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 انبارهای بیمارستاندامنه:  "انبارش ایمن" : دستورالعمل عنوان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئوالن انبار تجهیزات و دارویی

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان  ، مسئول فنی/ایمنی ، مسئول انبار ، مسئول بهداشت حرفه ای

 تعاریف:

 محدوده ای فیزیکی که جهت نگهداری از اقالم در نظر گرفته می شود .  :رانبا

 .  به معنی موقعیت قرار گرفتن کاال از انبار نامیده می شود : انبارش

 شیوه انجام کار: 

 انبار کاال

بیمارستان وجدا از وسایل دیگر انیار ز سایر کاالهای موجود در انبار خارج از به صورت مستقل از هم و ا مواد شیمیایی و قابل اشتعال ) 1

 نگهداری می شود.

 (اصول ایمنی دتکتور های هشدار دهنده در فضای خارج از انبار اصلی که مجهز به وسایل آتش نشانی رعایت می شود.2

 نداشته باشددر انبار کاال قفسه بندی فلزی باکف چوبی وجود (3

 می باشددرب  ور.دی به انبار کاال فلزی وفاقدشکاف (4

 (سیم کشی توکار برق واز داخل لوله های مخصوص ضد ضربه وغیر قابل اشتعال می باشد5

 استفاده می شودنباید  از کلید وپریزهای معمولی برای انبار کاال (6

 (چیدمان طبقه بندی شده وایمن از جمله نگهداری مواد سوزاننده واشتعال زا در طبقات پایین انجام می شود7
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 .نجایش انبارها طبقه بندی می شوندی موجود در انبار با توجه به تجانس  ، حجم کاال ، کاربرد آنها وسایل و امکانات نگهداری و گکاالها _ 

 به این معنی یک گروه اصلی کاال را به یک انبار اختصاص داده و چند گروه فرعی دیگر از آن تهیه می نمایند.

 

 ر وسایرموارد ایمنی استفاده می شود.(از عالیم هشدار دهنده ممنوعیت سیگا8

 ف و فاقد هرگونه لغزندگی می باشد(کف انبار صا9

کف انبار : کف انبار باید نسبت به مایعات غیر قابل نفوذ و دارای سطحی صاف و غیر لغزنده باشد و فاقد هر گونه ترک و شکاف باشد و -

 . کاال و تجهیزات  حمل و نقلی که مورد استفاده قرار می گیرند تعیین می شوند.براحتی تمیز شود. مقاومت کف انبار نیز در رابطه با نوع 

 .شود ایجاد زلزله و سوزی آتش مقابل در ایمنی ازجهت انبار کف مناسب سازی زیر و کافی استحکام

 

 وجود ندارد.انبار  کاال استحکام کافی وزیر سازی مناسب کف انباراز جهت ایمنی در مقابل آتش سوزی وزلزله ( 10

 (انبار روشنایی وتهویه مناسب دارد11

 داردمکهای اولیه برای انبارکاالوجود (جعبه ک12

 است.(از نرده های محافظ در در پشت پنجره های انبار ها استفاده شده 13

 .شودنکات نگهداری اجزاء غیرسازه ای در هنگام زلزله  انجام (14

 انبار دارویی

 جداگانه  نگهداری شود.در انبارموادشییمیایی مثل الکل (1

 (اصول ایمنی دتکتور های هشدار دهنده در فضای خارج از انبار اصلی که مجهز به وسایل آتش نشانی رعایت می شود2

 در انبار دارویی قفسه بندی فلزی مستحکم وغیرقابل اشتعال استفاده می شود. .

 درب فلزی وفاقدشکاف  باشد
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 لوله های مخصوص ضد ضربه و اشتعال وجود دارد سیم کشی توکار برق واز داخل

 ضدجرقه در انبار بایستی استفاده شود.کلید وپریزها 

 کف انبار صاف وفاقد هرگونه لغزندگی است

 استحکام کافی وزیرسازی  مناسب کف انبار از جهت ایمنی در مقابل آتش سوزی وزلزله ایجادمی شود.

 ایر موارد ایمنی استفاده می شود.از عالیم هشدار دهنده ممنوعیت سیگار وس

 بار صاف وفاقد هرگونه لغزندگی باشدکف ان

 استحکام کافی وزیرسازی مناسب کف انبار از جهت ایمنی در مقابل آتش سوزی وزلزله ایجاد می کند

 انبارروشنایی وتهویه مناسب دارد

 جعبه کمکهای اولیه در انبار پیش بینی شده است.

 پنجره های انبار ها استفاده می شوداز نرده محافظ در پشت 

 اجزائ غیرسازه ای به هنگام زلزله به زمین پرچ شده اند

چک لیستی براساس دستورللعمل انبارش ایمن تدوین وبررسی شده  وبصورت دوره ای توسط مدیریت بیمارستان انجام وموارد عدم انطباق 

 اصالح می شود.

 انبار روشنایی مناسب دارد

 در پشت پنجره های انبار استفاده می شود از نرده محافظ
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 نکات اصلی در طبقه بندی کاالها در انبار :-*******

 تقسیم بندی انواع کاالهای موجود به گروه ها یا دسته هایی که دارای صفات مشترک و یا کاربرد مشترک باشند را طبقه بندی می گویند.

کاال اهمیت زیادی  پیاده سازی سیستم کد گذاری و کنترل موجودی موضوع طبقه بند یدر انبارها جهت نگهداری بهتر ، تعیین محل ، 

 می یابد .

 عوامل مهم در استقرار کاال و مواد در انبار عبارتند از :-4

 میزان مراجعه به اقالم-1

 هم خانواده بودن اقالم-2

 خصوصیات اقالم )مخاطره آمیز بودن یا فساد پذیری و ...(-3

 و حداکثر بهره وری از فضای انبار :نکات مهم -5

 استفاده حداکثر از فضای باالی سر -1

 استفاده از فضای خارج ساختمان-2

 رعایت اندازه اجناس-3

 انبار کردن عمودی-4

 رعایت فاصله مناسب قسمت ها-5

 در نظر گرفتن محل مناسب برای اندازه گیری-7

 اصول اساسی در چیدمان کاال-

 سیر و جا برای چیدن را از قبل مشخص نمایید.قبل از هر چیز ، م-1
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 کاالها و مواد ناهمجنس و ناسازگار را در کنار هم نچینید.-2

 قبل از جای گذاری بار ، قفسه ها را خوب بررسی کنید که شکاف ، تیزی یا ناهمواری نداشته باشد .-3

 تمام مواد و کاال را در یک سطح صاف بچینید.-4

 زدیک کف بچینید و اجسام و کاالهای سبک تر را در قفسه های باالتر انبار نمائید .اجسام سنگین تر را ن-5

 اصل مراجعه به کاال را رعایت نمائید ، کاالهایی که همیشه مورد نیاز هست در نزدیک افراد و انبار باشد .-6

 از وسایل باالبر برای کاالهای سنگین یا انبار کردن در ارتفاع استفاده کنید .-7

 هرگز روی صندلی، جعبه یا قفسه نایستید .-8

 هرگز کاالهای روی قفسه به سمت راهرو بیرون نیاید .-9

 احتیاطات الزم همگام بسته بندی کردن و باز کردن بسته ها به عمل آورید .-10

 زیاد شل نبندید .موقع بسته بندی بار با طناب یا هر وسیله دیگر و در نهایت انبار کردن آن بار را زیاد محکم و یا -11

 از قفسه بندی های فلزی مستحکم و غیر قابل اشتعال استفاده کنید .-12

 مواد شیمیایی و قابل اشتعال باید به صورت مستقل از هم و از سایر کاالهای موجود در انبار ، انبارش گردد. -13

 .مواد سوزاننده و اشتعال زا را در طبقات پایین قفسه ها نگهداری نمائید -14

 ورود و خروج افراد به انبار باید کنترل شده  و از ورود و خروج افراد متفرقه بایستی جلوگیری نمود.-15

 عالئم هشدار دهنده مانند ) سیگار کشیدن ممنوع ( در داخل انبار نصب شود.-16

 مواد ریخته شده سریعا جمع آوری گردد.-17

 رقی باید قرار داده شوند.کاالهای انبار شده در فاصله ایمنی از وسایل ب-18
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 مایعات قابل اشتعال در ظروف سربسته نگهداری شود.-19

 اجناسی که به فرم کارتن یا مکعب می باشند به فرم آجری چیده شوند که نریزند.-20

 کیسه ها :–انبارداری مواد بدون جعبه ای -

 شوند .مواد کیسه ای باید از سمت دهانه بسته به طرف تیرک یا دیوار انبار -1

از برآمدگی و پیشامدگی کیسه ها روی همدیگر به سمت بیرون اجتناب شود. چون ممکن است آسیب ببینند و پاره شوند و محتویات -2

 داخل آنها به بیرون ریخته شوند.

 کیسه ها باید به طور دقیق و تمیز روی هم انباشته شوند .-3

 تن کیسه ها روی پالت ها رعایت شود و موارد فوق به کار گرفته شود.این احتیاطات فوق نیزباید در هنگام روی هم گذاش-4

 لوله و میله ها :–انبارداری مواد بدون جعبه ای 

 لوله و میله ها معموال بارهای سنگین روی کف زمین هستند لذا کف باید تاب و تحمل چنین تنش هایی را داشته باشد .-1

ام کشیده شدن لوله یا میله از روی ردیف های انبار شده وجود دارد جلوی لوله و میله های به واسطه اینکه خطر رهگذر عبوری در هنگ-2

 انبار شده نباید مسیر راه های اصلی قرار گیرد .

ه و تمواد لوله ای یا گرد باید به صورت الیه هایی با چوب های نواری یا آهن بین الیه ها قرار گیرد. هر یک از نوارها باید در یک انتها بس-3

 در انتهای دیگر باید کمی باال بیاید .

موادی نظیر لوله یا انوار به واسطه تمایلشان به غلتیدن و سر خوردن خطرناک هستند لذا هنگام انبار کردن آن ها نبایدآن ها ر ا  – 4

 انداخت یا پرتاب کرد زیرا امکان آسیب فرد برای متوقف کردن آن با دست و یا پا وجود دارد . 
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 نظارت بر اجرا: نحوه

 در پایان سال مالی توسط نمایندگان دانشگاه انبار گردانی صورت می گیرد .   – 1

 در طول سال نیز توسط مجموعه مدیریت و مسئول امور مالی بر نحوه مصرف کاالها و موجودی انبار نظارت دارد .  – 2

 

 منابع/مراجع:

 تجارب انبار داری

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 ساره رحمانیان

 محمد رضا رحمانیان

 فاطمه شاکری

 نیکتا زبردستدکتر 

 افشاریانباقر محمد 

 مسئول بهداشت حرفه ای

 مسئول روابط عمومی

 مسئول دفتر بهبود کیفیت

 فنی داروخانهمسئول 

 انبارئول مس

 

 مدیریت خطر حوادث و بالیاکمیته 

 

 

 

 عبدالوهاب رحمانیان
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