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  مقدمه

در این راهنما عمده خطرات سالمت و .  استکارکنان مراکز درمانیدر میان هدف از تدوین این راهنما کاستن از بروز آسیب و بیماري 

 مراقبت بهداشتی داراي طیفی مراکز .ایمنی که ممکن است در مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت با آنان مواجه شویم ذکر گردیده است

درخواست غرامت سایر مشاغل کارکنان در مقایسه با این . داي قرار دارنباشد که در معرض مخاطرات سالمت و ایمنی بالقوهاز کارکنان می

هاي هاي روانی، بیماري، بیماري ویرالهاي عفونی و انگلی، درماتیت و هپاتیتبیماريعضالنی،  -هاي اسکلتیمورد بیماريبیشتري در 

  .باشندچشم، آنفلونزا و هپاتیت توکسیک را دارا می

 مروري بر مخاطرات بیمارستان

  

  هاي مختلف بیمارستانمخاطرات ویژه ایمنی در بخش

 )central supply(يذخیره مرکز .1

بندي، عملکرد آنان شامل دریافت، بسته. باشندها مشابه کارخانجات تولیدي کوچک میمناطق ذخیره مرکزي در برخی از بیمارستان

  .فعالیت عمده آنان شامل کار با انواع خاصی از مواد می باشد. پردازش و توزیع می باشد

  تجهیزات استریل سازي •

  ، گرما، نور نامناسب      ا ارتعاش، صدا، سرم،اشعه مادون قرمز، لیزر  ماوراء بنفش،اشعه یونیزان، اشعه  مخاطرات فیزیکی 

 هوشیاز بی، گداروهاي سیتوتوکسیک، فرمالدئید، گلوتارآلدئید، متاکریالت، اتیلن اکسید، حالل، التکس  مخاطرات شیمیایی

  خارات و ذرات ناشی از کوتر و لیزرب، گرد و غبار، ، فیوم جوشکاري)هالوتان اکسید نیتروژن، ایزوفلوران،(

حرکات مکرر کمر، ایستادن طوالنی، نشستن طوالنی، بلند کردن، حرکات  حرکات نامناسب کمر،  مخاطرات ارگونومیک

  نامناسب و مکرر اندام فوقانی، حمل اجسام، هل دادن، کشیدن

    ) وس، انگلباکتري، ویر  (و هوا هاي منتقله از راه خونپاتوژن   مخاطرات بیولوژیک

    استرس ،خشونت ،)چرخشی، ثابت، نامنظم:(شیفت کاري   مخاطرات سایکولوژیک

  )ابزار نامناسب سطوح ناهموار، افتادن، سرخوردن،(شرایط غیر ایمن در محیط کار   محیطیمخاطرات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بر روي دستگاه  بایدجزییات نحوه کار کردن . گرددت منجر به سوختگی ناشی از بخار استریل سازي ممکن اسکاربرد نامناسب وسایل 

  آناناي بازرسی شود و اسناد بازرسیصورت دورهبه بایداتوکالو ها و سایر مجاري با فشار بخار  .سازي یا نزدیک آن نصب شوداستریل

  .سازي را تضمین خواهد نمودان محافظت نموده و کفایت استریلکنن اقدامات از کارای .نگهداري شود بایدهمراه با ذکر تاریخ 

 ممکن است ،کشی اتیلن اکسید در طول بیمارستان از محل ذخیرهلولهکنند، در مراکزي که از اکسیداتیلن جهت ضدعفونی استفاده می

 88 درصد اکسید اتیلن و 12 مخلوط مایعی متشکل از ،رهاي گازکشی خطوط ذخیره از سیلندلوله .مواجهه با این مخاطره را افزایش دهد

 بنابراین .شوداکسیداتیلن معموال با فرئون مخلوط می. کندکننده منتقل میهاي استریلتحت فشار را به دستگاه) Freon (درصد فرئون

 درن نشوند، مخلوط گازي پیش از برداشتن فشار ها تخلیه واگر خطوط انتقال پیش از تعویض تانک. باشدمخلوط آن غیر قابل اشتعال می

 براي مواجهه بسیاري از  ايمجاري بلند از سیلندرها به دستگاه هاي استریل کننده منبع بالقوه.  شددبه کارگر تأسیسات اسپري خواه

دن سیلندرها در مجاورت با قرار دا. دشوار باشدافراد می باشند و ممکن است امکان تعیین محل و تعمیر محل آسیب دیدگی و نشت 

 میزان حوادث و ،فضایی با قابلیت دستیابی مکانیکی همانگونه که در بسیاري از بیمارستان ها موجود می باشد دستگاه استریل کننده در

 شرایط با وجودیکه فضاي با دستیابی مکانیکی بسیار گرم و مرطوب می باشد امکان کنترل این. مواجهات مخاطره آمیز کنترل خواهد شد

  .با تهویه مناسب خروجی کنترل وجود دارد

تعداد اندکی از کارتریج ها را در بخش مربوطه باید د در صد استفاده می نماین100بیمارستان هایی که از کارتریج هاي با اکسید اتیلن 

به گونه اي طراحی بایدسید اتیلن سیستم هاي خروجی بخار براي اک. در فضایی خشک و سرد نگهداري شوندبایدنگهداري نمایند و مابقی 

  .شود تا از ورود مجدد بخار به سایر بخش هاي بیمارستان پیش گیري نماید

  وسایل تیز •

ترین حوادث در بخش هاي شکسته شایعشدگی ناشی از وسایل تیز و برنده تیغ، چاقو و شیشههاي سوراخها و زخمبریدگی، کبودي

اي حین کار با هر وسیلهکارکنان  .به صورت منظم مرور گردد بایدآمیز ي و دفع ابزار تیز یا مخاطرهآورنحوه جمع. باشندذخیره مرکزي می

 .باشندمی تیز یا خطرناك اینگونه فرض نمایند که آن وسایل باید

  حمل و نقل مواد •

براي مناسب یل کمکی حمل و نقل چرخ و سایر وسا باید. باشد در مناطق ذخیره مرکزي شایع میاسکلتی بویژه کمر -عضالنیهاي آسیب

در  باید هاي داراي پله و نردبانچهار پایه. هاي صحیح حمل و نقل اجسام به آنان آموزش داده شود تکنیکباید. پرسنل فراهم گردد

اینگونه وسایل ا  براي باال رفتن استفاده شود زیرهر وسیله دیگريو  نباید از صندلی، جعبه. دسترس باشد و به صورت منظم بازبینی شوند

  .دلیل شایع سقوط می باشند

 صابون، دترژانت ها و محلول هاي پاك کننده •
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در صورت امکان موادي که منجر . هاي پاك کننده دچار درماتیت گردندها و محلولکارکنان ممکن است در اثر تماس با صابون، دترژانت

  .هاي حفاظتی استفاده گرددشجایگزین گردند یا اینکه از پوش بایدبه در ماتیت نمی شوند 

  سرویس غذایی .2
یا هنگام قدم زدن بر . حین دریافت، پردازش و توزیع تماس دارند دهد که کارکنان با مواد درغذا زمانی رخ می مناطق سرویس آسیب در

  :می یابداین مخاطرات با موارد زیر  کاهش . روي سظوح خیس و لغزنده، استفاده از وسایل معیوب دچار آسیب می شوند

   تجهیزات داري کافیتعمیر و نگه -

  آموزش کارکنان در مورد تکنیک هاي صحیح حمل و نقل مواد -

  محافظت مناسب ماشین ها و سطوح داغ -

 خشک و مرتب نگاه داشتن سطوح کار  -

  براي نظافت مناسبراهکارهاي  -

  سطوح قدم زدن و کار کردن •

با اینکه باید از مواد غیر لغزنده ساخته شده باشد یا ) هاي گازظرفشویی و اجاقهاي ها، ماشیناطراف سینک( مرطوبکف مناطق چرب و 

در اسرع وقت پاك شود یا اینکه تا زمان پاکیزه  بایدهاي شکسته غذا و مایعات ریخته شده بر کف و ظرف. این مواد پوشانیده شده باشد

مصالح . هاي غیر لغزنده بپوشندهایی با پاشنهکارکنان کفش باید باشندزمانی که سطوح لغزنده می. گذاري شودشدن اطراف آن عالمت

  . تعمیر شده یا جایگزین شودسریعاً بایددیدگی کف در صورت آسیب

  تجهیزات الکتریکی •

 چنانچه .به زمین متصل شده باشند یا عایق کاري دوبل شده باشند باید و رادیو پنکه، فریزرهاي دستی، ، میکسرمخلوط کننده، توستر

  .این وسایل براي مصرف خانگی تهیه شده باشند براي اطمینان از گراندینگ مناسب جهت استفاده صنعتی چک شوند

ها و ها، آسیاب مانند خردکنیها را خاموش کرده و دو شاخه را پیش از تنظیم یا تمیز کردن دستگاه هاي قدرتسوییچ بایدکارکنان 

گاه نباید وسایل الکتریکی را کارکنان هیچ .با عالمت مشخص شوند بایداند  سرویس یا تمیز شدهتجهیزاتی که. ها از برق بکشندکنمخلوط

  .اند به برق متصل کنندباشد یا در آب ایستادههایشان خیس میدر حالی که دست

 توسط افراد متفرقه،  برقبراي اجتناب از روشن نمودن ناخواسته منبع . اتصال آنان به منبع قدرت قطع شودباید سرویس تجهیزاتحین 

از قفل خاص خود استفاده کند و تنها فردي که از قفل بایدهر یک از کارکنان  . یک قفل و عالمت برروي آنان قرار گیردیایستمی

  .کند باید آن را بردارداستفاده می

  هود فر •
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-هاي هود پر از روغنلبه. اي منظم صورت گیردرنامهطبق ب بایداین کار . جایگزین شوند بایدهاي آن تمیز شده و فیلتر بایدهودهاي فر 

. از فر نباید در صورت قرار نگرفتن فیلتر در محل استفاده کرد .به صورت منظم نظافت شود بایدهاي فشرده ناشی از پخت و پز است و 

نوع مناسب به عنوان جایگزین استفاده  باید از فیلترهاي با سایز و .سوزي باشندتوانند از مخاطرات آتش می،فیلترهاي درست نصب نشده

  .گردد

  هاي خاموش کننده آتشسیستم •

 بایدکارکنان . کننده آموزش ببینندهاي خاموشنشانی و سیستمهاي آتشدر مورد چگونگی استفاده از کپسول بایدکارکنان آشپزخانه 

به  بایدکننده آتش هاي خاموشکپسول. شانی تماس بگیرندننشانی استفاده کنند و چه هنگام با آتشبدانند در چه زمانی از کپسول آتش

 سر لوله آب ،هاي خودکار کنترل آتش در محل وجود داردزمانی که سیستم .درستی نصب شده باشند و فضاي اطراف آنان خالی باشد

 .سوزي دارد باشدتشآاي که خطر بالقوه به سمت منطقه باید

  تجهیزات عمومی آشپزخانه  •

وسایل از وسایل چوبی براي ریختن مواد در آسیاب و  .به خوبی مراقبت شوند بایدها سیاب کنندهآها و وشت، قطعه کنندهاره هاي گ -

  . استفاده شودمشابه

ي سنگین بر فرش، حصیر چرخهاآموزش داده شود که هنگام جابجا کردن  بایدبه کارکنان . باشندسالم  باید غذا وسیله حملچرخهاي  -

غذا ي هاچرخآموزش داده شوند که  بایدکارکنان نیز . انسور که به خوبی سطح بندي نشده است از سایر افراد کمک بخواهندیا از یک آس

  .را هل داده و نکشند

  . در مکانی ایمن قرار داشته باشند که ضربه نخورند بایدکربن اکسیدهاي ديتانک -

  .مراقبت شوندبایدها و چرخ دنده ماشین هاي لباسشویی و سایر تجهیزات ، زنجیر چرخ دنده  وسایلهاي راه اندازيهمه تسمه -

از  بایدپرسنل . به طور مثال از کدهاي رنگی براي شناسایی استفاده شود. به خوبی مشخص شده باشند باید بخار و گاز ،هاي آبلوله -

  .شته باشند اطالع دا shut offسیستم کدبندي مطلع باشند و از عملکرد و محل دریچه هاي 

  چاقوها •

 در وضعیت خوبی  وتیز نگاه داشته شده بایدکاردها . مورد حمل و نقل ایمن و نحوه استفاده از چاقو آموزش ببینند ر دبایدکارکنان 

جهت برش همیشه باید مخالف . سایر صفحات سفت باید استفاده شودیا از تخته برش . جاقوهاي کند امکان لغزش دارند. نگهداري شوند

  .دن باشدب

براي  .لبه برنده چاقوها نباید در معرض قرار داشته باشد. داري شونددر زمان عدم استفاده در مکانی مخصوص نگاه باید ساتور  وچاقو، اره

ر سینک هاي استفاده دچاقو و سایر وسایل برنده نباید در طول دوره. گیري از آسیب کارکنان باید از نگاه دارنده چاقوها استفاده شودپیش

  .قرار داده شوند
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  .نمایدداراي محافظ باشد که از لغزش دست بر لبه برنده پیش گیري  بایدلبه برنده چاقوهاي تازه خریداري شده، 

  تجهیزات و ظروف داغ •

در مجاورت  دبای. از جلوي فر دور شود بایدپز  دسته ظروف پخت و .به عنوان تجهیزات داغ فرض شوندبایدها فرهاي گاز، کتري و ماهیتابه

  . وسایل محافظتی براي گرفتن دسته ظروف داغ وجود داشته باشد،فر

  .د تا از برگشت بخار اجتناب شودندر زمان برداشتن در ظروف محتوي بخار در ظرف را به سمت صورت نگاه دار بایدکارکنان 

  . داشته باشنداجاقگاز و  توجه ویژه براي ایستادن در کنار یونیت پخت غذا حین روشن کردن فر بایدکارکنان 

  عوامل فیزیکی و شیمیایی  •

ترین شایع. توانند در معرض عواملی قرار گیرند که آنان را در معرض مشکالت ایمنی و سالمتی قرار می دهدکارکنان سرویس غذایی می

  :موارد به این شرح می باشد

  آمونیا .3
تواند هاي کنسانتره آمونیا میمحلول. رودا به عنوان عامل منجمدکننده به کار میکننده و گاز آمونیمحلول آمونیا غالبا به عنوان عامل پاك

در صورت . هاي محافظ مناسب مانند دستکش مناسب استفاده کننداز پوشش باید کارکنان  بنابراینهاي شدید گردد،منجر به سوختگی

داده شو کامال با آب شست بایدستی و چشمی، منطقه تماس یافته در صورت رخداد تماس پو .استفاده شود بایدلزوم از رسپیراتورها نیز 

  .شود

 باید  .هاي الستیکی و عینک محافظ یا شیلد صورت استفاده نماینداز دستکشبایدکنند، هاي کنسانتره کار میکارکنانی که با محلول

حین تمیز کردن چربی فر کار  باید مثال هودهاي فر به طور. تهویه مطلوب در محل به دلیل آزادشدن گاز آمونیاك از محلول، فراهم شود

با هم  بایدآمونیا قابلیت واکنش دادن با برخی مواد شیمیایی دئودرانت و ایجاد محصوالت زیان آور را دارد بنابراین این مواد ن. کنند

  .استفاده یا ذخیره شوند

  کلرین .4
- هاي کلر به سایر ترکیبات اضافه میوقتی محلول. شوندمیستفاده وشوي ظروف ابه عنوان ضد عفونی کننده در شست هاي کلرمحلول

هاي اندك منجر به تحریک چشم، بینی و مواجهه با کلر حتی در غلظت. شوند، واکنش شیمیایی ممکن است رخ دهد و گاز کلر آزاد شود

 باید. هنگام کار با کلر از پوشش محافظ استفاده نموددر  بایدبنابراین . تواند منجر به ادم ریوي گرددهاي باال حتی میغلظت. شودگلو می

  .انتخاب تجهیزات حفاظت فردي مناسب بر اساس نوع و وسعت مواجهه پیش بینی شده باشد

  هاپاك کننده  .5
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نان،  حین استفاده از این مواد یا در صورت احتمال پاشیده شدن آبایدکارکنان . دایجاد نماینسوختگی پوستی و آسیب به چشم  این مواد

  .دستکش الستیکی و عینک محافظ یا شیلد صورت استفاده نمایند

  گرماي محیط  .6
- از نشانه بایدتواند منجر به بیماریهاي ناشی از گرما شود و کارکنان گرماي باال می. گرددگرماي محیط از مشکالت آشپزخانه محسوب می

  .هاي استراحت آگاه باشندتن دورهو لزوم به استفاده مکرر از آب و نیز داش هاي اختالالت گرمایی

  تابش میکروویو .7
شود و به این هاي آنان شل میبا فرسوده شدن این وسایل لوالها و دستگیره. ها هستندهاي میکروویو از وسایل استاندارد بیمارستانفر

تمیز شوند زیرا غذاي پاشیده شده به صورت منظم  بایدها این یونیت. ها ساتع شودترتیب تابش میکروویو ممکن است از این دستگاه

 یونیت ممکن است در حالی که در ،شدن کامل در دستگاه جلوگیري نماید و چنانچه قفل داخلی دستگاه از کار بیفتدممکن است از بسته

 .اي از لحاظ نشت بازبینی نمایندیونیت را به طور دوره بایدپرسنل آموزش دیده . آن باز است خاموش نشود

  هاي فرهتمیز کنند .8
 از بایدهاي فر کارکنان استفاده کننده از تمیز کننده. هاي فر استفاده شوندهاي فر ممکن است با برس یا اسپري بر دیوارهتمیز کننده

هاي فر سبب بیشتر تمیز کننده. عینک و وسایل حفاظت فردي استفاده نمایند و از استنشاق بخارهاي ایجاد شده خودداري نمایند

  . محرك دستگاه تنفسی می باشند،بخارات استنشاق شده. ستی مانند راش و درماتیت می شوندتحریک پو

  ها صابون و دترژانت .9
استفاده  بایدبه طور مثال دستکش .  الزم منجر به درماتیت شوند کاربرديها ممکن است در صورت عدم رعایت اصولصابون و دترژانت

  . یگزین استفاده شود از مواد جامحرك قويشود و براي ترکیبات 

  اسیدي یا قلیاییهاي محلول .10
توانند منجر به سوختگی  میاین مواد. شود، هود و غیره استفاده میکباب پزهاي روي گاز،  ها معموال براي تمیز کردن فیلتراین محلول

از تماس پوست و چشمی گیري براي پیش بایدتجهیزات و پوشش محافظتی . هاي پوستی و درماتیت شودپوست، آسیب چشم، راش

  .استفاده شود

   خدمات
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باشند و بنابراین در معرض کلیه مخاطرات موجود در  در کلیه مناطق داراي بیمار و بدون بیمار مشغول به فعالیت میخدماتکارکنان 

 هر دپارتمان به ویژه  اي براي آگاهی اختصاصی پرسنل از مخاطراتهاي دورهدستورالعمل بایدکارکنان مذکور . باشندبیمارستان می

  . دریافت نمایندغیرهها، اکسیژن و مخاطرات مناطق داراي اشعه ایکس، رادیو ایزوتوپ

  دستورالعمل هاي سالمت و ایمنی کارکنان خدمات
  :در برنامه سالمت پرسنل خدمات گنجانده شود بایددستورالعمل هاي زیر 

  .ده شودبه پرسنل آموزش دا بایدنحوه صحیح حمل و نقل اجسام  -

  :بشویندهاي خود را در این موارد کامل آموزش داده شود تا دست بایدبه پرسنل  -

 دستکش هاي آلوده درآوردناز استفاده از سرویس هاي بهداشتی، پس از قبل و بعد  خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن، پیش از غذا

  .کاري و پیش از رفتن به منزل

 بنابراین ، رعایت نکننداها ممکن است راهکارهاي الزم براي دفع سوزن هاي آلوده رایر بخشمطلع باشند که پرسنل س بایدکارکنان  -

  .  آن سر و کار دارند به عنوان مخاطره آمیز تلقی نماینداتوصیه می شود تا این افراد همه موادي را که ب

از حد ممکن هستند و یا در وضعیت بدي قرار تر سازي سنگین بلند کردن و جابجازمانی که اجسام و وسایل و تجهیزات الزم براي -

  .در خواست کمک کرد یا از وسایل مکانیکی ویژه این کار استفاده نمود بایددارند 

براي . دار و سکوهاي بلند آسیب ببینندهاي پلهدر اثر استفاده یا نگهداري نامناسب از نردبان، چهارپایه کارکنان خدمات ممکن است -

  کاستن از دفعات سقوط

  .کارکنان نباید بر دو پله انتهایی نردبان بایستند و کارکنان نباید از صندلی، تخت، جعبه یا سایر وسایل به جاي نردبان استفاده نمایند -

  .داراي اتصاالت به زمین باشند بایدهمه وسایل الکتریکی مانند واکیوم ها و پولیشرها  -

  .ولت در هل دادن باشندي سهراهاي بزرگ وسیع بمجهز به چرخ باید وسایل حمل -

 .با تابلو یا عالیم دیگر مشخص شوند باید ،مناطق لغزنده شست و شو داده شده -

  عوامل فیزیکی و شیمیایی -

  :برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی که در شغل خدمات وجود دارند مشتمل بر موارد زیر می باشد

  هاصابون و دترژانت -
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در مورد استفاده صحیح از این مواد آموزش  بایدکارکنان . زا شوندهاي حساسیترماتیت و واکنشتوانند منجر به دها میصابون و دترژانت

- که ایجاد درماتیت یا حساسیت نمی کنندههاي پاكمحلول. هاي محافظتی مناسب براي آنان فراهم آورده شوددستکش بایدداده شوند و 

  .وظایف دیگري به افراد حساس شده محول شود بایدت داشته باشد چنانچه ضرور. استفاده شوند باید در صورت لزوم  ،کنند

  هاحالل -
شود و ممکن است براي پاك نمودن  براي پاك نمودن چربی از تجهیزات استفاده میمعموالً...  و اتیل کتون، استونها مانند متیلحالل

گیري از ها براي پیشر مورد چگونگی استفاده صحیح از حاللد بایدکارکنان  .هاي دیگر بیمارستان نیز مورد استفاده قرار گیرددر بخش

ربی از چها باعث برداشت الیه بسیاري از حالل. سوزي و نیز سایر مواجهاتی که ممکن است منجر به بیماري گردد آموزش داده شوندآتش

ات حفاظت فردي مناسب در کارگران تجهیز. ی ممکن است منجر به عوارض تنفسی نیز شوندت و در حین جذب پوسدشونروي پوست می

  .استفاده شودبایدمواجهه یافته با حالل ها 

  هاپاك کننده -
باشد که ممکن است منجر به اي میهاي مختلف بیمارستان داراي اسید و ترکیبات خورندههاي مورد استفاده در بخشپاك کننده

بند پالستیکی یا از پوشش مناسب مانند دستکش الستیکی، پیش دبایها کارکنان استفاده کننده از این پاك کننده. سوختگی گردد

  .الستیکی و محافظ چشمی استفاده نمایند

  مواد ضد عفونی کننده -
. هاي عمل کاربرد دارندباشند که بخش اطفال و اتاقمی...  و ها، یدترکیبات ضدعفونی کننده شامل ترکیبات آمونیاك چند ظرفیتی، فنول

  .استفاده گردد باید تجهیزات حفاظتی براي پوست و چشم .توانند منجر به راش پوستی و درماتیت گردندنده میترکیبات ضدعفونی کن

  عوامل عفونی •

هاي کنترل عفونت بیمارستان براي گزارش عفونت از دستورالعمل بایدبنابراین  .قرار دارند پرسنل خدمات غالبا در معرض عوامل عفونی

- هاي موجود در زمینه حمل و نقل خون و سایر ترکیبات بدن انسان احتیاطات الزم را براي پیشدستورالعملبا رعایت  و پیروي نمایند

  .هاي واگیر اتخاذ نمایندگیري از سرایت بیماري

  رختشویخانه  -
  :گنجانده شودبایدنکات زیر در برنامه سالمت پرسنل رختشویخانه 

 وجود مرطوب مکانهايدر بایدکف یا مواد غیر لغزنده . مشخص شوندمرطوب ناطق کف محوطه تا حد ممکن خشک نگاه داشته شود و م-

  .هاي غیر لغزنده استفاده نمایندها باید از چکمه و کفشداشته باشد و پرسنل شاغل در این محل
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هاي ناشی ن کار زخماینگونه فرض شود که مخاطراتی مانند سر سوزن در آن محل وجود دارد زیرا ممکن است حی بایددر رختشویخانه -

  .هاي کثیف ایجاد شودهاي برنده موجود در ملحفهاز سر سوزن، چاقو، تیغه

این مسأله به ویژه . ونقل آرام داشته باشند تا از آلودگی هوا اجتناب شوددر حداقل ممکن دستکاري شوند و حمل بایدهاي کثیف ملحفه-

 .هاي رادیواکتیو و دریافت کننده داروهاي سیتوتوکسیک صدق می نمایدونی، ایمپلنتهاي عفدر مورد بیمارانی مبتال به میکروارگانیسم

مواد آلوده با عوامل عفونی، . بندي غیر قابل نفوذ کدبندي شده با رنگ در محل استفاده جمع آوري شوند با بستهبایدهمه ملحفه کثیف 

مناطق داراي ملحفه آلوده باید از سایر مناطق . و با دقت حمل شوندگذاري شده عالمتباید مواد رادیواکتیو اداروهاي سیتوتوکسیک ی

  . به این ترتیب از مواجهات نا خواسته افراد اجتناب می شود.رختشویخانه جدا شود

زاي شناخته شده حتیاطات و محافظت الزم در هنگام کار با مواد شوینده باید رعایت شود و در صورت امکان ترکیبات حساسیتا-

  .ن شوندجایگزی

 امکان ناپذیر )به ویژه در ماههاي تابستان(هاي رختشویخانه با کنترل مهندسی به تنهایی باال در برخی قسمت کنترل دما و رطوبت-

 هاي بسیار گرم باید به صورت چرخشی در شیفتهاي اداري الزم است و پرسنل مشغول فعالیت در محیطدر این موارد کنترل .است

  .یگر به کار گرفته شوند یا کارهاي دکاري

  .از عالیم گرمازدگی، لزوم مصرف باالي آب و نیز استراحت با دفعات بیشتر اطالع داشته باشند بایدکارکنان -

  .از پوشش محافظتی مناسب و رسپیراتور استفاده نمایند باید ملحفه آلوده يوشکارکنان مسؤول مرتب کردن و شست-

هاي خود را پیش آموزش داده شوند تا دست بایدپرسنل رختشویخانه . ل و نقل آموزش داده شونددر مورد نحوه صحیح حم بایدپرسنل -

  .هاي بهداشتی ، قبل از بازگشت به منزل کامال بشوینداز خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن، قبل و بعد از استفاده از سرویس

  .سازي بیمارستان گنجانده شوند ایمندر برنامه بایدکارکنان مسؤول مرتب کردن و شستشوي ملحفه آلوده -

  .کامال ترمیم شود، این کار از سوختگی افراد پیشگیري می نماید بایدهاي بخار آسیب دیدگی لوله-

  تأسیسات -
نظافت معموال بسیار ضعیف است و وسایل در . تأسیسات بیمارستان ممکن است در برنامه سالمت بیمارستانی نادیده گرفته شوندکارکنان 

اغلب اوقات تجهیزات در وضعیت بدي نگهداري می شود و مراقبت از ماشین هاي موجود . اهروها و برکف ساختمان پراکنده می باشدر

  :مخاطرات عمده این بخش مشتمل بر موارد زیر می باشد .ضعیف می باشد

  قوانین عمومی
  .به خوبی قرار داده شوند بایدرخ دنده و زنجیرها  چها،میله -

  .داراي حفاظ باشند باید و برنده مانند اره برقی یا غیر برقی وسایل تیز -
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  . اینکه عایق سازي دو گانه براي آنان صورت گیرد یابه خوبی به زمین متصل شده باشندبایدتجهیزات الکتریکی  -

ندازي شده به وسیله آنان او ظرفیت کافی براي انتقال ایمن جریان الکتریکی وسایل راه از نوع سه سیمه باشندبایدهاي انشعاب کابل -

  .هاي ثابت جایگزین نشوندهاي انشعاب ممکن است تنها به صورت موقت به کار برده شوند و ممکن است با سیمکابل. را داشته باشند

 یدبا. قفل شوند بایدگیري از فعال شدن مدار در هنگام تعمیرات  براي پیش وبا عالیم خطر مشخص شوند باید هاي الکتریکیسوییچ -

  .جریان مدار پیش از تعمیرات قطع شود

 بایدهاي شکسته نردبان .کشی از نردبان فلزي استفاده کردگاه نباید براي تعویض المپ یا کار بر تجهیزات الکتریکی و سیمهیچ -

 از تولید گاز هیدروژن شود تامناطق شارژ باتري به خوبی تهویه  باید.  شونداستفادهتخریب شده یا عالمت گذاري شده و تا زمان تعمیر 

  . داشته باشند"سیگار کشیدن ممنوع"این مناطق باید تابلوي . گیري شودپیش

این کار . هایی تعمیر و نگهداري شوند که خوب تهویه شوند یا به خارج باز شونددر مکان بایدوسایل مصرف کننده بنزین یا گازوییل  -

  .اگزوز گازوییل یک کارسینوژن بالقوه در حیوانات است. براي پیشگیري از تولید منوکسیدکربن صورت می گیرد

  .هاي مناسب نگهداري شونددر کابینت و اتاق بایدها و سایر مواد قابل اشتعال رنگ و حالل -

  .به خوبی نگهداري و ذخیره شوند بایدابزار هاي دستی  -

دور از منابع گرما  بایدسیلندرها . گهداري شوندجدا از سیلندرهاي گاز اکسیژن ن بایدسوخت و سیلندرهاي گازهاي قابل اشتعال  -

  .هاي بخار و تابش مستقیم قرار داشته باشندمانند رادیاتورها، لوله

  . ایستاده استفاده و نگهداري شوندحالتسیلندرها باید در  -

  .گیري شودد محکم شوند تا از سقوط آنان پیشزنجیر شده یا در جاي خوبایدسیلندرهاي گاز فشرده  -

هاي هاي ویژه، چشم داراي وسایل محافظتی باشند مانند کنترل واندازي شوندراه در فضاي باز نبایدهاي زباله کنندهفشرده  -

  . باشندهاي خاموش کردن اضطراريالکترونیک و میله

تعمیر لوله کشی  پیش از  بایدلوله هاباید از آزید سدیم براي شمارش خودکار سلول هاي خونی  در آزمایشگاه هاي استفاده کننده -

  . تخلیه شوند زیرا تجمع آزید سدیم در لوله ممکن است منجر به انفجار شود

  . نباید از هواي فشرده براي پاك کردن سطوح استفاده شود -

پوشش و تجهیزات .  از پوشش و تجهیزات محافظتی در موارد مواجهه با مخاطرات در صورت لزوم استفاده نمایند بایدکارکنان -

  :ی مشتمل بر این موارد می باشدحفاظت شخص

  دستکش براي حمل اشیا تیز، مرطوب و مواد شیمیایی  -

 گیري از آسیب ناشی از تراشه، جرقه، درخشش و پاشیدن موادمحافظ صورت و چشم براي پیش -

  محافظت شنوایی -
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 رسپیراتور مناسب -

  عوامل فیزیکی و شیمیایی •
  :احد تأسیسات به این شرح می باشدبرخی از عوامل شیمیایی و فیزیکی مخاطره آمیز در و

  آزبست - 

این الیه عایق فیبرهاي آزبست آسیب  در صورت. زبست در ساختمان هاي قدیمی به به عنوان عایق لوله هاي بخار به کار رفته استآ

ري بیشتر درمعرض افراد سیگا. معرض بیماریهاي ناشی از این فیبر می باشند افراد مواجه با آزبست در. ممکن است در هوا آزاد شود

  .سرطان ریه می باشند

 ،به جاي جاروشدنبایدمکان هاي داراي آزبست  .از رسپیراتور فشار مثبت استفاده نمایندبایدبراي کاهش مواجهه با آزبست کارکنان 

  .در پوشش هاي پالستیکی در بسته دفع شوندبایدواکیوم شوند و مواد زاید 

  آمونیاك - 

محلول هاي کنسانتره آمونیاك ممکن است منجر به سوختگی .  کاربرد دارد فریزکنندهك کننده و گازآمونیاك به عنوان یک مایع پا

با تماس پوستی و چشمی منطقه تحت تأثیر .  با پوشیدن وسایل حفاظتی از تماس با آمونیاك پرهیز نمایندبایدکارکنان . شدید شود

 از دستکش هاي الستیکی و محافظ صورت و چشم بایدمونیاك کنسانتره آا ه بهکارکنان در معرض مواج. به خوبی شستشو داده شودباید

با هم ذخیره شده بایدآمونیاك و برخی ترکیبات شیمیایی دئودورانت ن. مناسب باید در محل موجود باشدتهویه همچنین  ،استفاده نمایند

  . گردد محصوالت زیان آور میدزیرا واکنش این مواد منجر به تولی. یا استفاده گردند

  مونوکسید کربن - 

مراقبت . مواجهات مونوکسید کربن در صورت کارکرد موتور لیفتراك و ژنراتورهاي کمکی در مناطق با تهویه نامطلوب رخ خواهد داد

  .براي افرادي که در معرض مقادیر زیاد مونوکسید کربن قرار گرفته اند صورت گیردبایداورژانس 

  ضالب مواد شیمیایی پاك کننده راههاي فا - 

از عینک  و محافظ صورت استفاده بایددر هنگام کار با این مواد کارکنان . این مواد  می توانند منجر به آسیب پوستی و نیز چشمی گردند

  .نمایند

  صدا - 

.  معموال در مناطق داراي دیگ هاي بخار یا تأمین نیروي برق رخ می دهد Aدسی بل در معیار 90مواجهه با صدا در سطوح باالي 

نحوه برخورد .  در مکان هایی که کنترل هاي اداري و مهندسی قادر به حذف مواجهه نیست صورت گیردبایدمحافظت شنوایی مناسب 

  .مطابق با استانداردهاي موجود می باشد
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  رنگ و مواد چسبنده - 

در صورت ناکافی بودن .  قرار گیرنددر مناطق با تهویه خوب مورد استفاده بایداین مواد داراي حالل هاي مختلفی می باشند بنابراین 

از استفاده تماس پوستی با رنگ هاي اپوکسی و مواد چسبنده حین . از رسپیراتورهاي متناسب استفاده نمایند بایدتهویه کارکنان 

  . محل مواجهه یافته به سرعت  شسته شودباید تماس پوستی نداد در صورت رخ. ضروري استدستکش و سایر وسایل حفاظتی 

  هات کشآف - 

که مورد تأیید براي  از دستکش و رسپیراتور بایدکارکنان به کار برنده این مواد . آفت کش ها در بیمارستان براي دفع آفات به کار میروند

هی از اقدامات الزم در صورت ریختن یا پاشیدن این مواد آگا بایدکارکنان . آفت کش ها و بخار هاي ارگانیک و غبار است استفاده نمایند

  .داشته باشند

  هاحالل - 

در هنگام استفاده از باید. مکن است براي پاکیزه سازي بخش هاي مختلف استفاده شوندم... ی مانند متیل اتیل کتون، استون وحالل های

ی بسیاري از حالل ها ممکن است در سطح پوست نیز داراي خاصیت چرب. حالل ها از وسایل حفاظت فردي مورد تأیید استفاده نمود

در مکان هاي بایدهمه حالل هاي ارگانیک  .سمیت عصبی از اصلی ترین اثرات حالل بر بدن می باشد. زدایی باشند و جذب پوست گردند

تانک هاي محتوي . در ظروف مخصوص نگهداري شوند بایدبرخی حالل ها به دلیل قابل اشتعال بودن . با تهویه کافی به کار برده شوند

  .در صورت عدم استفاده بسته باشند بایدمواد پاك کننده 

  هوشی و اتیلن اکسید گازهاي بی - 

از بایداین افراد . کارکنان تأسیسات ممکن است به هنگام تعمیر سیستم هاي تهویه گازهاي بیهوشی در معرض این مواد قرار گیرند

 مثال اتیلن اکسید کارسینوژن بوده و بسیار قابل به طور. گازهاي بیهوشی اطالع داشته باشند خطرات و نیز ماهیت فیزیکی اتیلن اکسید و

  .  باشدفراهم  بایدپوشش و تجهیزات محافظت فردي مناسب . اشتعال است

  فیوم هاي جوشکاري - 

مواجهه با فیوم هاي . می باشند که از فلزاتی که به هم متصل می گردند ساتع می گرددریزي  ذرات وم هاي جوشکاري داراي گازها وفی

از تهویه موضعی  بایددر شرایط انجام جوشکاري وسیع  .لبا در اثر کار در محیط هاي با فضاي محدود به وجود می آیدجوشکاري غا

  .از مخاطرات سالمتی فیوم هاي جوشکاري اطالع داشته باشندبایدکارکنان . استفاده شود

   ادارياحد هايو

در برنامه مراقبت سالمت و  بایددستورالعمل زیر . شوندها نادیده گرفته میهاي مراقبت سالمتی بیمارستانمناطق اداري معموال در برنامه

  :ایمنی کارکنان اداري گنجانده شود
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  .دنفاقد لبه هاي تیز و مربعی باش بایدمیزها  •

سقوط آن  بنابراین کشوهاي فوقانی مانع از عدم تعادل فایل و. هاي فایل قرار داده شوندبه صورت یکنواخت در کابینت بایدوسایل  •

کاغذ و سایر وسایل اداري به خوبی . به صورت همزمان باز شود و هر کشو بالفاصله پس از باز شدن بسته شود تنها یک کشو. شود

راهرو و مسیرهاي عبور فضاي کافی براي عبور و مرور راحت داشته باشند و همیشه پاکیزه . نگهداري شده و بر روي فایل انباشته نشوند

  . براي آنکور آنان پوشیده شوندمواد مخصوصهاي موقتی برق و نیز تلفن به کف متصل شده یا با کابل. ندنگاه داشته شو

  .شودناستفاده  هاي انشعاب و از کابله صورتی مناسب به زمین متصل شد بهتجهیزات الکتریکی •

  .هاي فوقانی نگهداري شونددر قفسه بایداجسام سنگین ن •

داراي طراحی ارگونومیک این وسایل باید . گیردهاي مختلف بیمارستان مورد استفاده قرار میدر بخشدر ابعاد وسیعی کامپیوترها  •

در غیر این صورت وسایل مذکور ممکن است .  درستی نصب شده و در مورد نحوه استفاده از آنان به کارکنان آموزش داده شود، بهباشند

  . مبدل گردندام فوقانیاند ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی به منبعی براي

  هاي پرینت و کپیمکان
  :در مکانهاي  تعبیه شده براي پرینت اجرا گرددبایددستور العمل زیر 

- MSDS  هاي شیمیایی مورد استفاده با مشخص شدن ترکیب .مشخص باشد کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در این محل

  .شوداعمال احتیاطات ایمنی و سالمتی مناسب 

  .هاي قابل اشتعال ممنوع گرددکشیدن به دلیل استفاده از جوهر و حاللسیگار  -

  .تا حد امکان جوهر هاي با پایه آبی استفاده گردد -

براي پخش یا توزیع مواد شیمیایی پاك کننده جوهر از ظروف ایمن . از ظروف ایمن براي نگهداري مایعات قابل اشتعال استفاده گردد -

  .پیستون دار استفاده کرد

  . دفع شوند که روزانه تخلیه می گردندیاس و پوشش هاي آغشته به حالل یا جوهر با پایه حالل در ظروفلب -

  . تهویه براي کنترل حالل ها و سایر مواد سمی موجود در محل استفاده شود،در صورت نیاز -

 به این منظور مناسب two-hand controlsلبه برنده وسایل برش دهنده کاغذ داراي محافط هاي مناسب باشد که از این میان  -

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

سایل محافظت شنوایی و. انجام شود براي به حداقل رساندن سر و صدا به دلیل پر سر و صدا بودن محیط پرینت اقدامات کنترلی -

  .یري سطح صدا به صورت روتین صورت گیردمناسب مورد استفاده قرار گیرد و اندازه گ

  )پرستاري(هاي مراقبت از بیمار مکان
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  کار فیزیکی •
سقوط، بلند کردن بیماران و وسایل . ها، نیمی از اختالالت مشمول غرامت بین کارکنان بیمارستانی را شامل می شوندپیچ خوردگی

-هاي نامناسب پا در فراوانی این اختالالت مؤثر می پوشیدن پوشش سنگین ووسایلسنگین، جابجا کردن تختخواب و مبلمان، هل دادن 

  .باشند

  :اقدامات کنترلی زیر براي پیشگیري از این اختالالت قابل انجام می باشد

به  باید ها نراهرومحل هاي رفت و آمد و . راهروهاي رفت و آمد براي انتقال وسایل و رفت و آمد افراد باید داراي فضاي کافی باشد -

  .نوان فضایی براي انبار کردن وسایل به کار رودع

  . شودبر روي کف ساختمان از مواد غیر لغزنده استفاده -

  .پاك شودمواد ریخته شده بر کف بالفاصله  -

  .اده شودتکنیک هاي درست بلند کردن اجسام به کارکنان آموزش د اسکلتی-هاي عضالنیبراي پیشگیري از آسیب -

که از مخاطرات رفت و شودوط به روشنایی، رادیو، تلویزیون و تجهیزات مراقبت از بیمار به صورتی قرار کابلهاي الکتریکی موقتی مرب -

  .مخصوص پوشیده شوند یا با ماده شدهبه کف متصل کابل هاي مذکور . آمد پیشگیري نماید

از چهارپایه، صندلی یا جعبه به عنوان . شودبراي دسترسی به وسایلی که در در سطح باال قرار گرفته اند از نردبان ایمن استفاده  -

  .شودجایگزین نردبان استفاده ن

  سر سوزن و ابزار برنده •
سر سوزن و سایر وسایل برنده در ظروف ویژه مقاوم به . باشدبریدگی، پاره شدگی و سوراخ شدگی در میان کارکنان بیمارستان شایع می

هایی براي پیشگیري از کاپینگ مجدد سیاست بایدها بیمارستان. یکی دفع شوندهاي پالستهاي زباله و کیسهسوراخ شدگی و نه در سطل

  .ها تدوین و اجرا نمایندسر سوزن

کارکنان به هنگام کار با ملحفه . به صورت مدون مرور گرددبایدآمیز آوري و دفع ایمن ابزارهاي تیز یا سایر وسایل مخاطرهقواعد جمع

  .آمیز فرض نمایندرا محتوي اشیاي مخاطرهآنان  بایدکثیف یا اشیاي مشابه 

  موانع و اشیاي شکسته •
اقدامات کنترلی براي پیشگیري از . باشندهاي مراقبت بیماران میهاي شایع گزارش شده از بخشکوفتگی و پارگی نیز از آسیب خراش،

  :ها مشتمل بر موارد زیر می باشداینگونه آسیب

   در فضاي اتاقمرتب کردن مبلمان براي حرکت آزادانه -

  بسته نگه داشتن درها و کشوها در صورت عدم استفاده -
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  هاي تنظیم تخت درون یا زیر تختقرار دادن دسته -

  .هاي گرد و صاف داشته باشدهاي پرستاري لبهمیز ایستگاه -

  .ا دست جمع آوري نمایندشیشه هاي شکسته را ب بایدکارکنان ن. بالفاصله به خوبی جارو شده و جمع آوري شود بایدشیشه هاي شکسته 

  تجهیزات الکتریکی •
  :در مورد استفاده از تجهیزات الکتریکی آموزش ببینند و احتیاطات زیر را در پیش گیرند بایدپرسنل 

که تعمیر  یگر از آن استفاده نشود تا زمانیاختالل کارکرد تجهیزات را فورا گزارش داده و وسیله معیوب را عالمت گذاري نمایند که د -

  .ه یا به دور انداخته شودشد

و سایر افراد از به کار بردن وسایل الکتریکی غیر متصل به زمین مانند قهوه جوش، پنکه، هیترهاي پرسنل، بیماران، مالقات کنندگان  -

  .قابل حمل، رادیو و غیره منع شوند

هاي آسیب هاي کوچک جهت شناسایی کابلهاي پرستاري و آشپزخانهاي مدون براي چک تجهیزات الکتریکی در همه ایستگاهبرنامه -

  .دیده و تجهیزات الکتریکی غیر متصل به زمین تدوین و اجرایی گردد

  .ها در زیر تخت قرار گیرندهاي داراي وسایل الکتریکی به زمین متصل شده و کابلتخت -

 ،ماران به بیمارستان آورده می شودهاي مو و غیره که توسط بیکناي براي چک منظم همه وسایل الکتریکی مانند خشکبرنامه -

  .تدوین و اجرایی گردد

  .اي بازبینی شده و از محکم شدن و بسته شدن کامل در آنان اطمینان حاصل شودمایکرویو به صورت منظم و دوره محفظه -

  سایر مخاطرات •
  :وددستورالعمل هاي زیر جهت سایر مخاطراتی است که در مکان هاي مراقبت از بیماران یافت می ش

  .شونداسید ها و سایر مواد شیمیایی را به خوبی عالمت گذاري  -

  .دشوفردي و اقدامات محافظتی استفاده از وسایل محافظت  -

  .شوددر هنگام مراقبت از بیماران توسط پرسنل و پزشکان از بیماران عفونی از دستورالعمل هاي موجود در این مورد استفاده  -

  .گرفته شوداز مواجهه را در نظر در مورد تابش یونیزان محدوده مج -

  داروخانه
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کارکنان داروخانه در معرض سر خوردن و سقوط، آسیب ناحیه کمر، بریدگی ناشی از بطري هاي شکسته و تجهیزات و نیز مواجهه با مواد 

در این بخش مد  بایدلی ذیل اقدامات کنتر. ها، غبار تالک و اکسید روي، دارو هاي ضد نئوپالستیک می باشندشیمیایی مانند الکل، حالل

  :نظر قرار گیرد

  .شود طبقه باال استفاده ءاز نردبان داراي پله براي کمک به پرسنل براي دسترسی به اشیا -

  .مواد ریخته شده بر زمین بالفاصله جمع آوري شود -

  .هاي شکسته شده و داروهاي غیر قابل مصرف مطابق مقررات دفع شودشیشه -

در صورت نیاز  بایدهودهاي مناسب . گذاري به خوبی مراقبت شود و وسایل عالمتbottlingبندي و از مخلوط تجهیزات بسته  -

  .عملکرد تهویه به صورت منظم بررسی گردد و تأمین شود

   .باشندآگاه هاي ایمنی دستورالعمل  واز مخاطرات مرتبط با کار کردن با داروهاي نئوپالستیک بایدپرسنل داروخانه  -

  .داده شونکارهاي ایمن و بلند کردن آموزش دورد راهکارکنان در م -

در مکانی مناسب  بایداین تجهیزات . دشوهاي فشار سنج و سایر ابزارهاي محتوي جیوه در داروخانه پرهیز از تعمیر دماسنج، دستگاه -

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

  .دشورا در سمت داخلی مکان هاي ورودي قرار دهید تا از گیر افتادن تصادفی پرسنل پیش گیري دستگیره اي باز کردن  -

 .دشوشناسایی  بندي یا پراکنده در داروخانه هاي مراقبت پزشکی اثرات جانبی مواجهه با دارو هاي بستهبا استفاده از روش -

سازي دارو پرهیز نمایند زیرا امکان بلع و نیز استنشاق این مواد هاي آمادهاز مصرف کشیدن سیگار و خوردن در مکان بایدکارکنان  -

 .در محل هاي مذکور وجود دارد

  

  آزمایشگاه 

  تجهیزات •
هاي عفونی و مواد شیمیایی سمی افزایش یافته است اما ایمنی در آزمایشگاه اخیرا توجه به مخاطرات آزمایشگاهی از جمله بیماري

 خطر شوك Bunsen burners)( هاي رو بازوسایل الکتریکی جایگزین شده به جاي شعله. داي پابر جا می باشهمچنان مسأله

  .می دهدالکتریکی را افزایش 

  عفونت •
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- گزارشی از موارد عفونتPike (1976). باشندهاي آزمایشگاهی قابلیت استنشاق، بلع یا حتی تلقیح پوستی را دارا میمیکروارگانیسم

موارد عفونت توسط % 27موارد توسط باکتري ها و % 42:  ذکر نموده است که نتایج آن به این شرح می باشدهاي مرتبط با آزمایشگاه را

هاي شایع این مسأله به ویژه در مورد بیماري. شودهاي اکتسابی آزمایشگاهی گزارش نمیبسیاري از عفونت. گرددها ایجاد میویروس

اي کمتر از حد واقعی گیرد که هپاتیت و سل در آزمایشگاه به میزان قابل مالحظه می به این ترتیب نتیجهPike. کندبیشتر صدق می

% 65 مورد گزارش شده 3291از . باشندهاي سرولوژي داراي یک مورد هپاتیت میتقریبا همه بانکهاي خون و آزمایشگاه. شودگزارش می

هاي گزارش شده از موارد عفونت% 82. اندهاي تشخیصی بودهمایشگاهدر آز% 17هاي تحقیقاتی و در آزمایشگاه% 59پرسنل آموزش دیده، 

کننده یا هاي نشتشدگی با سر سوزن، سرنگموارد که منبع آلودگی شناسایی شد یک چهارم موارد سوراخ% 18در . منبعی گزارش نشد

هاي یجه اسپري آئروسلنتتن ظروف و در سایر مواجهات شناخته شده شامل پاشیدن و یا شکس. ها بودآلودگی حین جدا نمودن نیدل

هاي تحقیقاتی آزمایشگاه. باشدهاي شکسته یا سایر ابزارهاي تیز و آسپیراسیون حین پیپت کردن با دهان میعفونی، آسیب توسط شیشه

  .آمیز هستندبسیار مخاطرههاي بزرگ تجاري به دلیل نبود استانداردها و راهکارهاي روتین کار با مواد آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه

. باشدمشکوك معموال یک آئروسل میمنبع . باشندراي حادثه یا علیت خاصی نمیاهاي بیمارستانی د درصد از همه عفونت80 تا 75

  :ت ممکن است به وسیله موارد زیر ایجاد شده باشندااین قطر. باشند که حاوي مواد عفونی هستندها قطرات هوابردي میآئروسل

  باز کردن در ظروف -

  هادمیدن در پیپت -

  مخلوط کردن محتویات لوله آزمایش -

  هاي کشت لیپوفیلیزهباز کردن محیط -

  هاسانتریفیوژ سوسپانسیون -

  ریختن مایعات -

  مخلوط نمودن کشت هاي حاوي مایعات با پیپت -

   عفونی مواد  برداشت یا انداختن -

  مخلوط کردن با مخلوط کننده هاي با سرعت باال -

  معیوب هاي سیمی بزرگ یا په از لواستفاد -

 ریختن مایعات -

ها پس از استنشاق به این پارتیکل. مانندهاي کوچک آئروسل بسیار سریع خشک شده و براي مدت طوالنی معلق در هوا باقی میپارتیکل

وح آزمایشگاه و پوست کارکنان قرار تر  به آرامی بر سطهاي بزرگتر و سنگینپارتیکل. گردنداعماق ریه نفوذ کرده و منجر به عفونت می

  . با چشم یا دهان وارد بدن گردندهاي مذکور ممکن است از طریق غذاي آلوده، پوست آلوده یا اشیا در تماسپارتیکل. می گیرند
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  :ها به این شرح می باشدئروسلآراههاي کاهش 

  ي گستراندن در محیط کشتمیله شیشه اي یا لوپ سیمی سرد در صورت لزوم برا استفاده از آگار صاف، -

  ها به جاي دمیدن در آناندرناژ کردن پیپت -

  هاي کشت در لوله مخلوط کنمخلوط کردن محیط -

   بر سطوح کار در طول روند انتقال مواد بیوژنیکBenchkoteاستفاده از گاز ضد عفونی  -

  دارها از بطري هاي واکسن در پوشیدلهاي آغشته به الکل حین برداشت نبنديها در بستهها و سر بطريبندي نیدلبسته -

  هاي با سرعت باالنگهداري مناسب از تجهیزاتی مانند مخلوط کننده -

  هاي سانتریفیوژ با درب محکماستفاده از سطل -

  ها حین نقل و انتقال و ذخیره موادبندي دقیق نمونهبسته -

   آلرژیکواکنش •
هاي آلرژیک واکنش. گرددنه چندان شایع در کارکنان آزمایشگاهی محسوب میاي آلرژیک به مواد موجود در آزمایشگاه مخاطرهواکنش 

هاي حیوانات سیلین، توبرکولین و پوستهآسکاریس، بروسال، فرمالدیید، پنی. شدید ممکن است انتقال به مکانی فاقد آلرژن را ایجاب نماید

  .دندزاي شایع محسوب می گرها و مواد حساسیتآزمایشگاهی از جمله آلرژن

  مخاطرات  شیمیایی •
مواد شیمیایی مورد استفاده در آن بخش را شناسایی کرده و اقدامات کنترلی، وسایل حفاظت فردي، احتیاطات و  بایدهر آزمایشگاه 

- ار را میبا وجودیکه کارکنان آزمایشگاهی معموال عالیم هشدار گازها و مایعات با قابلیت انفج. آموزش مناسب براي پرسنل را فراهم نماید

هاي مواد سفید کننده، اسید کرومیک و برخی مواد ارگانیک آمیز مانند مخلوطهاي مخلوطی مخاطرهاز برخی ترکیب بایدولیکن . شناسند

مواد شیمیایی معمول مورد استفاده . ها آگاهی داشته باشندها و مایعات قابل اشتعال، و مواد شیمیایی مانند اترها و آلکنخاص، اکسیدان

  :شاملهاي پزشکی در آزمایشگاه

  رآلدیید، تتراکسید اسمیوم، فنل، اسید پیکریک، دي کرومات پتاسیماآکرولئین، فرمالدیید، گلوت   هارفیکساتو

استون، بنزن، تتراکلرید کربن، کلروفرم، دي اکسان، اتر، اتوکسی اتانول، گلیسرول، متانول، اکسید پروپیلن،   هاحالل

  فوران، تولوئن، تري کلرو اتیلن، گزیلنپیریدین، تترا هیدرو

کلرو بنزویی پراکسید، بوتیل فتاالت، ديآمین، ديمتیلديایزوبوتیرونیتریل، بنزوییل پراکسید، بنزیلآزودي  مدیا 

-سلولوز و پلی آکریلیک، اپوکسی، نیترو(ها آمینواتانول، دو دسینیل سوکسینیک آنهیدرید، رزینمتیلدي
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  تیل آمینو متیل فنلمدي، تري)استر

سرب، جیوه، تتراکسیداسمیوم، پرمنگنات پتاسیم، نیترات نقره، استات اورانیل، وانادیوم، اسیدکرومیک، استات  ترکیبات فلزي

  سولفات وانادیل

 direct black 38, Direct blue 6هاي آکریدین، هیدروکسید اورامین، رنگ  هارنگ

اکسان، آزیدها، اتر، گلیسرول، متانول، نیتروسلولوز، اسید پرکلریک، اسید مونیوم، بنزن، ديپرسولفات آ   با قابلیت انفجارمواد

  پیکریک، نیترات نقره، تترا هیدرو فوران 

  آکریالمید، دي آمینوبنزیدین، هیدروکسیالمین  سایر موارد

    

  هاکارسینوژن •
نوژن انسانی مشخص شده اند اما صدها مورد باعث بروز سرطان در با وجودي که تعداد انگشت شماري از  مواد شیمیایی به عنوان کارسی

کارکنان آزمایشگاه ممکن است اغلب . گردند و در مورد بسیاري از این مواد اینگونه آزمایشات صورت نگرفته استهاي حیوانی مینمونه

تري اکسید : توان از این موارد نام برد آن جمله میاوقات در معرض مواجهه با بسیاري از کارسینوژن هاي بالقوه قرار داشته باشند که از

به دلیل مواجهه . نیتریلو تري اتانول2و2و2 دي اکسان، 4و1 دي کلرواتان، اتیلن اکسید، بنزن، 2و 1کروم، بنزیدین، تتراکلرید کربن، 

براي  بایدهکارهاي ایمن در محیط کار هاي مهندسی و رابالقوه کارکنان آزمایشگاهی با بسیاري از ترکیبات کارسینوژن مشکوك، کنترل

  .کاهش مواجهات افراد صورت پذیرد

  ترکیبات موتاژن و تراتوژن •
مواد (و تراتوژن ) مواد شیمیایی مسبب تغییرات جهشی و ژنتیکی(تماس بالقوه با ترکیبات موتاژن کارکنان آزمایشگاهی در معرض 

با وجودیکه بیشتر مخاطرات تولید مثلی مردان و زنان را . باشندمی) رشدشیمیایی مسبب مالفورماسیون مادرزادي در جنین در حال 

افزایش دهد اما جنین در معرض خطر ویژه براي تابش یونیزان و داروها و عوامل بیولوژیک قرار دارد مطالعات حاکی از تحت تأثیر قرار می

  . ن کارکنان زن آزمایشگاه ها است، مرگ نوزادان در میامیزان عواقب تولید مثلی، مالفورماسیون هاي ماژور، سقط هاي خودبخودي

  :مخاطرات تولید مثلی شناخته شده و محتمل شامل موارد زیر می باشد

  رادیو نوکلئید هاي ساتع کننده آلفا، بتا، گاما و اشعه ایکس  تابش یونیزان

  پتومایسیناکتینو مایسین دي، مواد ضد نئوپالستیک، میتومایسین، کویینین و استر  داروها

گازهاي بیهوشی، بنزن، دي بوتیل فتاالت، دي اتیل فتاالت، دي اتیل هگزیل فتاالت، اتیلن اکسید، اتیلن دي   مواد شیمیایی
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   سرب، استات سرب، جیوه، آرسنات سدیم، تولوئن، گزیلن،آزو ، رنگ هايEDTAآمین تترا استیک اسید 

، توکسوپالسموز، هرپس زوستر، ویروس هاي هپاتیت، ویروس نقص ایمنی سرخجهسیتومگالوویروس، اوریون،   عوامل بیولوژیک

  انسانی 

  

  استرس فیزیکی •
Froster, Lewy (1983)  را گزارش نمودند که در اثر حرکات تکراري مفصل شانه پس از انجام ) تاندینیت( موردي از شانه پیپیتر

موردي از استئو آرتریت را گزارش   Minuke et al (1982).  نمایدهاي طوالنی پیپت کردن بروز میآزمایش حین دوره تعداد زیادي

  . نمود در شست راست یک پیپتر بروز کرده بود

  حیوانات آزمایشگاهی •
ها براي مدیریت خطر  مجموعه اي از دستورالعمل CDC .حیوانات می توانند به عنوان حامل و ناقل بسیاري از بیماري هاي  عمل نمایند

  .شود تهیه نموده است استفاده میحیواناتاتی پزشکی که از در مراکز تحقیق

  استرس عاطفی  •
 کار بالینی آزمایشگاهی را در NIOSHمطالعه اي از . کنندکارکنان آزمایشگاهی اغلب از استرس به عنوان یک مخاطره شغلی یاد می

هاي استخدام شده در بیمارستان ه استرس براي تکنسین منبع اولیايدر مطالعه. بندي نموده اندغل پر استرس طبقهرتبه هفتم از مشا

میان (هاي پاسخ اورژانس، نیاز به صحیح بودن کار صورت گرفته، کمبود ارتباط رفتار پزشکان و متعاقبا شیوه: شده استاین موارد ذکر 

ز انجام خطا به ویژه در مواردي که خطا ، ترس ا)ها، میان کارکنان آزمایشگاهی و پزشکان و در میان پرسنل آزمایشگاه با یکدیگرشیفت

ها و ناظرین، ممکن است منجر به مرگ بیمار گردد، کار زیاد، وجود محدودیت زمانی براي انجام کار، نبود حمایت از طرف پاتولوژیست

  .کمبود قدردانی توسط سایر پرسنل بیمارستان

  ذخیره و دفع مواد زاید آزمایشگاهی •
مخاطرات دفع نامناسب . باشداي پیچیده و مهم میایشگاهی از جمله مواد عفونی، ترکیبات شیمیایی مقولهذخیره و دفع مواد زاید آزم

  :زواید شامل موارد زیر می باشد

  .جیوه به دام افتاده در سینک هاي متخلخل که بخار شدن آن ادامه دارد -

شوند و پس از خشک شدن ممکن است ترکیبات یب میکشی ترکهاي لولهآزیدهایی که با فلزات، مس، آمونیوم یا سرب در سیستم -

  .انفجاري ایجاد نمایند
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  .سازي هواي آزمایشگاه توسط آنان ادامه داردگانیک که حتی پس از شستن با جریان سریع فرایند بخار شدن و آلودهرهاي احالل -

  .هاي مواد عفونی که به صورت تصادفی در محیط آزمایشگاه اسپري می شوندئروسلآ -

شوي هاي شستفاظت فردي مناسب ، محلولوسایل ح.  و فرار تعبیه گرددخورندهبراي دریافت و امحاء ترکیبات شیمیایی بایدان هایی مک

  . در دسترس باشد بایدهاي اورژانش چشم و دوش

   وسایل حفاظتی •
تولید کنندگان . فته به کار برده شوندبه صورت اختصاصی براي عوامل مواجهه یا باید وسایل حفاظت فردي مانند دستکش و رسپیراتور 

  .پوشش و تجهیزات حفاظت شیمیایی قادر به ارایه اطالعات بیشتر در مورد این وسایل می باشند

          شیوه هاي کار •
 اجتناب از مسمومیت تصادفی با ترکیباتجهت . شیوه هاي ایمن کاري در محافظت از پرسنل آزمایشگاهی بسیار حایز اهمیت می باشد

  : گرفته شود این مالحظات در نظرشیمیایی آزمایشگاهی

در فریزر یا هر جاي دیگري در آزمایشگاه بایدها نغذا و نوشیدنی. از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن در آزمایشگاه اجتناب شود-

  .نگهداري گردد

  .هرگز با دهان نباید ماده اي پیپت گردد-

  .ه شود وپس از خروج در آورده شوند استفاداز روپوش و پیش بندبایددر آزمایشگاه -

  .هاي محافظ شیمیایی یا شیلد صورتی استفاده شوداز عینک  به چشم یا صورت مواددر صورت احتمال پاشیدن-

 .با عملکرد مناسب استفاده شودهودهاي تهویه -

  . سیستم تهویه چک شودگیري و ثبت گردد و  ماهانه کارایی کلیه براي همه هودها اندازهبایدمیزان تهویه -

  عالمت گذاري •
مخاطرات و  ،ماندگاري به وضوح با نام شیمیایی ژنریک، تاریخ رسید به آزمایشگاه، بایدهمه مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه 

ه را دارا باشد و با لیستی از کلیه مواد شیمیایی آزمایشگا بایدمسؤول ایمنی آزمایشگاه . گذاري شوندملزومات خاص نگهداري عالمت

 از استاندارد بایدکمیته یا مسؤول ایمنی و سالمت بیمارستان . کمیته سالمت و ایمنی بیمارستان و سرویس سالمت پرسنل مرور نماید

  . استفاده نمایدموجود
  تجهیزات آزمایشگاهی •
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هاي جعبهخوبی مارك شود و مناطق اطراف هاي قطع اتصاالت تجهیزات به محل. به زمین متصل باشنداید بهمه تجهیزات الکتریکی 

تجهیزاتی که . کشی و اتصاالت همه تجهیزات الکتریکی به صورت منظم چک شود سیم وتمیز نگاه داري شود تقسیم و قطع کننده مدار

  .چار فرسایش شوندهاي انتهایی د ممکن است در اثر عایق سازي یا فشار بیشتر بر پیچ،می چرخند یا داراي ارتعاش یا حرکت می باشند

تناسب . در زمان عدم استفاده محکم شوند هاي دریچه اطمینانکاپ. سیلندرهاي گاز فشرده ایمن و در حالت ایستاده نگاهداري شوند

  .و به صورت منظم چک شوندمناسب بوده  باید هاي گاز فشرده gaugeشلنگ و 

  .تمیز شده و با ماده ضد عفونی مؤثر ضد عفونی گرددتجهیزات آزمایشگاهی و سطوح کاري آلوده شده با مواد عفونی 

 عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی •

 توصیه هاي زیر به کنترل مخاطرات شایع .باشد فیزیکی و زیستی فراوانی میکار آزمایشگاهی مستلزم مواجهه با عوامل شیمیایی،

  :آزمایشگاه کمک می کند

  :آزمایشگاه به صورت کلی شامل موارد زیر می باشدفهرستی از عوامل معمول به کار برده شده در 

  ترکیبات ارگانیک مانند استون، فرمالدیید، گزیلن و سایر حالل ها  -

  ترکیبات غیر ارگانیک -

   و وسایل اولتراسونیکUVمخاطرات فیزیکی مانند تابش  -

  )توبرکلوز(و باکتري) هپاتیت(مخاطرات بیولوژیک مانند ویروس ها -

  تیو  مانند ایزوتوپ هاي ید و سزیومایزوتوپ هاي رادیو اک -

سطح جهت تعیین باشند و  هاي مواجهه و اثرات مواجهه بیش از حد آگاه از مخاطرات، نشانه بایدآمیزکارکنان در معرض ترکیبات مخاطره

  .منظم آنها صورت گیردمواجهه کارکنان پایش 

و سطح )  مواجهه با تولوئن–مانند جیوه خون، اسید هیپوریک در ادرار  (نیتور مواجهه با مواد سمیاهاي زیستی کارکنان را براي منمونه-

  .در صورت لزوم بررسی شودهاي کبدي فعالیت آنزیم

  . شودراهکاري براي ذخیره صحیح، نحوه کار و دفع همه مواد شیمیایی اعمال-

  .دشو ایمنی اعمال هاي زیستیزدایی روتین و تأیید ساالنه کابینتراهکاري براي اطمینان از آلودگی-

  .در نظر گرفته شودراهکارهایی همراه با جزییات دقیق براي دفع مواد شیمیایی ریخته شده -

  .دشومیزها و سطوح را براي تجمعات جیوه ریخته شده چک -

  سرویس جراحی
  .ل هاي مختلف می باشدهاي عمل جراحی شامل گازهاي بیهوشی، بخارات آنان و بخارات حالآمیز یافت شده در اتاقمواد مخاطره
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  هاي بیهوشیگاز •
. بررسی قرار گیرد نشت آنان به صورت پیوسته مورد باید ،باشندرات ایمنی و نیز سالمتی میبه دلیل اینکه گازهاي بیهوشی داراي مخاط

  .رد مدارك ثبت به صورت روتین جهت بررسی نشت مورد آنالیز قرار گیه وحجم گازهاي بیهوشی مورد استفاده ثبت شد

اتیل اتر، سیکلوپروپان، انفلوران، هالوتان و ایزوفلوران اغلب مورد بخار دي. نیتروس اکسید بیشترین گاز بیهوشی مورد استفاده است

هاي عمل، نشت از تجهیزات به ویژه در زمان تجویز گاز بیهوشی با ماسک منبع اصلی گازهاي بیهوشی زاید در اتاق. گیرنداستفاده قرار می

  . به بیمار استصورتی

  گازهاي بیهوشی قابل اشتعال •
اند اما در برخی موارد ممکن است هنوز ها استفاده از ترکیبات بیهوشی قابل اشتعال را منسوخ ساختهبا وجودیکه بسیاري از بیمارستان

  :نمایند به کار گرفته شود استفاده میهاي قابل اشتعالهاي عملی که از بیهوش کنندهدر اتاق بایداقدامات زیر . مورد استفاده قرار گیرند

 باید عملکرد تجهیزات  وهاي عمل مورد استفاده قرار گیرد اتاق درتنها تجهیزات الکتریکی مورد تأیید دپارتمان مهندسی بیمارستان -

  .به صورت روتین چک شود

  .هویه آن به سمت بیرون صورت گیردهاي قابل اشتعال داراي محفظه جداگانه ذخیره مقاوم به آتش باشند که تبیهوش کننده -

 ه این ماده به صورت روتین از لحاظ رسانایی چک شود و نتایج مربوط، وه رساناي مورد تأیید پوشانده شودکف اتاق عمل با ماد -

  .نگهداري شود

  . پوشش رسانا در مواقع لزوم پوشیده شود - 

  گازهاي فشرده •
این . مقاصد در جراحی شامل اکسیژن، نیتروس اکسید، اتیلن اکسید و هوا می باشندگازهاي فشرده مورد استفاده براي بیهوشی یا سایر 

هاي جراحی مورد استفاده قرار کشی شوند یا به صورت مستقیم از سیلندرهاي سوییتگازها ممکن است دور از انبار ذخیره مرکزي لوله

تا اطمینان حاصل شود گاز تحویل داده شده منطبق بر عالمت اندازي یا هدایت بازرسی منظم و مناسب است توصیه اصلی، راه. گیرند

هایی مناسب براي ذخیره گازهاي اکسید کننده مانند اکسیژن و نیتروس مکان بایدعالوه بر این . خروجی از سیلندر یا خروجی می باشد

  .اکسید فراهم گردد

• Scavenging   
هایی قرار داده شود که داراي حداکثر جریان در مکان بایدهاي تنفسی  سیستمفرایند جمع آوري و دفع گازها و بخارهاي بیهوشی زاید از

  .این فرایند براي محافظت پرسنل اتاق عمل در مورد اجتناب از پراکنده سازي گازهاي بیهوشی در هواي اتاق می باشد. هوا باشد
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  دستورالعمل هاي عمومی •
هاي شناخته هاي جدید و اطالعات در مورد فرآوردهاز دسترسی به فرآورده بایدن افراد مسؤول سالمت و ایمنی دپارتمان جراحی بیمارستا

شود به عنوان یک ماده بالقوه مخاطره آمیز مورد به طور مثال متیل متاکریالت که در جراحی استخوان به کار برده می. شده آگاه باشند

  .بررسی قرار گرفته است

  :در سرویس جراحی یاري خواهد رساندهاي ذیر به محافظت کارکنان دستورالعمل

  .استفاده شود بایدمواد یکبار مصرف و غیره که نیازي به سوزاندن ندارند آوري جداگانه براي عاز ظروف جم -

 تا از شدههمه ذخایر و ابزار ها شمارش . دنها در ظروف مخصوص مقاوم به سوراخ شدن نگهداري شوها و نیدلابزارهاي تیز، تیغه -

  .نان در ملحفه و سایر وسایل که ممکن است توسط پرسنل بیمارستان حمل شود، پیشگیري شودانداختن آ

  .شودهاي در بسته نگاهداري  در مکانحوله و قیچی را در صورت عدم استفادههاي گیره -

ا حد امکان از سقف ت بایدها خطوط و کابل. د تا از لغزش افراد پیشگیري گرددشواي نصب هاي برق به گونهخطوط ساکشن و کابل -

  .آویزان شده یا زیر کف ساختمان نصب گردند

 .دگرداي مرور صورت دورهآموزش داده شود و به کارکنان تازه استخدام ه  براهکارهاي ایمن کار و مخاطرات سالمتی -

  رادیولوژي
  :استاندارد هاي مواجهه با اشعه یونیزان در جدول زیر نشان داده شده است

Type of standard 
Federal Radiation 

Council 

National Council 

on Radiation 

Protection and 

Measurements 

(NCRP #39) 

Commission (10 

CFR 20) 

OSHA(29 CFR 

1910.96) 

Radiation 

Worker:+  

Whole body 

5 rem/year, 

3 rem/quarter,  

not to exeed 

the cumulative  

lifetime limit 

5 rem/year, 

3 rem/quarter,  

not to exeed 

the cumulative  

lifetime limit 

5 rem/year, 

3 rem/quarter,  

not to exeed 

the cumulative  

lifetime limit 

3 rem/quarter 

Cumulative 

life-time limit 

5(N-18) rem 5(N-18) rem 5(N-18) rem 5(N-18) rem 

General population, 0.5 rem/year 0.5 rem/year 0.5 rem/year ---- 
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individual, 

whole body 

N-18 = age of worker minus 18 years. 

  

  هاي کنترل مواجهاتروش •

راههاي اصلی کاهش دوز . باشدمیزان محافظت مورد نیاز از منابع اشعه گاما و ایکس وابسته به انرژي تابشی و طول مدت استفاده می

 گاما محدود کردن زمان مواجهه، افزایش فاصله از منبع مواجهه، شیلد کردن منبع با مواد محافظ و اجتناب از هاي خارجی ایکس واشعه

  .بهبود تجهیزات، دانش و کاهش مواجهات به میزان زیادي ریسک تشعشع پرسنل را کاهش داده است. باشدمواجهات غیر ضروري می

  مسؤول محافظت از تشعشع •

این فرد مسؤول همه . گرددباشد که توسط فردي مسوؤل این کار اداره میاي جامع میرستان نیازمند برنامهحفاظت از تشعشع در بیما

یکی از وظایف این فرد پایش کارکنان و بیماران در معرض مواجهه . کامال در دسترس باشد بایدجوانب تشعشع در بیمارستان بوده و 

برنامه جامعی براي محافظت از کارکنان و بیماران در برابر تشعشع  بایدبنابراین این فرد . جهت فرا نرفتن سطوح مواجهه از حد مجاز است

آموزش کار با . از مواد رادیو اکتیو وروردي و خروجی از بیمارستان اطالع داشته و آن را ثبت نمایدبایداین فرد هم چنین . ریزي نمایدپایه

مواجهات کارکنان سبب کاهش  برنامه موفق  یک.از دیگر وظایف این فرد می باشدد رمواد رادیو اکتیو، پایش کارکنان و ثبت این موا

  .خواهد شد

  ثبت اسناد و مدارك •

  :حفظ شودبایداسناد زیر 

  مواجهات شخصی افراد -

  صورت موجودي رادیوایزوتوپ ها -

  مدارك مربوط به دریافت و دفع مواد -

  گزارش هاي پایش تشعشع -

  تجهیزات محافظتی •

بند، دستکش و پیش. اعمال شود بایددر غیر این صورت حفاظت مناسب .  باشد در تماس مستقیم با تشعشعبایدن نهیچ بخشی از بد

. وسایل محافظ چشمی سربی براي کارکنان حاضر در میدان مستقیم تشعشع یا مناطق داراي تشعشع باالتر از حد مجاز باید استفاده شود

هاي در صورت مواجهات مداوم مانند اتاق. ظ تخریب احتمالی مورد بازبینی قرار گیرندساالنه از لحا بایدهمه تجهیزات محافظتی 

  .شودآنژیوپالستی شیلد تیرویید و عینکهاي سرب دار توصیه می
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  :صورت گیرد بایداقدامات زیر براي کاهش مواجهات شغلی با تشعشع 

  . حق ورود به آن را داشته باشندمخصوصکامال مشخص باشند و تنها افراد  بایدهاي داراي منبع تشعشع اتاق -

  .هاي دربسته قرار داشته باشندهمه مواد رادیو اکتیو باید در پوشش -

  .کنترل هاي اشعه ایکس در محل قرار داده شوند -

  .همه وسایل اشعه ایکس پیش از استفاده از لحاظ جایگیري صحیح فیلتر ها و عدم وجود تشعشع ثانویه بررسی شوند -

  .درب اتاق بسته باشد ز اشعه ایکسحین استفاده ا -

  . و هشدار هاي بینایی مجهز باشدنیتور تشعشع، قفل داخلی درباتاق هاي درمان به ما -

  .به صورت دوره اي چک شوددر واحدهاي درمانی رادیولوژي با استفاده از دوزیمتر کالیبراسیون سیستم  -

  .س تنها پرسنل آموزش دیده و بیمار حق ورود دارند یونیت هاي پرتابل رادیو ایزوتوپ یا اشعه ایک حاويدر اتاق -

  .کامال مشخص باشندبایدبیماران دریافت کننده ایمپلنت هاي رادیو اکتیو یا پروسه هاي درمانی رادیولوژیک  -

  .وش هاي صحیح آلودگی زدایی پیروي گردددر صورت نارسایی متد هاي کنترلی از ر -

براي کارکنان حاضر در میدان مستقیم تشعشع یا مناطق داراي تشعشع باالتر از پیش بند، دستکش و وسایل محافظ چشمی سربی  -

  .حد مجاز استفاده شود

  .همه وسایل محافظتی ساالنه از لحاظ نشتهاي احتمالی در سرب بازبینی شوند -

  .شوددر صورت مواجهات مداوم مانند اتاق هاي آنژیو پالستی شیلد تیرویید و عینکهاي سرب دار توصیه می -

  .دهه افراد باردار با تشعشع پرهیز گرداز مواج -

  اقدامات کنترلی مواد رادیواکتیو •

احتیاط هاي مختلفی . دنهاي مختلفی در بیمارستان مورد استفاده قرار گیرمواد رادیواکتیو بر خالف اشعه ایکس ممکن است در مکان

جهات بیش از حد و ناخواسته پرهیز گردد بلکه باید از تماس پوستی از موا بایدحین کار با این مواد الزم است به این صورت که نه تنها 

ها و نیز هنگام کار در آزمایشگاه بایدبراي پیشگیري . دهاي ایجاد شده اجتناب شوم یا آسیبیا هر گونه ورود ماده رادیواکتیو به بدن از زخ

  .با این مواد اقدامات محافظتی مناسب اعمال گردد

  اربرنده مواد رادیواکتیوهاي تشخیصی به کروش •

بنابراین بیماران استفاده کننده از این داروها به . نمایندهاي تشخیصی از مقادیر اندك این مواد با نیمه عمر کوتاه استفاده میاغلب روش

  :موارد زیر را رعایت کنند بایدها کارکنان این بخش. دهندمیزان اندکی دیگران را در معرض مواجهه قرار می

  .هاي تشخیصی را پایش نماید به طور مثال حمل ادرار یا مدفوع حاوي این مواد به دقت صورت گیرد مسؤول همه روشفرد -
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هاي ضد در طول جمع آوري، انتقال ادرار یا مدفوع داراي مواد رادیواکتیو و نیز حین تمیز کردن وسایل آلوده به این مواد دستکش -

  .آب پوشیده شود

  . از راه فاضالب بهداشتی دفع گرددمارانادرار و مدفوع این بی -

  .وسایل در تماس با مواد رادیو اکتیو به عنوان رادیواکتیو فرض شده و به همان صورت دفع شود -

شود بازدم آنان از طریق مجاري داراي شیلد مناسب به باالي زمانی که مقادیر کمی از گاز هاي رادیواکتیو به بیماران تجویز می -

  .اي ایمن از محدوده هواي دریافتی ساختمان قرار داشته باشددفع این گازها در فاصله. رددساختمان تهویه گ

  هاي درمانی استفاده کننده از مواد رادیواکتیوروش •

  :هاي زیر حین مراقبت از بیماران دریافت کننده مواد رادیواکتیو پیروي نماینداز دستورالعمل بایدها شاغل در این بخشکارکنان 

  .بازه زمانی براي پرسنل جهت مراقبت از بیمار اعمال نماید بایدسوؤل محافظت از تشعشع فرد م -

  . به بیمار، پرونده و تخت وي الصاق گردد"احتیاط رادیواکتیو"عالیم مربوط به  -

  .ار گردندهدف وارد اتاق بیمگونه کار دیگري از جمله مالقات بیجهت امور مراقبت از بیمار و نه هیچ بایدکارکنان تنها  -

 1مدت مالقات حداکثر . از ورود کودکان و افراد باردار باید ممانعت شود.  فوتی بیمار قرار گیرند6کنندگان در فاصله حداقل مالقات -

  .ساعت می باشد

  .کارکنان باردار نباید به مراقبت روتین از این بیماران گماشته شوند -

 .اسخگوي سؤاالت در مورد نحوه کار و نیز دفع پوشش و ابزارهاي آلوده باشندپ بایدفرد مسؤول تشعشع بیمارستان و پزشک بیمار  -

این موارد . نمایند ممکن است ملحفه، پوشش خود، ظروف و پوست را آلوده نمایندبیمارانی که ماده رادیواکتیو را از راه دهان دریافت می

  . دباید سریعا به اطالع مسؤول محافظت از تشعشع بیمارستان رسانده شو

.  ساعت از تجویز دهانی مواد رادیو اکتیو ممکن است ادرار بیماران براي سنجش مواد رادیو اکتیو مورد بررسی قرار گیرد48 تا 24پس از 

اکتیو به یکی از بیمارانی که ماده رادیو. هاي بهداشتی معمول استفاده نمایدآوري ممکن است بیمار از سرویسدر صورت عدم جمع

گردد، ممکن است اشعه گاما با انرژي باال را تشعشع کنند یا ممکن است منبع پانسمان یا بانداژهاي آلوده نان تزریق میحفرات بدن آ

در صورت رنگی شدن یا آلودگی . هاي جراحی صورت گیردتعویض این موارد باید تحت نظر پزشک مسؤول و با دستکش. جراحی باشند

ایل مخصوص برداشته شوند و پزشک مسؤول و نیز مسؤول حفاظت از تشعشع بیمارستان فورا با فرسپس یا وس بایدپانسمان با خون 

  .مطلع گردند

براي این بیماران . بیمارانی که ماده رادیواکتیو به تومور آنان تزریق می گردد ممکن است تا مدتی مقادیر قابل توجهی تشعشع نمایند

هاي قابل برداشت کنند یا داراي تیوب و نیدلتراپی دریافت میبیمارانی که براکی. هاي خاص موجود پیروي گردداز دستورالعملباید
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هاي آغشته به سرب فاقد هر گونه محافظت در برابر تشعشع بند یا دستکشدر این موارد پیش. باشندهستند داراي بیشترین مخاطره می

  :باید اجرا گرددن بیماران  مراقبت از ایجهتهاي زیر دستورالعمل. باشندانرژي باال گاما می

  .قرار داشته باشد) قبل یا بعد از کارگذاري( هیچ فردي نباید بیش از حد لزوم در نزدیکی ماده یا وسیله رادیواکتیو تجویزي  •

 تمامی این افراد به. هر یک از پرسنل حاضر شده بر بالین بیمار پس از انجام پروسه درمانی حداکثر فاصله ممکن را حفظ نمایند •

  .عنوان در معرض مواجهه در نظر گرفته می شوند

  .یک از کارکنان بیمارستان اجازه حضور در آسانسور با این بیماران را نداردهیچ •

  .این بیماران باید تا صدور دستورات الزم در اتاق خود باقی بمانند •

  .ایرین و نیز کدر شدن گرافی اجتناب شوددر حداقل زمان ممکن انجام شود تا از آلودگی س بایدگرافی اشعه ایکس این افراد  •

  .هاي رادیو اکتیو افتاده از بیمار بررسی شوندملحفه، پوشش یا تخت و سایر وسایل بیمار به صورت منظم از لحاظ تیوب و نیدل •

وب، نیدل یا  و اتاق بیمار و وسایل وي براي یافت تیاطالع داده شودپزشک مسؤول به در صورت مشاهده مشکلی در پانسمان بیمار  •

  .وسیله کارگذاري شده جست و جو شود

در صورت شل شدن کپسول، نیدل یا وسیله رادیواکتیو دیگر بیمار، وسیله مذکور با فرسپس در ظرفی در اتاق خود بیمار قرار داده  •

  .شود

  .حمام و شستشو در تخت تا زمان وجود وسیله در محل حذف گردد •

  .شته شود و تا زمان دفع شدن در مکان مناسبی نگهداري شوندپانسمان تنها توسط افراد مسؤول بردا •

  .مالحظه خاص براي مایعات دفعی بیمار و نیز ظروف وي وجود ندارد •

  .اختیار فرد مسؤول براي دفع مناسب قرار گیرد پس از خروج وسیله از بدن بیمار آن وسیله •

  پرسنل موقت
-هاي مختلف را بر عهده دارند و با طیف وسیعرخشی وظیفه آموزشی در بخشدانشجویان پزشکی، پرستاري و سایر پرسنل  به صورت چ

هاي جدید، راهکارهاي صحیح کارکنان موقتی غالبا با مخاطرات دپارتمان. تري از مخاطرات در مقایسه با سایر افراد ثابت مواجهه دارند

  .ران آشنایی ندارند کارکردن و سایر وسایل الزم براي پیش گیري از آسیب یا بیماري خود و دیگ

که در دوران (و برخی دانشجویان پرستاري پزشکان با ساعات کار طوالنی محرومیت از خواب یکی از مشکالت دانشجویان پزشکی و 

 و  تحریک پذیري و افسردگیمحرومیت از خواب می تواند سبب اختالل حافظه،. محسوب می گردد) تحصیل خود مشغول به کار هستند

  . شودط بین فردي رواباختالل 
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هاي آموزشی یا در مواردي که این افراد آموزشی ها ممکن است در طول دورهمخاطرات شیمیایی کارکنان آزمایشگاهی و سایر تکنسین

  . بیشتر  باشد، راهکارها را نیاموخته اندآساندر زمینه ایمنی و سالمت دریافت ننموده اند یا نحوه اجراي سریع و 

داروها یا سایر وظایف   کاربرد،جویان پرستاري که از چگونگی محافظت از خود اطالع ندارند، ممکن است تعویض لباسبه طور مثال دانش

هاي قرار داده  اول تحصیل خود را در کنار کاداودانشجویان پزشکی ساعات بسیاري از سال. خود را در مجاورت بیماران عفونی انجام دهند

گیرند و افرادي که آموزش می. دون آنکه از خطرات و چگونگی پرهیز از آن اطالع داشته باشندگذرانند بشده در فرمالدیید می

دانشجویان . نمایندکنند و در مورد پرسش از علت انجام این وظایف مکث میدانشجویان، احساس فشار از وظایف محول شده به خود می

شوند و از بیماري به هاي عفونی آموزش داده میاز خطرات انتقال بیماريگیري هاي موقت  کمتر در مورد پیشداوطلب گذراننده دوره

  .شوندبیمار دیگر براي انجام وظایف خود منتقل می

 به صورت دریافت کنند وآموزش بهینه و کافی در مورد سالمت و ایمنی در بیمارستان باید کارکنان موقتی ،براي حل این مشکالت

 داراي وقت کافی براي انجام دقیق و ایمن کارهاي خود .ه قرار است دوره خود را بگذرانند آموزش ببینندهایی کاختصاصی براي دپارتمان

داراي استراحت کافی براي انجام . گویی به سؤاالت آنان وجود داشته باشدنظارت کافی براي نظارت بر عملکرد آنان و نیز پاسخ. باشند

 .ایمن وظایف خود باشند

  کنترل مخاطرات
مخاطرات ایمنی شناسایی . بندي شوداولویت بایدشناخت و ارزیابی مواجهات بالقوه و مسایل ایمنی در بیمارستان، کنترل مخاطرات با 

هاي آموزشی براي افراد نظیر راهکارهاي بلند کردن صحیح اجسام  و کار با تجهیزات الکتریکی به خوبی اصالح گردد و برنامه بایدشده 

براي . کامال براي اجتناب از مخاطرات آموزش ببینندبایدفرادي که به صورت بالقوه در معرض مخاطرات متعدد قرار دارند ا. ریزي گرددپایه

  .صورت گیرد بایدپیشگیري از مواجهه نیز اقدامات کنترلی 

هاي کار و وسایل حافظت هاي مهندسی، شیوهاقدامات کنترلی که براي مخاطرات زیست محیطی وجود دارد مشتمل بر جایگزینی، کنترل

 .باشدهاي مراقبت پزشکی میفردي، اقدامات مدیریتی و برنامه

  

   مخاطراتهاي هشدارسیستم
  :هر سیستم هشدار مخاطره می بایست

  . براي پیشگیري از آسیب، بیماري و مرگ را فراهم نماید امکان هشدار سریع -

  .مرتبط با عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک را تشریح نماید) نی مدتطوال(و مزمن ) کوتاه مدت( اثرات سالمتی شناخته شده حاد -

  .گیري یا کاهش مخاطرات را تشریح نمایدعملکردهاي الزم براي پیش -
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  .دستورالعمل براي به حداقل رساندن آسیب یا بیماري در صورت رخداد مواجهه را فراهم نماید -

  . بگیردطرحی براي برخورد با وضعیت هاي اورژانس در نظر -

  .گروه در معرض خطر را مشخص نماید تا اطالعات در اختیار گروه صحیح قرار گیرد -

  .کار هاي الزم براي موارد آسیب یا بیماري را مشخص نماید -

  جایگزینی
به طور . باشد میزیان بارهاي ایمنی و سالمت شغلی جایگزینی عوامل آزارسان یا مخاطرات با موارد کمتر گیري در برنامهبهترین راه پیش

کننده هاي جدید یا مواد پاكجایگزینی آزبست در ساختمان. اندمثال گازهاي بیهوشی انفجاري با گازهاي غیر قابل اشتعال جایگزین شده

  .باشددر صورت شکایت کارکنان از درماتیت از دیگر موارد می

  کنترل هاي مهندسی
این اصالحات  . باشد میکنانتجهیزات براي کاهش یا از بین بردن مواجهات کارهاي مهندسی در برگیرنده اصالح محیط کار یا کنترل

 و رجداسازي بیماران یا فرایندهاي کاري از مخاطرات، بسته نمودن تجهیزات یا فرایندهاي کا. شامل تهویه عمومی و موضعی می باشد

  .باشند کنترل هاي مهندسی می براي کاهش سطح صدا  از جمله جایگزینی تجهیزات مانند اضافه نمودن عایق

  نحوه انجام کار

هاي به طور مثال کارکنان، پرستاران یا پزشکانی که نیدل. آمیز باشد و افراد دیگر مخاطرهکارکنانتواند براي نحوه انجام وظایف کاري می

پرسنلی . کنند و نیز خود ایجاد مینمایند مخاطره جدي براي سایر پرسنل خدمات، رختشویخانهمصرف شده را به طریقه ایمن دفع نمی

و کارکنان آزمایشگاهی که به جاي استفاده از حباب الستیکی با دهان کنند میکه بدون درخواست کمک براي نجات بیماران تالش 

  .برندنمایند نیز خطر آسیب یا آلودگی خود را باال میپیپت می

  وسایل حفاظت فردي
 ear plug،ear muff، )هاي جراحینه ماسک( ، رسپیراتور)apron( محافظ، پیش بند وسایل حفاظت فردي شامل دستکش، عینک

گذارند آخرین خط کنترل  میخود فردردي مسؤلیت حفاظت را بر عهده با توجه به اینکه وسایل حفاظت ف. باشدهاي محافظ میو چکمه

غیرمنتظره با عوامل شیمیایی فیزیکی یا زیستی که ممکن مواجهات مقابله با الزم جهت تجهیزات . باشندمخاطرات در محیط کار می

  . است منجر به عواقب جدي شود در دسترس باشد

داري مستلزم هنگ. از این وسایل به خوبی نگهداري شود بایدباشد و عالوه بر آن غالبا استفاده از وسایل حفاظت فردي حین کار سخت می

ت فردي این استفاده از وسایل حفاظبنابر.  و تناسب براي هر فرد استنیازمند آزمایش مکررکاربرد رسپیراتورها نیز . پایش و آموزش است

  : شرایط ذیل استمنوط بهه سالمت و زندگی دخواسته تهدید کننجهت اجتناب از مواجهات نا
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  .باشدهاي اداري و مهندسی امکان پذیر نمیدر هنگامی که کنترل -

  . باشدها اعمال شدهدر شرایطی که این کنترل -

  تخریب تجهیزات -

فرایند انتخاب .  استايکارشناس بهداشت حرفهنیازمند ارزیابی به وسیله یک فرد آموزش دیده مانند انتخاب مناسب پوشش شیمیایی 

  :باشد شامل موارد زیر بایدپوشش محافظ شیمیایی 

  ارزیابی شغل یا وظایف شغلی-

  .باشدیهایی از بدن که نیازمند محافظت مسازي بخشمشخص-

  .دهدهاي شغلی خود را میپذیري که به کارگر اجازه انجام فعالیتسازي انعطافمشخص-

ارزیابی وضعیت مواجهه در صورت مواجهه با مواد شیمیایی، سمیت این مواد شیمیایی و غلظتی از مواد شیمیایی که کارکنان در معرض -

  .آن خواهند بود

-  پوشش محافظ مواد شیمیایی براي مقاومت در برابر مواد شیمیایی حین استفاده و پیش، ظرفیتارزیابی اطالعات آزمایشگاهی در مورد-

  . گیري از نفوذ این مواد شیمیایی 

  ارزیابی مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه و در صورت امکان در محل کار-

  

  : شامل موارد زیر می باشد مواد شیمیاییهاي محافظ در برابرفرایندهاي استاندارد عملیاتی براي کاربرد پوشش

  هاي محافظ شیمیاییهاي پوشیدن و درآوردن پوششآموزش راه -

  آموزش دفع مواد زاید -

  بخشی پوشش محافظ شیمیاییاي اثزارزیابی دوره -

NIOSHایندهاي هاي موجود اثربخشی فرکند جز در مواردي که دادهاز پوشش محافظ مواد شیمیایی توصیه نمی  استفاده مجدد

  .کندهاي محافظ در برابر مواد شیمیایی اثبات میزدایی را در حفظ کارایی پوششآلودگی

   محافظت چشم و صورت -

محافظت شیمیایی با شیلدهاي صورت در مواردي مشتمل بر مواجهه با  ذرات پران، تراشه، جرقه یا پاشیدن مایعات مانند مواد خورنده، 

هاي مولد تراشه و از وسایل محافظت فردي و پوشش محافظ حین کار با ماشین بایدسنل رپ. گردده میحالل، خون، مایعات بدن استفاد

بایست محافظت کافی در برابر شیلدهاي محافظ چشمی و صورت می. غبار یا در هنگام کار با ترکیبات سمی و خورنده استفاده نمایند

چنانچه . به آسانی تمیز و ضد عفونی گردد بایدوسایل مورد استفاده . هم نمایدباشد فرااي که کارگر در معرض آنان میمخاطرات ویژه
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با عینک تناسب داشته  بایدهاي محافظ چشمی دارند پوشش محافظ  نیاز به استفاده از پوشش،کنند استفاده میعینکی که از پرسنل

  .باشد

   محافظت از سر -

 مورد هستنداردي که پرسنل در معرض ضربه ناشی از سقوط یا اشیا معلق مو براي محافظت سر در) کاله ایمنی(هاي مخصوص کاله

  .گیردمی استفاده قرار 

   محافظت از پا -

ها به استفاده از این نوع کفش. شودگیري از آسیب پاها در اثر سقوط اجسام یا سایر مخاطرات توصیه میهاي ایمنی براي پیشکفش

فضاهاي مرطوب و  در. نقل بسیار حایز اهمیت است  اجسام سنگین یا حین حمل وخصوص در صورت حمل اجسام سنگین یا کار با

هاي یکبار مصرف محافظ کفش براي به حداقل رساندن پوشش. بایست مدنظر باشدلغزنده پوشش مناسب پا با کشش خوب می

  .در دسترس باشدباید الکتریسیته ساکن در واحد هاي جراحی 

   محافظت شنوایی  -

 .وسایل محافظت فردي و آموزش براي استفاده از آن را دریافت نمایند باید صدا از حد استاندارد فراتر باشد کارکنان چنانچه میزان

   تنفسیت محافظ -

را در صورت آلودگی هوا با ) هاي جراحی که محافظت تنفسی را تأمین نمی نمایندنه ماسک(محافظت تنفسی مورد تأیید  بایدکارفرما 

محافظت تنفسی تنها در صورتی براي . اي مضر، فیوم، میست، گاز، بخار یا میکروارگانیسم در اختیار کارکنان قرار دهدغلظت باالي غباره

  .ها در حال اجرا باشندهاي اداري یا مهندسی امکانپذیر نباشد یا در صورتی که این کنترلرود که کنترلکنترل به کار می

  .هاي هر کالس از رسپیراتور آگاه باشدد که از محیط کار و محدودیتتوسط افرادي انتخاب گرد بایدرسپیراتور 

 محافظت پیش بینی ،بدون برنامه کامل محافظت تنفسی. باشد انتخاب آن حایز اهمیت می اندازه به،استفاده صحیح از یک رسپیراتور

ارزیابی پزشکی، تست تناسب رسپیراتور و برنامه ایجاد انگیزه، ،  آموزش.فراهم نخواهد شدشده حتی در صورت انتخاب صحیح رسپیراتور 

  .نگهداري رسپیراتور از اجزاي اصلی برنامه محافظت تنفسی می باشند

  کنترل اداري
هاي زمانی آمیز در دورههاي اداري مشتمل بر کاهش مواجهه کلی روزانه با دور کردن کارگر از محیط داراي مواجهه با مواد مخاطرهکنترل

هاي اداري کنترل. شود که کنترلهاي مهندسی در محیط کار اثربخش نبوده باشدها زمانی به کار گرفته میاین کنترل. خاص می باشد

  :شامل موارد زیر می شوند

  هاریزي مجدد کاري براي کاهش چرخش شیفتبرنامه-

  هاي گرم افزایش دفعات زمان استراحت براي افرادي شاغل در محیط-
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  کیبرنامه هاي پایش پزش-

  طراحی برنامه-

یا تأثیر مواجهات بر سالمت ) گیري سطح سرب خونمانند اندازه(راهکارهاي مناسب پزشکی براي ارزیابی میزان مواجهات محل کار -

  )مانند ارزیابی میزان افت شنوایی(کارگر 

  .اي صورت گیردهاي بهداشت حرفهیابیها و نیز ارزبرنامه پایش پزشکی بر اساس اطالعات حاصل از بررسی ایمنی و سالمت بخش باید-

  :هاي پایش پزشکی مطرح گرددبراي طراحی برنامه بایدهاي زیر پرسش

معاینات مولتی فازیک یا سایر معاینات عمومی مخاطرات اختصاصی را  باشند؟آیا تست هاي منتخب براي مواجهات بالقوه اختصاصی می.1

  .دهندهدف قرار نمی

نمایند؟ گرافی سینه ممکن است آزبستوز را شناسایی نماید اما ازبستوز عموما ثرات مضر سالمتی را شناسایی میهاي منتخب اآیا تست.2

  .بنابراین گرافی ساالنه براي آزبستوز به کارکنان جدیدالورود کمک نخواهد کرد. شودتا ده سال یا بیشتر از مواحهه اولیه ایجاد نمی

د؟ گرافی سینه ممکن است برخی بیماریها را شناسایی نماید اما در عین حال بیمار را در معرض انبی ندارجآیا تست منتخب عوارض .3

  . در برابر سودمندي آن سنجیده شودعوارض جانبیبایدهنگام انتخاب یک تست غربالگري .  قرار می دهد  اشعهتابش

عالوه بر این بخش سالمت کارکنان . شود گنجانده میدر برنامه پایش پزشکی سالمت کارکنان بایدهاي اختصاصی براي هر شغل تست.4

د نمان(یا اینکه اختصاصی آن منطقه باشد)  مانند فشار خون باال(  باشندممکن است ممکن است شرایطی را که لزوما مرتبط با شغل نمی

  .را آزمایش نماید) هاي پوستی خاص آن منطقه تست
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  خودآزمایی

  ؟  .در واحد استریل سازي کدام مخاطره پرسنل این بخش را تهدید می کند-1
   گرما- بخار فرئون                       د-نور                         ج–سوختگی ناشی از بخار                    ب -الف

  
  کدام مورد جزء عوارض پاك کنندهها نمی باشد؟ -2

   مشکالت تنفسی- سمیت         د- سوختگی         ج- درماتیت           ب–الف 
  
  در مورد استفاده از تجهیزات الکتریکی کدام یک از احتیاطات  زیر باید انجام شوند؟ -3

  . تخت قرار گیرندکنار زمین متصل شده و کابل ها در هي داراي وسایل الکتریکی بتخت ها -الف
 ،برنامه اي براي چک منظم همه وسایل الکتریکی مانند خشک کن هاي مو و غیره که توسط بیماران به بیمارستان آورده می شود -ب

  تدوین و اجرایی گردد
از به کار بردن وسایل الکتریکی متصل به زمین مانند قهوه جوش، پنکه، هیتر هاي پرسنل، بیماران، مالقات کنندگان و سایر افراد  -ج

  قابل حمل، رادیو و غیره منع شوند
   همه موارد–د 
  
  به جز   کنترل هاي اداري شامل موارد زیر می شوند-4

برنامه ریزي مجدد کاري براي کاهش چرخش شیفت ها -الف  
فرادي شاغل در محیط هاي گرم افزایش دفعات زمان استراحت براي ا -ب  
برنامه هاي پایش پزشکی -ج  
  ایجاد چرخش در شیفتها-د
 

جهت پیشگیري از ایجاد اشتعال در اتاق عمل  کدام اقدام زیر صحیح است-5  
 هیج مربوط این ماده به صورت روتین از لحاظ رسانایی چک شود و نتا، ورساناي مورد تأیید پوشانده شودنا کف اتاق عمل با ماده -الف

.نگهداري شود  
 عملکرد تجهیزات  و اتاق هاي عمل مورد استفاده قرار گیرد درتنها تجهیزات الکتریکی مورد تأیید دپارتمان مهندسی بیمارستان -ب

.بایدبه صورت روتین چک شود  
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.ه سمت بیرون صورت گیردبیهوش کننده هاي قابل اشتعال داراي محفظه جداگانه ذخیره مقاوم به آتش باشند که تهویه آن ب -ج  
  مورد ب و ج صحیح است-د
 
 

  کلید واژگان
 central supply   ذخیره مرکزي

 Hospital hazard  مخاطرات بیمارستانی

 Occupational health  سالمت شغلی

 Mutagenic  موتاژن 

 Teratogenic  تراتوژن

 Disinfectant  مواد ضدعفونی کننده

 Personal Protection  حفاظت فردي
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