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 : هدف
 

 و ایمنی مسائل با ارتباط در انسازم کارکنان و پرسنل آگاهی افزایش و ایمنی فرهنگ سطح ارتقاء کتابچه این تدوین از هدف

 از پیشگیری و مادی منابع و انسانی نیروی از صیانت و حفظ و کار محیط سازی ایمن جهت حاضر کتابچه .باشد می بهداشتی

 .است شده تدوین و تهیه بیمارستان واحدهای کلیه در وری بهره سطح ارتقاء همچنین ای حرفه های بیماری

 
 

 اصطالحات و تعاریف
 

 کیفیتت همان با را کارش محیط فرد اینکه از اطمینان جهت علمی های برنامه اجرای : یعنی ای حرفه بهداشت و نیایم

 . کند ترک آن از بهتر حتی و ورود بدو
 

 .شوند می انجام سازمان کنترل تحت کار با مرتبط فعالیتهای آن در که فیزیکی مکان هر :کار محیط

 

 بیماری یا انسانی جراحات شکل به خواه ضرر و زیان بالقوه منبع یا موقعیت گونه هر :خطر

 

 آن ویژگیهای تعیین و خطر یك وجود فرآیند : خطر شناسایی

 

  شتللی بیماری یا انسانی جراحت نظر از آسیب ایجاد برای الزم پتانسیل دارای عمل یا شرایط منشاء :آمیز مخاطره شرایط

 آنها از ای مجموعه یا
 

 خطر یك قبول قابل غیر ریسك از ودنب امان در :ایمنی

 

 .شود مرگ یا بیمار به منجر که است رویدادی :حادثه

 

 .دهد رخ بتواند یا میدهد رخ مرگ یا ،) آن شدت از صرفنظر ( بیماری یا جراحت آن در که کار با مرتبط رویدادهای :رویداد

 

 .باشد می دارا را افراد در بیماری یا و آسیب بروز یلپتانس مختلف طرق به که محیطی شرایط یا و عوامل :آور زیان عوامل

 

 بوده کار با مرتبط شرایط یا کاری فعالیت از ناشی که روحی یا جسمی شناسایی قابل نامناسب شرایط :کار از ناشی بیماری

 .آید بوجود آن اثر در یا و
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 ای حرفه بهداشت واحد

 هتدف بتا ای حرفته بهداشت کارشناس مسئولیت با و بیمارستان مستقل واحدهای از یکی عنوان به ای حرفه بهداشت واحد 

 .پردازد می محوله وظایف انجام به همراهان و کارکنان،بیماران سالمت سطح ارتقاء و تامین

 

 

 ای حرفه بهداشت اهداف

شاغلین اجتماعی و روحی جسمی، سالمت و بهداشت ارتقای و تأمین 

 کار از ناشی حوادث و ها بیماری از پیشگیری •

 انسان سالمت بر کار ابزار و اثرات کاهش منظور به انسان با کار شرایط تطابق •

 

 

 : ای حرفه بهداشت واحد وظایف شرح

 

 کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته تشکیل 1-

 کارکنان به شللی بهداشت و ایمنی آموزش 2-

 آنها ذفح و کنترل کاهش، جهت کاردر محیط خطرات ارزیابی و شناسایی 3-

 مخاطرات و حادثه گزارش فرم تدوین و تهیه 1-

 حادثه وقوع از پس ساعت 21 حوادث فرم کردن پر 2-

 ها یافته تحلیل و تجزیه و کار از ناشی بیماریهای و حوادث آمار ثبت 6-

 فردی حفاظت و ای حرفه بهداشت کنترلهای مورد در کارکنان سنجی نظر فرم تدوین و تهیه 7-

 واحدها کارکنان کلیه برای شللی بهداشت و ایمنی کتابچه دوینت و تهیه 8-

 )یکبار سالی حداقل ( ادواری و استخدام از قبل معاینات انجام 3-

 کار محیط ایمنی و بهداشت سطح ارتقاء و حفظ جهت بخشی اعتبار استانداردهای طبق ها مشی خط تدوین و تهیه 11-

 (5S)  یلوسا چیدمان و ترتیب و نظم بر نظارت 11-

 استفاده مورد ( MSDS ) شیمیایی مواد ایمنی و اطالعات برگه تهیه 12-

 

 کارکنان از انتظارات حدود

 

 شده شناسایی خطرات کاهش کارجهت حین ایمنی اصول رعایت 1-

 کار از ناشی بیماریهای کاهش کارجهت محیط آور زیان عوامل با مواجهه در ای حرفه بهداشت اصول رعایت 2-
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 کار حین ارگونومی اصول ایترع 3-

 ای حرفه بهداشت واحد شللی بهداشت و ایمنی آموزشی کالسهای در شرکت 4-

 شب و عصر شیفتهای در همکاران سایر به شللی بهداشت و ایمنی حیطه در ها آموخته انتقال 5-

 حادثه از پس فاصله بال حادثه و حوادث فرم کردن پر 6-

 بخشها در ای حرفه بهداشت واحد بیشتر و موثر نترلهایک جهت سنجی نظر فرم کردن پر 7-

 شللی بهداشت و ایمنی کتابچه قالب در شده ارائه های مشی خط رعایت 8-

 ( 5S)وسایل درست چیدمان در ترتیب و نظم رعایت 9-

 مصرفی شیمیایی مواد  MSDS  مطالعه 10-

 

 بهداشتی خدمات کارکنان روی پیش مخاطرات

 این . باشد می متفاوت مربوطه، واحد در فعالیت نوع به بسته که کند می تهدید مختلفی خطرات را شتیبهدا خدمات کارکنان

 زیستتی مختاطرات و روانتی ارگونومیتك، مختاطرات شتیمیایی، فیزیکتی، مختاطرات ای، حادثته مخاطرات :شامل مخاطرات

 .باشد می وبیولوژیکی

 .شود گرفته بکار آن های رویه و خطر مدیریت های برنامه است الزم مخاطرات این با مقابله جهت

 

 : خطر مدیریت های برنامه مراحل

 آنها بندی اولویت و بیمارستان فضاهای در خطرات شناسایی .1

 خطرات کاهش جهت روشهایی بکارگیری .2

 خطرات کنترل های برنامه تدوین .3

 

 : از عبارتند مارستانبی در آنها احتمال و شدت میزان به توجه با مخاطرات بندی اولویت

 – اجتماعی روانی ارگونومیك، مخاطرات 1-

 )بیولوژیکی(زیستی مخاطرات 2-

 شیمیایی مخاطرات 3-

 فیزیکی مخاطرات 4-

 یا حادثه مخاطرات 5-
 

  ارگونومیکی زیان آور عوامل-1

 ایمنتی بهبتود و افتزایش ن،آ هتدف و باشتد می ) تجهیزات و دستگاهها ( ماشین کارو محیط و انسان تطابق علم ارگونومی،

 که 2111 سال در ایران در زا خطر عوامل و بیماریها بار ملی مطالعه پایه بر .است انسان کارایی و راحتی و سالمتی و بهداشت

 در عروقی قلبی بیماریهای از پس عضالنی اسکلتی اختالالت گرفت صورت شبکه توسعه مرکز سالمت های برنامه اداره توسط

 .است شده شناخته کار از ناشی یماریهایب دوم رتبه
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 عوامل ارگونومیکی زیان آور در مراکز بهداشتی درمانی 

 (....و تاسیسات داروخانه، درمان، بخشهای کارکنان ) کار هنگام بدن نامطلوب وضعیت 

 کارکنان بخشهای درمان، تاسیسات، خدمات)نی مدت الایستادن طو ( 

 و سایت – پزشکی مدارک –مالی  –کارکنان بخش اداری )پیوتر نی مدت و کار با کامالنشستن طو...( 

 داروخانه( انبارو ،لنژ، تاسیسات بیماربر، خدمات درمانی، بخشهای )کارکنان بیماران جابجایی -بار دستی حمل  

 کار محیط در ارگونومیك غیر و استاندارد غیر وسایل از استفاده 

 و  روانی مشکالت فیزیکی، کارهای انجام قبیل از فاکتورهایی شدن همراه رفته،گ انجام ارگونومیکی مطالعات به توجه با

 .باشد می موثر عضالتی اسکلتی های ناراحتی بروز در نیز افراد، استعداد

 

 

 :است ضروری ذیل موارد ارگونومیکی آور زیان عوامل کنترل جهت

 موجود هایاستاندارد با مقایسه و ارگونومیکی آور زیان عوامل گیری اندازه 

 پرسنل به کار محیط در ارگونومیك اولیه اصول رعایت خصوص در آموزشی های دوره برگزاری 

 کامپیوتر با کار ارگونومی اصول رعایت خصوص در آموزشی های دوره برگزاری 

 بیماران جابجایی و کردن بلند نحوی خصوص در آموزشی های دوره برگزاری 

 کار محیط مجدد طراحی 

 مناسب و استاندارد ایلوس از استفاده 

 بیماران جابجایی برای هیدرولیك وسایل از استفاده 

 باشند استفاده قابل غیر و خراب نوعی به که فرسوده وسایل کردن خارج رده از. 

 بدن به دست ماندن نزدیك و شانه مناسب ارتفاع حفظ منظور به ها قفسه و کمدها ارتفاع کاهش 

 این تصحیح برای هایی راه کردن پیدا و کار محل در موجود و بالقوه خطرات اییشناس برای کار محل تحلیل و تجزیه 

 خطرات

 خطر پر کارهای جمله از خطرات شناسایی به کمك برای )غربالگری( ای دوره های سنجی نظر 

 

 حتین در بتدن اسبنامن وضعیتهای تکراری، فعالیت یك انجام و دادن فشار با همراه اعمالی آنها در که موقعیتهایی از بسیاری

 . شوند می محسوب کار محیط ارگونومیك مخاطرات جزء دارد وجود طوالنی مدت به و یکنواخت هایی فعالیت و کار

طوالنی زمان مدت برای ایستادن یا و رفتن راه 

رایانه با کار در بدنی نامناسب پوسچرهای 



        1398                                                                                                                                       کتابچه ایمنی و سالمت شغلی بیمارستان شهید بهشتی زنجان
   

9 | P a g e  

 

 

 

 
 

طوالنی زمان مدت برای ایستادن یا و رفتن راه 

 بته نیتاز کته هنگتامی. باشتد متی نشستته صورت به هم و ایستاده صورت به هم ای حرفه بهداشت کارشناس کار جامان نحوه

 جهتت و استت مواجته طتوالنی زمان مدت در رفتن راه و ایستادن با باشد، بیمارستان بهداشتی وضعیت به نظارت و رسیدگی

 .است روبرو رایانه با کار و نشستن با ....... و بازدیدها گزارش نوشتن
 

 : از عبارتند طوالنی زمان مدت برای ایستادن از ناشی های بیماری شایعترین
 

 واریس 

 در موجتود هتای دریچته عملکترد اختالل نتیجه در واریسی، سیاهرگ.است مردان برابر 2 زنان در اختالل این به ابتال احتمال

 )پایین سمت به ( عکس مسیر در خون بازگشت از ها ریچهد این طبیعی، حالت در که طوری به شوند می ایجاد ها، سیاهرگ

 قترار کشتش تحت مدت طوالنی ایستادن یا چاقی مادرزادی، ضعف ، بارداری مانند عواملی براثر است ممکن و کرده جلوگیری

 .گیرند

 : واریس بیماری از پیشگیری روشهای

  از باالتر دستها گرفتن قرار مکرر، شدنهای راست و خم زا ناشی که کمر و گردن شانه، دردهای کاهش در تواند می منظم 

 .باشد پذیر تاثیر بسیار باشد، می واجسام بیماران جابجایی و حمل و شانه حد

متوثر  بستیار  ، طوالنی زمان مدت برای ایستادن و رفتن راه از ناشی درد پا از پیشگیری در طبی و مناسب کفش پوشیدن 

 .است

    کنید  خم  مرتب را مچها و زانوها مانند پایینی اندامهای بمانید حرکت بی محلی در هستید مجبور  . 

کند کمك می تورم شدن برطرف به روز انتهای در قلب از باالتر متر سانتی  30  حداقل  پاها کذاشتن باال. 

   واریتس از ناشتی ناراحتی تخفیف و یاهرگهاس در فشار کاهش به شنا، یا سواری دوچرخه ، رفتن راه مانند  هایی فعالیت ، 

 .میکند کمك

 کنیتد دقتت .باشتید داشته پا به روز طول تمام در و بپوشید خواب از شدن بیدار از پس صبحها :واریس جوراب از استفاده 

 .نباشد تنگ خیلی پا ساق یا ران باالیی ناحیه در پوشید می که جورابهایی
 

 پیشگیری راههای و رایانه با ارک در بدنی نامناسب پوسچرهای
 

باشد داشته وجود کار محیط در نباشد چرخش و خمش به کمرنیاز که بدن برای مناسب فضای و سطح. 
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اینصتورت غیتر در باشتد شما نشسته حالت داشتن نگه صاف جهت مناسب کمری گاه تکیه با راحت نوع از بایستی صندلی 

 . میشود رکم و گردن شانه، ناحیه در فشار باعث

تمرکتز انتد گرفتته قترار مختلفتی فواصل در که اشیایی برروی را خود نگاه بردارید، مانیتور از را نگاهتان یکبار دقیقه 5 هر 

 روانتی بته زدن پلتك . باشتد طتوالنی متدت بترای کتامپیوتر با کار و چشم شدن خشك از ناشی تواند می چشم فشار .دهید

 . کند می کمك چشمانتان

روی فشتار و برد می باال را زانوها پایی زیر کنید، استفاده پایی زیر یك از باشد کف روی ، استراحت حالت در شما ایپ اگر 

 . میشود پا حسی بی از مانع ضمنا میدهد، کاهش را خاصره لگن

صورت با دست یك طول اندازه به حداقل مانیتور و باشد داشته قرار چشم سطح هم که کنید تنظیم طوری را مانیتور ارتفاع 

 . باشد داشته فاصله شما

سمت کامپیوتر کاری ایستگاههای موقعیت. کند جلوگیری سر باالی نورهای انعکاس از تا کنید کج پایین اندکی را مانیتور 

 . ) گیرد قرار پنجره پشت یا روبرو نبایستی اپراتور ( باشد ها پنجره گوشه راست

کلیتدها محکتم زدن ضتربه زیترا.نداریتد نگه را آنها طوالنی مدت برای و نزنید محکم را آنها ید،ده فشار را کلیدها آرامی به 

 بتر فشتار ستبب آنها کردن لمس بجای کلیدها بر فشار. شود می انگشتان مفصلهای در درد و انگشتان نوک در خارش سبب

 .شود می ساعد و دست ، انگشتان های تاندون روی

و مچ و دارید نگه صاف کردن تایپ موقع را خود مچ و باشد درجه 90 شما آرنج خم زاویه که کنید تنظیم طوری را برد کی 

 اینصتورت غیتر در . است شده طراحی تایپ درطول استراحت برای مچ گاه تکیه ندهید، قرار مچ گاه تکیه روی را دستهایتان

 دست انگشتان و درمچ درد احساس و حسی بی تگی،رف خواب باعث که بیماریی شوید، کارپال تونل سندرم دچار است ممکن

 . میشود
 

 (( C.S.T : کارپال تونل سندرم

 : تعریف

 عصبی کانال که کند می بروز زمانی بیماری عالیم .گویند می C.S.T یا کارپال تونل سندرم را دست مچ عصب کانال تنگی

 .شود می دست مچ مدیان عصب روی بر فشار ایجاد باعث و شود می تنگ دارد قرار دست مچ ناحیه در که

 
 

 : عوامل و علل

 دنبتال بته اصتوال و شود می ایجاد تکراری و ظریف کارهای موارد در ویژه به دست مچ از حد از بیش استفاده دلیل به معموال

 ستنین بین ار،د خانه خانمهای در بیماری این شیوع .کند می بروز عالیم شود می انجام مچ و دست با که کارهایی مکرر انجام

 - ستنگین ماشتینهای راننتدگان و ختودرو مکانیکهتای و قصابها کارگران، تصویرگران، نجاران، کامپیوتر، کاربران سال،30-40

 متی مشاهده نیز شود، می ایجاد که تورمی و التهاب واسطه به ها بیماری از بعضی متعاقب همچنین اختالل این ؛ است بیشتر
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 کلیته، نارستایی حتاملگی، مفصتلی، هتای روماتیستم تیروئیتد، غده کاری کم دیابت، به توان می اه بیماری این جمله از شود

 .کرد اشاره صدمات و ها شکستگی

 

 

 

 
 

 : ها نشانه و عالئم

 افتزایش بتا شود، می بیشتر درد ها شب. شود می کشیده هم بازو و ساعد سمت به است میانی و نشانه شست، انگشت در درد

 کتاهش درد دست، همان کف به فشار و دادن تکان با .یابد می افزایش روزنامه خواندن یا رانندگی زمان مثل دست از استفاده

 .یابد می

شود می کشیده بازو و ساعد سمت به که میانی و نشانه شست، انگشت در سوزش و حسی بی. 

هم ها شانه حتی شدیدتر موارد در شود می ساعد متوجه عالیم این گاهی که دست دو هر یا یك در فشار احساس 

 .شوند می درگیر

موارد بعضی در چهارم انگشت نصف و میانی اشاره، شست، انگشتان فلج 

دست از اشیا افتادن و اشیاء گرفتن در توانایی عدم 

انگشتان و دست پوست خشکی و ناخنها شکل تلییر 

 

 : عوارض

 متی ادامته ستابق فعالیتهتای همان به C.S.T عالیم بروز و دست مچ رفتاریگ وجود با که بیمارانی در تاندونها التهاب خطر

 و دستت متچ تحترک دادن دستت از موجتب ناحیته این به خون نرسیدن و کارپال کانال روی فشار افزایش دارد وجود دهند،

 .شود می ماندگار و جدی عصبی صدمات
 

 : پیشگیری

 زمتان در شما مچ که کنید حاصل اطمینان شود می داده انجام دست با مکررا که هستید مشلول کاری به شما که صورتی در

 ابتتال صتورت در.باشتید داشته منظم استراحت فواصل کار، طول در و است گرفته قرار شکستگی بدون و صاف وضعیت در کار

 .است درمان راه تنها جراحی عمل

 

 آور زیان روانی عوامل-2

 کنند می ایجاد ) خستگی و استرس ( روانی فشار که دارند کار روس مختلفی عوامل با بیمارستان در افراد
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 بتر ختود بنوبته آنهتم کته شتده استرس ایجاد باعث ایمن و دقیق صحیح، کار انجام جهت اپراتور بر وارده فشارهای :استرس

 .افزاید می انسانی خطای وقوع احتمال

 بتین استتراحت زمتان بودن کم و وظایف تنوع استراحت، و خواب کمبود نظیر فاکتورهایی اثر در جسمانی خستگی خستگی؛

 .بیفزاید انسانی خطاهای نرخ بر تواند می که آید بوجود غیره و کار شیفتهای

 

 : است زیر قرار به شوند می بیمارستان در کار از ناشی استرسهای و پرسنل عملکرد کاهش موجب که عواملی

 کاری نوبت و شیفت 

 شیفت یك از بیش کار ساعات 

 مدت طوالنی تنهایی در کار 

 امکانات کمبود 

 خطرناک و واگیردار بیماریهای به ابتال از ترس 

 بیمار همراهان و کارکنان طرف از رفتاری های خشونت 

 انس نیروی کمبود از ناشی یاس 

 کار از ناشی استرسهای جهت کنترلی و پیشگیرانه اقدامات

 نفس به اعتماد و ها مهارت بهبود برای شللی های استرس خصوص در مدیریت و کارکنان آموزش. 

 کافی انسانی نیروی نمودن فراهم 

 طلب خشونت افراد مقابل در کارکنان حفاظت 

 

 بیولوژیکی زیان آور  عوامل-3
 

 طترق از استت، ممکتن دارنتد آمتد و رفتت ) بالینی غیر و بالینی ( بیمارستان بخشهای تمام در واحد این پرسنل که آنجا از

 اتتاق ( هستتند درمان تحت عفونی بیماران که قسمتهایی بخصوص .... و بخشها آلوده هوای در گرفتن قرار لهجم از مختلف

 بته جهتت بخشتها، در تتردد هنگام جراحی ماسکهای از استفاده بنابراین .گیرند قرار بیماریها به ابتالء معرض در  ... و ایزوله

 .شود می توصیه مخاطرات این رساندن حداقل

 

 ، HIV مثتل بیماریهتایی بتواند شاید که بافتی های نمونه با یا بدن، مایعات خون، با قرارگیری معرض در از ناشی هایعفونت

 خطترات ایتن جملته از گردند می انگشتان و دست کف هرپس باعث که عواملی مثالً کند، منتقل را C هپاتیت و B هپاتیت

 .است

 از خطرنتاک عفتونی بیماریهتای انتقتال ستبب به استیك نیدل با مرتبط های آسیب مشکالت بیولوژیکی خطرات میان از امّا

 بیولتوژیکی خطتر مهمتترین برنده و تیز نوک وسایل از ناشی های آسیب طوریکه به .است برخوردار ای مالحظه قابل اهمیّت
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 بیولتوژیکی پیامتد .میگویند 2 "استیك نیدل" را آن اصطالح در که میآید شمار به درمانی و بهداشتی خدمات کارکنان برای

 .گردد ث و ب هپاتیت ایدز، مثل بیماریهایی انتقال زمینهساز و خطرناک بینهایت میتواند آسیبها، این

 

 

 : دارد قرار عفونی مایعات با تماس معرض در که فرد برای کنترلی و پیشگیرانه اقدامات

 ماسك و ایمنی عینك روپوش، دستکش،( جهانی احتیاطی الزامات رعایت( 

 تماس معرض در عضو مناسب شستشوی 

 نشت دارای و آلوده تیز، برنده،نوک تجهیزات و وسایل مناسب مدیریت 

 برنده و تیز نوک وسایل از ناشی های آسیب برای اولیه های کمك انجام 

 باال خطر معرض در گرفتن قرار از جلوگیری 

 االینده منبع مهار و کنترل 

 معرض در فرد پیگیری 

 

 شیمیایی یان آور ز عوامل-4

 

 درماتیتهای و تحریکات سوزشها، حساسیتها، ،)غیره و فلوران اتر، هالوتان، ، N2O ( بیهوشی داروهای با قرارگیری معرض در

 در بختاطر گلتو بینتی، چشتمها، آزردگتی غیره، و کننده ضدعفونی مواد و ها شوینده صابونها، از مکرر استفاده بخاطر پوستی

 در بختاطر متزمن مستمویتهای کننده، پاک و شوینده مایعات از هوا در معلق مایع ذرات و آئروسلها ذرات با قرارگیری معرض

 با حساسیت غیره، و بیهوشی گازهای و )غیره و گلوتارالدئید( استریلیزاسیون مایعات داروها، با مدّت طوالنی گیری قرار معرض

 بهداشتتی مراکتز در پزشتکی وستایل در رفته بکار التکس منابع دیگر و طبیعی باالتکس دستکشهای با تماس بخاطر التکس

 ضتد و ها حالل ، ضدسرطان داروهای ، دارویی شیمیایی مواد ( پرستاران ، ) هوشی بی گازهای ( عمل اتاق کارکنان درمانی

 کارکنان ، ) ها رژنتدت(غذا سرویس کارکنان ، ) کننده تمیز و استرلیزه ترکیبات ( خدمات بخش کارکنان ، )ها کننده عفونی

 ) بافتهتا از منتشره ترکیبات و ها معرف( آزمایشگاه های تکنسین ، )سرطان ضد ترکیبات و داروها( دارویی بخش و داروخانه

 )استریلیزاسیون و کننده عفونی ضد مواد( ویژه کارکنان و ) کشها حشره و حاللها جوشکاری، های فیوم ( تاسیسات کارکنان

 .باشند می بیولوژیك و شیمیایی آور یانز عوامل معرض در

 : شیمیایی مخاطرات مقابل در کنترلی و پیشگیری اقدامات

 

 فعلی ماده کارایی با ولی سمیت کمترین با شیمیایی مواد کردن جایگزین 

 دسترس از دور امکان صورت در و مکان یك در باهم مرتبط شیمیایی مواد سازی جدا و داشتن نگه 

 دارند االینده مواد که مکانهایی سایر ،آزمایشگاههاو رادیولوژی اطاق در بمناس تهویه ایجاد. 

 غیره و پالستیکی های لباس ایمنی، عینك دستکش،( مثل فردی حفاظت وسایل دادن قرار کارکنان اختیار در و تهیه  

 خطرناک شیمیایی مواد استفاده از پس ها دست شستن( فردی بهداشت رعایت( 
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 اند شده ریخته زمین روی که مضری مواد کردن تمیز( عمومی نظافت رعایت( 

 سمی مواد مناسب سازی ذخیره 

 

 فیزیکی زیان آور عوامل -5

 
 

 دستتگاههای عملها اتاق در اکنون که رادیواکتیو ومنابع پرتوها و ملناطیسی میدانهای ، فشار نور، ارتعاش، صدا، سرما، گرما،

 وجتود بتدون عمتل اطاق پرسنل و داشته وجود گرفتن بواسطه رادیواکتیو شعها با قرارگیری معرض در X-Ray رادیوگرافی

 ادامته وضتعیت ایتن به آن حقوق دریافت و اشعه برابر در حفاظت دوره طیّ جهت آنها معرّفی بدون حتّی و پوشش و حفاظ

 .دهند می

 صدا 

 موقتت و دائتم کتاهش وباعتث داشته سوء تاثیر شنوایی دستگاه جمله از بدن کل بر تواند می مکانیکی امواج صورت به صدا

 افرادیکه برای موارد این که شود تنفس تعداد و اکسیژن مصرف و خون فشار افزایش سبب مدت طوالنی در و گردد شنوایی

 .است خطرناک بسیار باردار زنان همچنین و هستند قلبی بیماریهای به مبتال

 ، لنتژری واحتد در کننتده خشتك و شستشتو دستتگاههای ، اتوکالف ،)خطرساز بی( زباله امحاء دستگاه مانند دستگاههای

 صتدا متفتاوتی میتزان کارخود از مرحله هر در نیز ها رایانه از برخی ، تهویه سیستم و دستگاهها آالرم ، ونتیالتور ، ساکشن

 .کند می تولید

 .شود پزشکی خطاهای افزایش نتیجه در و بیمارستان کارکنان در استرس به منجر تواند می ها بیمارستان در باال صدای تراز

 گوشتی از استتفاده نهایتت در و شده زمانبندی های بازرسی و تجهیزات و دستگاهها موقع به نگهداری تعمیرو گیری، اندازه

 .باشد می صدا سرو کنترل راههای از آموزش و متری ادیو ایمنی،

 
 

 بیمارستان در روشنایی 

 اهمیتت از طبیعتی نتور منتابع میان این از که شوند می تقسیم طبیعی نور منابع و مصنوعی نور منابع گروه دو به نور منابع

 پنجتره و نورگیرهتا و مناستب سازی ساختمان طریق از طبیعی نور منابع از امکان حد تا وبایستی هستند برخوردار بیشتری

 .جست بهره ساختمان ابعاد با متناسب های

  .دارد مطلوبی بسیار اثرات کار از ناشی حوادث و خطاها کاهش کار، کیفیت شدن بهتر پرسنل، توان بر مناسب، نور

 : نمود اشاره زیر موارد به توان می برخوردارند بیمارستان در بیشتری اهمیت از که کاری ایستگاههای از

 واحد اداری)پذیرش مدارک پزشکی-6پزشکان                                           -1

 پرستاریایستگاههای -7بخانه                                         کتا -2

 ایستگاه های مانند خونگیری و تریاز و.... -8اورژانس                                           -3

 مخابرات بیمارستان -9اتاق احیا                                          -4
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           آزمایشگاه       -5

 
 

 بیمارستانها در اکتیو رادیو مواد و تشعشعات

 هرکتدام کته باشتند ستاز یتون غیتر یا و یونساز توانند می باشند تماس در آنها با است ممکن افراد که تشعشعاتی یا پرتوها

 انواع ایجاد و ژنتیکی جهش ( موتاسیون ایجاد ، پوستی تحریکات به توان می جمله آن از که دارند بر در را گوناگونی عوارض

 .نمود اشاره )ها سرطان

 آنژیتوگرافی ، فلوروستکوپی ، استکن تی سی( ایکس اشعه با برداری تصویر دستگاههای دارای که درمانی بهداشتی مراکز در

 ومیتزان دهتی پرتتو اتتاق داختل در موجود های اشعه و پرتوها میزان بایستی معموال .باشد می )...و استخوان سنج ،تراکم

 مرکتز ایتن در پرتوهتا از ناشی مخاطرات ایجاد از ها روش این طریق از و شده کنترل مختلف طرق از پرتوها این با مواجهه

 .نمود جلوگیری

 مهتم بستیار یتونیزان هتای اشعه مولد های چشمه از ناشی گیری پرتو برابر در حفاظت برای حفاظ و فاصله ، زمان عامل سه

 .است

 .شود می تقسیم پرتابل گرافی رادیو و پرتابل غیر رادیوگرافی دسته دو به ستانهابیمار در گرافی رادیو

 اتتاق ( درمتانی واحدهای در پرتابل تجهیزات با پرتابل گرافی رادیو و سربی دراتاق ثابت تجهیزات با پرتابل غیر گرافی رادیو

 .شود می انجام بیمار برای )...... جراحی، عمل،

 اقتدامات از نیتز مناستب فتردی حفاظت وسایل و سربی حفاظهای از استفاده و خود محل در پرتابل لوژی رادیو مهارنمودن

 .باشد می بیمارستان در پرتابل گرافی رادیو کنترلی و ایمنی

 

 و آوری جمتع نگهتداری، مراحتل صتحیح نحتوه واحد، پرسنل برای ادواری معاینات انجام اشعه، نشت گیری اندازه و کنترل

 از فتردی حفاظت وسایل ظهورو و ثبوت مواد ایمنی اطالعات برگه مطالعه و دادن قرار دسترس در آن، دفع تا فاضالب حمل

 .گردد انجام باید واحد این در که است کنترلی اقدامات دیگر

 ها بیمارستان در جوی شرایط 

 درمراکز.دهد قرارمی تاثیر تحت مارا اطراف هوای کیفیت و بوده جوی شرایط در موثر عوامل از فشار و رطوبت ، سرما ، گرما

 از بخشتها برختی در و بتوده مطترح واحتدها تمتامی در تقریبا هوا آلودگی یا و جوی شرایط بودن مناسب درمانی بهداشتی

 از بیمتاری انتقتال و انتشتار امکتان که اماکنی و بستری بخشهای و اورژانس ، عمل اتاق در. است برخوردار ای ویژه اهمیت

 و شتوینده متواد با که افرادی تنفسی منطقه ، پزشکی مدارک و ها پرونده بایگانی واحد در همچنین و دارد وجود هوا طریق

 ایتن ...و هتا فعالیتت از برخی هنگام و موتورخانه قسمت و تاسیسات واحد ، ها آزمایشگاه ، کنند می کار کننده عفونی ضد

 از تتا شتود کنتترل سرمایشتی های سیستم ایجاد و مناسب های ویهته نصب با بایستی و داشته را خود خاص اهمیت مقوله

 .شود جلوگیری شللی های بیماری بروز

 
 



        1398                                                                                                                                       کتابچه ایمنی و سالمت شغلی بیمارستان شهید بهشتی زنجان
   

16 | P a g e  

 

 واحتد و اتتوکالو ،)خطرستاز بتی( زبالته امحتاء چون دستگاههایی صدای معرض در بهداشتی نظارت بدلیل واحد این پرسنل

CSR ، موقتع بته نگهداری تعمیرو گیری، اندازه بنابراین .میگیرند قرار لنژری واحد در کننده خشك و شستشو دستگاههای 

 راههای از آموزش و متری ادیو ایمنی، گوشی از استفاده نهایت در و شده زمانبندی های بازرسی و تجهیزات و دستگاهها

 باشد می صدا سرو کنترل

 

  بیمارستانها در ای حادثه مخاطرات-6

 

 ستطوح روی در افتتادن و ختوردن پتا پشت سرخوردن، غیره، و پزشکی آالت ابزار اشیاء سقوط بعلت پاها و انگشتان به آسیب

 نتوک بتا مخصوصتاً برنتده و تیتز اشتیاء طریتق از هتا بریدگی و شدگی سوراخ اورژانسی، موقعیتهای طول در مخصوصاً خیس

 از الکتریکتی شتوک ،شتونده استتریل اشیاء داغ سطوح طریق از ها زدن تاول و ها سوختگی ها، تیله با ها بریدگی و سرسوزن

 قرارگیری بد وضعیت متعاقب حاد کمردرد معیوب، کاری عایق با تجهیزات یا غلط زمین به اتصال یا معیوب تجهیزات طریق

 سنگین بیماران انتقال و نقل و حمل هنگام زیاد فشار تحمّل یا بدن

 

 

 : مخاطرات گونه این با مواجهه کنترلی و پیشگیری های برنامه

 

 است شده پرداخته آن به کامل طور به کتابچه اختصاصی دربخش ( بیمار صحیح کردن بلند های تکنیك  

 مهمتترین کمتر اولیه آسیب از پیشگیری باشد می آسیب مستعد کمر اینکه بدلیل :کمر اولیه آسیبهای از پیشگیری 

 .باشد می درد کمر ز ا پیشگیری بخش در مرحله

 بایتد کارکنان شود کمر استرین موجب است ممکن شللی وظیفه یك نجاما زمانیکه در : کمك و همیاری درخواست 

 .دهند انجام گروهی بصورت کاررا و نموده کمك درخواست

 آستیب از و بتوده مناسب کمر های ماهیچه تقویت برای تمرینات از بعضی :کمر برای مناسب ورزشی تمرینهای انجام 

 .گردد انجام مشاوره فیزیوتراپ یا پزشك یك با صخصو این در است الزم نمایند می جلوگیری کمر های

 متورد در ویتژه نکتات . بتوده آمیتز مختاطره بیمارستتان کارکنتان برای بیماران نقل و حمل : بیماران انتقال و نقل 

 :گیرد قرار تاکید مورد باید درد کمر از پیشگیری

 گونته هتر برداشتتن و ) بیمتار تخت جاورچرخدارم صندلی انتقال مثال برای ( مبلمان و تجهیزات صحیح گیری قرار 

 .شود می راه شدن مسدود باعث که تجهیزاتی

 که بپوشند هایی دمپایی باید بیماران ( است گردیده تهیه کارکنان و بیماران برای مناسب کفشهای اینکه از اطمینان 

 )شود ممانعت افراد خوردن لیز از که باشد ای بگونه زمین با آن اصطکاک

 باشند هوشیار هشداری عالئم به نسبت باید کارکنان :بیماران چشمی کنترل و بیمار با ارتباط. 

 شود کمکی نیروی درخواست است الزم تجهیزات یا بیمار ترابری به اقدام از قبل است نیاز مورد کمك اگر. 
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 عهتده از چگونته که دانست خواهند شیفتها سایر در کارکنان نتیجه در گردد ثبت بیمار چارت روی مشکالت هرگونه 

 .شود توجه ترابری برای ویژه تجهیزات هرگونه به باید برآیند، بیمار ترابری به مربوط مشکالت

 و ستطوح بتودن خیس از که مخاطراتی خراب، نردبانهای و انسدادپلکان سطوح، بودن خیس نظیر مخاطراتی کاهش 

 نمتودن پتاک ، ختیس منتاطق نمودن شخصم مانند مناسب نظافت و نظم روشهای طریق از شود می ایجاد ها کف

 باید کارکنان .شوند کنترل ها پله راه و اتاقها برای مناسب روشنایی تامین سطوح، و کف در شده ریخته مایعات فوری

 .نمایند استفاده پلکان دستگیره از

 بتی ( زباله امحاء دستگاه با که افرادی و تاسیسات ، خدمات ، عمل اتاق پرسنل ، هاجراحان بریدگی و شدگی سوراخ 

 اعضاء یا و دست شدن بریده معرض در دارند کار سرو بنده تیزو اشیاء با که افرادی تمامی و کنند می کار ) ساز خطر

 Safty از احتیتاط و دقتت رعایت ضمن بایستی افراد این.شود ثانویه بیماری بروز موجب تواند می و بوده بدن دیگر

box کنند ستفادها مناسب فردی حفاظت وسایل و. 

 از استتفاده طریتق از :شتونده استتریل اشتیاء داغ ستطوح از ناشتی هتا زدن تتاول و ها سوختگی قبیل از مخاطراتی 

 .باشد می کنترل قابل احتیاط و دقت رعایت و داغ سطوح جابجایی جهت نسوز دستکشهای

 

 زمین به اشتباهاتصال  یا معیوب تجهیزات از ناشی الکتریکی شوک

 ........ و غذا سازی آماده ، تعمیرات ، نظافت و خدمات ، اورژانس اتاقهای ، بخشهای جمله از بیمارستان مختلف بخشهای در

 بیماران مراقبت و نگهداری فضاهای در بایستی برق، ایمنی مالحظات بیشترین .شود می استفاده الکتریکی متنوع تجهیزات از

 .گردد مبذول

 :از عبارتند شوند، می الکتریکی شوک باعث که عواملی

 ناایمن تجهیزات و دستگاهها 

 باشد نشده انجام بدرستی اتصال این یا و نداشته زمین به اتصال که که تجهیزاتی و دستگاهها 

 راه سه پریزهای به دوشاخه سیمهای اتصال 

 اند شده خم یا و شده بریده که زمینی به اتصال های سیم. 

 اند شده ستقرم فلزی سطوح روی که تجهیزاتی و وسایل. 

 اتصتالی ختودش ورودی بتا سیم یعنی ( .اند نشده متصل و محکم بدرستی خود شاخه سه یا شاخه دو به که سیمهایی 

 )دارد

 شوند می یافت وفور به پرستاری ایستگاههای در و اند نشده زمین به اتصال که سیمهایی. 

 و استت شتده آورده کاریشان محل به کارکنان توسط که برقی، گرمایش وسایل ها، فن رادیوها، مانند افراد برقی وسایل 

 .باشند می فرسوده های کابل و ها سیم دارای است، بوده ناقص و ضعیف آنها زمین به اتصال یا اند نشده زمین به اتصال

 
 

 

 



        1398                                                                                                                                       کتابچه ایمنی و سالمت شغلی بیمارستان شهید بهشتی زنجان
   

18 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فردی حفاظت وسایل
 

 : مقدمه

 متی قرار خطر معرض در را واحد این کارکنان بیمارستان، ) ینیبال غیر و بالینی ( بخشها ایمنی و بهداشتی وضعیت از بازرسی

 .باشد موثر خطرات این کاهش در تواند می فردی حفاظت وسایل از استفاده بنابراین .دهد

 : شوند می تقسیم گروه دو به فردی حفاظت تجهیزات

 متی محافظتت تمتاس برابتر در را لباسها و پوست که هستند ) چشمی محافظ دستکش، روپوش،(فیزیکی موانع : اول گروه

 .کنند

 را تنفسی راههای و مخاطی غشاهای حقیقت در که هستند )ویژه ماسکهای و جراحی ماسك( تنفسی محافظهای : دوم گروه

 .کنند می محافظت تماس برابر در
 

 حفاظت لیت مسئو زیرا باشد می کار محیط مخاطرات کنترل برای راهکار آخرین عنوان با فردی حفاظت وسایل کاربرد : نکته

 . گذارد می کارکنان عهده به را دهی

 ماسك

 جراحتی ماستکهای از بایستتی ) بالینی غیر و بالینی ( بخشهای از ای دوره های بازرسی هنگام بیولوژیکی آلودگیهای بمنظور

 .نمود استفاده
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 استفاده N95 ماسك از بایستی ، دارد وجود لهایزو اتاقهای از بازرسی در عفونی و ویروسی بیماریهای انتقال خطر صورتیکه در

 .کنند
 

 ماسك ساختن خارج نحوه استاندارد پروتکل

بردارید صورت روی از آن درب شدن بسته از اطمینان و ایزوله اطاق از کامل خروج از پس را ماسك. 

جراحی ماسك جلوی قسمت/ N95 نکنید لمس را قسمت این است آلوده. 

آورید بیرون سر پشت از گرفته را فوقانی بند سپس کنید خارج سر پشت از را آن و گرفته را یتحتان بند ابتدا. 

بیندازید زباله سطل داخل )بودن مصرف یکبار صورت در( را ماسك. 

 

 

 
 دستکش

 .مودن استفاده مصرف یکبار های دستکش از باید بالینی غیر و بالینی بخشهای از بهداشتی و ایمنی بازرسی زمان در
 

 

 : کرد رعایت را زیر موارد باید دستکشها از استفاده در

داد انجام را عمل این کار اتمام از بعد باید بلکه نمود تعویض کار انجام هنگام را ها دستکش نباید. 

دکنی حاصل اطمینان )... و پارگی ، شدگی سوراخ ( آنها بودن سالم و وضعیت از ، ها دستکش از استفاده از قبل. 

کشید بیرون انگشتان طرف به را دستکش و کرده شروع دست مچ از ابتدا ، ها دستکش درآوردن برای. 

بشویید را خود های دست ، ها دستکش درآوردن از پس بالفاصله. 
 

 

 بدن از حفاظت

 برخوردار مناسبی فیتکی از و مرتب تمیز، باید همچنین .باشد آنها بدن اندازه با متناسب همیشه بایستی کارکنان روپوش

 مناسب زمانی فواصل در باید شوند می پوشیده لباسها دیگر شدن کثیف و آلودگی از محافظت جهت که لباسها این .باشد

 .بشویم مطمئن آنها پاکیزگی از تا نمود تعویض را ها روپوش

 

 ها پا
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 :از عبارتند استفاده مورد کفشهای ویژگیهای

باشند اصطکاک از سطحی دارای باشند می خیس و لیز سطوح اراید که فضاهایی در باید کفشها. 

جلوگیری خوردگی لیز از جلوگیری جهت بلند پاشنه کفشهای پوشیدن از باشد الستیکی کف دارای و راحت باید کفش 

 .شود

نماید می جذب خود به را آلوده و عفونی مایعات زیرا نمود استفاده ای پارچه های کفش از نباید . 

گردد می توصیه مصنوعی، مواد یا چرم مانند مایعات به نفوذ قابل غیر مواد جنس از های کفش از استفاده . 

 

 جواهرات

 . نمود استفاده شوند، آویزان آلوده مواد داخل یا و کرده گیر وسایل به است ممکن که آالتی زینت و جواهرات از نباید

 

 

 

 

 

 پرستاری در ایمنی

 

 پرستاران فهحر عمومی مخاطرات
 

 : بیولوژیکی مخاطرات 1-
 ، شوند می منتقل آلوده های بافت ویا هوا طریق از که وعفونی مسری های بیماری به ابتالء معرض در است ممکن پرستاران

 نتعفو وسایر B,C هپاتیت و ایدز: مانند زنده ترشحات یا و خون طریق از منتقله عفونی های بیماری یا دارو به مقاوم سل مثل

 ای حرفه مهم اصول از یکی که ها عفونت این از پیشگیری برای ها دست مرتب شستن بنابراین . باشند طلب فرصت های

 .شود شوینده و زدا گند مواد با حد از بیش مواجهه علت به پوست تماسی های درماتیت بروز به منجر تواند می است پرستاری

 

 : شیمایی مخاطرات 2-
 : گیرند قرار زیر مواد با مواجهه در است ممکن پرستاران بیمارستان محیط در

روند می بکار تجهیزات و وسایل ، سطوح کردن استریل و عفونی ضد برای روزانه صورت به که مختلف شیمایی مواد . 

و هالوتان ، نیتروژن اکسید جمله از ( بیهوشی های گاز)...... 
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داروها 

یمصرف تجهیزات و دستکش ( التکس ( 

 

 

 : ارگونومیك عوامل با مواجهه 3-
 حین در بدن نامناسب های وضعیت ، تکراری فعالیت یك انجام دادن فشار با همراه اعمالی آنها در که هایی موقعیت از بسیاری

 : نظیر شوند می محسوب پرستاران کار محیط ارگونومیك مخاطرات جزء دارد وجود طوالنی مدت به و یکنواخت های وفعالیت

 های شدن راست و ،خم بیماران یا و سنگین اجسام جابجایی و کردن بلند طوالنی، زمان مدت برای ایستادن یا و رفتن راه

 مکرر

 

 : فیزیکی عوامل 4-
 . دارند قرار لیزر همچنین و ایزوتوپها رادیو از ناشی های اشعه همچنین و ایکس های اشعه تابش در مواجهه در پرستاران

 . کنند تجربه را داغ شده استریل تجهیزات از ناشی سوختگی است ممکن انپرستار همچنین

 

 

 

 : کار محیط روانی عوامل 5-
 . شود حرفه این شاغلین در افسردگی و روانی - خلقی اختالالت بروز به منجر تواند می شب های شیفت در تنهایی به کار

 . شود می زیادی استرس به منجر که داشته خاصی های گیری یمتصم به نیاز بیماران اورژانسی حالتهای در مراقبت همچنین

 .باشد می آنها در استرس بروز علل از دیگر یکی سوانح و حوادث از پس مصدومین و مجروحین با پرستاران مواجهه

 منجر تواند می اه وضعیت این در کار که هستند روزکار آنها از کمی عده و بوده کاری نوبت دارای پرستاران اکثر این بر عالوه

 . شود بهداشتی سوء اثرات بروز به

 و ها اندام از بعضی در مزمن عوارض بروز باعث تواند می باال مشروحه آور زیان عوامل با مدت طوالنی مواجهه 

 بدن ارگانهای

 . کرد رهاشا خونساز سیستم و پوست تولیدمثل، سیستم ، عصبی تنفسی، اختالالت به میتوان عوارض این جمله از شود

گلوتارآلدئید مثل کننده استریل مواد سرطان، ضد مانند ودارویی شیمیایی بامواد طوالنی مواجهه جانبی عوارض 

 وگازهای

 . کند ایجاد درپرستاران شدیدی عوارض است ممکن بیهوشی

وکمردرد خستگی 

وایدز هپاتیت و سل مانند بیماریهایی 
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کننده عفونی ضد مواد و شوینده مواد ، مکررازصابون استفاده علت به تماسی آلرژیك های درماتیت 

طبی های دستکش التکس به حساسیت 

 

 پرستاری در ارگونومی

 
 از پس پرستاری شلل ، فیزیکی فعالیت دیدگاه از که طوری به است زیاد فیزیکی فعالیت داشتن مستلزم پرستاری حرفه

 غیره و سنگین اجسام کردن بلند ، بیمار جاکردن جابه ایستادن ، چرخیدن ، نشد خم . دارد قرار دوم رتبه در صنعتی مشاغل

 . دهد می افزایش حرفه این در را عضالنی _ اسکلتی صدمات ایجاد خطر

 توسعه حال در کشورهای و صنعتی کشورهای در ناتوانی و شللی های آسیب شایع عوامل از یکی عضالنی ، اسکلتی اختالالت

– اسکلتی صدمات میزان باالترین دارای که است مشاغلی جمله از پرستاری دهد می نشان شده نجاما های بررسی. است

 در که باشد مرتبط ارگونومیك خطرساز عوامل با پرستاری حرفه های فعالیت در تواند می صدمات این و باشد می عضالنی

 شود می ادهد نسبت اندام کششی های وضعیت و نیرو به مربوط عوامل به موارد بیشتر

 شده گزارش زانو و مچ و بازو صدمات نیز و شانه گردن، ،مشکالت ،کمردرد پرستاری شلل در موجود صدمات شایعترین ، 

 . است صدمات این از پیشگیری در قدم مهمترین و اولین ارگونومیك اصول رعایت با فیزیکی های فعالیت انجام

 بهداشتی اصول از پرستاران آگاهی میزان و کاری شرایط با مشکالت این تباطار و پرستاران کاری مشکالت است الزم بنابراین

 . شود داده پرستاران به ارتباط این در الزم های آموزش و گرفته قرار توجه مورد وارگونومیکی

 پرستاری کار حین مخاطرات

 فیزیکی کار 
 و بیماران کردن بلند ، سقوط .شوند می شامل را یبیمارستان کارکنان بین غرامت مشمول اختالالت از نیمی ها، خوردگی پیچ

 باشند می موثر اختالالت این فراوانی در پا نامناسب پوشش و سنگین وسایل دادن هل ، سنگین وسایل

 . 

 : باشد می انجام قابل اختالالت این از پیشگیری برای زیر کنترلی اقدامات

 و آمد و رفت های محل ، باشد کافی فضای دارای باید افراد دآم و رفت و وسایل انتقال برای آمد و رفت راهروهای 

 . رود کار به وسایل کردن انبار برای فضایی عنوان به نباید راهروها

 شود استفاده للزنده غیر مواد از ساختمان کف روی بر . 

 شود پاک بالفاصله زمین کف روی به شده ریخته مواد . 

 شود داده آموزش کارکنان به اجسام کردن بلند درست های تکنیك سکلتیا – عضالنی آسیبهای از پیشگیری برای . 

 که شود قرارداده صورتی به بیمار از مراقبت تجهیزات و تلویزیون ، رادیو ، روشنایی به مربوط موقتی الکتریکی کابلهای 

 .شوند پوشیده مخصوص ماده با یا شده متصل کف به مذکور های کابل نماید پیشگیری آمد و رفت از مخاطرات
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 جعبه یا صندلی ، پایه چهار از شود استفاده ایمن نردبان از اند گرفته قرار باال سطح در که وسایلی به دسترسی رایب 

 . نشود استفاده نردبان عنوان جایگزین به

 

 برنده ابزار و سوزن سر 
 سفتی در برنده وسایل سایر و سرسوزن . باشد می شایع بیمارستان کارکنان میان در شدگی سوراخ و شدن پاره ، بریدگی

 و تدوین ها سوزن سر مجدد گذاری پوش ازدر پیشگیری برای هایی سیاست و مشی خط باید بیمارستان . دفع شوند باکس

 . گردد مرور مدون صورت به باید آمیز مخاطره وسایل سایر یا برنده و تیز ابزارهای ایمن دفع و آوری قواعد جمع . نماید اجرا

 . نمایند فرض آمیز مخاطره اشیای محتوی را آنان باید مشابه اشیای یا کثیف با ملحفه کار هنگام به کنانکار

 شکسته اشیای و موانع 
 . باشد می بیماران از مراقبت های بخش در شده گزارش شایع های آسیب از پارگی و کوفتگی ، خراش

 : است زیر موارد بر ملمشت ها آسیب گونه این از پیشگیری برای کنترلی قداماتا

اتاق فضای در آزادانه حرکت برای مبلمان کردن مرتب 

استفاده عدم صورت در کشوها و درها داشتن نگه بسته 

تخت زیر یا درون تخت تنظیم های دسته دادن قرار 

باشد داشته صاف و گرد های لبه پرستاری های ایستگاه میز . 

دست با را شکسته های شیشه نباید کارکنان . شود آوری جمع و شده جارو خوبی به بالفاصله باید شکسته های شیشه 

 . نمایند آوری جمع

 

 الکتریکی تجهیزات 

وسیله و داده گزارش فورأ را تجهیزات کارکرد عیوب و دیده آموزش الکتریکی تجهیزات از استفاده مورد در باید پرسنل 

 . نشود استفاده آن از نشده تعمیر که زمانی تا و نموده گذاری عالمت را معیوب

شوند منع ارت بدون الکتریکی وسایل کاربردن به از افراد سایر و کنندگان مالقات ، بیماران ، پرسنل . 

شوند می کالیبره منظم بطور الکتریکی تجهیزات کلیه . 

شود می کنترل و چك بیماران الکتریکی وسایل همه منظم بطور پرسنل توسط . 

 

 

 پرستاران برای شغلی پیشگیرانه اقدامات از برخی

 
کننده مرطوب های کرم از استفاده بنابراین . است ضروری بسیار ها عفونت کاهش برای ها دست مرتب شستشوی 

 . است الزامی پوست خشکی از جلوگیری برای پوست
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سوزن سر صدمات از جلوگیری برای مناسب های تکنیك یادگیری . 

مناسب التکس های دستکش از استفاده : مانند کنید استفاده کار حین در مناسب فردی حفاظتی تجهیزات زا همیشه 

 شیمایی مواد با کار یا و کردن تمیز برای

کار محیط در ایستادن و رفتن راه برای طبی و مناسب کفش پوشیدن 

بیماران و اجسام کردن بلند برای مناسب های تکنیك آموزش 

باالتر وضعیت در ها دست گرفتن قرار مانند خاص موقعیت یك در کار بایستی که مواقعی برای ارگونومی اصول رعایت 

 تکراری اعمال انجام یا و گیرد قرار ها شانه از

پیشنهادی الگوهای براساس استراحت و کار های ساعت تنظیم و کاری نوبت به مربوط بهداشتی خطرات از آگاهی 

 استاندارد

تنها های موقعیت در کار همچنین و استرس کاهش های تکنیك گرفتنفرا 

کار محیط در مناسب تهویه های سیستم نگهداری و نصب 

 

 استرس 
 های مراقبت پرسنل که میدهد نشان مطالعات . است بهداشتی های مراقبت مراکز در دائم های نگرانی از یکی شللی استرس

 استرس از ناشی اضطراب و افسردگی از باالئی نرخ و بوده سایکولوژیك مخاطرات معرض در مشاغل دیگر از بیش بهداشتی

 ، کار ترک به اقدام ، غیبت ، خستگی شامل شللی استرس های پیامد دیگر ، پریشی روان بر عالوه . باشند می دارا را شللی

 . است معالجه و تشخیص در خطا بروز و بیماران رضایت کاهش

 

 

 پرستاران در استرس اب مرتبط فاکتورهای
باال کاری بار 

وظیفه مطلوب رساندن پایان به برای زمان بودن کوتاه ( زمانی فشار ( 

کار در اجتماعی حمایت فقدان 

عفونی بیماریهای با تماس 

استیك ازنیدل ناشی های آسیب 

کار با مرتبط های تهدید و خشونتها با تماس 

کافی خواب فقدان 

نقش ابهام و ریناسازگا 

پرسنل کمبود 

شللی پیشرفت پیامدهای 

العالج صعب بیماران با داشتن سروکار 
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 های مراقبت کارکنان روی بر استرس ایجاد در نیز بیماران از مراقبت جهت بیمارستان سوی از شده ارائه خدمات کیفیت

 استرس ایجاد در است ممکن باال کیفیت با مراقبتی اتخدم کننده ارائه سازمان که است این بر عقیده . است موثر بهداشتی

 . باشند تأثیرگذار باال کاری بار و شللی فشار از ناشی

 

 آزمایشگاه

 آزمایشگاه محیط ایمنی 

 کامل طور به بایست می )آزمایشگاه فضای طراحی اصول در مندرج( آزمایشگاه فضای و محیط ایمنی به مربوط مالحظات

 . گردد رعایت

 :مانند خطراتی محیط در همچنین و داشته وجود ... و بدن مایعات خون، منشا با بیولوژیك بیماریزای عوامل انواع یشگاهآزما در

 پسماندهای زا، سرطان مواد زا، آتش مواد مکانیکی، وسایل الکتریسیته، جریان شیمیائی، مواد اکتیو، رادیو مواد عفونی، مواد

 برنامه اجرای بنابراین .نماید تهدید را سالمت تواند می ایمنی اصول صحیح رعایت عدم تصور در که بوده موجود... و خطرناک

 . باشد می ای اهمیت ویژه دارای ایمنی

این  به نیاز، مورد کاری نیروی نیز و تجهیزات ابعاد و تعداد تعیین و بررسی کاری، وسعت بر عالوه آزمایشگاه، فضای طراحی در

 عوامل سرایت خطر که شود ایجاد عمومی و اداری محیطهای با ارتباط در ایمن کاری محیط یك که نمود توجه باید موضوع

 . نماید محدود اجتماع به بیماریزا را

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه پرسنل حفاظت برای عمومی مقررات

 
 شخصی محافظت .1

 نمونه برداشتن برای مختلفی وسایل زهامرو .گردد ممنوع باید "اکیدا پیپت بوسیله مختلف مواد کشیدن برای دهان از استفاده

 بخصوص .شود استفاده پزشکی مراکز و ها آزمایشگاه در باید که دارد وجود آن نظایر و اتوماتیك های پیپت ,سمپلر مانند

 . است خطرناک سوزان مواد و بازها ,اسیدی مواد کشیدن برای دهانی پیپت از استفاده

 

 است ممنوع کار درمحل سیگار کشیدن  .2
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 وسایل از بعضی کاربرد در را فراوانی اشکاالت پیپ یا سیگار دود.است اشتعال قابل مواد برای احتراق منبع یك روشن یگارس

 مواد و ها میکروب به افراد شدن آلوده برای راهی ها لب روی بر آن گذاشتن و کار میز روی از سیگار برداشتن .آورد می بوجود

 . گذارد می باقی سویی بسیار تأثیر میکروسکوپ و الکترونیك وسایل روی ارسیگ خاکستر شدن پراکنده.است سمی

 

 آشامیدن و خوردن .3

 زیادی تعداد محتوی ... و خلط مدفوع، و ادرار خون، مانند آزمایشی های نمونه .است ممنوع کار منطقه در آشامیدن و خوردن

 و عذا گذاشتن .شوند می داده قرار یخچال در یا و فتهگر قرار آزمایشگاهی میزهای روی بر که است بیماریزا های میکروب

 . است ممنوع شود، می داده جا آن در شیمیایی مواد و بیولوژیك مواد آزمایشگاهی های نمونه که یخچالی در آشامیدنی

 لباس روی بر که است سفیدی کت یا و روپوش یك آزمایشگاه کارمندان برای یونیفورممحافظ های لباس و روپوش .4

 محافظ های لباس .است مناسب بسیار شلوار و بلوز آقایان برای و شلوار و روپوش ها خانم برای . شود می پوشیده ولیمعم

 در تا گیرد قرار کارکنان اختیار در باید مصرف بار یك کاغذی های کفش و محافظ های عینك دستکش، ماسك، :مانند

 . شود پوشیده ها یونیفورم روی بر ضروری مواقع

 

 چشمی لنز .5

 

 انواع جاذب آن نرم نوع بخصوص لنزها از بعضی .کنند می استفاده لنز از عینك بجای ها خانم بخصوص و کارمندان از بسیاری

 بروز باعث است ممکن مواد از بعضی کردن اسپری و قلیایی و اسیدی مواد شدن پاشیده موارد در همچنین و هستند ها حالل

 خارج خود چشم از را لنز بخواهند تا خطر با شدن مواجه صورت در کنند می استفاده لنز زا که افرادی .شود ناگواری حوادث

 . شود استفاده عینك از لنز بجای باید آزمایشگاه در بنابراین سازند وارد چشم به آسیبی است ممکن کنند

 دیگر های پوشش .6

 باید دار سوراخ یا و جلوباز کفشهای پوشیدن از کار مهنگا در .بپوشاند را پا سطح و باشد الستیکی ته با و راحت باید کفشها

 محل صورت، برای چرب های کرم از استفاده و است ممنوع کار محل ناحیه در بطورکلی آرایشی مواد بکاربردن .شود اجتناب

  .کند می فراهم پوست در آنها دخالت و ها میکروارگانیسم تمرکز برای را مناسبی

 

 دست شستشوی  .7

 و بیمار با تماس از بعد ، آزمایشگاه ترک از قبل دست، از دستکش کردن خارج هنگام مرتب بطور باید ها دست نهروزا کار طی

 شوند شسته خوردن از قبل

 . 

 وسایل ستشوی .8

 زدن برس هنگام و نموده استفاده ماسك و بند پیش ضخیم، دستکش از باید کار هنگام آزمایشگاه در شستشو مسئول کارکنان

 اسیدی مواد از ای شیشه وسایل کردن تمیز برای ها آزمایشگاه از بسیاری .نمایند استفاده ایمنی عینك از تماح ها لوله
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 از  %25 از بیش که است داده نشان تجربه .است اسیدسولفوریك مورد این در استفاده مورد اسید مهمترین .کنند می استفاده

 . باشد می قلیا یا اسید از استفاده اثر بر آزمایشگاه کارکنان بر وارده ضایعات کلیه

 گونه هیچ دارند سروکار آن با که موادی احتمالی خطرات از پردازند، می وسایل شستشوی به آزمایشگاه در که کسانی اغلب

 الزم نکات تمام شستشو، کار به تجربه بی افراد گماردن بکار از قبل هستند موظف آزمایشگاه وایزرهای سوپر .ندارند اطالعی

 کلیه و گردانند آگاه آید بوجود است ممکن ها میکروب و اسیدها با تماس اثر در که خطراتی از را آنها و بیاموزند آنها به را فنی

 آنها به و داده قرار آنها اختیار در را آن نظایر و الستیکی بند پیش عینك، الستیکی، دستکش مانند حفاظت برای الزم وسایل

 . دهند انجام باید کار چه حادثه بروز صورت در که دهند آموزش

 

 آزمایشگاه اتاق گندزدایی .9

به نیاز است ممکن بالینی، های نمونه حاوی ظروف یا کشت محیط شکستن مانند آزمایشگاه در ای حادثه بروز درصورت 

 محیط حاوی ظروف شکستن از ناشی حادثه اگر .شود انجام مجرب افراد بوسیله باید عمل این .باشد اتاق کردن ضدعفونی

 با را آلوده محل بالفاصله بنابراین .است محدود آن از ناشی شده ایجاد های آئروسل تعداد باشد، غلیظ خلط یا جامد کشت

 محل در را کننده ضدعفونی ماده بسرعت .شود جلوگیری آئروسل ایجاد از تا پوشانند می آزمایشگاهی روپوش حتی و کاغذ

 را اتاق و ریخته آلوده

 جمع را شکسته ظروف و شده اتاق وارد محافظ لباس پوشیدن با ساعت، 2 از پس .کنند می ترک ساعت 2 بمدت اقلحد

 .نمایند می تمیز و ضدعفونی "کامال را آلوده منطقه کرده، آوری

تاس زیاد شده ایجاد آئروسل میزان اینصورت در باشد، آلوده مایعات حاوی ظروف شکستن از ناشی حادثه چنانچه. 

 فرمالدئید گاز با را اتاق سپس .کنند می ترک را حادثه اتاق ساعت 4 تا حداقل کرده، روشن را ایمنی هود درنگ بی بنابراین

 .نمایند می ضدعفونی

نظر مورد اتاق منافذ و درها ها، پنجره تمامی ابتدا در .است نیاز مورد اتاق گندزدایی و ضدعفونی برای مجرب فرد دو 

 .کرد استفاده زباله بزرگ پالستیکی های کیسه از توان می کار این برای که شود مسدود دقت به باید

 

 آزمایشگاه در ای شیشه تجهیزات ایمنی .10

حجم به نسبت ظرف در شده نگهداری نمونه حجم طرفی از .گیرند می قرار اتیلن پلی های شیشه داخل در استانداردها 

 شیشه از باید روبین بیلی مانند نور به حساس مواد نگهداری در .شود تبخیر ستا ممکن چونکه باشد کم خیلی نباید ظرف

 . شود استفاده آلومینیومی کاغذ در محصور ترجیحاً ، رنگی های

شکستن از جلوگیری جهت .شوند داده قرار مالیم دترجنت حاوی بلند استوانه یك در ترتیب همین به باید هم پتها پی 

 . داد قرار شیشه پشم استوانه ته رد بایست می پت پی نوک

 

 آزمایشگاهی پسماندهای دفع .11
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مکتوب و مشخص باید کار، اتمام از پس آزمایش، انجام وسایل و مواد امحاء نحوه همچنین و ها نمونه امحاء چگونگی 

 . باشد

مورد در ویژه ستورالعملد باید آزمایشگاهی، پسماندهای آور زیان اثرات از جلوگیری و افراد سالمت حفظ منظور به 

 در پسماندها صحیح و ایمن مدیریت .باشد ارائه قابل آزمایشگاه مستندات جزو و شده مکتوب آزمایشگاهی پسماند مدیریت

 .گردد اعمال بایست می پسماند دفع و نقل و حمل بندی، بسته آوری، جمع سازی، خطر بی جداسازی، مراحل

 

 :باشند می زیر موارد شامل شوند می تولید آزمایشگاه در که پسماندهائی

 ... و میکروبی کشتهای بدن، آلوده مایعات سایر و سرم مانند عفونی پسماندهای 1-

 ... و سرسمپلر شکسته، های شیشه اسکالپل، تیله سرسوزن، مانند برنده و تیز پسماندهای 2-

 )تشخیصی ایکیته( آزمایشگاهی معرفهای و مواد انواع مانند شیمیائی پسماندهای 3-

 شناسی بافت و تشریحی شناسی آسیب پسماندهای 4-

 پرتوزا پسماندهای 5-

 

 پسماندهای دفع .نمود جداسازی آزمایشگاهی پسماندهای از تولید محل در را آلوده غیر و عادی پسماندهای باید

 .شود می انجام خانگی پسماند مانند آلوده غیر و عادی

 

 

 

 

 
 

 لوژیرادیو

 

 افیرادیوگر وسایل

 
 :باشند می رادیولوژی دستگاههای از استفاده موقع حفاظت امر در مهم فاکتورهای زیر فاکتورهای

کلیماتور 
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 به کلیماتور تنظیم .ساخت فراهم بتوان را نیاز مورد فیلر که ای گونه به.باشد همراه کلیماتور بایستی رادیولوژی دستگاه هر با

 . پذیرد انجام بایستی تابش از قبل معمولی وسیله نور

پرتو دسته جهتی هم 

 و جهت هم همدیگر با نوری پرتو دسته و x اشعه پرتو دسته که بود مطمئن بایستی ، پرتو دسته مناسب کلیماسیون بر عالوه

 .هستند منطبق هم بر پرتو دسته محور و کلیماتور محور آن عالوه بر

کارکنان شیلد 

 های درب و است نشده خارج اتاق از هنوز رادیولوژیست فرد که حالی در انداخت کار هب را دستگاه بتوان راحتی به نبایستی

 . گیرد قرار پرسنل اختیار در استفاده جهت سربی عینك و بند تیروئید و سربی روپوش . باشند الکترونیك چشم اتاق دارای

درب شیلد 

 دیوارهای با معادل نیز درب ضخامت بایستی باشد داشته وجود درمان اتاق از خروج مسیر در داالن راه که مواقعی جز به

 بسته صورت در تا باشد متصل اکسپوز کنترل دستگاه به و باشد الکترونیك چشم دارای باید رادیولوژی درب.باشد اتاق اطراف

 ترک درب و دیوار درون سرب تا باشند مصون کوبیدن میخ و ضربه از باید سربی دیوارهای گیرد صورت اکسپوز درب بودن

 . گردد می اشعه نشت باعث خوردن ترک زیرا نخورد

 

 

ها حفاظ از استفاده 

 و استاندارد باید ها حفاظ این شوند می برده کار به بیمار همراهان و بیمار پرسنل، حفاظت برای که هستند وسایلی ها حفاظ

 تیروئید حفاظ ، گنادها حفاظ ، سربی روپوش:از عبارتند ها حفاظ انواع. شوند استفاده افراد تمام برای باید و بوده دار شناسنامه

 سربی پاراوان صورت، مخصوص سربی ،حفاظ سربی ،عینك

 

جیبی یونیزاسیون های محفظه 

 را دزیمترها . باشند می متر سانتی ده حدود طولی و متر دوسانتی حدود قطری دارای که هستند کوچکی وسائل دزیمترها

 میتوان

 . نمود استفاده تابش از بعد بالفاصله اشعه دارمق تعیین برای

 رادیولوژی پرسنل حفاظت قوانین

بازسازی جهت اشعه از دیده آسیب های سلول به باید و باشند اشعه معرض در دائم طور به نباید رادیولوژی پرسنل 

 تمام رادیولوژی پرسنل تا شود می اضافه آنها ساالنه مرخصی به مرخصی ماه یك قوانین طبق منظور بدین ، شود داده فرصت

 . کنند ترمیم را خود تا شود می داده بدن های سلول به فرصت این و نباشد اشعه معرض در هفته روزهای

 معرض ،در کند رعایت را اولیه حفاظتی قوانین باید اشعه دیررس و زودرس اثرات با مقابله برای اشعه معرض در فرد 

 از .کند جلوگیری عکس تکرار از تا ببرد بکار را الزم ،دقت نشود اتاق وارد اکسپوز از بعد فاصلهبال نگیرد، قرار اشعه مستقیم

 . کند استفاده ) شیر لیوان یك روزانه( اکسیدان آنتی مواد
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دستی دزیمترهای وسیله به و شود کالیبره دستگاهها.شوند چك باید ساله هر ها کوبی سرب و رادیولوژی دستگاههای 

 . گردد اقدام آن نقص رفع جهت مشکل بروز صورت در تا شود بررسی اتاقها خارج و داخل پراکنده شعها مقدار

وتوسط گردد ثبت بهداشتی پرونده درون و شود چك یکبار ماه 6 هر و مرتب تیروئید و چشم و پوست و خون آزمایشات 

 . شود چك پزشك

گرافی اتاق از فاصله در که کنترل دراتاق باید رادیولوژی تکنسین افیگر انجام صورت در: رادیولوژی در گرفتن قرار موقعیت 

 را سوئیچ متناوب صورت به بلکه ننماید استفاده پیوسته طور به X اشعه از که بیاموزد بایستی رادیولوژیست بایستد دارد قرار

 . رسد می چهارم یك به ریافتید دز اشعه منبع از فاصله شدن دوبرابر با فاصله مجذور عکس قانون طبق و .دهد فشار

از که مواقعی در دارند کار سرو اشعه با مستقیماً و کنند می کار رادیولوژی قسمتهای در که افرادی: حفاظتی های جلیقه 

 الیه دارای معموالً جلیقه این. نمایند استفاده حفاظتی های جلیقه از بایستی شود می استفاده پرتابل x اشعه دستگاههای

 است ممکن حفاظتی های جلیقه.شود می استفاده قلع از سرب جای به مواقع بعضی باشد می وینیل محتوی سرب از هایی

 جهت ساده فیلم از توان می منظور این برای.شوند کنترل بایستی سال در یکبار حداقل بنابراین شوند یاپاره و برداشته شکاف

 . نمود استفاده آن بررسی

 

 انبیمار از حفاظت قوانین

 
باردار بیمار پرتوئی حفاظت اعمال 

 

 :از عبارتند که است مهم نکته سه باردار بیمار از حفاظت درمورد

 تست بودن مشکوک درصورت شود، رعایت آن درمورد روز ده قانون است، بوده زمانی چه فرد ماهانه عادت دوره آخرین

 .شود انجام حاملگی

 عادت شروع از پس که معنی بدین .کرد مطرح را روز 28 قانون روز ده انونق جای به پالنت آقای 1993 سال در :نکته

 که صورت این به .باشد می هیچ یا همه قانون راستای در این که داد انجام رادیوگرافی باردار زنان از توان می روز 28  تا ماهانه

 در که زیرا شود انجام اول روز 28 در باید اجبار صورت در و شود انجام اشعه گیری تابش نباید کلی طور به باردار بیماران در

 .شود می دیگر آسیب هیچ بدون آن ماندن زنده یا و جنین مرگ باعث یا گیری تابش زمان، مدت این

 

کودکان در حفاظت 

 لحداق آنها در تکرار میزان باید تیروئید، و تیموس گنادها، باالی پرتویی حساسیت و کم همکاری علت به کودکان در .1

 :شود گرفته نظر در زیر موارد باید کودکان از رادیوگرافی در همچنین و شود رسانده

 کودک والدین توجیه و کننده ثابت وسایل از ستفادها .2

 )باشد می اجباری(  گنادها حفاظ از استفاده .3

 لزوم درصورت پایین نسبت با گرید بردن کار به .4
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 سریع فولی از استفاده .5

 کودک روانشناسی با آشنایی .6

 ای مقایسه نماهای از استفاده جای به نما یك به تابش کردن محدود .7

 .پایین زمان و باال KV از استفاده .8

 

پرتابل های رادیوگرافی در حفاظت 

 به رادیوگرافی در. باشد می بیشتر فلوروسکوپی با مقایسه در پرتابل رادیوگرافی در متری یك فاصله در اسکتر اشعه میزان

 با .شود می آنها به رسیده اشعه دوز کاهش موجب بیمار همراهان سوی از محل ترک و بیمار با ارتباط ادایج پرتابل، صورت

 . آورد عمل به حفاظت بیمار از توان می پرتابل های کلیشه تکرار کاهش

غلط، تکنیك نامناسب، دهی پوزیشن از؛ عبارتند ها پرتابل در تکرار عوامل مهمترین KV در همچنین .ربیما حرکت و باال 

 عدم و تر واضح تصاویر آمدن دست به موجب گریددار های کاست از استفاده چاق، بیماران و ضخیم اعضای از پرتابل گرافی

 . شود می تکرار به نیاز

ای دوره عملکرد بررسی با که صورت این به .باشد می موثر بیماران پرتوئی حفاظت در رادیولوژی های دستگاه کیفی کنترل 

 . داد کاهش را بیماران جذبی دوز توان می پروسسور نگهداری و تعمیر کالیبراسیون، ها، ستگاهد

باعث است ممکن و طلبند می ویژه شرایط که هایی گرافی در مخصوصاً پرتابل های کلیشه روی تکنیکی شرایط یادداشت 

 . میشود بیمار دوز کاهش باعث نتیجه در و کلیشه تکرار

شود می اشعه برابر در بیمار حفاظت و تصاویر باالی کیفیت باعث فیلم تفسیر با وژیستتکنول آشنایی . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 داروخانه
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 نیز و تجهیزات و شکسته های بطری از ناشی بریدگی ، کمر ناحیه آسیب ، سقوط و خوردن سر معرض در داروخانه کارکنان

 . ی باشندو... م ها حالل ، الکل مانند شیمیایی مواد مواجهه با

 

 داروخانه در حفاظتی اقدامات
باشند آگاه ایمنی های دستورالعمل و نئوپالستیك داروها با کارکردن با مرتبط مخاطرات از باید داروخانه پرسنل . 

شوند داده آموزش کردن بلند ایمن کارهای راه مورد در کارکنان . 

نمایند استفاده باال هطبق اشیاء به دسترسی برای پله دارای نردبان از پرسنل . 

شود آوری جمع بالفاصله زمین بر شده ریخته مواد . 

شوند دفع مقررات مطابق مصرف قابل غیر داروهای و شده شکسته های شیشه . 

شود مراقبت خوبی به گذاری عالمت وسایل و ها شیشه و بندی بسته تجهیزات از . 

گردد بررسی منظم صورت به تهویه عملکرد و شود تامین نیاز صورت در باید مناسب هودهای . 

در باید تجهیزات این . شود پرهیز داروخانه در جیوه محتوی ابزارهای سایر و سنج فشار دستگاههای ، دماسنج تعمیر از 

 . شود ارسال بیمارستان از خارج در مکانی به یا شود تعمیر بیمارستان در مکانی مناسب

شود پیشگیری پرسنل تصادفی افتادن گیر از تا دهید قرار ورودی های مکان داخلی سمت رد را درب بازکردن ی دستگیره 

.شود شناسایی داروخانه در پراکنده یا بندی بسته داروهای با مواجهه جانبی اثرات پزشکی مراقبت روشهای از بااستفاده . 

مواد این استنشاق نیز و بلع امکان زیرا نمایند پرهیز دارو سازی آماده های مکان در خوردن و سیگار مصرف از باید کارکنان 

  . دارد وجود مذکور های در محل
 

 

 

 

 

 

 

 
 تاسیسات

 ایمنی لوازم انواع 
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 . شود می کار دهنده انجام یا مجری تحویل که : انفرادی ایمنی لوازم 1-

 مطلوب بطور آنها نگهداری و حفاظت به موظف اکیپ افراد کلیه و شده گروه سرپرست تحویل که : گروهی ایمنی لوازم 2-

 . می باشند

 فردی ایمنی لوازم 

حفاظتی های عینك ، حفاظتی های دستکش، ایمنی کفشهای ایمنی ،کاله کار لباس 

فشارضعیف دوبل فازمتر ، ضعیف فشار فازمتر 

کش فیوز، انبردستها 

 گروهی ایمنی لوازم 

وقوی متوسط فشار و فضعی فشار خطوط برای موقت زمین اتصال دستگاه 

قوی و متوسط فشار های فازمتر 

متوسط فشار برق عایق دستکشهای 

 کار لباس 
های  نامه آیین و مقرارت در سبب بهمین و شود می محسوب ای حرفه هر در ایمنی کار ملزومات از یکی مناسب کار لباسهای

 مناسب کار لباس از بایستی می باشند می عملی ایکاره انجام به موظف که کارکنانی کلیه که است شده بیان حفاظتی

 توجه با باید کار لباس. دهند قرار امر مجریان اختیار در و تهیه را لباسها نوع این که موظفند نیز کارفرمایان و استفاده نمایند

 الکتریکی و یمیاییش ، مکانیکی ، فیزیکی منشاء است ممکن خطرات این .شود انتخاب کند می تهدید را که فرد خطراتی به

 . باشد داشته

 تعداد االمکان حتی . کوچك باید کار لباس ،جیبهای بوده اندام مناسب منطقه، هوای آب وضعیت کار، نوع مناسب باید لباس

 و سبك و ضخیم های پارچه از االمکان حتی و شده استفاده نباید فلزی زیپهای و دکمه از برقکاران لباس در .کم باشد آنها

 استفاده آستین کش از یا و بوده دکمه دارای باید بلوز آستین و مچ . گردد رعایت سادگی نهایت آنها در دوخت و تهیه نخی

 . گردد

 

 ایمنی های کاله 
 که نگهدارنده نوارهای چانه، بند سر تنظیم نوار گیر، ضربه گیر، عرق نوار ، نگهدارنده نوار : ایمنی کاله های بخش مهمترین از

 یك همانند و داشته را سر به وارده ضربات جذب وظیفه و دارند قرار کاربر سر و کاله پوسته به خارجی قشر بین در فاصله

 که است انفرادی ایمنی لوازم مهمترین از ایمنی کاله. کند می جلوگیری سر به وارده ضربه عمده بخش ،از رسیدن بالشتك

 وارد از اینکه بر عالوه کار حین در آن از استفاده . آورد وجود به را پذیرینا جبران جانی خطرات تواند آن می از استفاده عدم

 حفاظت متفاوت های ولتاژ با برخورد مقابل در را سر است قادر بلکه کند جلوگیری سر ناحیه مکانیکی به های ضربه شدن

 است ضروری اینجا در آن ذکر که ای نکته . است متفاوت نیز استفاده مورد ایمنی نوع کالههای کارها ماهیت به توجه با. نماید

 ایمنی کالههای از استفاده در است الزم این بنابر و شده محسوب فردی وسایل حفاظت جزء ایمنی کالههای که است این
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 ممکن امر این ، است هم با متفاوت کارشان ماهیت به توجه با افراد کالههای ایمنی اینکه بر عالوه زیرا بود محتاط مشترک

 . گردد نیز پوستی بیماریهای انتقال باعث ستا

 

 ایمنی کاله های استاندارد

 پایین ولتاژهای برابر در حفاظت - عمومی کاربرد: A کالس

 باال ولتاژهای برابر در حفاظت : B کالس

 سبك ضربات برابر در حفاظت : C کالس

 

 ایمنی های کفش 
 خاص مشخصات و نوع به توجه با ایمنی کفشهای لذا دارد قرار دوم رده در دستها از بعد پا ناحیه پذیری حادثه فراوانی نظر از

 همچنین و پا کف به برنده و تیز نوک اجسام رفتن فرو ، پا روی بر سنگین اجسام سقوط برابر در را افراد پای توانند خود می

 . کنند محافظت مشابه خطرات سایر و مواد مذاب ریزش

 حفاظتی های دستکش 
 عین در و کرده محافظت کار از ناشی احتمالی خطرات از را دست ناحیه که شوند انتخاب طوری باید ایمنی های دستکش

 عایق های دستکش انواع از باید دارند کار سر برق با که اشخاصی. نکند ایجاد دست برای محدودیت و ناراحتی هیچ گونه حال

 . نمایند استفاده باشد نظر ردمو ولتاژ با مناسب آنها بودن عایق الکتریسیته درجه که

 حفاظتی های عینك 
 برخوردار باالیی بسیار اهمیت از حیاتی عضو این از حفاظت بنابراین اوست چشم انسان بدن عضو ترین حساس شك بدون

 . است

 . شود می ساخته مختلف اشکال و انواع در کار محیط در موجود خطرات به توجه با ایمنی های عینك

 

 متوسط فشار برق یقعا های دستکش 

عایق  های دستکش نوع این . برخودارند خاصی اهمیت از که است ایمنی لوازم جمله از متوسط فشار برق عایق دستکشهای

 . است گردیده قید آنها روی بر شده یاد مشخصه و شده آزمایش و تست kv 24 تا"معموال

 متوسط فشار برق عایق دستکشهای از استفاده موارد 

 دستگاه بستن هنگام در ، ترانسفورماتورها فیوز وصل و قطع هنگام در ، قوی و متوسط فشار کلیدهای وصل و طعق موقع در

 موقت. اتصال زمین
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 فردی حفاظت
 

 : اگر کنید جلوگیری خودتان سالمتی برای مشکالت و حوادث بروز از توانید می شما

کنید استفاده مناسب ابزار از کار انجام برای . 

ببرید کار به مربوطه دستورالعمل طبق را ابزار . 

نمائید مطالعه را ابزار بردن بکار چگونگی العمل دستور کتابچه . 

نمایید تعویض یا و تعمیر را دیده صدمه ابزار . 

باشید دیده وکافی الزم آموزش ، ابزار از استفاده برای . 

کنید استفاده فردی استحفاظ وسایل از . 

کنید دنبال و بخوانید را ابزار نگهداری العمل وردست . 

ببرید بکار است شده طراحی که کاری انجام برای فقط را ابزار . 

کنید استفاده است کار با مناسب آنها اندازه که ابزاری از کار انجام برای . 

نکنید استفاده کار این برای دست انگشتان از هرگز و کنید استفاده چوب قطعه یك از ، تیز ابزار بودن تیز آزمایش برای 

. 

کنید بازرسی صدمه نظر از آنرا ، ابزار گیری بکار از قبل . 

کنید تمیز آنرا ، ابزار از استفاده از بعد . 

آن بستن امکان اگر . ببندید گیره به محکم یا کرده مهار میز روی را کار قطعه ، کنید می استفاده برقی ابزار از که وقتی 

 . شود گرفته نفر یك توسط باید حتماَ ، میسر نبود

گیر است ممکن وسایل این زیرا . کنید دور خود از را زینتی وسایل سایر و دستبند ، حلقه ، انگشتری ، ابزار با کار هنگام 

 . شد خواهند شما دست به صدمه موجب کرده و

دارید نگه دور ابزار گردنده های قسمت و تیز لبه از را خود البسه و سر موی ، دستها . 

آنرابردارید کلید کار بعدازاتمام کنید می اگرازابزارکلیدداراستفاده . 

 

 

 ابزار ونگهداری حمل 

دهید قرار کیسه یا و کمربند در را کوچك دستی ابزار ، نردبان روی کار هنگام . 

بکشید باال آنرا و داده قرار دار طناب جعبه یا دلو در را سنگین ابزار . 

دارید نگه بدن از دور را آن برنده های قسمت ، ابزار حمل موقع در . 

کنید نگهداری کشو یا ابزار جعبه ، قفسه در یا و کرده آویزان دیواری تخته روی را کوچك ابزار . 

نکنید حمل خود جیب در را برنده و تیز ابزار هرگز . 
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 ایمنی پوشش 

مینمایند، معلق ذرات و تراشه ، براده تولید که ابزاری سایر و پاش ماسه پاش رنگ ، برقی اره ، ها لدری با کار هنگام در 

 . کنید استفاده ایمنی خصوصاًعینك صورت حفاظتی وسایل حتماً از

کنید استفاده مناسب ایمنی گوشی از نمایند می مجاز حد از بیشتر صدای تولید که ابزاری با کار هنگام در . 

بپوشید ایمنی کفش ، خود پای از حفاظت برای . 

کرده گیر ابزار گردنده های قسمت به وسایل این ،زیرا کنید خارج خود دست از را زینتی وسایل سایر و حلقه ، انگشتری 

 . شوند می شما دست به صدمه و باعث

و گشاد آستین های لباس ، شال ، گردن الدستم پوشیدن از باشند می گردنده قطعات دارای که ابزاری با کار هنگام در 

 . کنید خودداری شده پاره آن از هایی قسمت که هائی لباس کار

 جوشکاری ایمنی
 

 : درجوشکاری ایمنی عمومی موارد 

 معتبر کار جوز .1

 کار محل در دهنده هشدار عالئم نصب .2

 الزم  های لیست چك نمودن تهیه با لوازم و دستگاهها از منظم بازرسی .3

 اهمیت به و داشته اطالع کند رعایت باید دیگران و خودش مورد در که هایی احتیاط و خود کار طرز از باید رجوشکا .4

 . باشد واقف در جوشکاری دقت

 . گیرند قرار استفاده مورد باید جوشکاری انواع در که الزم ایمنی وسایل از استفاده .5

 سقوط از جلوگیری برای الزم های بینی پیش باید دشو انجام متر5/1از  بیش ارتفاع در جوشکاری صورتیکه در .6

 ایمنی کمربند یا و کشی نرده بوسیله است ممکن کار این ، آید بعمل دیگر خطاهای یا گرفتگی اثر برق در جوشکار

 آید. بعمل وغیره

 نماید قطع را مدار و زده را دستگاه اصلی کلید باید جوشکار ، شود می متوقف جوشکاری که موقعی در .7

 به شروع اتفاقی بطور که کرد مهار کامال اند شده سوار چرخ روی که را جوشکاری سنگین وسایل باید جوشکاری از بلق .8

 . حرکت ننماید

 به باید میشود جوشکاری مشلول دیگری جای در و نمود رها را جوش تازه محل جوشکار وقتی جوشکاری اتمام از پس .9

 . نسوزند و نکرده برخورد آن با کارگران سایر که نماید مشخص را منطقه آن ترتیب مناسبی

 

 جوشکاری حین در حریق از جلوگیری به مربوط ایمنی نکات 

نباشد آنجا در گیر آتش مصالح که گیرد انجام جایی در باید جوشکاری . 

آید بعمل یبازرس باید جوشکاری شروع از قبل جدید محل هر در شود می استفاده سیار جوشکاری دستگاه از که وقتی 

 . گیرد قرار بررسی مورد حریق ایجاد احتمالی و خطرات
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گردد تکلیف وکسب شده داده اطالع دار صالحیت مقامات به کتبأ باید مسئله باشد مشکوک کار محل که وقتی . 

پیدا تماس مزبور مواد با مذاب ذرات که گردد دقت باید گیرد می صورت گیر آتش مواد مجاورت در جوشکاری وقتی 

 باید جوشکاری موقع در نباشد میسر جوشکاری محل از مزبور مواد کردن دور که صورتی در . نشود حریق ایجاد و باعث نکند

 .پوشاند آن نظایر یا نسوز پنبه و سیمان های ورقه با آنها را روی

 

 برق ایمنی
 

 برقی ادوات یا سیم به زدن دست از قبل نبنابرای .است حتمی گرفتگی برق خطر ، نشود رعایت ایمنی اگر برق صنعت در

 و ندارد وجود برق جریان که باشید مطمئن و بوده قطع مدار در برق جریان حتماً  بایستی بازرسی گونه هر یا و جهت تعمیر

 . میگیرد صورت فازمتر توسط برق جریان وجود عدم وجود یا آزمایش

 

 برق ایمنی اولیه اصول 
 . نمائید اخذ را الزم مجوز حتماً برقی وسایل تعمیر شروع از قبل 1-

 . نمائید قفل را تقسیم جعبه درب و نموده قطع را شبکه برق اصلی کلید )تعمیر( کار به شروع از قبل 2-

 . نمائید قطع را جریان فیوز آوردن در با باشد، نداشته وجود جعبه کردن قفل امکان چنانچه 3-

 . شود دهز نیز تعمیرات برچسب امکان صورت در 4-

 . دارند را ها دستگاه یا شبکه روی بر کار اجازه برقکاران فقط 5-

 . باشند ارت سیم دارای باید برقی دستگاههای تمامی 6-

 . شوند تعویض باید معیوب کابلهای تمامی -7

 . شود گرفته انشعاب یك فقط کابل هر از 8-

 . باشند داشته شاخه دو باید دستگاهها تمامی 9-

 . آورید در آنرا شاخه دو باید حتماً  برقی وسیله یك تعمیر برای -10

 . نکنید عمل شانسی هیچگاه برقی کارهای در 11-

 . نکنید جدا پریز از کابل کشیدن با را شاخه دو هیچگاه 12-

 . نکنید لمس را لخت برق سیم یك هرگز 13-

 . دهید اطالع مسئولین به ریکا هر از قبل نمودید برخورد برقی کابل به اگر حفاری زمان در 14-

 . شود گرفتگی برق به منجر تواند می برقی وسایل با مرطوب های زمین در کار که باشید داشته توجه 15-

 . است یافته کاهش آنها در گرفتگی برق خطر ، باشد ولت 25 از کمتر آنها ولتاژ که دستگاههایی فقط 16-

 . داد عبور آن شبیه چیزی یا لوله یك درون از باید حتماً هستندرا نقلیه ائطوس مرور و عبور مسیر در که برق کابلهای-17

  نکنید پیچی سیم مجدد استفاده برای را سوخته فیوزهای و نموده استفاده را مناسب فیوز دستگاه هر برای 18-

 . کنید رها آنرا آرامی به بلکه نکشید فشار با را است کرده گیر که دستگاهی کابل هیچگاه 19-
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 . است خطرناک آب از استفاده ، نمود خاموش پودر یا گاز با باید فقط را برق از ناشی سوزی آتش که باشید داشته توجه 27-

 عالئم ، مدار کردن برقرار و عملیات اتمام از پس باید شود می سازی ایمن محیط ، تعمیرات شروع از قبل که صورتی در 21-

 . شود برداشته محیط سازی ایمنی تجهیزات کلی بطور و هشدار دهنده

 

 ساختمان کار در ایمنی
 

و مناسب کار لباس ، ایمنی کمربند ، ایمنی کاله ، ایمنی کفش : جمله از فردی حفاظت وسایل از پرسنل کنید سعی ... 

 . نمایند استفاه درحین کار

باشید داشته کافی توجه پرسنل آمد و رفت مسیرهای و کار محل ایمنی و نظافت به نسبت. 

گردد حادثه بروز موجب تواند می کار درمحیط ... و میخ ، تخته . 

بیاموزید افراد به نیز را آنها کار روش و نمائید اقدام حریق اطفاء وسایل تهیه به نسبت. 

برق خطوط اتخطر مراقب .... و آهن تیر مانند فلزی وسایل حمل زمان یا و باالبرها با کار زمان پرسنل نمائید دقت 

 .باشند

دهید انجام آنها ایمنی جهت را الزم اقدامات کنند می کار دار برق خطوط کنار در افراد که زمانی . 

نکنند عبور معلق بارهای زیر از هرگز پرسنل نمائید دقت . 

نمائید استفاده سالم و مناسب وسایل و نردبان از کارها انجام برای همواره. 

ببرید بکار را مناسب روش و مسیرها حفاری های محل به پرسنل خروج و ورود برای. 

نمائید استفاده مناسب های روش از استفاده مورد لوازم و مواد کردن انبار جهت. 

پایه و نداشته ارتباط دار برق خطوط با داربست بدنه که باشید داشته توجه و بوده مراقب ها داربست از استفاده زمان 

 . باشد گرفته قرار زمین روی بر مناسبی ه طورب آن های

اقدام سیلندرها شیر بستن به نسبت روز هر در کار پایان از پس باشید اکسیژن سیلندرهای خطرات مراقب همواره 

 روی را شیر کالهك شود نمی استفاده سیلندر از که درصورتی نللطانید زمین روی را اکسیژن هرگز سیلندرهای نمائید

 .ببندید سیلندر

میباشد زیر شرح به آنها اختصاری عالمت و مخصوص رنگ بیمارستان در مصرفی گازهای به توجه با: 

 2H2Cزرد  برنگ کپسول با استیلن  -   Nای  سورمه برنگ کپسول با نیتروژن اکسید  -  2O سفید برنگ کپسول با اکسیژن
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 آشپزخانه

 

 :آشپزخانه در کار ایمنی مقررات 

در  کار داوطلبان سالمت از اطمینان حصول بمنظور استخدام از قبل ) پاراکلینیکی و کلینیکی ( پزشکی معاینات مانجا 1-

 . است الزامی ، ها آشپزخانه

تائید  و مجدد معاینات انجام از پس یکبار ماه 6 هر کارت این باشد بهداشتی کارت یك دارای است الزم آشپزخانه کارگر هر 2-

 . گردد می مدیدت کارگر سالمت

 . دهند ادامه بکار مجدداً توانند می معالج پزشك نظریه با فقط کامل بهبود از پس ، آشپزخانه در شاغل بیمار پرسنل 3-

 . است ممنوع آشپزخانه در شاغل پرسنل با ایشان تماس و مسری بیماریهای به مبتال افراد ورود 4-

 مواد هرگونه دفع و آوری جمع به نسبت بموقع بایستی می آشپزخانه در کار محیط بهداشت و نظافت رعایت منظور به 5-

 . شود اقدام سطوح از زدائی چربی زائد و غذائی

 از استفاده با کار خاتمه از بعد و شروع از قبل روز هر دارند کار و سر غذا پخت با که کارگرانی بخصوص آشپزخانه، پرسنل 6-

 . بشویند صابون و آب با را خود بدن دوش آبگرم

 . باشند تمیز سفید روپوش و کاله به ملبس بایستی کنند می کار پخت محل در که اشخاصی -7

دستکش   سربند  بند پیش شامل ) تیره برنگ دست 2 و سفید برنگ دست 2 ( لباس دست 4 حداقل سالیانه است الزم 8-

 . گیرد قرار پزخانهآش کارکنان اختیار در غیره و دمپائی ، بلند ساقه چکمه ، پالستیکی

و  للزش خطر ، رطوبت از آنها پاهای حفظ ضمن باشندکه مناسبی کفش به مجهز بایستی می آشپزخانه در شاغل کارگران 9-

 . نماید حذف نیز را سرخوردن

 با را ودخ دستهای ، توالت از بعد بالفاصله که شود داده آموزش کارگران به ، الزم امکانات نمودن فراهم ضمن است الزم-10

 . بشویند ) ناخنها کردن پاک برای برس و ( صابون و آبگرم

 . گردد کنترل روزانه مربوطه مسئول توسط باید و است الزامی آشپزخانه پرسنل سر موی و ناخنها بودن کوتاه 11-

 غذائی مواد ریختن مانند( دلیل بهر غذائی اگرمواد و گردد اجتناب مصرف آماده غذایی مواد دستکاری از باید حدامکان تا 12-

 . شود خودداری جدا آن مصرف از ، گردید دچارآلودگی ) زمین یا و کار روی میز

 . است ممنوع غذائی مواد با باشند می ها دست روی بر پوستی جراحت و بریدگی دارای که کارگرانی تماس 13-

 . است ممنوع ، غذائی مواد با کار هنگام در دخانیات استعمال 14-

 قفسه از و کار لباس جهت قفسه یك از که باشد داشته خود کار محل رختکن در مجزا قفسه دو باید آشپزخانه کارگر هر 15-

 . دارد اهمیت نیز ها قفسه تمیزی و نظافت . نماید استفاده شخصی لباس دیگر جهت
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 و نظافت به نسبت کار خاتمه از پس باید میکروارگانیسمها رشد جهت مناسب محیط آمدن فراهم از پیشگیری بمنظور 16-

 . گردد اقدام ، کار میز سطوح کردن نمك اندود

 

 

 رختشویخانه
 

 رختشویخانه در ایمنی نکات 

ها محل این در شاغل پرسنل . شوند مشخص مرطوب مناطق و شده داشته نگه خشك ممکن حد تا رختشویخانه کف 

 . نمایند استفاده للزنده غیر های کفش و از چکمه باید

ناشی های زخم کار حین است ممکن زیرا دارد وجود ها لباس و ملحفه در سرسوزن مانند مخاطراتی که شود فرض باید 

 . شود ایجاد کثیف های ملحفه در موجود برنده های تیله چاقو، ، سرسوزن از

شود جلوگیری آلودگی انتشار از تا شوند نقل و حمل آرامی به و شده انجام کثیف های ملحفه در دستکاری حداقل باید . 

دقت با و نگهداری، ای جداگانه محل ،در شده آوری جمع نفوذ قابل غیر های بسته در باید عفونی های ملحفه همه 

 به و جداشده رختشویخانه مناطق سایر از باید آلوده ملحفه منطقه . شوند ضدعفونی و شسته مربوطه اصول و طبق شده حمل

 . گردد اجتناب افراد ناخواسته هاتاز مواج ترتیب این

نمایند استفاده فردی حفاظت پوشش از باید آلوده ملحفه شستشوی مسئول کارکنان . 

زای حساسیت ترکیبات امکان درصورت و شده رعایت باید شوینده مواد با کار هنگام در الزم محافظت و احتیاطات 

 . شوند جایگزین ایمن مواد با شناخته شده

تابستان ماههای در ویژه به( تنهایی به مهندسی کنترل با رختشویخانه های قسمت برخی در باال رطوبت و دما لکنتر( 

 به باید گرم بسیار های محیط در فعالیت مشلول پرسنل و است نیزالزم اداری های کنترل موارد این در . است امکان ناپذیر

 . شوند گرفته کار به کاری شیفت در صورت چرخشی

باشند مطلع گرمازدگی از پیشگیری جهت استراحت و آب زیاد مصرف لزوم و گرمازدگی عالیم از باید کارکنان . 

ببینند را نقل و حمل صحیح نحوه مورد در الزم های آموزش باید پرسنل . 

سرویس از دهاستفا از بعد و قبل ، نوشیدن ، خوردن از پیش خود های دست شستشوی لزوم از رختشویخانه پرسنل 

 . باشند آگاه خانه به بازگشت از قبل و های بهداشتی

شود پایش و انجام کامل طور به بیمارستان توسط رختشویخانه پرسنل سازی ایمن برنامه . 

گردد پیشگیری افراد سوختگی از تا شده تعمیر سریعأ آسیب گونه هر صورت در بخار های لوله . 
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 اداری های واحد

 

 اداری واحد در نیایم 

 کارکنان ایمنی برنامه در زیر نکات شوند می گرفته نادیده بیمارستانها سالمتی مراقبت های برنامه در معموالً اداری مناطق

 : شود گرفته در نظر اداری

باشند مربعی و تیز های لبه فاقد میزهاباید . 

و فایل تعادل عدم از مانع فوقانی کشوهای بنابراین شوند دهدا قرار فایل های کابینت در یکنواخت صورت به باید وسایل 

 . شود بسته شدن باز از پس بالفاصله کشو هر و شود باز همزمان صورت به کشو یك تنها . شود می سقوط آن

شوند نگهداری فوقانی های قفسه در نباید سنگین اجسام . 

نشوند انباشته فایل روی بر و شده نگهداری خوبی به اداری وسایل سایر و کاغذ . 

شوند داشته نگاه پاکیزه همیشه و باشند داشته را راحت مرور و عبور برای کافی فضای ، عبور مسیرهای و راهرو . 

شوند پوشیده مخصوص مواد با یا شده متصل کف به تلفن نیز و برق موقتی های کابل . 

نشود استفاده انشعاب های کابل از و دهش متصل زمین به مناسب صورتی به الکتریکی تجهیزات . 

 

 کامپیوتربا کار

 طراحی دارای باید وسایل این گیرد می قرار استفاده مورد بیمارستان مختلف های بخش در وسیعی ابعاد در کامپیوترها

 صورت این غیر رد . شود داده آموزش کارکنان به آنان از استفاده نحوه مورد در و شده نصب درستی به ، ارگونومیك باشند

 گردند مبدل فوقانی اندام عضالنی اسکلتی اختالالت ایجاد برای منبعی به ممکن است مذکور وسایل

 . 

 : از عبارتند رایانه کاربران برای مناسب کاری محیط یك های ویژگی

 مناسب و کافی نور ، مطبوع تهویه سیستم وجود 1-

 . باشد استاندارد اعارتف و عرض دارای که مخصوص میز از استفاده 2-

 . ندهد آزار را کاربر فقرات ستون که شود تنظیم طوری آن ارتفاع که رایانه مخصوص صندلی از استفاده 3-

 پا حسی بی از جلوگیری برای زیرپایی از استفاده 4-

 کامپیوتربا کار مضر اثرات
 



        1398                                                                                                                                       کتابچه ایمنی و سالمت شغلی بیمارستان شهید بهشتی زنجان
   

42 | P a g e  

 

 منجر میتواند که است کامپیوتر با طوالنی کار تمشکال شایعترین از بینایی ضعف ؛ چشم ناحیه در درد بروز :بینایی مشکالت

 . گردد چشم محور در انحراف و چشم سوزش ، چشم خستگی ، بینایی به کاهش

مچ  ؛ انگشتان مفاصل نواحی در ناراحتی احساس : نظیر مشکالتی موجب کامپیوتر با طوالنی کار : اسکلتی ، عضالنی ضایعات

 . گردد می گردن ، کمر ، دست

 . آید می بوجود دست به ساکن الکتریسیته القاء احتمالی بدلیل دست پوست شدن لکه لکه ، پوست خشکی : وستیپ عوارض

از  دیوکسین گاز مانند مخصوصی بوی شدن، گرم اثر بر نمایشگرها و ها رایانه بدنه : وگلو چشم ، بینی مخاطی بافت به آسیب

 چاپگر کار هنگام به اوزن گاز همچنین . شود می تولید نمایشگر فحهص و رایانه بدنه وسیله به که کنند می متصاعد خود

 . رساند می آسیب گلو و چشم بینی، مخاطی بافت به که شود تولید می لیزری

 

 کاربران به بهداشتی و ایمنی های توصیه 
 یکنواخت اداری کارهای انجام و میز پشت طوالنی نشستن از پرهیز 1-

 . کنید حرکت آنها برداشتن برای باشید مجبور تا کار میز از ای فاصله در تملزوما از بعضی قراردادن 2-

 مدت طوالنی کارهای حین در ساده نرمشی حرکات انجام 3-

 کلید صفحه و صندلی و میز ارتفاع ، رایانه مناسب استقرار محل ، مناسب کار محیط به توجه 4-

 هر در دقیق و سریع حرکات با همراه سخت کارهای برای دقیقه 15 ( رایانه با کار طول در استراحت زمان از استفاده 5-

 ) دقیقه 15 ساعت 2 هر برای ساده کارهای و در ساعت

 ... و هوا آلودگی ، رطوبت ، سروصدا ، روشنایی نظیر عواملی به توجه 6-

بهتر  مصنوعی روشنایی تامین برای . نگردد محیط وارد مستقیم بصورت طبیعی نور که باشد نحوی به باید روشنایی تامین-7

 . گردد استفاده فلورسنت روشنایی منابع از است

 های پرده از میتوان منظور این برای . نماید جلوگیری کننده خیره نورهای ورود از تا گردد تنظیم باید نحوی به ها پنجره 8-

 پارچه

 . کرد فادهاست رنگ تیره پالستیکی نازک های برچسب یا و افقی یا عمودی بصورت ای

 کنترل را روشنایی منابع بازتابش میزان توان می نمایشگر صفحه چرخاندن با باشد درجه 57 باید پنجره هر دید زاویه 9-

  محیط بهداشت و شغلی سالمت و یکرد.

 . گردد می نور بازتابش کاهش باعث روشن تصویر روی بر تیره های نویسه از استفاده-10

 میزکار و صندلی بودن تنظیم قابل به توجه 11-

 . شود استفاده مناسب ارتفاع با زیرپایی از اینصورت غیر در زمین کف با پاها تماس لزوم 12-

 . نشود بدن کردن عرق موجب صندلی روی جنس 13-

 . کنید استفاده کلید صفحه برای مچ گاه تکیه از 14-

 . گردد پیشگیری نور انعکاس از و گرفته صورت نحو رینبهت به دیدن عمل که بنحوی روشنایی تامین و مناسب روشنایی 15-
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 کاهش موجب صدا و پرسر های محیط در مداوم کار و گشته تمرکز عدم و ناراحتی موجب صدا سرو زیرا سروصدا کاهش 16-

 . گردد می حس شنوایی

 باید تهویه بر عالوه . شود هگرفت نظر هوادر حجم مترمکعب 5/5سطح و  متر 2 حدااقل فرد هر برای هوا تهویه مورد در-17

 . نمود خارج فضا از نیز را و غبار گرد

 . شود گرفته درصد درنظر 50-30مسکونی  های اتاق نسبی رطوبت-18

 درجه سانتی گراد باید باشد. 21-20ها  اتاق حرارت-19

 . باشد می کششی حرکات انجام و استراحت ، اسکلتی _ عضالنی های درد با مقابله راه بهترین

 صورت این غیر در .است آل ایده بدهید خود عضالت به هم کوتاهی کشش دقیقه 15 هر بتوانید اگر .کنید صاف را کمرتان

 .شوید بلند خود جای از دقیقه 45 هر سعی کنید
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 کپی و پرینت های مکان

 : گردد اجرا پرینت مکانهای در باید زیر دستورالعمل

 محافظت وسایل شود انجام صدا سرو رساندن حداقل به برای کنترلی اقدامات نتپری محیط بودن سروصدا پر دلیل 

 . گیرد صورت روتین صورت به صدا سطح گیری اندازه گیرد و قرار استفاده مورد شنوایی مناسب

میان  این از که باشد، مناسب های محافظ دارای کاغذ دهنده برش وسایل برنده لبه two-hand  controls به این

 . بود محل در رفته کار به ادوات سایر و ها دنده چرخ ها تسمه مراقب باید . باشند می مناسبمنظور 

گردد استفاده آبی پایه با های جوهر امکان حد تا . 

گردد ممنوع اشتلال قابل های حالل و جوهر از استفاده دلیل به کشیدن سیگار . 

جوهر کننده پاک شیمیایی مواد توزیع یا پخش برای . گردد استفاده اشتلال قابل مایعات نگهداری برای ایمن ظروف از 

 . کرد استفاده دار پیستون ایمن ظروف از

 پزشکی مدارک و بایگانی واحد
 

 واحدها این در ایمنی مخاطرات 

باید سیبآ این از جلوگیری برای .میگردد درمدرک خساراتی موجب خاک در بیولوژیك و شیمیایی عوامل : گردوغبار 

 . رساند حداقل به مکان این در را غبار و گرد که تالش کرد

عوامل  از ناقص تهویه و نماید می ممانعت آلوده هوای فشردگی و تراکم از اسناد مخازن در مطبوع تهویه : ناقص تهویه

 . باشد می آلودگی کننده ایجاد

تکثیر و رشد شرایط نیز تاریکی طرفی از ، میگردد اسناد زوال و شکنندگی موجب نور : روشنایی و نور کمبود 

 . است برخوردار باالیی اهمیت از مناسب نور تنظیم بنابراین ، کند می مساعد را ها و میکروارگانیسم حشرات

حد  از تر پایین یا باالتر نسبی رطوبت و دما ی درجه در بیولوژیك عوامل اکثریت : باال نسبی رطوبت و حرارت درجه

 . کنند می رشد یطبیع

قفسه  از باید . گردد می محیط هوای آلودگی تراکم موجب فلزی تجهیزات :نامناسب تجهیزات و وسایل از استفاده

 . گردد استفاده هوا جریان منظور به مشبك های

مثل . رسانند می زیان چوبی لوازم و چوب چسب و چرم ، مقوا ، کاغذ به حشرات های گونه از تعدادی : حشرات : 

 .است الزامی حشرات این با مقابله جهت الزم تمهیدات انجام . ها میکروارگانیسم ، ها موریانه ، شپش ، سوسك ها

کاشی ، گچی های تخته ، بتنی ، بلوکی ، آجری کارهای از باید ها کاری نازک اشتعال احتمال به توجه با :سوزی آتش 

 و سقف ، چوبی وسایل از استفاده . کرد استفاده وینیلی های دیواری غذکا ، چوب پشم های تیله ، شیشه ، ، سرامیك

 . است آمیز مخاطره ها پالستیك ، پارکت ، دیوارهای چوبی
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 شغلی استرس

 
 : باشد همراه زیر های العمل عکس انواع با است ممکن استرس

افسردگی ، شللی نارضایتی ، پذیری تحریك ( روانشناختی ( 

غیبت ، خواب مشکالت ( رفتاری ( 

خون فشار تلییرات ، معده آشفتگی ، سردرد ( جسمی ( 

 

 :استرس ایجاد در پیشگیرانه اقدامات

 
کارکنان توانائی با متناسب کار تقسیم 

وضوح بطور کارکنان وظایف و نقش تعریف 

شللشان در وثرم امور و ها گیری تصمیم در شدن سهیم و شرکت برای کارکنان جهت فرصت ایجاد 

مسئولین با کارکنان روابط بهبود 

شللی آینده انداز چشم و پیشرفت در ابهام کاهش 

کارکنان میان در اجتماعی تعامل برای فرصتی نمودن مهیا 

 

 سازمان در استرس

 زا استرس د،کن تنش ایجاد انسان در که محرکی هر و است نیرو و فشار معنی به شناسی روان در عصبی فشار یا استرس

 .شود نامیده می

 تأثیرات توانددارای می استرس .باشد اجتماعی و شناختی زیست شناختی، روان محیطی، عوامل از ناشی تواند می استرس

 و استرس از فرد ارزیابی افراد، شخصیتی های ویژگی استرس، تداوم و قدرت به بستگی خود این که باشد، فرد یا متلییر مثبت

 . دارد تماعیهای اج حمایت
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 همکاران، های خواسته کنند، ایفا باید افراد که نقشی کار، نوع . باشد می سازمانی عوامل استرس کننده ایجاد علل از یکی

 محیط نامساعد شرایط کار، محیط حوادث کاری، شیفت کار، زیاد حجم کار، کم ،حجم وظایف تقسیم نحوه ساختار سازمانی،

 . هستند فشارزا همه همکاران، اختالف شللی، امنیت عدم احساس )...شیمیایی، مواد غبار، و گرد حرارت، و صدا، سر مثل( کار

 در امر این .است نگرانی و استرس شود می کارمندان تمرکز و کاری راندمان کاهش موجب که عواملی ترین مهم از یکی

 .رددا العاده فوق اهمیتی جهان اقتصادی وضعیت به توجه با و زندگی امروز

 

 

 

 کار های محیط در استرس فاکتورهای

 . دارد را خود مخصوص استرس فاکتورهای کاری محیط هر

 
 : است کارآمده محل در شده شناخته استرس فاکتورهای زیر در 

کار محیط در استفاده مورد ابزارهای تعدد و پیچیدگی 

و سمی وادم ، روشنایی ، ارتعاش ، صدا ، گرما( طبیعی غیر محیطی وضعیتهای)...... 

فکری و فیزیکی بارکاری 

 

 استرس مدیریت مداخله 
روی  بر شده متمرکز مداخالت . نماید تمرکز ، کارمند یا سازمانی تلییرات از یك هر روی بر تواند می شللی استرس مداخالت

 : باشد می زیر شرح به ، استرس مدیریت تکنیکهای شامل اغلب کارمند

کار بر تسلط های اتژیاستر خصوص در آموزش 

پیشرو آرامش 

زیستی بازخورد  ( ( Biofeadback 

رفتارشناسی به وابسته های تکنیك 

زمان مدیریت 

فردی میان مهارتهای 

کارکنان توسط مهارت پیشرفت یا کار های روش در تلییر : مانند استراتژیهایی کاربرد و توسعه یا ، ابتکاری تسلط 

 بهداشتی های مراقبت مراکز در مفرط ضاهایتقا بمنظورکاهش

بهداشتی های مراقبت مراکز در مهم رخدادهای در روانی بهداشت حمایتی مداخله 

 

 استرس کاهش در مؤثر نکات 
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 زمان مدیریت 

 و هستید عقب ها برنامه از که کنید می حس "مرتبا اگر .است استرس با مبارزه در عوامل موثرترین از یکی زمان مدیریت

 انجام باید که را کارهایی لیست همیشه .باشید دچار زمان مدیریت ضعف به است ممکن شود، نمی انجام موقع کارهایتان به

 به نگاهی روز پایان در .شوند گذاری عالمت باید حتما دارند بیشتری اولویت که کارهایی .باشید خود داشته همراه دهید

 زمان کنترل و تعادل ایجاد برای مناسب بسیار روشی کار این .کنید مرور را خود یستل نیز پایان هفته در .بیندازید لیستتان

 .است

 

 

 

 کار محیط در استرس کاهش موثر های روش دیگر از: 

 . کنید اقدام آن رفع برای و دهید تشخیص را زا استرس ی دهنده هشدار عالئم 1-

 . نترسید هستید استرس دچار که مواقعی به راجع صحبت از 2-

 . گرداند باز را شما سالمتی و آرامش تواند می امر این ، بزنید قدم آرام هستید استرس دچار وقتی 3-

 . کنید خودداری منزل به اداری کارهای بردن از 4-

 . باشید خود نوشیدنی و غذایی الگوهای در تلییر گونه هر متوجه کنید سعی 5-

 . نهراسید مدیر به دفترتان در موجود اتاتفاق گفتن از ، بگویید را حقیقت رؤسا به 6-

 . کنید واگذار دیگری به را آنها از یکی حداقل ، دارید زیادی کار که کردید فکر وقتی-7

 . بگیرید الگو ندارند استرس که افرادی زندگی روش از 8-
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 ERGONOMY ارگونومی
 

 

 به معنای کار و ) نومی ( به معنای قاعده و قانون می باشد. یونانی ) ارگو ( واژه دو از ارگونومی واژه

 تعریف است مرتبط ، شان کاری محیط و کارکنان میان ارتباط بهترین آوردن بابدست که علوم از ای رشته بعنوان ارگونومی

 روی دینامیك و استاتیك نیروهای ، محیطی و کاری استرسهای ، انسان محدودیتهای و قابلیتها ارزیابی با ارگونومی. شود می

 با تا کند می تالش شللی ارگونومی .دارد کار و سر ، ابزارها و کاری ایستگاه طراحی و آموزش و طراحی ، ، خستگی انسان بدن

 . دهد تلییر ای حرفه استرسهای کاهش جهت در را آنها ، کاری های سیستم بازبینی
 

 ارگونومی اصول 
تولید کیفیت و کاری زندگی ، وری بهره ارتقای برای تجهیزات ارینگهد و جایگزینی ، تلییر طراحی 

نگهداری و خدمات عملیات سرعت و سهولت برای کاری جانمایی و کاری فضاهای تلییر و طراحی 

ماشین و اپراتور بین وظیفه تخصیص و اتوماسیون شامل کاری روشهای تلییر و طراحی 

کارکنان ایمنی و بهتر تولید برای کار محل در )،نور ا،صدا،ارتعاش،سرم گرما( فیزیکی فاکتورهای کنترل 

 

 ارگونومی بکارگیری نتایج 
شان شللی کارایی و کارکنان جسم روی کار نوع تاثیر درک 

کارکنان جسم روی کار ) تجمعی یا( مدت  طوالنی اثرات پتانسیل بینی پیش 

کار انجام جهت کارکنان برای ابزارها و کار محل تناسب ارزیابی 

کار برای شخص تطبیق یا ) شخص برای کار تطبیق( توسط  کارکنان آسایش و وری بهره بهبود 
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 . است شغل نیازمندیهای و کارکنان قابلیتهای میان هماهنگی بهترین به دستیابی تالشها قبیل این نتایج
 

 ارگونومی بهداشتی های جنبه 
 غیبت و خواستهنا اختالالت و بیماریها از پیشگیری 1-

 کاری ایستگاههای بهینه طراحی 2-

 کاری تالش انرژی از استفاده بهترین 3-

 پرسنل قابلیتهای و منابع از استفاده بهترین 4-

 

 

 ارگونومی اقتصادی های جنبه 
 . گردد می بیشتر کارایی باعث که انرژی از بهینه استفاده 1-

 . گردد می بیشتر وری بهره باعث که استراحت و کار منظم های دوره 2-

 . شود می کار کیفیت افزایش باعث که خستگی حذف 3-

 
  رایج عضالنی – اسکلتی آسیبهای 

 عضالنی -اسکلتی آسیبهای معرض در پرستاران سایر بیشتراز برابر 2میکنند مراقبت بیماران از که پرستارانی که میشود برآورد
 : شوند زیر عوارض دچار است ممکن دارند برعهده را بیماران جابجائی و حمل وظیفه که پرستارانی کمك و پرستاران. باشند

 عضالنی کشیدگی  
 تاندونها کشیدگی 
 مفاصل و تاندونها التهاب  
 عصبی دردهای  
 کمری دیسك فتق 
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 رایج شغلی مخاطرات  
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 سی ای و یو سی سی های بخش در میکنند )مثال مراقبت مسن یا ناتوان بیماران از که است پرستارانی متوجه مخاطرات بیشترین
 دستی جابجائی و حمل از ناشی ریسك معرض در میکنند کمك بیمار به روزانه فعالیتهای در پرستاران از گروه این که یو( ازآنجا

 دچار است ممکن حتی افراد این .میشود النیعض اسکلتی آسیبهای به منجر کنترل عدم فعالیتهادرصورت این هستند. بیمار
 عضالنی گردد.– اسکلتی آسیبهای به بروز منجر خود که شوند لیز خوردن و افتادن مثل حوادثی

 مطالعات استرس های روحی و ها گزارش برخی در میگردند حتی متحمل ناخواسته یا خواسته که نادرستی پوسچرهای همچنین
 دهد. افزایش را عضالنی اسکلتی ردهاید میتواند نیز ی کار نوبت و

 مخاطرات از پیشگیری و اجرای راهکارهای کنترل 

 شامل مدیریتی و اداری کنترل -الف
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 شلل نوع با متناسب افراد بکارگیری

 بیماران نیازهای ارزیابی
 مشی خط و اجرائی روش یك تعیین

 : شامل فنی مهندسی های کنترل -ب

 خطر کردن ایزوله

 حذف خطر
 بیماران حمل برای کمکی تجهیزات و لوازم یریبکارگ

 از : عبارتند فراوانی ترتیب به رایج ارگونومیکی وظایف افرادمخاطرات نوع به توجه با بیمارستانها اغلب در کلی بطور

 بیمارستان  درمانی دربخشهای  -الف

 حمل و جا به جایی بیماران

 خوردن لیز و افتادن
 نادرست پوسچرهای

 بیمارستان خشهایب سایر در -ب

در هنگام نظافت فضا  دستی ابزار -ها سبد و ها سطل-ها سینك – ها دستی چرخ -کار لوازم انواع با کار و اشیا جابجائی و حمل

 در بخش های درمانی های عمومی

 

 کردن بلند یا و و  نشسته خوابیده به از) وی وضعیت تلییر یا بیمار جابجائی هرگونه بخش این در :بیمار دستی حمل تعریف
 .میشود بندی دسته بیمار دستی حمل زمره در زمین  روی از افتاده بیمار

 :بیمار جابجائی و حمل در مهم نکته چند 

 نکنید جابجا را آنها هرگز قراردارند متوازن نا حالت در بیماران که زمانی. 
 کنید حمل بدن نزدیکی در را بیمار. 
 نفر چند از حتما زمین روی از بیماران کردن بلند برای . افتاده زمین روی که بیماری هبویژ نکنید جابجا تنهائی به را بیمار 

 وسایل مکانیکی استفاده نمایید. از یا بگیرید کمك

 دهید) قابل توجه سرپرستاران و مدیران( کاهش ممکن حداقل به نفر هر ازای به روز در را حمل دفعات تعداد 

 کنید پرهیز کمر چرخش هنگام در بویژه سنگین بار ازحمل. 
 

 

 :نادرست پوسچرهای 
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 در باز زوایای عقب با و جلو به شدن خم– چرخیدن مثل میشود. حرکاتی گفته پوسچر کردن کار حین در بدن حالت و وضعیت به
 بروز موجب و کرده وارد ازحد بیش فشار کمر بخصوص بدن مفاصل به زیرا است نادرستی های وحمل بارپوسچر کردن کار حین
 انقباض و فشار تحت بیشتری عضالت تا میشود باعث نادرست های پوسچر .میشود ای مهره بین دیسك فتق حتی و درد کمر

 تاندونها می شوند. و عضالت فرسودگی و خستگی موجب طوالنی مدت به باشند. و

 بیمارستان در رایج نادرست پوسچرهای انواع 

 بار بلندکردن حین در چرخیدن .1

 بار روی شدن خم .2
 حد از بیش شدن خم .3
 عقب یا جلو به .4
 اطراف به شدن خم .5
 بار کردن حمل یا آوردن پائین -کردن بلند هنگام کمر به آوردن فشار و کردن خم .6
 دقیقه چند مدت به بازوها نگهداشتن باال .7

 انجامند می بطول بیشتر یا ساعت یك شیفت یك طول در که نادرستی پوسچرهای .8

 او رفتن راه به کمك و پشت از بیمار تعادل نگهداری برای جلو به چرخیدن یا خم شدن .9
 

 از : است عبارت ارگونومیکی مخاطرات تمامی حذف اصول
ساختمان  حتی یا تجهیزات و لوازم در مهندسی جدید های طراحی اعمال و فعالیتها انجام روش در تغییراتی ایجاد

 . مینماید نیفراوا کمك مخاطرات ارگونومیکی کاهش که به بهینه سازی در جهت

 

 کنیم؟ حفظ رایانه با کار هنگام را خود سالمتی چگونه 

 روش باید با و نور باشد رایانه طرفین در باید روشنایی سیستم االمکان حتی کنید، نصب مناسب محل در را روشنایی منابع 
رومیزی( استفاده  )چراغ تنظیم قابل موضعی روشنایی از نوشتن یا و مطالعه اطراف پراکنده شود. برای به بخصوص های

 نمایید.

 نماید ایجاد درخشندگی نمایش صفحه روی نباید روشنایی سیستم. 
 بسازد درجه 90زاویه  پنجره و نمایش صفحه و باشد شما کنار در پنجره که دهید قرار طوری را رخود کا میز. 
 پوست برای خوبی محافظ تمیز کنید. فیلتر، باًمرت را آنها و پوشانده محافظ مناسب فیلترهای از استفاده با را نمایش صفحه 

 منتشر ذرات جابجایی مانع و ببرد بین از را الکترواستاتیك میدان کرده، را دفع تشعشعات تواند می و است حساس های
 اپراتور شود صورت طرف به مانیتور از شده
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 فرد یك دید میدان رد قرار گیرد. )درچشمانتان می گذ از که افقی خط زیر در که کنید تنظیم طوری را نمایش صفحه 
نمایش  صفحه تا چشم سانتی متر )فاصله 76 -38نمایش  صفحه باالئی سطح یا باالترین قسمت تا چشم فاصله عادی(

 سانتی متر باشد.( 38-76

 سانتی متر باشد. 106 -84تا زمین  باید آن فاصله و نمایش صفحه ارتفاع 

 تنظیم قابل باید ها پایه .نباشد براق و بوده محکم میز سانتی متر باشد.صفحه 80* 120و حداقل  بوده بزرگ باید کار میز 
 معین صندلی مشخصات به توجه با باید میز مشخصات .نباشید شدن خم به مجبور شود  که طراحی ای گونه به و بوده
 .شود

 شکل تلییر صورت به اثرات بدنشستن،.باشد متنظی قابل باید صندلی، پشتی ارتفاع و زاویه و بوده متناسب باید میز ارتفاع 
 روی فشار و معده روی فشار پشت، درد فقرات، ستون گردن، درد استخوانی، ای ناراحتی ماهیچه ایجاد بدن، اسکلت

 .زانوهاست
 

 بکاهید شانه و گردن های مهره به وارده فشار از و کرده خودداری جلو به بدن کردن خم از و بنشینید راست. 
 پایی زیر روی یا روی زمین یا پا زیر سطح و عمود پا و دست موازی، ها از : ران عبارتند نشستن صحیح لیک اصول

 .باشد قائمه باید ساق و ران بین حال زاویه هر در .گیرد قرار

 در گاه یهتک یك از دارید باید نگه باال را دستتان مجبورید کار هنگام اگر و دارید نگه راصاف خود دست مچ تایپ درهنگام 
 .باشد نرم باید گاه تکیه نماییدکه این استفاده مچ زیر
 از  بیش صندلی پشتی باشد. زاویه تنظیم قابل بچرخد، خود محور دور درجه به 360بتواند  و باشد چرخان باید صندلی

 استفاده مورد یدبا کمر برای گاهی تکیه عنوان به صندلی را کاهش می دهد. پشتی فقرات ستون بر وارد درجه فشار 110
 .قرارگیرد

 انجام بهتر را چشمها تطابق عمل، این دهید، قرار نمایش صفحه راست سمت در را آن و کرده استفاده متن نگهدارنده از 
 می کاهد. چشمها از خستگی داده

 را وراپرات کار درحین که وارده فشارهای روانی، و عصبی ضایعات و استرس عمومی، خستگی کاهش و جلوگیری برای 
 و باشید داشته استراحت ربع یك ساعت یك هر استراحت دهید. )حداقل خود به تایپ در فواصل است الزم کند می تهدید

 بدهید.....( آرامش خود به

 اتاق برای مجاز صدای میزان و %30 رطوبت میزان بهترین درجه و 24تا  20بین  کار محیط برای حرارت درجه بهترین 
 بل توصیه شده است.دسی  85 -55رایانه 

 تا درجه بسازید 90زاویه  یك خود بدن و آنها کنیدبا سعی عوض در نکشید، جلو سمت به زیاد را پاهایتان نشستن هنگام 
 کمتری تحمل نمایید. فشار ها مهره ستون
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 جلوگیری می  پا در خون گردش می شود. واز وارد فشار سیاتیك عصب به زیرا نگذارید هم روی را پاهایتان نشستن هنگام

 کند.

  کند، تطابق بدرستی تواند نمی دیگر خسته چشم   این گیرد، می صورت دید حدودجابجایی ساعته 8در یك ساعت کاری 
 می اثر متفاوت، طور به چشم عدسی روی مختلف های می دهد. موج افزایش را خطر این بروز تصویر لرزش و نبودن صاف
 به نسبت بیشتری کار است ناچار خود دادن تطابق برای واقع چشم در .دهد تشخیص را ها رنگ بتواند چشم تا گذارد
 انجام دهد. سفید و سیاه تصاویر

 منبع عنوان به مهتابی کننده باشد. نور منعکس و براق اشیاء از عاری باید کار کمتر استفاده کنید، محیط ریز حروف از 
 مناسب است. روشنایی

 سانتی متر و  45  برابر پهنای حداقل باید پله استقرار سانتی متر، محل 15تا  تنظیم لقاب و باشد ای پله باید پایی زیر

 پاها بودن آویزان از و زانو و پا مچ  درد از بتوان تا داد را تلییر 15تا  5آن  بتوان و باشد سانتی متر داشته 35عرض 
 ممانعت نمود.

 کمتر خستگی باعث تا باشند داشته بازو به نسبت آرنج جه ناحیهدر 90زاویه  ها دست و باشد کوتاه باید آرنج گاه تکیه 
 سبب کلید صفحه با کار هنگام مچ گاه شوند. تکیه ها شانه و بازوان خستگی آرنج و درد گردن، درد ها، شانه درد دستها،
 میشود. کارپ تونل عارضه پیشرفت خطر از جلوگیری و مچ به کمتر فشار
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 خدمات ایمنی

 

 مقدمه
 انتقال راههای ، مخاطرات ، بهداشتی مسائل از باید دارند عهده به را بیمارستانی های محیط نظافت و خدمات وظیفه که افراد

 ها بیماری به ابتال و شدن آلوده خطرات از را خود هم تا باشند داشته کافی و الزم اطالعات و آگاهی ها بیماری و سرایت

 . نمایند جلوگیری محیط در ها آلودگی انتشار از بهداشتی اصول یترعا با هم و محافظت نمایند

 از آلودگی رفع روشهای و باشند آشنا آنها خصوصیات با و بشناسند خوب را کننده پاک و کننده عفونی ضد ومواد ها گندزدا

 وضعیت. نمایند استفاده جا به و موقع به نیز فردی حفاظتی و ایمنی وسایل و لوازم از و بدانند را مختلف لوازم وسایل و

عهده  به مهم این و داشته بسیار تأثیر بیمارستانی های عفونت و ها آلودگی شیوع و درمیزان ها بیمارستان محیط بهداشت

 . باشد می شاغل پرسنل نیز و خدمات بخش کارکنان

 محیط در موجود مخاطرات از افراد این آگاهی و سواد سطح گرفتن نظر در با و خصوصی بخش به خدمات واگذاری به توجه با

 های برنامه بیمارستان ، خدمات رده ویژه به کارکنان سالمت حفظ و کارکنان آگاهی سطح ارتقاء منظور به و کاری خود

 واحد سوی از ای برنامه تنظیم با و تهیه خدماتی گروههای برای فهم و درک قابل و گویا و ساده به زبان را الزم آموزشی

 . کند می اقدام نامبردگان های آگاهی سطح ارتقاء نسبت به آموزش و ونتعف کنترل

 

 خدمات کارکنان جهت ایمنی اصول 
در و گرفته قرار پزشکی بررسی مورد واگیردار های بیماری نداشتن و سالمت تایید نظر از باید کار به شروع از قبل 

 هر الزم آزمایشات و پزشکی معاینات انجام است بدیهی . رددگ صادر تندرستی کارت نامبردگان برای بیماری صورت نداشتن

 . گردد تکرار بایستی بار ماه یك شش

ماسك ، دستکش ایمنی و حفاظتی وسایل از و بوده کار نوع با متناسب کار لباس دارای بایستی خدمات پرسنل کلیه ، 

 تعویض امکان صورت در . نماید اقدام لباس تعویض به نسبت کار پایان از پس و نموده استفاده مناسب کفش یا ، چکمه کاله

 . شد میبا ممنوع خانه به کار لباس بردن . شود انجام استحمام از لباس پس

 

 . نمایند ترک را محل کار لباس با نباید کارکنان : تذکر

شناسی میکروب آزمایشگاههای و عفونی های بخش کارکنان ویژه به و مختلف های بخش به مربوط خدمات کارکنان 

 اجبار صورت در و نمایند تردد باشند می برخوردار بیشتری حساسیت از که… و آشپزخانه ویژه به دیگر های در بخش نباید

 . آورند عمل به را الزم احتیاطات و اقدام خود کفش و لباس تعویض به بایستی نسبت

های نان ، بیماران یا آشپزخانه ( بیمارستان از غذا هاضاف نمودن خارج و نگهداری ، آوری جمع اجازه خدمات کارکنان 

 . ندارند را مصرفی گونه هر جهت و دلیلی هر به … )ضایعاتی و
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پراکندن ( شود. خودداری ) کبوتر و کالغ مثل ( پرندگان یا ) گربه مثل ( اهلی حیوانات برای مناسب محیط ایجاد از 

 جانوران و گربه مثل اهلی حیوانات جلب باعث بیمارستان کنار و گوشه در ... و تیضایعا های نان ، بیماران غذایی اضافی مواد

 ) . گردد می پرندگان و حشرات و مثل موش موذی

 ومخاطره عفونی های زباله از ویژه باشد،به می ممنوع شکلی هر به بیمارستانی زباله از بازیافت عمل انجام:تذکر

 .آمیز

به جلوگیری بخش یخچال در سیاه و تیره پالستیك های کیسه در همراهان یا بیماران توسط غذایی مواد نگهداری از 

 سالمت برای بازیافتی پالستیکی های کیسه و الذکر فوق پالستیکی های کیسه در غذایی مواد نگهداری زیرا ، عمل آورده

 . باشد می زیان آور انسان

بیمارستان و بخش در موجود خالی فضاهای و کنار و گوشه در مستعمل و اسقاطی وسایل نمودن انبار و نگهداری عدم ، 

 سایر و ) موش ( جوندگان پناهگاه و حشرات تجمع محل توانند می شده یاد وسایل انبار و آوری جمع های که محل چرا

 . گردد حریق بروز حتی موزی و جانوران

شود می نگهداری خشك بصورت و شده شستشو شویخانه تی در محل کار پایان در نظافت های تی و جارو . 

و پرستاری و پرسنل استقرار محل ، بیمار اتاق ، بخش سالن ( مختلف های قسمت نظافت برای تی یك از استفاده …( 

 . باشد می آمیز مخاطره و ممنوع "اکیدا

دستشویی زیر ، بیمار تخت رزی یا زمین روی و بهداشتی های سرویس کف در … و تشت ، ادرار لوله ، لگن دادن قرار از 

وسایل  .دهد انتقال شده بستری بیماران تخت به را عفونت و آلودگی تواند می عمل این درغیراینصورت .پرهیزنمایید و......جدا  

 . شوند نگهداری کار این مخصوص های قفسه در و گردیده گندزدایی ، شستشو از پس بایستی الذکر فوق

گردد خودداری اکیدا … و عفونی بخشهای ، آزمایشگاه های زباله خصوص به ، زباله به زدن دست از . 

خودداری جدأ سرسوزن وجود احتمال بدلیل پا یا دست با زباله های کیسه کردن فشرده از زباله آوری جمع زمان در 

 . نمایید

گردد ترعای حفاظتی و ایمنی نکات کلیه بایستی زباله تخلیه و نقل و حمل و آوری درجمع . 

نگهداری اصولی تهویه دارای و مناسب محل در بایستی ها کننده ضدعفونی و گندزداها ، کننده سفید ، شوینده مواد 

 . کرد پرهیز بایستی جدا اصولی غیر یا و هم در صورت به مواد این نمودن از انبار . گردند

محیط در خطرناک گازهای ایجاد یا سوزی آتش یا فجاران عامل تواند می حاللها و شیمیایی مواد اصولی غیر نگهداری 
 .انبارشوند
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 حریق

 آن از پیشگیری و سوزی آتش کامل شناخت
 بر و بیفتد اتفاق کسی هر برای و مکان هر در است ممکن لحظه هر که است حوادثی از سوزی آتش
کودکان،  ویژه به افراد مهه رو این از .شود وارد ناپذیری جبران مالی و جانی های خسارت آن اثر

 در کارخانجات ها، بیمارستان مدارس، کار، دفاتر منازل، نظیر پرخطر های مکان همه و سالمندان
 معرف یابد، می انتشار جهان در که آمارهایی . دارند قرار سوز جان و خانمان خطر این معرض

 و آتش به مربوط اطالعات و دانش .است سوزی آتش از ناشی زیاد نسبتاً  تلفات و عظیم خسارات
 . شود می محسوب سالم زندگی ضروریات از آن، کنترل و پیشگیری های راه شناخت
 برای که است این مهم و هستند پیشگیری و بینی پیش قابل ها، سوزی آتش درصد 80 به نزدیك دهند می نشان ها بررسی نتایج
 نیز و حریق اطفای و اعالم های سیستم نصب و طراحی نظیر اسبمن تمهیدات بینی، پیش قایل غیر های حریق دیگر درصد 20

 .شود گرفته نظر در آموزش
 دخالت عامل سه سوزی آتش ایجاد برای .اند افتاده اتفاق بار اولین برای بزرگ های حریق درصد 80 از بیش معتقدند کارشناسان

 .دهند می تشکیل را مثلث این ضلع سه اکسیژن و حرارت ل،اشتعا قابل مواد .گویند می حریق مثلث ها آن به اصطالحاً که دارند
 گازهای انواع نیز و ها روغن بنزین، نفت، مانند مایعاتی تا گرفته پارچه کاغذ، از و شوند می شامل را وسیعی طیف اشتعال قابل مواد
 . گیرند می بر در را انفجار و اشتعال قابل
 نیز و وقوع نحوه آتش، شناخت خصوص در اطالعاتی که است ما همه وظفیه وقوع، نزما در آن مهار و سوزی آتش از پیشگیری برای

 . باشیم کرده کسب را ها آن کاربرد مهارت و اطفا تجهیزات از استفاده
 ( برسد کفایت میزان به ماده نوع حسب بر حرارت درجه اکسیژن، حضور در که شود می شروع زمانی جسم یك سوختن پروسه
 با بیشتری تماس سوختن، قابل جسم سطح هرچه .شود می تأمین هوا از نیاز مورد اکسیژن سوختن، عمل در .)ادمو اشتعال درجه
 از زودتر مایعات و مایعات از زودتر گازها که است دلیل همین به .شود می انجام تر سریع و تر آسان سوختن عمل باشد، داشته هوا
 . گیرند می آتش جامد مواد
 رسد می حدی به حرارت مدتی از بعد و شود می شروع مالیمت با بسته های اتاق در آتش مسکونی، های ساختمان حریق در
 که افتد می اتفاق موارد، بعضی در .شود می ور شعله اتاق تمام مرتبه یك بعد و رسند می اشتعال حرارت درجه به موجود لوازم که

 می متوقف شدن ور شعله یا دهد، می رخ حادثه دو صورت این در نیست؛ کافی هوا اکسیژن ولی است باال کافی اندازه به حرارت
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 آتش مأموران از بعضی برای اتفاق این .دهد می رخ انفجار مرتبه یك و وارد هوا باره یك در، شکستن و پنجره شدن باز با یا شود
 . است آمده پیش اطفا مأموریت هنگام در نیز نشانی

 
 آتش میدان از سوختنی مواد جداسازی و حرارت اکسیژن، عامل سه ارتباط قطع حریق، اطفای و مهار برای قدم اولین بنابراین
 . است سوزی

 عکس آن و باشد داشته دخالت تواند می سوزی آتش ایجاد در نیز چهارمی عامل الذکر، فوق عامل سه بر عالوه داده نشان تحقیقات
 شدن ترکیب دوباره و شکستن باعث ای زنجیره العمل عکس .است یژناکس و احتراق قابل جسم مولکول بین ای زنجیره العمل

 . آید می وجود به سوزی آتش و شود می محیط اکسیژن با احتراق قابل جسم های مولکول

 
 توسط که است روشی سوختنی مواد و سوزی آتش نوع شناخت .شوند می بندی طبقه سوختنی، مواد نوع اساس بر ها سوزی آتش
 . باشد متفاوت اندکی مختلف کشورهای در است ممکن بندی طبقه این .کرد تعیین را سوزی آتش مهار و کنترل عنو توان می آن

 
 آتش انواع

 :شوند می بندی تقسیم دسته چهار به ها آتش کلی طور به

 
 به ارند،گذ می جا به خاکستر خود از سوختن از پس که موادی سوختن از که هستند هایی آتش که ، A نوع های آتش -1

 خاموش برای .هستند دسته این از ها آن نظاریر و پالستیك و پارچه چوب، کاغذ، از ناشی های سوزی آتش .آیند می وجود
 . است آب ماده، بهترین A نوع های آتش کردن

 
 . است یسوز آتش میدان از سوختنی مواد جداسازی و زا آتش عامل سه ارتباط قطع حریق، اطفای و مهار برای قدم اولین

 
 .... و بنزن بنزین، نفت، نظیر . هستند اشتعال قابل مایعات از ناشی های آتش که ، B نوع ی ها آتش -2

 
 اثر در که برقی وسایل از ناشی سوزی آتش مانند . هستند الکتریسیته جریان از ناشی های آتش که ، C نوع های آتش-3
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 . شوند می ایجاد ...و بار اضافه اتصالی،

 
 اغلب ها سوزی آتش این .هستند ...و پتاسیم سدیم، نظیر اشتعال قابل فلزات سوختن از ناشی های آتش که ، D نوع های شآت -4
 . شوند می ایجاد تولیدی های پروسه در و صنایع در

 مورد در چه آن .مطرحند ها سوزی آتش از دیگری طبقه جزء اهمیت، دلیل به انفجار و اشتعال قابل گازهای از ناشی سوزی آتش
 .شوند می منتشر هوا در که است زمانی در ها آن انفجار یا اشتلال از جلوگیری و کنترل باالی ریسك با مشکالت است، مهم گازها
 . است کنترل قابل اولیه مراحل در آن جایی جابه و کردن سرد عملیات با دهد، رخ سوزی آتش و باشد مخزن داخل گاز اگر اما

 

 سوزی آتش با ارزهمب لوازم و وسایل

 حریق اطفاء کپسولهای 
 گوناگون های ظرفیت با سوزی آتش مکان و وسعت و نوع به توجه با مختلفی تجهیزات و وسایل از آتش کردن خاموش برای

 برای صرفاً ها کپسول این .شوند می استفاده است، کم آب یا نیست موجود امکانات که هایی محل در آبی های کننده خاموش
 فشرده هوای را بقیه سوم یك و آب را ها کپسول این دوسوم .روند می کار به A طبقه موضعی و کوچك های آتش کردن خاموش

 خاموش برای آبی های کننده خاموش از که کرد دقت باید .دهد می تشکیل کپسول از آب راندن بیرون برای الزم نیروی ایجاد برای
 . شد خواهد نظر مورد وسیله خرابی نیز و گرفتگی برق باعث عمل این .نشود ستفادها الکتریکی وسایل از ناشی های حریق کردن

 
 و پودر دوسوم حاوی ها کپسول این .روند می کار به B نوع های آتش کردن خاموش برای بیشتر گاز، و پودر های کننده خاموش

 شیر استفاده، موقع در .است کپسول از پودر راندن ونبیر برای نیرو ایجاد گاز، عملکرد . هستند نیتروژن یا C  O  2 گاز سوم یك
 ترین بزرگ .نماید ایجاد خارج به پاشش برای را نیاز مورد فشار و شود منتقل پودر روی گاز تا کنید باز را فشار تحت کپسول فلکه
 استفاده قابل پسولک و بگیرد را پاشش جلوی است ممکن که است کپسول داخل پودر شدن کلوخه ها، کننده خاموش این عیب
 و )بودن شارژ کنترل برای بار یك ماه شش هر ( بگیرد قرار بازدید مورد کپسول این مدت چند هر شود می توصیه بنابراین . نباشد
 و نیستند هم از جدا گاز و پودر که اند شده طراحی گازی پودر های کننده خاموش عیب، این رفع برای همچنین .شود داده تکان
 باقی صورت در و کرد استفاده نیاز مورد اندازه به توان می ها کننده خاموش این از .دارد قرار گاز فشار تحت دایم صورت به پودر
 . نمود استفاده نیز دیگر مواقع در آن، داخل در مواد ماندن
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 . برد کار به هم A و C نوع های یسوز آتش در را ها آن توان می و شود می استفاده کردن خفه برای گاز و پودر های کپسول از غالباً

 
 سوزی آتش ( C نوع های حریق کردن خاموش برای که هستند ها کننده خاموش از دیگر ای دسته C  O 2 :های کننده خاموش

 میزان کاهش و کردن سرد با و دارد کنندگی خفه و خنك خاصیت کننده خاموش این .رود می کار به ) برق ازجریانات ناشی های
 برقی وسیله خرابی نیز و گرفتگی برق مانع و است الکتریسیته عایق کننده خاموش این .شود می سوزی آتش مهار باعث ،اکسیژن

 . شوند می کاربرده به نیز B نوع های سوزی آتش کردن خاموش برای ها کننده خاموش این .شود می
 

F I)  آتش های جعبه  R  E  B  O  X) 
 و ها شلنگ و ها لوله از آب، از استفاده برای .است A نوع های آتش در حریق اطفای های وسیله ینتر اقتصادی و بهترین از یکی آب

 بگیرد، قرار توجه مورد باید که چه آن ..شوند می نگهداری باکسها فایر داخل معموال که شود می استفاده نشانی آتش های قرقره
 ذخیره منابع، نیاز مورد آب تأمین برای باید و است نشانی آتش ایه سیستم به مربوط آب کشی لوله شبکه بودن مستقل و مجزا
 . باشد برخوردار فشارکافی از و موجود الزم

 طریقی به و شود تخلیه آب باید آن، آزمایش یا استفاده از پس هربار یا شود نمی استفاده نشانی آتش های شلنگ از که هنگامی
 که را الزم اقدامات باید ها، شلنگ و ها لوله در آب زدن یخ از جلوگیری برای انزمست فصل در . بگیرد قرار خود جای در درست
 . شود انجام است، ها شلنگ آب تخلیه و لوله پیچی عایق شامل

 

 
 حریق اتوماتیك اطفای و اعالم های سیستم 

 حریق اتوماتیك اطفای و اعالم ایه سیستم شَوند، می برده کار به حریق از پیشگیری و کنترل برای که هایی سیستم از دیگری نوع
 .شوند می برده کار به A نوع های حریق مهار برای که است سقفی خودکار پاش آّب سیستم اسپرینگلر، سیستم .است
 هیدروکربون یا کربنیك گاز گاز، و پودر از آب جای به C و B نوع های آتش کردن خاموش برای اسپرینکلر سیستم از استفاده برای
 . شود می استفاده ژنههالو های

 برحسب را الکتریکی مدار یك دتکتورها .شوند می استفاده آن اعالم و حریق آشکارسازی برای که هستند وسایلی از نیز دتکتورها
 یا مؤسسه هر امروزه .شود می داده نیز آالرم کنترل، تابلوی سیگنال شدن روشن ضمن که کنند می باز یا بسته خود حساسیت نوع
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 آتش و ایمنی خدمات و امدادرسانی واحد ترین نزدیك به اعالم، های سیستم توسط توانند می مسکونی های برج یا نعتیص شرکت
 می کار به ها کننده خاموش انواع از یکی به دتکتورها غالباً .گیرند قرار مونیتورینگ و کنترل تحت دایم صورت به و متصل نشانی
 دودی، حرارتی، نوع جمله از دارند، مختلف انواع دتکتورها . شود می داده حریق اطفای اتیكاتوم فرمان خطر، اعالم ضمن که روند

 حساس بنفش ماورای یا قرمز مادون های اشعه و خاص گازی وجود محیط، در دود وجود دما، تلییرات به که ای شعله گازی،
 . کنند می عمل و هستند

 
 سوزی آتش از پیشگیری برای کلی اصول

 
 شده استاندارد های دستورالعمل و ها نامه آیین مطابق ها، ساختمان و تأسیسات در ایمنی صولا رعایت. 
 قابل عوامل. ) الکتریکی تجهیزات و گرما ، باز های شعله ، مثال برای ( کنید شناسایی را کار محیط در اشتعال قابل منابع 

 .کنید ذخیره مناسب محل در را اشتعال
 طبقات پاینترین در الکلها نگهداری (.کنید نگهداری مناسب ایمن ظروف یا و ها کابینت در را اشتعال قابل های محلول ( 
 زا اشتعال مواد با ها اسید مثالً  ( نکنید نگهداری یکدیگر کنار را ناسازگار عوامل ( . 
 تشکیل شونده منفجر های پراکسید است ممکن زیرا ، نکنید نگهداری طوالنی مدت برای را نوع هم شیمیایی مواد یا ا ترها 

 .گردند
 کنید حاصل اطمینان برق های کابل بودن سالم از. 
 بگیرید فاصله محل آن از ، سوزی آتش بروز صورت در. 
 بدانید را حریق اطفاء های کپسول از استفاده چگونگی و وضعیت ، محل. 
 را آزمایشگاهی لوازم و تجهیزات مناسبنا نصب یا ) گاز یا آب ( فشار کاهش ، ها آسیب ، ها پلمپ شدن شکسته هرگونه 

 .دهید گزارش
 باشید داشته کارتان محیط تجهیزات و وسایل سالمت و صحت از شده ریزی برنامه و منظم های بازدید. 

  اضطراری اقدامات

 کنید حاصل تماس شده، نصب اضطراری های تلفن شماره با ، حادثه هرگونه بروز صورت در. 
 باشند مسدود راهروها و ها خروجی نباید وجه هیچ به. 
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 داد قرار راهروها و خروجی راههای در را استفاده قابل غیر مبلمان یا لوازم ، ذخیره وسایل ها، زباله نباید. 
 باشند شده قفل یا مسدود نیز خروجی درهای نباید . 
 گیرید فرا را اضطراری ی تخلیه های برنامه و ها روش. 
 مناسبی محل در ، شود گرفته تماس آنها با حادثه بروز صورت در بایست می که ولینیمسئ و پرسنل تلفن شماره و اسامی 

 .باشد شده نصب ورودی درب پشت بر یا و کار محیط داخل
 جرقه یا شعله کننده ایجاد تجهیزات ) امکان صورت در ( ، اشتعال قابل یا فرّار ، سمی مواد شدن ریخته یا نشت صورت در 

 .کنید تخلیه را محل و دهکر خاموش بالفاصله را
 بدانید را زیر ) حفاظتی ( ایمنی وسایل های محدودیت و استفاده ی نحوه ، محل: 
 حریق اطفاء تجهیزات -کپسول ایمنی دوش -اولیه های کمك جعبه-سوزی آتش خطر زنگ- بخار هود -شوی چشم ایستگاه
 یا و ایمنی های دوش اضطراری، پتوهای وزی،س آتش خبرکننده مخصوص جعبه نشانی، آتش وسایل نباید دلیلی بهیچ 
 . باشد شده پوشیده مذکور وسایل روکش یا و شده قفل ها خروجی
 بگیرید تماس اضطراری تلفن شماره با ، وسیع سطح در شیمیایی های محلول شدن ریخته یا نشت بروز صورت در. 
 با ارتباط در سوزی آتش ایجاد جهت مهمی عامل ندمیتوان مواد این . باشد می ممنوع دخانیات استعمال بخشها تمامی در 

 .باشند ) الکل ( اشتعال قابل های حالل
 بیمارستان در حریق

 
 تخلیه بیمارستان از را بیماران از زیادی تعداد باید کارکنان زیرا باشند می خطرناک بیمارستان در طبیعی بالیای و حریق وقوع

 و بیمارستان در حریق اصلی دالیل شناخت است اهمیت حائز که آنچه بنابراین .نندک محافظت نیز خودشان از همچنین و نمایند
 .باشد می آن از ناشی مرگ متداول علل
 شده انجام)ساختمانها و ها سازه در حریق برابر در حفاظت بمنظور ایمنی استاندارد موسسه( NFPA )توسط که ای بررسی نتایج
 کشیدن سیگار و کبریت کارکنان، استراحت یا بیمار های اتاق در بیمارستانی های ریقح سوم یك از بیش علت دهد می نشان است
 می ها حریق مهم علل از دیگر یکی ....و ها اجاق ، الکتریکی تجهیزات از نادرست استفاده یا و کارنکردن درست همچنین .است
 .باشد

 گاز کپسولهای با کار ایمنی اصول پایان در (باشد می حریق جادای علل دیگر از بیماران دراتاق اکسیژن گاز کپسولهای از استفاده
 عدم کشیدن، سیگار نتیجه در اکسیژن از مملو اتمسفر یك در تواند می حریق . ) است شده داده توضیح کامل بطور اکسیژن
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 و بیمار از مراقبت بخش در بنابراین .بیفتد اتفاق اشتعال قابل مایعات از استفاده و الکتریکی تجهیزات صحیح کردن کار درست
 اجرا و ریزی پایه حریق احتمال از پیشگیری منظور به روشهایی است الزم گیرد می قرار استفاده مورد اکسیژن کپسول که مکانی
 .گردد
 ناشی مرگ و باشد می سوختن فرایند در شده رها سمی های آالینده استنشاق بیمارستان، در حریق هنگام مرگ علت ترین عمده

 .دارد قرار بعدی مراتب در ) آتش از سوختن ( حریق با مستقیم مواجهه زا
 

 
 از عبارتست بیمارستانی حریق مخاطرات بیشترین

 حریق مخاطرات علل                                                                 محل                    

 

 معیوب تجهیزات کشیدن، سیگار                                                                بیماران اتاقهای

 مایعات فشرده، گاز تعمیروسایل به مربوط تجهیزات کشی، سیم های شبکه    انبار

 ....و جوشکاری دخانیات، استعمال اشتعال، قابل

 به مربوط فضای
                                                             ماشینها و تجهیزات

 معیوب تجهیزات روغنها، حاللها،

 

 

 فشار تحت سیلندرهای

 : فشرده گازهای 
 مورد و نگهداری احتیاط، نهایت با باید باشند، می فشار تحت آنها همگی و بوده اشتعال قابل فشرده گازهای از بعضی اینکه بدلیل

 که ای فشرده گازهای .) بمب انفجار مانند ( باشد داشته بهمراه مخربی اثرات تواند می گاز کپسول یك انفجار.گیرند قرار استفاده
 هلیوم، اتیلن، اکسید کلر، آرگون، آور، بیهوشی گازهای آمونیاک، استیلن، شامل گیرند می قرار استفاده مورد بیمارستان در

 هیدروژن و متیل، کلرید لن،اتی اکسید استیلن، .باشد می گوگرد اکسید دی و نیتروژن متیل، کلرید هیدروؤن،
 و اکسیژن که هرچند .میباشند اشتعال قابل اتیلن، و کلراید اتیل اتر، اتیل دی سیکلوپروپان، چون آوری بیهوشی عوامل همانند
 روند به که باشند می ای کننده اکسید گازهای حقیقت در اما اند، شده گذاری عالمت اشتعال قابل غیر گازهای بعنوان ازت اکسید
 .نمایند می کمك سوختن
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 لوله مجاورت در نباید گازفشرده کپسولهای.باشد خشك و ضدحریق مناسب، تهوبه دارای باید فشرده گازهای نگهداری فضاهای
 الکتریکی اتصالهای سوختنی، پسماندهای باال، اشتعال قابلیت با حاللهای بخار، دیگهای ،)گاز یا آب ( داغ جریانات حاوی های
 .باشند مشخصات برچسب دارای باید کپسولها .گیرند قرار گرما، منابع سایر یا گاز های شعله حفاظ، بدون

 .باشند کار آماده و بوده کامالایمن آنکه مگر شود برداشته نباید کپسولها حفاظتی دریچه سرپوش
 

 :فشرده گاز کپسولهای از استفاده و نگهداری برای عمومی های احتیاط 
 نگیرد قرار دیگر نوع از کپسولی مجاورت در کپسول نوع یك هیچگاه. 
 نشود استعمال دخانیات وجه هیچ به گیرند می قرار استفاده مورد کپسولها این که مکانی در. 
 گیرند قرار یکدیگر با مستقیم برخورد در یا و زمین روی افتاده بصورت نباید کپسولها هرگز. 
 دارای که شود حاصل اطمینان باید شوند، می نگهداری بیمارستان در باز محیط در موقتا تابستان فصل در کپسولها گرا 

 .باشند می خورشید نور مستقیم برخورد از جلوگیری برای محافظ
 نمود استفاده دستی های ترابری از باید آنها نقل و حمل بمنظور .نشوند غلطانیده یا و کشیده زمین روی کپسولها هیچگاه. 
 گیرد قرار نباید شده پر پسولک کنار در خالی کپسول هیچگاه. 
 یابد تماس کپسول با نباید ای جرقه یا و شعله هیچگونه. 
 گیرد قرار الکتریسیته مجاورت در نباید کپسول هیچگاه. 
 نشود دستکاری کپسول ایمنی وسایل هیچگاه. 
 س.نگیرد قرار لاشتعا قابل غیر گازهای حاوی کپسولهای مجاورت در اشتعال قابل گازهای حاوی کپسولهای هیچگاه 

 کپسول آتش نشانی و اجزاء تشکیل دهنده آن

 اهرمی وقتی و اند شده پر کننده خفه ماده نوع یك یا آب با که هستند محکمی فلزی های استوانه نشانی، آتش های کپسول

 لوله مخزن یك اه کپسول این در شود می خارج کپسول از زیادی فشار با ماده ، دهید است فشار استوانه این باالی که را

 کرده مسدود خروجی دهانه با را لوله میان ارتباط نیز فنری یك شیر و متصل کپسول باالی قسمت به را کپسول فشار تحت

 .است

 روش کلی استفاده از یك کپسول آتش نشانی 

 تا دهد می را فشار میله یك اهرم فشار داد. این را آن اهرم و کشیده را کپسول ضامن باید نشانی آتش کپسول از استفاده برای

 شود. این می رها سیلندر داخل فشار اثر بر شده فشرده گاز .کند باز را خروجی مسیر هدایت کند و و پایین به را فنری شیر
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خارج شود.  ، شده منتقل خروجی دهانه به مخزن از ای قابل مالحظه نیروی با کپسول در موجود مواد که شود می موجب امر

 سوخت تمامی روی و گیری هدف سوخت روی مستقیماً  را آن که است این نشانی آتش فاده کردن از کپسولروش درست است

 . گیرید نمی مطلوبی نتیجه ، کنید هدفگیری را شعله ها فقط اگر .کنید پخش

 انواع کپسول آتش نشانی 

 کپسول آتش نشانی برپایه آب-1

 

 نیز آتش از تواند می نشود گرفته کار به صحیحی شکل به اگر اما ؛ ستا آتش کردن خاموش برای مواد آشناترین از یکی آب

 ، چوب آن مسبب که را آتشی یك دستگاه خاموش کننده آتش که به وسیله آب کار می کند، می توان با .باشد تر خطرناک

 سبب اشتعال قابل مایعات که این یا و باشد آمده وجود به وسیله الکتریسیته به آتش اگر اما ؛ کنید خاموش مقواست یا کاغذ

گرفتگی  برق سبب و کند هدایت را جریان برق تواند می آب زیرا نیست آن کنترل برای مؤثری روش آب ، باشند شده آتش

 می شوند. سوزی آتش گسترش سبب و شوند می پخش اطراف به آب وسیله به اشتعال قابل مایعات شود. همچنین

 

 

 

 

 (2COز دی اکسید کربن )کپسول آتش نشانی برپایه گا-2
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 کربن اکسید دی با که در کپسول آتش نشانی .است خالص کربن اکسید دی آتش کننده خاموش مواد ترین محبوب از یکی

 می شود. نگهداری سیلندر در باال فشار تحت مایعی شکل کربن به اکسید دی کند، می کار

 سنگین کربن اکسید درمی آید. دی گاز شکل به اتمسفر در و شود می منبسط کربن اکسید دی ، شود می باز محفظه وقتی

ها استفاده می  کپسول نوع این از ها رستوران شود. در می سوختنی ماده اطراف اکسیژن جایگزین ازاکسیژن است. بنابراین تر

 درمانی های بخش رد اطفاء های کپسول نوع نمی کنند. مهترین ایجاد آشپزی وسایل و غذایی مواد برای آلودگی شود. زیرا

 است. 2CO کپسول 

 پودر برپایه نشانی آتش کپسول-3

 
 کربنات سدیم، بی کربنات بی از بیشتر که هستند پودرها یا شیمیایی خشك ، کف های آتش کننده خاموش مواد انواع بهترین

 به شروع رسد سانتیگراد میدرجه  70دمای  به وقتی پتاسیم کربنات آمونیوم فسفات ساخته می شوند. بی مونو یا پتاسیم

 کند. از می خفه را آن و پوشاند می را آتش روی کربن اکسید آزاد می کند. این دی کربن اکسید دی و کرده شدن تجزیه

 حاوی حریق( می توان بهره گرفت. زیرا شروع ابتدایی مختصر )لحظات های سوزی آتش در تنها نشانی آتش های کپسول

 کپسولهای قبیل از بزرگتری تجهیزات به نیاز بزرگتر های سوزی آتش در کننده آتش هستند. در خاموش مواد از کمی مقدار

 فرو چیزی چه وسیله به باید آتشی هر بدانند که است افرادیمتخصص و نشانی آتش ماشین یا و بزرگ )چرخدار( نشانی آتش
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 می نشانی آتش کپسول وجود آید. یك به کارتان طمحی یا منزل در ناگهانی سوزی آتش یك اگر حال هر به نشانده شود، اما

 .شود محسوب شما زندگی برای گرانبهایی العاده فوق دهنده نجات تواند

 در بخش ها : حریق اطفا تجهیزات 

 .میکنیم خودداری بیشتر توضیح از ها شدن این نوع کپسول خارج رده از بدلیل  :کف پایه بر نشانی آتش کپسول
 

 

 
 

 

 

 دستی های کننده خاموش از روش استفاده 
 آتش سمت به مناسب کننده خاموش برداشتن با و کرده حفظ را خود خونسردی سوزی آتش مشاهده هنگام در .1

 .کنید حرکت

 درب به پشت بسته اطاقهای مستقر شوید. در شیب باالی و باد به پشت همواره آتش نمودن خاموش هنگام به .2

 .باشید خروجی

 الله و ها گونه مانند بدن حساس نقاط در سوزش و ناراحتی احساس که جایی تا کننده موشخا موثر برد به با توجه .3

 نیاید.به آتش نزدیك شوید. پیش گوش

 نوع حسب شیر ) پیچاندن یا خروجی، و دسته به آوردن فشار یا زدن، ضربه یا ، پلمپ کردن پاره و ضامن با کشیدن .4

 .نمایید آتش سمت به کننده وشخام دستی ( اقدام به خروج مواد کننده خاموش

 .نمایید پاشیدن به اقدام پایین، قسمت از کردن جاروب صورت به آتش شروع نقطه از قبل را کننده خاموش مواد .5

 .است پذیر امکان مکان همان از آتش بازگشت خطر زیرا نماند، باقی پوشش بدون آتش از قسمت نماییدهیچ دقت .6

 .نمایید جلوگیری مواد خروج ادامه از شد خاموش آتش کننده، خاموش ادمو از مقداری مصرف با در صورتی که .7

 .نکنید ترک را محل آتش، شدن خاموش از اطمینان حصول از قبل .8

 استفاده مورد اشتباهاَ  و شده ارسال شارژ برای تا کنید مشخص برچسبی با را شده استفاده دستی کننده خاموش .9

 .قرارنگیرد

 .شود انجام تکمیلی اقدامات تا نمایید واگذار لمسئو افراد به را حادثه محل .10
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 .English 1970.BS  454 استاندارد طبق آتش گانه شش گروهای جدول
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 ایمنی در انبارهای سرپوشیده

 .برای ساخت دیوارها و سقف انبارها و روکاری دیوارها از مواد غیر قابل اشتعال استفاده کنید - 1

 .مناسب برای انبارها فراهم آورید تهویه -2

 .از سیم کشی نوار برق استفاده کنید -3

 .سانتی متر فاصله داشته باشد 60کاالهای چیده شده در انبار باید از دیوارهای جانبی حداقل  -4

 .متر باشد 2در صورتی که کاالها در چند ردیف چیده شده اند باید فاصله بین ردیف ها حداقل  -5

 .ظ ارتفاعی فاصله باالترین سطح چینش کاالها تا المپ و سیم روشنایی باید حداقل یك متر باشداز لحا -6

 .المپ ها و چراغ هایی که برای روشنایی در انبارها به کار رفته اند باید حباب دار باشند -7

 .برای تامین حرارت الزم بهتر است از سیم های حرارت مرکزی نظیر شوفاژ استفاده شود -8

باید به صورت مجزا نگهداری شوند و هر یك از ( به ویژه کاالهایی که خیلی زود آتش می گیرند ) کاالهای قابل اشتعال  -9

 .بخش ها باید با دیوار مقاوم از سایر بخش ها جدا شده باشد

 .استفاده قرار گیرد اتمسفر باید در انبارها تعبیه شود تا در مواقع آتش سوزی مورد 6لوله های آب با فشار حداقل  -10

 .شیشه ها و پنجره ها باید دارای توری مقاوم و حفاظ باشد -11

 طبی گازهای

 است. فشرده هوای و کربن دی اکسید ، اکسیژن گاز ، بیهوشی گازهای کلیه شامل طبی گازهای

 

 بیمارستان در استفاده مورد گازهای برخی بررسی

  دی اکیسد کربنco2 

 زیرا کند تجاوز  PPM 10از  نباید آن در کربن منواکسید گاز غلطت میزان و باشد %99باید  طبیمصارف  در گاز این غلظت

 وجود ضمن در کند، می خفگی و ایجاد مسمومیت گیرد قرار ریه پوششی های سلول در مجاورت اگر بیشتر های غلظت در

 فرایند این زیرا است الزامی ( گاز از طبیعی ) پر از ربیشت حجم با( و ایجاد فضایی IVFمصنوعی ) لقاح در باال غلظت با گاز این

 قابل انجام  است.  Co2از  شده غنی محیط فقط در
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 نیتروژن  اکسیدN2O 

 خلوص آن درجه و شود می بیهوشی باعث اکسیژن مخلوط با گاز این استنشاقاستفاده می شود.   بیهوشی اعمال این گاز در 

 اشاره نیتروژن باالتر اکسیدهای و منواکسیدکربن به توان می گاز این در موجود های خالصیاز نا . باشد % 99 حداقل باید

 و سیانور ، حنجره گرفتگی باعث ، برده بین از را تنفسی رفلکس VPM 50   از بیش های غلظت در اکسیدها این .کرد

 .شود مرگ می باالخره

 منفذ یك خالل از نیتروژن اکسید گاز ، سرپایی ( است. در این عملرحمی )کرایو داخل فریز اعمال در گاز این دیگرکاربرد 

 رحمی می شود. به بافت شدن منجمد باعث و گرفته حرارت محیط از ناگهانی فشار کند وبه دلیل افت می عبور کوچك بسیار

 غلظت از باید ، زمان واحد گاز در دو هر جریان مقدار به توجه و با بیهوشی در اکسیژن و گاز این از همزمان دلیل استفاده

 مطمئن بود. گاز این استاندارد و مناسب

 حاصل طوالنی تری در مدت بیهوشی و آمده پایین گاز عمل سرعت که شود می باعث هادر بیهوشی   N2Oغلظت  کاهش

 بدون اعتراض و شده عمل بیمار بی طاقت شدن طوالنی تر دلیل به و آمده پایین انجماد ، درجه کرایو در همچنین و شود

 . دارد می چهره بیان برافروختگی و تابی بی با را خود کالم

 به آسیب ، جنین مکرر سقط چون حاالتی ایجاد و  N2Oبا  مستقیم و طوالنی تماس میزان است حاکی شدهمطالعات انجام 

 ارتباط وجود دارد. MSبیماری  و زنان تناسلی اعضای

 اثرات دارویی

 توسط را N2Oمیلی لیتر  45حدود  خون لیتر میلی 100 شود می جذب ریه های سط آلوئولتو سریعا نیتروژن اکسید

 . کند نمی بدن دخالت در شیمیایی واکنش هیچ ودر نشده حمل با هموگلوبین گاز این . کند می حمل پالسما

 دخالت دارند عبارتند از : N2Oتوسط  بیهوشی ایجاد در که اصلی فاکتور دو

 به جای اکسیژن N2Oدر پالسما و حمل بیشتر  N2oحاللیت بیشتر  -1

 در سلول های ملزی به جای اکسیژن N2Oجایگزینی و تجمع  -2

 

 

  اکسیژنO2 

 ، حیات ادامه جهت و است بیمارستان در طبی گاز این گاز پر مصرف ترین .کرد تهیه هوا تجزیه طریق از توان می را اکسیژن

 ، بخش مراقبت ( عمل )ریکاوری از پس مراقبت اتاق ، عمل اتاق ، بستری های اتاق بیمارستان ازجمله های بخش اکثر در

 و است خطرناک بسیار احتراق و انفجار لحاظ کاربرد دارد. این گاز از اورژانس و زایمان بخش ، نوزادان بخش ، قلبی بیماران

 .است گرماده بسیار هیدروژن با آن واکنش

 اکسیژن فشار و غلظت تاثیر 

 حداقل باید مرکزی( سانترال )مخزن منابع و سیلندرهای اکسیژن در اکسیژن غلظت میزان بین المللی تاندارداس قوانین طبق

 کمتر اولیه غلظت های و رود می هدر به  %40میزان به ناخواسته های نشت دلیل به غلظت میزان طورمیانگین به ، باشد 99%

بیمار  اختیار در که اکسیژنی غلظت صورت این در زیرا .است هزینه و وقت بیشتر اتالف و نداشته چندانی درمانی اثر %99از
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مناسب  درمانی مصارف جهت و عبور جریان هوای عادی است واقع در که است بیشتر مقداری اتمسفریا حد در گیرد می قرار

زیرا در  .باشد %99 داقلح گاز باید این غلظت ، نیتروژن اکسید اکسیژن و همزمان کاربرد علت به بیهوشی در ضمن نیست. در

 تمام N2Oاز  پرتابل زودتر اکسیژن صورت این در که داد افزایش را جریان شدت باید تر پایین های صورت استفاده از غلظت

باال می برد.  را بیمار برای خطر بروز احتمال کهادامه می یابد  N2Oبا  تنها بیهوشی ، اپراتور اشتباه صورت در و شود می

آن نباید بیشتر  CO2ناخالصی  میزان و باشد حجمی %99از  کمتر نباید طبی اکسیژن خلوص اندارد ایران میزانبراساس است

 بیشتر باشد.  5PPMنیز نباید از  COو میزان ناخالصی   30PPMاز 

 .شود باید مشخص فوق استاندارد اساس بر نیز کننده اکسید مواد میزان همچنین و قلیایی و اسیدیدر ضمن درجه 

 تذکر مهم :

 بهداشت که وزارت همکار های آزمایشگاه توسط را مصرفی اکسیژن گاز خلوص بار یك ماه سه هرمراکز درمانی موظف هستند 

 .کنند اعالم دارو و درمان های به معاونت را آن گزارش و گیری اندازه کند، می پزشکی معرفی آموزش و درمان ،

 

  هوای فشردهAIR  

 دندانپزشکی، کارگاه و اتاق عمل،درمانگاه نوزادان، بخش زایمان، مانند بیمارستان مختلف های خشب در فشرده هوایاز 

 می شود. هوای مخلوط اکسیژن با بیمار، استفاده برای مواقع بستری استفاده می شود. در بسیاری های بخش و ها آزمایشگاه

 های درآوردن  دستگاه حرکت به و خالء ایجاد برای ههوای فشرد از .باشد روغن و باکتری از و عاری خشك باید فشرده

 شود. می استفاده سانتریفیوژ و پنوماتیك

 

 سیستم خالء 

 آید.در می حساب به طبی گازهای سیستم از کند، جزئی نمی توزیع بیمارستان سطح در را گازی اینکه وجود با خالء سیستم

 خالء است. برای ایجاد به احتیاج آزمایشگاه و ویژه مراقبت ریکاوری، عمل، بیمارستان مانند بخش زایمان، اتاق های بخش اکثر

 دارد:  وجود جداگانه روش دو خالء

 . است جیوه سانتیمتر 25 آن تولیدی خالء که میزان فشرده هوای وسیله به خالء ایجاد

 است جیوه سانتیمتر 63 تقریبا آن میزان خالءکه پمپ وسیله به خالء ایجاد 

 

 طبی سیلندرگازهای کلی مشخصات

 مانومتر، ، فلکه ، گلویی شیر، ، بدنه ، پایه از عبارتند که است شده تشکیل اصلی چند جزء از طبی گاز سیلندر هر

 و سرپوش. رابط ، فلومتر فشارشکن)رگوالتور( ،

صال به ماسك بیمار( قابل اجزایی مانند مانومتر )فشارسنج(، فلومتر )جریان سنج(، رگوالتور) فشارشکن(، و لوله رابط )جهت ات

جدا شدن و تعویض هستند. در سلندرهای حاوی گاز طبی با فشارشکن استفاده می کنند. این وسیله فشار خروجی گاز درون 

بار کاهش می دهد. مانومتر فشار خروجی از سیلندر را نشان داده و فلومتر میزان فلو یا شار ) مقدار شار  5/3سیلندر را تا حد 

 از واحد سطح به طور عمود در واحد زمان عبور می کند( را نشان می دهد.خروجی که 
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 نگ آمیزی سیلندرهار

 یکی سیلندر رنگ گیرد صورت 304شماره  به ایران ملی استاندارد 1 شماره جدول طبق باید گازطبی سیلندرهای آمیزی رنگ

 در تشخیص نوع گاز داخل آن است. مفید بسیار های نشانه از

 :سیلندرها نگهداری

 به که باشد خاصی مشخصات دارای باید احتمالی خطرات بروز امکان دلیل به محل نگهداری مخزن های گاز طبی 

 :است زیر شرح خالصه به طور

 منظور این سیگار کشید. برای نباید شوند می یا استفاده شارژ ، تولید طبی که گازهای هایی مکان در وجه هیچ به 

 کرد. نصب ، است رویت قابل خوبی به که در جایی را عممنو کشیدن سیگار باید

  ،استفاده منظوری هیچ برای سیلندر بدنه شیرو ، رگوالتور اطراف در غیره و پارافین روغنبه هیچ وجه نباید از گریس 

 شود. می انفجار باعث صدردرصد عمل این . شود

  و بوده ضدجرقه باید کنند می آمد و رفت طبی گازهای کاربرد و تولید های مکانلباس کارکنان و افرادی که در 

  باشد. نایلون ازالیاف عاری

 و ساکن الکتریسیته ذخیره جلوگیری از جهت زمین تماس با زنجیر به مجهز باید سیلندرها حامل چرخدار وسایل 

 باشد. انفجار احتمال

  تهویه سیستم مجهز به شوند، باید نگهداری یا استفاده می سیلندرهای گاز ها آن در که ای سرپوشیده اتاق های 

 باشند. مناسب

 شوند. آفتاب نگهداری مستقیم تابش و برف و باران ، گرمای شدید و سرما از دور به محلی در باید سیلندرها 


