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  سالمت محیط وکار در بیمارستان

كشَسّب قسوت عوذُ اي اص هشاكض ثْذاشتي دسهبًي سا تشكيل هيذٌّذ ٍ ثخش اعػن ّضيٌِ ّبي ثْذاشت ٍ  ثيوبسستبًْب دس اكثش

ثيوبسستبى ثبيذ الگَي ًػبفت ٍ سوجل پبكيضگي ٍ ثْذاشت ثبشذ ثٌبثشايي سعبيت  .سا ثِ خَد اختظبص دادُ اًذ%( 00حذٍد )دسهبى 

ثيوبسستبى دس  057دس حبل حبضش حذٍد . ت خبطي ثشخَسداس استضَاثط ثْذاشتي ثخظَص ثْذاشت هحيط ٍ حشفِ اي اص اٍلَي

 59، ثيوبسستبى تبثعِ 090ص ايي تعذاد ا .كشَس هب ثب پشسٌلي هتفبٍت ٍغيفِ اسائِ خذهبت ثْذاشتي ٍ دسهبًي سا ثش عْذُ داسًذ

ٍ سبيش سبصهبًْبي خيشيِ هي  ثيوبسستبى خظَطي ٍ هبثقي ٍاثستِ ثِ هؤسسبت 120، ٍاثستِ ثِ سبصهبى تأهيي اجتوبعي ثيوبسستبى

ثشسسي . عالٍُ ثش هشاجعيي، شبغليي ايي اهبكي ًيض هتشكل اص طيف ّبي هختلف سٌي ٍ جٌسي ٍ داساي تٌَؼ هشبغل ّستٌذ. ثبشٌذ

شبخظْبي سالهت دس ثيوبسستبى ًشبى هيذّذ كِ هيبًگيـــي ٍضعيت ثْذاشت هحيط اكثش ثيوبسستبًْب ثب شبخض ّبي تعشيف شذُ 

 سٍاى ٍ جسوي سالهت استقبء ٍ حفع ،تبهيي اص ايي لحبظ .هطلَثيت هي ثبشذ% 100اص % 00اًجبم گشفتِ حذٍد  بيٍ ثشسسيْ

 .گيشد قشاس اهَس لَحِ سش ثبشذ هي ثبيست هي ًيض اي فِ ثْذاشت حش اطلي ّذف كِ هشاكض ايي شبغليي

، سختشَيخبًِ ، فبضالة(صثبلِ) هَاد صائذ جبهذبشي اص عذم اجشاي هقشسات ثْذاشتي، هخبطشات عوذُ سالهت دس ثيوبسستبى ً

ى آٍس حشفِ اي ًػيش عَاهل فيضيكي، ثيوبسستبى، آة ٍ هَاد غزايي غيش ثْذاشتي ٍ عذم هشاعبت ًػبفت عوَهي ٍ عَاهل صيب

جبهعِ سا دس كبسكٌبى ٍ دس ًْبيت ، هالقبت كٌٌذگبى  ،هي ثبشٌذ كِ كليِ ثيوبساى... ٍ  ، اسگًََهيك ٍ سٍاًيشيويبيي، ثيَلَطيك

، هشگ ٍ هيش ٍ عَاسع حبطلِ ثسيبس ب عَاهل هخبطشُ آهيض اص ًػش هبليّضيٌِ ًبشي اص هَاجْبت ث. هعشع ايي هخبطشات قشاس هي دّذ

 9/2اص ثيوبساى ثستشي دچبس عفًَت ثيوبسستبًي هي شًَذ كِ ّضيٌِ ايي ثيوبساى % 20 -% 25 صيبد است ثطَسي كِ ثش آٍسد هي شَد

ضاس هشگ ثِ طَس غيش ّ 70ٍ   ّضاس هشگ هستقين 20عفًَت ّبي ثيوبسستبًي هسئَل سبالًِ . بسج ثيوبسستبى استيش هخثشاثش سب

دس هحيط ثيوبسستبى ثذليل ًَؼ اشتغبل ٍ هَاجْبت هختلف هحيطي ٍ حشفِ اي افشاد دس هعشع حَادث ٍ  .هستقين ّستٌذ

اص طشف ديگش ٍضعيت سالهت  .ذت ديذُ ٍ يب هوكي است ثيوبس شًَيثيوبسيْبي هتعذد قشاس داسًذ دس ًتيجِ ثيشتش اص ديگشاى آس

افشاد دچبس اختالل سالهتي ًِ تٌْب ثبصدُ كوتشي داسًذ ثلكِ . يفيت خذهبت آًْب ًيض تأثيش گزاسدپشسٌل ًيض هي تَاًذ ثش كويت ٍ ك

 يهشكالت ايوٌي ٍ ثْذاشت. هيذٌّذعالٍُ ثش ثِ خطش اًذاختي خَد سبيش ّوكبساى يب افشاد جبهعِ سا ًيض دس هعشع خطش قشاس 

 :َاى آًْب سا ثِ دٍ ثخش تقسين كشدهتعذدي دس ثيوبسستبى ٍجَد داسد كِ هي ت

 .تْذيذ ٍ خطش فَسي هحسَة هي شًَذ هخبطشاتي كِ ثعٌَاى .1
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 .هخبطشاتي كِ سجت هشكالت ثْذاشتي طَالًي هذت هي ثبشٌذ .2

 :زير استل مراحل برنامه های ايمني و بهذاشت در بيمارستانها شام

ثكبسگيشي كبسشٌبس ثْذاشت حشفِ اي ٍ كبسشٌبس  تشكيل كويتِ حفبغت فٌي ٍ ثْذاشت كبس، :حمايتهای مذيريت شامل .1

 ، كٌتشل ّبي اجشايي ٍ هعبيٌبت دٍسُ ايدجِ ثشاي اسصيبثي ٍ پبيش هخبطشاتايوٌي ٍ اختظبص ثَ

ى ثشگِ ايوٌي هَاد ٍ سبيش اطالعبت هخبطشات ثذست آٍسد ّذايت ٍ ثشسسي ّبي دٍسُ اي هخبطشات، :شناسايي خطر شامل .2

 .ِ رخيشُ ٍ يب ثكبس گشفتِ هي شًَذٍ ًگْذاسي فْشست هَاد شيويبيي هخبطشُ آهيض ٍ هَادي ك(  MSDS) ثبلقَُ 

 ٍ اجشاي ثبصسسي ّبي ايوٌي ٍ پبيش اص جٌجِ ثْذاشت حشفِ اي ثشاي هخبطشات هَجَد،ّذايت  :ارزيابي مخاطرات شامل .3

 شغلي ٍ هحيطي هخبطشات ٍ اًتخبة ثشًبهِ ّبي هٌبست جْت تبهيي ثْذاشت هحيط كبساسصيبثي ّبي 

 ، تَسعِ ٍ تكويل ثشًبهِ ّبي آهَصشي ثشاي كبسكٌبى ثيوبسستبًْبساُ اًذاصي: آموزش .4

 اًجبم اقذاهبت كٌتشلي جْت هخبطشات هَجَد: كنترل ها  .5

 .كِ كبسآهذي كبفي ًذاسًذ بهِ ّبييتغييش ثشً ثبصثيٌي ثشًبهِ،: شاملمه ها بازنگری برنا .6

 ثبت و نگهذاری نتايج .7

 


