
  

  ی
  ی 
  "ی

شی
ومی
شی

  

موزش
 عمو
ربخش

13

١ 
 

  

ه آم
دی
تبار

  

393

جزوه
نمند
ه اعت

اییز

جز"
توان 

ویژه

پا     

و

        



٢ 
 

  

  :تهیه کنندگان به ترتیب حروف الفبا

  سوپروایزر کنترل عفونت : صدیقه حیدری مقدم 

  سوپروایزر آموزشی: مرضیه خامه چیان 

  کارشناس بهداشت حرفه ای: سید محمدرضاخراسانی 

 دبیر کمیته بهبود کیفیت: سمانه ذاکری 

  مسئول واحد مددکاری اجتماعی: زهرا روحی 

  مسئول واحد بهداشت: نرجس زیلوچی 

 کارشناس ایمنی بیمار: سعیده سادات مهماندوست 

  

  

  آموزش پرستاری: گردآوری و تنظیم

   



٣ 
 

  

 فهرست مطالب   
 ردیف عنوان شماره صفحه

 1  بهبود کیفیت 4

 2  مهارت های رفتاری و ارتباطی 6

 3  کنترل عفونت و بهداشت محیط 10

 4  مدیریت بحران 20

 5  بیمار حقوق 23
 6  ریوی پایه -احیای قلبی 25

 7  ایمنی بیمار 31

 8  مدیریت خطر 35

 9  برخورد با بیمار در حال احتضار 37

 10  اطفاء حریق 41

 11  ایمنی و سالمت شغلی  47



۴ 
 

  بهبود کیفیت

  :بهبود کیفیتعمومی مفاهیم 

فرایند تصمیم گیری درباره اهداف ، منابع مورد نیاز برای نیل به اهداف و چگونگی تخصیص منابع :برنامه ریزی استراتژیک  

  . سازمان را برنامه ریزی استراتژیک می نامند 

دهد که سازمان به چه کاری مشغول بوده وبه چه نیازی از  سازمان بوده ونشان می بیانگر فلسفه وجودی:رسالت یا ماموریت  

   .دهد محیط کار وجامعه پاسخ می

  .افق بلند مدت اهداف سازمان است که از آرمانها از لحاظ زمانی کوتاهتر می باشد: دورنما 

آرمان ها نقطه مطلوب آرزو های سازمان می باشد که سازمان با نگاه به آن امیدوارانه در جهت ماموریت خود حرکت می :آرمان 

 . کند

ارزش ها تابع زمان نیستند و اصول . آن چیزی است که سازمان بخاطر حفظ آن  حاضر به تحمل هزینه خواهد بود : ارزش 

  . اساسی و باورهای پایه ای سازمان می باشند

درزمره فعالیتهای قابل کنترل سازمان قرار می گیرند که سازمان آنها را به شیوه بسیار عالی انجام می دهد که  :نقاط قوت 

  .تحقیق وتوسعه و سیستم های اطالعاتی به وجود می آیند درسایه فعالیت های مدیریتی ، بازاریابی ، امور مالی ،

سازمان قرار می گیرند که سازمان آنها را به شیوه بسیار ضعیف انجام می دهد که درزمره فعالیتهای قابل کنترل  :نقاط ضعف 

   .تحقیق وتوسعه و سیستم های اطالعاتی به وجود می آیند درسایه فعالیت های مدیریتی ، بازاریابی ، امور مالی،

دولتـی، فـن آوری و رقابـتی  نونـی، قا  بوم شناسی، محیطی، سیاسی،  رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،:فرصت 

    .است که می توانند به میزان زیادی درآینده به سازمان منفعت برسانند که به میزان زیادی خارج از کنترل سازمان است

بـتی دولتـی، فـن آوری و رقا  قانونـی،  بوم شناسی، محیطی، سیاسی،  رویدادها وروندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، :تهدید 

  .برسانند که به میزان زیادی خارج از کنترل سازمان است است که می توانند به میزان زیادی درآینده به سازمان زیان

 .به مجموعه نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان اطالق می گردد :عوامل داخلی 
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  .به مجموعه فرصت ها و تهدیدهای یک سازمان اطالق می گردد: عوامل خارجی 

نقاط قوت در آن، استـراتـژی هـایی اسـت که با استـفاده از  : Strength Opportunity (SO)استراتژی های 

  .جهت بهره گیری از فرصت ها تدوین می گردد

استراتژی هایی است که با استفاده از آن تهدیدات کنترل گردیده و یا : Strength Threats (ST) استراتژی های 

  . تبدیل به فرصت می گردد

  دکتربهشتی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهیدرسالت   

ما عهده دار ارتقاء سطح سالمت جامعه با رعایت استانداردهای اعتباربخشی و حاکمیت بالینی از طریق ارائه خدمات تخصصی و فوق 

گیری ازعلم و فن آوری تخصصی،آموزش فراگیران علوم پزشکی و انجام پژوهشهای بالینی در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه با بهره 

 .روز می باشیم و خود را در مقابل آحاد مردم و مسئولین پاسخگو می دانیم
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  ارتباطیرفتاری و  مهارت های

  :مهارت های ارتباطی 

منطبق بر به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول بوده و  توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران مهارت های ارتباطی عبارت است از

تحقیق و پژوهش های مختلف نشان داده اند هر چه ارتباط های اجتماعی سالم تر و بیشتری داشته باشید، از سالمت . عرف جامعه باشد

بسیار مهم است که در شروع زندگی بزرگسالی خود با این مهارت ها آشنا شده، آنها را تمرین و . جسمی و روانی باالتری برخوردار خواهید بود

برای آنکه مهارتهای اجتماعی بهتری داشته باشید، از اصول زیر استفاده . کرار کرده و در صورت نیاز از دیگران و متخصصان مشورت بگیریدت

  :کنید

  .دیگران را دوست داشته باشید و این عالقه و توجه را نشان دهید •

کار دیگری انجام .به طرف مقابل نگاه می کنید:گوش دادنشنیدن با گوش دادن فرق دارد، چرا که در.سعی کنید شنونده فعالی باشید •

  . گوینده را تشویق به ادامه صحبت می کنید.نمیدهید مثل شماره تلفن گرفتن و با گفتن کلماتی مثل آها، اوهوم

 ارتباطی افرادی که در ارتباطات خود را باالتر از دیگران می دانند، معموال دچار مشکالت.در ارتباطات،خود را باال نبرید •

  .ارزشمندی انسان به وجوداوست نه مدرک،ثروت،هوش،زیبایی،مقام وموقعیت اجتماعی واقتصادی.میشوند

دیگران با شما به همان صورت برخورد . همیشه سعی کنید که برای خود ارزش و احترام قائل باشید.در روابط، خود را پایین نیاورید •

  . یدخواهند کرد که شما در مورد خود صحبت می کن

  . در ارتباط و روابط خود،سعی کنید بر اساس عقیده، نظر و سلیقه خود صحبت کنید.سعی نکنید خود را سانسور کنید •

  .در دوستی های خود، افراط و تفریط نکنید •

  . انندمردم تمایلی ندارند با افرادی ارتباط برقرارکنندکه عبوس و بی اعتنا به دیگر.رفتارهای غیرکالمی مناسبی داشته باشید •

هیچ کس دوست ندارد با کسی هم کالم شود که دهانش بوی بدی می دهد و بد لباس .به ظاهر و آراستگی خود توجه داشته باشید •

  .کوتاه کردن ناخن هاو نظافت شخصی چیزی است که از عهده یک فرد معمولی برمی آید,حمام کردن. مرتب، تمیز و آراسته باشید.است

گاهی از دوستان نزدیک و صمیمی خود و افرادی  .نسبت به خود بررسی کنید و در مورد آنها فکر کنیدگاهی نظرات دیگران را  •

 .که آنها را قبول دارید در مورد رفتار و برخوردهای خود سوال کنید
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 :نکته برای افزایش مهارتهای ارتباطی 10

. 7 مذاکره کنید. 6  درک اصول ارتباطی. 5بپرسید  . 4 به ارتباط غیرکالمی بها بدهید. 3 بخوانید. 2بشنوید .1

بر کشمکش ها پیروز . 10  به آسانی نگذرید از کنار بازخورد. 9   درجمع صحبت کنید. 8 یادداشت برداری کنید

در بسیاری اوقات در شرایط قرار . مودب و محکم باشید,در کشمکش هاکه بخش جدایی ناپذیرارتباط متقابل و روابط کاریست شوید

رو به :اده کنیدمی گیرید که با دیگران آشنایی ندارید برای آنکه بتوانید ارتباطی را شروع کنید بهتر است از روش های زیر استف

از سوال های باز .در صورت تمایل فرد مقابل،صحبتی را شروع کنید.به دیگران نگاه کنید .دیگران داشته باشید

توان به  در ارتباط غیرکالمی می .از صحبت های فرد موضوعی برای ادامه صحبت بیابید.تندروی نکنید.استفاده کنید

شکل  ارتباط غیرکالمی .اشاره کرد  لمس کردن و حتی طرز لباس پوشیدن کانشی ،حالت بدن، حالت چهره، نوع نگاه ، حرکات ت

 .گیرد ولی ارتباط کالمی اغلب ذهن هشیار را دربرمی دارد ناخودآگاه 

  :انواع ارتباط غیرکالمی 

 چشم، سرتکان دادن وحرکات : ها  ـ تنظیم کننده 4حاالت چهره: ـ نمایش احساس و عاطفه  3ها ـ عالمتها و نشانه 2ـ لمس کردن 1

لحن صدا، بلندی و : ـ فراسخن  6.روی هم دست به سینه شدن، انداختن زانو به: ـ حاالت بدن  5.انتقال وزن از یک پا به پای دیگر

 کوتاهی صدا

 : دادن پویا به قرار زیر است عناصر مهم در گوش دادن، توجه کردن و پاسخ

خودداری  ـ از گفتن کلماتی که به نوعی تعصب را برساند 3.چشمی داشته باشیدـ تماس  2.ـ در نقش گوش دهنده ظاهر شوید 1

جمع بندی  ـ حرفهای شنیده را در قالب عبارات کوتاه خالصه و 5.… راستی آه، آها،. ـ از عبارت کوتاه شده استفاده کنید 4.کنید

 نشانه توجه شنونده. ـ از باز خورد استفاده کنید 8.بگذاریدـ رفتار همدالنه به نمایش  7.ـ برای درک بهتر مطالب سوال کنید 6.کنید

حرکات غیر کالمی بدن یا حرکات چهره که .ـ مطالب گفته شده را جمع بندی و خالصه کنید 9.این است که عکس العمل نشان دهد

مانند اخم کردن، باال انداختن شانه و یا  آنها عالیمی. ما را به دیگران انتقال می دهند، به عنوان زبان اندام تلقی می شوند نیات واقعی

   .تعبیر هم می شوند حرکتی با دست هستند که متاسفانه گاهی سوء
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 :در محیط کار هفت اقدام جهت کنار آمدن با افراد مشکل ساز

مشکالتی  اندازند وآنها بخشی از کار خود را به دوش شما می . آمدن با آنها مشکل است بسیاری از افراد در محیط کار هستند که کنار

. در زندگی تنها نیستیم و با انسانها در ارتباطیم را فراهم می کنند به راستی برخورد درست با این افراد چیست؟ ما در محیط کار

این  دیگران حل نکنید اگر شما مشکالتتان را با. همسر، پدر و مادر باید بر پایه درستی استوار باشد ارتباط ما با همکاران، فرزندان،

یک کارفرما ممکن است کارمندان خوب  به عنوان. به عنوان یک کارمند ممکن است اخراج شوید.مشکالت روز به روز حادتر می شود

راه حلی که اکثر افراد در مقابل مشکالتشان با . ازدواج شما دچار بحران شود خود را از دست بدهید و به عنوان یک همسر ممکن است

از مدتی مشکالت بیشتر می  می دهند تحمل کردن است ولی از آنجایی که هر فرد یک ظرفیت تحمل دارد بعد به آن تن در انسانها

می شوید راه حل درست مواجه نشدن با مشکل و فرار از آن نیست  شود وشما دچار استرس و اضطراب ناشی از این فشارهای روانی

احساس شگفت انگیزی خواهید داشت  جه می شوید و آنها را حل می کنیدوقتی با مشکالت موا.روبرویی صحیح با مشکالت است بلکه

بایدخود را برای این مسئله  البته نیازبه برنامه ریزی داردو شما.غلبه کرده اید چرا که از عهده حل مشکالت بر آمده اید و بر ترس خود

  .ازقبل آماده سازید

 .طور مستقیم و بدون دخالت دادن دیگری حل کنید به تصمیم بگیرید که مشکالتتان را با آن فرد خودتان-1

  .بنویسید و هدف خود را نیز برای حل آن مشکل و رویارویی با آن فرد مشخص کنید قبل از روبرو شدن با فرد مشکل را  دقیق‐2

کن است نیاز باشد شما واقعیت ها و دالیل و شواهدی هست که مم. یادداشت نمائید نکات و دالیل مورد نیاز برای اثبات حرفتان را-3

 .فرد مطرح کنید قبل از شروع صحبت این مسائل را برای خود روشن سازید برای آن

یعنی تمام نگرانیهایتان را از نصیحت با :در مقابل شما اعمال نماید،یادداشت کنید واکنشها و مخالفتهایی را که انتظار می رود آن فرد‐4

 .در شما کم رنگ تر شود است در طول صحبت داشته باشد را بنویسید تا این نگرانی ها حتی واکنشهایی که او ممکن آن فرد و یا

 .به آن اضافه کنید یادداشتهای خود را سازماندهی کنید و دالیلی کافی‐5

 .مکان صحبت را در جایی در نظر بگیرید که کسی مزاحم نشود و در فضایی که کامال بتوانید خود را کنترل کنید‐6

مستقیما به چشمان آن فرد نگاه کنید، مشکل اصلی را که شما در صدد حل آن هستید  در ابتدا. صحبت خود را با آن فرد آغاز کنید -7

شما را خوب فهمیده است، روی نکات  نظوربرای او کامال شرح دهید، به صحبتهای او به طور کامل گوش کنید و مطمئن شوید که م را

 شما واکنشهایی نشان داد راه حلهایی را که قبال در مورد واکنشهای او در نظر گرفته اساسی مورد نظرتان تاکید کنید، اگر او در مقابل

آنقدر مکالمه را ادامه دهید و تسلیم نشوید  اید اعمال کنید، صحبتهای خود را ادامه دهید و به صحبتهای او به طور کامل گوش کنید،

کنید در  هر چقدر بیشتر بتوانید افراد مشکل ساز را آرام.اهداف از پیش تعیین شده خود برسید در جهت درست آن را رهبری کنید تا به
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پیدا کنید افراد  زمانی که در رام کردن افراد مهارت. یابد این کار ماهر تر می شوید و زمان الزم برای مکالمه شما با آنها کاهش می

بیشتر می شوند،  قائل می شوند و شما را شجاع و با صداقت خواهند دانست وبه این ترتیب دوستان شما احترام بیشتری برای شما

  .خواهند شد دشمنان شما با شما دوست می شوند و همکاران و کارمندان شما فعال تر

 کاردر محیط  موثر  پیامدهای ناتوانی در ایجاد ارتباطات

  دست دادن از ؟؟؟ اگر کسی نتواند ارتباط مناسبی برقرار نماید چه اتفاقی خواهد افتاد بررسی کردیم ولی آنرا ارتباطات وچگونگی گسترش

  روز، احساس بی عالقگی نسبت به محیط کار،بی خوابی، فروکش کردن شور و اشتیاق، کاهش کار،عدم ایجاد تفاهم و عصبی شدن در طی

  کاهش  ، افسرده تبدیل شدن به پرسنل خصومت، احساس ناکامی و در کار، کاهش در میزان تولید و کارآیی و ایجاد خطا ، اعتماد به نفس

     . با کوچکترین مشکل  خالقیت،رشد افکار منفی ،روحیه ضعیف ،تاثیر منفی روی سایر کارکنان  ، ایجاد تنش و استرس
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  کنترل عفونت و بهداشت محیط

  :   دست بهداشت

  :دست شستشوی های اندیکاسیون

  دست از آوردن دستکش ها در از پس .1

 شیفت کاری شروع در .2

 .خود بینی کردن پاک یا سرفه کردن، عطسه از پس شدن دستها، نیز آلوده هنگام .3

 تماس با بیماران فواصل در .4

 تهیه داروهای بیماران از قبل .5

 رفتن به توالت از پس .6

 تهاجمیانجام اقدامات  از قبل .7

 دستکش استفاده از که نکته این زدن به خون، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی و وسایل آلوده، بدون در نظر گرفتن دست از پس .8

 خیر یا است شده

 .مراقبت از بیماران آسیب پذیر مثل نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید ایمنی از قبل .9

 تماس با زخم از بعد و قبل .10

 خوردن غذا از قبل .11

زدن به اشیایی با احتمال آلودگی به میکروبهای بیماریزا مانند ظروف اندازه گیری ادرار و یا جمع آوری سایر ترشحات دست از بعد .12

 .بدن
  

 : از عبارتند از سوی سازمان بهداشت جهانی رعایت بهداشت دستهای اندیکاسیون 

 بیمار با تماس از قبل ‐لفا

 آسپتیک پروسیجرهای از قبل ‐ب

 بدن مایعات با تماس از بعد‐پ

 بیمار با تماس از بعد‐ج

  بیمار اطراف  محیط به زدن دست از بعد‐د
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 :دست الکلی محلول از استفاده دست با بهداشت تکنیک

  .پرکنید کامالً از محلول را دست کف یک .1

 .بمالید هم هارابه دست کف .2

 .شود دیگر نیز انجام دست با عمل این بمالید انگشتان و الی چپ دست پشت را به راست دست کف .3

 .بمالید هم به را انگشتان بین ها و دست کف .4

 .پشت انگشتان را به حالت خم شده به کف دست دیگر بمالید .5

 .شود نیز انجام دیگر دست با عمل بمالیداین راست دست کف توسط چرخشی صورت به را چپ دست شست .6

 .شود انجام دیگر نیز دست با عمل این بمالید راست دست شده خم انگشتان با چرخشی صورت رابه چپ دست کف .7

 .هستند تمیز شما های دست حال شوند خشک ها دست صبرکنید .8

  :دست شستن نحوه

شستن .گردد خارج ها دست از شستن، از قبل باید آالت زینت و جواهرات. داشته باشد وجود مکتوب مشی خط باید ها دست شستن برای

 میزان به بسته .شود می ساعد و ها دست شامل جراحی اسکراب طریق به ها دست گردد و شستن می محدود مچ و به انگشتان دست معمولی

  .است دست متفاوت شستن نحوه بیمار، خطر

  :نکته

شسته باید ها دست آن، تعویض یا دستکش پوشیدن نظرگرفتن در بدون. گردد ها دست شستن جایگزین نباید دستکش از استفاده .1

  .شوند

در بین مواد ضدعفونی کننده، الکل سریع ترین فعالیت( کشد  می طول ثانیه 20بیمار  تخت مجاورت در الکل با ها دست  rubمعموال .2

 .)ضد باکتریایی را  اعمال می کند

پایدار اثرات تا شود می اضافه آن به کننده ضدعفونی حداقل با دیگری ترکیب گاهی ندارد، ماندگار اثرات تنهایی به الکل که ازآنجایی .3

 .اعمال کند

  :فردی حفاظت وسایل

 سایر به عفونت انتقال مانع ، آنان ابتالی کارکنان وپیشگیری از محافظت ضمن عفونت از پیشگیری جهت فردی مورد استفاده حفاظت وسایل

 اقدامات سایر و خونگیری زمان در آلوده ووسایل  بیمار، بدن دفعی مواد ترشحات، مایعات، خون، به هنگام دست زدن.گردد می و افراد بیماران

  .باید دستکش تمیز پوشید عروقی تهاجمی
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 :موارد ذیل است فردی شامل حفاظت وسایل

  پا) روکفشی( پاپوش ، صورت محافظ ، عینک ، گان ، ماسک ، دستکش

  :ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی

  )مطابق احتیاطات استاندارد( دست  شستن .1

  پوشیدن گان .2

  کاله یا محافظت موهای سر پوشیدن .3

  )ماسک صورت و عینک(ماسک  .4

  پوشیدن دستکش .5

  :آوردن وسایل حفاظت فردی در ترتیب

  را در آورید آن ترین آلوده ابتدا

  دستکش درآوردن .1

 دست شستن .2

 گان آوردن در .3

 .یا محافظ صورت و قرار دادن عینک یا محافظ صورت در یک ظرف جدا جهت استفاده مجدد عینک درآوردن .4

 آوردن کاله یا پوشش مو در صورت استفادهدر  .5

 در آوردن ماسک از پشت سر .6

 شستن دست .7

  :)چشم، محافظ صورت محافظ( ماسک

محافظت مخاط چشم ، بینی و دهان حین انجام کارهای تهاجمی یا فعالیتهای مراقبت از بیمار که احتمال پاشیده شدن خون، مایعات منظور به

با چشم و بینی دهان، مخاط مواجهه از محافظ باید. نمود استفاده چشم یا صورت محافظ و ماسک از باید دارددفعی وجود  بدن، ترشحات و مواد

  .نماید ترشحات جلوگیری

  :گان

 دارد، وجود دفعی مواد و ترشحات بدن، شدن خون، مایعات پاشیده احتمال که بیمار از مراقبت های فعالیت کارهای تهاجمی یا انجام حین گان

  .پالستیکی پوشید روپوش یا بایدگان لباس شدن آلوده و کثیف و جلوگیری از پوست از منظور محافظت به
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  :دستکش از استفاده موارد

  .بیمار بدن دفعی از مواد کلیه و ترشحات ، مایعات خون، با تماس هنگام .1

 .به آزمایشگاه بیماران خون و ادرار های نمونه انتقال و نقل هنگام .2

 .حمام بیماران و بهداشتی سرویس شستشوی و نظافت هنگام .3

 .های بخش زباله تخلیه و آوری جمع هنگام .4

  :بیمارستان از دستکش در استفاده اصول

  .پوشید تمیز دستکش باید دیده آسیب پوست و تماس با مخاط از قبل .5

هم. انجام این امور تعویض شوندها  باید در فواصل  گیرد دستکش می صورت تهاجمی اقدامات و مختلف بیمار کارهای یک برای اگر .6

 .ها باید تعویض گردند دستکش باشد، میکروارگانیسم زیاد تعداد حاوی چنین بعد از تماس با ماده ای که ممکن است

ها را دستکش باید دیگر، بیمار با تماس از آلوده و قبل غیر وسایل و سطوح به زدن دست از قبل دستکش، از از استفاده پس بالفاصله .7

 .دست ها خارج نموداز 

 .همیشه بعد از خارج نمودن دستکش باید دست ها شسته شوند .8

  :توجه
 .ها شود دست شستشوی جایگزین دستکش پوشیدن نباید هرگز .9

  :دستورالعمل کمکهای اولیه فوری پس از بروز مواجهات شغلی در کارکنان بهداشتی درمانی

کمکهای اولیه فوری مطابق با دستورالعمل. اقدامات و روشهای درمانی شامل موارد ذیل استاینکه جراحات و اتفاقات در حین انجام  به توجه با

  :جهت بهره برداری اعالم می شود

  درمانی بهداشتی کارکنان سرسوزن بدست رفتن فرو •

 بیمار بدن آلوده ترشحات سایر یا خون و شدن پاشیده •

 باز بریدگیهای •

 )چشمها(ملتحمه  •

 )داخل دهانبرای مثال (مخاطی  غشاء •

 .شود اپیدرم پارگی به که منجر گازگرفتگی •
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 :بروز مواجهات شغلی هنگام دستورالعمل

  :بدن شود وارد تیغ یا سوزن نظیر آلوده برنده و تیز نوک اجسام که صورتی در •

 .محل آسیب دیده فشار ندهید .1

 .ضدعفونی نمایید) بتادینالکل، (دسترس  در محلول یک با سپس و شسته صابون و آب با را نظر مورد محل .2

 سرپرستار یا شیفت مسئول به گزارش .3

 .آزمایشات درخواستی و تکمیل آمار انجام عفونی، متخصص جهت ویزیت حال، شرح اخذ جهت پرستاری دفتر به حضوری گزارش .4

 :یا مخاط چشم داخل به ترشحات و خون شدن پاشیده صورت در •

 .خونسردی حفظ .1

 .آب فراوان با موضع شستشوی .2

 .مخاط به آلودگی بیشتر جذب دلیل به چشم دادن فشار و تحریک از پرهیز .3

 .سرپرستار یا شیفت مسئول به گزارش .4

جهت اخذ شرح حال، جهت ویزیت متخصص عفونی، انجام آزمایشات درخواستی احتمالی و تکمیل پرستاری دفتر به حضوری گزارش .5

 .آمار 

.است پرخطرضروری اقدامات انجام هنگام استاندارد احتیاطات ورعایت بهداشتی ی پرونده تکمیل شغلی صدمات بروز از پیشگیری جهت: توجه

  :بیمارستان در شاغل پرسنل بهداشتی پرونده

  :باشد می ذیل شرح به پاراکلینیک کارشناسان و بهیاران ،کمک پرستاران نظیر درمانی پرسنل برای

  فصلی آنفلوآنزای و ،کزاز هپاتیت واکسیناسیون انجام 

 Bهپاتیت  تیتر ثبت 

 کار طب متخصص توسط ای دوره معاینات انجام 

 باشد می ذیل شرح به خدماتی پرسنل برای 

  فصلی آنفلوآنزای و کزاز Bهپاتیت  واکسیناسیون انجام 

 Bهپاتیت  تیتر ثبت 

 کار طب متخصص توسط ای دوره معاینات انجام 

 )مدفوع  کشت و ای مرحله سه انگل آزمایش( سالمت  کارت آزمایشات انجام 

 .شود تکرار ساالنه مربوطه آزمایشات باید و باشد می سال 1خدماتی  پرسنل جهت سالمت کارت اعتبار که است ذکر به الزم*
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 :بیمارستان کارکنان واکسیناسیونبرنامه

  

 موارد ممنوعیت واکسن موارد لزوم واکسیناسیون دوز و نحوه واکسیناسیون بیماری

 سابقه حساسیت شدید به تخم مرغ کلیه کارکنان بیمارستان لیتر سالیانهمیلی  5/0آنفلوانزا

هپاتیت 
B 

ا میلی لیتر در عضله دلتوئید در 
 ماه بعد 6و  1و  0زمانهای 

کلیه کارکنانی که در معرض خطر 
تماس با خون و مایعات بدن 

 .هستند

 حساسیت نسبت به مخمرها

 کزاز

میلی لیتر عضالنی  5/0: سری اول
ماه بعد و  12و 6و1و0زمانهای در 

دوزهای یادآور برای پرسنل ایمن به 
 سال 10میلی لیتر هر  5/0مقدار 

کارکنانی که سری اول 
واکسیناسیون را تکمیل ننموده اند و 

سال  10یا دوز یادآور واکسن را طی 
 .اخیر دریافت ننموده اند

سابقه واکنش نرولوژیک یا 
حساسیت شدید به دنبال مصرف 

 قبلی، سه ماهه اول حاملگیدوز 

   :انواع احتیاط

  :استاندارد های احتیاط )1

  رعایت. ناشناخته در بیمارستان، احتیاط های استاندارد بکار می روند یا شده شناخته منابع از ها خطر انتقال میکروارگانیسم کاهش منظور به

  با تماس و  مواجهه مواقع در . شود گرفته نظر  در ها آن بیماری نوع  که آن ، بدون ضروری است برای تمام بیماران  احتیاط های استاندارد  

  :رعایت شوند استاندارد احتیاط های باید ذیل موارد از یک هر

  خون •

 .خون قابل رویت در آن ها وجود نظرگرفتن در بدون عرق جز به بدن دفعی مواد و مایعات، ترشحات، تمام •

 پوست اسیب دیده •

  :استاندارد های احتیاط اجزاء

  دستها شستن .1

 دستکش از استفاده .2

 گان از استفاده .3

 )صورت محافظ ، چشم محافظ(ماسک از استفاده .4

 :گردند رعایت ها عفونت انتقال راه براساس باید که هایی احتیاط )2

  یا  خاص، کلونیزاسیون بیماری قطعی،تشخیص یا مشکوک بالینی سندرم دچار که شوند گرفته نظر در بیمارانی برای باید ها احتیاط نوع این

 اصول رعایت  با باید ها احتیاط  نوع این رعایت که است ضروری نکته  این ذکر .اند شده گیری همه اصول لحاظ از  مهم ارگانیسم با عفونت

  .گردد توام های استاندارد احتیاط 
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  :عبارتنداز که دارد وجود ها عفونت انتقال راه اساس بر احتیاط نوع سه

  هوا .1

 قطرات .2

 تماس .3

  :هوایی های احتیاط

  عامل حاوی گردوغبار ذرات یا میکرون 1از  تر کوچک اندازه با قطرات هسته ازطریق که هایی بیماری ازانتقال جلوگیری برای هوایی احتیاط

  . بکار میرود عفونی

  : عبارتنداز دارد ضرورت آنها برای هوایی احتیاط رعایت که هایی بیماری

  منتشر زونای مرغان یا آبله‐ حنجره یا ریه سل‐ سرخک

  :از عبارتند هوایی های احتیاط اصول

  . گیرد صورت باید ساعت در هوا تعویض بار 6 حداقل و شده کنترل منفی هوای فشار با خصوصی اتاق در بیمار بستری .1

 اتاق درب بستن .2

 قبل باید هوا ، نباشد مقدور کار این چنانچه) بخش داخل نه(باشد  وبیرون خارج فضای به مستقیم بطور باید بیمار اتاق از هوا خروج .3

 . گردد خارج HEPAکارآ  و قوی فیلتر یک با ، عمومی تهویه به سیستم ازبرگشت

دارد% 21کارآیی  حداقل و باشد داشته میکرومتری 1فیلتر  که شخصی ماسک از باید شوند می بیماران اتاق وارد که افرادی تمام .4

 .باشد فرد صورت اندازه با متناسب باید اختصاصی ماسک این.نمایند استفاده)  95Nماسک (

 تحویل را بیمار است قرار که پرسنلی.بپوشد استاندارد جراحی ماسک باید بیمار اتاق، ازترک قبل و گردد محدود بیمارباید جابجایی .5

 .گیرند بکار را الزم های احتیاط تا شوند مطلع بیمار از جابجایی قبل بگیرند،باید

  :قطرات احتیاط

 نمی معلق هوا  در قطرات  این ، بزرگ اندازه  بدلیل. شود می استفاده احتیاط نوع این  از ) قطره(درشت  های آئروسل انتقال از جلوگیری برای

 برونکوسکوپی یا ساکشن مانند اعمالی انجام زمان یادر کردن سرفه یا عطسه صحبت، حین ذرات این.کنند نمی حرکت زیادی تا فاصله و مانند

 . شوند می ایجاد

 پنومونیه دارو،مایکوپالسما چند به مقاوم پنوموکوک بیماری ، ،مننگوکوک مهاجم Bنوع  آنفوالنزای هموفیلوس باکتری مانند هایی عفونت برای

  .است ضروری قطرات احتیاط رعایت B19پاروویروس  و سرخجه ، اوریون آنفوالنزا، ویروس ، سرفه ،سیاه

  



١٧ 
 

 :از عبارتند قطرات احتیاط رعایت اصول

 بیماری یک با بیمار وجودچند درصورت(ندارد  ضرورت اتاق هوای کنترل برای خاصی اقدام ولی خصوصی اتاق در بیمار کردن بستری .1

  .)نمود بستری اتاق یک در را توان آنها می خاص،

 .) میکرون یک حدود یا پا 2 حد در ذرات کم جابجایی بدلیل (بماند باز تواند می اتاق درب .2

 . گردد استفاده جراحی استاندارد ماسک از باید بیمار، متری یک فاصله در پرسنل کردن کار صورت در .3

 . است استاندارد های احتیاط اصول تابع دستکش و گان از استفاده .4

 . بپوشد جراحی استاندارد ماسک باید بیمار ، ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال صورت در .5

  :تماسی های احتیاط

مستقیم تماس طریق از و بوده عفونت دچار یا کلونیزه بیماران به مربوط که همه گیرشناسی ازلحاظ مهم های ارگانیسم انتقال از جلوگیری برای

 توصیه می تماسی احتیاط یابند،رعایت می انتقال) بیمار محیط آلوده یاسطوح ووسایل بااشیاء تماس(مستقیم  غیر تماس یا) بیمار لمس کردن(

  .شود

  :از عبارتند تماسی های احتیاط اصول

  کافی تعداد به خصوصی اتاق نبودن صورت در اتاق، یک در یکسان عفونت با بیمار چند بستری یا خصوصی اتاق در بیمار بستری .1

 :شامل لباس و دیده مواجهه پوست محافظت برای شخصی محافظت وسایل از استفاده .2

 . اتاق به ورود زمان در دستکش پوشیدن •

 . اتاق ترک از قبل دستکش درآوردن •

 .دستکش درآوردن از پس فاصله بال الکل حاوی ماده یا دست شوینده طبی ماده یک با ها دست آلودگی رفع •

 . اتاق ترک از قبل ها دست مجدد آلودگی از جلوگیری •

 .بیمار پیرامون محیطی سطوح یا بیمار با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در گان از استفاده •

 یا کولوستومی دارد، اسهال یا اختیاری بی بیمار صورتیکه در(بیمار  عفونی بالقوه مواد با تماس خطر افزایش صورت در از گان استفاده •

 .)شود نمی کنترل وی زخم ترشح یا ، ایلئوستومی شده

 .نگردد آلوده پرسنل لباس که بود مراقب باید و شود درآورده باید گان ایزوله، اتاق ترک از قبل •

 و نموده وگندزدایی پاک ابتدا را آنها باید و بمانند ایزوله اتاق در باید) گوشی، دستگاه فشار سنج(وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار  •

 . داد قرار مورد استفاده سپس

 .برسد ممکن حداقل به باید ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال •
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  :ایزوله دستورالعمل اتاق

  )شوند بستری آن در مشابه بیماری با بیماران فقط حداقل یا( باشد  تخت یک دارای فقط •

 .باشد موجود کافی میزان به دستکش و ماسک گان، اتاق، پیش یا ایزوله اتاق در جلوی •

 .الکلی باشد هندراب و صابون مایع دستشویی، مجزا، بهداشتی ایزوله حتما سرویس اتاق داخل •

 .باشد) ملحفه بین و رنگ مشکی و رنگ زرد زباله کیسه دارای پسماند(سطل  دو دارای •

و کرده خارج را دستکش و ماسک گان،) بیماران عفونی درمورد بخصوص(ایزوله  اتاق از خروج هنگام در شود می اتاق داخل که فردی •

 .بیاندازد های مزبور سطل در

 .)مثبت فشار و منفی فشار استاندارد، تهویه( باشد تهویه اتاق دارای •

 .شود ضدعفونی مناسب گندزدای مواد با اتاق "حتما بیمار نمودن مرخص از بعد •

 .درصورت گندزدایی و استریل شدن مگر نشود استفاده عنوان هیچ به دیگر بیماران برای ایزوله اتاق وسایل •

 .نشود خارج اتاق از ممکن حد تا شود توصیه بیمار به و باشد بسته اتاق درب •

 .برسند حداقل به و باشند محدود کنندگان مالقات •

 .رعایت کنند را دستکش و ماسک گان، از استفاده شستن، دست از قبیل بهداشتی اصول کلیه کنندگان مالقات تمام •

 .نقل شود و حمل عفونی برچسب با و آوری جمع بخش سایر از مجزا ایزوله اتاق پسماندهای و ها مالفه •

 .گرفته شود حیاتی تجهیزات از کشت رندوم طور به •

 .استفاده کند ماسک از "حتما اتاق از خروج صورت در شود داده آموزش بیمار به •

 .معدوم شوند مناسب روش به و آوری جمع بهداشتی بصورت بیمار وریدی تزریقات وسایل تمام •

 :خطر پر و آلوده پسماندهای بهداشتی و مناسب دفع و انتقال نگهداری، آوری، جمع

 شکسته های وین،ویال اسکالپ النس، بیستوری، کت، آنژیو( مصرفی برنده و تیز اشیاء سایر و سوزن سر دفع و نگهداری آوری، جمع .1

 پسماند خطرسازی بی و امحاء استاندارد صور از یکی به سپس و آوری جمع ایمن ظروف در مصرف از پس بالفاصله الزامیست که)  ...و

.گردند دفع مطلوب نحو به بیمارستانی پسماندهای سایر با همراه و شده خانگی شبه پسماند به تبدیل درمانی بهداشتی خطرناک های

 به مقاوم ضامن، و قفل دارای گشاد، دهانه نفوذ، قابل غیر ، مستحکم برنده و تیز نوک های پسماند آوری جمع ظروف است ضروری .2

 .باشند برخوردار مناسب ابعاد و کافی حجم از و پارگی

 ایمن آوری جمع ظروف در مصرف از پس سریعاً وسایل این است الزامی برنده و تیز وسایل از ناشی جراحات از گیری پیش منظور به .3

 قرار ذیربط واحدهای کلیه در خدمات دهندگان ارائه دسترس در گوناگون ابعاد با و کافی تعداد به ایمن ظروف بایستی لذا گردند، دفع

 )...و تزریقات اتاق ، درمان اتاق در یا و تزریقات ترالی روی در کوچک سایز در مثال (باشند داشته
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 جلب منظور به "عفونی برنده و تیز اشیاء با آلودگی احتمال" مضمون با آوری جمع ظروف روی بر هشداردهنده برچسب از استفاده .4

 .است الزامی آنان آلودگی از پیشگیری و درمانی بهداشتی کارکنان توجه

 ضروری باشد، شده پر مزبور ظروف حجم) 4/3(سه چهارم  حداکثر که صورتی در ، دفعی وسایل شدن سرریز از گیری پیش منظور به .5

 .شوند دفع و بسته مناسب نحو به ظروف درب است

 موم و مهر پسماندها داشت نگه موقت اتاقک به انتقال جهت را عفونی پسماندهای و برنده و تیز نوک پسماندهای حاوی ایمن ظروف .6

 سر فروش و مجدد استفاده و ظروف تخلیه کردن، باز از برنده و تیز نوک های پسماند محتوی ایمن ظروف موم و مهر از بعد .نمائید

 .نمائید اجتناب آن داخل سرنگ و سوزن

 .است الزامی خدمت ارائه محل در دولتی و خصوصی از اعم درمانی بهداشتی های واحد کلیه در ظروف این وجود .7
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  مدیریت بحران

  :بحران

بوجود آید و سختی ) Crisis(یا به صورت فزاینده ) Emergency(بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا بوسیله بشر، به طور ناگهانی 
ایران یکی از ده . کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی و فوق العاده باشدو مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل 

  .رود کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور بالخیز بعد از هند، بنگالدش و چین به شمار می

  :درجه بندی بحران

ای که یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود  بینی نشده و غیر منتظره عبارت است از هر رویداد پیش :1بحران درجه  
  .قادر به مقابله با آن باشد مانند آتش سوزی 

هرگونه رویداد غیر منتظره ای که برای مقابله با آن دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول الزم  :2بحران درجه  
 . تصادفات جاده ای: باشد مانند

نه رویداد غیر منتظره ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه امکانات و هرگو :3بحران درجه  
 . جنگ: نهادهای مسئول در سطح شهر و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها و نهادهای دیگر خارج از این حوزه باشد مانند

های  ویژه ای نیاز داشته  جامعه را در بر گرفته، مقابله با آن به مهارتها و روشفاجعه به حادثه ای گفته می شود که همه آحاد  :فاجعه
فاجعه بم را . ای نیاز است که نوعاً مجبور به استمداد از کشورهای دیگر می شویم باشد، و برای جبران خسارات وارده به امکانات فوق العاده

  .نفراز هم وطنانمان جان خود را از دست دادند 40000از بیش  1382می توان نام برد که طی آن زمین لرزه در سال 

  :نارحب عاونا

  ... و نافوط ،نمهب ،لیس ،هلزلز :یعیبط یاه نارحب .فلا

   سیاسی و اکولوژیک ، بحرانهای تکنولوژیک :یعیبط ریغ یاه نارحب .ب

  

شوند و شامل موارد زیر  خطرات تکنولوژیک بر اثر فرایندها و مواد ناشی از زندگی در جهان صنعتی ایجاد می :بحرانهای تکنولوژیک
 :هستند

  )آهن، هوا یا دریا ها، راه از راه جاده(ها  نقل و انتقال مواد و انسان

  آالت سنگین یا سریع از ماشیناستفاده 

  ...استفاده از الکتریسیته، دمای باال، فشار باال و 

   سازی، استفاده و دور ریختن مواد خطرناک تولید انبوه، ذخیره
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این بحران ها در نتیجه اقدامات مستقیم بشر و استفاده بی رویه از منابع طبیعی روی می دهد و موجب تخریب  :بحرانهای اکولوژیک
خاکی و تخریب جو زمین گشته و بیش از آنکه نسل بشر را مورد تهدید قرار دهد، اثر مستقیمی بر نابودی گیاهان، منابع طبیعی و  کره

 :جانداران دیگر خواهد گذارد و شامل موارد زیر هستند

زیست، در زمره فاجعه های تخریب جنگل ها و مراتع و بریدن درختان به منظور سوزاندن و استفاده های ناشایست دیگر از محیط 
  . اکولوژیک محسوب می شوند

برخی از فاجعه های تکنولوژیک نظیر نشت ضایعات سمی و خطرناک و پخش آن در محیط زیست بشر می تواند به تخریب اکولوژی و 
  . محیط زیست کمک کند

انها و تخریب کلی جامعه می شود به نام بحران اقدامات آگاهانه و حساب شده انسان که موجب از بین رفتن جان انس :بحرانهای سیاسی
جنگ، آشفتگی سیاسی، آشوبهای اجتماعی و دیگر اقدامات مخرب آگاهانه انسان در زمره حوادث سیاسی . های سیاسی شناخته می شوند

 . قلمداد می شود

  :مشخصات و نتایج بحرانهای سیاسی 

 کشته و زخمی شدن جمع کثیری از مردم  -1

  اموال مردم  نابود شدن -2

  نابسامانی های بلند مدت اقتصادی اجتماعی  -3

   نابسامانی های بلند مدت اجتماعی -4

  :نمونه های از بحرانهای سیاسی

هزار نفر  40هزار نفر معلول،  335هزار نفر شهید،  213سال دوران دفاع مقدس  8طبق آمار رسمی دولت ایران ، طی : جنگ •
 . سارت به کشور ایران وارد شده استهزار میلیارد دالر خ 1اسیر و 

تروریسم یکی دیگر از انواع بحران های سیاسی است که در صورت گسترش دامنه آن می تواند به یک فاجعه سیاسی : تروریسم •
علی  استفاده از سالح های مخرب و مرگبار در مقیاس کوچک نمونه ای از اقدامات تروریستی است که در گوشه و کنار دنیا. تبدیل شود

  . الخصوص در خاورمیانه هر روز اتفاقات ناگواری را رقم می زند
  فعالیتهای خرابکارانه  •
اجتماعی در داخل مرزهای یک کشور اگر به موقع پاسخ داده نشوند، _ناآرامی های سیاسی : اجتماعی _نا آرامی های سیاسی  •

 . ممکن است موجب یک فاجعه بشود

  :  مدیریت بحران

 .برگیرنده یکسری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشکیالت، رهبری وکنترل می باشد مدیریت بحران در
   .  در واقع مدیریت بحران فرآیند کاهش خطرپذیری واقعه رویداده با استفاده از منابع ضد بحران به گونه ای کارا و اثربخش است
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  :اهداف مدیریت بحران

  رات و فاکتورهای منجر به بحرانپیش بینی خط 

   برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با بحران های احتمالی 
  مقابله با بحران ها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع شرایط بحران زا  
  ایجاد شرایط مناسب زیست 

  :مدیریت جامع بحران

  )طبیعی،صنعتی و جنگی(تهدید شناسی جامع  
  همه ابعاد تهدیدات 
  فازهای بحران همه 

 سیاست گذاری، تهدیدشناسی، برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی عملیاتی، آموزش وپژوهش 

  :ها اصول پایه برای مقابله با بحران

 شناخت دقیق مفهوم بحران در کلیه سطوح و طبقات  

  تعیین خطر ناشی از بحران  
  سیاستگذاری صحیح و کارا جهت تدبیر بحران  
  وجود سیستم تشکیالتی  
  برنامه ریزی  
  کاربرد بهینه منابع  
  استفاد از سیستم آموزشی  
 استفاده از تخصص های خاص  

  :راهبردهای مدیریت بحران

 تدوین و نهادینه کردن  الگوی اداره کشور،استان، شهر، دستگاه در بحران ناشی از جنگ  .1

  تدوین و نهادینه کردن الگوی اداره  صحنه حادثه در شرایط جنگی  .2

  تدوین و نهادینه کردن الگوی اداره دفاع غیرنظامی و مردم یاری .3

  تدوین و نهادینه کردن الگوی آموزش مدیران ، کارشناسان و مردم در زمینه تداوم خدمت دستگاه ها ، مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی .4

  کردن الگوی پژوهش های راهبردی و عملیاتی در زمینه تداوم خدمت دستگاه ها ، مدیریت بحران و دفاع غیرنظامیتدوین و نهادینه  .5

تدوین و نهادینه سازی ارزیابی مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی با انجام مانوردر زمینه تداوم خدمت دستگاه ها  مدیریت بحران و دفاع  .6
  غیرنظامی

   ی تهدید شناسی ،ارزیابی آسیب پذیری ها وتدوین سناریوهای تهاجم دشمن در کشورتدوین ونهادینه کردن الگو .7
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  بیمار حقوق
  :مقدمه

 
 اهمیت از بیماری شرایط در امر این .باشند می ها انسان کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد یکایک ارزش و بینش .8

 است موظف دولت ، بوده اسالمی نظام جمهوری پایه اصول از انسانی واالی کرامت به توجه اساسی قانون اساس بر .است برخوردار ای ویژه

   .کند تأمین کشور افراد یکایک برای را درمانی بهداشتی خدمات

 .پذیرد صورت بیماران انسانی کرامت رعایت و حقوق به احترام بر مبتنی و عادالنه باید سالمت خدمات ارائه اساس بر این .9

 گیرندگان تمامی ذاتی کرامت برابری پایه بر و ایرانی و اسالمی فرهنگ بر مبتنی و انسانی واالی ارزشهای به توجه با منشور این .10

 .است شده تنظیم سالمت خدمات گیرندگان و کنندگان ارائه میان انسانی رابطه تحکیم و ارتقا حفظ، هدف با و سالمت خدمات

  :ایران در بیمار حقوق منشور
 
 .است بیمار حق خدمات، مطلوب دریافت.1

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات.2

 .شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت و گیری تصمیم و انتخاب در آزادانه حق.3

 .باشد می رازداری اصل رعایت و بیمار خصوصی حریم به اقدام بر مبنی باید سالمتی خدمات ارائه .4

  .است بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد، نظام به دسترسی.5
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  :منشور حقوق بیمار در بیمارستان
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ریوی پایه –احیای قلبی   
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 ایمنی بیمار

  :مقدمه

  .است بیماران به نرساندن آسیب بیمارستان هر در الزام مهمترین و اولین

 سبب امر این و باشد یافته می توسعه کشورهای در بخصوص سالمت های نظام توجه مورد موارد مهمترین از یکی جزء بیمار ایمنی مساله

  .دهند انجام را اقداماتی خصوص این در کشورها سایر که گردیده

 مهارت و روش تعهد، که است رفتاری الگوهای و ها صالحیت ها، ادراک ها، گروهی، نگرش و فردی های ارزش ماحصل ایمنی فرهنگ

 .نماید می بیان مدیریت ایمنی نظر از را سازمان یک

 16/6تا 9/2این حوادث بین  دهند می نشان شده، انجام کانادا و نیوزلند انگلستان، استرالیا، آمریکا، در که جمعیت بر مبتنی های پژوهش

 های یادداشت شامل بیماران، اطالعات مرور پایه نگر بر گذشته صورت به ها بررسی این .دهند می رخ بیمارستانی های پذیرش همه درصد

 تقریباً .هستند موجود واقعی میزان از کمتر احتماالً آنها میزان بنابراین انجام شده، دارو تجویز میزان و نوع و پرستاری اطالعات پزشک،

اشتباهی  محل و اشتباهی جراحی اشتباهی، بیمار( بوده جراحی به مربوط مطالعات، این در شده ناخواسته گزارش و مضر حوادث از نیمی

 مکان پرخطرترین .دهند تشکیل می را رخدادها تمامی درصد 22 که هستند حوادث شایع علت دومین دارویی، های گزارش و ) جراحی

 اگرچه .رسیدند می پیشگیری قابل نظر به مطالعات، در این شده گزارش حوادث از نیمی حداقل .بودند ها بخش بعد و عمل های اتاق ها،

 62 حدود عاقبت همچنین، .گذاشتند جای بر دایمی عوارض آنها سوم یک اند، رسانده بیماران به را حداقل آسیب حوادث این بیشتر

 بهداشت عمومی و مشکل عمده سالمت یک بیماران، ایمنی رسد می نظر به بنابراین .است شده منتهی بیماران مرگ به حوادث درصد

      .باشد

  
 : تعاریف

 Safety اتفاقی آسیب و صدمه هرگونه وجود فقدان : ایمنی 

 Error شده بینی پیش برنامه طبق بر فعالیت یا و کار گونه هر انجام و درتکمیل توفیق عدم : خطا . 

Adverse event  بیماری از ناشی عوارض با مغایر سیردرمان به مرتبط صدمه  :ناگوار رویداد . 
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 Near-miss و شانس علت به اما دارد را خواسته نا اتفاق یا حادثه ایجاد بالقوه توانایی که ناگواری رویداد یا اشتباه : خطا به نزدیک 

 . است نداده روی جریان توقف یا

 یا مرگ به منجر اگرچهآن  وقوع خطر یا و فیزیولوژیک یا فیزیکی جدی صدمه یا مرگ به منجر غیرمنتظره واقعه یک : ناخواسته رویداد

  .نشود جدی صدمه

 :بیمار ایمنی مورد در WHO سازمان ابزارهای

 ایمن تزریق و دست بهداشت راهنماهای 

  ایمن جراحی لیست چک 

 :بیمار ایمنی سوی به گام هفت

 بسترسازی و فرهنگ ایجاد .1

 .کنید فراهم بیمار ایمنی به دستیابی برای منصفانه و باز بستری

 کنید رهبری و حمایت را خود کارکنان .2

 .کنید تمرکز و تاکید بیمار ایمنی بر خود سازمان در محکم و شفاف بطور

 کنید یکپارچه و سو هم را خطر مدیریت عملیات .3

 .نمایید ارزیابی و شناسایی را خطاها و کنید ایجاد فرایندهایی و سیستمها خطرات، مدیریت برای

 دهید ارتقاء کرده تشویق را دهی گزارش .4

 .کنند گزارش ملی و محلی سطح در را وقایع راحتی به توانند می که بدهید را اطمینان این خود کارکنان به

 کنید برقرار ارتباط انها با درگیرکرده موضوع در را جامعه و مردم .5

 .دهید گوش انها حرف به و ایجاد بیماران با صریح ارتباط برقراری برای را راههایی

 دهید یاد هم دیگران به و بیاموزید را ایمنی درسهای .6

 .دهند می رخ حوادث چگونه و چرا که بگیرند یاد تا کنید تشویق علل ای ریشه تحلیل به را کارکنان

 کنید اجرایی آسیب بروز از جلوگیری برای را حلهایتان راه .7

  .سازید عملی و نهادینه سیستم یا فرایندها عملیات، در تغییر با اید آموخته که را درسهایی

  :بیمار ایمنی حل راه 9

 :باشد می ذیل شرح به بهداشت جهانی سازمان توصیه با مطابق 

 دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به توجه 
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 بیمار شناسایی 

 بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط 

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر انجام 

 الکترولیت های محلول غلظت کنترل 

 خدمات ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینان 

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتناب 

 تزریقات وسایل از یکبارمصرف استفاده 

  دست بهداشت بهبود 

 :بیمار ایمنی برنامه در ضروری استاندارد  20 

 . کند می عملیاتی و اجرایی را آن و دارد استراتژیک برنامه بیمار ایمنی درمورد بیمارستان.1

 .دارند ایمنی بیمار خصوص در اختیاراتی و مسئولیت ، وظایف که باشد می وکارمندانی مدیران دارای بیمارستان.2

 و دیده آموزش ریسک درمورد مدیریت و کرده رهبری را بیمار سالمت اجرایی های شیوه بیمار، ایمنی فرهنگ ارتقاء منظور به مدیران.3

 . کنند می فعالیت ارتقاءایمنی و بهبود های فرصت روی

 .کنند می کنترل را بیمار سالمت و ریسک مدیریت شده گرفته کار به افراد.4

 . کند می بررسی بیمارستانی های کمیته در را موربیدیتی و مورتالیتی ماهیانه طور به بیمارستان.5

 .باشد می کالیبر و آماده ، دسترس در بیمارستان در ضروری لوازم و وسایل.6

 .دارد آنها مجدد استفاده جهت پزشکی لوازم سازی پاک جهت مشخصی پروتکل و برنامه بیمارستان.7

 دستور و بوده فعال بیمارستان استریل و CSR بخش (دارد را لوازم سریع کردن استریلیزه و سازی پاک جهت کافی تجهیزات بیمارستان.8

 ). دارد ها برنامه اجرای جهت های العمل

 . دارند فرایندی را های برنامه اجرای جهت الزم دانش و کافی مهارت موقت چه و دائم چه شده استخدام پرسنل.9

 اندازه به بیمارستان دارد پروسه اطالع احتمالی خطرات تمام از بیمار و شود می گرفته رضایت بیمار از تهاجمی پروسه هر انجام از قبل.10

 . دارد را درمان در مراحل گیری تصمیم و دخالت اجازه بیمار و داده اطالعات بیمار به کافی

 ( باشد نمی وسیله شناسایی تخت و اتاق شماره ولی شوند می شناسایی تولد تاریخ ، کامل مشخصات طریق از بیماران تمامی.11

 ). دارد بیماران شناسایی جهت را سیستم بهترین بیمارستان

 ایمنی به مربوط موارد جهت شناسایی مشخص برنامه و نظام یک دارای و دارد ضروری بحرانهای برای ارتباطی کانالهای بیمارستان.12

 . باشد می بیمار

 .دارد می شود دریافت بیماران ترخیص از پس که آزمایشاتی نتایج مورد در مناسبی و مشخص برنامه بیمارستان.13
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  .دارد عفونت از پیشگیری و کنترل خصوص در هایی العمل دستور و ها گایدالین بیمارستان.14

 . دارد را بحران شرایط در بخصوص لوازم و تجهیزات تمام عفونی ضد خصوص در مشخص العمل دستور و نظام بیمارستان.15

 گایدالین(کند می اجرایی عملیاتی و را آن که دارد آن های فرآورده و خون ایمنی مورد در هایی دستورالعمل و گایدالین بیمارستان.16

 ). دارد ... و منتظره غیر وحوادث خون ناسالم خون، مچ کراس خون، ترانسفوزیون خون، پروسیجر درمورد

i و واکسن تزریقات ایمن، تزریقات انجام سیاست بیمارستان.17 nf usi on دارد را ایمن جراحی ایمن. 

 خرید دارو، انتخاب مراحل برای بیمارستان( دربیمارستان ساعته 24 حیاتی داروهای وجود( دارد ایمن دارودهی سیستم یک بیمارستان.18

order دارو، انبار و نگهداری دارو، تامین و  ). دارد مشخصی العمل دستور بیمار به دارو تجویز و دارو کردن آماده نویسی 

 کنندگان مالقات و کارکنان بیماران، برای برای ایمن فیزیکی محیط بیمارستان(.باشد می ایمن محیط های استاندارد دارای بیمارستان.19

 نظر در....و نوزادان ویژه اورژانس های بخش در بخصوص امنیت بیمارستان شودو می تشکیل بیمارستان در محیط ایمنی کمیته .دارد

 .شود می گرفته

 بهداشتی دفع برای دارای گایدالین بیمارستان( باشد می بیمارستانی های مانده پس مناسب دفع مدیریت سیستم دارای بیمارستان.20

  ).دارد.... و تیز نوک و برنده وسایل عفونی غیر و عفونی های زباله

 مراقبت متخصصین قانونی و اخالقی ای، حرفه وظیفه ،باال کیفیت با و ایمن مراقبت ارائه

  . سالمت است
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  مدیریت خطر
 از مورد یک از بیش درآنها خطا بروز احتمال که کارهایی آمار، اساس بر ، رود می بشمار دنیا کارهای پرخطرترین از سالمت خدمات ارائه

 احتمال و است همراه مورد 311 هر از مورد 1 خطا احتمال وقوع با که سالمت خدمات بنابراین روند می بشمار خطرناک است مورد هزار

 محسوب پرخطر بسیار است گردیده برآورد امریکا و اروپایی کشور 7 در بیمارستانی پذیرشهای از % 11 بستری درمان از ناشی آسیب

  شوند مدیریت مناسب ای بگونه خطرات که این رود می انتظار و گردیده

 روند پیش بیمار به آسیب مرز تا یا ، گردند بیمار به آسیب به منجر تواند می و میدهد رخ پزشکی گروه توسط که اشتباهاتی یا خطاها

 پروسیجر در اشتباه درمانی، روشهای و دارو تجویز اشتباهات در تشخیصی، اشتباهات شامل خطاها این . شوند می نامیده پزشکی خطاهای

 . گردند می پاراکلینیک تستهای در تفسیر اشتباه تجهیزات، و فناوری از استفاده در اشتباه جراحی،

 پزشکی خطای شود می ناخواسته نتیجه یک به منجر بالقوه یا بالفعل طور به که اجرا یا ریزی برنامه در اشتباه عمل ارتکاب یا خدمت قصور

 . رود می بشمار

NearMi نزدیک خطا موارد گذرند می بخیر ولی رفته پیش آسیب مرز تا که آنهایی به .شوند نمی آسیب به منجر خطاها همه ss(  یا (

Noعارضه  بدون شوند نمی آسیب به منجر ولی افتند می اتفاق که مواردی به و گذشته، بخیر Harm( (  وقوع با که مواردی اما گویند می  

Sent آمیز فاجعه اصطالحا همراهند جدی ای عارضه i nel(  هستند پیشگیری قابل آنها از نیمی از بیش که رو آن از و شوند می گفته  (

Sent آمیز وقایع فاجعه . هستند فراوان اهمیت دارای i nel(  جدی صدمه یا مرگ به منجر که هستند ای منتظره غیر وقایع (

Deat hHarm/   .نشوند جدی صدمه یا مرگ به منجر چه اگر شوند می آنها وقوع خطر یا فیزیولوژیک یا ، فیزیکی) (

 :تعاریف

 مراجعه و کارکنان بیماران، به صدمه خطر کاهش و ارزیابی شناسایی، برای یافته انجام اجرایی و بالینی های فعالیت  :خطر مدیریت

 . خودسازمان به زیان خطر نیز و کنندگان

 و تجهیزات دادن دست از یا تخریب یا آسیب افراد، مرگ یا بیماری صدمه، باعث تواند می که بالقوه یا واقعی وضعیت هر :مخاطره

 شود سازمان دارایی

 . آسیب معرض در گرفتن قرار احتمال ، بد عواقب یا مخاطره احتمال :یسکر

  .بیفتد اتفاق تواند می که مضری موارد دیگر یا و ، اموال به آسیب ، صدمه درجه لحاظ از انتظار قابل نتیجه :شدت
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  :ریسک مدیریت فرایند  در مرحله 7

 سازی زمینه .1

 ریسک شناسایی .2

 ریسک تحلیل .3

 ریسک ارزیابی .4

 ریسک انتقال یا و حذف کاهش، جهت استراتژی .5

 مداوم نظارت و بررسی .6

  مشاوره و موثر ارتباطات .7

 :باشد می RCA خطر مدیریت در مهم ابزارهای از یکی

 (RCA) :حوادث ای ریشه علت تحلیل و تجزیه

 رخ نتایج برخی چرا دریابد و بپردازد خطاها اساسی عوامل شناسایی به نگر گذشته روش با سازمان تا دهد می اجازه که تحقیقی روش

 .اند داده

 گیرد قرار استفاده مورد" Near misses "که بود نزدیک های رویداد تحلیل در تواند می همچنین

 :ای ریشه علت تحلیل و تجزیه فاهدا

 : ازاینکه اگاهی منظور به •

 است؟ افتاده اتفاقی چه 

 است؟ افتاد اتفاق چرا 

 شود انجام آینده در آن وقوع از جلوگیری برای تواند می کاری چه 

  :بیمارستان شهید بهشتیگزارش دهی خطا در 

  :انجام می گیرد به دو شکلاین مرکز گزارش دهی خطا در 

 ) فرم خطا که در صندوق ایمنی بیمار یا تحویل کارشناس ایمنی بیمار داده شود(فرم کاغذی  .1

 بصورت الکترونیکی که در قسمت دسترسی سریع سایت بیمارستان .2
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 نحوه برخورد با بیمار در حال احتضار

  :مرگ تعریف 

   .توقف غیر قابل برگشت در همه عملکردهای مغز: چنین تعریف شد1981مرگ در سا ل  

  .داند آنسفا لوگرام صاف می رفلکسها و، تنفس حرکت و ،عدم واکنش مرگ را در فقدان قدرت پذیرش و ،دانشگاه هاروارد 

در مراقبت از بیماران در حال مرگ پرستار . استمرگ  تطابق با ناتوانی و تسهیل نمودن ویکی از عملکردهای پرستاربنابراین 

  .در نظر بگیرد را ... اقتصادی و -موقعیتهای اجتماعی، وابستگی های خانوادگی ،اعتقادات مذهبی، باید مسائلی مثل فرهنگ

  .حرفه ای پرستار نیست مدنی و، نیازهای یک بیمار در حا ل احتضار چیزی خارج از وظیفه عرفی

  .باشد رسیدگی می و ررسیبمعنوی قابل و روانی  ،روحی ،از نظر جسمی در حا ل احتضار نیازهای یک بیمار 

  .حفظ حرمت وکرامت انسان تا حد ممکن بر آورده شود یا نیاز ها باید در شرایط این خواسته ها و 

  . خواهد بودشرافت انسانی مسئول  خط مشی مرکز کاری و وای  باید توجه نمود که پرستار در چارچوب قوانین حرفه 

  :باید مطمئن شود که رضپرستار برای محافظت و مراقبت وجلوگیری از صدمه به بیمارمحت

  .آماده برای استفاده می باشند سالم و، ایمن ،وی،کامل  بیمار در حوزه مراقبتی یمراقبتی واحیا وسایل مورد نیاز  •

  . شیفت تحویل وثبت شوند یکلیه وسایل بایددر ابتدا •

  .یا کاستی ها بالفاصله به مافوق گزارش و وسایل سالم سریعاً جایگزین گردند تجهیزات خراب و •

  :نکات ذیل را رعایت نمایند پرستاران در مراقبت از بیماران ناتوان ودر حال مرگ باید

  .از محدودیت های فیزیکی مثل حفاظ استفاده کند  •

   .امن ولغزنده نباشد ی،سطوح حمام ودستشوی •

  .زنگ اخبار مطمئن باشد از سالم بودن چراغ ها و •

  .دستگاه ساکشن در محل باشد •

  .سیستم اکسیژن رسانی آماده باشد•
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  .ثبت گردد شیفت تحویل ودر هر  و بدون نقص باشد و کامل ،مهیا ،ترالی اورژانس. 

  . ثبت گردد گزارش وهرگونه قصور کتباً  ؛کوتاهی از سوی همکاران جدی گرفته شود و هرگونه قصور  •

  . رددگثبت  یا به مافوق اطالع و ی مشکوک فوراً به پزشک ویهرگونه دستور دارو •

  .و هر گونه تغییر در وضعییت وی به مافوق گزارش وثبت گردد تحویل شود در هر شیفت بیمار در اطاق خود چک و •

  .آن باید ثبت شودبه پیگیری گزارشات و پاسخ  •

  .اری شوددافراد غیر حرفه ای در کارهای تخصصی خودکارگیری ه از ب •

است که مانند یک چک  مدارک به جای ماندهو اسناد  را که اگر گرفتار قانون شود بهترین حامی او،چپرستار در هنگام ثبت دقت کند   •
  .باشد می پول معتبر

را موکول به  آن و نمودهپرهیز  ،که باعث نگرانی وی شود بیماری خود سوال کند از پاسخ هایی چنانچه بیمار در مورد وضعیت درمان و •
  .به پزشک اطالع داده شود مطالعه بیشتر کرده و

  :یا مرگ آسان  اتانازی

 قصور در. خواست بیمار یا اطرافیان باشد مجاز نبوده بلکه قتل نفس استراگر به د نظر اسالم دردناک از درمورد بیماری غیر قابل عالج و

را  بررسی دقیق بوده که باید آن پرستار موظف به مشاهده و و مسئولیت قانونی داشته ،مرگ بیمار شود که باعث آسیب ومشاهده دقیق 

  .نتیجه ثبت کند  وساعت ذکر با همراه پس از گزارش به مافوق، 

  :در موارد ذیل کوتاهی و تاخیرهر گونه  در زمان بحرانی ،

  اطالع دادن به پزشک •

   .گزارش فقط ثبت کند که به پزشک اطالع داده شدیا اینکه در  و •

   .یا تاخیر داشتو  یا پزشک در دسترس نبود و•

سوپروایزر و اولین پزشک در دسترس  مافوق وی واینکه  پرستار مسئول بوده مگر ،و مرگ اتفاق افتد در صورتیکه به بیمار صدمه وارد شود
  .کنند ءرا امضا آن
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  : بیمار در حال احتضار حق دارد کهباید گفته شود بیمار  ازعاطفی  و روانی ،روحی ،مراقبت جسمی در

  .را دریافت کند روانی -تخصصی ترین مراقبت های جسمانی و حمایت های روحی بهترین و-1

  . ها را تا زمان مرگ دریافت کند حق دارد بهترین درمان -2

  .مراقبت شود ،در او حفظ کنند که میتوانند احساس امیدواری را حق دارد توسط کسانی -3

  .ذهنییات خودش را در مورد نزدیک شدن به مرگ بیان کند حق دارد احساس و -4

  . مراقبت شرکت کند حق دارد در تصمیم گیری های مربوط به درمان و -5

  .که به آرامش میرسد از مسکن استفاده کند جایی تا حق دارد که درد نکشد و -6

  .تنها نمیرد اشد وحق دارد که تنها نب -7

  .پذیرش برای مرگ کمک شودوی در خانواده  بهحق دارد که  -8

  . با او محترمانه برخورد شود حق دارد که کرامت انسانی وی حفظ و -9

  . فرد مورد نظر وی بر بالین او باشد حق دارد از مراقبت های دینی خود برخوردار شود و -10

  . دریافت آرامش استفاده کند غیره در جهت کاهش درک درد و موسیقی درمانی و ،حق دارد از روش های گروه درمانی -11

  .شود حق دارد شرایط وصیت کردن برای وی مهیا -12

  .را تنها بگذارداو  تمرکز از وی ساقط شده قدرت تفکر و پرستار حق ندارد در شرایط بحرانی که بیمار دچار کاهش هوشیاری شده و -13

  

 .که باید انجام شود است دارای دستورات خاصی )و همچنین سایر ادیان( لحظه جان دادن در شرع اسالم لحظات آخر عمر یا

جسد  تا باشد باید سریع از آلودگی پاک و که میت رو به قبله می پزشک وگرفتن جواز فوت در حالی بعد از تایید فوت توسط

زمان  و اقدامات انجام شده گزارش کامل وقایع با ذکر زمان و.شودتغییر رنگ نداده طبق خط مشی بیمارستان جمع آوری 

   .مسئولین نیز امضا کنند و ثبت شود. ..و لوله ها  خارج کردن بیمار از دستگاه ها،
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   :ایدها و نبایدها درباره بیمار در حال مرگب

بسیاری . ؛ به بیمار اجازه بدهید راهنمای شما باشد) 'گویم من همیشه به بیمار می'برای مثال(برخورد غیرمنطقی نداشته باشید  

  . خواهند که بقیه نمی خواهند تشخیص را بدانند، در حالی از بیماران می

  . بررسی کنید ،کند داند و درک می میازبیماری خود آگهی  آنچه را که قبالً بیمار درباره پیش 

د که بفهمد کمک الزم و در دسترس یتدریج به او کمک کن کند، به آرامی و به پذیرد و دریافت می میکه بیمار کمک را  تا زمانی 

  . باشد می

  .به بیمار اطمینان بدهید که بدون توجه به رفتارش از او مراقبت خواهد شد 

  .وجود آید ای از شوک به دورهممکن است  زیرا برای مدتی پس از مطلع کردن بیمار از وضعیت یا تشخیص خود، با وی بمانید 

این مسئله را خاطرنشان سازید که برای پاسخ دادن به . بیمار را تشویق کنید که سؤاالتی بپرسد و به آنها با صداقت پاسخ دهید 

ید در صورت امکان پس از چند ساعت دوباره بیمار را ویزیت کن .اش مطرح کنند، باز خواهید گشت هر سؤالی که بیمار با خانواده

ساعت برای  48تا  24گرم دیازپام برای  میلی 5توان  اگر بیمار اضطراب داشته باشد، در صورت لزوم می. تا واکنش او را بسنجید

 .وی تجویز کرد

هایش با  آنها را تشویق کنید که بیمار را مالقات کنند و به او اجازه بدهند درباره ترس. اعضاء خانواده را از حقایق طبی آگاه کنید 

اعضاء خانواده عالوه بر اینکه باید با از دست رفتن عزیزشان کنار بیایند، باید با واقعیت میرائی خود نیز که باعث . آنها صحبت کند

  .رو شوند شود، روبه اضطراب می

 (do not attemp resusciation) اش تمایلی به ادامه حیات یا عدم انجام احیاء  همواره بررسی کنید که آیا بیمار یا خانواده 

DNR بینی کنید دهنده حیات را پیش سعی کنید که تمایل آنها برای اقدامات ادامه. دارند یا خیر.   

دلیلی وجود ندارد که در یک بیمار در حال مرگ، به خاطر ترس از وابستگی از دادن داروهای . درد و رنج بیمار را برطرف کنید 

 .ور کامل انجام گرددط درمان درد باید به. مخدر خودداری شود
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  :حریق اطفاء

  :مقدمه

می بخشد، کوره های صنایع را داغ می کند، پخت و پز را آسان  آتش گرما می دهد روشنی. دنیای پیشرفته صنعتی مدیون آتش است
زمان عصر میکند و بطور کلی میتوان گفت بدون آتش زندگی خیلی سخت و مشکل، صنایع و کارخانجات تعطیل و برگشتن جامعه به 

خدمت بزرگی به دنیا و جهان بشریت کرده و به همین لحاظ از قدیم االیام مورد توجه و احترام بشر قرار  ،بنابراین آتش. حجر خواهد بود
  .گرفته است

می پیماید، حریق ممکن است به هر نوع ساختمان،  خطرات حریق همواره متناسب با پیشرفتهای تکنولوژی برق آسا منحنی صعودی
کشتی ،  بیمارستان ، انبار ، جنگل ، مزرعه ،  محوطه ای حمله ور شود، هیچ خانه ، مدرسه ، اداره ، کارخانه، آزمایشگاه ،  تأسیسات یا

اگر چند سال در جای معینی حریقی رخ ندهد عالمت مصون . نیست که از خطر آتش سوزی مصون باشد ... قطار، خودرو و  هواپیما ،
پس آتش سوزی جنبه  همانطور که اگر چندین سال شخصی بیمار نشود دلیل مصون بودنش از بیماری نمی باشد بودنش از آتش نیست

باید در نظر . عمومی داشته در هر جا و برای هرکس امکان اتفاق دارد و اغلب متضمن خسارات سنگین مالی و تلفات و جراحات جانی است
اینها اگر به وظایف خود . سازمانهای آتش نشانی و یا واحدهای آتش نشانی نمی باشد  داشت که حفاظت از حریق به هیچ وجه در انحصار

خوب عمل کنند و وسایل کافی و تجهیزات به روز در دست داشته و آموزش و تمرین صحیح و مداومی نیز دارا باشند تنها کمک یار 
 ان سازمانها و دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی استخواهند بود و حفاظت اصلی با خود اشخاص و صاحبان صنایع و حرف و مدیر

که شخصی بدلیل بیمه عمر بودن و وجود بیمارستان در شهر مربوطه به سالمت خود و پیشگیری از  استاین  هماننددر غیر اینصورت 
  .بدیهی است که نتیجه ای جز تباهی نیست . خطرات و تصادفات توجه نکند 

  :ی از حریقروش های دستیابی به ایمن

  .شناخت علل حریق و کوشش برای جلوگیری از بروز آن -1

  .شناسائی علل رشد و گسترش حریق و کوشش برای مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن  -2

  .حریق و کوشش برای کنترل و خاموش نمودن آتش سوزی ) مهار(یادگیری اداره کردن  -3

می یابند و به چه نحوی می توان آنها را کنترل و   چگونه بروز می کنند، چطور گسترشدر عمل ، با علم و آگاهی به اینکه حریق ها 
  :به شرح زیر اقدام نمودمیتوان از طریق انجام برنامه هایی جداگانه برای فراهم نمودن ایمنی   خاموش نمود،

  تدوین و اجرای استانداردها و آئین نامه های پیشگیری از بروز حریق) الف 

  و اجرای استانداردها و آئین نامه های ساختمانی محافظت در برابر حریقتدوین ) ب

  ایجاد سازمانهای آتش نشانی و توسعه تدابیر و تعلیمات اطفای حریق) ج
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  : روشهای عمومی اطفاء حریق

کنترل و محدود نموده یا قطع را ) حرارت ، اکسیژن ، مواد سوختنی یا واکنش های زنجیره ای(اصوال اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق 
  :های عمومی بر اساس ماهیت حریق به اشکال زیر می باشد روش .کرد، حریق مهار می شود

این عمل عمدتا با آب انجام می  . سرد کردن یک روش قدیمی و متداول و موثر برای کنترل حریق، سرد کردن است :سرد کردن - الف
  . یکی ازخواص گاز دی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می باشد . گیرد

همان . استفاده از آب برای کنترل حریق یکی از ساده ترین و در عین حال موثر ترین روشی است که تمام افراد با آن آشنا می باشند: آب
کردن آتش مفید با شد به همان اندازه هم می تواند در استفاده نابجا ایجاد مخاطره و  اندازه که استفاده از آب می تواند در خاموش

   .گسترش حریق یا خسارات نماید

  :مزایای آب

 . فراوان و ارزان است ، خصوصا که برای این منظور تصفیه کامل آن الزم نیست -1

  . ، الستیکی و برزنتی براحتی جاری می شودویسکوزیته پایین و قابلیت انتقال آسان داشته و در مجاری فلزی  -2

برابر آلومینیوم  5ظرفیت گرمایی آب . دارای ظرفیت گرمایی ویژه باالیی بوده که آن را بصورت یک سرد کننده مطلوب مطرح می کند  -3

 . ادی هنگام تبخیر جذب می کندمهمتر از آن اینکه گرمای نهان تبخیر آب بسیار باال بوده و گرمای زی. برابر روی و مس می باشد  10و 

درجه سانتیگراد تنها یک دهم  2000بطوری که در . غیر قابل تجزیه بر اثر حرارت است ، حتی در دمای باال نیز تجزیه نمی شود  -4

 .مولکولهایش تجزیه می شوند

هر لیتر آب می تواند هنگام تبخیر . است  CO2 برابر سرد کننده تر از 5/6توان سرد کنندگی باالیی دارد بطوری که در حجم مساوی ،  -5

کیلو  10000درجه گرمایی حدود  10کیلو کالری گرما جذب نماید و هر متر مکعب آب نیز برای افزایش دمایی به اندازه  550حدود 

 .کالری گرما جذب می کند

 : معایب آب

 . سنگین وزن است لذا حمل ونقل آن در اطفاء متحرک مشکل است1 -

  . الکتریسیته است ، در محل هایی که جریان برق وجود دارد ، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهدهادی  2-

 . آ ب دارای خطر تخریب است ، زمانی که آب تحت فشار پاشیده شود قدرت تخریب بالیی دارد که گاهی کمتر از خود حریق نیست3- 

مانند داروها ، اثاثیه ، کارتنهای بسته بندی ، رنگها . ب دچار خسارت می گردند هنگام اطفاء حریق مواد و محصوالت در اثر ترکیب با آ -4

 . و محصوالت تولیدی

به خاطر افزایش حجم آب هنگام تبخیر در هنگام پاشیدن به روی مایعات قابل اشتعال مثل نفت یا روغن باعث پرتاب شدن مایعات ،  -5

 . ی شودانفجار و پاشش آن شده و گسترش حریق را باعث م

کف آتش نشانی کف . محدود است ) تل ذغال سنگ ، خاک اره و مانند آن ( بدلیل کشش سطحی آب نفوذ آن به داخل تل مواد 6-
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. کف در هنگام پاشیده شدن توسط سر لوله کف ساز با هوا و آب مخلوط شده و حباب سازی می گردد . بصورت محلول تهیه می گردد 

گسترش فراوانی که دارد می تواند روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق کف در هنگام استفاده ، با 

  . می گردد

نکته مهم دراستفاده از کف ، توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده احتراقی مخصوصا مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آن می 

  . باشد

این روش اگرچه در همه . رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گرددمانع شاندن روی آتش با موادی است که خفه کردن، پو :خفه کردن -ب

مورد استثناء موادی است که در حین سوختن اکسیژن تولید می . حریق ها موثر نیست ولی روش مطلوبی برای اکثر حریق ها می باشد 

 همچنین موادی که سرعت آتش گیری در آنها زیاد است مانند پراکسید های آلی نیترات و زنجیره های آلی اکسیژن دار مثل: کنند، مانند 

موادی که برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا . دینامیت ، سدیم ، پتاسیم که از این قاعده مستثنی هستند 

  .ر را می توانند انجام دهندپتوی خیس نیز این کا. خاک ، شن ، ماسه . حالت پوششی داشته باشند 

که معموال دارای بنیان کربنات ، سولفات یا فسفات می باشند یکی از راه است پودر های خاموش کننده استفاده از برخی از مواد شیمیایی 

. کار می روند به  اطفاء انواع حریق این ترکیبات براحتی برای. های متداول و ساده برای خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است 

. به این ترکیبات پودر شیمیایی گفته می شود . به همین دلیل در استفاده های عمومی معموال ترکیب خاموش کننده توصیه می شود 

   .پودر شیمیایی روی حریق پاشیده شده و باعث پوشاندن آتش و جلو گیری از رسیدن اکسیژن می گردد

قطر دانه های پودر . نتیگراد پایداری خوبی ندارند و امکان چسبندگی آنها در کپسول زیاد می گردد درجه سا 60پودر ها در حرارت باالی 

پودر شیمیایی تحت .هرچه قطر ذرات ریزتر باشد پودر موثرتر است . میکرون می باشد  10-75بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود 

ی پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده باشد براحتی آتش را در سطح قاعده حریق به صورت جاروی  CO2فشار ازت یا

پودر خشک این پودر برای خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مثل سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و مانند آن بکار می . خاموش می نمایند 

  . رود

بوده و هادی الکتریسیته  5/1و سنگین تر از هوا که دارای چگالی گاز دی اکسید کربن گازی است غیر قابل احتراق ، بی بو ، غیر سمی

اول خفه کردن آتش با تشکیل یک الیه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا ، : مکانیسم عمل آن هنگام حریق به سه صورت است . نیست 

  .دوم رقیق کردن اکسیژن هوادر اطراف محوطه حریق و سوم سرد کردن آتش

این است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی شود لذا در مواردی که مواد  دی اکسید کربن هم گازیکی از خصوصیات م

نیکی بسیار مناسب است زیرا وبرای حریق های الکتریکی و الکتر دی اکسید کربن .ب استآبا ارزش دچار حریق می شوند مناسب تر از 

  .باقیمانده باعث اتصال یا خرابی نمی گرددبدلیل عدم هدایت برق و عدم وجود مواد 
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هالن در هنگام اطفاء بدون بجای گذاشتن اثرات تخریبی و باقیمانده بر روی مواد و دستگاه ها می تواند بطور بسیار موثری ایفای نقش 

ند بسرعت روی حریق را پوشانده بوده و چون سنگین تر از هوا هستند می تواندی اکسید کربن  مکانیسم اثر هالن تا حدودی مشابه. نماید 

بعالوه پاشش این مواد بر روی حریق می تواند باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در اطراف حریق شده و آن را . و مانع رسیدن اکسیژن گردند 

یش حجم بیشتری نسبت به این مواد با نسبت افزایش حجم حدود برابر هنگام تغییر فاز از حالت مایع به بخار بیش از برابر افزا. مهار نماید 

هالن می تواند . می باشد دی اکسید کربن  برابر 2-3به همین دلیل در وزن مساوی قدرت خاموش کنندگی آنها . دی اکسید کربن دارند 

کسان در هنگام مجاورت با آتش از سرعت واکنش های زنجیره ای بکاهد و بصورت موثر تری آتش را مهار نماید به همین دلیل در شرایط ی

خاموش کننده هالن .مورد نیاز برای اطفاء است  دی اکسید کربن برای خاموش کردن آتش میزان مورد نیاز هالن کمتر از یک چهارم میزان

برای محدوده های کوچک ولی مهم تجهیزات یا مواد قابل اشتعال مانند ماشینهای الکترونیکی و الکتریکی ، حریق های مواد جامد پر 

 .ای دیسپاچینگ ، مراکز مخابراتی و مانند آن کاربرد داردارزش ، سایته

قطع جریان ، جابجا کردن  مواردی از قبیل این روش در ابتدای بروز حریق امکان پذیر بوده و  :سد کردن یا حذف ماده سوختنی - ج

مواد ، جدا کردن منابعی که تاکنون حریق به آنها نرسیده ، کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع 

   .را شامل می گردد

و جایگزینهای آن و برخی (کنترل واکنش های زنجیره ای استفاده از برخی ترکیبات هالن  برای :کنترل واکنش های زنجیره ای -د

این عمل برای کنترل حریق مشکل تر و گرانتر از سایر روشهاست ولی می تواند بصورت . موثر می باشد) ترکیبات جامد مانند جوش شیرین

   .مکمل برای مواد پر ارزش بکار رود

بدلیل لزوم سرعت عمل . قرار می گیرند دسته  4که بعنوان خاموش کننده آتش به کار می روند در  موادی :مواد خاموش کننده آتش

طبعا هر کدام از مواد یاد . و افزایش پوشش خاموش کننده ها ، می توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده بطور همزمان استفاده نمود 

  : این گروه شامل گروههای زیر است. شده در اطفاء انواع حریقها دارای مزایا و معایبی می باشند 

  )دی اکسید کربن آب،(اد سرد کننده مو –الف 

  )ماسه،خاک  ،دی اکسید کربن کف(مواد خفه کننده  _ب

  ) دی اکسید کربن، نیتروژن( مواد رقیق کننده هوا –ج 

   ) هالن و پودر های مخصوص( مواد محدود کننده واکنش های زنجیره ای شیمیایی  -د
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 : کاربرد خاموش کننده ها بر مبنای طبقه بندی آتش

  .یعنی جامدات از خاموش کننده محتوی آب و آب کف استفاده می گردد  Aجهت اطفاء آتش سوزی طبقه * 

  .یعنی مایعات از خاموش کننده محتوی پودر خشک شیمیایی کف و ماسه خشک استفاده می گردد Bجهت اطفاء آتش سوزی طبقه * 

  .یعنی گازها از خاموش کننده محتوی پودر خشک شیمیایی استفاده می گردد Cجهت اطفاء آتش سوزی طبقه * 

  .استفاده می گردد)  CO2( از خاموش کننده محتوی گاز کربنیک ) برق ( یعنی الکتریسیته   Eجهت اطفاء آتش سوزی طبقه * 

ز کیفیت بهتری برخوردار می باشد یعنی فلزات از خاموش کننده محتوی پودر خشک مخصوص که ا Dجهت اطفاء آتش سوزی طبقه * 
.TEF( مثل    .استفاده می گردد)  .

کلیه طبقات حریق را اطفاء نماید، % 100در این راستا خاموش کننده های محتوی هالوژنه ها نیز وجود دارند که می تواند به به صورت * 

دارند، محیط زیست جهانی اعالم کرده است که باید  ولی به علت اینکه خاموش کننده های هالوژنه در تخریب الیه ازن نقش به سزایی

ساخت و استفاده از آنها در تمام دنیا ممنوع شود و تولید آن متوقف گردد، در نتیجه استفاده از این مواد خیلی محدود بوده و یا 

ن هستند که در صورت موفقیت از البته در آزمایشگاه های شیمی به دنبال جایگزین کردن ماده ای به نام اینرژ.منسوخ شده است  بکلی

  .این ماده به جای هالون استفاده خواهد شد

 : طرز استفاده از خاموش کننده ها

 .خونسردی خود را در هر حال حفظ نمایید *

 .در فضاهای رو باز پشت به باد و در فضاهای بسته جلوی درب ورود یا خروج بایستید *

 .را از محل خود خارج نماییددی اکسید کربن  فشار و دستگیره حمل کپسول های تحت) پین(ضامن  *

 .سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانه گیری نمایید *

 .بن آتش را هدف گرفته و به صورت جاروب کردن آتش را اطفاء نمایید *

به به سوزن باالی درب کپسول پاشنده شلنگ کپسول ضامن کپسول های سیلندر داخل را از محل خود خارج نمایید و با وارد کردن ضر *

 . را محکم در دست گرفته و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوی آتش نشانه گیری نمایید

پاشنده شلنگ را در دست گرفته و فلکه سیلندر بغل را به آرامی تا انتها باز نموده و با فشار به  در مورد کپسول های سیلندر بغل اهرم *

 . سر شلنگ را به سوی آتش نشانه گیری نمایید اهرم
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کلیه کپسول های موجود در بازار فعلی با توجه به مکانیزم آنها به شکل استوانه ای شکل ساخته شده و لوله تخلیه آنها در قسمت زیرین  *

رت گاز یا عامل فشار آن تخلیه شده و در غیر این صو. داخل کپسول تعبیه شده است لذا حتما باید کپسول سرپا و ایستاده استفاده گردد 

 . مواد اطفاء حریق از آن خارج نخواهد شد

کیلویی در هر مرحله استفاده هر  250کیلویی تا  1از دی اکسید کربن  کلیه کپسولهای پودر و گاز، آب و گاز و بعضی از کپسول های *

 .جدد باید به نمایندگی های مجاز تحویل داده تا شارژ گرددچند کم و کوچک برای بار دوم قابل استفاده نمی باشند و جهت شارژ م

 ).از این قاعده مستثنی می باشنددی اکسید کربن  کپسول های هالوژنه و بعضی کپسول های(
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  ایمنی و سالمت شغلی در بیمارستان 

 عوامل زیان آور محیط کار بیمارستان

  :عوامل فیزیکی)1

 وصدای دستگاه ونتیالتوردر بخش های ویژهسروصدای ناشی از آالرم دستگاهها  .1

  ..گرما و سوختگی ناشی از تجهیزات استریل شده داغ،کوتر و .2

بعلت استفاده از دستگاههای پرتابل رادیولوژی در بخش ها وسایر اشعه های رادیواکتیو دربخش های  xمواجهه با اشعه  .3

  ...رادیوتراپی، آنژیوگرافی، پزشکی هسته ای و

 )خصوصا شیفت شب (در تمامی اوقات شبانه روزروشنایی بخش ها  .4

 :عوامل شیمیایی)2

 .مواد شیمیایی مختلف که به صورت روزانه برای ضد عفونی و استریل کردن سطوح ، وسایل و تجهیزات بکار می روند  .1

  )به علت شستشوی مرتب دست بعنوان احتیاطات کنترل عفونت ( صابون،موادشوینده،ومواد ضدعفونی کننده  .2

  در اتاق عمل.) …از جمله اکسید نیتروژن ، هالوتان، اتر دی اتیلن و (های بیهوشی گاز .3

  داروهای شیمی درمانی در بخش های سرطان .4

  )دستکش و تجهیزات مصرفی(التکس  .5

  :عوارض تماس با گازهای بیهوشی

عمده مطالعات روی عوارض مواجهه شغلی .در مورد عوارض مواجهه شغلی با این دارو ها مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی انجام شده است

 .با این داروها بر عوارض باروری ،سرطان زایی ، موتاژنیسیتی ،عوارض کبدی،کلیوی و عصبی و تنفسی این دارو ها تمرکز کرده اند

 :گازهای بیهوشیعوارض تماس با  پیشگیری از اقدامات کنترلی در خصوص 

 اتاق عمل ارزیابی میزان گازهای بیهوشی نشت یافته در 

   کنترل و کاهش غلظت گازهای مذکور به پایین تر از حدود مجاز تماس شغلی  

   استفاده از سیستم تهویه مناسب در اتاق عمل جهت رقیق سازی هوا و کاهش غلظت گازهای مورد استفاده 

   بازرسی و کنترل تجهیزات بیهوشی به صورت دوره ای 

 .وشی در زمانی که از آن استفاده نمیشوداطمینان از بسته بودن اتصاالت دستگاه بیه 
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  :شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده

 :مسمومیت هاى ناشى از استنشاق مواد شوینده و پاک کننده

استفاده از مواد سفیدکننده در فضاى بسته حمام و دستشویى به علت ایجاد گاز کلر، موجب تحریک راه هاى هوایى شده و عالیم  

ز مى کند و سرفه، خس خس سینه و تنگى نفس بویژه در افراد داراى زمینه بیمارى هاى ریوى از جمله عالیم مسمومیت در افراد برو

گاهى افراد براى پاکیزگى بیشتر سطوح سرامیکى از مخلوط وایتکس و ترکیبات اسیدى بسیار قوى مانند . مسمومیت با این مواد است

و انفعاالت شیمیایى موجب آزاد شدن بیشتر گاز کلر و در نتیجه شدت عالیم جوهر نمک استفاده مى کنند که به علت برخى فعل 

  . مسمومیت مى شود و در صورت باال بودن سن و داشتن زمینه بیمارى هاى ریوى و قلبى، مى تواند منجر به مرگ شود

سربسته و کوچک مى تواند آسیب  استفاده زیاد از سفید کننده و پاک کننده ، انواع حالل و مواد ضد عفونى بویژه در محیط هاى 

این درحالى است که بسیارى از مواد ضد عفونى کننده نیز به راحتى از . هاى جدى و گاه جبران ناپذیرى به ریه و مجارى تنفسی وارد کند

از محلول هاى بنابراین تهویه مناسب در محل و استفاده نکردن . ماسک هاى کاغذى عبور مى کنند و مى توانند موجب آسیب ریه شوند

 . غلیظ مى تواند به پیشگیرى از این مشکالت کمک کند

 :مسمومیت هاى ناشى از استنشاق مواد شوینده و پاک کنندهپیشگیری از 

بیماران داراى مشکالت تنفسى مانند آسم یا افرادى که حساسیت ریوى دارند، به هیچ عنوان نباید با این مواد شیمیایى در تماس باشند و 

   .افراد سالم نیز به امید زدن ماسک هاى کاغذى، در محیط بسته و بدون تهویه نمى توانند از این مواد استفاده کنندحتى 

  :مشکالت پوستى ناشی ازتماس مستقیم با مواد شوینده و پاک کننده 

ترکیبات شوینده خاصیت سوزانندگى خفیفى دارند که . مشکالت پوستى و مخاطى از دیگر عوارض مصرف نادرست مواد شوینده مى باشد

زنان خانه دار شایع ترین بیمارى تماس » درماتیت«بیمارى . در نتیجه تماس طوالنى با سطح پوست اثر تحریکى روى آن ایجاد مى کنند 

 . ت که خارش، قرمزى و خشکى پوست و تاول هاى ریز را به دنبال خواهد داشتپوست با مواد شوینده اس

این ضایعات در صورت درمان نشدن بموقع موجب التهاب . زیاد نگه داشتن دست در آب و رطوبت نیز منجر به ایجاد قارچ پوستى مى شود

ختلفى در بر داشته باشد، به عنوان مثال تماس مکرر همچنین تماس مواد شیمیایى با پوست مى تواند عوارض م. و ترک پوست مى شوند

با سفید کننده ها موجب از بین رفتن چربى پوست در محل تماس شده و به دنبال آن خارش، سوزش، زخم، ترشحات آبکى و چرکى ایجاد 

  . مى شود
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  :کننده  مشکالت پوستى ناشی ازتماس مستقیم با مواد شوینده و پاک جهت پیشگیری از اقدامات کنترلی

نیروهای . بهترین راه براى جلوگیرى از خشکى پوست و عود این ضایعات، استفاده از کرم هاى حاوى گلیسیرین، وازلین و غیره است

در صورت ایجاد حساسیت به . خدمات باید هنگام استفاده از مواد شوینده، پاک کننده و سفید کننده حتماً از دستکش استفاده کنند

 یکى می توان ابتدا دستکش نخى و سپس از دستکش پالستیکى استفاده کرددستکش هاى الست

  :آسیب هاى ناشى از مواد شوینده بر چشم

انواع مواد شیمیایى در درجه هاى مختلف به چشم آسیب مى رسانند و مواد شوینده و رنگ بر ازجمله خطرناک ترین مواد براى چشم به 

به سرعت قرنیه را زخم کرده و حتى در موارد شدیدتر مى توانند به سوراخ شدن کره چشم شمار مى روند و در صورت تماس با چشم 

مواد شوینده همچنین مى توانند موجب ایجاد زخم هاى شدید در پلک شده و چسبندگى هاى کره چشم و پلک را به همراه . منجر شوند

  .بینایى به طور کامل از بین برود آسیب ناشى از این مواد ممکن است آن قدر جدى باشد که. داشته باشند

  :آسیب هاى ناشى از مواد شوینده بر چشم جهت پیشگیری از اقدامات کنترلی

 در صورت تماس مواد شوینده یا هر ماده شیمیایى دیگر با چشم باید بالفاصله چند بار چشم را در آب باز و بسته کرد تا ماده از چشم خارج

  . شود

  :شگیری از حوادث ناشی ازتماس با موادشویندهتوصیه های ایمنی جهت پی

 . های شیمیایی، حتماً از ماسک مناسب استفاده کنید هنگام استفاده از شوینده 

در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده هĤی شوینده و پاک کننده ، پنجره ها را باز کرده و تهویه را روشن نمایید تا هوا  

  . بخوبی در محیط جریان داشته باشد 

این اختالط از مخلوط کردن مواد شیمیایی مانند جوهر نمک و مواد سفید کننده جدا خودداری کنید، بخار ها و گازهای ناشی از  

   .بسیار سمی و خفه کننده میباشد 

شود از  توصیه می. بخار متصاعدشده از ترکیب جوهرنمک و وایتکس بسیار خطرناک است؛ خصوصاً برای چشم، پوست و ریه 

   .ترکیب این دو ماده خودداری کنید

مانند ( د را در ظرف مواد خوراکی محصوالت شیمیایی و شوینده را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید هیچگاه این موا 

   .نگه داری نکنید ) بطری نوشابه 

   .همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعا درب آن را ببندید  

   .در صورت امکان از مواد شوینده کم خطر تر استفاده گردد  
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  :داروهای ضد سرطانتماس با آسیب هاى ناشى از 

  :ن کارکنان بیمارستان که با مواد ضد سرطان در تماس بوده اند ، گزارش گردیده است عالئم و اثرات بهداشتی زیر در میا

درد شکم ، سرفه ، سرگیجه، حالت تهوع ، قرمزی چهره  ،استفراغ ، اسهال ، خارش پوست ، ریزش مو ، اثرات تناسلی مضر همچون قطع 

  .سیکل قاعدگی ، مرگ جنین و نقص مادرزادی 

  :داروهای ضد سرطانتماس با آسیب هاى ناشى از  پیشگیری ازجهت  اقدامات کنترلی

  .در مکانهائی که مواد ضد سرطان آماده و یا توزیع می شود نخورید و نیاشامید  

   .با منابع تماس با مواد ضد سرطان آشنا شده و توانائی تشخیص آنها را داشته باشید  

  .دی همچون گانهای یکبار مصرف دستانتان را بشویید قبل از استفاده و بعد از درآوردن لباسهای حفاظتی فر 

مگر اینکه سازنده مواد . ( از دستکشهای یکبار مصرف با کیفیت خوب و عاری از پودر که آستین گان را بپوشاند استفاده کنید  

  ).ضد سرطان به دستکش خاصی اشاره داشته باشد 

برای دوری از تماش چشم ، بینی و دهان از شیلدهای پالستیکی هر زمانی که ترشحات ، اسپری یا آئروسول تولید می شود  

   .صورت و عینک های ایمنی ضد ترشحات استفاده نمایید 

  .بدقت لباسهای حفاظتی را تعویض کنید تا از انتشار آلودگی دوری نمایید  

  :)Material Safety Data Sheets(برگ اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 

  :فرم مذکور قید گردد موارد ذیل بایستی در

  اقدامات اولیه اورژانسی  - 4آشنایی با خطرات احتمالی     -3اطالعات مربوط به اجزاء سازندۀ آن    -2ماده شیمیایی     ماهیت -1

  گهداری شیوه صحیح حمل و نقل و ن -7اقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقی ماده شیمیایی    -6اقدامات اولیه در مواجهه با حریق   -5

  پایداری و واکنش پذیری  -10خواص فیزیکی و شیمیایی   -9محافظت افراد در برابر ماده شیمیایی   / روشهای مهارکردن سرایت آن -8

  اطالعات الزم در مورد جابجا کردن آن  -13  اصول صحیح معدوم کردن پسماندهای آن -12اطالعات سمیت ماده شیمیایی    -11

  سایر اطالعات  -14
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  : شیوه نگهداری مواد شیمیایی در انبار و آزمایشگاه

 :نگهداری مواد خطرناک

در قفسه یا محفظه های عایق از نظر خارج باید و یا رنگ های دارای خواص سمی را ...) اسیدها، بازها و (معرف ها، مواد شیمیائی  

  .قرار دادشدن بخار 

   .در قفسه هایی با ارتفاع زیر سطح چشمی ذخیره شوندباید مایعات خطرناک مانند اسیدها یا قلیاها  

  .ذخیره سازی محفظه های بزرگ باید نزدیک زمین باشد 

  :نگهداری مایعات قابل اشتعال

  .ازمقدار مجاز در آزمایشگاه نگهداری کردبیشتر نباید را ) درجه سلسیوس38نقطه آتش گیری کمتر از (مایعات قابل اشتعال 

  . مایعات قابل اشتعال باشد) لیتر37(گالن10ظروف شیشه ای، پالستیکی یا فلزی نباید محتوی بیش از  

  .)Under laboratory(استاندارد وتایید شده باشد قابل اشتعال باید ظروف مایعات  

   .گالن نگهداری کرد180تا  مایعات قابل اشتعال رامی توان در کابینتهای تایید شده 

از نزدیک کردن شعله اجتناب  -مواد اشتعال زا “قفسه های این مواد باید دارای برچسب مشخص باشند که بر روی آن عبارت  

 .به رنگ قرمز نوشته شده باشد” کنید

  :شیمیایی خورنده مواد

    اکسید کننده ها ,قلیاها , اسیدها  :هیدروکسید پتاسیم  ،  مایعات, هیدروکسید سدیم , فنل : جامدات 

  .کلرید هیدروژن، باید مواد شیمیایی در قفسه ذخیره شود, دی اکسید گوگرد , آمونیاک : گازها و بخارات 

  .اسیدها وبازها نباید با هم ذخیره شود،ظروف سنگین مواد در طبقات پایین نگهداری شود 

  .ارای لبه جلو به  سمت باال می باشند نگهداری شوندمواد در قفسه هایی مقاوم در مقابل خورندگی که د 

 .نباید مایعات را در باالتر از سطح چشم ذخیره کرد 

  :مواد واکنش زا

به موادی گفته می شود که سبب آتش سوزی می شوند،یا به گسترش اشتعال مواد کمک می کنند ودر نتیجه  :اکسید کننده 

  .یا گازهای دیگر می شوندآتش می گیرند و یا موجب آزاد شدن اکسیژن 

موادی که باآب ،بخار آب ویا رطوبت هوا واکنش می دهندکه در این صورت گاز سمی یا قابل اشتعال بوجود  :واکنش زا با آب 

  .می آید

 .و این شعله ممکن است مشخص نباشد موادی که در صورت تماس با هوا مشتعل می شوند :خود به خود مشتعل شونده 
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 یکعوامل ارگونوم)3

 کار طوالنی مدت به صورت ایستاده  

  بلند کردن و جابجا نمودن اجسام سنگین و یا بیماران  

   ...)کشیدگی عضالت و ( پوسچرهای نامناسب کاری در هنگام انجام مراقبت های درمانی  

  کار با کامپیوتر  

  :عضالنی  –راهکارهای ارگونومیکی جهت کنترل و کاهش آسیبهای اسکلتی 

به عنوان یکی از سازمانهای مرجع در انجام تحقیقات بهداشت حرفه ای  در جهان در این زمینه چند پیشنهاد ارائه   OSHA سازمان   

  :میکند که با کمی بررسی در تمام بیمارستانها قابل اجراست 

  کاهش  و محدود کردن حمل دستی بیمار 

  اجباری نمودن روش صحیح حمل و جابجائی بیماران  

  تجهیزات و تسهیالت  مکانیکی  برای حمل بیماراستفاده از  

  البته این اقدامات فقط پس از شناسایی مخاطرات ارگونومیکی محیط کار قابل اجراست 

  نجام معاینات دوره ایا 

بکارگیری افراد متناسب با نوع  و فاقد پاشنه بلند) لیز نمی خورد( Non – slipپوشیدن کفشهای مخصوص پرستاران با مشخصه 

  شغل

  عضالنی  –مدیریت درمان عالئم و آسیبهای اسکلتی  

 عوامل روحی و روانی)4

  استرس های شدید محیط کار 

  شیفت کاری و کار شبانه  

  تماس با افراد بدحال  

 ساعات کار طوالنی  

  :مخاطرات زیستی)5

، هپاتیت HIVعفونتهای ناشی از در معرض قرارگیری با خون، مایعات بدن، یا با نمونه های بافتی که شاید بتواند بیماریهایی مثل  

B  و هپاتیتC  را منتقل کند  
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نی، هپاتیت عفو: مثل(خطراتی که می تواند یک بیماری نازوکومیال را به فرد منتقل کند مثالً به خاطر سوراخ شدگی با سرسوزن  

 )سیفلیس، ماالریا، سل

  .عواملی که باعث هرپس کف دست و انگشتان می گردند 

  .خطراتی که بصورت خودبخود، بدون علت مشخص ایجاد میشوند 

  :پاتوژن های منتقله از راه خون پیشگیری از

احتیاط نمود و فورا آن ها را در به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی حین جمع آوری و انتقال سوزن و سایر وسایل نوک تیز باید بسیار  

 .داخل ظروف مخصوص اشیای نوک تیز قرار داد

هرگز نباید سرپوش سوزن ها را مجددا روی سوزن های مصرف شده قرار داد یا از هیچ روشی که باعث شود نوک سوزن یا اشیای تیز به  

سرپوش روی سوزن ضرورت دارد، با یک دست و با استفاده از یک پنس اگر در شرایط بالینی، گذاشتن . طرف بدن قرار گیرد نباید استفاده کرد 

  .مخصوص یا وسیله مکانیکی برای نگهداشتن غالف سوزن این کار انجام شود

  .نباید با دست، سوزن مصرف شده را از سرنگ یکبار مصرف جدا نمود 

سرنگ ها، سوزن ها یا وسایل تیز که قابل استفاده . د سوزن مصرف شده را نباید با دست خم کرد، آن را نباید شکست یا دستکاری نمو 

مجدد ه ستند باید در داخل ظروف مقاوم در مقابل سوراخ شدن که روی آن ها بر چسب و نشانه مخاطرات زیست محیطی وجود داشته باشد قرار 

  .گرفته و به محل مناسب جهت تمیز و گندزدایی نمودن آن ها حمل گردند

  . ، واکسن این ویروس به پرسنل در معرض تزریق گردد Bابتال به هپاتیت به منظور جلوگیری از 

در صورت پاشیده شدن خون، یا سایر مواد بالقوه عفونی به مخاط چشم، دهان یا سایر مخاط های بدن و یا فرو رفتن سوزن یا اشیای نوک  

  .تیز به بدن، مواجهه باید گزارش شود

 داخل در را ها آن وفوراً نمود احتیاط بسیار نوک تیز باید وسایل سایر و سوزن انتقال و آوری جمع نحی از آسیب دیدگی جلوگیری منظور به 

 شود باعث که روشی هیچ از یا داد قرار های مصرف شده سوزن یور مجددا را ها سوزن سرپوش نباید هرگز .داد نوک تیز قرار اشیای ظروف مخصوص

 با و دست یک با دارد، ضرورت سوزن گذاشتن سرپوش روی بالینی، شرایط در اگر. کرد استفاده نباید گیرد قرارطرف بدن  به تیز اشیای سوزن یا نوک

  .شود انجام کار این سوزن غالف نگهداشتن برای وسیله مکانیکی یا مخصوص یک پنس از استفاده

 .نمایید خودداری سرسوزن مجدد گذاری ازسرپوش نمایید دقت

 زیر عمل صحیح به ترتیب) ABG و VBG جهت  خون نمونه اخذ(  Recapازتکنیک  استفاده ضرورت درصورت

 :نمایید

  .درپوش را روی میز کار قرار دهید .1

 .هدایت نمایید درپوش سمت به دست یک با را وسرسوزن سرنگ .2

 .بردارید را سرنگ درپوش شدن ازمحکم پس ازدست استفاده بدون .3


