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 : مقدمه

 متحمل بسيار هاي سختي راه ، اين در و بوده مجبور كوشش و كار به خود ، زندگي پويايي براي آفرينش ، آغاز از انسان ،

 و شده دانسته ملي هاي سرمايه از اهميت پر از بخشي توسعه ، حال در كشورهاي ويژه به كشور ، هر نيروي كار  .است شده

كار  محيط ازيبهس و كار نيروي تندرستي از حفاظت رو ، اين از .شود  مي انگاشته و اجتماعي اقتصادي ي توسعه هاي پايه از

 .است برخوردار توجه شايان اهميتي از ،

 نيروي سالمت سطح بردن باال و نگهداري آوري ، فراهم راستاي در توان مي آن كمك به كه است ابزاري اي ، حرفه بهداشت

 كار يطمح فشارهاي يا محيطي عوامل كنترل و ارزشيابي تشخيص ، بيني ، پيش بر اي ، حرفه بهداشت  .گام برداشت كار

   .بگذارند سوء اثر كاركنان تندرستي بر يا و شوند سبب را بيماري يا توانند آسيب مي كه است متمركز

 

 : شغلي سالمت

 ، هاي بيماري يا ها آسيب به شغلي ، سالمت ي گستره آغاز ، در  .كند مي بررسي را كار محيط و كار با آن ، ارتباط تندرستي

 هاي بررسي تدريج ، به  .شد مي داده نسبت كار محيط يا كار شرايط كار ، به كه ديد ،گر مي محدود شغلي شغلي سالمت

 از و هستند نيز شغلي غير هاي بيماري بروز به كننده كمك عوامل جمله از شده ياد عامل كه سه ساختند مشخص شده انجام

 .گسترش يافت شغلي سالمت ي دامنه رو ، اين
 

 :از عبارتند ، شغلي سالمت هاي هدف

 .هستند كه اي پيشه هر در كاركنان اجتماعي و رواني جسماني ، سالمت بردن باال و نگهداري تأمين، .1

 كار از ناشي هاي آسيب و ها بيماري از پيشگيري .2

 .هستند آور زيان تندرستي براي كه عواملي برابر در كاركنان حفاظت .3

 .باشد داشته را آن انجام ناييتوا رواني و فيزيولوژيك نظر از كه كاري در فرد كارگيري به .4

 كار با فرد همخواني امكان ، نبود صورت در و فرد با كار همخواني

 

 

 : اي حرفه بهداشت محتواي

آن ،  هدف  .كار محيط در كنترل عوامل زيان آور ارزيابي و تشخيص ، ، بيني پيش دانش از ، است عبارت اي ، حرفه بهداشت

 اي ، حرفه بهداشت در  .است جامعه نگهداشتن ايمن پايان ، در و آنان كار تندرستي و متسال بردن باال و تأمين ، نگهداري

 .شوند  مي بررسي كار محيط آور زيان عوامل از ناشي مزمن حاد و عوارض و ها بيماري

 
 
 

 : بيمارستان در كار و محيط سالمت

 بهداشت هاي هزينه اعظم بخش و دهند مي تشكيل را يدرمان بهداشتي مراكز از اي عمده قسمت كشورها اكثر در بيمارستانها

 و

 .باشند بهداشت و پاكيزگي سمبل و نظافت الگوي بايد بيمارستان  .اند داده اختصاص خود به را درصد( 70 درمان)حدود

 رد سالمت عمده مخاطرات  .است برخوردار خاصي اولويت از اي حرفه و محيط بهداشت بخصوص ضوابط بهداشتي بنابراين
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 مواد و آب بيمارستان ، رختشويخانه فاضالب ، ، جامد)زباله( زائد مواد بهداشتي ، اجراي مقررات عدم از ناشي بيمارستان

 بيولوژيك ، شيميايي ، فيزيكي ، عوامل نظير اي حرفه آور زيان و عوامل عمومي نظافت مراعات عدم و بهداشتي غير غذايي

 اختالالت اجسام ، اصولي غير حمل بدن ، از نواحي يك هر در تكراري كار ار،ك حين نامناسب )پوستچرهاي ارگونوميك

 معرض در را جامعه نهايت در و كنندگان ،كاركنان مالقات بيماران، كليه كه باشند مي غيره و رواني و و ...( عضالني  -اسكلتي

 .دهد مي قرار مخاطرات اين

 

 

 

 :كار محيط آور زيان عوامل
 .مضر هاي اشعه  -فشار  -روشنايي  -سرما -گرما  -ارتعاش  -صدا : كار محيط فيزيكي آور زيان عوامل -الف 

 .كننده ضدعفوني مواد  -حاللها - دمه و دود  -غبار گردو - بخارات و گازها: كار محيط شيميايي آور زيان عوامل  -ب  

 .غيره و آلوده ترشحات و خون  -ها انگل  -چهاقار  -باكتريها  -ويروسها : كار محيط بيولوژيك آور زيان عوامل   -پ 

 و نامناسب االت ابزار از استفاده - كار هنگام در بدن نامطلوب وضعيت : كار محيط ارگونوميكي آور زيان عوامل    -ج 

 .غيره

 .شوند مي كار محيط در رواني و روحي اختالالت و ها استرس بروز موجب كه عواملي : كار محيط رواني عوامل     -د 

 : فيزيكي آور زيان عوامل (1
 

  : صدا 1-1-

 مي موجب عوامل داليلي به گاهاً ولي باشد آرامش نهايت داراي كه باشد هايي محيط جمله از بايد بيمارستان اينكه به توجه با

 از رمانيد هاي محيط در و باشد دهنده آزار بسيار اگر كه .شود مطرح محيط در مخرب عاملي عنوان به نيز كه صدا شود

 مي اشاره مواردي به كه گردد هايي آسيب موجب مدت طوالني مواجهه صورت در است ممكن رودفراتر  بل دسي60 حدود

 كنيم :

 و مشكالت  -تعادلي سيستم بر تأثير  -بينايي روي اثر  -خطر عاليم و مكالمه از شيدن جلوگيري صدا ، از شنوايي افت 

 ..فيزيولوژيكي التاختال و اجتماعي و رواني اختالالت
 

 : ارتعاش  1-2-

 تجهيزات اين با كه هست افرادي كالبد به آن انتقال امكان و شود مي پراكنده ها ماشين و تجهيزات بيشتر از ارتعاشي نيروي

 را كار ي بازده  -ريخته هم به را آسايش انسان كالبد به )مرتعش( لرزان منبع يك از مكانيكي انرژي انتقال .كنند مي كار

   .كند مي دچار اختالل به را كالبد اعمال فيزيولوژيك سرانجام و داده كاهش

 عارضه  -عمومي و عصبي اثرات -گوارشي اختالالت  -فقرات ستون خصوص به و ها اندام در اختالل بدن : روي ارتعاش اثرات

 .دست كف و مچ هاي استخوان عوارض و انگشتان مفاصل و ها استخوان شكل تغيير  -انگشت سپيد ي
 

 : روشنايي   1-3-

 ناشي فشار و خستگي ايجاد عوامل كاهش كاركنان ، بينايي بيشتر حفاظت موجب مناسب روشنايي گفت توان مي كلي بطور

 از : عبارتند مناسب روشنايي ويژگيهاي .گردد مي كار از ناشي حوادث از پيشگيري و كافي روشنايي غير از

 باشد كافي نور. 
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 باشد مطلوب يعتوز نظر از. 

 نشود چشم ناراحتي باعث سطوح درخشندگي. 

 نشود ايجاد مزاحم هاي سايه. 

 : نمود توجه زير نكات به بايد مصنوعي روشنايي طراحي در مصنوعي : نور

 باشد نزديك روز روشنايي به امكان حد تا و بوده مناسب درخشندگي داراي بايد مصنوعي روشنايي. 

 تجاوز متر سانتي ۶٠ از كار سطح از آن ارتفاع و باشد كار سطح چپ طرف در بايد ييروشنا اضافي منبع نصب محل 

 .نكند

 شود توزيع كار سطح روي يكنواخت بطور و ثابت ، كار نوع با مناسب شغل هر براي روشنايي تعداد. 

 قرار فرد ددي ميدان در يعني .شود جلوگيري چشم به آن نور مستقيم تابش از كه باشد طوري المپها نصب محل 

 .باشد نداشته

 نشود نور شديد بازتاب يا خيرگي باعث سطوح از نور انعكاس. 

 ننمايد حرارت ايجاد روشنايي منابع. 

  نامطلوب : روشنايي از ناشي عوارض

 و حوادث افزايش- راندمان كاهش -بينايي ضعف  -چشم در فشار ايجاد  -سرگيجه  -سردرد  -چشم خستگي  -خيرگي

 .عضالني و سكلتيا هاي بيماري
 

 : گرما 1-4-

 فرآيندهاي گوناگون ، هاي ماشين و وسايل از توان مي كه گردد مي ايجاد گوناگون منابعي از كار محيط در موجود گرماي

 برد . نام كار محيط بيرون هواي شرايط و انسان مصنوعي ، روشنايي وسايل تابش خورشيد ، توليد ،

 عطش  -آلودگي خواب - پذيري تحريك و ناآرامي با توأم احساس خستگي  -كاري هبازد كاهش گرما : از ناشي عوارض

  -گرمازدگي  -گرمايي خستگي  -عضالني كرامپ - مقدار ادرار شدن كم -نبض تندشدن  -بدن حرارت درجه باالرفتن -فراوان

 .گرمايي سنكوپ
 

 : سرما 1-5-

 50 رطوبت با محيطي ، شرايط نظر از كه دانند مي سانتيگراد درجه 25 تا 23 را زندگي براي دما اندازه ترين مطلوب امروزه

  .باشد همراه ثانيه در متر سانتي 10 به نزديك جريان هواي و درصد

 .هيپوتري  -سنگربانان پاي  -زدگي يخ سرما : از ناشي عوارض
 

 

 : فشار  1-6-

 -گوارشي عوارض -پوست  خارش و سوزش  -ها اماند مورمورشدن و كرختي -نفس تنگي هوا : فشار كاهش از ناشي عوارض

 .بينايي سيستم و شنوايي حس در اختالل -خون  گردش اختالالت
 

 : پرتو  1-7-

 بندي دسته يونيزان غير و يونيزان پرتوهاي دسته به و شوند مي منتشر ماده يا خأل در در كه هستند انرژي از گونه پرتوها ،

 .شوند مي
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 از دعبارتن يونيزان پرتوهاي  : 

 اشعه ( الكترومگنتيك X) 

 بتا ( آلفا، گاما، پارتيكلها ) اشعه 
 

 سلولها شيميايي تركيب زدن برهم باعث ها اشعه اين با مدت تماس كوتاه  .هستند بااليي انرژي و كوتاه موج طول داراي كه

 .شود مي

 : يونساز پرتوهاي شناختي زيست اثرات

 مركزي اعصاب دستگاه آسيبهاي و گوارش دستگاه آسيبهاي خونساز ، مركز آسيبهاي زودرس : اثرات 

 شناس( ، پرتو پزشكان پوست ) در سرطان مرواريد ، آب عمر ، طول كاهش ارثي ) ژنتيكي( ، اثرات ديررس : اثرات 

  خون سرطان

 

 از عبارتند يونيزان غير پرتوهاي : 

 همراه ( تلفن و راديويي ويو ) امواج مايكرو امواج 

 مغناطيسي ، هايميدان امواج  ( استاتيكMRI ) 

 ليزر 

 قرمز  مادون التراسوند ، امواج(IR)  فرابنفش ، (UV) 

 طوالني تماس صورت در اما نيستند ، بيماريزا مدت كوتاه تماسهاي در  .هستند كمي انرژي و بلند موج طول داراي پرتوها اين

 .باشند خطرناك توانند مي ها نيز اشعه اين

 يونساز : غير پرتوهاي شناختي زيست اثرات

 در اختالل بروز - مثل برغدد توليد اثر  -مرواريد آب  -قرنيه و ملتحمه التهاب  -پوست سرطان-پوست  تيري - پوست قرمزي 

 بدن دماي تنظيم دستگاه
 

 

 : شيميايي آور زيان عوامل (2
 

 بخار و ،گاز مايع جامد ، بصورت مواد اين  .هستند شيميايي مواد شاغل ، افراد براي آفرين خطر و آور زيان عوامل از يكي

 چهار به بستگي شيميايي مواد انواع با مسموميت نوع و شدت  .شوند مي توليد كار جريان در يا و قرار گرفته استفاده مورد

 دارد  عامل

 شيميايي  ماده نوع 

 بدن به ورود راه 

 شيميايي ماده با تماس مدت 

 شيميايي ماده غلظت 

 .شوند مي بدن وارد گوارش پوست ، تنفس ، طريق سه از سموم : بدن به ورود راه 

 

  بخارات و گازها  2-1-

 معلق ذرات  2-2-
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 بيولوژيك : آور زيان عوامل (3
 

 B هپاتيت - نيوكاسل  -زگيل -ايدز  -هاري : ها ويروس از ناشي هاي بيماري  3-1-

 .طاعون  -سل  -كزاز -بروسلوز  -زخم سياه : ها باكتري از ناشي هاي بيماري  3-2-

  .كيو تب :ها ريكنزيا از ناشي هاي بيماري  -33-

 
 

 .تيفوس -جرب )گال(  -شيستوزومياز  -قالبدار كرم : ها انگل از ناشي هاي بيماري 3-4-

  .كچلي- درماتوفيتوز -آسپرِژيلوز  -هيستوپالسموز : ها قارچ از ناشي هاي بيماري -5-3
 

 : كار محيط ولوژيكبي عوامل ديگر بندي تقسيم در

 و مرغان آبله -  آنفلوانزا ويروس  -توبركلوزيس : باسيل  (Airborne pathogens) هوابرد پاتوژن عوامل -1-3

  مننژيت

 HIV –B : هپاتيت (Blood borne pathogens) برد خون پاتوژن عوامل -2-3

 
 

 : ارگونومي آور زيان عوامل (4

 بدن نامناسب وضعيت هاي تكراري ، فعاليت يك انجام و دادن فشار با همراه مالياع آن ها در كه موقعيت هايي از بسياري

 مي محسوب كار محيط ارگونوميك مخاطرات جزء دارد وجود طوالني مدت به و يكنواخت هايي فعاليت و حين كار در

 .  شوند

 :نظير 

 طوالني زمان مدت براي ايستادن يا و رفتن راه 

 بيماران يا و سنگين اجسام جابجايي و كردن بلند 

 تكراري حركات انجام و بدني نامناسب پوسچرهاي 

 

 :  پوسچرهاي نادرست -1-4

خم شدن به جلو و عقب با زواياي  ، حركاتي مثل چرخيدن شود  . به وضعيت و حالت بدن در حين كار كردن پوسچر گفته مي

حد وارد كرده و  اصل بدن بخصوص كمر فشار بيش ازپوسچر هاي نادرستي است زيرا به مف حمل بار باز در حين كار كردن و

شود تا عضالت بيشتري تحت  . پوسچر هاي نادرست باعث مي شود موجب بروز كمر درد و حتي فتق ديسك بين مهره اي مي

 . شوند ها مي فشار و انقباض باشند . و  به مدت طوالني موجب خستگي و فرسودگي عضالت و تاندون

 

 

 رست رايج در بيمارستان :انواع پوسچرهاي ناد

 چرخيدن در حين بلندكردن بار 

 خم شدن روي بار 
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 خم شدن بيش از حد به جلو يا عقب 

 خم شدن به اطراف 

  پائين آوردن  يا حمل كردن بار ،خم كردن و فشار آوردن به كمر هنگام بلند كردن 

 ها به مدت چند دقيقه باال نگهداشتن بازو 

 شيفت يك ساعت يا بيشتر بطول مي انجامند پوسچرهاي نادرستي كه در طول يك 

 چرخيدن يا خم شدن به جلو براي نگهداري تعادل بيمار از پشت و كمك به راه رفتن او 

 

 

 عضالني رايج : –هاي اسكلتي  آسيب

 – كلتيهاي اس از ساير پرستاران در معرض آسيب برابر بيشتر 2كنند  شود كه پرستاراني كه از بيماران مراقبت مي برآورد مي

پرستاران و كمك پرستاراني كه وظيفه حمل و جابجائي بيماران را برعهده دارند ممكن است دچار عوارض  باشند  . مي عضالني

 زير شوند :

 . فتق ديسك كمري،  دردهاي عصبي،  ها و مفاصل التهاب تاندون،  كشيدگي عضالني

 

 : روشهاي حذف پوسچرهاي نادرست

 هاي حمل ايمن روش آموزش به كاركنان در خصوص .1

 . در صورت امكان  از لوازم و تجهيزات كمكي براي حمل بيماران استفاده نمائيد .2

 . حمل را چند نفره و گروهي انجام دهيد .3

 در تنوع ، ايجاد كار اجراي دقيق و فرد راحتي بر تاثير عدم شرط به حالت يك در ثابت كار از عوارض كاهش براي .4

 .شود  مي توصيه عكس به يا نشسته هب ايستاده از بدن وضعيت هاي

 .توزيع شود  يكسان پا دو هر روي به بايد او وزن كند مي كار ايستاده وضعيت در فرد كه هنگامي .5

 . گيرد  قرار جلو سمت به كمي يا عمودي حالت در متعادل و معقول طور به بايد فرد سر .۶

نشوند  بسته يا باز دامنه حركتشان حد از بيشتر مفاصل كه دگيرن قرار طوري بايد كار انجام حين در سر و تنه ، ها اندام .7
. 

 .كنند  حركت آرنج ها از باالتر ارتفاعي در طوالني مدت براي يا منظم بطور نبايد دست ها .8

 .گيرد  قرار آرنج از تر پايين كمي دست ارتفاع كه باشد طوري كار سطح ايستاده حالت در .9

 داشته دسترسي آن ها به نيز براحتي قد كوتاه و معمولي افراد كه باشد اي ونهگ به كنترل ابزارهاي گيري قرار وضعيت .1٠

 .باشند 

 و گردن بر فشار بدون تا فرد باشد آرنج از باالتر كمي كار سطح است بهتر دقيق كارهاي انجام براي نشسته حالت در .11

 .ببيند  درست را كار نقطه كمر

 .نمايد  گيرد استفاده قرار زمين پاها روي كه اي گونه به تنظيم قابل و مناسب ارتفاع با صندلي از فرد نشسته حالت در .12

 بالشتك داراي صندلي كف ، باشد كمر متري سانتي15-2٠درارتفاع  كمري گاه تكيه و چرخ داراي صندلي بايد ضمنا

 .باشد  ( سفت زياد نه و نرم زياد نه ( مناسب

 .شود  تفادهاس مناسب پايي زير از پا ها شدن آويزان صورت در .13

نمايد  استفاده تشكچه و پايي زير با خود همراه به مخصوص صندلي از بايد فرد هر ، صندلي نبودن تنظيم قابل صورت در .14
. 
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،  كشيدن به مجبور و نكرده درد فرد احساس كه باشد اي گونه به بايد كاري ايستگاه يك در فرد بدن وضعيت كلي بطور .15

 .د نباش خود بدن چرخاندن و كردن خم

 :  تكراري كارهاي انجام براي كار سطح ارتفاع بهترين .1۶

 سينه و كمر بين سطح ،ايستاده  كار در  

 سينه و آرنج بين سطح نشسته ، كار در 

 

 

 حمل و جابجايي بيماران : -2-4

..( و يا بلند از خوابيده به نشسته و . در اين بخش هرگونه جابجائي بيمار يا تغيير وضعيت وي  )  تعريف حمل دستي بيمار:

 .  شود كردن بيمار افتاده از روي زمين در زمره حمل دستي بيمار دسته بندي مي

 

 رايج در روش حمل دستي بيمار : خطرات

 چندين بار در يك شيفت انجام شود ( حمل تكراري ( 

  استفاده شود (حمل در وضعيت نامناسب ) مثال بمنظور دسترسي به بيمار براي كمك به بلند كردن وي از عرض تخت 

 مثال هل دادن صندلي چرخدار در حين باال و پائين رفتن از اعمال نيرو و فشار بيش از حد ( و غير ضروري ramp )...و 

 بلند كردن بارهاي سنگين )مثل بيمار بي تحرك ( به تنهايي 

 حمل بيمار در وضعيت كشيدگي بيش از حد عضالت 

 ستسرپا نگهداشتن بيماري كه در حال افتادن ا 

  بلند كردن بيمار افتاده از روي زمين يا تخت 

 حمل به تنهايي و بدون كمك ديگران 

 بلند كردن بيماراني كه قادر به حفظ تعادل خود نيستند 

 حمل بيماران سنگين وزن 

 توقع افراد از خود يا ديگران براي انجام كارهايي بيش از حد توانائي 

 مل و جابجائيفاصله زياد بين بيمار و پرستار در هنگام ح 

 )پوسچرهاي نادرست در حين انجام كار ) مثل خم شدن و چرخش كمر 

 هاي حمل صحيح و نحوه بكارگيري لوازم كمكي آموزش نادرست و غير موثر تكنيك 

 

 چند نكته مهم در حمل و جابجائي بيمار:

 ها را جابجا نكنيد زماني كه  بيماران در حالت نا متوازن قراردارند هرگز آن . 

 ار را در نزديكي بدن حمل كنيدبيم . 

 چند  بيمار را به تنهائي جابجا نكنيد بويژه بيماري كه روي زمين افتاده . براي بلند كردن بيماران از روي زمين حتما از

 . نفر كمك بگيريد يا از وسايل مكانيكي استفاده نمائيد

 هيد ) قابل توجه سرپرستان و مديران (تعداد دفعات حمل را در روز به ازاي هر نفر به حداقل ممكن كاهش د . 

 ازحمل بار سنگين بويژه در هنگام چرخش كمر پرهيز كنيد . 

 قبل از استفاده از هرنوع وسيله مكانيكي آموزش الزم را ببينيد . 

 

 : افتادن و ليز خوردن -3-4
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 دهد : اين اتفاقات اغلب در اثر وجود مخاطرات محيطي از اين قبيل رخ مي

 خيسكف ليز يا  

 كف غير هم سطح 

 حمل بار در فضاي محدود 

 هاي عبوري وجود موانع در راه 

 مسيرهاي عبور كثيف و پرمانع يا تجهيزات معيوب 

 روشنائي ضعيف بخصوص در شيفت شب 

 : افتادن و ليز خوردن كنترلي خطرات راهكارهاي

حتياط  كاركنان در انجام وظايف مانع از تر از همه دقت  و ا نظم و نظافت و مهم ،نگهداري و سرويس به موقع تجهيزات  

  شود . ديگر اقدامات موثر شامل : بروز حوادثي مثل افتادن و ليز خوردن مي

 حذف  سطوح غير هم سطح 

 حذف سطوح ليز در حمام و دست شوئي ها 

 . شوند برطرف نمودن به موقع مايعاتي كه برروي زمين ريخته و باعث ليزي كف مي 

 

هنگام بلند كردن بار در اين فضا ها  از وسايل كمكي  هاي بسته و محدود كار كنيد و در طبه روش ايمن در محي 

 . استفاده كرده و مراقب باشيد كه دچار آسيب نشويد

ها  به حداقل رساندن تعداد فضاهاي كاري كوچك و محدود ) انبارها و گنجه ها و راهروهايي كه امكان تحرك در آن 

 .به حداقل ميرسد( 

 قل رساندن موارد حمل دستي بارهاي سنگينبه حدا 

 

 

 عوامل زيان آور رواني : (5

 

 سايكولوژيك : اختالالت بروز در موثر عوامل

 فيزيكي نامناسب محيط 

 پرسنل با مديريت و نامشخص نادرست روابط 

 مشاوره جهت روانشناس وجود عدم 

 و جسماني رواني ظرفيت به توجه بدون افراد گيري كار به 

 درآمد با ركا تناسب عدم 

 خاص محيط در كار براي ناكافي آمادگي 

 كار محيط در نظمي بي 

 بد از خوب تمايز و عدم كار تقسيم در عدالت رعايت عدم 

 كاري ساعت حداكثر رعايت عدم 

 و استرس زحمت حداكثر با كار انجام 

 كار محيط در تنوع وجود عدم 

 غذا و صرف استراحت زمان هاي رعايت عدم 
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 ساالنه مرخصي از هبهين استفاده عدم 

 

 نوبت كاري : -1-5

  .شود انجام بعدازظهر( ۶ تا صبح ۶انه )روز كار معمول از ساعات خارج در كه است كاري نوع هر كاري ، شيفت از منظور

 پرستاري ، نيروهاي پزشكي ، مثل خدماتي مشاغل برخي در همچنين كارخانجات صنايع و از بسياري در كاري شيفت پديده

 هستند . فعاليت حال در روزي شبانه طور به افراد صنايع اين در و دارد وجود  ...  و انتظامي

 :كاري  شيفت از ناشي مشكالت و عوارض

 آلودگي خواب و خواب در اختالل  

   اجتماعي و خانوادگي روابط روي بر اثر   

 گوارشي مشكالت  

 رواني و روحي پيامدهاي  

 عروقي و قلبي پيامدهاي  

 كاري شيفت با تطابق عدم سندرم(SMS – shift work Maladaption syndrome)  

  اختالالت هورموني 

 و اثر بر روي عملكرد شغلي  ايمني پيامدهاي 

  اثر روي بارداري 

 

 

 استرس : -2-5

 استرسورهاي رايج در مراكز مراقبت هاي بهداشتي شامل موارد زير مي باشد :

 ميزان ناكافي شمار كاركنان 

 والنيساعت كاري ط 

 نوبت كاري 

 ابهام نقش 

 تماس با مواد عفوني و خطرناك 

باشند ، يافت شده  بطور كلي ، طي مطالعات انجام شده بر روي پرستاران ، فاكتورهاي زير كه مرتبط با استرس مي

 : است

 بار كاري باال 

 ) فشار زماني ) كوتاه بودن زمان براي به پايان رساندن مطلوب وظيفه 

 اعي در كار ) خصوصا از سوي سوپروايزرها ، سرپرستارها و باالترين مقام مديريتي (فقدان حمايت اجتم 

 تماس با بيماري هاي عفوني 

 آسيب هاي ناشي از مجروح شدن توسط سوزن سرنگ 

 تماس با خشونت ها و تهديد هاي مرتبط با كار 

 فقدان خواب كافي 

 ناسازگاري و ابهام نقش 

 كمبود پرسنل 
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 پيامدهاي پيشرفت شغلي 

 سروكار داشتن با بيماران صعب العالج 

 چگونه مي توان استرس را در محيط كار كنترل نمود ؟

راه بسيار موثر براي كاهش استرس شغلي ، رفع استرسورها بوسيله طراحي مجدد مشاغل و ايجاد تغييرات سازمانيست . 

 ها بايد اقدامات پيشگيرانه زير را انجام دهند : سازمان

 ار كاري متناسب با كاركنان ، توانائي ها و مقدوراتشان است .مطمئن شويد كه ب 

 نقش و وظايف كاركنان بطور وضوح تعريف شود . 

 فرصتي به كاركنان داده شود تا در تصميم گيري ها و امور موثر در شغلشان سهيم باشند . 

 بهبود روابط . 

 كاهش ابهام در پيشرفت و چشم انداز آينده شغلي . 

 ي براي تعامل اجتماعي در ميان كاركنانمهيا نمودن فرصت 

 
 

 

 

 : شغلي حوادث از پيشگيري و ايمني

 توان  مي گاه آن  شود ، تعريف  بيماري از معناي پيشگيري به كاربردي و ساده مفهوم يك بهداشت در هرگاه

 حادثه از پيشگيري همان ، ايمني كار ديگر سخن به .گرفت نظر حادثه در از پيشگيري صورت به ايمني را

 است .
 

 شود مي زيان بروز موجب كه ناخواسته نتيجه در و نشده ريزي برنامه رويداد يك از است عبارت : حادثه. 

 

 

 كه هستند اي منفجره مواد مانند خطرها واقع در  .شود مي رساني آسيب موجب كه است شرايطي : خطر 

 و دستگاه خرابي مديريت ، دستگاه در رسايينا انساني ، خطاي مثل هايي اثر محرك بر و دارند وجود جا همه

 .شود مي تبديل حادثه به غيره

 خطر از بودن دور درجه از است عبارت : ايمني. 

 پردازيم : مي ايمني پيرامون مبحث چند به در ادامه        
 

 : حريق -1

 براي واقعي خطري و آورده ودبوج را اي عمده مالي و جاني خسارات كه است هايي پديده خطرناكترين از يكي سوزي آتش

 را خود نجات امكان كه هستند ناتواني افراد عموما بيمارستان ساكنين كه آنجا از . بيمارستانهاست همچون مراكز خدماتي

 بدليل بعالوه شود ، جاني خسارات باعث ميتواند ديگري عمومي مكان هر از بيشتر بيمارستان در آتش سوزي بنابراين ندارند

 و شود نيز بزرگي مالي خسارات باعث ميتواند سوزي آتش بيمارستان ، در متعدد و قيمت تجهيزات گران و دستگاهها وجود

 پيكره بر را ناپذيري جبران خسارات ميتواند سوزي آتش كه آنجا از  .برساند بيمارستان آسيب عمومي وجهه به شديداً البته
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 حساب به بيمارستان ايمني و نگهداري در مهم فاكتورهاي از يكي ابر آتش سوزيبر در بيمارستان ايمني كند ، وارد بيمارستان

 . آيد مي

 محدود و كنترل را اي ( زنجيره هاي واكنش يا سوختني مواد ، اكسيژن ، ) حرارت  حريق هرم اضالع از يكي بتوان اگر اصوالً

 .شود مي مهار حريق قطع كرد ، يا نموده
 

 :باشد مي زير اشكال به حريق ماهيت اساس بر تشخاموش كردن آ عمومي روشهاي

 كردن سرد .1

 كردن خفه .2

 سوختني ماده حذف يا سدكردن .3

 اي زنجيره هاي واكنش كنترل .4

 : آتش انواع

 كالس A :  جامدات از جمله  چوب ، پالستيك ، فرش ، اثاثيه كاغذ 

 كالس B :  مايعات قابل اشتعال از جمله پارافين ، بنزين ، روغن

 كالس C : گازهاي قابل اشتعال از جمله  روپانپ ، بوتان

 كالس D : فلزات از جمله  آلومينيوم ، مگنزيم

 كالس E :  (برق)الكتريكي 

 كالس F :  روغن ها ، چربي  و خوراكي هاي

 

 : ها كننده اءاطف مختلف انواع

 : آب (1

 الس ك آتش برايA نماييد استفاده.  

 باشد داشته رنگ قرمز نوار يا برچسب. 

 باشد فشار تحت آب. 

 باشد داشته فشار آمپر. 

 

 : كربن اكسيد دي (2

 كالس  هاي آتش برايE ،C ،B  نماييد استفاده.  

 دارد مشكي نوار يا برچسب. 

 دارد پالستيكي و سخت نازل. 

 ندارد فشار نشانگر. 

 

 : خشك پودر (3

 كالس هاي آتش براي. E C ، B ، A   شود . مي استفاده  

 رددا رنگي آبي نوار يا برچسب. 

 باشند مي فشار تحت پودر ذرات. 

 دارد سنج فشار نشانگر. 
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 : فوم (4

 الس ك هاي آتش برايB A   شود مي استفاده.  

 دارد رنگي آرم نوار يا برچسب. 

 مي جلوگيري آن شدن ور شعله دوباره از و .پوشاند مي را آتش سطح روي پتو يك همانند شود مي استفاده طوري 

 .دارد نيز نندگيك سر خاصيت و ندك

 

 : تر شيميايي (5

 نوع   آتش برايF  نماييد . استفاده 

 است رنگ زرد نوار يا برچسب داراي. 

 كند مي جلوگيري آن شدن ور شعله از و دهد مي انجام شيميايي واكنش روغن با. 

 

 : دستي هاي كننده خاموش توسط آتش كردن خاموش نحوه

 حركت آتش سمت به مناسب كننده خاموش برداشتن با و نموده حفظ را خود خونسردي آتش مشاهده موقع در (1

 .كنيد

 .بايستيد باد به پشت همواره آتش كردن خاموش هنگام به (2

 الله هاو گونه مثل بدن حساس نقاط در سوزش و ناراحتي احساس كه جايي تا كننده خاموش موثر برد به توجه با (3

 پيش گوش

 .شويد نزديك آتش به نيايد (4

 به اقدام شير پيچاندن يا و خروجي دسته به آوردن فشار يا زدن ضربه با و پلمپ كردن پاره و ضامن كشيدن با (5

 .نماييد آتش سمت به كننده مواد خاموش خروج

 .نمائيد پاشيدن به اقدام پايين قسمت از كردن جاروب صورت به آتش شروع نقطه از قبل را كننده خاموش مواد (۶

 .است پذير امكان محل همان از شعله بازگشت خطر زيرا ندنما باقي پوشش بدون آتش از قسمت هيچ كنيد دقت (7

 .نماييد جلوگيري مواد خروج ادامه از شد خاموش آتش كننده خاموش مواد از مقداري مصرف با كه صورتي در (8

 .نكنيد ترك را محل آتش شدن خاموش از اطمينان حصول از قبل (9

 .نگيرد قرار استفاده مورد مجدداً اشتباه به تا بخوابانيد پهلو روي از را شده استفاده دستي كننده خاموش (1٠

 .شود انجام تكميلي اقدامات تا واگذارنمائيد مسئول افراد به را حادثه محل (11

 : برق -2

 ايجاد باعث وسايل الكتريكي و برق  .است شده رايج و گسترده بسيار انرژي منبع يك عنوان به برق از استفاده و كارگيري به

   .دارند دخالت ها آن آوردن بوجود در يا و شده خطرات از بسياري

   .باشد مي گرفتگي برق انفجار و  -سوزي آتش قبيل از خطرات اين ترين رايج

 .گردد غيرمستقيم طور به خطرات ايجاد باعث وسايل و ها دستگاه از بسياري در تواند مي برق همچنين

 برق اينكه براي  .آورد پديد را صدماتي و نموده عبور انسان نبد از الكتريكي جريان كه آيد مي بوجود زماني گرفتگي برق

   .گردد متصل الكتريكي سطح اختالف يك به بدن و باشد الكتريكي مدار از قسمتي بايد فرد بدن دهد اعضا رخ گرفتگي
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 اقدامات از اي دسته  .ببرند بين از يا و داده كاهش را برق از ناشي خطرات توانند مي كه دارند وجود كنترلي هاي روش انواع

 كليدهاي -ها رله -فيوزها ازقبيل بوده فيزيكي هاي صورت به ايمني تدابير شامل هستند مطرح خصوص در اين كه اصالحي

 . غيره و اتصال زمين  -مدار كننده قطع
 

 شود : رعايت برق ايمني در بايد كه مواردي

 .باشد نداشته وجود ها سيم درعايق خوردگي و زدگي و باشد مناسب برق كشي سيم (1

  .باشد داشته وجود برق از ناشي سوزي آتش كرده خاموش ( براي  COمناسب)  حريق اطفا كپسول (2

 .باشد داشته وجود كنند مي كار برق با ها دستگاه كه هايي قسمت تمام در ارت هاي چاه (3

 .نباشد افراد آمد و رفت مسير در و بوده مناسب ها كابل عبور محل (4

 .گيرد صورت بيفتد ، اتفاق گرفتگي برق كه مواقعي در ان ،كاركن آموزش (5

 .شود حاصل اطمينان آنها بودن سالم از تا شوند چك غيره و پريزها كليدها ، مثل برق ادوات كليه (۶

 .شود استفاده مناسب ، عايق دسته ابزار از تعميرات هنگام (7

 .شود استفاده فازمتر مثل مناسب سنجش وسايل از مدار، يك در برق وجود عدم يا وجود از اطالع منظور به (8

 .گيرد صورت خوبي به شده نصب الكتريكي تجهيزات نگهداري (9

 .باشند بسته برق تقسيم هاي جعبه و تابلوها درب (1٠

 

 

 

 بخش اختصاصي مراقبت هاي ويژه :

 مخاطرات شغلي در بخش مراقبت هاي ويژه :

 خطرات فيزيكي  .1

 خطرات شيميائي  .2

  (ي عفون خطرات بيولوژيكي ) .3

 ارگونوميكيخطرات  .4

 خطرات سايكولوژيك .5

 

 : خطرات فيزيكي

  اشعه (1

 سروصدا  (2

 الكتريسيته  (3

 ها خطرات تجهيزات و دستگاه (4

 

 :خطرات شيميائي 

 آلرژي به التكس (1

  ضدعفوني كنندهو  مواد شوينده (2

 

http://www.iranbmemag.com/fa/issue/page.asp?eid=70&id=273&cid=1221
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 : بيولوژيك )عفوني(خطرات 

 . درصد موارد مربوط به عفونت هاي ويروسي است 1٠٠تقريبا  . مهمترين خطر براي پرسنل بهداشتي محسوب مي شود

 آنفلوانزا  (1

 ويروس هاي هپاتيت  (2

 ويروس ايدز  (3

  هرپس ويروس (4

 

 : ارگونوميكيخطرات 

 كارانجام در حين ( نادرست  پوسچرهاحالت هاي بدني )  (1

 جابجائي دستي بيمارحمل و  (2

  ايستادن طوالني مدت (3

 سقوط اشياء ، ليزخوردن، افتادن  (4

 

 سايكولوژيكي : خطرات

 كاري شيفت (1

 شغلي استرس (2

 خشونت (3

 خستگي مزمن  (4

 

 :  CCUشرايط ويژه بخش 

 ذيل شرح به ويژه شرايط داراي بايستي بخش ها ساير بهداشتي شرايط بودن دارا ضمنبخش مراقبت هاي ويژه 

 باشد :

 قابل نيز غير و پخش نگردد فضا در و جدا آن از ذرات كه باشد اي گونه به جنس آن و شكاف و درز بدون ، سالم بايد  :كف

 .زاويه باشد  بدون ديوار كف به اتصال محل و بوده شستشو قابل و آب به نفوذ

 

 و پاك كننده كننده ضد عفوني مواد به مقاوم و ترك خوردگي و شكاف و درز بدون و سالم ، سنگ متر 1 ارتفاع تا  :ها ديوار

 .باشد 

  
 

 . باشد  شستشو قابل و رنگ روشن به و ترك خوردگي و شكاف و درز بدون ، سالم  :سقف

 باشد زميني اتصال داراي و جرقه ضد برق پريزهاي و كليد  .  

 گرفته شود  نظر در قرمز خط بيرون و خارجي منطقه در كافي تعداد به ، بهداشتي شرايط با دستشويي توالت و. 

 تا 24 - 20 خشك بين دماي و درصد 60 تا 50 بين آن رطوبت نسبي و روش مناسب تهويه مرتب با بطور هوا 

 باشد . سانتيگراد درجه

 اتاق كننده بايستي ضدعفوني و پاك كننده مواد نظافت و مكانيكي تجهيزات و كننده تميز وسايل جهت نگهداري 

 .شود  گرفته نظر در بهداشتي شرايط مخصوص با

http://imenivabehdasht.persianblog.ir/post/38/
http://imenivabehdasht.persianblog.ir/post/38/
http://www.article.foxworld.ir/2010/04/post-362.php
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 چكمه كردن ضدعفوني و كردن تميز براي تسهيالتي و سرد و گرم آب سيستم به مجهز شستشوي يك محل وجود : تبصره

 .است الزامي ها و تي كفش ها ، ها

 گردد مستقر پاك منطقه از قسمت خارج در استراحت بايستي اتاق . 

 مناسب نصب شود محل در و بوده حريق ضد كپسول داراي محوطه  بايستي قسمت هاي كليه . 

 

 به مراقبت هاي ويژه : ورود مقررات

 گان ( ) مخصوص لباس پوشيدن 

 باشد بخش اين مسئول از اجازه كسب با بخش  بايستي در  شاغل غير ورود افراد . 

 خارج محدود منطقه به ورود از قبل بايد ( ساعت و انگشتر ، حلقه ) آالت زيور تمام كردن خارج 

 .گردد

 گردد ضدعفوني هندراب محلول با كامال دست ها بايد محدود قسمت به شدن وارد از قبل. 

 از استفاده صورت در . باشد شستشو قابل صدا ،  بدون – تميز و راحت ، استاتيك آنتي كفش 

 .گردد  استفاده گشاد دهان چكمه و جلو بسته دمپايي

 بپوشاند را بيني و دهان بتواند كه باشد طوري و شود محدود استفاده قسمت در بايد ماسك . 

 باشد  شل يا سفت زياد نبايد ماسك گره . 

 گردد . مي تعويض ساعت 2 هر اي پارچه و ساعت 8 حداكثر دار فيلتر ماسك هاي 

 

 :ساير نكات بهداشتي و ايمني كه بايد رعايت شوند 

 ( .  لوكس 300 عمومي فضاهاي در الزم روشنايي باشد ) حداقل بخش در كافي اندازه به روشنايي 

 سانتيگراد درجه 22 تا 18 بين در بخش آن دماي كه استقرار يابد شكلي به بايد گرمايشي سيستم 

 شود . حفظ

 باشد  مناسب رنگ داراي و صاف ، و فرج خلل فاقد ديوار و درب. 

 باشد  موجود زباله آوري جمع جهت مناسب با حجم دار و درب كافي تعداد به زباله سطل. 

 يندنما ضدعوني را و دست ها كرده تن به تميز البسه ، شدن وارد از قبل پرسنل بايد 

 ممنوع است . آشاميدن و خوردن 

 در شده نصب دان زباله داخل در جراحي ( تيغ ، سوزن سر ) برنده و تيز اجسام مشاهده صورت در 

 به ، توجه عدم صورت در و داده اطالع وي جانشين يا بخش پرستار به را موضوع ابتدا اتاق بيماران

 . شود داده اطالع شفاها يا كتبا عفونت وكنترل بهداشت كارشناس بخش يا مدير

 آيد عمل به جلوگيري بخش دارويي يخچال در غذايي مواد نگهداري از . 

 شود  خودداري جدا ، سيگار كشيدن از. 

 

 

 تهويه داراي و مناسب محل در بايستي ها كننده ضدعفوني و گندزدا ها ، كننده سفيد ، شوينده مواد 

 . شود جدا پرهيز اصولي غير يا و هم در صورت هب مواد اين نگهداري از . گردند اصولي نگهداري

 تواند مي قبول قابل غير شرايط در .… و حالل ها و شيميايي مواد اصولي غير صورت نگهداري زيرا در

 . شوند انبار محيط در خطرناك گازهاي ايجاد يا آتش سوزي يا انفجار عامل
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 بخش در موجود خالي فضاهاي و كنار و گوشه در مستعمل و اسقاطي وسايل نمودن انبار و نگهداري 

پناهگاه  و حشرات تجمع محل توانند مي شده ياد وسايل انبار و آوري جمع هاي محل ممنوع است . )

 گردد ( حريق بروز حتي و موزي جانوران ساير و  موش مانند جوندگان

 نمايد  ظحف آن در را درجه 22 تا 18 مناسب دماي و بوده روشن حال همه در هواسازها بايد. 

 نباشد ( . شو باز باشد ) ثابت بايد ها پنجره كليه 

 آالت ، زيور از استفاده عدم ، تميزاستفاده كنند  روپوش از كار هنگام در فردي : پرسنل بهداشت رعايت 

 مصنوعي . ناخن و الك

 با  حتما شخصي وسايل محل ) كمد روزانه نظافت به توجه و رختكن در فرش موكت و از استفاده عدم

 ( .گيرد  قرار كف از سانتيمتر 15 ارتفاع

 واكسيناسيون هپاتيت و انجام به نسبت و تكميل را بهداشتي پرونده بخش پرسنل :بهداشتي پرونده تكميل

 .نمايند اقدام الزم تيتر اخذ

 
 

 

 

  Personal Protective Equipment (PPE)فردي  حفاظت وسايل

 

 : شامل

 كفشي و ... رو دستكش ، پالستيكي ، بند پيش گان ، ماسك ،عينك ، /صورت كاله ، محافظ
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 : مورد استفاده در بخش فردي حفاظت وسايل

 گان ، عينك ، ماسك ، رو كفشي ، روپوش و دستكش

 

 : فردي حفاظت اصول استفاده از وسايل

 . برند نمي بين از كامال را احتمال اين ولي كاهش مي دهند را عفونت احتمال 

  . موثرند شوند استفاده درست صورتيكه در فقط 

 .شوند نمي (دست شستن) عفونت كنترل جزء ترين اصلي جايگزين 

 

 

 : گان -1

 خون شدن پاشيده احتمال انجام پروسيجر هايي كه طي لباس ها شدن آلوده از جلوگيري و پوست از حفاظت براي 

 .كرد استفاده تميز گان از ، بايد دارد وجود بدن ترشحات يا

 باشد ناپذير نفوذ ، رطوبت مقابل دركه  استفاده شود گاني از بايستي پرسنل محافظت براي معمول شرايط در. 

 مي رود دارد آن با مواجهه احتمال كه مايعي ميزان به بستگي شده انتخاب گان نوع. 

 باشد شستشو قابل جنس از يا و مصرف بايد ، يكبار گان.  

 باشد دار كش آن و مچ بلند بايد گان آستين .  

 ( .نباشد  يقه باز و يقه هفت ) باشد بايديقه بسته گان 

 ( . باشد زيرزانو تا بايد گان بلندي) بپوشاند .  را بدن نياز مورد نواحي و باشد مناسب بايد گان اندازه 

 شود پوشيده ان روي پالستيكي بند پيش يك بايد اينصورت غير باشد ودر آب ضد بايد گان.  

 شود تعويض مشاهده بالفاصله قابل دگيآلو صورت در.  

 شدن پراكنده بدون مناسبي طريق به است شستشو قابل اگر يا و . نمود معدوم را گان استفاده ، از بعد است بهتر 

 .شوند دسته ها شسته سپس و شده فرستاده رخشويخانه به آلودگي،

 مي و ... ( باكتري ها خون با آلودگي يا تعريق نبالد به)  شود خيس ، جراح گان اگر زيرا گردد خيس نبايستي گان 

 .شوند منتقل خارج به وي پوست از گان رطوبت ميزان و مدت عمل طول اساس بر توانند

 بپوشند جوراب بايد مي نمايند استفاده صندل و دمپايي از عمل اتاق در جراحي كاركنان اگر. 

 شود پوشيده نفوذ قابل غير بند و پيش چكمه بايستي بدن مايعات يا و خون با آلودگي احتمال صورت در. 

 كنند  تعويض را خود هاي عمل لباس اتاق ترك هنگام به بيهوشي و جراحي پرسنل است بهتر. 

 

 ماسك : -2

  براي حفاظت از غشاي مخاطي بيني و دهان در طي انجام پروسيجرهايي كه احتمال پاشيده شدن خون ، مايعات و

 زم است از ماسك استفاده شود . ترشحات بدن وجود دارد ، ال

 . ماسك بايد روي بيني ، دهان و چانه را بپوشاند 

 . ماسك بايد به وسيله بند يا كش پشت سر بسته شود 

 . ماسك بايد در صورت مرطوب شدن تعويض شود 

  . ماسك را هرگز به گردن آويزان نكنيد 
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  . پس از استفاده از ماسك دست ها را بشوييد 

 ز استفاده معدوم گردد .ماسك بايد پس ا 

 

 ماسك جراحي : .1

 

هنگام مراقبت از بيمار مبتال به بيماري منتقله از راه قطرات و يا به عنوان بخشي از محافظت در طي فعاليت هاي مراقبت از 

ل را بيمار كه احتمال پاشيدن خون ، ترشحات يا مايعات بدن وجود دارد ، استفاده مي شود . ماسك هاي جراحي حفاظت كام

در برابر آئروسول هاي كوچك ذره ايجاد نمي كنند و در اين موارد نبايد استفاده شود مگر اينكه ماسك سوپاپدار در دسترس 

 نباشد . 

 به ماسك با را خود بيني و دهان ناحيه بايد شود مي عمل اتاق وارد جراحي عمل انجام زمان در كه فردي هر 

 .بپوشاند كامل طور

 اگر يا است انجام حال در جراحي اگر عمل يا شود شروع جراحي عمل است قرار اگر عمل اتاق به ورود هنگام به 

 دهان و بيني تا گردد  جراحي استفاده ماسك از باشند بايستي باز شده ، استريل جراحي وسايل هاي پگ

 . شود پوشيده

 شود استفاده ماسك از بايستي ، جراحي مدت طول تمام در . 

 گردد . استفاده باالكارايي  با هاي ماسك از بايستي سل بيماري احتمال موارد در 

 

 ماسك تنفسي مخصوص ) سوپاپدار ( : .2

 

 
 مي شوند . ميكرومتر (  5) كمتر از  آلوده ذرات و بلع استنشاق از مانع

 

 

 : محافظ عينك -3

 عينك از بايد دارد چشم ها و ملتحمه وجود آلودگي كه خطر زماني بيماري ، تشخيص از صرف نظر 

 .كرد استفاده صورت محافظ /محافظ

  بدن مايعات يا خون ترشح احتمال 
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  آئروسل كننده توليد هاي پروسجر انجام هنگام 

 سرفه مانند)  است تنفسي حاد عالئم دچار كه بيماري با نزديك تماس در و مراقبت هنگام ارائه 

  (وعطسه 

  تنفسي حاد بيماري به مبتال فرد با كمتر يا و متري يك فاصله در كار هنگام 

  

 رو كفشي : -4

 .باشد آب و ضد ( بپوشاند شلوار را مچ) بلند ساق نمودكه بايد دقت كفشي رو از استفاده صورت در

 

 روپوش : -5

 قد روپوش تا روي زانو، يقه گرد و قابل بسته شدن ، با رنگ روشن بوده و آستين آن بلند و روي ساعد را بپوشاند .  

 منزل ببريد . به شستشو براي را آلوده روپوش نبايد

 

 دستكش : -6

 :بايد  دستكش

  .بپوشاند را گان آستين مچ 

  .گردد استفاده يكبار فقط 

  .گردد تعويض مشاهده قابل آلودگي و پارگي صورت در 

 .شود ميكروارگانيسم هاست تعويض كه حامل بيماري از مراقبت انجام بار بين هر 

 از تا شود شسته و بالفاصله دست ها بايدخارج ديگر، بيمار مراقبت به ارائه از شپي و استفاده از پس 

 .جلوگيري شود بيماران ساير يا محيط ارگانيسم ها به ميكرو انتقال

 : استريل دستكش از استفاده موارد از هايي مثال

 جراحي . اقدامات گونه هر انجام 

 واژينال زايمان. 

 تهاجمي  راديولوژيكي اقدامات. 

 بيماران ( . در مركزي وريدي راه ) ايجاد عروقي هاي راه به مرتبط اقدامات انجام و عروقي راه برقراري 

 انفوزيون جهت مكمل تغذيه هاي محلول نمودن آماده. 

 تزريق جهت درماني شيمي داروهاي نمودن آماده. 

 

 : تميز دستكش از استفاده موارد از هايي مثال

 : بيمار با مستقيم تماس (1

 بصورت كه مواردي و اشياء بيمار و دفعي مواد و ترشحات ، بدن مايعات ، خون معرض در گرفتن قرار تمالاح 

 .باشد مي بيمار دفعي مايعات به مشهود آلوده

  .بيمار ديده آسيب پوست و مخاطي غشاء با تماس 

 .خطرناك و عفوني شديدا هاي ارگانيسم تماس معرض در گرفتن قرار احتمال 

 .اپيدمي يا اورژانس هاي موقعيت 
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  ....و آنژيوكت كشيدن يا و گذاردن 

  .بيمار از خون گرفتن 

 . وريدي راه بستن يا قطع 

 خون كشيدن 

 .بيماران در واژينال و لگني معاينات 

 .باز آندوتراشيال هاي سيستم ساكشن 

 : بيمار با مستقيم غير تماس (2

 بيمار معده از برگشتي مواد تخليه 

  .تجهيزات و وسايل كردن تميز يا جابجايي 

 . ها پسماند تخليه يا جابجايي 

 .البسه گيري لكه ضمن در يا و اشياء روي شده پاشيده بدن مايعات ترشحات نمودن تميز 

 

 : باشد نمي ضروري دستكش پوشيدن كه مواردي از هايي مثال

آلوده  محيط يا و بيمار بدن مايعات ،خون  با ماني در بهداشتي كاركنان مستقيم غير يا مستقيم تماس احتمال موارد اين در

 .ندارد وجود

 : بيمار با مستقيم تماس (1

 بيمار . نبض و حرارت درجه خون ، فشار گرفتن 

 .بيمار به عضالني يا پوستي زير تزريق 

 .بيمار به پوشانيدن لباس 

 .بيمار انتقال 

 . ترشحات فقدان درصورت بيماران چشم يا و گوش از مراقبت 

 .خون نشت عدم صورت در بيماران در وريدي راه از مراقبت گونه هر 

 

 :بيماران با مستقيم غير تماس (2

 .بخش كادر و بيماران بين مشترك تلفن گوشي از استفاده 

 .بيمار سر باالي چارت يا و باليني پرونده در بيمار گزارش درج 

 بيماران به خوراكي داروي دادن 

 . بيمار اي تغذيه لوله قطع يا و بيمار غذاي سيني نمودن جمع 

 دفعي مواد و ترشحات به آلوده بيمار ملحفه يا و نباشد تماسي ايزوله بيمار كه درصورتي ) بيمار ملحفه تعويض 

 نباشد ( . بيمار

 بيمار . براي تهاجمي غير بصورت بيني كانوالي يا و تنفسي ماسك گذاردن 

 .بيمار اثاثيه جابجايي 

  

 قب آلوده نشدن خود ، ديگران و محيط باشيد :هنگام استفاده از وسايل حفاظت فردي مرا

 . هرگز صورت و وسايل حفاظتي را با دستكش آلوده لمس نكنيد 

  . از لمس سطوح محيطي ، غير از مواقع مراقبت از بيمار اجتناب نماييد 
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 : كنيد نمي آلوده را و سايرافراد خود كه باشيد مينان داشتهاط PPEدرآوردن  هنگام

 بياندازيد عفوني زباله هاي سطل داخل را فيكبارمصر وسايل.  

 بياندازيد ( ضدعفوني هر گونه محلول )بدون خشك ظرف بسته دريك را بارمصرف چند وسايل. 

 

 نحوه پوشيدن تجهيزات حفاظت فردي :

 : گان

 بپوشاند را پشت هاي قسمت تمام و مچ انتهاي تا ها بازو زانو ، تا گردن از كامال بايد گان. 

 شود . بسته گردن و كمر ناحيه در شتپ از گان 

 

 : رسپيراتور يا ماسك

 ببنديد گردن و سر وسط را گرهي يا كشي اي بانده.  

 دهيد . قرار بيني پل روي را انعطاف قابل مفتول 

 شود فيكس بيني باالي تا چانه زير از ماسك.  

 شود . تنظيم صورت مناسب رسپيراتور 

 
 : محافظ عينك/ صورت شيلد

 .نماييد  تنظيم صورت مناسب و بپوشيد تصور روي

 

 
 : ها دستكش

 نماييد استفاده استريل غير دستكش از ايزوالسيون جهت.  

 نماييد . انتخاب دست اندازه طبق 

 بپوشاند كامال را ايزوالسيون گان و مچ. 
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 وسايل حفاظت فردي :  كردن خارجنحوه 
 

 : ها دستكش

 باشد مي آلوده ها دستكش خارجي سطح.  

 نماييد خارج و گرفته ديگر دار دستكش دست با را دستكش خارجي قسمت.  

 داريد نگه دار دستكش دست در را شده خارج دستكش.  

 نماييد . خارج مچ طرف واز ببريد، دستكش زير به را دستكش بدون دست انگشتان 

 

 : محافظ عينك

 است آلوده عينك/ شيلد خارج.  

 نماييد (  خارج تميز قسمت از نماييد ) خارج است ، وگوش سر ناحيه در كه تميزي قسمت وسيله به را شيلد. 

 دهيد  قرار بازيافت مخصوص سطل يا زباله مخصوص ظرف داخل را شيلد. 

 

 

 
 : گان

 است آلوده ها آستين و جلو قسمت.  

 نماييد باز را بند كمر و گردن گره.  

 نماييد  خارج ها دست از هركدام طرف به ها شانه از را گان حركت با يك. 

 شود مي رو و پشت گان حركت اين با.  

 سطل داخل يا زباله سطل در نموده لوله را گان آوردن در هنگام نماييد ، دور بدن از را شده خارج گان  

 بياندازيد . ها لباس مخصوص 
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 : رسپيراتور يا ماسك

 نزنيد دست آن به باشد، مي آلوده رسپيراتور و ماسك جلوي قسمت. 

 نماييد . خارج و گرفته را كش باال/گره سپس و پاييني كش/گره فقط 

 بياندازيد زباله سطل داخل را آن. 
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