات ناشی ازناسازگاري مواد را حذفکند.کاهش خواص و اثرات موادشیمیایی می شود

 .پتاسیم ومنیزیم خودداري کنید -از نگهداري اسیدها در مجاورت بازها یا فلزاتفعال مانند سدیم •

 .از نگهداري جامدات یا اسیدهاي اکسیدکننده درمجاورتاسیدهاي آلی و موادقابل اشتعال اجتناب نمائید •

 .محلولهاي آبی خودداري کنیداز نگهداري موادي که با آبواکنش می دهند در اطراف سینک دستشویی یا نزدیکی •

 -مانند سدیم سیانید(ازنگهداري اسیدها در مجاورت موادي که در تماس باآنها گازهاي سمی تولید می کننداجتناب کنید  •

 ) سولفیدآهن

بسته مسئولین بخشها وعامل خرید باید  مواد شیمیایی مصرفی را  به شکل آماده براي مصرف ودر : کارکردن با مواد شیمیایی- 9

  درصورت عدم وجود موادشیمیایی به .بندي اصلی  شرکت سازنده همراه با دستورالعمل مصرف وبرچسب ایمنی خریداري  نمایند 

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  4از 3    1/4/1392  
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توسط  ....) رقیق سازي ، تغلیظ و(م جهت تبدیل شکل وغلظت مورد نظر براي مصرف ویا عدم توجیح اقتصادي ، فرایند الز

 .کارشناسان آزمایشگاه ودرمحلی که داراي تهویه مناسب می باشد  انجام می گیرد

 

  

 بهداشت محیطکارشناس مسئولین بخش ها،کارشناس بهداشت حرفه اي و :  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  مشاهده ومصاحبه:روش نظارت بر خط مشی 

 مور نیاز  امکانات و تسهیالت: 

  ضمائم ( پیوست: ( 

  

 

  

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  ارستان بیم

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

  منابع و مراجع : 

 

 oshaالزامات و قوانین -3تجربه بیمارستانی  –2کتاب عوامل شیمیایی زیا ن آور  مهندس قاسم خانی –1

 

  

  

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  ت و اعتبار بخشی معاونت درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظار

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  4از 4    1/4/1392  
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 درمانی و خدمات- کلیه پرسنل بخش بستري: دامنه کاربرد و مخاطبین

 ریف اتع: 

 .ی باشد گذرادن در پوش سرنگ بعد از استفاده از آن و انجام تزریق م RECAPPINGمنظور از

  needleآسیب هاي ناشی از تماس با 

این آسیب ها شامل بریدگی ها ، سوراخ شدگی ها ، شکافها ، خراشیدگی ها و زخم ها ي عمیق است که بوسیله تماس با 

needle این آسیب ها در هر زمانی می تواند رخ دهد ، مانند زمانی که افراد از . بطور ناگهانی ایجاد می گرددneedle 

  . فاده می کنند ، آن را جدا می نمایند یا اینکه آن را براي استفاده آماده می کنند است

 

 افزایش سطح آگاهی پرسنل در زمینه نحوه صحیح و - 2پیشگیري از بیماري ها و آسیب هاي منتقله از راه خون- 1: هدف

 Needle stickجراحاتناشیازکاهش - 3ایمن انجام کار 

 به رعایت الزامات و دستورالعمل هاي نظام مراقبت از عفونت هاي ملزم  یی خود رابیمارستان شهید رجا: خط مشی

خود را تهیه  برنامهو .کاهش و پیشگیري از بیماري ها و پاتوژن هایمنتقله از راه خون می نماید هدفبیمارستانی با

اده  و همچنین برگزاري دستورالعمل ها ي ایمنی در زمینه ممنوعیت گذاردن درپوش سرنگ و سرسوزن بعد از استف

نظارت بر اجراي برنامه بر عهده سوپروایزر کنترل عفونت و .کالس آموزشی جهت ارتقاءسطح آگاهی پرسنل قرار می دهد

 .سوپروایزر آموزشی می باشد

 

 روش اجرایی 

به تمامی کارکنان بخش درمان توسط  recappingاطالع رسانی از طریق آموزش هاي الزم در خصوص خطرات  - 1

 وپروایزر کنترل عفونتس

تهیه و اطالع رسانی خط مشی ممنوعیت گذرادن در پوش سرنگ به کلیه پرسنل مواجه توسط سوپر وایزر کنترل عفونت و  - 2

 . کارشناس بهداشت حرفه اي 

  به پرسنل توسط سوپروایزر کنترل عفونت recappingآموزش نحوه صحیح تزریق و عدم انجام  - 3

 توسط سوپروایزر کنترل عفونت و مسئولین بخش ها recapping نظارت کافی بر عدم اجراي  - 4

 )توسط سوپروایز کنترل عفونت(شرکت افراد در برنامه هاي آموزشی مرتبط با پیشگیري از عفونتها - 5

 شدن به مسئولین بخش،سوپر وایز کنترل عفونت  و واحد بهداشت حرفه اي needl stickگزارش فوري   - 6

  

 روایزر کنترل عفونت و سوپروایزر آموزشیسوپ:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  

  

  

  میت بالینی دانشگاه     بسمه تعالیستاد بهبود کیفیت و حاک

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  و سرسوزن بعد از استفاده)  RECAPPING(درپوش سرنگ گذاردنممنوعیت :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  3از 1    1/4/1392  
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  مشاهده و مصاحبه:روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

  

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  انتهیه کنندگ

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

  تجربه بیمارستان - 2                  1386فروردین  -49شماره  - فصل نامه پرستاري ایران -1: منابع و مراجع 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  اشت حرفه ايبهد:نام واحد 

  و سرسوزن بعد از استفاده)  RECAPPING(درپوش سرنگ گذاردنممنوعیت   :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  3از 2    1/4/1392  
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  ضمائم ( پیوست: ( 
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 کلیه پرسنل بیمارستان: دامنه کاربرد و مخاطبین

  :تعریف 

شرایطی که در یک مدت زمان کوتاه خسارات زیادي را ایجاد می کند و معموال سازمان به تنهایی نمی تواند 

مانند وضعیت هایی که باعث نشت و پاشش موادشیمیایی، . دشرایط به وجود آمده را به حالت طبیعی برگردان

 .شرایط اضطراري می تواند طبیعی یا ناشی از فعالیت هاي سازمان باشد. آتش سوزي، انفجار، زلزله، سیل
 

 کاهش پیامدهاي زیست -2ایمنی و بهداشتی/پیشگیري و کاهش خسارات مالی و پیامدهاي زیست محیطی- 1: هدف

 ی و بهداشت حرفه ايمحیطی و آثار ایمن

شناسایی شرایط اضطراري بالقوه و تعیین روش هاي واکنش جهت مقابله با آن شرایط به  بیمارستان شهید رجائی: خط مشی

منظور کاهش پیامدهاي زیست محیطی و آثار ایمنی و بهداشت حرفه اي و همچنین پیشگیري و کاهش خسارات مالی و پیامدهاي 

اشتی، انجام اقدامات مؤثر جهت نجات، معالجه و درمان مصدومین و جلوگیري از سرایت حادثه به ایمنی و بهد/ زیست محیطی

  .را تضمین می نمایدواحدهاي مجاور بیمارستان 

  

:روش اجرایی   

.ه است دمدیر بحران در بیمارستان انتصاب گردیدو شرح وظایف  به ایشان  ابالغ گردی-1  

  .ایط اضطراري توسط کارشناس بهداشت حرفه اي بیمارستان تدوین شده استدستورالعمل آمادگی و واکنش در شر- 2

  .برنامه مدیرت بحران توسط کلیه مسئولین بخش هاي بیمارستان تهیه گردیده است - 3

 .چارت بحران جهت حضور اورژانسی پرسنل تهیه گردیده است - 4

 .دستورالعمل در کلیه بخشهاي بیمارستان موجود می باشد- 5

 .در بیمارستان تشکیل شده است  CPRش نشانی ، تیم زلزله و تیم تیم آت- 6

 .آموزشهاي الزم به صورت دوره اي به کلیه تیم ها داده می شود- 7

 .مانورهاي زلزله و آتش نشانی هر شش ماه یکبار در بیمارستان برگزار می گردد- 8

 

  

 تیم مدیریت بحران در بیمارستان:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

 مشاهده و مصاحبه :رت بر خط مشی روش نظا 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

  

  

  

  بسمه تعالی ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه    

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

  آمادگی و و اکنش در شرایط اضطراري:عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  بازنگريتاریخ آخرین   تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  2از  1    1/4/1392  
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  ضمائم ( پیوست: ( 

 

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   ارلیال رستگ

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

 

  :منابع و مراجع 

  ISO 14001:2004استاندارد             - 

  OHSAS 18001-2007استاندارد            - 

  روش اجرایی اقدام اصالحی و پیشگیرانه         - 
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 کلیه پرسنل:  دامنه کاربرد و مخاطبین

 هاي قابلیت و ها محدودیت با متناسب که اي گونه به تتجهیزا و مشاغل محیط، سازي بهینه و اصالح علم :ارگونومی :تعریف

 .باشد انسان

 

 پیشگیري از آسیب ها  - 3متناسب سازي کار و محیط کار با انسان -2 تامین و ارتقاء سطح سالمت نیروي کار - 1: هدف

 و بیمار هاي شغلی

روي کار را و در اختیار داشتن نیروي کار تامین و ارتقاء سطح سالمت نیبه  متعهدخود را بیمارستان شهید رجایی  : خط مشی

به رعایت  ملزمبراي دستیابی به اهداف فوق خود را .می نماید متناسب سازي کار و محیط کار با انسان سالم، بارور و با انگیزه و

کادر همچنین پیشگیري از آسیب ها و بیمار هاي شغلی و حفاظت کارکنان بخصوص .اصول ارگونومی در محیط کار می داند

خود را از طریق  برنامه هايو . را در دستور کار خود قرار می دهد پرستاري و خدمات در برابر فشارهاي بیش ازحد جسمی و روانی

پیش می و اتخاذ تدابیر ایمنی و ارگونومی ،بکارگیري تجهیزات و امکانات استاندارد در محیط کار  یآموزشبرگزاري کالس هاي 

  .وقت و زمان برگزاري کالس ها برعهده سوپروایزر آموزشی وکارشناس بهداشت حرفه اي می باشدمسئولیت تعیین .است.برد

 

   :روش اجرایی 

 .صورت می گیرد شناسایی و تجزیه وتحلیل خطرات ارگونومیکی محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه اي - 1

در دستور  عضالنی- و شدت اختالالت اسکلتیبکارگیري برنامه همه جانبه و وسیع ارگونومی در جهت کنترل میزان بروز  - 2

 .کار مدیر بیمارستان قرار دارد

نحوه صحیح حمل بار و بیمار از طریق تهیه برشور  پوسچر صحیح حین انجام کار، آموزش پرسنل در مورد   - 3

 .توسط کارشناس بهداشت حرفه اي صورت می گیرد....ها،پوستر

 .حد بهداشت حرفه اي صورت می گیردبه وا گزارش عالئم اولیه بیماري توسط افراد - 4

 .صورت می گیرد عضالنی هستند- معاینات شغلی اختصاصی براي کارکنانی که دچار آسیب هاي پیشرفته اسکالتی - 5

 .تهیه تجهیزات و امکانات استاندارد جهت متناسب سازي محیط کار و کار با فرد شاغل در دستور کار مدیریت قرار دارد - 6

 

 مدیر بیمارستان، کارشناس بهداشت حرفه اي، سوپروایزر آموزشی:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

 

  مشاهده و مصاحبه :روش نظارت بر خط مشی 

  تجهیزات و امکانات استاندارد جهت متناسب سازي محیط کار و کار با فرد شاغل :امکانات و تسهیالت مور نیاز 

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان

  هیدرجاییش تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي:نام واحد 

    رعایت اصول ارگونومی :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  2از 1    1/4/1392  
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  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   و نام خانوادگی نام 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  بلند پرواز 

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

  منابع و مراجع:  

شیوه هاي ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی دکتر علیرضا - 2    90ئین نامه حفاضت فنی  اداره کار وامور اجتماعی  سال آ -1

 چوبینه

 
 

  

  ضمائم ( پیوست: ( 

  

  :تعهدات

تهیه  - 3صحیح حمل و جابجایی بار و بیماران  اجباري نمودن روش -2کاهش و محدود کردن حمل دستی بار و بیمار - 1

- آموزش مستمر کارکنان در زمینه پیشگیري از بروز آسیب هاي اسکلتی - 3تجهیزات و تسهیالت مکانیکی براي حمل بار و بیمار 

شارکت تشویق به م - 6الزامی نمودن کارکنان به گزارش دادن عالئم و نشانه هاي شروع آسیب هاي اسکلتی عضالنی  - 5عضالنی

  )استقبال از گزارش کارکنان از شرایط نا ایمن محیط کار(کارکنان به طرق مختلف
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 پرسنل درمانی و خدماتی: دامنه کاربرد و مخاطبین

  تعریف: 

 حفظ سالمت بیماران-2حفظ سالمت فرد شاغل - 1: هدف 

 خود در زمینه حفظ سالمت شاغلین و بیماران و کنترل و پیشگیري  اهدافبیمارستان شهید رجایی جهت دستیابی به : خط مشی

 و فعالیتبرنامه .به رعایت الزامات ایمنی و سالمت سغلی کارکنان می داند ملزماز بیماري هاي عفونی منتقله از راه خون خود را 

همچنین و  هاي که در این زمینه در بیمارستان صورت می گیرد عبارت است از ایمن سازي و واکسیناسیون پرسنل قبل از استخدام

تشکیل پرونده بهداشتی جهت کارکنانی که با توجه به نوع وظائف محوله واحدي یا فردي اقدامات پرخطر دارند می نمایدمسئول 

 .وپروایزر کنترل عفونت و کارشناس بهداشت محیط می باشداجرا و نظارت بر عهده س

  روش اجرایی: 

  .انجام واکسیناسیون و معاینات قبل از استخدام براي پرسنل انجام می گیرد - 1

 .تشکیل پرونده بهداشتی براي پرسنلی که با خون و فراورده هاي خونی در ارتباط هستند - 2

 .فراد از وجود آنها در دستور کار سوپروایزر کنترل عفونت قرار داردتهیه دستورالعمل هاي موجود و اطالع و آگاهی ا - 3

  .انجام دوره اي معاینات در طول دوره کار ي صورت می گیرد - 4

 سوپروایزر کنترل عفونت و کارشناس بهداشت محیط:  مسئول پاسخگویی خط مشی 

  مشاهده و مصاحبه :روش نظارت بر خط مشی 

  امکانات و تسهیالت مور نیاز: 

 ضمائم ( ست پیو: ( 

  

  تصویب کننده و ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کنندگان

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی   نام و نام خانوادگی 

  خانوادگی 

نام و نام   امضاء  سمت سازمانی

  خانوادگی 

  امضاء  سمت سازمانی

کارشناس   لیال رستگار

بهداشت حرفه 

  اي

حسن   

  غیاثی 

مدیر 

  بیمارستان 

شهرام   

  ند پرواز بل

رئیس 

  بیمارستان 

  

                مدیر بیمارستان  حسن غیاثی

کارشناس   سعید طاهري

  بهداشت محیط

              

 

  کتابچه ایمنی و سالمت شغلی در بیمارستان، تجربه بیمارستان: منابع و مراجع  

  

  

  

  ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه     بسمه تعالی

  ندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                               اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درما

  شهیدرجایی تخصصی و فوق تخصصی مرکز   

  بهداشت حرفه اي: نام واحد 

  اجرا و ثبت برنامه ایمن سازي :عنوان خط مشی 

  کد  صفحه  تاریخ بازنگري بعدي  تاریخ آخرین بازنگري  تاریخ ابالغ

  CG-PP:1  2از 1    1/4/1392  
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