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 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 بیمارستان شهیدرجایی

 

  راهنماي تکمیل فرم ثبت و گزارش حوادث

 

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

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

حوادث منجر به صدمات بدنی و چه حوادث منجر به خسارات مالی و حتی مواردي که منجر به صدمه بدنی یا خسارات مالی 

براي مثال اگر قسمتی از بدن بیمار به هر دلیل در قسمت هاي مختلف تخت گیر کند هر چند با ،شبه حوادث( نیز نمیشوند

تکمیل و به ...) وز صدمه اي نشود،افتادن و لیز خوردن فرد بدون بروز هیچ صدمه اي و اقدام فوري پرسنل منجر به بر

 .بهداشت حرفه اي ارائه دهید کارشناس

   :حادثه 

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

  :شبه حادثه

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

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

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

  

  :یل فرم ثبت حوادثنحوه تکم

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

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

با آن  فرد که تجهیزات ، ابزارها.  )......،حمل بیمارپزشکی،حمل سطل هاي زباله جهت تخلیهکردن تجهیزات،تعمیر تجهیزات 

 .سروکار داشته است را ذکر کنید

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

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

صدمه به فرد بعلت نقص در  ،،لیز خوردن فرد بعلت سطح لغزنده،کشیدگی و فتق کمر حین حمل بیماربعلت سنگینی سطل

 ....تجهیزات

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

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

 ...بریدگی انگشت دست،ورود مواد عفونی به چشم بدون ایجاد جراحت یا همراه با جرات،

اسید ضدعفونی کننده ها،کلرین، بتونی، کف :المث؟است کرده وارد آسیب فرد به مستقیما که اي ماده یا ئیش

  ....تجهیزاتلوله آزمایشگاه،،استیک،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

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

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

 کار محیط در مشابه حوادث دیگر و خوردن لیز و افتادن چون مواردي نتیجه در که شود می محسوب حوادث جزء صورتی

 ).دهند رخ

 پوستی 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 ،یژیکوبیول عوامل با همراه که هستند بیماریهایی تنفسی، موارد

 .است

 باحساسیت 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 ، باال

 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

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

   ...فرمالین مانند دیگر سمی مواد از ناشی

   شغلی بیماریهاي سایر

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

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

 ...،هپاتیت،خیم

  :موارد قابل ثبت

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

کمک هاي (ه کار دیگر،درمان پزشکی رفتن روز کاري،محدود شدن توانایی انجام کاریا انتقال بکه منجر به از دست 

ي غیر قابل بیمار ي هاهمچنین موارد مرتبط با کار مثل سرطان،)اولیه،بیهوشی،بیماري و صدمات تشخیص توسط پزشک 

رفتن اتفاقی سر سوزن در پوست  فرو،سوراخ شدن پرده سماخ ،رداشتن استخوان بترك مو و ،بازگشت مزمن،شکستگی 

 هاي سوختگی یا حشرات گزش ، شکستگی ، شدگی سوراخ واسکلتی عضالنی  ،اختالالتبرنده و یزت ناشی از وسائل ،بریدگی

 و مفاصل و عضالت کشیدگی و کوفتگی از ناشی هاي آسیب ، اشعه تابش یا و شیمیایی مواد ، حرارت ، برق از ناشی

 دیگر و خوردن لیز و افتادن چون مواردي نتیجه در که شود می محسوب حوادث جزء صورتی در البته (پیوندي رباطهاي

بیمار به هر دلیل در قسمت هاي مختلف تخت گیر کند مانند اینکه ( شبه حوادث و).دهند رخ کار محیط در مشابه حوادث

 .قابل ثبت هستند ... سایر مواردو ).هر چند با اقدام فوري پرسنل منجر به بروز صدمه اي نشود



 

 

  

  

  

 
  بیمار شده یا آسیبی  دیده است ؟ 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

  بیماري یا آسیب را ثبت نکنید 

 خیر

 خیر

 OSHAچارت تصمیم گیري براي موراد قابل ثبت 


