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 OHSAS18001 در این فصل، تعاریف و مفاهیم مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی برمبنای استاندارد
توضیح داده می شوند. الزم به ذکر است که در استانداردهای دیگر مثل سیستم مدیریت بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست HSE-MS برخی از تعاریف به دالیل تغییر در ماهیت کار تفاوت دارد. 
استاندارد  در  اما  نظرند  مد  نیز  اقتصادی   های  هزینه   HSE-MS استاندارد  در  مثال  طور  به 

OHSAS18001 مبنا فقط انسان بوده و موارد جانی مطرح می شود

1- تعاریف و اصطالحات :
       خطر

 OHSAS18001 تعاریف متعددی برای خطر در منابع مختلف ذکر گردیده است. ولی استاندارد
خطر را منبع، وضعیت یا اقدامی که دارای پتانسیل آسیب به صورت مصدومیت یا بیماری و یا 
ترکیبی از این ها باشد، دانسته و فرآیند تشخیص وجود خطر و تعریف خصوصیات آن را » شناسایی 

خطر « نامگذاری کرده است.
باتوجه به تعریف فوق هر عاملی که توانایی آسیب رساندن را داشته باشد خطر محسوب می شود، 
بنابراین می توان گفت که شمار خطر در محیط زندگی و محل کار زیاد است و باالخص در محیطی 
مثل بیمارستان انواع خطر وجود دارد که از آن جمله می توان به وسایل نوک تیز و برنده، وسایل و 
ابزار جراحی، خون و فراورده های آن، ترشحات آلوده و عفونی بیماران، پوسچرهای نامناسب کاری، 

تخت های بدون محافظ، الزام کار شبانه و ... اشاره کرد.
نمونه هایی از خطر در شکل زیر دیده می شود.

4
همانطور که در شکل فوق مشاهده می شود خطر شکل Aکشیدگی بیش از حد بدن، خطر شکل 

B پوسچر نامناسب کاری و خطر شکل Cاز نوع مکانیکی می باشد.
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     1-2-رویداد :
یا  آن(  وخامت  از  نظر  بیماری )صرف  یا  آن، مصدومیت  به موجب  که  کار  با  مرتبط  های  اتفاق 
مرگ و میر رخ داده یا می تواند رخ دهد.در حقیقت این رویداد است که می تواند منجر به حادثه 
شده و یا در حد شبه حادثه، ختم به خیر گردد. به عبارت دیگر، بالفعل شدن شرایط بالقوه خطر، 
رویداد است. به عنوان مثال در صورتی که خون آلوده بیمار روی لباس و یا دستکش پرستار بریزد، 

رویدادی اتفاق افتاده که منجر به حادثه نشده است.
    1-3-حادثه :

اتفاق یا رویداد ناخواسته ای که منجر به مصدومیت، بیماری و یا مرگ می شود. بر اساس ماده 
60 قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب 
آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در 
کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در 
خارج از محوطه کارگاه، عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه، بیمارستان و 
یا مراکز توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه 
محسوب می گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده 
باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق 

می افتد نیزحادثه ناشی ازکار محسوب میشود.
    1-4-شبه حادثه :

رویدادی غیرمنتظره، برنامه ریزی نشده و ناگهانی که منجر به ایجاد خسارت جانی نشود.
    1-5-ایمنی :

میزان یا درجه فرار از خطر و یا در امان بودن از ریسک خطر، تعریف شده 
است. در حقیقت هرچقدر از منبع خطر دورتر باشیم ایمن تریم. این دوری می تواند به واسطه 

فاصله باشد و یا لوازم حفاظت فردی.
    1-6-بهداشت :

کار  بهداشت  بیماری.  نبود  فقط  نه  و  روانی  و  رفاه جسمی  درجه  باالترین  در  نگهداری  و  ارتقاء 
عبارتست از ارتقا و نگهداری باالترین درجه رفاه جسمی، روانی و اجتماعی پرسنل همه مشاغل 
به علت شرایط کار و حفاظت آنها در برابر خطرهای ناشی از عوامل نامطلوب برای سالمتی فرد.    

1-7-بیماری :
شرایط قابل تشخیص نامطلوب جسمی یا ذهنی که از یک فعالیت کاری ناشی می گردد و یا بر اثر 

آن و یا شرایط مرتبط با آن بدتر می شود.
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    1-8-تفاوت بیماری با حادثه :
حادثه در روز مشخص، ساعت مشخص اتفاق افتاده و نتیجه آن مشخص می باشد. اما بیماری در 

دراز مدت و با نتیجه نامشخص حاصل می شود.
    1-9-ریسک :

ترکیبی ازاحتمال رخداد یک اتفاق خطرناک یا قرارگرفتن در معرض آن و وخامت مصدومیت یا 
بیماری که می تواند به موجب آن اتفاق یا قرار گرفتن در معرض آن، پدید آید. در فصول بعدی 

در خصوص ریسک توضیحات کاملی ارائه می شود.
     1-10-اهداف ایمنی و بهداشت شغلی :

نقطه مطلوب ایمنی و بهداشت شغلی، از نظر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی که یک سازمان، 
خود را مقید به دستیابی آن می داند. اگر برای انجام یک اقدام نیاز به زمان و هزینه باشد برای 

آن هدف تعریف می شود.
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فصل دوم 
قوانین وموازین ایمنی   

وسالمت شغلی
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قوانین دولتي و ایمني و سالمت حرفه اي
با توجه به اهمیت ایمني و سالمت، کارفرمایان همواره از طرف افراد جامعه، کارگران و کارمندان 
ایمني و سالمت  بیشتر در مورد  پذیرفتن مسئولیت  به منظور  کارگري  اتحادیه هاي  و  و گروه ها 
کارکنان تحت فشار بوده اند. این فشار ها باعث شده تا دولت ها به ایجاد قوانین پوشش دهنده ایمني 
و سالمت اقدام کنند که به دلیل عدم توجه کافي و وجود مشکالت بنیادي در اغلب موارد منجر به 
پیچیدگي فرایند تولید و عدم شمول برخي افراد در بعضي زمینه ها مي شوند. به عالوه این مشکل 
بوسیله تالش هاي غیر موثر و بدون برنامه بعضي از دولت ها، اتحادیه ها و شرکت ها حادتر مي شود 

)استون 2004، 647-646).

قوانین ایمني و سالمت حرفه اي در ایران
در هر یک از کشور ها براي ایمني و سالمت محیط کار قوانیني وجود دارد که البته شدت و ضعف 
آن با توجه به میزان توسعه یافتگي کشور ها متفاوت است. در کشور ایران نیز قوانیني براي این 
منظور پیش بیني شده است و بعد از انقالب نیز توجه ویژه اي به این امر شده است. براي صیانت 
حفاظت  عالي  شوراي  سوي  از  دستورالعمل هایي  رعایت  کشور  مادي  منابع  و  انساني  نیروي  از 
فني جهت تأمین ایمني و وزارت بهداشت جهت سالمتي تدوین مي شود که براي کلیه کارگاه ها، 
کارفرمایان و کارآموزان الزامي است )ماده 85 قانونکار(. شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهیه 
آیین نامه هاي حفاظت فني مي باشد ) ماده 86 قانونکار(در ایران اشخاص حقیقي و حقوقي که قصد 
تأسیس کارخانه داشته باشند باید طرح هاي خود را از نظر ایمني به تأیید وزارت کار )شوراي عالي 
از نظر سالمت به تأیید وزارت بهداشت برسانند. این موارد در خصوص واردات  حفاظت فني( و 

ماشین آالت هم صادق است ) مواد 87 الي 90 قانونکار(
در مورد کارکنان نیز کارفرمایان براي حفاظت از ایمني و سالمت کارکنان در محیط کار مکلف 
به تهیه تمامي وسایل ایمني و ارائه آموزش هاي الزم مي باشند. همچنین کارکناني که در معرض 
بیماري هاي ناشي از کار هستند باید پرونده پزشکي داشته باشند و هر سال یکبار توسط مراکز 
درماني مورد تأیید، معاینه شده و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بیماري ناشي از کار 
قسمت  در  کاهش حق السعي  بدون  را  فرد  این  است  مکلف  کارفرما  داده شود  تشخیص  فرد  در 
مناسب دیگري به کار گمارد. در صورت تعدد این بیماران وزارت کار مکلف است تا از محیط کار 
براي کنترل موارد ایمني و سالمت بازدید به عمل آورد و با بررسي شرایط و در صورت لزوم براي 
پیشگیري از بیماري هاي محیط کار کمیته حفاظت فني و بهداشت کار توسط وزارتخانه هاي کار و 

بهداشت تشکیل خواهد شد 
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وظیفه کمیته مذکور برقراري ارتباط میان وزارتخانه هاي مسئول و کارفرما مي باشد و این کمیته از 
افراد متخصص با تأیید وزارتخانه هاي مسئول تشکیل مي شود )ماده 91 الي 93 قانون کار(.

در صورتي که کارفرما در مورد ایمني و سالمت حرفه اي قصور کند برطبق قانون ملزم به جبران 
خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور کارگر، کارفرما مسئولیتي نخواهد داشت )ماده 
94 و 95 قانون کار(. به منظور اجراي صحیح این قوانین و ضوابط حفاظت فني و سالمت کارکنان 
اداره بازرسي وزارت کار تشکیل شده که وظایفي از قبیل نظارت براجراي قوانین، آموزش مسائل 
ایمني و سالمت، بررسي اشکاالت قوانین، رسیدگي به حوادث کاري و بازرسي هاي منظم بر طبق 
فانون دارد. نحوه بازرسي و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بیني شده است ) قانون کار مواد 

96 الي 106(
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فصل سوم:
اصول بهداشت در 

بیمارستان
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انجمن پزشکی آمریکا )AMA( و مجمع بیمارستانهای آمریکا )AMA( بیانیه مشترکی در حمایت 
از برنامه های بهداشت کارکنان بیمارستان ها در سال 1958 صادر کردند و با تعریف اصول اساسی 
بهداشت،  رعایت  با  باید  بیمارستانها  مقرر کردند که   ، بیمارستان  کارکنان  برای  بهداشتی  برنامه 

پیشگیری دارویی و ایمنی کار، به همه مردم خدمت کنند.
    3-1- بهداشت

بهداشت عبارت است از ارتقاء و نگهداری در باالترین درجه رفاه جسمی و روانی و نه فقط نبود 
بیماری. به صورت کاربردی می توان بهینه نگه داشتن وضعیت جسمی و روانی را بهداشت دانست. 
به عبارت دیگر بهداشت، سالمتی کامل جسم و روان را شامل می شود که در این زمینه بهداشت 
حرفه ای )شغلی(، بهداشت فردی و بهداشت محیط سه شاخه اصلی آن می باشند که در زیر به 

آنها اشاره می شود:
    3-2- بهداشت حرفه ای

جهانی  بهداشت  سازمان  مشترک  کمیته  است.  پیشگیری  پزشکی  اساساً  ای  حرفه  بهداشت 
)W.H.O( و سازمان بین المللی کار )I.L.O( در نخستین دوره خود که در سال 1950 برگزار 
شد، بهداشت حرفه ای را چنین تعریف کرده است : ارتقاء و نگهداری باالترین درجه رفاه جسمی، 
روانی و اجتماعی پرسنل همه مشاغل به علت شرایط کار، حفاظت پرسنل در برابر خطرهای ناشی 
از عوامل نامطلوب برای سالمتی، به کار گماردن و نگاه داشتن پرسنل در محیط شغلی مطابق با 

وضعیت فیزیولوژیکی و روان شناختی او و به طور خالصه تطابق کار با انسان.
پیش از این ، بهداشت حرفه ای را به طور کلی در رابطه با کارخانه ها و معادن در نظر می گرفتند و 
از این رو اصطالح های بهداشت صنعتی و سالمت صنعتی معمول بود. اینک مفاهیم نوین بهداشت 
کار،همه مشاغل از جمله کارهای ساخت و ساز، بازرگانی و تجاری، خدمات ، کشاورزی و جنگل 

داری را هم در بر می گیرد.
     3-3- سالمت پرسنل

پرسنل، بخشی از کل جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و عوامل مؤثر بر جمعیت به همان اندازه 
بر پرسنل هم اثر می گذارد. این عوامل عبارتند از: مسکن ، آب ، فاضالب و دفع زباله ، تغذیه و 
آموزش. عالوه بر عوامل نامبرده، سالمت پرسنل به مقیاس گسترده ای تحت تأثیر شرایط موجود 

در محل کار آنها هم می باشد.
یکی از اهداف بهداشت حرفه ای ، تأمین محیط شغلی سالم است ، به طوری که سالمت پرسنل را 
حفظ کند و کارایی را افزایش دهد. در محیط کار، عوامل زیان آور مختلفی وجود دارد و هر کدام 

تحت شرایط مناسب می توانند برای کارگران ایجاد خطرات و زیان هایی را نمایند.
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پرسنل، بسته به نوع کار خود با شش نوع خطر ممکن است مواجه شوند :
           1- خطرات فیزیکی

2- خطرات شیمیایی  
3- خطرات بیولوژیکی  

4- خطرات ارگونومیکی  
5- خطرات مکانیکی  

6- خطرات روان شناختی  

   خطرهای فیزیکی
سر و صدا، نور و روشنایی ، ارتعاش ، پرتوها ، گرما و سرما، فشار و ... از جمله خطرهای فیزیکی 

می باشند.
  خطرهای شیمیایی

عوامل شیمیایی در محیط کار در برگیرنده تمام مواد اولیه، مواد خام ، مواد واسطه 
و فرآورده های اصلی که در صنایع به کار می روند یا تولید می شوند، می باشد. این مواد که 
ممکن است به شکل گاز، مایع و یا جامد باشند منشأ طبیعی و یا مصنوعی دارند. آالینده های 
شیمیایی محیط کار را بر حسب حالت فیزیکی ، ترکیب شیمیایی و یا اثرات فیزیولوژیک تقسیم 

بندی کرده اند.
MSDS یا همان برگه اطالعات ایمنی مواد در مناطقی که افراد با مواد شیمیایی کار می کنند، 
نصب می شود. در این برگه اطالعاتی مانند : قابلیت اشتعال، خورندگی ، سوزانندگی و کمک های 
اولیه در هنگام پاشیدن داخل چشم یا روی پوست و ... داده شده است که افراد باید این اطالعات 
را در مورد ماده شیمیایی که با آن کار می کنند، بدانند. یک MSDS شامل چند بخش می شود :

بخش 1 : اطالعات محصول
بخش 2 : عناصر خطر زا

بخش 3 : اطالعات فیزیکی
بخش 4 : خطر حریق و انفجار

بخش 5 : اطالعات واکنش پذیری
بخش 6 : خصوصیات سم شناسی/ اطالعات خطرات بهداشتی

بخش 7 : کمکهای اولیه
بخش 8 : پیشگیری

بخش 9 : اطالعات مربوط به نگهداری و چینش مواد شیمیایی
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     خطرات ارگونومیکی
1- ارگونومی علمی است که انسان و تعامل آنرا با محصوالت ، تولیدات ، تجهیزات ، امکانات ، روشها 
و محیط )کار و زندگی( مورد مطالعه قرار می دهد و علیرغم علوم فنی – مهندسی )که عموماً به 

تکنیک ها و فنون می پردازد( به انسان و طراحی وسایل برای افراد تأکید دارد.
2- ارگونومی علم و تکنیکی است که به آنالیز مسائل شاغلین در محیط های کار و زندگی آنها 
پرداخته و سعی در تجزیه و تحلیل ارتباط ها و شرایط و وضعیتهای زندگی و تطابق آنها با نیازها 

و قابلیتهای انسان دارد.
3- ارگونومی علم مطالعه انسانها در حین کاربری و درک ارتباطات پیچیده میان افراد و جنبه های 

فیزیکی و روانشناختی محیط کار ، نیازهای شغلی و روشهای کار می باشد.
4- ارگونومی علم اصالح و بهینه سازی محیط، مشاغل و تجهیزات و تطابق آنها با قابلیت ها و 
محدودیتهای انسان می باشد و دو هدف عمده، یعنی ارتقاء سطح بهداشت و افزایش بهره وری را 

دنبال می کند.
بهداشت شغلی »OSHA« می گوید: کارفرمایان، ساالنه 20 میلیون دالر صرف  و  ایمنی  اداره 
هزینه های غرامت صدمات و بیماریهای ارگونومیکی پرسنل خود می کنند. به خوبی ثابت شده 
است که یک برنامه ارگونومی مؤثر می تواند به شرکتها در کاهش هزینه های غرامت کارگرانشان 
کمک کند. اداره آمار عمومی در یک مطالعه منتشر شده در سال 1997 دریافت که محدوده کاهش 
هزینه های غرامت کارگران در رابطه با ارگونومی برای پنج شغل مورد آزمایش، پس از اینکه آنها 
یک برنامه ارگونومی اجرا کردند، 35 تا 91 درصد بوده است و روی هم رفته آن پنج کمپانی ساالنه 

3/7 میلیون دالر کمتر برای هزینه های غرامت کارگران در رابطه با ارگونومی می پردازند.
با توجه به اینکه در چاپ جدید کتابچه OHSAS18001-2007 به مبحث خطرات ارگونومی و 

روانی تأکید شده، در این قسمت کمی بیشتر این موضوع را توضیح می دهیم :
    کار در وضعیت نشسته :

ایستاده  به حالت  انرژی کمتری نسبت  فعالیت طبعاً  نوع صندلی و  به  در وضعیت نشسته بسته 
مصرف خواهد شد و ما همیشه سعی می کنیم که مشاغل ایستاده را به نیمه نشسته و نشسته 
تبدیل کنیم. در حالت نشسته تعداد عضالت درگیر برای حفظ تعادل بدن کاهش و سطح اتکاء 
بدن با صندلی افزایش می یابد. تمرکز قوا و میدان دید نیز در وضعیت نشسته در حفظ تعادل بدن 

اهمیت دارد. حداکثر سرعت در کار دستی ، هنگامی است که دست ها در جلوی بدن 
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و بازوها در طرفین و با زاویه مناسب قرار گیرند. از آنجایی که ممکن است کار به صورت دقیق  دو 
دستی صورت بگیرد، ارتفاع سطح میز کار باید به گونه ای باشد که فاصله مناسب بینایی رعایت 
گردد. یعنی ارتفاع کار آن قدر باال بیاید تا در حالتی که بدن در وضعیت طبیعی قرار گرفته، فرد 
بتواند به راحتی شی ء مورد نظر را ببیند و در زمانی که انجام کار نیاز به نیروی بزرگی داشته و 

حرکات جنبی کار زیاد باشد، پایین بودن سطح کار الزامی است.
نقاط قوت کار نشسته :

1- حذف وزن پا.
2- اجتناب از وضعیت های غیر طبیعی بدن .

3- کاهش صرف انرژی .
4- کاهش اعمال فشار بر روی سیستم گردش خون .

     زیبا نشستن :
در بسیاری از موارد نشستن، راحت تر از ایستادن است ولی در هر صورت هنگام ایستادن و یا راه 

رفتن کمر در وضعیت راحت تری نسبت به حالت نشسته قرار دارد.
هنگام ایستادن، مرکز ثقل دقیقاً در مرکز بدن قرار میگیرد و بدن حالت تعادل می یابد ولی به دلیل 
اینکه در هنگام نشستن مرکز ثقل بدن از قسمت مرکزی به باالی تنه تغییر می یابد، در حالت 
نشسته نیروی ماهیچه ای بیشتر صرف می شود. اگر در حالت نشسته حدوداً 10 درجه رو به جلو 

خم شویم میزان فشار روی ماهیچه های کمر دو برابر می شود.
می توان گفت نشستن به خصوص نشستن پشت یک میز، یک مهارت است. بهترین حالت نشستن 
پشت یک میز، نزدیک نشستن به میز است به طوری که ناحیه پشت بدن ، محکم به پشت صندلی 
چسبیده باشد و پاها نیز بر روی زمین  و یا زیر پایی قرار گرفته باشند. در هنگام نشستن باید سر 
را کاماًل راست و کمی رو به جلو نگاه داشت، شانه ها باید افتاده باشند و نباید قوز کرد. برای ایجاد 
یک وضعیت بدنی متعادل در هنگام کار بهتر است که آرنجها را به بدن نزدیک کرده و حدوداً 5 

سانتی متر پایین تر از لبه میز قرار دهیم.
همچنین خوب است مکرراً، تکیه گاه بدن را بر روی پشتی صندلی، دسته صندلی و میز تغییر 
دهیم. شکم باید به صورتی به میز بچسبد که کمر خم نشده باشد. وضعیت پاها نیز باید مورد توجه 
قرار بگیرد به عنوان مثال باید مکان کافی برای دراز کردن پاها در زیر میز وجود داشته باشد. عالوه 
بر این، عرض حدود 60 سانتی متر نیز برای آزادی تحرک پاها باید در نظر گرفته شود. قبل از 
خرید یک صندلی باید این مسأله که آیا چرخها به ما کمک خواهند کرد یا ممکن است مانعی در 

جهت انجام کار باشند، فکر کرد. 
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 تفکر مشابهی نیز باید در مورد دسته صندلی انجام شود زیرا ممکن است در انجام کار مانعی پدید 
آورد. قطعه پشت سری صندلی را نیز بعضی از افراد می پسندند و گروهی نیز آن را دوست ندارند. 

پس از خرید صندلی نحوه تنظیم آن بسیار مهم است.
تغییر در وضعیت نشستن نیز مهم است و بهتر است پس از مدتی ایستاد زیرا هنگام ایستادن فشار 
داخلی دیسک های بین مهره ای به یک سوم کاهش پیدا می کند. باید این نکته را همیشه به 
خاطر داشت که اگر فردی مدت زیادی در هرگونه وضعیت ثابت باقی بماند، این حالت، فشار زیادی 

به بدن وی وارد می کند.
      ارتفاع کار در حالت ایستاده :

ارتفاع کار اهمیت ویژه ای در طراحی محیط دارد چنانچه سطح کار بلند باشد، دست برای جبران 
این وضعیت باال قرار می گیرد که این خود باعث درد ناحیه گردن و شانه ها خواهد شد. پایین 
بردن ارتفاع میز باعث به هم خوردن وضعیت تعادلی فرد، خم شدن فرد و نهایتاً کمر درد می شود، 

بنابراین باید ارتفاع کار به گونه ای مناسب با ارتفاع بدن شخص طراحی شود.
بهترین ارتفاع برای انجام کار در حالت ایستاده در فاصله 100-50 میلیمتری زیر ارتفاع آرنج می 
باشد. متوسط ارتفاع آرنج )فاصله آرنج از زمین در حالتی که بازو نسبت به زمین عمود بوده و آرنج 
خم شده است( 1050 میلیمتر برای مردان و 980 میلیمتر برای زنان می باشد. بنابراین گستره 
1000-950 میلی متر برای مردها و 930-830 میلیمتر برای زنان پیشنهاد شده است. عالوه بر 
ابعاد آنتروپومتریکی می توان به طبیعت کار نیز توجه داشت، توصیه های گراندجان)1981( در 

مورد ارتفاع سطح انجام کار به قرار زیر است :
1- در کارهای ظریف و حساس می توان از یک نگهدارنده آرنج )حایل( برای کاهش بار استاتیک 
بر روی عضالت کمک گرفت تا دردهای پشت به حداقل برسد. در کار سبک، ارتفاع مناسب کار در 

حدود 100-5 میلیمتر باالی آرنج می باشد.
2-در کارهای دستی سبک ، فرد نیاز به فضایی برای در دست گرفتن و جابجا کردن ابزار، مواد و 
ظروف مختلف در اطراف خود دارد که در این حالت بهتر است ارتفاع کار 100-50 میلیمتر پایین 

تر از آرنج باشد.
     وضعیت ایستاده استاندارد :

فرد به طور مستقیم و کشیده بایستد و خود را تا ارتفاع بدن باال بکشد و مستقیم به طرف جلو 
نگاه کند. در این حالت شانه ها آزاد است و دست ها در کنار بدن آویزانند. در این وضعیت، فرد 
باید تکیه ندهد. البته نشستن طوالنی باعث شل شدن عضالت شکمی و کج شدن ستون مهره ها 
میشود که این امر برای ارگان های تنفسی و گوارشی نامناسب خواهد بود. مشکل اصلی در حالت 

نشستن ستون مهره ها می باشد. 
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 یعنی بیشترین مشکل در کار نشسته مربوط به ستون مهره ها و عضالت پشتی است که در آن 
افراد بسیـاری از وضعـیت های نشسته راحت نیـستند و به طرق مختلف دچار استـرس و فـشار 

می گردند.
      وضعیت نشسته استاندارد :

فرد به طور مستقیم و کشیده بر روی یک سطح افقی نشسته، بدن خود را تا حداکثر ارتفاع باال 
بکشد و مستقیم به طرف جلو نگاه کند، شانه در وضعیت آزاد است و بازوها به طور عمودی آویزان 
و ساعدها در حالت افقی قرار گیرند )زاویه ساعد و بازو 90 درجه است(. ارتفاع سطح نشیمنگاه 
طوری تنظیم شود )یا تکیه گاههایی در زیر پای فرد قرار داده شود( که رانها در حالت افقی و 

ساقها به طور عمودی قرار گیرند.
      کار در وضعیت ایستاده :

در مشاغلی که کار به صورت ایستاده انجام می گیرد، ارتفاع قلب از زمین نقش مهمی در بازگشت 
خون به قلب خواهد داشت. در نتیجه خستگی زودرس در اندام تحتانی بروز خواهد کرد و تأثیر 
بسزایی در وقت و راندمان کار خواهد داشت. تعداد ضربان قلب رابطه نزدیکی با تعداد تنفس در 
دقیقه دارد و اکسیژن گیری توسط ریه رابطه تنگاتنگ با وضعیت آناتومی بدن فرد نیز دارد. در 
حالتی که شخص، ایستاده کار می کند اگر ارتفاع میز بیش از حد کوتاه باشد و فرد خم شود، 
عالوه بر مصرف انرژی زیاد برای کنترل بدن این وضعیت باعث لطمه زدن به حجم اکسیژن مصرف 

شده و در نتیجه خستگی زودرس، عدم دقت در کار و ضایعات اسکلتی به همراه دارد.
      ایستگاههای کاری نشسته و ایستاده توأم :

از نقطه نظر ارتوپدی و فیزیولوژیکی، محیط کاری که اجازه بلند شدن و نشستن به پرسنل بدهد 
بسیار متناسب است. ایستادن و نشستن بر روی عضالت مختلف استرس های گوناگون را اعمال 
می نماید. از این رو کار متنوع و متغیر، وضعیت ایستاده به نشسته و بالعکس باعث رفع خستگی 

و بهتر رسیدن مواد مغذی به دیسک های بین مهره ای خواهد شد.
از نظر ارگونومیکی شرایط استاندارد برای میز و صندلی برای کار نشسته به شرح زیر است :

1- ارتفاع میز کار باید چند سانتی متر، پایین تر از آرنج باشد.
2- میز کار مقاومت کافی برای حرکت دست، 
روی آن را داشته باشد. ارتفاع میز کار مناسب 

برای انجام کار در وضعیت نشسته برای  پرسنل 
در جدول 3-1 و ارتفاع مـیز کار مـناسب برای 
انـجام کار در وضـعیت ایسـتاده برای پرسـنل 

 در جدول 3-2 آمده است. 



1617

زنمردنوع کار
110-11080-90کارهای دقیق با فاصله دید کم

74-7870-74خواندن و نوشتن
6865ماشین نویسی

6865کارهای دستی پر فعالیت

)cm( جدول 3-2- ارتفاع میز کار مناسب برای انجام کار در وضعیت ایستاده برای پرسنل

     خطرهای روان شناختی
روزمره  با مشکالت  رویارویی  و  دیگران   ، دیدگاههای خود  با  سازگاری  توانایی   : روان  بهداشت 
زندگی را گویند. بهداشت روانی افراد متأثر از عوامل متعددی است، اگرچه این عوامل به صورت 
جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرند ولی در واقع این موضوع چند وجهی، متأثر از یکدیگر است 
. بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحی شان دچار 
تغییراتی می شود و هر چه شدت این عوامل زیادتر باشد، تأثیر و تهدیدش بیشتر خواهد بود. 
عواملی همچون »عدم برآورده شدن نیازهای اولیه ، ناکامی، استرس، یادگیری، مسائل اجتماعی 

و رسانه های جمعی و...« از عمده ترین تأثیرگذاران بر بهداشت روانی هستند.
خطرهای روان شناختی از توانایی پرسنل در تطابق با محیط روان شناختی بیگانه ناشی می شوند. 
ناتوانی ، ناراضی بودن از شغل، احساس ناامنی ، ضعیف بودن روابط انسانی و نقش های عاطفی، 
برخی عوامل روان شناختی هستند که هم سالمت روانی و هم سالمت بدنی پرسنل را تحت تأثیر 
قرار می دهند. توانایی تطابق با محیط های کار گوناگون از عوامل دیگر مانند آموزش و سطح 
سواد، زمینه های فرهنگی ، زندگی خانوادگی، عادات اجتماعی و انتظار پرسنل از کار خود تأثیر 

می پذیرد. اثرات بهداشتی را می توان در دو رده عمده گروه بندی کرد : 
1- دگرگونی های رفتاری و روان شناختی ؛ مانند : دشمنی، تهاجم، نگرانی، افسردگی، دیرآمدن 

، اعتیاد، غیبت به علت بیماری.
3- ناراحتی های روان – تنی ؛ مانند : ضعف، سردرد، درد شانه ها، گردن و پشت،  فشارخون باال، 

بیماریهای قلبی و پیری زودرس.
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    4-1- شناسایی خطرات
نامناسب کارکنان همواره  انگاری ها و عملکرد  از سهل  ناشی  بیمارستانها مسائل و مسکالت  در 
دامن گیر مدیریت بوده است. در تعریفی که استاندارد ارائه می کند هرچیزی که پتانسیل آسیب 
رساندن را داشته باشد خطر نامیده می شود. بنابراین مشکالتی که می توانند اینگونه عامل خطر 
شوند عبارتند از درمان اشتباه، تشخیص نادرست، قطع اشتباهی عضو، صدمات عصبی به نوزادان 
هنگام وضع حمل، کارکرد نادرست تجهیزات، در آوردن اشتباه یک عضو، جای گذاشتن اسفنج در 
محل جراحی، عفونت های مکتسبه بیمارستانی، عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی، عدم وجود 
آموزش، عدم وجود بازرسی های دوره ای و ... که همه باعث آسیب رساندن می شوند اما با توجه به 
تعریف استاندارد، برخی از آنها به خدمات نامنطبق مربوط می شوند که الزاماً به ایمنی و بهداشت 
ربط پیدا نمی کند ولی به هر حال برای بیمار خطر دارد و ایجاد آسیب می نماید. به طور مثال 
. اینها همه مصادیق   ... تشخیص نادرست، قطع اشتباه یک عضو ، در آوردن اشتباه یک عضو و 
خدمات نامنطبق می باشند و به کیفیت کار ارتباط دارد. لذا استاندارد حاکمیت بالینی مجموعه ای 
از استانداردها را در بر گرفته تا بتواند تمام خطاهای انسانی، مدیریتی ، کیفیتی، ایمنی و بهداشت، 
برای یک محیط  زیست محیطی )و احتماالً سایر خطاها( را پوشش دهد و استاندارد جامعی را 

درمانی مثل بیمارستان فراهم آورد.
سؤال های مهمی که در این زمینه نیاز به پاسخ دارند، عبارتند از : چرا؟ چگونه؟ کجا؟ چه وقت؟ 

چه کسی؟ چه چیزی؟
مدیریت خطرات برای بیمارستانها چیزی نیست که تازه مورد توجه قرار گرفته باشد. حدود چهارهزار 
سال پیش، حمورابی پادشاه بابل قوانین تنبیه شدیدی را برای پزشکانی که موجب مرگ یا صدمه 
بیماران در اثر سهل انگاری می شدند، در نظر گرفته بود به عنوان مثال اگر پزشکی در اثر سهل 
انگاری موجب آسیب رساندن به چشم بیماری شود باید انگشتان دست وی بریده شود. مدیریت 
خطرات برنامه ای برای کاهش وقوع و شیوع حوادث قابل پیشگیری است. مدیریت خطرات عبارت 
است از حصول اطمینان از اینکه بیماران خدمات مورد نیازشان را به صورت کافی )نه زیاد و نه کم( 
در سطح مطلوب از طریق کاهش یا حذف حوادث ناخواسته به دست آورند. مدیریت خطرات شامل 
طراحی، هدایت و ارزیابی یک برنامه جامع برای تشخیص و تصحیح فعالیتها در مقابل خطراتی 
است که ممکن است باعث صدمه به بیمار، کارکنان و یا منابع بیمارستان شود و یا باعث مسئولیت 

قانونی شود. هدف این فعالیت عبارتست از پیشگیری از مشکالت درمان ، نظیر :
»نتایج ناخواسته درمان، اشتباه در تجویز دارو، کاربرد نادرست ابزار و تجهیزات ، سقوط بیمار و ...«

 در کلیه مشاغل مواردی به عنوان خطر و مکانهایی به عنوان کانون خطر ذکر می شوند که می 
توان برای هریک دسته بندی خاصی قائل شد. در بیمارستان نیز کانون های خطری وجود دارند 

که هریک به تنهایی و جداگانه شناسایی شده و مورد ارزیابی واقع می شوند.
.
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علتحادثهرویدادخطرشرح فعالیت

تزریقات

پارگی آنژیوکت
رگ

التهاب 
رگ و 

تب)فلبیت 
و هماتوم(

رعایت احتیاط
تعویض آنژیوکت و محل رگ گیری

ضد عفونی کردن آنژیوکت )جهت جلوگیری از فلبیت(

داروی 
خطرناک نظیر 
نیتروگلیسیرین

آسیب سقوط
شدید

عدم آگاهی از خطر دارو

انبارش دارو
MSDS عدم وجود

عدم وجود فضای کافی

5S عدم رعایت

.
در تعریفی مشخص به مکانها و یا شرایطی که مستعد وجود یا بروز خطر می باشند و آن نقطه 
منبع بالقوه ای برای بروز خطرات باشد، کانون خطر می گویند. کانونهای خطر در ایمنی و بهداشت، 
متفاوت بوده و هریک دارای مشخصه های جداگانه می باشد که بسته به وسعت عملکرد هریک از 

مشاغل، این کانونها کمتر یا بیشتر می باشند.
     4-1-1- شناسایی خطرات در بیمارستان :

ابتدا قبل از هر اقدامی باید مشاغل موجود در هر سازمان ثبت شوند و پس از ثبت مشاغل مراحل 
مختلف کاری و به عبارت دیگر فعالیت های کاری در هر شغل طبقه بندی شوند و از روی فعالیت 
ها خطر استخراج شود. به این ترتیب می توان رویداد و حادثه آن خطر برای فعالیت مد نظر را 
نوشت و علت ایجاد رویداد نیز مشخص می شود. جدول 4-1- نمونه ای از شناسایی خطر را در 
اتاق عمل و جدول شماره 4-2- نمونه ای از شناسایی خطر در بخش های مختلف را نشان می دهد.

جدول 4-1- شناسایی خطر در اتاق عمل

جدول 4-2- شناسایی خطر در بخش های مختلف

علتحادثهرویدادخطرشرح فعالیت

عمل جراحی

استنشاق و گازهای بیهوشی
بیهوشی و سقوط

آسیبهای 
استخوانی

MSDS عدم وجود
عدم وجود تهویه در اتاق عمل

عدم وجود نشتی در تجهیزات انتقال گاز
عدم آموزشبیماریانتقال عفونتعفونت بیمار

عدم وجود پروتکال اتاق عمل
عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

مثل دستکش یا ماسک
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   4-2- روش های مختلف ارزیابی ریسک
بیمارستان باید برای شناسایی متداوم خطر، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل های مورد نیاز، اقدام 

به ایجاد، استقرار و نگهداری روش اجرایی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک نماید. در این روش 
اجرایی باید موارد زیر را در نظر داشته باشد:

الف( فعالیتهای عادی و غیرعادی
ب( فعالیت کلیه افرادی که به محیط کار دسترسی دارند )ازجمله پیمانکاران و مراجعه کنندگان(

ج( رفتار انسانی، قابلیت ها و دیگر عوامل انسانی
د( خطرات شناسایی شده با منشأ بیرونی محیط کار، که قابلیت تأثیرگذاری نامطلوب بر ایمنی و 

بهداشت افراد تحت کنترل بیمارستان را درون محیط کار دارند
ه( خطرات ایجادشده در مجاورت محیط کار به واسطه فعالیتهای مربوط به کار که تحت کنترل 

بیمارستان هستند
و( زیر ساخت ها، تجهیزات و موارد موجود در محیط کار

ز( تغییرات انجام شده یا تغییرات پیشنهادشده در بیمارستان ، فعالیت ها ، یا موادمصرفی آن
ح( اصالحات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، شامل تغییرات موقتی و پیامدهای آنها بر 

عملیات فرایندها و فعالیتها
ط( هرگونه تعهدات قانونی قابل کاربرد مربوط به ارزیابی ریسک و استقرار کنترل های الزم

ی( طراحی محدوده های کاری ، فرآیندها، تأسیسات، ماشین آالت، تجهیزات، روش های اجرایی 
عملیاتی و کاری، شامل تطبیق آنها با قابلیت های انسانی

متدولوژی بیمارستان برای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک باید :
الف( متناسب با دامنه کاربرد، ماهیت و زمان بندی تعریف گردد تا اطمینان حاصل شود که 

بیشتر پیشگیرانه عمل می نماید تا واکنشی
ب( شناسایی ، اولویت بندی و مستندسازی ریسک ها و بکارگیری کنترل ها را به طور متناسب، 

میسر نماید.
به منظور مدیریت تغییر، بیمارستان باید خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و ریسک های ایمنی 
و بهداشت شغلی مرتبط با تغییرات در بیمارستان، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با 

فعالیت های آن را قبل از انجام چنین تغییراتی شناسایی نماید. بیمارستان باید اطمینان حاصل 
نماید که نتایج این ارزیابی ها به هنگام تعیین کنترل ها در نظر گرفته می شوند.
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فصل پنجم:
کمیته های بیمارستانی 

مرتبط با ایمنی و
بهداشت شغلی
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    5-1- کمیته کنترل عفونتهای بیمارستانی
در راستای ارتقای بهداشت وکنترل عفونتهای بیمارستانی وجود این کمیته الزامی است. از مهمترین 
اقدامات در ارزیابی های به عمل آمده در بیمارستان ، مجموعه اقداماتی است که نماینده این کمیته 

با توجه به حضور فعال خود در ارزیابی ریسک عفونت های منتقله، باید انجام دهد.
     5-2- کمیته ایمنی و بهداشت

وجود این کمیته اختصاصاً به منظور حفظ و توسعه برنامه های ایمنی و بهداشت بیمارستان الزامی 
است. عضو ثابت این کمیته مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان می باشد. در صورت لزوم اگر 
باشد.  تواند مثمرثمر  نیز در جلسات می  ایمنی و بهداشت دارد حضور مشاور  بیمارستان مشاور 

وظایف این کمیته عبارت است از :
1- فراهم  کردن محیط سالم از نظر ایمنی و بهداشت برای کارکنان و بیماران

2- بازرسی های مستمر از شرایط کار و انجام اقدامات اصالحی
3- تجدید نظر در سیاست های ایمنی و بهداشت در صورت لزوم و اعالم آن به کلیه کارکنان

4- تهیه و تدوین روش اجرایی و دستورالعمل های الزم و آموزش اصول ایمنی و بهداشت
5- گزارش کلیه حوادث ناشی از کار وتجزیه و تحلیل آن

6- تهیه جزوات راهنما برای رعایت ایمنی و بهداشت و آموزش آنها در بیمارستان
برای مواقع اضطراری مثل شرایط اضطراری نظیر آتش سوزی،  با سایر کمیته ها  7- هماهنگی 

اپیدمی ها، قطعی مستمر برق و ...
8- تعیین اعضای کمیته اضطراری و هماهنگی های الزم با کمیته مزبور با اطالع مدیر بیمارستان

9- انجام مانورهای آموزشی برای حصول اطمینان از آمادگی کمیته های اضطراری 
10- نظارت مستمر بر رعایت نکات ایمنی در مورد بیماران

     5-3- کمیته مدیریت خطرات و ایمنی بیمار
اتخاذ  و  خطرات  یا حذف  و  کاهش  فعالیتها،  بندی  اولویت  برای  خطرات  مدیریت  کمیته  وجود 
تصمیمات کاربردی در این زمینه الزم است. کمیته فوق نقش مهمی در آموزش و پیشگیری از 

خطرات به عهده دارد. وظایف این کمیته عبارتند از :
1-بررسی کلیه گزارشات وقوع حوادث که توسط کمیته اجرایی و یا کمیته ایمنی تهیه شده است.

2-بررسی کلیه شکایات و دعاوی صورت گرفته از جانب بیماران ، مالقات کنندگان وهمراهان
3-تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های مدیریت خطرات و تجدید نظر ادواری آن طبق نیاز

4-نظارت بر کلیه فعالیت های خطرزا در داخل بیمارستان
5-کمک در ارزیابی ریسک به کمیته اجرایی در استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
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فصل ششم:
ایمنی حریق
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:NFPA طبقه بندی حریق بر مبنای استاندارد

حریق گروه A : عمدتاً از سوختن مواد جامد به وجود آمده و اغلب پس از 
سوختن ، خاکستر به جای می گذارند.این نوع حریق ها عمق سوزند.

حریق گروه B :  از ناحیه مایعات و گازهای قابل اشتعال به وجود می آیند.
 این نوع حریق ها سطح سوزند، بنابراین اگر بتوان فقط سطح آتش را 

پوشاند می توان به راحتی آتش را اطفاء نمود.
مایعات از نظر قابلیت اشتعال دو دسته اند :

•مایعات سریع االشتعال مانند : تینر ، بنزین و ...
•مایعات کنداشتعال مانند : گازوئیل ، مازوت و ...

مایعات قابل اشتعال به علت تبخیر سریع از نظر سهولت وقوع حریق و ادامه اشتعال، خطرناک تر از 
جامدات بوده و به علت اینکه دارای شکل ثابتی نیستند، اگر در محیط جاری و پخش شوند، سبب 

وسعت سطح تماس مایع با هوا گردیده و شعله بیشتری ایجاد می کنند.

لوزی حریق :
هرگاه چهارعامل حرارت ،سوخت ،هوا )اکسیژن( و فعل و انفعاالت شیمیایی به نسبت های معین 
در مجاورت یکدیگر قرار گیرند، آتش تولید می گردد که این چهار عامل را به صورت چهار ضلع 

یک لوزی نشان داده )شکل9-1( وبه آن لوزی حریق می گویند.
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حریق  گروهC : ازناحیه دستگاههای الکتریکی و سیستم های الکتریکی 
ناقص بوجود می آیند. معموالً یکی از عوامل ایجاد آتش سوزی های

 الکتریکی، اتصال دو سیم فاز و نول یا دو سیم فاز با یکدیگر در برق های 
سه فاز است که بر اثر اتصالی، ایجادجرقه و تولید حرارت زیاد کرده و در

 صورتی که محیط اطراف دارای بار اشتعال پذیری )کاالهای قابل اشتعال( 
باشد، مسلماً آتش سوزی در پی دارد.در تعداد زیادی از موارد آتشسوزی های الکتریکی، کشیدن 
بار اضافی از انشعاب برق)آمپر باال( و استفاده از فیوزهای نامتناسب یا دستکاری شده عامل حریق 
بوده است. بدین گونه که افزایش جریان برق عبوری از سیم ها در صورتی که بیش از حد مقاومت 
الکتریکی آنها باشد، باعث گرم شدن و سوختن روکش پالستیکی سیم و بروز اتصال کوتاه شده و 

نهایتاً حریق حادث می گردد.
حریق گروه D : از ناحیه فلزات قابل اشتعال نظیر سدیم، پتاسیم ، 

منیزیوم و آلومینیوم و ... بوجود می آیند. این قبیل آتش سوزی ها به دلیل
 محدودیت میزان فلزات قابل اشتعال و کاربرد خاص در صنایع و آزمایشگاه 

ها ، تابع شرایط خاص اطفایی بوده و هرگز نباید بدون امکانات و تجهیزات
 مورد نیاز به حوادث آنها نزدیک شد.

 
   

روش های اطفاء حریق

: A روش های اطفاء حریق گروه    
بهترین روش ، حذف ضلع حرارت توسط ماده اطفائی آب است. اگر در فشار عادی آب تبخیر شود 
افزایش حجمی حدود 1700 برابر پیدا می کند و در این حالت قدرت خفه کنندگی اش 7 برابر 

کف و 6/5 برابر CO2 می شود.
: B روش های اطفاء حریق گروه    

بهترین روش حذف ضلع اکسیژن یا خفه کردن می باشد که توسط مواد شیمیایی مختلف نظیر 
کف، پودر و گاز، هالوژن ها، پودر خشک و ... انجام می شود.



مهمترین اقدام در مواجهه با حریق مایعات، جلوگیری از جاری شدن یا گسترش آنها در سطح 
میباشد. در حریق مایعات به دلیل سطح سوز بودن فقط به اندازه دهانه ظرف یا بشکه و یا به میزان 
گستردگی مایع جاری شده در سطح، حریق مشاهده می شود. در این نوع حریق، باید از موادی 
استفاده کرد که از تماس سطح مایع با هوا جلوگیری نماید، بدین منظور جهت خاموش کردن 
حریق مایعات قابل اشتعال در سطح کوچک )ظرف یا بشکه( از خاموش کننده های پودری و در 

سطوح گسترده از کف شیمیایی استفاده میشود.
ابتدا  مایع داخل مخزن مشتعل گردد،  اگر  بزرگ سوخت،  بروز حریق در مخازن  البته در موارد 
باید بدنه مخزن را خنک نموده، سپس اقدام به اطفاء نمود تا بدین طریق از برگشت مجدد شعله 

جلوگیری کرد.
یکی از مهمترین مواردی که در اطفاء حریق گروهB باید رعایت کرد این است که ، حتماً زاویه 
پاشش پودر شیمیایی بر روی سطح حریق رعایت شده و به صورت جارویی به اطفاء حریق پرداخته 

شود.
: c روش های اطفاء حریق گروه     

بهترین روش حذف اکسیژن می باشد، نکته قابل توجه این است که در اطفاء این گونه حریق ها 
باید از موادی استفاده شود که :

الف(عایق الکتریسته باشد.
 ب( به دستگاه الکتریکی آسیب وارد نکند.

معموالً CO2 و پودر خشک چند منظوره، جهت اطفاء این حریق ها استفاده می شود که عموماً 
کپسول CO2 کاربرد بیشتری دارد، زیرا پس از اطفاء از خود اثری به جای نمی گذارد و چون 

جاذب سریع اکسیژن است به سرعت حریق را خاموش می کند.
: D روش های اطفاء حریق گروه    

جهت اطفاء این حریق ها از پودرخشک )Drypowder( مخصوص برای هر فلز استفاده میشود. 
برخی از خاموش کننده ها برای اکثر حریق ها خوبند و 
برخی ها نیز فقط برای یک نوع حریق مناسبند. اما برای

 مقایسه بهتر، انواع آتش ها و خاموش کننده ها 
در جدول آورده شده است.
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از نظر پتانسیل خطر آتش سوزی و استانداردهای خاموش کننده  را  NFPA مکان ها  سازمان 
ها به سه دسته کم خطر)Low(، با خطر متوسط)Moderate( و پرخطر)High( به شرح ذیل 

تقسیم نموده است:
: )Low(مکان کم خطر    

مکان با خطر کم، مکانی است که تنها مقدار کمی مواد قابل احتراق در محل وجود دارد و در نتیجه 
آتش سوزی کوچکی پیش بینی خواهد شد. مکان های اداری، اتاق های درس مدارس، نمازخانه و 

مساجد، سالن مونتاژ و نظایر آن در گروه مکان های کم خطرقرار دارد.

28

NFPA انواع حریق و روش کلی اطفاء بر اساس طبقه بندی
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:)Moderate( مکان با خطر متوسط یا معمولی     
مکان با خطر متوسط مکانی است که میزان مواد قابل احتراق در محل به طور متوسط باشد و در 
نتیجه آتش سوزی در حد متوسط قابل پیش بینی است. پارکینگ، محل های نمایش، انبارهای 

تجاری، نمایشگاه اتومبیل و نظایرآن در گروه مکان های خطر متوسط قرار دارند.
)High( مکان پرخطر یا خطر زیاد     

در این مکان ها میزان مواد قابل احتراق موجود در آن نسبتاً زیاد است و در نتیجه آتش سوزی قابل 
توجهی پیش بینی می شود. مکان های پرخطر  از جهت استانداردهای مربوط به خاموش کننده 

هایبیشتر شامل مکان هایی است که با مواد سلولزی و چوب سرو کار دارند.
استاندارد  براساس  بندی  طبقه  دارد،  کاربرد  اروپا  در  بیشتر  که  هایی  بندی  دسته  از  دیگر  یکی 
انگلیسی می باشد. آتش سوزیها بر اساس استاندارد انگلستان )B.S( به چندین طبقه تقسیم می 

شوند که عبارتند از :
)CLASS A(.جامدات یا مواد خشک:نظیر چوب،الستیک ، پالستیک، پارچه•           

)CLASS B( مایعات قابل اشتعال: نظیر تینر،بنزین، الکل، نفت، گازوئیل•           
)CLASS C(گازهای قابل اشتعال: نظیر متان،بوتان، استیلن، گاز شهری•           
)CLASS D(فلزات قابل اشتعال: نظیر سدیم، منیزیم، پتاسیم، تیتانیم•           

)CLASS E(تجهیزات الکتریکی: نظیر حریق تابلوهای برق،کابلها، کامپیوتر•           
)CLASS F(مواد منفجره: نظیر تی ان تی،باروت،دینامیت،نیتروگلیسیرین•           

استاندارد آمریکا نیز در دسته بندی جداگانه ای، حریق را به 5 دسته طبقه بندی می نماید: 
)CLASS A( جامدات قابل اشتعال•           
)CLASS B( مایعات قابل اشتعال•           

)CLASS C( آتش ناشی از الکتریسیته•           
)CLASS D( آتش ناشی از فلزات قابل اشتعال•           

)CLASS E()آتش نشانی از موادغذایی و خوراکی )آشپزخانه•           
شناسایی نوع خاموش کننده ازطریق رنگ بدنه سیلندر

          1(خاموش کننده محتوی آب به رنگ آبی
          2( خاموش کننده محتوی پودر به رنگ قرمز

          3( خاموش کننده محتوی گاز CO2 به رنگ مشکی
          4(خاموش کننده محتوی هالوژنه به رنگ سبز

          5(خاموش کننده محتوی کف به رنگ زرد یا کرم رنگ



عنوان چک لیست: ایمنی حریق     دوره بازرسی : سه ماهانه
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NFPA تعیین مکان مناسب جهت نصب خاموش کننده بر اساس استاندار
حداکثر در ارتفاع 1/5 متری از سطح رمین نصب گردد. چنانچه وزن خاموش کننده بیشتر از 18 
کیلوگرم باشد حداکثر در ارتفاع 1 متری سطح زمین نصب گردد و خاموش کننده هایی که به 
صورت سیار )چرخ دار( می باشند، باید حداقل به میزان 10 سانتی متر از کف زمین فاصله داشته 

باشد.
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فصل هفتم
ایمنی عملیات
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بخش اول : دستورالعمل ایمنی امور اداری
هدف از تدوین این دستورالعمل آشنایی کاربران با اصول ایمنی کار با ابزار و تجهیزات در دفاتر 

اداری بیمارستان می باشد.
برای کنترل و پیشگیری از حوادث، اولین اقدام اساسی در دفاتر اداری، از میان برداشتن خطرات 
برای  اقدام  بهترین زمان ، جهت  این خطرات میباشد.  با  یا کم کردن احتمال برخورد  موجود و 
پیشگیری از حوادث زمانی است که، دفاتر هنوز وسایل مورد لزوم خود را تهیه نکرده اند و خرید 
آنرا در برنامه کاری خود دارند. کارکنان دفاتر باید از خطرات موجود مطلع بوده و برای مقابله با 
آن آمادگی کامل داشته و در به ثمر رسانیدن برنامه های ایمنی و پیشگیری از حوادث صمیمانه، 

شرکت جویند.
     روشنایی و تهویه

تأمین روشنایی و تهویه کافی دستشویی ها و دیگر سرویس های کارکنان، اثراتی مهم در روحیه و 
طرز کار افراد می گذارند. عدم تأمین فضای کافی در بازدهی کار افراد بی تأثیر نیست.

•کارکنان باید از تماس مستقیم با نور خیره کننده از طریق پنجره، چراغ و دیگر روشنایی ها امتناع 
کنند.

•چراغ های مهتابی و المپ های کم مصرف به علت ترمیم میزان روشنایی کافی و مبرا بودن از تابش 
نورهای زیاد یکی از انواع وسایل روشنایی بوده که برای کارهای امور اداری ترجیح داده می شوند.

•در سالن های بزرگ باید از تهویه با فشار استفاده نمود.
•تهیه کلیه وسایل تهویه و نصب آنها باید با برنامه ریزی و طراحی قبلی به طور صحیح انجام گیرد.

      صدا
از مصالح مخصوصی )در صورت نیاز( جهت خنثی کردن صدا باید در سقف دفاتر استفاده گردد.

نکته : میزان استاندارد صدا برای محیط های بیمارستانی برای 8 ساعت کار حداکثر 85 دسی بل 
می باشد، البته به ازای هر 3 دسی بل افزایش صدا، میزان تماس به نصف کاهش پیدا می کند، 

به عبارت دیگر، اگر صوت 88 دسی بل شود، مدت زمان کاری به 4 ساعت تقلیل پیدا می کند.
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ارگونومی کار با کامپیوتر
با  کار  هنگام  بهداشتی  و  ارگونومیکی  موارد  به  توجه  عدم  و  کاری  محیط  در  نامناسب  شرایط 
کامپیوتر ممکن است، در بلندمدت سبب بروز بیماریها و ناهنجاریها شود. بیشتر کاربران کامپیوتر 
در محیط های سربسته و فضاهای کوچک کار می کنند.کمترین ویژگی های یک محیط کاری 

مناسب برای کاربران کامپیوتر به قرار زیر است: 
     1. وجود سیستم تهویه مطبوع

     2. نور کافی و مناسب
     3. استفاده از میز مخصوص که دارای عرض و ارتفاع استاندارد باشد.

     4. استفاده از صندلی ارگونومیک با قابلیت تنظیم ارتفاع
     5. استفاده از زیرپایی برای قرار گیری مناسب و راحت پاها

باوجود رعایت نکات فوق، باز هم امکان بروز بیماریهای خاص برای اپراتور وجود دارد. کم تحرکی 
هنگام کار با کامپیوتر، چشم دوختن در مدت طوالنی به صفحه مانیتور و حرکات یکنواخت و 
تکراری مچ دست، ممکن است سبب بروز انواع عوارض شوند. برای پیشگیری از این عوارض نکات 

ساده و مهم زیر را هنگام کار با کامپیوتر رعایت کنید:
•به تناوب از پشت میز کامپیوتر برخاسته و با نرمش های خیلی ساده ، گردن، بازو، مچ دست و 

پاها را حرکت دهید.
•صفحه مانیتور )صفحه نمایش( را طوری تنظیم کنید تا ستون فقرات شما به صورت مستقیم قرار 
گرفته و چشمان شما با قسمت باالیی صفحه نمایش در یک خط مستقیم قرار گیرند. این وضعیت 

برای چشمان راحتی بیشتری به همراه خواهد داشت
•هر 30 دقیقه به اشیایی که در فاصله 6 متری قرار دارند، چند دقیقه چشم بدوزید

•ارتفاع میز کامپیوتر باید بین 66 تا 71 سانتی متر باشد
•ترجیحاً از یک زیرپایی استفاده نمایید و پاها را روی آن قرار دهید، این وسیله به راحت بودن 

وضعیت پاها کمک می کند.
•میز کامپیوتر را طوری قرار دهید که روشنایی المپ های سقف در طرفین قرار گیرند و از قرار 

دادن میز در محلی که نور المپ مستقیماً در برابر شما باشد، خودداری شود.
•در استفاده از روشنایی طبیعی نیز،نباید صفحه مانیتور در برابر پنجره قرار گیرد.

•سطح صفحه کلید، باید تقریباً هم ارتفاع با دسته صندلی و آرنج باشد و مچ ها به طور عادی روی 
صفحه کلیدها قرار گیرد، بطوری که هنگام کار، ساعدها تقریباً موازی با افق قرار گرفته و زاویه 

بین مچ دست و ساعد ، ناچیز باشد.
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از  نامه، استفاده  •برای به حداقل رساندن فشار بر روی گردن و کمر هنگام تایپ یک نوشته یا 
نگهدارنده های کاغذ برای قرار دادن نامه روی آن توصیه می شود.

•بهتر است با باز کردن درب و پنجره ها و یا تعبیه دستگاه تهویه، هوای اتاق به طور مرتب تعویض 
شود.

ویژگی های صندلی ارگونومیک :
1(ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشد، ارتفاع صندلی، 41 تا 52 سانتی متر توصیه می شود.

2(سطح نشیمن گاه صندلی باید دارای طول و عرض 40 تا 48 سانتی متر باشد. برای افراد چاق 
صندلی های پهن تر توصیه می شود.

3(ضخامت تشک در حدود 4 تا 5 سانتی متر باشد و رویه آن از جنسی باشد که اصطالحاً بتواند 
تنفس کند و لبه جلو صندلی، گرد و لبه بیرونی آن نرم باشد.

4(بهتراست با باز کردن درب و پنجره ها و یا تعبیه دستگاه تهویه، هوای اتاق به طور مرتب تعویض 
شود.

5(زاویه پشتی با تشک صندلی، حداقل 95 تا 110 درجه باشد، عرض پشتی صندلی باید حداقل 
32 تا 36 سانتی متر باشد. ارتفاع پشتی صندلی را نیز بین 50 تا 82 سانتی متر توصیه می کنند. 
صندلی باید در قسمت قرار گرفتن گودی کمر)ارتفاع 15 تا 20 سانتی متر از پایین( دارای یک 

قوس محدب و در قسمت پشت دارای یک قوس مقعر باشد.
صندلی های مورد استفاده در کار با رایانه، بهتر است دسته دار بوده و دسته آن با ارتفاع میز کار 
مطابقت داشته باشد.همچنین دارای 5 چرخ بوده و چرخان باشد. شیب کف صندلی 5 تا 15 درجه 

برای تمایل به جلو و 5 درجه تمایل به عقب را امکان پذیر سازد.
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بخش دوم : دستورالعمل ایمنی انبار
و  انبار  در  ایمنی  اصول  لحاظ کردن  به منظور  راهنما  ارائه یک  این دستورالعمل،  تهیه  از  هدف 

راهنمایی افراد برای انبارهای بیمارستان می باشد:
•کف انبار باید به گونه ای باشد که امکان شستشوی آن وجود داشته باشد.

•کلیه انبارها باید دارای درب های خروجی اضطراری )ترجیحاً عالوه بر درب اصلی( باشند.
•حداقل عرض درب های خروجی باید 1/2 متر باشد.

•در داخل انبار باید عالیمی وجود داشته باشد که مکان درب های خروجی را نشان دهند، این عالیم 
جهت رؤیت در شب، باید به صورت الکتریکی با منبع برق مستقل و یا به صورت شبرنگ باشند.

•انبارها باید مجهز به سیستم های تهویه عمومی جهت کنترل دما و آالینده های پراکنده شده در 
هوای انبار باشند.

•به منظور ممانعت از ورود پرندگان به انبار و نیز برخورد آنها با پره های هواکش های دیواری بهتر 
است از هواکش هایی که دارای حفاظ در قسمت پره هستند، استفاده شود.

•در داخل انبارها باید از تابلوهای هشداردهنده با توجه به نوع مخاطرات موجود استفاده کرد، این 
تابلوها باید به گونه ای انتخاب و نصب گردند که حداقل از فاصله 15 متری قابل  رؤیت باشند.

•انبار ها به منظور امکان اعالم حریق و آگاه سازی افراد شاغل در انبار باید مجهز به گوشی تلفن یا 
شاسی اعالم حریق باشند.

•انبارها به منظور امکان اطفاء حریق، باید مجهز به جعبه های آتش نشانی )فایر باکس( یا کپسولهای 
اطفاء حریق از نوع پودر و گاز و یا پودر خشک شیمیایی باشند.



36

مقررات ایمنی بارگذاری و برداشتن دستی بار
•از حمل دستی بارهای با وزن بیش از 20 کیلوگرم خودداری نمایید.

•حتی االمکان سعی نمایید که جهت حمل و جابجایی بارها از تجهیزات و ماشین آالت مناسب 
استفاده نمود.

•ارتفاع مناسب برای برداشتن بار از زمین باید حدود 40 سانتی متر باشد.
•اندازه و سنگینی و شکل اشیائی را که میخواهید حمل کنید مورد توجه قرار دهید و بار بیش از 

توان خود را بدون کمک گرفتن از دیگران ، بلند نکنید.
•در هنگام برداشتن بار، یک پای خود را کمی جلوتر از پای دیگر قرار داده و به منظور حفظ تعادل 
و اطمینان بیشتر از هم جدا نگه دارید. ممکن است الزم باشد، کمی روی یک زانو خم شوید البته 

نه به طور کامل.
•تا آنجا که امکان دارد به باری که قصد بلندکردن آنرا دارید نزدیک شوید و کاماًل بنشینید.

•برای بلند کردن بار، ابتدا بر روی پاهای خود نشسته و در حالتی که کمر کاماًل صاف باشد، بار را 
به دست گرفته و به کمک عضالت پا بلند شوید.

•بار را محکم بچسبید و مطمئن شوید که هنگام حمل و نقل و بلند کردن، بار را محکم گرفته اید.
•در هنگام حمل بار، آن را کاماًل به بدن خود نزدیک نمایید.

•پاها را هنگام باال آوردن بار محکم و با قدرت نگه دارید و در عین حال کمر و پشت خود را به حال 
آویزان و در وضعیت عمود نگه دارید.

•در چیدن بارها در داخل طبقات انبارها دقت نمایید که بارهای سنگین قابل حمل در محدوده 
ارتفاع کمر قرار بگیرند.

•برای قرار دادن اشیاء و بار روی زمین اول آنها را روی لبه قرار دهید و به اندازه الزم و کافی با فشار 
جلوتر برانید و مطمئن شوید که سقوط نخواهد کرد.

•قبل از بلند کردن بار، باید اشیاء دست و پا گیر را از اطراف برداشت و از مناسب بودن سطح اتکالی 
پاها مطمئن شد

•هرگز باری را که مانع دید می شود، بر ندارید و قبل از بلندکردن بار، آن را از نظر تیزی لبه ها و 
نیز لغزندگی آن کنترل نموده و آنرا از نظر وجود دستگیره یا محل های گیردادن انگشتان بررسی 

نمایید.



3637

نگهداری و کار با مواد شیمیایی
•هرگاه ماده ای شیمیایی برای اولین مرتبه نگهداری و یا مورد استفاده قرار می گیرد، باید اطالعات 

کافی در مورد ترکیبات آن از طریق واحد HSE تهیه و در اختیار واحد متقاضی قرار گیرد.
•برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی)MSDS( حاوی اطالعات مهمی در خصوص مواد شیمیایی، 
شامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماده، نحوه اطفاء آن در هنگام وقوع آتش سوزی، کمک های 
اولیه در زمان بروز حادثه، سیم شناسی، و نحوه نقل و انتقال آن و بسیاری مطالب دیگر می باشد 

که در واحد HSE موجود می باشد. 
•کلیه کارکنانی که از مواد شیمیایی استفاده می کنند، باید از MSDS آن ماده مطلع باشند.
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عالئم هشدار دهنده مربوط به مواد شیمیایی خطرناک

    مواد قابل انفجار : شامل جامدات ، مایعات و مواد خمیری است که بدون حضور
 اکسیژن به صورت گرمازا واکنش نشان می دهد و تولید گاز قابل انفجار می کند.

     مواد اکسید کننده : این مواد در تماس با مواد دیگر، واکنش گرمازا می دهند و
 شعله ایجاد می کنند.

 
     مواد بسیار آتش گیر : شامل مایعاتی است با نقطه اشتعال 21 درجه سانتیگراد

 و همچنین موادی که در تماس با آب و رطوبت، ایجاد گازهای قابل اشتعال 
می نماید.مواد فوق العاده آتش گیر : شامل مایعاتی با نقطه اشتعال کمتر از صفر 
درجه سانتیگراد و نقطه جوش کمتر از 35 درجه است، همچنین گازهایی که در 

شرایط متعارفی آتش گیرند.

     مواد سمی : موادی که بلعیدن مقدار کم آن و یا تنفس نمودن یا تماس با پوست
 و چشم ممکن است باعث مسمومیت شدید یا مرگ گردد.

     مواد مضر : موادی که بلعیدن ، تنفس کردن، تماس با پوست و چشم ممکن 
است باعث مسمومیت شدید یا مرگ گردد.

     مواد خورنده : موادی که در تماس با دست و پوست و یا سایر نقاط بدن،
 می تواند آن را تخریب نماید.

     مواد سوزش آور :موادی غیر خورنده که در تماس با پوست باعث ایجاد
 سوزش شدید شود.
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بخش سوم : دستورالعمل ایمنی برق
هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه یک راهنما به منظور لحاظ کردن اصول ایمنی برق و راهنمایی 

افراد در کلیه قسمتهای بیمارستان می باشد :
پیشگیری عمومی در کار با تجهیزات برقی

درحین کار با مدارها و وسایل الکتریکی باید نکات ایمنی زیر را رعایت نموده :
1.همیشه باید سیم های برق را، برق دار فرض نموده و احتیاط کامل را در انجام کار لحاظ کرد.

2.جهت تشخیص مدار الکتریکی از وسایل و ابزار مناسب استفاده شود.
3.هنگام کار با مدارات و تجهیزات الکتریکی، از تجهیزات حفاظتی مناسب )از قبیل دستکش عایق، 

کفش عایق، عینک و نقاب حفاظتی، زیرپایی عایق، انبرهای حفاظتی و ابزار عایق( استفاده شود.
4.همیشه از عالئم خطر استفاده شود.

5.مکان های مخاطره آمیز محصور شود.
6.هرگز مدارات الکتریکی با المپ امتحان نشود، زیرا در صورت ترکیدن المپ، عواقب وخیمی در 

پی خواهد داشت.
7.به طور منظم و مرتب برنامه بازدید از تجهیزات و سیم های الکتریکی ترتیب داده شود و وسایل 

، تجهیزات، کلیدها و فیوزهای فرسوده و خراب بالفاصله از بیمارستان خارج و معدوم شود.
8.توصیه می شود در هنگام کار بر روی مدارات الکتریکی ، افراد به تنهایی اقدام به کار ننمایند.

9.تعمیر وسایل برقی، باید به افراد ماهر و آموزش دیده واگذار شود.
10. سیم های وسایل الکتریکی که از ولتاژ باالی 24 ولت استفاده می کنند، باید به دو شاخه ارت 

دار متصل شوند.
11. کلیه دستگاههای سیار با کلید و فیوز باید به شبکه وصل شود.

12. هرگز نباید از سیم ها ، بیش از حد توصیه شده بار کشیده شود.
13. سیم وسایل برقی باید کاماًل سالم باشند؛ اگر طول سیم یا دو نقطه انتهایی که به دو شاخه 

یا مادگی وصل شده دچار بریدگی شده باشد، استفاده از آن سیم بسیار خطرناک و ممنوع است.
14. هنگام وصل کردن سیم دستگاه برقی، ابتدا باید انتهای سیم )مادگی( که به دستگاه وصل می 

شود، در محل خود نصب گردد و بعد از آن دو شاخه به پریز برق و صل شود.
15. هنگام وصل نمودن دوشاخه به پریز ، بدنه سخت دوشاخه را با دو انگشت بگیرید و از تماس 

کف دست با سیم خودداری کنید.
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16. هنگام بیرون کشیدن دوشاخه از پریز ابتدا دستگاه را خاموش کنید و سپس دو انگشت دست 
چپ را در دو طرف پریز قرار دهید و با دو انگشت دست دیگر قسمت سخت دوشاخه را بگیرید و 

از پریز برق جدا کنید.)از کشیدن سیم جداً خودداری کنید(
17. هنگام شستشوی کف آشپزخانه و محل هایی که تجهیزات برقی در آن وجود دارد، کلیه 
وسایل برقی را از برق جدا کنید و سعی کنید از پاشیده شدن آب به روی وسایل برقی خودداری 

شود و تا زمانی که کاماًل خشک نشده از وصل مجدد وسیله برقی به برق خودداری کنید.
18. برای شستن دیوارها از پاشیدن آب خودداری کنید، فقط با دستمال خیس روی دیوار بکشید 

و در نزدیکی پریزها و کلیدها دستمال ، فقط مرطوب باشد.
19. برای تعویض المپ ها ابتدا کلید را روی حالت خاموش قرار دهید و با استفاده از چهارپایه 
سالم و مناسب به نحوی که با استقرار روی آن دست ها کاماًل آزاد باشد، بایک دست قسمت عایق 

سرپیچ )هولدور( را نگه دارید و با دست دیگر المپ را باز کنید و یا المپ را نصب کنید.
20. اگر سیم های شبکه برق محوطه کار شما پاره شده و روی زمین افتاده است، از دست زدن 

با آنها خودداری کرده و موضوع را به امور برق و واحد ایمنی بیمارستان اطالع دهید.
معتبر  استاندارد  عالمت  دارای  استفاده،  مورد  تجهیزات  و  ها  کابل  کلیه  مطمئن شد  باید   .21
کشوری یا بین المللی باشد.هنگام کار کردن روی مدارهای جریان متناوب یا مستقیم با ولتاژ 
کمتر از 250 ولت، باید بوسیله به کار بردن ابزارهای عایق، دستکش ها، فرش ها، پرده ها و یا 

وسایل حفاظتی دیگر، احتیاط های الزم در مقابل برق زدگی یا اتصال کوتاه به عمل آید.
22. کارگرانی که روی تجهیزات برق دار کار می کنند، در تمام مدت کار باید بوسیله شخص 

صالحیت دار دیگر مراقبت شوند.
23. هنگام کارکردن روی هادی های برهنه برق دار یا انجام کار در مجاورت آنها، باید هادی های 
مزبور را بوسیله حائل های دائمی یا موقتی از جنس مواد عایق ، محافظت نمود تا از اتصال کوتاه 

تصادفی جلوگیری شود.
از  که  برداری شود  بهره  و  نصب  و  باید طوری ساخته  الکتریکی  دستگاههای  و  تأسیسات   .24

هرگونه خطرات ناشی از تماس با هادی های برق دار و همچنین خطرات حریق مصون بمانند.
25. نوع وسایل تأسیسات الکتریکی باید متناسب با ولتاژ خط و شرایط بهره برداری از آنها انتخاب 

شود.
26. تمام وسایل تأسیسات الکتریکی باید با استانداردی که از طرف مقامات صالحیت دار تعیین 

می شود، مطابقت داشته و عالیم مشخصه آن واضح و آشکار باشد.
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باید  فقط  الکتریکی،  تأسیسات  تجهیزات  کلیه  تعمیرات  و  آزمایش  مراقبت،  تنظیم،  نصب،   .27
بوسیله اشخاصی انجام شود که صالحیت فنی و تجربه آنان مورد تأیید مقامات صالحیت دار قرار 

گرفته است.
28. جرم و رنگ موجود روی سطوح فلزی ، باید برطرف شود تا امکان تماس فلز به خوبی فراهم 

شود.
29. کابل هایی که در مسیر جریان نصب می شوند نباید خیلی کشیده شوند، )کمی آزاد باشند( 

اغلب یک فشار یا تنش می تواند باعث از بین رفتن عایق شود.
30. منابع ایجاد شوک و قوس الکتریکی در محیط کار، باید مانند سایر منابع خطر شناسایی شوند.

31. الزم است قبل از شروع به کار از کیفیت عایق سازی تجهیزات، بدون انرژی بودن مدار، نصب 
برچسب احتیاط و اتصال زمین آنها اطمینان حاصل شود.

32. کابل های برق نباید از روی منابع گرمایی عبور داده شوند.
33. سیم ها و کابل های قابل انعطاف باید از آسیب های فیزیکی محافظت شوند.

34. انبار کردن مایعات قابل اشتعال در نزدیکی تجهیزات الکتریکی،حتی به صورت موقت ممنوع 
است.

35. سیستم های سیارفقط برای استفاده موقتی مجازند، چنانچه از یک مدار برای مدت طوالنی 
استفاده می شود حتماً باید برای آن، سیم کشی دائم نصب گردد.

36. آب نباید وارد تجهیزات الکتریکی و سیم های انتقال قدرت شود.
37. در صورت عمل نکردن یک فیوز یا قطع جریان، قبل از برقراری مجدد جریان حتماً علت قطع 

جریان باید دقیقاً شناسایی شود.
38. وسایل و قسمت های پرمصرف مدار باید شناسایی شود تا در موارد اورژانسی به راحتی و 

سریعاً بتوان به آنها دسترسی پیدا کرد.
39. هنگام جایگزینی تجهیزات الکتریکی، باید اطمینان حاصل شود که تجهیزات جدید با نیازهای 

بلند مدت سیستم و توانایی تأمین انرژی مدار سازگاری دارد.
40. برای اجتناب از طوالنی شدن کابل های اتصال ابزار الکتریکی قابل حمل، باید محل نصب 

پریزهای ثابت نزدیک محل کار باشد.
در  باید  را  قابل حمل  الکتریکی دستی  ابزارهای  اتصالی  کابل  باشد،  پذیر  امکان  که  هرجا   .41

ارتفاعی آویخت که اشخاص بتوانند آزادانه از زیر آنها عبور نمایند.
42. پرسنلی که با ابزارهای الکتریکی قابل حمل کار می کنند باید از پوشیدن لباس های گشاد با 

گوشه های آزاد و دستکش های غیر الستیکی اجتناب نمود.
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مواجهه با برق گرفتگی
در هنگام وقوع برق گرفتگی، موارد زیر را باید سریعاً به اجرا گذاشت :

1.برق مدار را قطع نمود.
2.شخص برق گرفته را از منبع انرژی جدا کرد.

3.حصول اطمینان از این که ناجی و مصدوم حادثه در یک منطقه ایمن قرار دارند. )در تماس با 
هیچ منبع انرژی نبوده و از سیم های قطع شده و افتاده جدا باشند(

4.هرگز با دست، مصدوم را لمس نکنید و یا اقدام به جدا نمودن وی از کابل برق نکنید،چون 
ممکن است شما نیز در معرض جریان قرار گرفته و آسیب ببیند. از یک چوب خشک، کمربند 
چرمی، لوله پالستیکی یا چیزی شبیه به این که رسانای جریان برق نمی باشد ، برای جدا نمودن 

منبع جریان از شخص استفاده کنید.
5.برای کمک گرفتن فوراً با واحد HSE یا واحد ایمنی بیمارستان تماس بگیرید.

6.قباًل نحوه ارائه کمک های اولیه را فرا گرفته و جعبه کمک های اولیه را در محل کار تعبیه 
نمائید. )جعبه کمک های اولیه باید همیشه در دسترس باشد.(

7.مصدوم را به حالت دراز کش قرار داده و بدن اورا گرم و در حالت راحت قرار دهید تا سایر 
نیروهای امدادی خود را به محل برسانند.

8.در مواردی که شخص دچار صدمه از ناحیه گردن یا کمر شده است، به هیچ عنوان او را تکان 
ندهید.

9.در مواردی که مصدوم هوشیاری خود را از دست داده، او را طوری در حالت درازکش قرار دهید 
که مایعات بدن وی جریان پیدا کند.
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کمک های اولیه در برق گرفتگی
عالوه بر موارد کلی ذکر شده فوق الزم است موارد ذیل در مورد سوختگی های ناشی از برق مورد 

توجه قرار گیرد:
•تنفس و ضربان قلب شخص را کنترل نمائید، تنفس دهان به دهان و احیای قلبی را در صورت 

نیاز انجام دهید.
•عوامل فشار به شخص مانند )کفش، کمربند و جواهرات( را از وی دور نمائید این وسایل موجب 

ادامه سوختگی و یا قطع جریان خون در اعضاء بدن شخص )در صورت تورم عضو( گردد.
•مصدوم را در حالت راحت قرار دهید، اورا با یک پتو یا پارچه تمیز بپوشانید.

•شخص سوخته را برای دقایق کوتاهی با آب سرد کنید تا پوست به دمای عادی خود برگردد. هیچ 
کوششی برای خارج نمودن لباس هایی که دچار سوختگی شده است، نکنید.

•اگر لباس های شخص در حال سوختن است ، شخص را روی زمین بغلتانید به نحوی که آتش 
خفه شود.

•زخم های بدن مصدوم را با پارچه تمیز بپوشانید.
•جهت کاهش تورم نقاط سوخته بدن وی را باال نگاه دارید.
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بخش چهارم : دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری
در این بخش به یکسری از تعاریف، مقررات عمومی جوشکاری و نکات مربوط به کپسول های تحت 

فشار اشاره شده است.

مقررات عمومی جوشکاری و برشکاری
1. کلیه عملیات جوشکاری و برشکاری باید توسط افراد ماهر صورت پذیرد.

2. کلیه دستگاهها و تجهیزاتی که برای جوشکاری و برشکاری به کار برده می شوند، باید به طور 
مرتب و براساس دستورالعمل های کارخانه سازنده مورد بازدید، آزمایش و دقت سنجی قرار گرفته 

و در صورت وجود نقص و یا فرسودگی، تعمیر و یا از فرایند کار خارج گردند.
3. وضعیت ایستائی دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری بایستی به گونه ای باشد که از 

هرگونه حرکت اتفاقی جلوگیری به عمل آید.
4. کلیه دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید به طور کاماًل ایمن نصب و بهره برداری 

گردد.
5. کلیه دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید در مکانی نگهداری و انبار شوند که از 

صدمات فیزیکی و شیمیایی محافظت گردد.
6. روش انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید به گونه ای باشد که عالوه بر فرد جوشکار یا 

برشکار، خطری برای سایر کارگران و یا افراد متفرقه در بر نداشته باشد.
7. دیوارها و سطوح جانبی محل جوشکاری باید به گونه ای باشد که بیشترین جذب تشعشعات 

مضر را داشته باشد.
8. در صورت لزوم، نصب پاراوان های غیرقابل اشتعال و متناسب با نوع کار در محل های جوشکاری 

و برشکاری برای حفاظت پرسنل و افراد متفرقه الزامی است.
با شیلد)سپر(  بیرونی در محافظ های دستی، عینک های جوشکاری و کاله  و پوشش  فیلتر   .9
جوشکاری، باید در مقابل پاشش مواد جوشکاری، سایش و خردشدن موضعی ، مقاوم بوده و از 

جنس شیشه یا پالستیک شفاف نسوز باشد.
10. کاله ایمنی جوشکار یا برشکار، باید مجهز به سپر جوشکاری باشد به گونه ای که در هنگام 
باالزدن فیلتر جوشکاری چشم ها و صورت کارگران را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نماید.

11. شماره تیرگی فیلترهای مورد استفاده در انواع عملیات جوشکاری و برشکاری باید متناسب با 
نوع عملیات و استاندارد باشد.

12. عینک ها و ماسک های جوشکاری )محافظ های دستی( باید به خوبی نگهداری شده و همواره 
تمیز و بدون عیب باشد.
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13. در هنگام جوشکاری یا برشکاری که احتمال ریزش جرقه ، سرباره یا مواد مذاب از باال بر روی 
بدن وجوددارد، استفاده از پوشش های نسوز الزامی است.

14. جوشکاری و برش کاری در مکان هایی که مواد یا گازهای قابل اشتعال یا انفجار وجود دارد، 
نظیر محل انبارش سیلندرهای تحت فشار، ممنوع است.

آنها  در  سوزی  آتش  وقوع  احتمال  برشکاری  یا  جوشکاری  اثر  در  که  هایی  قسمت  کلیه   .15
وجوددارد، باید از مصالح نسوز ساخته شده و یا با استفاده از روش های مناسب از ایجاد حریق 

جلوگیری به عمل آید.
محل  های  دیواره  و  کف  در  شکسته  یا  و  باز  های  پنجره  و  حفره  شکاف،  یا  درز  هرگونه   .16
جوشکاری یا برشکاری باید به طور مناسب پوشیده یا بسته گردند تا خطر ریزش یا پاشش ذرات 

ناشی از جوشکاری و برشکاری به طبقات زیرین و یا واحدهای مجاور از بین برود.
17. قبل از شروع عملیات جوشکاری و برشکاری در فضاهای بسته و محدود باید از تهویه مناسب 

محیط کار اطمینان حاصل نمود.
18. سیلندرهای گاز و دستگاههای جوشکاری و برشکاری باید همواره خارج از فضاهای بسته و 

محدود قرار گیرد.
جوشکاری و برشکاری با گاز

1. تماس رو غن ، گریس و مواد قابل اشتعال و انفجار با کلیه دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و 
برشکاری گازی ممنوع می باشد.

2. استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.
3. استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع است.
4. برای روشن نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

5. در پایان کار و مواقعی که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمی گیرد باید دستگاهها از 
منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد.

6. کلیه محل های اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل به روش های 
ایمن و توسط کارگران ماهر، مورد آزمایش نشتی قرار داد.

7. شیلنگ و اتصاالت رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی و یا هر نوع نقص دیگری 
باشد.

8. اتصاالت و مهره های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود هر 
گونه عیب یا نشتی، تعویض گردند.

9. پرکردن سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت پذیرد.
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10. سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید به صورت ادواری )بر اساس چک لیست( و بر اساس 
آئین نامه های حفاظتی و استانداردهای ملی مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.

11. استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیب دیدگی یا خوردگی بوده 
و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته اند، ممنوع است.

12. سیلندرهای گاز نباید در معرض صدمات فیزیکی، شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید و 
شرایط نامساعد جوی قرار گیرند.

13. سیلندرهای گاز باید به طور قائم و مطمئن در جای خود محکم گردند تا از افتادن احتمالی 
آنها جلوگیری شود. سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده 

گردد.
14. نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ، ممنوع می باشد.

15. استفاده از اتصاالت غیر استاندارد، تبدیل ها، وسایل غیرایمن اکیداً ممنوع است.
16. جابجایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن ممنوع می باشد.

17. سیلندر گاز پر یا خالی نباید به عنوان غلطک یا تکیه گاه استفاده گردد.
18. سرپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در مواردی 
که سیلندر گاز در حال استفاده می باشد. در شکل دیده می شود که برخی از کپسول ها سرپوش 

حفاظتی دارند و برخی ندارند.
 19. به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی در هنگام جابجایی انواع سیلندرهای گاز، استفاده 

از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است.
20. هنگامی که الزم است سیلندرها به همراه رگالتورهای متصل به آن جابجا شوند، باید پس از 

بستن شیر و قرار دادن بر روی وسیله ایمن، نسبت به جابجایی آنها اقدام نمود.
21. استفاده از سیلندر گاز بدون رگالتور استاندارد ممنوع است.

22. گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، این 
کار باید توسط آب گرم صورت گیرد.

23. نگهداری کپسول ها در زیر تخت بیمار به حال افقی یا مایل ممنوع است.
 24. بهره برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید در 

حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده نمود.
25. قرار دادن اشیاء بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.

26. قبل از جداکردن رگالتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
27. سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشکاری و برشکاری قرار گیرند تا شعله، سرباره ی داغ 
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و جرقه به آنها نرسد، در غیر این صورت می باید از موانع ضد آتش استفاده نمود.
28. سیلندرهای گاز پرو خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل ایمن 

نگهداری شوند.
29. محل نگهداری و ذخیره سازی سیلندرهای گاز باید ضد آتش و مجهز به سیستم تهویه ایمن 

باشد.
30. استفاده از اتصاالت مسی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیلن ممنوع است.

31. هریک از لوله هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل های جوشکاری و برشکاری انتقال 
می دهد، باید مجهز به شیر یک طرفه ی فشاری باشد.

32. کپسول تحت فشار طبق شکل می باید به حالت ایستاده نگهداری شود.

عملیات جوشکاری و برشکاری با برق
انجام می گیرد،  الکتریکی  با قوس  1. در مکان های مرطوب که عملیات جوشکاری و برشکاری 
استفاده از دستکش ، لباس و کفش عایق الکتریسیته و دیگر وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع 

کار الزامی می باشد.
2. در موقعیت هایی که احتمال تماس بدن جوشکار با هادی های برق دار وجود دارد، باید اجزای 

هادی عایق بندی گردد.
3. کلیه تجهیزات جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی و مقاومتی ثابت یا سیار و همچنین قطعات 

کار باید متصل به سیستم اتصال به زمین مؤثر باشد.
و  مقاومتی  و  الکتریکی  قوس  برشکاری  و  دستگاههای جوشکاری  دار  برق  های  قسمت  کلیه   .4

تابلوهای برق آنها باید به منظور جلوگیری از تماس تصادفی، محافظت گردد.
5. مقدار جریان مورد استفاده در دستگاههای جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید متناسب 

با نوع کار انتخاب گردد.
6. کابل های جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید از نوع انعطاف پذیر و متناسب با نوع کار 

باشد.
7. قبل از آغاز جوشکاری و برشکاری باید از ایمن بودن کلیه اتصاالت و تجهیزات اطمینان حاصل 

نمود.
8. در مکان هایی که تعداد دستگاه جوش یا برش قوس الکتریکی در کنار هم مورد استفاده قرار 
از خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی مدنظر قرار  باید تمهیدات الزم برای پیشگیری  میگیرند، 

گیرد.
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کننده  خنک  سیستم  آب  و  سوخت  روغن،  نشت  از  باید  برشکاری  و  جوشکاری  هنگام  در   .9
موتورهای جوشکاری و برشکاری و همچنین انتشار گازهای حفاظت کننده قوس جوش، جلوگیری 

به عمل آید.
10. قبل از جابجایی دستگاههای جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی، باید نسبت به قطع کردن 

منبع برق آنها اقدام نمود.
11. جایگاه های کار فلزی در هنگام عملیات جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی، می باید نسبت 

به زمین عایق گردیده و یا به سیستم اتصال به زمین مؤثر، مجهز گردند.
12. گیره های الکترود باید مجهز به صفحات یا سپرهای حفاظتی باشد تا دست کارگر را در مقابل 

حرارت حاصله از قوس الکتریکی حفظ نماید.
13.  هنگام تعویض الکترودهای جوشکاری رعایت اصول ایمنی الزامی است.

14. پیچاندن کابل جوشکاری به دور اعضاء بدن ممنوع است.
15. برای انجام عملیات جوشکاری یا برشکاری در ارتفاع ، رعایت اصول ایمنی به منظور جلوگیری 

از برق گرفتگی و همچنین سقوط افراد و اشیاء الزامی است.
16. تجهیزات جوشکاری و برشکاری که در فضای باز مورد استفاده قرار میگیرند، باید از شرایط 

نامساعد جوی به طور ایمن محافظت گردند.
17. نصب تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از آسیب دیدن اعضاء بدن که در داخل منطقه عمل 

جوشکاری قرار دارند، الزامی است.
18. دستگیره ها و سوئیچ ها باید در فاصله ای ایمن تعبیه شوند تا امکان آسیب دیدن دست ها در 

منطقه عملیات جوشکاری وجود نداشته باشد.
19. تمام نقاط قابل دسترس قسمت های برق دار دستگاه های جوش باید به حفاظ های مناسب 

تجهیز گردد.
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فرم راهنمای انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در ایستگاههای کاری

بخش پنجم : تهیه تجهیزات حفاظت فردی



50

انواع تجهیزات حفاظت فردی

     تجهیزات حفاظت از سر
برای حفاظت از سر در برابر انواع مخاطرات در تأسیسات و تعمیرات از کاله ایمنی استفاده می 
شود. با توجه به اینکه کاربرد اصلی کاله ایمنی مقاومت در مقابل ضربه های مکانیکی است، لذا باید 
طوری طراحی شود که قادر به تحمل این ضربه ها باشد و در عین حال فشار ناشی از این ضربات را 
تا حد امکان میرا نماید. در ضمن کاله های پارچه ای نیز در آشپزخانه بیمارستان، اتاق های عمل 
و استریل و ... استفاده می گردد که برای رعایت بهداشت بوده ، بنابراین سبک و منعطف می باشند.

    تجهیزات حفاظت از گوش
سر و صدا از عواملی است که سیستم شنوایی را تحت تأثیر قرار می دهد که باید از وسایل حفاظتی 
گوش در مقابل این عامل فیزیکی زیان آور استفاده نمود. زمانی باید از گوشی های ایمنی استفاده 

شود که : 
1.در معرض صداهایی با شدت 85 دسی بل و یا بیشتر برای یک دوره زمانی 8 ساعته از کار قرار 

بگیرند.
2.صداهای آزار دهنده وجود داشته باشد.

3.در محل هایی که عالئم استفاده از گوشی نصب گردیده است قرار گرفته باشید.
گوشی های حفاظتی بر دو نوعند :

1.گوشی های بیرون گوش یا ایرماف : نوعی که روی الله گوش قرار گرفته و مجموعه ساختمان 
گوش را بدون تماس مستقیم با آن محافظت می کند.

2.گوشی های داخل گوشی یا ایرپالگ : نوعی که در داخل گوش و درون مجرای گوش خارجی 
قرار گرفته و آنرا مسدود و راه انتقال هوا را به طور نسبی مسدود می کند.

    دستکش های حفاظتی
بیش از 40 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به آسیب های وارده به دست و انگشتان می باشد. 
دست انسان را خطرات متعددی از جمله لبه های تیز و برنده ، ضربات مکانیکی، مواد شیمیایی، 
حرارت، الکتریسیته، ارتعاش و پرتوهای رادیواکتیو در محیط های کاری تهدید می کند که جهت 
انواع  و  تجهیزات حفاظتی  این  بکارگیری  الزامات عمومی  با  آشنایی  ها  آسیب  این  از  پیشگیری 

دستکش های حفاظتی ضروری است.
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انواع دستکش ها
            •دستکش های محافظ در برابر ضربات مکانیکی

            •دستکش های محافظ در برابر مواد شیمیایی
            •دستکش های محافظ در برابر ارتعاش

            •دستکش های محافظ در برابر پرتوهای رادیواکتیو
            •دستکش های محافظ در برابر حرارت

            •دستکش های محافظ در برابر الکتریسیته
            •دستکش های مورد استفاده در آشپزخانه

            •دستکش های یکبارمصرف بیمارستانی

   تجهیزات حفاظت از پا
عمده ترین خطر تهدید کننده پا در محیط های کاری، له شدن پنجه های پا در اثر سقوط ناگهانی 
اجسام سنگین بر روی پنجه ها و یا برخورد جلوی کفش با قطعات تیز و برنده و آسیب دیدن پنجه 
پا می باشد. بنابراین برای حفاظت پا در برابر این صدمات کفشهای ایمنی درنظرگرفته شده است 
که درقسمت جلویی آنها از پنجه های محافظ فوالدی استفاده شده وکفه کفش راازیک ماده قابل 
انعطاف مثل پلی اورتان)PU( می سازند. قسمت پنجه کفش به تناسب شغل افراد می تواند از 

جنس چرم )عایق برق( یا PVC )عایق شیمیایی( نیز باشد.
تجهیزات حفاظت از بدن

لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردی مطرح می باشد و کلیه پرسنل باید با لباس 
کار مناسب محل کار در سرکار حاضر شوند. لباس کار پرسنل دارای خصوصیات ذیل بوده و مطابق 

مقررات ذیل در اختیار پرسنل قرار گیرند.
معموالً لباس کار به عنوان یک پوشش سراسری تنه، دست و پاها را در مقابل شرایط محیطی 
حفاظت می کند. ساده ترین شکل لباس کار در دو فرم ظاهری بلوز و شلوار )دوتکه( و نوع یکسره 
و از جنس الیاف طبیعی و یا درصدی الیاف طبیعی و مصنوعی و در مواردی تماماً از الیاف شیمیایی 
و صنعتی تولید می شود. بدیهی است هرچه الیاف بکار رفته شده در پارچه طبیعی تر باشد، تبادل 
حرارتی آسانتر است. لباس های بهداشتی نیز تشکیل شده از روپوش ها و پیش بند های مورد 
استفاده در آشپزخانه، لباس های مخصوص جراحی و اتاق های استریل که با توجه به نوع کاری 
انعطاف این لباس ها نسبت به لباس هایی که در عملیات ایمنی استفاده می شود، بسیار بیشتر 

است.
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بخش ششم: دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

1- هرگز بدون روپوش، دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نکنید. باید 
بدانید که برای کار با برخی مواد خاص، استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختصاصی الزم است. 
یعنی باید از دستکش، ماسک و سایر وسایل مخصوص برای کار با آن مواد استفاده کنید. تجهیزات 

ایمنی معمولی کارآیی الزم را ندارند.
2. شیلنگ های آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نکنید.

3. هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنید، استفاده از این وسایل می تواند منجر به بروز 
خطرات جدی شود.

4. هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نکنید، در صورت نیاز اجباری به ترک محل یا 
در مورد آزمایش های نیازمند به زمان طوالنی، حتماً توضیحاتی شامل نام آزمایش، نام آزمایشگر، 

تلفن تماس، مواد در حال واکنش و احتیاطات الزم را در محل آزمایش در دسترس قرار دهید.
5. هرگز ظروف حاوی مواد و محلول ها را بدون درپوش محکم نگهداری نکنید تا ضمن جلوگیری 

از آلودگی هوای آزمایشگاه، از آلودگی نمونه ها با مواد خارجی جلوگیری شود.
6. مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف در روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب 

انبار نمایید.
7. خطرات موجود در آزمایشگاه را شناسایی نموده و روشهای مناسب مقابله با آنها را بیاموزید

8. محل کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
9. قبل از کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسایی نموده و 

روش مقابله با این خطرات را فرا گیرید و از همه مهمتر اینکه MSDS آن در دسترس باشد.
10. با عالئم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید و مسیرهای تردد در آزمایشگاه را باز نگه دارید.

11. مواد ومحلولهای خطرناک و آالینده محیط زیست را در فاضالب یا سطح زباله خالی نکنید، 
این مواد و محلول ها باید جمع آوری و به طریق مقتضی دفع گردند.

12. روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیرالزم نگه دارید، وسایل روی میزها را به طور مناسب 
و بی خطر قرار دهید و حتماً به هر گونه ظرف حاوی مواد و محلول ها برچسب مناسب را الصاق 

نمایید.
13. از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز کنید، محیط آزمایشگاه آلوده به 
مواد سمی و خطرناک است، به همین دلیل نیاز است تا بخارات شیمیایی در آزمایشگاه اندازه 

گیری شود.
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14. هنگام شستشوی ظروف و وسایل شیشه ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر یکنواخت 
شدن جریان آب و ثابت شدن فشار آن شوید و سپس وسایل مورد شستشو را در مسیر جریان آب 
قرار دهید تا از رها شدن وسایل از دست )در اثر فشار ناگهانی آب( و شکستن آنها جلوگیری شود.

15. حتی االمکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنید تا بتوانید در صورت نیاز از کمک سایر افراد 
استفاده کنید.

16. در صورت نیاز به زمان طوالنی جهت انجام آزمایش، به جای انجام آن تا ساعت های انتهایی 
روز بهتر است، آزمایشها را زودتر شروع نمایید.

17. آزمایشگاه جای شوخی و خنده نیست، زمان کار ایمنی باید رعایت شود
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بخش هفتم : ایمنی دیگ های بخار
1(حفاظت آشکار : 

آنچه که به حفاظت آشکار معروف است خطراتي است که از عمل کردهاي مکانیکي پیش مي آي 
د مانند : جوشکاري، عمل نکردن سیستم هاي کنترل کننده برقي و مکانیکي و رعایت نکردن 
اصول ایمني در زمان ساخت تک تک اجزاء دیگ بخار .وقتي که ساخت دیگ بخار از نظر پوسته 
و شبکه تمام شد . در کوره هاي مخصوص که تا 600 درجه سانتي گراد حرارت دارد باید دیگ 
بخار 24 ساعت تحت حرارت فوق مانده و سپس دیگ بخار از نظر جوشکاري و بقیه موارد بصورت 

یک تکه در آید.
چندین عامل براي جلوگیري از خطر احتمالي دردیگهاي بخار وجود دارد که عبارتند از:

    1 . اوپراتور :که باید در تمام مدت بهره برداري از دیگ بخار توجه داشته باشد که دیگ بخار از 
نظر:

•فشار
•آب داخل دیگ بخار

•حرارت در دیگهاي آبگرم تحت مراقبت باشد.
و اوپراتور باید جهت جلوگیري از کارهاي غیر اصولي به موارد زیر توجه نماید:

1( سیستم راه اندازي در دیگ بخار، شامل، ترموستر در سوخت سنگین ، لول کنترل، تابلوي 
برق و مشعل را کنترل نماید.

2( توجه داشته باشد که آیا سکوانس یا تایمر دقیق عمل مي نماید، یا خیر . بدلیل اینکه اکثر 
خطرات در زماني ایجاد مي شود، که زمان تخلیه، هواي داخل کورهداخل دیگ  با مشگل مواجه 

گردد.
3(نکته بعدي کنترل، بعد از روشن شدن دیگ بخار است . مانند : فشار سوخت -فشار بخار-فشار 
باید در هر  یادداشت نمودن حالت بهره برداري در جداول مخصوص که معموالً  آب تغذ یه و 

ساعت نوشته شود.
چنانچه حالت هاي غیر عادي مشاهده گردید . مسئولین فني مي توانند رفع عیب نموده و از 
خطرات احتمالي جلوگیري نمایند . متاسفانه در بعضي موارد مشاهده مي گردد که دیگ بخار 

بدون اوپراتور کار مي کند و در این موارد امکان حادثه زیاد وجود خواهد داشت.
    2. کنترل کننده ها : که بعضي کاماًل الکتریکي مانند فتوسل  و بعضي مکانیکي  مانند سوپاپ 
اطمینان ( و برخي هم برقي و هم مکانیکي هستند مانند لول کنترل و پرشر سوئیچ که هر کدام 

از عوامل فوق سالم نباشد ایجادخطر مي نماید و اکنون به تک تک موارد فوق اشاره مي نمائیم
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     1-2(کنترل کننده هاي الکتریکي:
مهم ترین آنها فتوسل است و خطراتي که از ناسالم بودن فتوسل پیش مي آید به شرح زیر میباشد:

از آنجائیکه مي دانیم، با ایجاد جرقه در مدار مشعل، فتوسل وارد عمل شده، تا زماني که شعله کامل 
گردیده و جرقه قطع گردد . به محض اینکه سوخت کامل شد . فتوسل به یک رله فرمان مي دهد، 
که مدار برق موتور تایمر قطع گردد، تا زماني که دیگ بخار روشن است، فتوسل مدار الکتریکي 
را ثابت نگهداشته، و تغییراتي بجز اینکه، شعله بوسیله کنتر ل کننده هاي دیگر خاموش نشده 
عملي دیگري انجام نمي دهد . به محض خاموش شدن شعله، فتوسل مجددا از مدار خارج شده و 
به کنترل هاي دیگر، از جمله شیر سوخت، فرمان قطع صادر مي نماید چنانچه شیر سوخت، در 
زمان خاموش بودن مشعل از نظر) الکتریکي و مکانیکي(  به عللي زیر بار باشد،)باردار برقي( باعث 

خواهد شد که سوخت وارد محفظه دیگ بخار گردیده و تبدیل به گاز گردد.
به گاز گردیده،  تبدیل  مایع  از سوخت  زیادي  اشاره شد، مقدار  به آن  قباًل  در چنین حالتي که 
چنانچه جرقه اي خارج از حالت عادي ایجاد گردد، باعث انفجار شدید خواهد شد و اگر مشعل در 
حالت نرمال باشد و جرقه بي مورد ایجاد نشود باز سوخت مایع تولید خطر خواهد کرد مگر اینکه 

سوخت جمع شده در کوره بوسیله اي خارج گردد.
دستگاه فوق کاماًل برقي بوده، که بجز فتودیودي، که در اثر نور از نظر مقاومت تغییراتي انجام و 

جریاني جزئي و ارد مدار کنترل کننده مي گردد چیز دیگري وجود ندارد.
قابل ذکر است، وقتي مشعل از نظر زماني با مشگل روبرو شود، تا زماني که دیگ بخار سرد است 
مشگل روشن شدن ایجاد مي شود، ولي چندان خطري ندارد . فقط اشکال فني پیش آمده است، 
ولي در زماني که دیگ بخار گرم است، ا ختالل در تایمر، ایجاد حادثه مي نماید . چون وقتیکه دیگ 
بخار گرم است، هر سوختي تبدیل به گاز خواهدشد ( مازوت-گازوئیل-گاز( چنانچه کنترل کننده 
زمان )تایمر( خوب عمل نکند، با روشن شدن مشعل جرقه ایجاد شده، و گازیکه در محفظه داخل 
جمع شده است . با انفجار شدید، باعث صداي مهیب، و شاید از جا کنده شدن مشعل بشود، که 
این عمل در فرش گیالن، کارخانه بهپاک و کارخانه پودر ماهي بندر انزلي مشاهده شده و متأسفانه 

خطر جاني نیز در بر داشته است.
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   2-2( کنترل کننده هاي میکانیکي : 
که مهم ترین آن سوپاپ اطمینان مي باشد که بشرح زیر مي باشد:

سوپاپ اطمینان یکي از کنترل کننده هاي دیگ بخار مي باشد، که در حالت مکانیکي کار انجام 
مي دهد، و این دستگاه شامل ست سوپاپ، شفت ، فنرو مهره تنظیم کننده مي باشد. که مهم ترین 
عمل را فنر انجام مي دهد . زمانیکه فشار داخل دیگ بخار از حالت نرمال )حالت تنظیم( زیادتر 
گردید فنر داخل سوپاپ جمع شده، و ِست از محل نشیمن جدا شده و بخار ، یا آب داخل دیگ، 

که تحت فشار بوده از آن خارج شده و حالت خطر مرتفع مي گردد.
مزیت سوپاپ اطمینان نسبت به دیگر کنترل کننده ها این است، که همراه با صدا مي باشد. در اثر 

صداي شدید، اوپراتور نیز از حالت غیرعادي دیگ بخار آگاه مي گردد.
    2-3(کنترل کننده هاي دوگانه : 

که داراي عمل دوگانه برقي و مکانیکي مي باشند . که مهم ترین آنها لِِول کنترل مي باشد:
لول کنترل )کنترل سطح آب ( در دیگهاي بخار قابل استفاده است . در دیگهاي آبگرم، کارآئي 

ندارد، این سیستم داراي دو نوع کنترل مي باشد.
نوع اول، که امکان دارد بوسیله جیوه یا بطریق مغناطیسي انجام شود، . در اثر کم و زیاد شدن 
سطح آب، در داخل دیگ بخار، به پمپ تغذیه فرمان مي دهد که از طریق مدار الکتریکي باردار 
شده و آب را با فشار الزم وارد محفظه نماید و برعکس وقتیکه سطح آب به حد مورد نیاز رسید 

جریان آب را قطع نماید. 
نوع دوم ، چنانچه آب داخل دیگ بخار، از حالت نرمال پائین تر بیاید، و پمپ تغذیه عمل نکند از 
طریق کنترل کننده اصلي، در داخل تابلو، دستور خاموشي مشعل صادر و آژیر خطر بصدا در مي 

آید.
از نظر ساختماني، این سیستم داراي پوسته،فلوتر، میله فلوتر، لوله هدایت میله فلوتر، و سیستم 
هدایت جریان برق، که در باال ذکر شد، امکان دارد، که ممکن است کنترل برقي، مغناطیسي یا 

جیوه اي باشد .
2( حفاظت نهان )شیمیایي(:

همانطوري که انسان براي زندگي خانوادگي، محیط امني براي خود انتخاب مي نماید، براي کار 
نیز، باید محیط امن و سالمي ایجاد شود، که متأسفانه امروزه به این نکته کمتر توجه مي شود 
و مسئولین زیربط باید به این مشگل نیز توجه داشته باشند )مخصوصاً بازرسان محترم(. مشکل 

شیمیایي که ما از آن بعنوان خطرا ت نهان نام مي بریم عبارتند از:
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الف( خطر گازهاي سمي مانند : گازهاي NO2-SO3-SO-SO2-CO-CO2 و H2O  که در 
اثر تجزیه سوخت، گازها در محیط آزاد شده، و در فضاي سالن، با اکسیژن و نیتروژن هوا مخلوط 
شده و ملکولهاي دیگري تشکیل مي گردد . که در اثر تنفس، انسان به خفگي دچار مي شود . 
وهمچنین باید یاد آور شد، آن گونه گازهائي که حالت خفگي ایجاد مي نمایند، ضرر وزیانشان 
کمتر از گازهایي است، که در اثر مرور زمان در ریه رسوب کرده و باعث امراض خطرناکتري مي 
شوند . بطور مثال : شاید اکسیدسرب درحالت کمتر چندان مشخص نباشد ولي ب ه مرور زمان 
روي اعصاب اثر گذار بوده و فرد یا افرادي که در آن محیط کار مي کنند پس از مدت زماني دچار 

بیماریهاي عصبي و یا از کار افتادن قسمتي از ریه شده پس جهت چاره اندیشي باید:
1-1-2( تنظیم مشعل از نظر سوخت و هوا باید دقیق باشد.

تنظیم مشعل مانند کاربراتور ماشین مي باشد بایستي درصد مخلوط سوخت و هوا بطور دقیق عمل 
نماید چنانچه محاسبات سوخت ها از نظر احتراق مقایسه نمائیم خواهیم داشت.

الف( کربن به CO2تبدیل شده و احتراق کربن کامل مي شود، و از آنجائیکه مي دانیم نیتروژن 
بیشترین حجم هوا را اشغال کرده )79درصد( و چنانچه درجه حرارت سوخت بوجود آید مخرب 
را  اسیدي  اگرترین دوده هاي   . آورد  بوجود خواهد  را  بیشتري  انرژي  اتالف  باشد،  پائین   NOx
بوجود خواهد آورد . در مناطق شمالي کشور)در استانهاي گیالن-مازندران و گلستان ( چنانچه گاز 
سولفور در اثر سوخت هاي فسیلي ایجاد شود، سریعاً با هواي مرطوب ابري ترکیب شده و اسید 

سولفوریک ایجاد شده و حالت سرفه شدید و خفگي ایجاد مي نماید.
ب( از نظر سوخت هاي سنگین، مانند نفت کوره )مازوت(، که ناخالصي آن نسبت به سوخت هاي 
سبک بیشتر است ، درجه اشتعال بایستي قبل از ورود به دستگاه مشعل 50 تا 60 درجه سانتي 
 O2 3 درصدو S درصد 2/12 و H2 ، 1گراد گرما داشته باشد، چونکه داراي 97درصد کربن درصد

O2 3 درصدو S 9950 ،مي باشد که در مجموع ارزش حرارتي یک کیلوگرم نفت کوره
کیلوکالري بر کیلوگرم مي باشد، و داراي ویسکوزیته5/80 سوختهاي فسیلي، کلیه مشخصه ها باید 

ر عایت شود . مانند ارزش حرارتي، مقدار ناخالصي، ویسکوزیته، نقطه اشتعال و غیره
2-1-2( در سوخت هاي سنگین، بایستي دماي اولیه)پر هیتر( به حد ایده آل برسد.

3-1-2( لوله هاي دود، باید عاري از هر نوع عاملي باشدکه در هدایت دود اشکال ایجاد مي نماید.
4-1-2(دودکش دیگ بخار باید در حد استاندارد باشد . چنانچه بلندتر از حالت عادي باشد، اتالف 
حرارت زیاد خواهد شد، و اگر کوتاهتر از حد معمول باشد، مکش بقدر کافي انجام نخواهد شد . 
بنابراین دودکشها را براي دیگهاي بخار فشار کم و ظرفیت پائین بین 6 تا 9 متر با قطر مورد نیاز 

انتخاب مي نمایند ولي در نیروگاهها تا ارتفاع 50متر نیز ساخته و نصب مي شود .
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5-1-2( کلیه منافذ دیگ از نظر خروج دود، در اطراف دودکش و دریچه هاي عقب و جلو باید 
محدود باشد . تا خروج دود به فضاي بویلر خانه به هیچ وجه وجود نداشته باشد و خطرناکترین 

حالت، نشتي دود به داخل سالن بویلرخانه است.
درست استفاده کردن از مواد سوختني داراي دو گونه محسنات مي باشد:

1(مقدار حرارت اشتعال، که تنظیم مخلوط سوخت با هواي الزم، بدرستي انجام شود تا حداکثر 
استفاده از انرژي ایجاد شود، که از نظر اقتصادي بسیار حائز اهمیت است.

2(از نظر ایمني جسم ي پرسنل، که منظور ما این است که افراد مشغول بکار، در سالن دیگ بخار 
کمتر با امراض گوناگون مواجه شوند.که از دو مطلب فوق مي توان نتیجه گیري نمود که:

الف( رنگ شعله دیگ بخار باید آبي باشد که در این حالت حداقل SOو یا CO 2 ایجاد شده است . 
که مي توان گفت 95درصد ارزش حرارتي قابل استفاده بوده )الزم به توضیح است که حرارت ایجاد 
شده بستگي به حداکثر استفاده از آن دارد (، بطور مثال، استفاده از گرماي ایجاد شده، بستگي 

به پاس هاي دیگ بخار دارد، که در دیگهاي چهار پاسه حداکثر استفاده از آن بعمل آمده است.
ب( از نظر اقتصادي، حداقل اتالف انرژي بعمل آمده باشد.

ج( از نظر محیط زیست، حداقل آلودگي را داشته باشد.
د( پرسنل شاغل در معرض بوي نامطبوع گازهاي سمي قرار نگرفته باشد.

در مرحله بعدي جلوگیري از صداهاي ناهنجار مي باشد که این صداها حداکثر از مشغل تولید مي 
شود هرچه مش عل بي صدا باشد آرامش پرسنل بیشتر است صداي مشعل زماني بیش از حد 

معمول خواهد بود که : 
1(مشعل از تنظیم )باالنس( خارج شده باشد.

2(میزان سوخت و هوا درست نباشد.
3(نشت بخار از اتصاالتي مانند، سوپاپ اطمینان و شیر آالت منصوبه و غیره وجود داشته باشد.

بعنوان مثال ، زمانیکه اوپراتور شیر تخلیه را باز مي کند، صداي شدیدي بوجود مي آید، با توجه به 
اینکه اطالع از این کار را دارد در صورتیکه در اثر اتفاقي چندین بار بصورت غیر منتظره این گونه 

صداها ایجاد شود از نظر رواني اثر گذار خواهد بود.
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3.حفاظت فردي:
1-3( باالي دیگ های بخار باید داراي حفاظ باشد، که در زمان انجام کار، پرسنل بتواند براحتي 

کارهاي الزم را انجام دهد.
2-3(دیگهاي بخار باید داراي پله هاي مناسب جهت صعود کارگر باشد . نصب پله مي بایستي 
بطریقي طراحي شده باشد که داراي شیب بطرف داخل باشد . که کارگر براحتي بتواند از آن باال 

برود و چنانچه بعللي دست او رها شد سقوط نکند.
3-3( اوپراتور باید دستکش مناسب در اختیار داشته باشد، تا در زماني که روي دیگ بخار داغ کار 

مي کند د چار سوختگي نشود.
4-3( اوپراتورها باید داراي کفش ایمني با کف آجدار باشند، که در زماني که در باالي دیگ بخار 

کار مي کنند لیز نخورد.
5-3( اوپراتورها باید عینک حفاظ دار، با شیشه تلقي داشته باشند، تا موقعیکه شیشه هاي آب نما 

را بررسي مي نمایند، در اثر نشتي بخار دچار مشکل نشوند.
6-3( در سالنهایي که داراي بوي گازهاي تولید شده از دیگ بخار مي باشند، اوپراتورها باید از 

ماسکهاي مخصوص ضد گاز استفاده نمایند.
7-3(در سالنهایي که داراي صداهاي زیاد مي باشد، از سمعک هاي مناسب استفاده کنند.

8-3( ایجاد اطاقک براي اوپراتوي مي باشد و اینگونه کنترل ها را به دو طریق مي توان انجا م داد:
الف( بطور مثال، در سالني 3 دستگاه د یگ بخار نصب شده است، مي توان جائي را در مناسبترین 
نقطه ایجاد کرد که اوپراتور با نگاه کردن به مانومترها از نظر فشار و روشن و خاموش کردن دیگها 

را کنترل کند.
ب( چنانچه چنین مکاني وجود نداشت، مي توان سیستم کنترلهاي اصلي را بوسیله انتنقال تابلوي 

کنترل به داخل اطاق اوپراتور انجام داد، که اینگونه کنترلها را کنترل الکتریکي گویند.
9-3(مهم ترین مشکل در حفاظت و ایمني دیگهاي بخار کمبود دانش فني پرسنل مي باشد و این 

مشکل بطرق مختلف ایجاد مي شود:
الف ( ارایه نکردن اطالعات، از طرف سازندگان دیگ بخار مي باشد . بطور مثال : در کشورهاي 
صنعتي، بي خطرترین دستگاهي را که تولید مي نمایند براي آن کتابچه اي را همراه با دستگاه 
تولید شده، ارایه مي نمایند، که کلیات استفاده از آنرا به خریدار نشان داده است در صورتیکه در 

صنایع ایران این مسئله کمتر دیده شده و شاید هم وجود نداشته باشد.
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بازرسان محترم، و یا مراجع ذیصالح، تا کنون از چند درصد از کارخانجات در این مورد سئوال کرده 
و نتیجه مثبت گرفته اند . بجز اینکه دیگهاي بخار بطریق اصولي از خارج خریداري شده باشد . 
قبل از سال 1357در ایران فقط کارخانه ماشین سازي اراک در تولید دیگ بخار فعالیت داشت. و 
همه اطالعات الکتریکي و مکانیکي راعالوه بر یک جلد کتابچه که حاوي کلیه اطالعات الزم بود، 
ارایه مي کرد . در صورتیکه امروزه بیش از 20 کارخانه در ساخت دیگ بخار فعالیت دارند . ولي 
متاسفانه هیچ کدام داراي کتابچه همراه نیستند . مگر اینکه خریدار مشاور فن ي، آگاه داشته باشد 
که بتواند یک برگ نقشه برقي دریافت نماید . با کمال تاسف مشاهده شده، سازندگانیکه نقشه ارایه 
مي نمایند در بعضي موارد مشکالت اساسي دیده مي شود و این مشخصه آن است، که یا به عمد 
این اشکال بوجود آمده، که نمایندگان خصوصي نتواند راه اندازي نمی اید و یا اینکه آزمایش الزم 

روي دستگاه انجام نشده است.
امیدوار هستیم مراجع ذیصالح به این مشکالت توجه داشته باشند.
ب( شناخته نشدن ارزش مشاور قني در زمان خرید، نصب و غیره.

ج( از هم گسیختگي بازار کار، که جاي افراد فني در بازار کار مشخص نیست.
بطور مثال، ا فرادي، چند صباحي، در کارها ي تاسیسات، کار کرده اند و شاید فن لوله کشي را یاد 
گرفته اند در زماني که در یک شرکتي اقدام به نصب دیگ بخار مي نمایند طبعاً افراد فني از نظر 
قیمت، نسبت به فن شان، باالتر از افراد غیر فني، و یا بیکار پیشنهاد مي نمایند در نتیجه برنده کار 
افرادي هستند، که قیمت کمتري پیشنهاد کرده اند. بنابراین با اصول اساسي کار فني، مانند دیگ 
بخار، که مادر تاسیسات است آشنایي ندارند و در این صورت سیستم ایمني را یا انجام نمي دهند، 

یا ناقص انجام مي دهند، و در نتیجه آنچه که نباید پیش آمد نماید، اتفاق مي افتد.
د( نا آگاه بودن صاحبان صنایع از امکانات آموزشي وزارت کار است که در این مورد کمتر آگاهي 

داده شده، که افراد مي توانند از طرف شرکتهایي آموزشهاي الزم را کسب کنند.
10-3( آنچه که در گذشته وجود نداشته و امروزه بایستي در روي دیگ بخار و سالن هاي دیگهاي 
بخار نص ب شود، که هم به منافع کارفرمایان مي باشد و هم از نظر حفاظت ایمني دیگهاي بخار 

پرسنل شاغل را حفاظت خواهد کرد به شرح زیر مي باشد:
. این  الف( نصب ترموکوبلهاي مناسبترموستات دو فلزه روي دودکش هاي دیگ بخار مي باشد 
همه  هنوز  ایران  در  ولي   . گردد  مي  نصب  دیگهاي ساخت خارج  روي  اجباري  بصورت  سیستم 
سازندگان به آن توجه نمي کنند . در زمان ساخت تابلوي برق رمینال این سیستم باید طراحي 
شود . چنانچه بطریق الکتریکي به آژیر دیگ بخار وصل گردد بهتر خواهد بود . زمانیکه آب دیگ 
بخار در سطح پائین باشد و یا شعله از نظر تنظیم نامناسب باشد حرارت دودکش باال رفته و باعث 

حادثه خواهد شد . 



 بنابراین نصب چنین دستگاهي یکي از ملزومات حفاظت ایمني مي باشد.
از ملزومات  بعنوان کنترل دقیق فشار داخل دیگ بخار است، که  ب( نصب مانومتر دیجیتالي، 
حفاظت مي باشد . در اکثر اوقات مشاهده مي گردد که مانومتر ها یا عم ل نمي کنند و یا دقیق 
نیستند، بدلیل اینکه هنوز کالیبره کردن سیستم سنجش در صنایع ناشناخته است . چنانچه بعلت 
گران بودن نسبي، صاحبان صنایع تمایل به آن نداشته باشند. مي توان بعنوان یدک در انبار داشته 

باشند و هر ساله دومرتبه بوسیله آن بقیه مانومترها را کالیبره نمایند.
ج( نصب دستگ اههاي اندازه گیري گازهاي سمي در سالن دیگ بخار است . که تا کنون به آن 
توجه نشده واگر کارخانه اي وجود داشته باشدکه از این سیستم استفاده مي نماید طریقه کار آنرا 
نمي داند . بطور مثال مدیري در شرکتي به تهیه این سیستم عمل کرده ولي بعد از کنار رفتن آن 
مدیر دستگاه م ذکور بال استفاده مانده است . گازهائیکه در اثر سوختهاي فسیلي در سالنها ایجاد 
مي گردد، از نظر طبقه بندي جزء حفاظت کار نهان مي باشد که خطرات آن کمتر از حفاظت 

آشکار نیست.
د( وسیله روشنایي دستي : یک نوع وسیله روشنایي باید در اختیار اوپراتور باشد . که اوپراتور 
بتواند در زمان خاموشي از آن استفاده ،UPS مانند: چراغ قوه و یا سیستم کرده ودچار حادثه 

نشود.
4. رنگ آمیزي دستگاهها : عالوه بر آنکه در سیستم تولید بخار مي بایستي کلیه لوله هاي انتقال 
بخار، آب خام، آب تصفیه شده، هواي فشرده و بخار کندانس شده، هر کدام به رنگ مخصوص 
مشخص گردد . بهتر است، بدنه دیگ هاي بخار و دیوارهاي سالن نیز هر ساله رنگ آمیزي گردد 
. که این عمل هم از پوسیدگي دستگاهها جلوگیري مي نماید و هم از نظر رواني اثر گذاري مثبت 

خواهد داشت.
5. تمیز کردن دستگاهها : بطور روزانه، هرچه دستگاهها تمیزتر باشند، د ر روحیه کارگران شادابي 

ایجاد کرده و در تشخیص عیب نیز موثر مي باشد.
بعنوان   . نا هماهنگ نصب شوند  نباید بصورت  : دستگاهها در کارخانجات  6. آرایش دستگاهها 
نمونه، در کارخانجات مواردي مشاهده مي گردد، که بعد از آن که تمام دستگاهها نصب مي شوند 
بیاد دیگ بخار مي افت ند و از آنجائیکه مکان مناسبي ندارند در محوطه نصب مي نمایند بدون 

اینکه به مسائل حفاظتي توجه داشته باشند
7. تمیز بودن سطح کار : سطح سالن دیگ بخار باید عاري از روغن – گردو خاک و غیره باشد 
. معموالً کف سالن را باید از موادي بسازند که حالت لغزندگي نداشته باشد . و لذا رنگ و نوع 

استحکام کف نیز حائز اهمیت است . که باز متاسفانه به این موارد کمتر توجه مي شود.
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استانداردهای واحد 
بهداشت محیط



بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی 
محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا  انجام می گردد و این 
کار با کنترل بهداشتی آب، فاضالب، مواد زائد و پسماندها، حشرات موذی، تهویه، نور، رطوبت، 
انجام  بیمارستان  بهداشت محیط مستقر در  و... توسط کارشناس  درجه حرارت و مواد غذایی  
می گردد. لذا با سالم سازی محیط از اشاعه بیماری به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان 
جلوگیری و با ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،  به بهبود بیماران کمک نماید. بنابراین با رعایت 
اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان عالوه بر تامین رفاه جسمی و روانی افراد، خواهیم 

توانست کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی نیز کنترل نمائیم.
با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سالمت افراد جامعه ،  رعایت مسائل 

بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.
از این رو بهداشت محیط بیمارستانها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی داشته 
که رعایت این امر به عهده پرسنل شاغل می باشد. با توجه به این موضوع و جهت باال بردن سطح 
عفونتهای  راستای کاهش  در  کاری موجود  به خطرات  نسبت  کار گمارده شده  به  افراد  آگاهی 

بیمارستانی آموزش، از جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد.

گند زدائی و ضد عفونی در بیمارستان 
همانطور که در قسمت های قبلی نیز بدان اشاره شد و به دالیلی که در زیر آمده است اهمیت 

گندزدایی و ضدعفونی در بیمارستان ها بسیار باال می باشد :
1.بیمارستان محل مراجعه بیماران و همراهان آن بوده، بنابراین مراجعه کنندگان ، همراهان و 

ارائه کنندگان خدمات، انسان می باشند.
2.خدمات گیرندگان، افرادی با سطح ایمنی و بهداشت بدنی پایین می باشند و آمده اند تا این 

سطح کم ایمنی بدن را ارتقا دهند، بنابراین بسیار حساس ترند.
3.احتمال انتقال آلودگی از بیماران به پرسنل بیمارستان بیشتر می باشد.

4.احتمال انتشار آلودگی در محیط بیمارستان بیشتر می باشد.
5.انواع آلودگی در بیمارستان، فیزیکی، شیمیایی و باالخص عفونی وجود دارد.

بنا به دالیل فوق الذکر در این قسمت به تعریف و توضیح اصطالحات مطرح می پردازیم:
میکروب کش

ماده میکروب کش ، عوامل بیماری زا و بسیاری عوامل غیر بیماری زا را کشته ولی آندوسپورها 
را از بین نمی برد.
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متوقف کننده رشد میکروب ها
این  کنند.  می  جلوگیری  آنها  رشد  از  شدیداً  ولی  نبوده  کشنده  ها  ارگانیسم  برای  که  عواملی 
عوامل فقط از افزایش تعداد میکروارگانیسم ها جلوگیری می کنند و قادر به کشتن و یا حذف 
میکروارگانیسم ها نبوده و با زدودن و حذف ماده میکروبیواستاتیک، مجددا« میکروارگانیسم ها  

رشد و تکثیر می یابند.
مواد پاک کننده 

ماده یا ترکیبی که پس از انحالل در آب، مولکولهای آبی و یا حالل، کشش سطحی مایع یا کشش 
سطحی بین دو مایع را تغییر دهد، )معموالً کم کند( ماده پاک کننده نامیده می شود.

گنـدزدا
گندزدا به موادی اطالق می شود که مانع رشد و یا فعالیت میکروارگانیسم ها شود و یا آنها را 
نابود سازد. در غلظت های پایین، گندزداها ممکن است باعث جلوگیری از رشد و از بین رفتن 
فعالیتهای حیاتی میکروارگانیسم شود، اما در غلظت های زیاد باعث از بین رفتن میکروب می 

شود.
گنـدزدایی :

از بین بردن اشکال رویشی بالقوه خطرناک ارگانیسم های بیماری زا بر روی اشیاء بی جان است 
و نمی تواند با اطمینان کافی کلیه میکروب ها را نابود سازد. گندزدایی هنگامی به کار می رود 
که عمل استریلیزاسیون غیرممکن و یا غیرضروری باشد. هدف از گندزدایی به حداقل رساندن 
خطر عفونت و یا فساد محصوالت است که اغلب با کاربرد مواد شیمیایی و از طریق کاهش تعداد 

میکروب ها بویژه میکروب های بیماری زا در محیط بی جان صورت می گیرد.
ضدعفونی کردن و ضدعفونی کننده :

زنده  نسوج  در  ها  میکروب  تکثیر  و  رشد  از  که  گردد  می  اطالق  عواملی  به  کننده  ضدعفونی 
جلوگیری کرده و یا موجب نابودی آنها می گردند و به طور اختصاصی در مورد سطوح زنده کاربرد 
دارد. در غلظت های پایین یک آنتی سپتیک ممکن است از رشد و نمو جلوگیری نماید، ولی در 
غلظت های باال ممکن است همان ماده میکروارگانیسم را بکشد. زمان برای این مواد دارای اهمیت 
خاصی است. غلظت ضدعفونی کننده بایستی نسبت به گندزداها کمتر باشد تا از آسیب به بافت 

های بدن اجتناب گردد.
ضدعفونی کننده

هر عامل یا ترکیب شیمیایی را که باعث جلوگیری از عفونت و یا نابودی میکروب های بیماری زا 
و سایر میکروارگانیسم های مضر )نه الزاماً اسپور باکتری ها( می گردد ضدعفونی کننده می نامند. 
طبق تعریف انجمن بهداشت عمومی آمریکا به کشتن عوامل پاتوژن با روش های شیمیایی و یا 

64



فیزیکی که به طور مستقیم اعمال می گردد ضدعفونی گفته می شود. ضدعفونی کردن و گندزدایی 
دو کلمه مترادف هستند که در مورد اشیاء و جامدات، بیشتر کلمه گندزدایی و در مورد انسان و 
جانداران کلمه ضدعفونی به کار می رود. تفاوت شان از نظر علمی در این است که یک ترکیب 
شیمیایی که خاصیت ضدعفونی کننده دارد در غلظت های کم این اثر را دارد ولی یک ترکیب 

گندزدایی کننده در غلظت های باال اثر مشابه را دارد.
کنترل میکروارگانیسم ها به کمک عوامل شیمیایی :

بسیاری از مواد شیمیایی قادرند از رشد و نمو میکروارگانیسم ها جلوگیری کنند یا آنها را از بین 
ببرند. مواد مختلف اثر ضدمیکروبی خودشان را از راه های متفاوت اعمال می کنند و اثری که بر 
سطح دارند بسته به نوع ماده ای که باید ضدعفونی شود، متفاوت خواهد بود. بنابراین الزم است 
چگونگی عمل این مواد را شناخت تا بهتر بتوان از آنها استفاده کرد. هیچ ماده ضدعفونی کننده ای 
یافت نمی شود که بتوان آن را در تمام موارد به کار برد. اصوالً یک ماده ضدعفونی کننده شرایط 

زیر را باید داشته باشد:
-خاصیت میکروب کشی در غلظت پایین داشته باشد.

-قابلیت حل شدن در آب یا حالل های دیگر را دارا باشد.
-قدرت ضدمیکروبی خود را در طول زمان حفظ کرده و پایدار باشد.

-برای انسان و سایر حیوانات سمی نباشد.
-هموژن باشد.

-با مواد ارگانیک ترکیب نشود،چرا که در این صورت مقداری از نیروی خود را از دست می دهد.
-دارای خاصیت ضدمیکروبی در حرارت بدن یا حرارت اتاق باشد.

-قدرت نفوذ داشته باشد.
-فلزات و اجناس را خراب نکرده و رنگ نکند.
-خاصیت بوبری )ازبین بردن بو( داشته باشد.

-قدرت پاک کنندگی داشته باشد.
-در دسترس باشد و گران نباشد.

درمصرف عوامل شیمیایی به منظور ضدعفونی 3 نکته را باید در نظر داشت :
•عوامل شیمیایی که برای ضدعفونی وسایل آلوده به کار می رود ممکن است برای پوست مضر 
باشد.بنابراین ماده انتخابی باید نسبت به ماده هایی که قرار است ضدعفونی کند سازگار باشد. همه 

میکروارگانیسم ها به طور مساوی نسبت به همه مواد ضدعفونی کننده حساس نیستند. 
•میکروبهای گرم منفی و مثبت حساسیت متفاوتی دارند. اشرشیاکلی خیلی بیشتر از استافیلوکوک 
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طالیی نسبت به ضدعفونی کننده های کاتیونیک مقاوم است.
•شرایط محیطی باید در نظر گرفته شوند مثل PH ، حرارت، زمان، غلظت، و حضور مواد ارگانیک 

خارجی که همگی در نحوه ی عمل ماده ضدعفونی کننده مؤثر هستند.
باتوجه به اینکه استفاده از غلظت های استاندارد مواد گندزدا برای سطوح، وسایل و ابزار پزشکی 
در بیمارستان ها از مسائل بسیار مهم می باشد، بنابراین اگر از غلظت های کم استفاده گردد تنها 
صرف وقت و هزینه گردیده و عماًل بر روی پاتوژن های بیماری زا بی اثر می باشد و اگر از غلظت 
های باال استفاده گردد عالوه بر صرف هزینه و ایجاد آلودگی های زیست محیطی، باعث باال رفتن 
روی  بر  گذرا  اثر  و  مناسب  های  غلظت  دانستن  بنابراین  گردد.  می  ها  میکروارگانیسم  مقاومت 
میکروارگانیسم ها علی الخصوص پاتوژن های بیمارستان بسیار ضروری می باشد. آشنایی با نحوه 
رقیق سازی محلول ها نیز بسیار مهم می باشد و نمود آن زمانی آشکارتر می شود که با رقت های 

مختلف محلول های گندزدا روبرو می شویم.
دالیل  به  هنوز  مختلف،  گندزدای  های  محلول  آمدن  بازار  به  رغم  علی  دانیم  می  که  همانطور 
بسیاری مانند کاربرد و اثر وسیع الطیف، کم هزینه بودن، لکه بر و سفیدکننده بودن، در دسترس 
بودن و شاید از همه مهمتر آشنایی پرسنل واحد کاری باآن، کلر پر مصرف ترین محلول گندزدا 
می باشد. این ماده با غلظت های مختلف در حالت های مختلف مایع ، جامد و گاز وجود دارد. در 

تقسیم بندی زیر کلر در گروه هالوژنها قرار دارد.
مهمترین گروه ها،عوامل و مواد ضدمیکروبی – شیمیایی عبارتند از :

فنل و ترکیبات فنلی.
الکل.

هالوژن ها.
فلزات سنگین و ترکیبات آنها .
پاک کننده ها )دترجنت ها( .

آلدئید ها .
مواد گازی .
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سطوح مربوط به بخش های بیمارستان شامل کف اتاق، دیوارها، مبلمان و سایر وسایل که به ظاهر 
تمیز و خشک می باشند از نظر خطر انتقال عفونت دارای ریسک پایین می باشند. وجود محیطی 
تمیز و مناسب برای اجرای استانداردهای بهداشتی و ضدعفونی الزم بوده و باعث اطمینان خاطر 
بیماران و سایر پرسنل می گردد. سطوح و وسایل مرطوب، محیط مناسب تری را برای انتقال پاتوژن 
های احتمالی و رشد میکروارگانیسم ها بوجود می آورند.محلول های پاک کننده و وسایلی که جهت 
نظافت استفاده می شوند ممکن است شدیداً با باکتری ها آلوده شده باشند که باید پس از اتمام 
نظافت سریعاً از محیط درمان بیماران و یا تهیه موادغذایی دور گردند. نظافت معمولی  می تواند 

بیشتر لوازم را بطور نسبی از خطر انتقال عفونت پاک کرده و از نظر حمل و نقل ایمن گرداند.
مواد گند زدایی بطر عمومی الزم نبوده و تنها بصورت کنترل شده و تحت سیاست خاصی با توجه 
به دستورالعمل موجود باید مورد استفاده قرار گیرند. در صورت استفاده از مواد گندزدا باید حتماً 
بصورت صحیح ، رقیق شده و برای هر بار استفاده به صورت تازه تهیه شده و پس ازاستفاده بالفاصله 
دور ریخته شوند. استفاده از مواد ضدعفونی کننده، نوع آن و دستورالعمل مربوط به رقت، باید حتماً 

با هماهنگی کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان صورت پذیرد.
انجام مراحل نظافت در بخش ها به عهده پرسنل خدمات بوده و باید برطبق برنامه مشخصی کلیه 
لوازمی که نیاز به نظافت داشته مشخص گردیده و تناوب این نظافت و نوع آن از نظر استفاده ازمواد 
گندزدا برای هر بخش به صورت کامل مشخص گردد. در مواردی که خطر انتقال عفونت افزایش 
می یابد، مراحل نظافت و گندزدایی حتماً باید با نظارت کارشناس بهداشت بیمارستان و مسئول 
پرستاری همان بخش صورت گیرد. تنظیم برنامه نظافت هر بخش باید با موافقت مسئول پرستاری 
همان بخش و با نظارت مسئول بهداشت باشد. در بخش های پرخطر از قبیل )اتاق عمل، ICU و 

CSR( حتماً باید با موافقت کمیته بهداشت و کنترل عفونت انجام گیرد.
   نظافت کف زمین

دررابطه با نظافت زمین این نکته قابل توجه می باشد که میزان انتقال عفونت با استفاده از مواد 
گندزدا به جای مواد ترجنت )مواد پاک کننده مانند پودر شوینده، مایع صابون و ...( تغییر قابل توجه 
پیدا نکرده و استفاده از مواد پاک کننده معمولی جهت نظافت به طور طبیعی روزانه کافی به نظر می 
رسد. استفاده از مواد گندزدا تنها جهت موارد شناخته شده HBS یا HIV باید انجام گیرد. جمع 
آوری ترشحات عفونی آلوده اتاق های ایزوله و ضدعفونی نمودن زمین و یا سایر سطوح در موارد 
مربوط به منطقه ای که توسط کمیته بهداشت و کنترل عفونت تشخیص داده می شود باید انجام 
گیرد. ولی به هر حال تأکید این نکته الزم است که خطر ابتال به عفونت از طریق زمین و یا سایر 

موارد محیطی ذکر شده پایین بوده و معموالً نظافت به تنهایی کافی می باشد.

   1- شستشوی بخش ها
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     نظافت سقف
در صورتی که این سطوح تمیز، صاف، خشک و سالم باشند احتمال خطر عفونت بسیار پایین می 
باشد. نظافت دیوارها و سقف، برای جلوگیری از آلودگی و کثیفی ظاهری باید در فواصل منظم 
انجام پذیرد. این فاصله به طور معمول نباید از 6 تا 12 ماه جهت بخش های معمولی و از 2ماه  
برای اتاقهای عمل، تجاوز نماید.الزم به ذکر است فاصله زمانی مطلوب باید توسط مسئول بخش با 
هماهنگی واحد بهداشت بیمارستان برنامه ریزی گردد. هنگام نظافت دیوارها، سطوح حتماً باید تا 
حد ممکن خشک شود. قسمت های خراب دیوار خصوصاً در اتاقهای عمل به دلیل افزایش احتمال 
انتقال عفونت باید سریعاً تعمیر و صاف گردند. استفاده از مواد ضدعفونی مگر در موارد آلودگی 

شناخته شده، الزم نمی باشد.
باید طبق دستورالعمل احتیاطات استاندارد به  یا سایر موادآلوده  در صورت پاشیده شدن خون 

شرح زیر عمل شود :
1-ابتدا توسط یک دستمال جاذب ، خون را از سطح آلوده پاک نمود.

2-سپس با یک ماده دترجنت شوینده اثر لکه را پاک کرد.
3-با ماده گندردای قوی مانند وایتکس خانگی خالص 5/25درصد گندزدایی گردد.

     وسایل مورد استفاده جهت نظافت 
جهت نظافت حمام ها و سینک ها باید از برس های نایلونی استفاده شود.

•استفاده از دستمال های پنبه ای یا برس های غیرپالستیکی موجب آلودگی شدید آنها شده و 
ضدعفونی آنها را مشکل می کند.به همین دلیل نباید مورد استفاده قرار گیرد.

•در صورتی که پارچه های چندبار مصرف برای نظافت استفاده می شوند ،پارچه هاباید پس از        
هر بار استفاده،    شسته شده )ترجیحاً توسط ماشینهای شستشو که   دارای سیکل ضدعفونی باشند( 
و سپس خشک گردند. استفاده از پارچه ها با رنگ های مختلف این جداسازی را کاماًل آسان نموده 

است.
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     دستورالعمل بهداشتی پرسنل خدمات 
1-هنگامی که پرسنل با هرگونه آسیب پوستی از قبیل فرورفتن اجسام نوک تیز، پاشیدن مستقیم 
مواد خونی به چشم و ... مواجه می شوند باید هر چه سریعتر جهت پیگیری و انجام واکسیناسیون 

و کلیه اقدامات بهداشتی به پرستار کمیته کنترل عفونت مراجعه نمایند.
2-لباس های کار باید در بیمارستان شسته و نگهداری شده و از بردن آنها به منزل اکیداً خودداری 

گردد.
3-برای تمیزکردن ایستگاه پرستاری، اتاق بیماران، یخچال بیماران، یخچال پرسنل و کلیه جاهای 
استفاده  بار  از هر  باید پس  ها  استفاده شود و دستمال  از دستمال های جداگانه  تمیز  و  کثیف 

،شستشو و کاماًل خشک شوند.
4-از دست زدن به جاهای تمیز مثل تلفن، ایستگاه پرستاری، داخل یخچال ها و جاهای تمیز با 
دستکش یا دست آلوده اکیداً خودداری گردد، چون باعث انتقال بیماری در تمامی پرسنل می شود.

5-برای جمع آوری زباله و شستشوی توالت ها باید ازدستکش مخصوص استفاده شود.
6-در هنگام کار از لباس کار مناسب و دستکش و درهنگام شستشوی سرویس های بهداشتی از 

چکمه استفاده گردد.
7-کلیه وسایل شخصی باید در کمد لباس مخصوص قرار داده شده و از قرار دادن این وسایل در 

سایر قسمت های بخش خودداری گردد.

توجه : مسئولیت نظارت برحسن انجام موارد فوق بر عهده سرپرستار )مسئول شیفت( 
با نظارت مسئول بهداشت بیمارستان می باشد.
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دستورالعمل مربوط به شستشوی حمام ها، سینک ها و محل شستن دست ها
حمام ها و محل شستشوی دست ها باید حداقل به صورت روزانه توسط پرسنل خدمات تمیز گردد. 
استفاده از مواد دترجنت برای نظافت روتین کافیست. در مواردی که بیمار عفونی استحمام کرده 
و یا بیمار، مبتال به ارگانیسم های مقاوم یا مشکل زا باشد باید از ماده ضدعفونی کننده استفاده 
شود. ضدعفونی نمودن حمام قبل از استحمام بیماران با زخم باز نیز الزم می باشد. ماده ضدعفونی 
مناسب همان هیپوکلریت سدیم )کلر( می باشد. در مواردی که احتمال آسیب رساندن به سطوح 
در اثر استفاده از هیپوکلریت سدیم وجود دارد می توان با مشورت کمیته بهداشت و کنترل عفونت، 
مایع ضدعفونی کننده جایگزین انتخاب نمود. به عنوان مثال جهت شستشوی سینک ها و شیرآالت 

از ضد عفونی کننده های مخصوص یا رافونه استفاده گردد.

تبصره : 
استفاده از دست خشک کن برقی توصیه نمی گردد زیرا موجب پراکنده شدن میکروب ها می 
گردد. استفاده از صابون جامد توصیه نمی گردد اما در صورت استفاده پس از مصرف کف صابون 

را شسته و مجدداً در جای خود قرار دهند.
نکته :

طبق تحقیقات جدید تلفن های همراه پرسنل خدمات دارای بیشترین میزان آلودگی می باشد. این 
تلفن ها عامل انتقال عوامل بیماری زای بیمارستانی و یا غیر بیمارستانی می باشند که راه مقابله 

با آن، رعایت موارد کنترل عفونت و شستن دست ها است.
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جمع آوری، تفکیک، تحویل ملحفه، روبالشی، البسه، تشک و روکش آن و ...
و  )ماسک  استاندارد  احتیاطات  اصول  رعایت  با  بین  بوسیله  صبح،  و  تعویض  روزانه  باید  ملحفه 
دستکش و ...( به واحد الندری برده شود. ملحفه، البسه و ... تمیز روزانه، بوسیله بین های مخصوص 
هر بخش از الندری تحویل گرفته شود. در صورت نیاز به تعویض ملحفه چند بار در روز و خارج از 
زمانهای ذکر شده به دلیل وجود خون یا تر شحات و شرایط خاص بیمار، ملحفه را تعویض و در 
همان زمان بدون در نظر گرفتن ساعات تحویل در اسرع وقت به واحد الندری انتقال دهند )خشک 
شدن خون و باقی ماندن آن بر روی ملحفه عالوه بر پاک نشدن لکه پس از شستشو باعث ایجاد 

محیطی جهت عفونت نیز می گردد(.
پس از هر ترخیص باید ملحفه به واحد الندری انتقال داده شود و تخت با محلول 2درصد سایاسپت 
HP ضدعفونی و از روتشکی ، ملحفه و روبالشی تمیز جهت بیمار بعدی استفاده گردد. روبالش 
ها روزانه چک و در صورت وجود آلودگی تعویض و به طور کل پس از هر ترخیص باید تعویض و 
به الندری انتقال یابد. در هنگام جمع آوری ، تعویض ملحفه و البسه و ضدعفونی تخت بایستی از 
وسایل حفاظتی مثل دستکش و ماسک استفاده شود. پرسنل مسئول جمع آوری البسه بایستی بر 
علیه بیماری هپاتیت B واکسینه شده باشند. در هنگام جمع آوری البسه باید آرامش کامل داشت 
و از شتابزدگی اجتناب نمود. در هنگام جمع آوری ملحفه های آلوده با خون و سایر مایعات بدن 

باید، ملحفه به صورتی پیچیده شود که قسمت آلوده در وسط ملحفه، محفوظ نگه داشته شود.
بین های حمل ملحفه کثیف و سبدهای حمل تمیز هر هفته شستشو و ضدعفونی گردد. در حین 
جمع آوری ملحفه و البسه و قرار دادن آنها در داخل بین و یا کیسه زرد و زمان تحویل به واحد 
الندری باید از عدم باقی ماندن وسایل نوک تیز و سوزن و سایر لوازم موجود در بخش در داخل 
ملحفه ها و ... اطمینان حاصل نمود. در هنگام تحویل گرفتن ملحفه ، البسه و روتختی در صورتی 

که سوراخ یا پارگی مشاهده شد به واحد الندری تحویل و از انتقال به بخش خودداری شود.
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2- شستشو و ضد عفونی سطوح و ابزار 
 شستشوی قسمتهای مختلف بخشهای بیمارستان
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نگهداری و ضدعفونی فلومتر اکسیژن
با توجه به اینکه دستگاه فلومتر اکسیژن همیشه مرطوب بوده و در تماس مستقیم با مجرای تنفسی 
بیمار است، ضدعفونی و تمیز کردن آن ضروری می باشد. محیط های مرطوب مکان مناسبی برای 

رشد میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتری های گرم منفی می باشد.
دستگاه اکسیژن تراپی از دو قسمت مجزا شامل مانومتر و محفظه آب تشکیل شده است.

مانومتر :این قسمت از دستگاه غیرقابل شستشو بوده و برای ضدعفونی آن باید از یک دستمال 
تمیز آغشته به الکل 70درصد استفاده کرد.

محفظه آب : این قسمت از دستگاه قابل شستشو بوده و برای ضدعفونی و تمیز کردن آن باید ابتدا 
کاماًل از مانومتر جدا شده و سپس با مواد دترجنت معمولی و برس، جرم زدایی و در انتها شسته 

و خشک شوند.
شستشوی دستگاه در حالت عادی هفته ای یکبار ضروری بوده و در صورتی که بیمار مبتال به 

عفونت های دستگاه تنفسی می باشد، برای بیمار بعدی فلومتر باید شسته و تمیز گردد.

توجه : برای مرطوب کردن دستگاه فقط باید از آب مقطر استفاده شده و از مرطوب کردن 
آن با آب معمولی پرهیز شود، زیرا باعث تشکیل جرم در داخل فلومتر می گردد.
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     استفاده از صابون مایع :
•در صورتی که هنگام استفاده از صابون مایع ، اطراف ظرف دستشویی آلوده به قطرات صابون 

گردید، باید روزانه تمیز و صابون های اضافی پاک گردد.
•پس از اتمام صابون موجود در ظرف صابون مایع، از پرکردن مجدد آن خودداری کرده و حتماً پس 

از شستشو و خشک کردن ظرف، اقدام به پرکردن آن نمائید.
•باقی ماندن آلودگی ها در اطراف ظرف مذکور و یا پرکردن مجدد آن، بدون شستشو و خشک 

نمودن، باعث رشد باکتریهای بیمارستانی در صابون مایع می شود.
    استفاده از تی ها

وسایل مربوط به این نظافت از قبیل سطل ها و نخ تی باید به صورت خشک و در محل مناسب 
نگهداری شود. تی ها باید همیشه آویزان باشند و در صورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند. 
خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین الزم بوده زیرا به راحتی با باسیل های گرم منفی آلوده می 
شوند ولی این آلودگی بصورت موقت به سطح زمین منتقل شده و مشکل جدی ایجاد نمی کند. 

بهتر آن است که در هر بخش تی ها با سه نوع  رنگ دسته مشخص می شوند:
1.قرمز )اتاق پرسنل و ایستگاه پرستاری ( 

2.آبی )اتاق بیماران و راهرو(
3.زرد )اتاق ایزوله و عفونی(

در ضمن نخ تی هر 15 روز یکبار باید تعویض   شوند.



نگهداری و ضدعفونی دستگاه ساکشن
الزامیست. ظرف  در صورت نیاز به ساکشن برای بیماران وجود ساکشن جداگانه برای هر بیمار 
مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده باید بطور روزانه تخلیه گردند. 
ظرف می تواند داخل دستشویی تخلیه شده و پس از شستشوی با محلول دترجنت، خشک شود. 
الزم به ذکر است که استفاده از دستکش های غیراستریل کافی بوده و شستشوی دستها پس از 
دفع مایع ظرف، الزامی است. در هربار استفاده از دستگاه ساکشن برای بیمار، باید کاتتر جدیدی 

مورد استفاده قرار گیرد.
در  ولی  شود.  نمی  توصیه  ساکشن  ظرف  در  کننده  ضدعفونی  مایع  از  استفاده  کلی  حالت  در 
صورتیکه احتمال آلودگی محیط توسط ترشحات آسپیره شده وجود داشته باشد، می توان به مقدار 
کافی آب ژاول برای رسیدن به درصد مطلوب آن )1درصد( یا دکونکس سایاسپت HI دو تا سه 
درصد جهت ضدعفونی، به داخل ظرف آسپیره نموده و حداقل به مدت 10 دقیقه قبل از تخلیه و 
شستشو به همین حال باقی گذاشت. در مدتی که دستگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد، 

ظرف باید به صورت خشک نگهداری شود.
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شستشو و ضدعفونی بدپن )لگن(
باید دستها شسته  برای جلوگیری از انتقال عفونت پس از استفاده یا جابجایی بدپن)لگن( حتماً 
شوند. حتی اگر ظرف مورد نظر ظاهراً تمیز باشد. لگن ها باید در ماشین شستشوی لگن شستشو 
و ضدعفونی گردد. ضدعفونی توسط حرارت باید با رسیدن به درجه حرارت 90 درجه سانتی گراد 
و باقی ماندن در این درجه حرارت برای حداقل زمان )یک دقیقه( انجام پذیرد. این سیکل باید به 
صورت منظم چک شده و از رسیدن به این درجه حرارت اطمینان حاصل کرد. در صورت خرابی 
یا عدم وجود دستگاه شستشو در بخش، به صورت جایگزین می توان از محلول هیپوکلریت سدیم 

1/10 یا سایاسپت HI یک تا دو درصد استفاده نمود.

شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار )یورین ظرف(
برای شستشو و ضدعفونی این ظروف در صورتی که شخصی نیستند استفاده از دستگاه شستشو 
و ضدعفونی کننده همراه با حرارت توصیه می شود. ظروف ادراری که با حرارت ضدعفونی نشده 
باشند، حتماً باید به عنوان ظروف آلوده تلقی گردند و دست ها پس از تماس با آن حتماً شسته 

شود.

نگهداری ضدعفونی ترمومتر
مواد  در  ترمومتر  دائم  نگهداری  شود.  نگهداری  تمیز  و  خشک  صورت  به  دهانی  ترمومترهای 
باسیل های گرم منفی خواهد شد. در صورتیکه  احتمال رشد  افزایش  باعث  ضدعفونی کننده 
برای بیمار از ترمومتر اختصاصی استفاده می شود باید پس از هر بار استفاده، توسط پنبه یا گاز 
آغشته به الکل 70درصد تمیز شده سپس با آب، شستشو و به صورت خشک برای دفعات بعدی 

نگهداری شود.
ترمومتر مشترک در بین بیماران : باید ترمومتر را تمیز کرده و با دتر جنت خنثی و سرد شسته 
، آبکشی نموده و بعد در الکل 70درصد برای مدت 10 دقیقه غوطه ور سازند، سپس آنها را پاک 

کرده و خشک نمایند.

7879



گندزدایی الرنگوسکوپ
•پس از هربار استفاده از تیغه های الرنگوسکوپ و باز نمودن چراغ آن باید با آب و دترجنت )ماده 
شوینده( شستشو داده وسپس در محلول سایاسپت  HIو یا الکل 70 درصد به مدت 15 دقیقه 

غوطه ور کرد و پس از شستشو با آب سرد و خشک شدن درون دیش نگهداری نمود.
•الزم به ذکر است گندزدایی الرنگوسکوپها به صورت فوق الذکر هر هفته باید انجام و ذکر تاریخ 

گندزدایی بر روی دیش نگهداری الزامی می باشد.
•در صورت کمبود وقت و استفاده سریع و مجدد الرنگوسکوپ )پس از استفاده برای بیمار و نیاز 
برای بیمار دیگر( پس از هربار استفاده باید با الکل 70درصد ضدعفونی و خشک شود و سپس مورد 

استفاده مجدد قرار گیرد.
•در موارد خاص بیمار مبتال به سل، هپاتیت و ایدز تیغه های الرنگوسکوپ حتماً باید استریل شود.

•هر 2 ماه یکبار با توجه به جنس الرنگوسکوپ پس از باز نمودن چراغ آن باید الرنگوسکوپ توسط 
واحد CSR استریل و ذکر تاریخ استریل با اتوکالو بر روی دیش نگهداری الزامی می باشد.
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     شستشوی پرده ها
پارچه ای  نوع آن متفاوت است. شستشوی پرده های  شستشوی پرده های هر بخش بر حسب 
معموالً هر سه ماه یکبار با آب و دترجنت کافی است و شستشوی پرده های کرکره هر دو هفته 
یکبار با یک دستمال محتوی دترجنت گرد و غبار آن برطرف شود و هر سه ماه یکبار به طور کامل 

با آب و دترجنت شسته شود و سپس نصب شوند.
     شستشوی تشک و بالش بیمار

تشک و بالش بیمار باید از روکش غیرقابل نفوذ به آب باشد تا هنگام شستشو و نظافت آب به داخل 
آن نرود. روکش تشک و بالش بیمار بعد از ترخیص هر بیمار با دستمال آغشته به دترجنت تمیز و 
سپس با دستمال دیگر که آغشته به محلول ضدعفونی کننده )سایاسپت( می باشد ضدعفونی شود 

و بعد از خشک شدن جهت بیمار بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
     شستشوی تخت و الکر

تختها و الکرهای بیماران را باید بعد از ترخیص هر بیمار با دستمال آغشته به محلول ضدعفونی، 
تمیز و ضدعفونی کرد. در مورد بیماران عفونی از یک ماده گندزدا استفاده و سپس با یک ماده 
دترجنت شسته، آبکشی و خشک کنید. در هنگام حضور بیمار در تخت می توان تخت و الکر را با 

یک دستمال مرطوب به مواد ضدعفونی کننده سایاسپت HP ضدعفونی کنید.
     نظافت ترالی پانسمان و دارو

قبل از انجام کار و پایان هر شیفت کاری باید روی ترالی با سایاسپت HP )3درصد( و یا الکل 70 
درصد ضدعفونی شود.

     نظافت ماشین های شیو
معموالً از نوع یکبار مصرف هستند ولی هنگام استفاده از موزر پس از جداکردن قطعات آن و تمیز 

کردن موهای آن با اسپری سایاسپت HP ضدعفونی می شود.
دستورالعمل شستشوی سطل های آشغال

با آب و دترجنت )مواد پاک  باید سطل های زباله  در شیفت کاری که زباله ها تخلیه می شود 
کننده( شستشو شود و به صورت وارونه نگهداری شود تا خشک شود و سپس کیسه زباله جدید 

کشیده شود.
     دستورالعمل شستشو و نظافت انبار

انبارها باید هر هفته با دستمال مرطوب گردگیری شود و از گذاشتن کارتن بر روی زمین در انبار،
 جداً خودداری شود.

     نظافت تلفن
در پایان هرروز با الکل 70درصد ضدعفونی شود.
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3- پسماندهای بیمارستانی

مدیریت پسماند های خطرناک، بخش جدایی ناپذیر بهداشت بیمارستان و مبارزه با عفونت است . زباله به 
عنوان مخزن میکرو ارگانیسم های بیماری زا می ماند که قادر به ایجاد آلودگی و عفونت اند . در صورتی 

که مدیریت پسماندها کافی نباشد این میکروارگانیسم ها می توانند از طریق تماس مستقیم ،از راه هوا و یا 
بوسیله انواع ناقلین به دیگران منتقل شوند. اولین قدم درمدیریت پسماند ها به حداقل رساندن پسماندهاست 

که به روش های زیر انجام پذیر است :
1- کاهش منابع تولید

2-اقدامات مدیریتی و کنترل خوب 
3- تفکیک زباله   

پسمانده های تولید شده به وسیله مراکزبهداشتی ودرمانی شامل گروه های زیرمی باشد :
1- پسمانده های عفونی

2- پسمانده های پزشکی
3- پسمانده های نوک تیز و برنده

4- پسمانده های رادیو اکتیو
5- پسمانده های معمولی یا شبه خانگی

پسماندهای عفونی شامل :
 - کلیه پسماند های آلوده به خون و فراورده های خونی

- کلیه پسماند های مربوط به آزمایشهای تشخیص طبی و تحقیقات پزشکی
- پسماندهای پاتولوژی

- کلیه ترشحات و پسماند های آلوده به ترشحات بیماران عفونی
- کلیه مواد و وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند 

- کشت های بیولوژیک و محیط های کشت 
- پسمانده های اتاق های ایزوله 

- پسماند ه های بخش دیالیز ، کولیز و اورژانس
- پسماند ه های ناشی از جراحی و اتوپسی 

- اعضاء و اندام های قطع شده و جنین 
- ست های سرم ،کیسه های ادرار ،سوند ،کیسه های استوما ، سرنگ و ....
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پسماندهای شیمیایی شامل :
زباله های دارویی و مواد شیمیایی

-ویالهای نیمه پر و پر دارویی
 -ترمومتر های شکسته

- معرف های آزمایشگاهی وهر گونه زباله منتج شده از تشخیص ، درمان و مراقبت بیماران تحت شیمی 
درمانی

پسماندهای نوک تیز و برنده شامل:
سر سوزن – اسکالپ- نایف – انژیوکت – ویال های شکسته دارویی 

النست و هرگونه وسیله یکبارمصرف نوک تیز و برنده که در تشخیص، درمان و مراقبت بیماران استفاده 
شده است .

پسماندهای رادیو اکتیو
شامل کلیه پسماند های تولید شده در مراکز پزشکی هسته ای می باشد

پسماندهای شبه خانگی
که بطور عمده از کارکرد های خدمات اداری و عمومی این مراکز تولید میشوند . شامل زباله های آشپز 

خانه )مواد غذایی ( ، آبدار خانه، قسمت های اداری – مالی ،باغبانی و کلیه زباله هایی که با بدن و 
ترشحات بیمار تماس نداشته اند .

دستو رالعمل تفکیک، جمع آوری، انتقال و دفع زباله های بیمارستانی در ایران 
به منظور ارتقا سطح بهداشت و سالمت جامعه و کاهش عفونت های بیمارستانی، دستور العمل ها و قوانین 

زیر توسط اداره کل بهداشت محیط وزارت بهداشت و درمان به کلیه مراکز بهداشتی درمانی ابالغ شده 
است:

1- مواد زائد جامد معمولی یا شبه خانگی بیمارستان باید در کیسه زباله مقاوم مشکی جمع آوری و در 
مخزن آبی رنگ قابل شستشو، نگهداری و همراه زباله های خانگی جمع آوری و دفع گردند                                                                                                   
2- زباله های نوک تیز وبرنده باید در محفظه های مخصوصی جمع آوری شده همراه با زباله های عفونی 

اتو کالو شوند 
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3- زباله های خطر ناک باید در کیسه های زباله مقاوم و زرد رنگ جمع آوری شده و در مخزن زرد 

رنگ قابل شستشو و ضد عفونی نگهداری شوند و توسط دستگاههای اتوکالو استریل شده ،سپس با زباله 
های خانگی توسط شهرداری حمل شوند

4- زباله های رادیواکتیو باید در شرایط ویژه و زیر نظر مسئول بهداشت پرتوها، از بخش های مربوطه 
جمع آوری نگهداری و طبق ضوابط ویژه دفع گردند . 

5- اعضا و اندامهای قطع شده ،قسمت های جداشده از بدن و جنین سقط شده باید به صورت جداگانه جمع 
آوری و به گورستان محل منتقل و به روش خاص مدفون گردند .

Safety Box مراحل استفاده از
کاربران قبل از کار با وسایل تیز و برنده از وجود Safety Boxمطمئن شوند.  .1

روی Safety Box حتما« تاریخ شروع استفاده نوشته شود.  .2
پس از پر شدن 3/4 از Safety Box باید درب آن محکم بسته و داخل کیسه زباله زرد جهت دفع   .3

قرار گیرد.
به هیچ وجه نباید Safety Box با دیگر زباله های تولیدی ترکیب و یا با آنها نگهداری و دفع   .4

شود بلکه باید Safety Box ها جداگانه حمل و نگهداری شوند.

نکات ایمنی :
به هیچ وجه نباید کاربران اجسام تیز و برنده را در دستشان به صورت آزاد و بدون سینی حمل   •

کنند.
به هیچ وجه نباید کاربران قطعات مورد استفاده را تا زمانی که مجبور نیستند از هم جدا کنند.  •

به هیچ وجه نباید کاربران اجسام تیز را به حال خود رها کرده تا بعدا« آن را مرتب کنند.  •
به هیچ وجه نباید Safety Box  در باالی یک سطل زباله قرار گیرد.  •

به هیچ وجه نباید Safety Box به وسیله دسته آویزان شود.  •
به هیچ وجه نباید درب Safety Box در فاصله ای که از آن استفاده نمی شود باز بماند
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4- بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی 
از آنجایی که وقوع یک مسمومیت غذایی در بیمارستان می تواند زندگی بیماران و دیگر افرادی 
را که به نحوی از غذای بیمارستان استفاده می کنند و گاه دچار ضعف سیستم ایمنی هم می باشند 
به خطر اندازد ، رعایت بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد. اگرچه در بیمارستان 
ها عمدتاً کارکنان  بخش تغذیه مسئول تهیه و توزیع غذا  می باشند ، پرستاران، آبدارچی ها و 
مستخدمین نیز در توزیع یا تحویل غذا به بیماران دخالت می نمایند. اصوالً هر فردی که مواد 
باید از اصول  اولیه بهداشت مواد غذایی و  غذایی را تهیه و آماده ، طبخ و یا توزیع می نماید 
آگاهی  از غذا  ناشی  بیماریهای  پیشگیری کننده اش در  نقش  و  تهیه غذا  اصولی در  مهارتهای 
داشته باشد  .) مطالعات نشان داده اند که باکتریها بیشتر  از ویروسها و انگلها در ایجاد بیماری 
های غذا یی مؤثرند و انسان می تواند به نحوی در انتقال این میکروارگانیسم ها به بیماران ایفای 

نقش کند(.در این راستا :
مهمتر ین علل ایجاد بیماری های ناشی از غذا  عبارتند از :

1- فرآیند طوالنی مدت آماده سازی غذا 
2- ذخیره سازی در دمای نامناسب

3- سرد کردن غذا بطور خیلی آهسته پیش از قرار دادن آن  در یخچال 
4-عدم گرم کردن مجدد غذا تا دمایی که در آن باکتریهای مولد مسمومیت غذایی از بین می روند.

5-استفاده از غذای آلوده
6 -عدم پخت کافی گوشت و محصوالت گوشتی   

7-عدم تخصیص مدت زمان کافی برای خروج  ازحالت انجماد گوشت و مرغ یخ زده 
 63°  c  8- نگهداری غذا در دمای کمتر از

9- عدم نگهداری غذای پخته دریخچال در ظروف در بسته یا نگهداری آنها بصورت باز در مجاورت 
با غذای خام         

10- پخت گوشت ، محصوالت گوشتی و طیور بیش از مقدار مورد نیاز                                                 
11- وجود بیماری مسری در دست اندرکاران  تهیه و توزیع غذا

12-عدم رعایت بهداشت توسط  کارگران بخش تغذیه
13- استفاده از وسایل و تجهیزات آلوده

از موارد فوق الذکر نتیجه گیری می گردد که کلیه غذاها باید با توجه به اصول ایمنی غذا و ضوابط 
بهداشتی تهیه گردند وکمیته کنترل عفونت بیمارستان مسئول پیشگیری ،کشف و تحقیق در 

مورد وقوع بیماریهای غذایی می باشد.
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  مسمومیت غذایی زمانی ایجاد می شود که غذا بوسیله  ارگانیزم های بیماری زا یا سموم آلوده 
شود. زمانی که  منشاء این آلودگی  از باکتری های بیماریزا  باشد  مدیریت غلط در بخش تغذیه 
)عدم نگهداری صحیح ( ممکن است سبب گسترش آلودگی ها شده و نهایتاً باعث ایجاد بیماری در 
افراد مستعد گردد. بخش تغذیه در بیمارستان ها و سایر مراکز مانند خانه های سالمندان و دیگر 
مراکز تجمع انسانی با مشکالت مربوط به جابجایی مقادیر زیادی از غذاهای خام ، تحویل غذاهای 
زیاد و متنوع در عرض یک روز به بیماران ، تهیه و آماده سازی غذا برای  رژیم های مختلف و تأخیر 
در تحویل غذاها روبرو می باشد . احتمال آلودگی مواد غذایی )اعم از خام و پخته ( در این گونه 
جابجایی بسیار زیاد است وطبیعتاً غذای آلوده در ارگانیسم بیماران که عموماً دچار ضعف سیستم 

ایمنی )البته به درجات متفاوت ( می باشند نمایش منفی تری می تواند داشته باشد. 
این تغییرات در تهیه غذا و تحویل آن به بیماران در بیمارستان به دلیل ضرورت تغذیه بسیاری از 

بیماران که دست به گریبان بیماری می باشند ، اثرات پیچیده تری می تواند  داشته باشد.
به عنوان یک ضرورت در مجموعه  باید   از مسمومیت غذایی  ،  پیشگیری  این مشکالت  بدلیل 
فعالیت های  بیمارستانی تلقی شود. بیماری های ناشی از غذا در بخش های بیمارستان ممکن 
است بیماران ، کارکنان و مالقات کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد ویا به نحوی از طریق آنها شیوع 

یابد وحتی ممکن است از انتقال غذا از فضایی دیگر به بیمارستان صورت گیرد.
شایع ترین میکروب های دخیل در همه گیری بیمارستان به دنبال مصرف غذای آلوده عبارتند از:

سالمونال )شایعترین میکروب(- استافیلوکوک اورئوس-  کلستریدیوم پرفرینژنز
آشپزخانه و تهیه و جابجایی غذا

یکی از اجزاء مهم ارائه خدمات در بیمارستان اطمینان از ایمنی و سالم بودن غذا است.
اقدامات نامناسب برای تهیه و جابجایی غذا باعث آلودگی و بقاء و رشد باکتری های عامل عفونت 

می گردد
با انجام اقدامات زیر از آلودگی غذا باید جلوگیری شود :

-تمیز نگه اشتن محیط کار ؛
-تهیه مواد غذایی مناسب ؛

-فراهم کردن تسهیالت مناسب و کافی ذخیره غذا ؛
-جداسازی غذای خام و پخته شده برای جلوگیری از آلودگی متقاطع ؛

-استفاده از متدهای مناسب پخت غذا برای جلوگیری از رشد میکروبها در غذا ؛
-سرد کردن کافی غذای خام و غذاهای آماده شده ؛

-کارکنان آشپزخانه باید حداقل یکبار در روز لباس خود را تعویض نمایند و موهای خود را بپوشانند 
؛
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-تهیه کنندگان غذا باید قبل از آماده سازی غذا دست های خود را با دقت شسته و بهداشت فردی 
را رعایت کنند ؛

-وقتی به یک بیمار عفونی ، )مانند عفونت پوست یا دستگاه تنفسی( مبتال هستند از دست کاری 
و جابجا کردن و تهیه غذا پرهیز نمایند و همه عفونت ها را گزارش نمایند.

فاکتورهای دیگری که در کنترل کیفیت غذا اهمیت دارند عبارتند از :
-غذای خریداری شده باید از کیفیت خوب و کنترل شده ای برخوردار بوده و از نظر باکتریولوژیک 

ایمن باشد.
-تسهیالت انبارداری باید مناسب بوده و بسته به نوع غذا با شرایط موردنیاز مطابقت داشته باشد.

-مقدار غذاهای فاسد شدنی موجود نباید بیشتر از میزان مصرف یک روز باشد.
-خشکبار ، مربا و غذاهای کنسروی باید در انبارهای دارای محیط خشک و تهویه مناسب انبار شود 

و موجودی انبار مرتباً جابجا شود.
-ذخیره و تهیه مواد غذایی منجمد باید مطابق با توصیه های ارائه شده و در درجه حرارت 18- 

درجه سانتیگراد نگهداری شود. ضمناً از یخ زدن مجدد آن باید خودداری گردد.
-محیط مجموعه ای که در آن غذا تهیه می شود باید غالباً و به صورت منظم با آب لوله کشی و 

پاک کننده ها و یا گندزداهای مناسب شسته شود.
-نمونه هایی از غذای تهیه شده باید برای یک دوره زمانی مشخص ذخیره شوند تا در صورت بروز 

غیان امکان بازیابی و انجام آزمایش فراهم باشد.
-به افرادی که با غذا سر و کار دارند باید بصورت مستمر توصیه ها و دستورات الزم در زمینه رفتار 

ایمن و بی خطر ارائه شود.
با رعایت اصول اساسی زیر در زمینه مراقبت غذا میتوان از مسمومیت غذایی جلوگیری کرد :

-محدود ساختن آلودگی از منبع ، از طریق دست ها ، غذاهای خام ومحیط ؛
-خرید مواد غذایی 

-ذخیره سازی 
-انجماد غذا 
-پخت غذا 

-بهداشت فردی 
-نظافت محیط کار 

-کنترل آفات
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آشپـزخـانه
آنجاییکه  از  ایمنی مهم هستند.  نقص  دارای  بیماران  در  توسط غذا مخصوصاً  منتقله  بیماریهای 
حوادث عمومی عفونت های روده ای در برخی کشورها ممکن است باال باشد باید برای جلوگیری 

از آلودگی غذا ، توجه ویژه به آماده سازی غذا به عمل آید.
-آشپزخانه باید آب قابل شرب کافی و تمیز داشته باشد همه سطوح کار و محل های ذخیره غذا 

باید تمیز و بهداشتی باشد.
-غذا باید تا آنجا که ممکن است بعد از آماده سازی در اسرع وقت سرو گردد.

-سردخانه ها و یخچال های ذخیره غذا باید مجهز به ترمومتر باشد و روزانه حرارت آنها چک شود.
-غذای مانده باید دور ریخته شود.

-در مناطقی که عفونت های روده ای معمول است تهیه کنندگان غذا باید قبل از تهیه غذا آزمایش 
مدفوع شوند و برای وجود شیگال، سالمونال و انگل هایی مانند آنتاموبا، ژیاردیا و ... بررسی شوند.

-حتی االمکان از ماشین های ظرفشویی برای شستشوی ظروف استفاده شود.
شاخص های در برگیرنده بهداشت محیط آشپزخانه عالوه بر موارد ساختمانی ، بهداشت فردی 

پرسنل ، بهداشت مواد اولیه و بهداشت ابزار و ظروف می باشد.
شرایط بهداشتی آشپزخانه بیمارستان باید مطابق آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی، 

آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی باشد.
راهنماي خروج گوشت و مرغ و ماهي از انجماد:

بعضي از افراد گوشت یا مرغ را به منظور خارج کردن از انجماد درون ظرف بزرگ و حتي وان حمام 
میریزند و بر روي آن آب گرم یا سرد را باز مي کنند , این عمل غیربهداشتي و خطرناک است 

پیشنهاد میشود , آشپزهاي محترم , بمقدار مورد نیاز ) براي همان وعده ( از گوشت , مرغ یا ماهي 
را در ظرف بزرگ و تمیزي ریخته چند ساعت قبل از استفاده در فضاي انبار ) که بایستي توسط 

کولر خنک شود ( گذاشته و یک پارچه تمیز روي آن بیاندازید .
 تحت هیچ شرایطي گوشت و مرغ را با عجله از انجماد خارج نکنید .

 گوشت یا مرغي را که از انجماد خارج شد, به منظور استفاده هاي بعدي دوباره منجمد نکنید و 
در صورتیکه مثاَل بخشي از آن را قرار است بالفاصله در وعده بعدي استفاده کنید آن را در یخچال 

و درجه حرارت 4 سانتیگراد نگهداري کنید.
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راهنماي سالم سازي سبزي , صیفي جات و میوه جات 
- سبزیجات , کاهو و کلم را 4 مرحله سالم سازي مي کنند :

1.پاکسازي و گل و الي زدایي
2.انگل زدایي

3.گندزدایي) میکروب زدایي(
4. شستشو و ابکشی نهائی

1- گل و الي زدایي : در این مرحله سبزي را پاک و کلم را برگ برگ نموده و سپس مدت کوتاهي 
آن را در آب غوطه ور نموده تا مواد زاید و گل و الي از آن جدا شود و در آب ته نشین گردد .سپس 

آبکشی انجام شود. 
2- انگل زدایي : در این مرحله یک سطل 5 لیتري را پر از آب مي کنیم و به ازاي هر لیتر آب , 3 
تا 5 قطره مایع ظرفشوئي در داخل آن ریخته و هم مي زنیم تا کفاب درست شود . سبزي یا برگ 
کاهو و کلم را در این کفاب قرار داده و با دست بصورت مالیم شستشو مي دهیم و سپس آن را 

آبکشي مي کنیم تا تخم هاي انگلي و باقیمانده مایع ظرفشویي از آن جدا گردد . 
بین بردن میکروبها،یک گرم )نصف قاشق چایخوری( از  برای   :) 3- گند زدایي) میکروب کشي 

پودرکلرین70درصد را درظرف 5 لیتری پر از آب ریخته کاماًل حل کنید تا محلول ضدعفونی کننده 
بدست آید، سپس سبزی انگل زدائی شده را برای مدت 5 تا 10 دقیقه در محلول ضدعفونی کننده 
جدید قرار دهید تا میکروب های آن کشته شوند. اگر پرکلرین در دسترس نباشد از سایر مواد 

گندزدا مجازی که در داروخانه وجود دارد می توان استفاده نمود.
توجه: انگل با میکروب فرق دارد وتخم انگلها با این مقدار کلر از بین نمي رود.

4- شستشو و آبکشی نهائی : در این مرحله سبزي را مجدداً با آب سالم مي شوئیم تا باقیمانده کلر 
از آن جدا شود و قابل مصرف گردد .

 توجه : در سالم سازي سبزیجات ومیوه جات زمیني مثل خیار و … حوصله کنید .
با   . نیازي به ضدعفوني نیست  سیب و سایر میوه های درختی  را شستشو دهیم کافي است و 

شستشو چنانچه روي آنها باقیمانده سمي موجود باشد زدوده مي شود .
زیاد نگه داشتن سبزي در محلول پرکلرین باعث پالسیده شدن و از بین رفتن طراوت سبزي 

مي گردد .
5- بهداشت آب      

آب در بیمارستان برای منظورهای مختلف استفاده می شود ، اهداف استفاده از آب تعیین کننده 
معیارهای کیفیت آب است. معیارهای آب آشامیدنی معموالً برای مصارف پزشکی آب کافی نیست.

آب آشامیدنی باید یرای آشامیدن سالم و بی خطر باشد معیارهای ملی و توصیه های بین المللی 
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شاخص های مناسب برای آب آشامیدنی را تعیین می کند )به استانداردهای ملی ایران به شماره 
1011 و 1053 مراجعه شود(.

سیستم تهیه و تأمین آب برای تهیه آب سالم باید مطمئن باشد . آب بیمارستان باید از شبکه های 
عمومی آشامیدنی تأمین شود یا دارای شبکه آب خصوصی با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی 
کشور باشد. در مورد آب مصرفی بیمارستان باید به مسایلی از قبیل منابع تأمین آب ، کیفیت آب 
از نظر فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژی و همچنین شبکه آب رسانی توجه نمود. تانکرهای ذخیره 

باید بطور مرتب تمیز شوند و از نظر آلودگی مدفوعی بطور روزانه نمونه برداری و چک شوند.
های  عفونت  مسئول  موارد  اغلب  در  دارند  وجود  بیمارستان  آب  شبکه  در  که  هایی  ارگانیسم 
بیمارستانی    می شوند و باعث عفونت زخم ها ، سیستم تنفسی و جاهای دیگر بدن می شوند 

مانند وسایل آندوسکوپی که پس از گندزدایی، با آب لوله کشی بیمارستان شسته می شوند.

آب آشامیدنی سالم
واحدهای  -جایی که آب سالم موجود نیست آب باید برای پنج دقیقه جوشانیده شود. .متناوباً 

خالص سازی آب می تواند استفاده شود.
-ذخیره سازی آب باید  به طریقه بهداشتی انجام شود. دست نباید وارد ظروف ذخیره آب شود. 

آب باید از مخزن ذخیره بوسیله یک خروجی مناسب و حفاظت شده یا لوله توزیع شود.
-ظروف ذخیره وخنک کننده های آب باید بطور مرتب تمیز شوند.

-حداکثر کلر باقی مانده آب آشامیدنی باید 0/2 تا 0/8 باشد.
در مراکز بهداشتی درمانی ، آب برای کاربردهای بسیار متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. نوع 
کاربری ، مشخص کننده خصوصیات موردنیاز آب می باشد. این خصوصیات معموالً با خصوصیات 
موردنیاز برای آب لوله کشی متفاوت است. عفونت های ناشی از آب معموالً به این علت ایجاد می 

شوند که آب برای استفاده موردنظر به استانداردهای کیفیت مطلوب نرسیده است.
مسئول بهداشت محیط باید سیاست های مسئول کیفیت آب برای به حداقل رساندن خطرات 

عفونت های ناشی از آب در بیمارستان را تدوین نمایند.
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ایزوالسیون یا جداسازی بیماران در بیمارستان
بیماران)چه  از  ها  انتقال میکروارگانیسم  از  بیمارستان، جلوگیری  بیماران در  از جداسازی  هدف 
مبتال به عفونت و چه کلونیزه با عفونت( به سایر بیماران، عیادت کنندگان و پرسنل درمانی است.

احتیاط های استاندارد:
که جایگزین احتیاط های همه جانبه یا عمومی شده است و رعایت آنها برای تمام بیماران ضروری 

است. این موارد شامل:
1- پوشیدن دستکش

2-شستن دست ها بالفاصله پس از خروج دستکش ها از دست) دستها باید در فواصل تماس بین 
بیماران نیز شسته شوند(

3- استفاده از گان، محافظ چشم همراه با ماسک یا محافظ صورت در صورت انجام اعمالی که 
احتمال پاشیده یا پخش شدن مایعات بدن وجود دارد.

4- عدم دستکاری سوزن ها و وسایل نوک تیز
5-انداختن سر سوزن و وسایل نوک تیز در ظروف مقاوم)سفتی باکس(
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مراقبتبیماری انواع احتیاط ها

)Air born.p(هوایی

سل ریه یا حنجره- سرخک-
آبله مرغان یا زونای منتشر
تب های خونریزی دهنده

ویروسی و ...

اصول احتیاط های هوایی عبارتند از:
-تمام افرادی که وارد اتاق بیمار می 

شوند ماسک N95 استفاده کنند
-جابجایی بیمار محدود باشد و بیمار 

قبل از ترک اتاق ماسک جراحی 
استاندارد بپوشد

-بستری بیمار در اتاق ایزوله با فشار 
هوای منفی کنترل شده و حداقل 6 
بار تعویض هوا در ساعت باید صورت 

گیرد.

)Droplet.p (قطرات

آنفلونزا- سیاه سرفه
منژیت - اوریون- سرخجه و ...

اصول رعایت قطرات شامل:
-حداقل فاصله بین دو بیمار یا تحت 

ها بایستی 1 متر باشد.
- پرستار و بیمار می توانند ماسک 

جراحی بپوشند.
- درب اتاق بیمار می تواند باز 

باشد)البته اگر فاصله تخت بیمار تا 
درب اتاق حداقل 1 متر باشد(

)Contact.p(تماسی

شیگال- هپاتیتA - اسهال های
آمیبی )GE( زرد زخم،دیفتری 

جلدی

-شستن دست ها بسیار مهم است 
چون مهمترین راه انتقال از طریق 

تماس دست ها می باشد.
- جابجایی بیمار باید به حداقل برسد.
- پوشیدن دستکش، گان ) در صورت 

احتمال تماس با مواد بالقوه عفونی 
بیمار( ضروری است

احتیاط هایی که باید براساس راه انتقال عفونت ها رعایت گردد.
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عفونت بیمارستانی
عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش های بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا 

سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در 
بیمارستان ایجاد شود و در زمان پذیرش ، فرد عالیم آشکار عفونت مربوطه را نداشته و در دوره نهفتگی 

بیماری نباشد.چهار عفونت شایع بیمارستانی عبارتند از : عفونت ادراری ، عفونت محل جراحی ، 
عفونت تنفسی و سپسیس.

- مواردی که برای تشخیص عفونتهای بیمارستانی باید پرسنل بخش ها روزانه به سوپروایزر کنترل 
عفونت گزارش دهند : 

تب  .1
تغییر زخم جراحی به نفع عفونت   .2

شروع آنتی بیوتیک جدید  .3
تغییر آنتی بیوتیک  .4

نظریه پزشک مبنی بر عفونتهای بیمارستانی  .5
کشت های مثبت  .6

بهداشت دست ها :
اهمیت دستها در انتقال عفونت های بیمارستانی کاماًل مشخص است و از طریق شستن دستها به طریق 

صحیح ، خطر انتقال عفونتها به حداقل می رسد.
پوست بطور عمده دو نوع فلور موقت و دائم دارد. فلور موقت پوست )E.coli و پسودومونا آئروژینوزا( 
الیه های سطحی پوست را می پوشاند و توانایی بیماریزایی باالیی دارد و اغلب موارد عفونت بیمارستانی 

ناشی از این نوع فلور است.
فلور دائم پوست )استافیلوکوک کوآگوالز منفی ، گونه های کورینه باکتریوم و گونه های میکروکوک( به 

الیه های عمقی تر پوست اتصال داشته و توانایی بیماریزایی کمی دارند مگر اینکه با وسیله تهاجمی به 
داخل بدن فرو روند. بر خالف فلور موقت ، فلور دائم به سختی به طریق مکانیکی )شستشوی معمولی 

دستها( از بین می رود.
چه زمانهایی باید دستها را شست ؟

قبل از تماس با بیمار  .1
بعد از تماس با بیمار  .2

بعد از تماس با محیط اطراف بیمار  .3
بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بیمار  .4

قبل از اقدام به روش آسپتیک  .5



94

شستشوی دستها به دو روش انجام می شود : ) تصویر صفحه بعد(
شستن با آب و صابون  .1

ضدعفونی با ماده حاوی الکل  .2

نکات :
قبل از شستن دستها باید ساعت و زینت آالت از دستها خارج گردد. شستن معمولی دست به   

انگشتان و مچ محدود می گردد و شستن دستها به طریق اسکراب جراحی شامل دستها و ساعد می شود.
در صورت رؤیت آلودگی دستها با مواد پروتئینی یا کثیفی دستها، دستها را با آب و صابون   

بشویید.
چنانچه دستها آلودگی قابل رؤیت ندارند از ماده ضدعفونی کننده حاوی الکل برای رفع آلودگی   

دستها استفاده کنید.
مدت زمان شستن دستها با آب و صابون 40 تا 60 ثانیه و مدت زمان برای مالش دستها  با ماده   

ضد عفونی کننده  حاوی الکل20 تا 30 ثانیه است.
استفاده از دستکش نباید جایگزین شستن دستها گردد.  

مراحل شستشوی دست به دو روش :

ضدعفونی دستها برای عمل جراحی  :

- قبل از شروع اسکراب جراحی دستها ، انگشتر ، ساعت و دستبند از دستها خارج گردند.
- زیر ناخن ها با استفاده از یک ناخن پاک کن زیر آب شیر پاک شود.

- قبل از پوشیدن دستکش استریل برای انجام عمل جراحی ، ابتدا دستها و ساعد با آب و صابون 
به مدت 3 تا 5 دقیقه شسته و سپس استفاده از محلول حاوی الکل و مالش دستها به یکدیگر برای 

مدت زمان کافی تا خشک شدن  دست ها، انجام شود.
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