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 : ايمني و سالمت حرفه اي فصل اول

                                                                                                                                                 فهرست

 صفحه

 3                                                                                                                     دامنه و كاربرد -

 3                                                                                                                              مقدمه -

 3                                                                                                                              تعريف -

 4                                                                                                                   اصول پيشگيري -

   5                                                                                                         عوامل فيزيكي محل كار -

 6                                                                                  اثرات رطوبت در محيط كار و پيشگيري آن -

 7                                                                                                              گرما، سرما، رطوبت -

 7                                                                                  اثرات گرما در محيط كار و پيشگيري از آن -

 7                                                                                              اثرات امواج صوتي درگوش انسان -

 8                                                                                                    عوامل بيولوژيكي محيط كار -

 8                                                                     راههاي انتقال عفونت هاي شغلي درمحيط بيمارستان -

 10                                                                                                              احتياطات عمومي -

 12                                                                                                          زباله هاي بيمارستاني -

  12                                                                                                                   مواد شيميايي -

    13                                                                                                        راهكارهاي كنترل خطر -

    14                                                                                          بيماريهاي ناشي از عوامل مكانيكي -

                15                                                ي                                                                      نوبت كار -

 15                                                                                           بيماري هاي ناشي از عوامل رواني -

 16                                                                                      خطر برق گرفتگي از تجهيزات پزشكي -

 16                                                فراوان ترين خطرات موجود در واحدها و بخشها ي مختلف بيمارستان -

                         عكس ها و تصاوير   -
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 : بهداشت محيط فصل دوم

 صفحه                                                                                                     فهرست                     

 19                                                                                             اصول بهداشت محيط بيمارستان -

 19                                                                                                                             محيط -

    19                                                                                                                         ساختمان -

 19                                                                                                                                 هوا -

   20                                                                                                                              تهويه -

 21                                                                                                        عمل جراحيمحل هاي  -

   22                                                                       عوامل مؤثر درآلودگي هوا برد در محل هاي جراحي -

 22                                                                                                                  هواي فوق تميز -

 23                                                                                          پارامترهاي اساسي براي كيفيت هوا -

 23                                                                                                                                 آب -

   24                                                                                                             آب آشاميدني سالم -

 24                                                                                               و جابجايي غذا آشپزخانه وتهيه -

  24                                                         عوامل ايجاد كننده مسموميت غذايي و عفونت هاي منتقله غذا -

  26                                                                                                                         آشپزخانه -

            27                                                                                                      نظافت محيط بيمارستان -

 28                                                                                                                     رختشويخانه -

 30                                                                                مبارزه با حشرات و جوندگان در بيمارستان -

 31                                                                                             رستانيمديريت پسماندهاي بيما -

 31                        فاضالب                                                                                                   -

 32                                                                                                      موادزائدجامد)زباله(       -

 37                                                    و آموزش هاي فردي و گروهي بهداشت محيط      بهداشت دست -

 38                                                                                                                     جمع بندي -
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 بیمارستان آل جلیل آق قال                     

 تاریخ ویرایش بعدی :                                       تاریخ ابالغ :                  تاریخ ویرایش :                                  NB /EH/01/01شماره سند : 

اطالعات عمومي در ارتباط با ايمني و سالمت حرفه اي وبهداشت محيط ، اطالعات اختصاصي براي اين بخش شامل  دامنه و كاربرد:

يمني عملكرد و سالمت شغلي ) ويژه واحدها و با هدف كاهش خطرات استفاده از وسايل حفاظت فردي، يك بروشور حاوي روشهاي ا

 شناسايي شده دراين بخش( موجود مي باشد.

حادثه هميشه دركمين است و به قول معروف خبر نمي كند همه ساله ميليونها حادثه ناشي ازكار در  دنيا اتفاق مي افتد كه  مقدمه:

از كارافتادگي كلي يا جزئي مي گردد. بدين جهت است كه جلوگيري از آنها يك وظيفه است و برخي ديگر موجب  بعضي از آنها مرگبار

 اساسي است وبايد نظم دركار وفرهنگ ايمني تشويق و پيگيري شود.

 تعريف: 

 يا عامل مولد آنها درمحيط كار استبيماريهاي شغلي : به گروهي از بيماريها اطالق ميشود كه به علت كار بوجود مي آيد 

رين روش جهت طبقه بندي بيماريهاي شغلي توجه به عامل مولد بيماريها است لذا با توجه به اين امر اين گروه از بيماريها را مي بهت

 دسته تقسيم كرد. 5توان به 

 بيماريهاي  ناشي از عوامل فيزيكي: -1

و مواد   Xصدا ، ارتعاش الكتريسته ، اشعه  از عوامل بوجود آورنده اين دسته از بيماريهاي شغلي مي توان به حرارت، نور ، فشار ،

 راديواكتيو اشاره كرد.

 بيماريها: ناشي از عوامل بيولوژيكي: -2

درماني ، افراد را مستقيماً در معرض خطر ابتالء به بيماريهاي عفوني  –بهداشتي اشتغال در بعضي از مشاغل خصوصاً  درمحيط هاي 

 ي، پوستي وگوارشي را شامل مي شود.خاصي قرار مي دهد كه بيماريهاي خوني، تنفس

و تب خونريزي دهنده( پوستي ) سياه  HIV,C,Bاسهال آميبي( تنفسي) سل، آنفلونزا، مننژيت ( خوني ) هپاتيت -مانند : گوارشي ) وبا

 زخم( 

 بيماريهاي ناشي از عوامل شيميايي: -3

سموميت هاي ناشي از كار مي باشند بهترين روش طبقه عوامل شيميايي مورد مصرف در محيط كار سبب به وجود آمدن بيماريها و م

 بندي اين بيماريها توجه به راه نفوذ اين عوامل به بدن است به شرح ذيل است:

 الف: موادي كه از راه گوارش جذب بدن مي شوند.

 ب: موادي كه از راه تنفس جذب بدن مي شوند
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 موادي كه از راه پوست جذب بدن مي شوند -ج

 شي از عوامل مكانيكيبيماريهاي نا -4

 بلند كردن ناصحيح بار و... –مانند نشستن ناصحيح 

 ناشي از عوامل رواني: بيماريهاي -5

اين گروه از بيماريهاي شغلي ناشي از عواملي چون روابط نامطلوب كارمند با همكاران يا با رئيس و كارفرما عدم رضايت از شغل ، فشار 

 اختالل در تعادل عصبي و بروز بحرانهاي عاطفي و رواني واسترس ناشي  از كار رخ مي دهد مانند

 شناخت بيماري و علت آن:

شناخت بيماري وعلت آن اولين ومهمترين مرحله درامر پيشگيري از بيماريهاي ناشي ازكاراست و براي تشخيص بيماري مي توان با 

ن انجام معاينات دوره اي و يا مراجعه به درمانگاه به نتيجه بررسي عالئم كلينيكي و ارزشيابي هرگونه تغييرات در سالمت كاركنان، ضام

 رسيد

 

 اصول پيشگيري

اد بيماريزا و جايگزيني آنها با مواد غير بيماريزا و يكي از اساسي ترين اصول پيشگيري است و منظور عدم استفاده از موجايگزيني:  -1

 .يا با قدرت  بيماريزائي كمتر است كه همان  خواص را دارا باشند

 جداسازي:  -2

در اين اصل منظور حتي االمكان جدا كردن  افراد از محوطه آلوده به عوامل زيان آور و يا به حداقل رساندن تعداد افراد مجبور به كار 

 در محيط  هاي آلوده است.

 محصور كردن: -3

نند بازكردن عدل هاي آسبستوز درمحوطه اين اصل همزمان با استفاده از تكنيك هاي مكانيكي واتوماتيك مورد استفاده قرار ميگيرد ما

 اي كاماًل  بسته با استفاده از وسايل اتوماتيك

 استفاده از تهويه مصنوعي: -4

 استفاده از اين روش براي جلوگيري از آلودگي  محيط كار به آلوده  كننده هاي شيميايي ،بخارات و گازها

 تهويه عمومي : -5

ه كننده هاي محيط كار، با ورود هواي  تازه  و تميز از يك نقطه و خروج هواي محيط كار مكانيسم  اين عمل  بر پايه رقيق كردن آلود

 كارگاه ميباشداز  نقطه ديگر 

 وسايل حفاظت فردي: -6

 بهره گيري از وسايل  مختلف فردي مي تواند دراكثر موارد به امر پيشگيري از بيماريها و حوادث ناشي از كار كمك كند

 

 دي:رعايت اصول بهداشت فر -7

رعايت اين امر، بخصوص در پيشگيري از بيماريها و مسموميت هاي ناشي از عواملي كه از طريق دستگاه گوارش وارد بدن مي گردند، 

 اهميت خاصي رادارا مي باشد.

 نظافت عمومي محل كار: -8
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 كار سبب رعايت اصول نظافت از طرف كارگران مي گردد. تميز بودن محيط

 آموزش مسايل بهداشتي: -9

ور از اين اصل آشنا كردن كاركنان با شيوه درست كاركردن خطرهاي موجود در محيط كار ، شيوه استفاده صحيح از وسايل منظ

 حفاظت فردي، رعايت اصول بهداشت فردي و به طور كلي نحوه پيشگيري از بيماريها وانجام كمك هاي اوليه است.

خيص زودرس بيماريهاي ناشي از كار واقدام به درمان بموقع است . اين متضمن كنترل و پيشگيري و تش كنترل پزشكي: اين اصل-10

 امر با انجام معاينات اوليه ودوره اي امكان پذير است.

 

 عوامل فيزيكي محل كار

روشنايي : روشنايي جريان نوري را گويند كه روي سطح تابيده و  برروي آن توزيع  مي شود اين جريان روشنايي بر چشم اثر  -الف

 اشته و موجب ديدن مي شودگذ

 اهداف تامين روشنايي كافي و صحيح:

 حداكثر حفاظت از بينايي كارگران وكاركنان -1

 نقصان عوامل ايجاد خستگي وفشار حاصله از روشنايي ناكافي -2

 پيشگيري از سوانح -3

 افزايش راندمان كار -4

 كيفيت محصولبهبود -5

 انواع روشنايي

 الف: روشنايي طبيعي يا روز

 صنوعي يا الكتريستهب: روشنايي م

بهترين راه تامين روشنايي طبيعي، نصب پنجره است . بهترين نوع پنجره ، پنجره اي است كه تا نزديكي سقف ادامه داشته باشد. چون 

پنجره ها هميشه در معرض ديد قرار دارند وممكن است تابش نور خورشيد در بعضي از ساعات روز ايجاد درخشندگي كند بايد از 

 كركره، پرده و ..... جهت كنترل نور استفاده  نمود. حصير ،

مقدار روشنايي بايد طوري باشد كه كليه محوطه هاي محيط كار به طور يكنواخت روشن كرده واز به وجود آمدن سايه وتاريكي  كه 

 عوامل بزرگي  براي ايجاد سوانح مي باشد جلوگيري بعمل آيد.

 

 آناثرات رطوبت در محيط كار و پيشگيري 

 رماتيسم( -بطور كلي رطوبت زياد مقدمه بعضي از بيماريها و گاهي نيز باعث تشديد آنها مي گردد) بيماري زكام

 اشعه ومواد راديو اكتيو:

افرادي كه با اشعه درتماس هستند مقداري از آن را در بدن خودجذب مي نمايند و چون معموالً اشعه نامرئي است بايد كساني كه با 

دارند هر چند مدت يكبار تحت آزمايش قرار بگيرند. افرادي كه با اين نوع سروكار دارند عبارتند از متصديان بخشهاي آن سروكار 

اشعه از طريق دهان واستنشاق با تماس با مواد راديواكتيو وارد بدن مي شود و چون انسان  –راديوگرافي، راديولوژي ، دندانپزشكان 

پنجگانه خوداثرات تشعشعات راديواكتيو را حس نمايد بنابراين شخص ممكن است بدون اينكه  قادر نيست توسط هيچ يك از حواس

 خبردار شود در معرض مقادير مهلك مواد راديواكتيو قرار بگيرد.
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 جهت پيشگيري و حفاظت در مقابل اشعه الزم است كه اقدامات زير صورت بگيرد:

 ظور جلوگيري از باال رفتن غلظت ذرات راديواكتيومراقبت محيط كار با اندازه گيري سطح اشعه به من -1

 ايجاد مانع كه عبارتست از قراردادن مانع يا سپر جذب كننده بين كاربر و منبع تشعشع مي باشد -2

ايجاد فاصله ، چون تشعشعات با عكس مجذور فاصله از منبع كم مي شود مي تواند با ايجاد فاصله بين منبع وكارگر حفاظت الزم را  -3

 كرد.ايجاد 

 لباس مخصوص: درمواقع كاركردن مي بايست لباس كار مخصوص محافظ به تن نمايند

 با نصب موانع الزم) مانند هود( بر روي منبع از پخش آن جلوگيري بعمل آيد -4

معاينات دقيق دوره اي از شاغلين بعمل آمده و ازكاركردن كارگراني كه دچار  ضعف و بيماري و حساسيت هستند دراين مراكز  -5

 جلوگيري بعمل آيد.

 

 

 

 گرما ، سرما ، رطوبت

 اثرات گرما در محيط كار و پيشگيري آن:

و خستگي زياد، بي حوصلگي ، كج خلقي و بي چنانچه درجه حرارت محيط كار باال رود سبب ضربان قلب سريع ، احساس تشنگي 

نح بوجود آيد دراين حالت تهويه مناسب و استفاده از ميلي به كار بوجود مي آيد وراندمان كار كم مي شود و ممكن است حوادث و سوا

 آب آشاميدني درآن مقدار كمي نمك حل شده باشد مي تواند كمك مؤثري در پيشگيري از عوارض ناشي از گرما در محيط كار باشد.

 اثرات سرما در محيط كار و پيشگيري آن:

ن مواد غذايي مناسب يكي از  عوامل مبارزه با سرما است. طاقت خانم زيادتري دارد لذا تامي بدن انسان درهواي سرد احتياج به سوخت

ها در برابر سرما از طاقت مردان زيادتر است . جهت پيشگيري از سرما، استفاده از غذاهاي پركالري ، در اختيار گذاشتن لباس پوشش 

يد واقع گردد. سرو صدا  به صوتي اطالق مي گردد وكاله و دستكش مناسب و گرم كردن سالن  واستفاده از آشاميدني گرم مي تواند مف

 كه نامطلوب باشد.

 

 اثرات امواج صوتي درگوش انسان

عوارض رواني وعصبي:بطور كلي مي توان گفت كه سروصداي زياد باعث كاهش تمركز اعصب و فعاليت هاي مغزي شده و بر روي   -1

عف عمومي ، خستگي ، بي خوابي و عصبانيت ظاهر مي گردد. تداوم سلسله اعصاب اثر مي گذارد وعالئمي مانند سردرد، سرگيجه ، ض

 مبتال نمايدكار در معرض چنين سروصدايي ممكن است فرد را به امراض رواني نيز 

 تداخل در ارتباطات: -2

 درمحيط پرسرو صدا امكان صحبت كردن و گاهي اوقات بعلت نوع كار انجام صحيح آن مقدور نمي باشد.

 ان كارخستگي وكاهش راندم -3



7 
 

اثر ديگر سروصدا بر روي انسان ، پائين آوردن كارآيي وكاهش راندمان كار از نظر كيفي و كمي مي باشد كه اين موضوع از لحاظ 

 اقتصادي بسيار مهم است.

 اثر فيزيكي: -4

نوايي است كه سروصدا شديد بر روي دستگاههاي مختلف بدن عوارض گوناگوني ايجاد مي نمايد از جمله اين عوارض كاهش ميزان ش

حال بهم  –ممكن است منجر به كري موقت ودائمي گردد. اثرات فيزيولوژيك ديگر صدا اثر بر روي اعضاي بدن از جمله دردگوش 

 زخم معده وغيره است. بايد توجه داشت كه حرفه اي قابل معالجه نمي باشد. -باال رفتن فشارخون -خوردگي

 

 طرق كاهش و كنترل سر وصدا

 كاربرد  وسايل -عايق كاري سطوح -كشيدن ديوار بدور دستگاه -صدا در منبع توليد: تعمير دستگاه كاهش وكنترل -1

 كاهش صدا در مسير: پوشاندن مسير صدا يا صفحات اكوستيك واسفنج -2

 وسايل حفاظت فردي: استفاده از گوشي حفاظتي و يا پالك پالستيكي -3

 .امتحان گوش واديومتري و تشكيل پرونده بهداشتي مي باشدتوجه : مؤثرترين پيشگيري از افت شنوايي كارگران ، 

 عوامل مؤثرترين پيشگيري از افت شنوايي كارگران ، امتحان گوش و اديومتري و تشكيل پرونده بهداشتي مي باشد

 عوامل بيولوژيكي محيط كار

د بيماري هاي گوناگوني در پرسنل گردد. عوامل بيولوژيكي محيط كار بسيار زياد و متنوع مي باشد و هريك ممكن است منشاء ايجا

 ريكتزياها وانگلها –قارچ ها  -باكتريها –اين عوامل عبارتند از: ويروسها 

كاركنان مراقبت بهداشتي درماني در معرض خطر ابتالء به عفونت از طريق تماس هاي حرفه اي هستند كاركنان بيمارستان  همچنين 

و ساير پرسنل انتقال  دهند . بنابراين برنامه اي بايد تدوين شود تا از ايجاد عفونت ها در پرسنل مي  توانند عفونت ها را به بيماران 

 بيمارستان  جلوگيري نمايد.

 

 راههاي انتقال  عفونت هاي شغلي درمحيط بيمارستان

 آنفلوانزا –مننژيت  –از راه هوا: سل عفونت هاي منتلقه 

 HIVو   Cهپاتيت  – Bعفونت هاي منتقله از راه خون: هپاتيت 

در اينجا به ذكر چند نمونه از عفونت هاي شغلي بيمارستاني و راههاي پيشگيري و اقدامات اوليه در زمان مواجهه با آن اشاره مي 

 نمائيم.

 (HIV)تماس باويروس نقص ايمني انساني

درصد است اقداماتي در جهت   4/0تا  2/0مثبت،  HIV بدنبال آسيب ناشي از فرو رفتن سوزن آلوده به بيمار HIVاحتمال عفونت 

 كاهش خطر تمامي پاتوژن هاي منتقله از راه خون بايد انجام شود شامل موارد ذيل مي باشد.

 استاندارد با ايجاد سد حفاظتي فوق العاده مناسب دستيابي به توجهات 

 ز و برندهاستفاده از وسايل مطمئن و سيستم دفع سوزن جهت محدود كردن  تماس با اشياء تي 

 تداوم آموزش براي كاركنان مراقبت  بهداشتي درماني در مورد ايمني به هنگام كاركردن با اشياء تيز 
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 بدنبال  آسيب عبارتند از: HIVعوامل مرتبط با افزايش احتمال ابتال حرفه اي به عفونت 

 داخل عضله اي(آسيب عميق ( 

 صدمات حاصل از استفاده وسيله داخل عروق خوني 

  بدون سرپوشسوزن 

  ديدن خون بر روي وسيله مورد اصابت 

 درماني و در فواصل زماني منظم انجام مي شود–بالفاصله پس از احتمال تماس پرسنل مراقبت بهداشتي 

تهيه شود. پرسنل بايد از تظاهرات باليني سرم رتروويرال حاد،  HIVجهت بررسي احتمال تغييرات سرمي بايد نمونه خوني جهت تست 

رخ مي دهد مطلع بوده و فوراً  هرگونه بيماري كه سه ماه پس از  HIV بيماران با عفونت حاد %90تا  %70كلوزيس حاد كه در مونو

 آسيب رخ مي دهد را گزارش نمائيد.

ساعته در دسترس باشد . پيشگيري  24تماس ناشي از حرفه در هر زماني مي تواند رخ بدهد پس مشاوره تست ودرمان بايد بطور 

 بايد مطابق استاندارد بوده و با تكرار بررسي هاي سرولوژيكي براي بيش ازيكبار در سال مورد توجه قرار گيرد. HIVماس با ت

 :B تماس با ويروس هپاتيت

درهرآسيب متغيير است . با يك آسيب  %4تا  9/1از طريق آسيب ناشي از فرو رفتن سوزن در فاصله  HBVتخمين احتمال عفونت 

بايد تست شود. جهت تعيين اينكه آيا او دچار اين عفونت بوده است يانبوده است  شياء تيز شخص  منبع در زمان تماسناشي از ا

در شخص  HBeAgيا آنتي ژن  (HBSAg)و  Bعفونت پرسنل مراقبت بهداشتي مي تواند زماني كه بررسي سطح آنتي ژن هپاتيت 

ايمن شده اند درمان ديگري الزم نيست  10mlu/mlبيشتر از HBS الً با آنتي باديمنبع مثبت باشد اتفاق بيفتد. براي اشخاصي كه قب

مي باشد. ايمنوگلوبين   Bو دوره كامل واكسن هپاتيت  B. براي سايرين پيشگيري مركب از تزريق عضالني ايمنوگلوبولين هپاتيت

شود ودر عرض يك  هفته پس از تماس نبايد داده ساعت پس از تماس داده  48به محض فراهم شدن تزريق شود. ترجيحاً  Bهپاتيت 

 .شود. سرولوژي پس از ايجاد ايمني بايد انجام شود جهت تشخيص اينكه آيا پاسخ سرولوژيكي الزم ايجاد شده است يا نه

 : Cتماس با ويروس هپاتيت

در دسترس نيست اما  Cيروس هپاتيتاست . هيچ درماني پس از تماس با و Bمشابه عفونت هپاتيت  Cراههاي  ايجاد عفونت هپاتيت 

 تست شود. HCV، تشخيص منبع بايد از نظر عفونت  Bتغييرات  سطح سرمي بايد ثبت شوند. مشابه عفونت ويروس هپاتيت 

توجه: براي هر موردي از قرارگرفتن در معرض پاتوژن هاي منتقله از راه خون در حين كار، مشورت با پزشك و انجام  تست هاي 

 باليني جهت پيشگيري الزم مي باشد. سرولوژيك

 عفونت نيسر يا مننژيت :

نيسر يا مننژيت مي تواند از طريق ترشحات دستگاه تنفسي منتقل شود. عفونت هاي حرفه اي نادر هستند اما شدت بيماري ايجاب مي 

 درماني انجام شود. -كند كه پروفيالكسي درماني  مناسب براي تماس بسته بين بيماران و پرسنل مراقبت بهداشتي



9 
 

 مايكوباكتريوم توبركلوزيس:

انتقال به پرسنل بيمارستان از طريق قطرات منتقله از راه هوا صورت مي گيرد كه معموالً از بيماران مبتال به توبركلوزيس ريوي است . 

 است.و توبركلوزيس مقاوم به چند دارو از نگرانيهاي مهم امروز  HIVهمراه شدن توبركلوزيس با عفونت 

( بايد پيگيري شوند و ضمن در 10mدر صورت تماس پرسنل بهداشتي درماني يا ويروس ، اشخاص با تغييرات مانتوكس) قطر بيشتراز 

 نظر گرفتن توصيه هاي محلي استفاده از پروفيالكسي ايزونيازيد نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد

 واكسن آنفلوالنزا بايد هر سال تزريق گردد. –ديفتري و سرخجه(  -سايه زخم -، آنفلوالنزا E,Aهپاتيت  -ساير عفونت ها ) واريسال

 احتياطات عمومي

زماني كه انتظار مواجهه پوست يا مخاط با خون يا ساير مايعات آلوده به خون مي رود استفاده از محافظ مناسب بايد بطور روتين در هر

 انجام شود.

 دستكش:

خونگيري يا ساير اعمالي كه روي عروق  –جمع آوري لوازم آلوده به خون  –ديده تمام بيماران دست زدن به مخاطات يا پوست آسيب 

 دست زدن به خون يا مايعات آلوده به خون –انجام مي شود 

 ماسك، محافظ چشم وصورت

 قبل از اجراي اعمالي كه احتمال توليد  قطرات خون يا آلوده به خون وجود دارد.

 خاط دهان، بيني و چشم جلوگيري نمايد.محافظ بايد از مواجهه م

 گان يا آپرون:

 قبل از اجراي اعمالي كه  احتمال توليد قطرات خون يا آلوده با خون وجود دارد بايد ازگان يا آپرون ) روپوش پالستيكي( استفاده كرد.

 احتياطاتي كه بايد در آزمايشگاه بكارگرفته و رعايت شوند:

بدن بايد درظروفي محكم قرار داده شده و درب اين ظروف بايد محكم  بسته شود تا حين انتقال ، مايع تمام نمونه هاي خون ومايعات  -1

آن نشت نكند. درزمان جمع آوري نمونه بايد دقت كافي مبذول داشت تا سطوح خارجي ظروف و همچنين بر چسب و فرم مربوطه به 

 مشخصات  نمونه آلوده نگردند.

آماده سازي نمونه هاي خون و مايعات بدن دخالت دارند بايد دستكش بپوشند . اگر احتمال تماس مخاط با تمام افرادي كه به نحوي در -2

 خون يا مايعات بدن وجود دارد بايد از ماسك و عينك محافظ استفاده نمود.

بادهان اقدام به پيپت كردن مايعات براي استفاده  از تمام مواد مايع موجود در آزمايشگاه بايد از پيت هاي مكانيكي استفاده كرد ونبايد  -3

 كرد.
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پس از اتمام كار و فعاليت درآزمايشگاه، تمام افراد بايد دستهاي خود را بشويند و قبل از ترك محل بايد لباس ها و وسايل محافظت  -4

 كننده  رادرآورند.

شده است بايد با يك ماده شيميايي مناسب  كه بر روي آنها خون يا ساير مايعات بدن پاشيده بعد از اتمام كار در آزمايشگاه سطوحي -5

 ميكروب كش پاك شوند.

 

 

 زباله هاي بيمارستاني

مواد زايد و زباله هاي  آزمايشگاههاي ميكروب شناسي و آسيب شناسي، فرآورده هاي  خوني و نمونه هاي خون از جمله مواد زايدي 

ايل نوك تيز بايد در داخل ظروف مخصوص اينگونه هستند كه رعايت احتياطات خاص در مورد آنها ضروري است تمام وس

 دفع گردند. (SAFTY BOX)وسايل

موارد بايد  Needle Stickاگر پرسنل مواجهه با خون و مايعات آلوده به خون داشتند) مثالً بدنبال فرورفتن آلوده به دست پرسنل يا 

 بت گردد.فوراً توسط گروه كنترل عفونت پيگيري و گزارش شود ودر پرونده نيز ث

 

 مواد شيميايي

 ازمواد خطرناك شيميايي داراي مخاطرات فراواني  ميباشد. مواد شيميايي از سه طريق وارد بدن انسان مي گردند: استفاده

 بلغ)گوارش( -3  پوست -2  تنفس -1

 راهكارهاي كاهش خطرات مواد شيميايي در بخشها و واحدها:

 واد شيمياييتهيه و تكميل دستورالعمل محافظت در برابر م -

 MSDSآموزش كاركنان وتازه واردين به آزمايشگاه به منظور چگونگي  يافتن واستفاده از  -

 مواد شيميايي موجود در آزمايشگاه براي استفاده  داخلي MSDSتهيه  -

 تهيه دستورالعمل چگونگي استفاده از مواد شيميايي خطرناك -

 MSDSبرگه اطالعات ايمني مواد شيميايي 

 شيمياييماده  هويت  -1

 تركيب يا اطالعات  مربوط به اجزاء سازنده آن -2

 آشنايي با خطرات احتمالي -3

 اقدامات اوليه اورژانسي -4

 اقدامات اوليه در مواجهه با حريق -5

 شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري -6

 بر چسب نام ماده شيميائي:

 ماده است.برچسب هاي نصب شده بر روي ظروف مواد شيميايي ،منبع اصلي و مهم اطالعات آن 

 تهيه مواد شيميايي:
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هنگام خريداري مواد شيميايي براي بيمارستان، بايد بررسي تعاملي انجام داد تا مواد شيميايي اي خريداري گردد كه كمترين خطرات 

 را داشته باشد.

 

 كاركردن بامواد شيميايي:

 ه گرددهميشه هنگام كار با مواد شيميائي خطرناك از تجهيزات محافظت شخصي استفاد

 حمل و نقل مواد شيميايي:

در صورت استفاده از ظروف شيشه اي براي حمل و نقل مواد، درب آن محكم و غيرقابل نشت بوده و در يك ظرف نشكن ديگري قرار 

 داده شود.

 انباركردن مواد شيميايي:

 ي كنيد.پتاسيم ومنيزيم خوددار -ازنگهداري اسيدها درمجاورت بازها يا فلزات فعال مانند سديم

 از نگهداري موادي كه با آب واكنش مي دهند در اطراف سينك دستشويي يانزديك محلول هاي آب خودداري كنيد.

 

 راهكارهاي كنترل خطر

هودهاي شيمي: هود شيمي نخستين سد محافظ براي كاركنان و محيط آزمايشگاه در هنگام كار با مواد خطرناك شيميايي است  -1

نگام كاركردن باموادي كه به طور محسوس فرار هستند يا جزء مواد فوق العاده خطرناكي هستند كه اصلي بعنوان يك قاعده كلي، ه

 ست بايد از هود شيمي استفاده كرد.ترين روش ورود آنها به بدن از طريق تنفس ا

 آنها ذكر نمي نمائيم MSDSدراينجا مواد شيميايي موجود در قسمت هاي مختلف بيمارستان را با ذكر

هويه هوا: يكي از روشهاي كاهش خطرات ناشي از مواد شيميايي موجود در هوا  استفاده از سيستم هاي تهويه هوا است كه با توجه به ت -2

 محيط هاي كاري مختلف مي تواند انواع گوناگوني داشته باشد.

اشيدن مواد اسيدي و خورنده به شوي هاي اضطراري درمكانهاي كه امكان پ دوش و چشم شوي اضطراري : الزم است دوشها و چشم -3

 بدن و چشم وجود دارد نصب شود.

 ، انواع دستكشها،ماسك و...تجهيزات ايمني فردي: روپوش يا لباس كار، كفش جلوبسته ، عينك  -4

 

 بيماريهاي ناشي از عوامل مكانيكي

اين درد آسان نيست. اين درد مي تواند به كمردرد: اكثر انسان ها در طول زندگي خود چندين بار دچار كمردرد مي شوند. يافتن دليل 

داليل  مختلفي از جمله ، حركت و چرخش ناگهاني و نامناسب ، بلند كردن اشياء سنگين بطور غلط، نشستن زياد و تحرك كم ايجاد 

از ليگمان مي شود . استرس، ناآرامي و فشار عصبي يك ديگر از داليل درد كمر است درد كمر معموالي توسط تخريب بخش كوچكي 
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ها و عضالت كمر ايجاد مي شود حمل نامناسب مريض ، حمل و نقل بار خصوصاً كپسولهاي اكسيژن ، نشستن در يك پوزيشن 

استرس و شيفت هاي فشرده / ورزش هايي كه  –چاقي  -عدم ورزش هفتگي و مستمر -صندلي نامناسب -نامناسب به مدت طوالني

 دوچرخه سواري، معموالً براي كمردرد بهترند. –يي راهپيما -صدمات كمتري دارند مثل شنا

 پيشگيري از آسيب كمر:

 بلند كردن يا برداشتن اشياء حتي چيزهاي سبك، در صورتي كه به شيوه  مناسب انجام نشود مي تواند باعث آسيب ودرد كمر شود.

 براي پيشگيري از آسيب ديدن كمر هنگام بلند كردن اشياء به توصيه زير عمل كنيد:

 پيش از حمل يا بلند كردن بارهاي سنگين مدتي عضالت پاها و پشت خود را ورزش دهيد و بكشيد. -

سعي نكنيد  اشياء سنگين را با عجله بلند كنيد براي انجام كارهاي كه مي خواهيد انجام دهيد وقت بگذاريد براي برداشتن اشيايي كه  -

 ه يا نردبان استفاده كنيد.باالتر از سطح شانه هاي شما قرار دارند از چهار پاي

 درهنگام بلند كردن شئي آن را نزديك به خودتان نگه داريد. -

 درست در جلوي شئي بايستيد و خيلي از آن فاصله نگيريد -

 فاصله بين پاهايتان با اندازه طول شانه هايتان باشد. -

 به جاي خم شدن بنشينيد وشئي را بلند كنيد يا به زمين بگذاريد. -

 

 نوبت كاري

بعداز ظهر( انجام گيرد و شامل شيفت  6صبح الي 7از نوبت كاري هر نوع كاري است كه درخارج از ساعات معمول كار روزانه ) ظورمن

 شيفت فشرده هفتگي -شيفت هاي چرخشي -شب

 خطرات نوبت كاري:

 لكرد شغليپيامدهاي ايمني واثر برروي عم -مشكالت خانوادگي و اجتماعي      ج -خطرات بهداشتي    ب -الف

 مصرف الكل ودارو -پيامدهاي روحي رواني -عروقي -مشكالت قلبي -مشكالت گوارشي -خطرات بهداشتي اثر بر روي خواب

 روش هاي كاهش خطرات نوبت كاري:

 آموزش كاركنان -طراحي مناسب محيط كار -انتخاب صحيح برنامه شيفت كاري -كنترل سازماني

 

 بيماريهاي ناشي از عوامل رواني

 سترس: ا

ازنگراني هاي دائم درمراكز مراقبت بهداشتي است مطالعات نشان مي دهد كه پرسنل مراقبت هاي بهداشتي بيش  استرس شغلي يكي

از ديگر مشاغل در معرض مخاطرات سايكولوژيك بوده و نرخ بااليي از افسردگي و اضطراب ناشي از استرس شغلي را دارا مي باشد 

يگر پيامدهاي استرس شغلي شامل خستگي،غيبت ،اقدام به ترك كار، كاهش رضايت بيماران و بروز خطا در عالوه بر روان پريشي ، د

 تشخيص و معالجه بيماران است.

 عوامل استرس شغلي

 فاكتورهاي سازماني -

 فاكتورهاي اقتصادي و مالي -
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 تضاد بين كار، نقش و مسئوليت ها نسبت به خانواده -

 پيامدهاي پيشرفت و آموزش -

 بالقوه استرس شغلي: مضرات

 افسردگي( -نارضايتي شغلي -روانشناختي ) تحريك پذيري -

 غيبت( -رفتاري) مشكالت خواب -

 تغييرات فشارخون( –آشفتگي معده  -جسمي) سردرد -

 

 

 خطر برق گرفتگي از تجهيزات پزشكي

 بطور كلي عبور جريان برق از بدن را برق گرفتگي يا شوك الكتريكي گويند.

 تگي به انسانصدمات برق گرف

 سوختگي 

 تاثير روي قلب 

 تاثير روي سلسله اعصاب و تنفس 

 كمك هاي اوليه در برق گرفتگي

ابتدا بايد جريان برق قطع شود كه با قطع فيوز يا كشيدن دوشاخه از پريز ممكن است سپس مصدوم را از اتصال به وسيله برقي جدا 

و بر روي زمين خيس چند روزنامه پهن كند وتوسط چوب يا هر شئي غير رسانا ،  كرد. فرد كمك كننده بايد دمپائي الستيكي با پا كند

مصدوم را از وسيله برقي جدا كند. در برق گرفتگي با ولتاژ باال تا زماني كه جريان برق قطع نشده حتي نمي توان به مصدوم نزديك  

 برق منتقل شود.شد چون در فاصله چند متري هم ممكن است به فردي كه مي خواهد كمك كند 

 توصيه هايي براي پيشگيري از برق گرفتگي

 با دست خيس با وسيله برق دار تماس برقرار نكنيد -1

 قطع برق وسيله از پريز يا فيوز درهنگام تعويض قطعات آن -2

 عدم استفاده از وسايل برقي در محيط هاي  با درجه رطوبت باال مثل حمام -3

 وكتعدم عبوردادن سيم برق از  زير فرش يا م -4

 عدم خيس كردن پريزها يا كليدها درهنگام نظافت ديوارها يا بلندي ها -5

 دقت  درهنگام سوراخ كردن ديوارها براي جلوگيري از پارگي خطوط سيم برق -6

 مسدود كردن پريزهاي برق كه در ارتفاع پائين قرار دارند به وسيله درپوش هاي ايمني -7

 گونه پوسيدگي ، پارگي و خرابيبازرسي سيم هاي برق وسايل برقي بمنظور رفع هر -8

 

 فراواني ترين خطرات موجود در واحدها و بخش هاي مختلف بيمارستاني

 تاسيسات -1

 خطر برق گرفتگي -
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 خطرآلودگي ميكروبي ناشي از تصفيه خانه فاضالب و حضور در بخش ها براي تعميرات -

 سقوط اشياء -ليزخوردن -افتادن -

 خطر اشعه جوشكاري -

 د در واحدخطر مواد شيميايي موجو -

 خطر آتش سوزي -

 ديگ بخار –خطر انفجار كپسول  -

 خطر ناشي از بلند كردن بار سنگين -

 دندانپزشكي: -2

 اشياء تيز و برنده –خطرات ميكروبي) خون  و ترشحات(  -

 خطر شيميايي) آمالگام كه حاوي جيوه مي باشد( -

 خطر كمردرد ناشي از نشستن طوالني -

 استرس شغلي -

 و.... -

 واحد خدمات -3

 عفونت بيماران و ....( – سردخانه هاي زباله و جسد -كروبي) لنزهاي عفونيخطرات مي

 مواد سفيد كننده( -مواد شيميايي موجود در بخشها -خطرات شيميايي ) مواد گندزدا

 انفجار( -خطر حريق -برق گرفتگي -خطرات فيزيكي)حمل بار

 خطر افتادن، ليزخوردن، سقوط اشياء و ...

 بخشهاي بستري -4

 وساير لوازم برنده و تيز (Needle Stick)خطر خون -

 ايدز( -پاتوژن هاي خوني ) هپاتيت -

 آنفلوانزا( _ساير عفونت هاي ميكروبي ) سل  -

 مواد گندزدا و...( -مواد شيميايي) داروها -

 سقوط اشياء -ليزخوردن -افتادن -

 خشونت درمحيط كار -استرس شغلي -

 شيفت هاي فشرده -نوبت كاري -

 ودستگاهها ) برق گرفتگي(  خطرات ناشي از تجهيزات -

 بلند كردن بار -حمل بيمار –نشستن طوالني و كمردرد  -

 UVخطر اشعه -گرماي محيط -

 و .... -

 زايشگاه -اتاق عمل -5

 ايدز( –خطر پاتوژن هاي خوني) هپاتيت  -

 اشياء تيز و برنده  عفوني و غيرعفوني -
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 امواد شيميايي گندزدا و داروه -مواد شيميايي)گازهاي بيهوشي زائد( -

 استرس شغلي -

 خطرات ناشي از تجهيزات و دستگاهها ) برق گرفتگي( -

 طوالني و بلند كردن بيماركمر درد ناشي از نشستن  -

 نوبت كاري ، شيفت هاي فشرده -

 خطر اشعه -

 سنگ شكن( -راديولوژي -واحدهاي تصوير برداري) سي تي اسكن -6

 خطر اشعه -

 داروي ظهور( -خطر مواد شيميايي) داروي ثبوت -

 كاري خطر نوبت -

 خطر استرس -

 خطر كار با تجهيزات پزشكي) برق گرفتگي( -

 و... -

 آزمايشگاه -7

پاشيده خون به چشم و خطر آلودگي دست در  -وايدز: خطر فرو رفتن سوزن آلوده در دست  Bآلودگي ميكروبي خصوصاً به هپاتيت  -

 اثر تماس با مواد دفعي

 محيط كار( مواد و محلول هاي -بازها -خطرات شيميايي) كار با اسيدها -

 خطر استرس شغلي) فشارارباب رجوع...( -

 فشردگي شيفت -نوبت كاري -

 خطرات عفوني( -خطرات ناشي از تجهيزات پزشكي) برق گرفتگي -

 كمردرد ناشي از نشستن  طوالني ويا سرپا ايستادن طوالني -

 نگهباني  -8

 خطر درگيري با افراد شرور) جراحت و ...( -

 اب رجوعاسترس شغلي ناشي از برخورد با ارب -

 كمردرد ناشي از نشستن طوالني -

 واريس پا) ناشي از ايستادن طوالني( -

 اصول بهداشت محيط بيمارستان

 محيط

محيط در بيمارستان نقش مهمي در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني مرتبط بازي مي كند محيط بيمارستان شامل اجزاء زيادي مي باشد 

ت هاي بيمارستاني دارند كه شامل طراحي بخش ها و تسهيالت اتاق عمل ، كيفيت هوا ، بسياري از اين اجزاء تاثير مستقيم درعفون

 تامين آب، غذا، مواد زائد و رختشويخانه مي باشد.
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 ساختمان

يك تيم كنترل  عفونت بايد در طراحي تسهيالت جديد يا اصالح و نوسازي ساختمان دخالت داشته باشد و نظر دهد. وظيفه تيم 

ر اين فرآيند آن است  كه نقشه هاي ساخت يا نوسازي و اصالح  بنا را بررسي و در صورت اطمينان از رعايت كنترل عفونت د

استانداردهاي  الزم براي به حداقل رساندن عفونت هاي بيمارستاني آن را تائيد نمايند. مواردي كه الزم  است مدنظر  قرار گيرد 

 عبارتند از:

 ي دست:دسترسي مناسب به امكانات شستشو -

 تامين آب بهداشتي: -

 كافي بودن تسهيالت اتاق هاي ايزوله براي بيمارستان -

 تهويه كافي براي اتاق هاي ايزوله و مناطق با ريسك باال مثل اتاق عمل، واحدهاي پيوند اعضاء و واحدهاي مراقبت ويژه -

 و نقل بيماران راحت تر انجام گردد.توصيه براي تردد بطوريكه تماس با بيماران پرخطر به حداقل برسد وانتقال و حمل  -

 جلوگيري از تماس بيماران با اسپور قارچ ها در طي نوسازي -

 آفات وديگر ناقلين مسئول انتقال عفونت -طراحي پيشگيري و كنترل جوندگان -

 

 هوا

ه كردن وعطسه كردن ايجاد مي شوند مي توانند يك منبع بالقوه انتقال عفونت باشند كه بطور مستقيم يا غير ذرات ريز كه در طي سرف

 مستقيم ) از طريق ابزارهاي آلوده پزشكي ( عفونت را منتقل مي كند.

لحفه( مي تواند ذرات را برخي فعاليت هاي خدماتي ) نظير جارو كردن ، استفاده از تي ) زمين شوي( يا پارچه خشك يا تكان دادن م

ميكروارگانيسم باشند بنابراين تي يا زمين شوي مرطوب ترجيح داده مي شود. تعداد  به صورت آئروسل درآورده كه ممكن است حاوي

 .ها و ميزان تبادل هوا بستگي داردارگانيسم هاي موجود درهواي اتاق به تعداد افراد ساكن دراتاق ، مقدار فعاليت آن

 تهويه

عفونت هاي بيمارستاني توسط ميكروارگانيسم هاي هوابرد ايجاد مي شوند.تهويه مناسب ضروري است و درمناطق پرخطر مانند  برخي

اتاق عمل براي جراحي قلب ، جراحي عصب و پيوند اعضاء برخي پايش هاي آزمايشگاهي بعد از انجام كارهاي ساختماني اساسي در 

 واحد ، ممكن است نياز باشد.

واي تازه تصفيه شده آلودگي هاي باكتريال  موجود درهوا را رقيق نموده واز محيط دور مي سازد .گردش هوا همچنين بوها را گردش ه

از بين مي برد.همه مناطق بيمارستان و مخصوصاً محل هاي پرخطر بايد بخوبي تهويه شوند. سيستم تهويه بايد براي به حداقل رساندن 

 د.آلودگي طراحي و نگهداري شو

 سيستم هاي تهويه هوا بايد مرتب تميز شوند و فن هايي كه باعث انتشار پاتوژن هاي هوابرد مي شوند در مناطق پرخطر اجتناب شوند

 بايد مطمئن بود كه برخي اقالم غيرضروري مثل جعبه هاي خالي مانع از تهويه در مناطق پرخطر نمي شوند.

توصيه مي شود ميز نگه داشته شوند. توصيه مي شود فشار منفي هوا براي مناطق آلوده فشار مثبت هوا براي مناطق پرخطر كه بايد ت

وهمچنين براي ايزوالسيون بيماران كه داراي عفونت هاي قابل انتشار از طريق هوا هستند ، الزم است سيستم هاي تصفيه كه بايد 
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باشد هواي فوق تميز در برخي  HEPA(High Efficiency Particulate)هواي تميز فراهم كنند در مناطق پرخطر مجهز به فيلتر 

 انواع جراحي قلب ، اعصاب و پيوند اعضاء با ارزش است.

ميزان مطلوب تهويه كه با شاخص تغييرات هوا در يك ساعت تعريف مي شود بسته به هدف در نظر گرفته شده براي يك محيط خاص 

هاي عمل ، شيرخوارگاه ها، بخش هاي مراقبت ويژه ، آنكولوژي و بخش هاي  ، متغير مي باشد محل هاي پرخطر بيمارستان ) اتاق

 بايد داراي هواي با حداقل آلودگي باكتريال باشند. سوختگي(

*سيستم  هاي تهويه كارا به طراحي و نگهداري مناسب نياز دارند تا بتوانند آلودگي ميكروبي را به حداقل برساند . تمام ورودي هاي 

يد در بلندترين  ارتفاع ممكن از سطح زمين تعبيه شوند اين ورودي ها بايد از خروجي هاي تهويه ، زباله سوزها و مجموعه  هواي تازه با

 ديگ هاي بخار دور باشند.

* در داخل اتاق ها ، محل و موقعيت ورودي ها و خروجي هاي هوا، حركت هوا را تحت  تاثير قرار مي دهند. تعبيه  ورودي ها در 

ع باال روي ديوار يا سقف و خروجي ها در ارتفاع كم روي ديوار باعث مي شود هواي تازه  از ميان  محيط ، در يك حركت پايين رو ارتفا

به طرف  كف آلوده جريان پيدا كند و در آنجا از طريق خروجي تحتاني خارج شود. اين الگو براي تمام محل هايي كه در آن از بيماران 

 د و همچنين  محل هايي كه در معرض آلودگي زياد مي باشند كاربرد دارد.پرخطر مراقبت مي شو

كه در سيستم هاي تهويه بكار مي روند با توجه به نوع مراقبت بيمار در محل مربوطه بايد واجد استانداردهاي  الزم  * فيلترهايي

ژي( و يا در مواردي كه خش هاي هماتولوژي / انكولوباشند. در محل هايي كه بيماران بطور ويژه اي مستعد ابتال به عفونت هستند) ب

بعضي اقدامات  باليني، بيماران را درمعرض خطرات  غيرمعمول قرار مي دهند ) مثل اعمال جراحي بخصوص پيوند( بايد از سيستم 

 باشند. (high efficiency filters)هاي تهويه استفاده شود كه د اراي فيلترهاي با كيفيت  باال

و شبكه هاي سيستم تهويه بايد بطور منظم  سركشي و نگهداري شوند واين فعاليت ها ثبت  (humidifiers)ها، رطوبت سازها* فيلتر

 و مستند گردد.

* به منظور جلوگيري از افشانه شدن گونه هاي  لژيونال، برج هاي خنك كننده رطوبت  سازها بايد به صورت  منظم بررسي و تميز 

 شوند.

كردن سيستم هاي هوا، مي توان هواي يك قسمت از بيمارستان را به همان قسمت محدود كرد. طراحي فشارهوا بايد  * با منطقه اي

بگونه اي باشد تا حركت  هوا را به داخل يا خارج يك اتاق يا يك محل خاص كنترل كند. اين كار از انتشار آلودگي  پيشگيري 

) براي يك محل( عملي مي شود  يه مي شود كه بايد بسيار تميز باشند. اين كار زمانيخواهدنمود. فشار مثبت هوا براي محل هايي توص

كه ورودي  هوا بيشتر از هوايي باشد كه توسط سيستم تهويه بازدمي خارج مي شود. اين عمل، در اطراف درها و ديگر ورودي ها يك 

را كاهش مي دهد. براي محل هاي آلوده ، فشار هواي منفي جريان هواي برون رو ايجاد مي كند و ورود هوا از محل هاي آلوده تر 

توصيه مي شود واين فشار براي  ايزوالسيون بيماراني كه داراي عفونت هاي قابل انتشار از طريق هوابرد هستند الزم است اين كار 

بازدمي خارج مي شود. فشار زماني )براي يك محل( عملي مي شود كه ورودي  هوا كمتر از هوايي باشد كه توسط سيستم  تهويه 

هواي منفي دراطراف ورودي ها يك جريان  هوايي بطرف  داخل ايجاد مي كند و حركت هواي آلوده رابه بيرون محل كاهش مي دهد 

 براي تنظيم مؤثر فشار ، همه درها بايد بسته نگهداشته شوند مگر براي ورود و خروج هاي ضروري.

 

 محل هاي عمل جراحي

ميكرون ) از جمله  5/0حي مدرن كه داراي استانداردهاي تهويه اي امروزي باشند في الواقع عاري از ذرات بزرگتر از اتاق هاي جرا

باكتري ها( مي باشند البته در صورتيكه هيچ فردي دراتاق نباشد منبع عمده باكتري هاي موجود درهوا، فعاليت كارمندان اتاق عمل 
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عامل بستگي دارد. تهويه اتاق  8اخل اتاق عمل منشاء مي گيرد تعداد باكتري هاي موجود درهوا به مي باشد و عمدتاً از پوست افراد د

تبادل هوا درساعت هواي فيلتره پركيفيت مي باشد كه در يك مسير عمومي جريان  مي يابد.  25تا  20هاي عمل معمولي به مقدار 

ميكرون را حذف مي كنند و  5تا  5/0اكتري هاي با قطر بيشتر از ب  (HEPA=High efficiency particulate air)فيلترهاي هپا

براي برقراري جريان هواي پايين رو و عاري از باكتري مورد استفاده  قرار مي گيرند. فشار هواي اتاق هاي عمل در مقايسه با مناطق 

 .اطراف مثبت است لذا جريان )هواي آلوده( به طرف اتاق عمل به حداقل مي رسد

 

 

 مل موثر درآلودگي هوابرد در محل هاي عمل جراحيعوا

 نوع عمل جراحي -1

 كيفيت هواي فراهم شده  -2

 درجه تبادل و جابجايي هوا -3

 تعداد كارمندان حاضر دراتاق عمل -4

 تحرك كاركنان اتاق عمل -5

 ميزان رعايت روش هاي كنترل عفونت -6

 كيفيت پوشش و لباس كاركنان -7

 كيفيت روش هاي نظافت -8

 هواي فوق تميز

  متر در ثانيه از ميان يك فيلتر هپا 25/0به حداقل رساندن ذرات معلق درهوا، هوا بايد با سرعت حداقل براي(HEPA)  كه مي تواند

ذرات با اندازه هاي معين را حذف كند بداخل اتاق جريان  يابد. بديهي است كه هواي وارد شده به اتاق آنگاه تميز و عاري از آلودگي  

 ميكرون و بيشتر نباشد. 3/0ه حاوي ذرات با قطرباكتريال خواهد بود ك

  اين اصول درمورد آزمايشگاه هاي ميكروب شناسي ، داروخانه ها ، بخش هاي مراقبت هاي ويژه واتاق عمل هاي عمل نيز اعمال

 مي شود.

 ي يك طرفه استفاده كاركنان آزمايشگاه هاي  ميكروب شناسي كه باكشت  هاي ميكروبي سروكاردارند از هودهاي با جريان  هوا

ميكنند . اين هودها بويژه براي بعضي كشت هاي مخصوص كه بسيار عفوني هستند مفيد مي باشند. اين نوع هودها عالوه بر كاركنان 

 محيط آزمايشگاه را نيز از آلودگي  هوا برد محافظت مي كنند

 ام  بازكردن ظروف مربوطه، از هودهاي مشابه استفاده مي در داروخانه ها براي جلوگيري از آلودگي هوابرد مايعات استريل  به هنگ

شود براي نمونه آلودگي ممكن است هنگام اضافه كردن يك آنتي بيوتيك به يك ظرف حاوي محلول استريل  گلوكز براي استفاده 

 داخل وريدي و يا تهيه مايعات براي تغذيه كامل  وريدي روي دهد.

ايي كه از بيماران دچار نقص ايمني مراقبت مي كنند از جريان هواي آرام و خطي استفاده مي دربخش هاي مراقبت هاي ويژه ، واحده

 نمايند.

متر  %25متر(  وبا سرعت حداقل  x 3متر3متر مربع ) 9در اتاق هاي عمل ، يك سيستم جريان هواي تميز يك طرفه با حداقل اندازه 

ودگي محافظت مي كند. در اين صورت از استريليتي  وسايل در طول مدت عمل بر ثانيه  محوطه عمل وترالي  وسايل جراحي را از آل
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اينگونه سيستم ها در يك فضاي باز همراه با چند تيم جراحي كه با همكار مي كنند  كاهش هزينه   اطمينان حاصل مي شود. با استقرار

راحي هاي پرخطر نظير ارتوپدي ، جراحي عروق يا هاي ساخت ونگهداري اتاق هاي عمل امكان پذير است . اين حالت بويژه براي ج

 جراحي مغز واعصاب كاربرد دارد.

 بعضي عفونت هاي  بيمارستاني  توسط ميكروارگانيسم هاي هوابردايجاد مي شوند.

 تهويه مناسب امري ضروري است ودر مناطق پرخطر نظير بخش هاي ارتوپدي ، جراحي عروق، يا جراحي مغز و اعصاب بايد مرتباً

 .پايش شود. درساخت بيمارستان هاي جديد بايد سيستم هاي با جريان هواي يك طرفه درمحل هاي مناسب تعبيه شود

 

 پارامترهاي اساسي براي كيفيت  هوا شامل:

 نگهداري / دستي راندمان فيلترها -

 تبادل هوا در ساعت( 15مبادله هوا در ساعت )حداقل  -

 درصد براي مانع شدن از تكثير باكتري 3-60درجه سانتي گراد  22تا  20 درجه حرارت و رطوبت بايد به ترتيب بين -

 

 آب

آب در بيمارستان براي منظورهاي  مختلف استفاده مي شود اهداف استفاده از آب تعيين كننده معيارهاي  كيفيت آب است . 

 معيارهاي  آب آشاميدني معموالً  براي مصارف پزشكي آب كافي نيست

براي آشاميدن سالم و بي خطر باشد معيارهاي ملي و توصيه هاي بين المللي شاخص هاي مناسب براي آب  آب آشاميدني بايد

 آشاميدني را تعيين مي كند.

تامين شود يا سالم بايد مطمئن باشد آب بيمارستان بايد از شبكه هاي عمومي آشاميدني سيستم تهيه و تامين آب براي تهيه آب 

عايت استانداردهاي آب آشاميدني كشور باشد. درمورد آب مصرفي بيمارستان بايد به مسايلي از قبيل داراي شبكه آب خصوصي با ر

منابع تامين  آب ، كيفيت آب از نظر فيزيكي ، شيميايي  و باكتريولوژي وهمچنين شبكه آب رساني توجه نمود. تانكرهاي ذخيره بايد 

 روزانه  نمونه برداري و چك شوند. بطور مرتب تميز شوند واز نظر آلودگي  مدفوعي بطور

ارگانيسم هايي كه در شبكه  آب بيمارستان وجود دارند در اغلب موارد مسئول عفونت هاي بيمارستاني مي شوند و باعث عفونت زخم 

شسته  ها ، سيستم  تنفسي و جاهاي ديگر بدن مي شوند مانند وسايل آندوسكوپي كه پس از گندزدايي با آب لوله كشي بيمارستان

 مي شوند.

 

 آب آشاميدني سالم

 جايي كه آب سالم موجود  نيست آب بايد براي پنج دقيقه جوشانده شود متناوبًا واحدهاي خالص سازي آب مي تواند استفاده شود. -

 ذخيره سازي آب به طريقه  بهداشتي انجام شود دست نبايد وارد ظروف ذخيره آب شود آب بايد از مخزن ذخيره به وسيله يك -

 خروجي مناسب و حفاظت شده يا لوله توزيع شود.

 ظروف ذخيره و خنك كننده هاي آب بايد بطور مرتب تميز شوند -
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در مراكز بهداشتي درماني ، آب براي كاربردهاي بسيار متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد.نوع كاربري مشخص كننده خصوصيات 

كشي متفاوت است . عفونت هاي ناشي از آب ا خصوصيات مورد نياز براي آب لوله مورد نياز آب مي باشد.اين خصوصيات معموالً  ب

 معموالً به اين علت ايجاد مي شوند كه آب براي  استفاده  مورد نظر به استانداردهاي كيفيت مطلوب نرسيده است.

ت هاي ناشي از آب در بيمارستان عفون تيم هاي كنترل عفونت بايد سياست هاي مسئول كيفيت آب براي به حداقل رساندن  خطرات

 .را تدوين نمايند

 

 آشپزخانه وتهيه و جابجايي غذا

 يكي از اجزاء مهم ارائه خدمات در بيمارستان اطمينان از ايمني و سالم بودن غذا است.

 اقدامات نامناسب براي تهيه جابجايي غذا باعث آلودگي و بقاء و رشد باكتري هاي عامل عفونت مي گردد.

 

 ل  ايجاد كننده مسموميت غذايي و عفونت هاي منتقله غذاعوام

 شايع ترين اشكاالتي كه در بروز مسموميت غذايي  دخيل هستند عبارتند از:

 استفاده از غذاهاي خام و آلوده: -

 تهيه غذا بيش از نصف روز زودتر از زمان نياز: -

 كم پخته شدن  غذا -

 اي خام در طي آماده سازي يا ذخيره كردنآلودگي متقاطع از طريق مخلوط شدن غذاهاي با غذ -

 آلودگي غذا توسط كساني كه غذا را آماده مي كند -

 نگهداري وذخيره غذا در درجه  حرارت اتاق يا سرماي ناكافي -

 دوباره گرم كردن ناكافي غذا -

 آماده سازي غير بهداشتي غذاهاي وارداتي يا غذاي بچه -

 

 جلوگيري شود با انجام  اقدامات زير از آلودگي غذا بايد

 تميز نگه داشتن محيط كار -

 تهيه  مواد غذايي مناسب -

 فراهم كردن تسهيالت مناسب وكافي ذخيره غذا -

 غذا جدا سازي غذاي خام و پخته غذا براي جلوگيري از رشد ميكروب ها در -

 سرد كردن كافي غذاي خام و غذاهاي آماده شده -

 ود را تعويض نمايند و موهاي خود را بپوشانندكاركنان آشپزخانه بايد حداقل يكبار در روز لباس خ -

 تهيه  كنندگان غذا بايد قبل ازآماده سازي غذا دست هاي خود را بادقت شسته و بهداشت فردي  را رعايت كنند -

وقتي به يك بيماري عفوني )مانند عفونت پوست يا دستگاه تنفسي( مبتال هستند از دستكاري و جابجا كردن وتهيه غذا  پرهيز  -

 ايند و همه عفونت ها را گزارش نمايندنم
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 فاكتورهاي ديگري كه در كنترل كيفيت غذا اهميت دارند عبارتند از :

 غذاي خريداري شده بايد از كيفيت خوب و كنترل شده اي برخوردار بوده واز  نظر باكتريولوژيك ايمن باشد .

 مورد نياز مطابقت داشته باشد تسهيالت انبارداري بايد مناسب بوده وبسته به نوع غذا باشرايط -

 مقدار غذاهاي فاسد شدني موجود نبايد بيشتر از ميزان مصرف يك روز باشد. -

خشكبار مربا  وغذاهاي كنسروي بايد در انبارهاي داراي  محيط خشك و تهويه مناسب انبار شود و موجودي  -

 انبار مرتباً جابجا شود

درجه سانتي  -18ا توصيه هاي  ارائه شده ودر درجه حرارت ذخيره و تهيه مواد غذايي منجمد بايد مطابق ب -

 گراد نگهداري شود. ضمناً از يخ زدن مجدد آن بايد خودداري  گردد.

محيط مجموعه اي كه درآن غذا تهيه مي شود بايد غالبًا  و به صورت منظم با آب لوله كشي و پاك كننده ها و  -

 يا گندزداهاي مناسب شسته شود.

مشخص ذخيره شوند تا در صورت بروز طغيان امكان  غذاي تهيه شده بايد براي يك دوره زماني  نمونه هايي از -

 بازيابي وانجام آزمايش فراهم باشد.

به افرادي كه با غذا سر وكار دارند بايد به صورت مستمر توصيه ها و دستورات الزم در زمينه رفتار ايمن و بي  -

 .خطر ارائه شود

 ير در زمينه مراقبت غذا مي توان از مسموميت غذايي جلوگيري كرد:با رعايت اصول اساسي ز

 محدود ساختن آلودگي از منبع از طريق دست ها غذاهاي خام و محيط -

 خريد مواد غذايي -

 ذخيره سازي -

 انجماد غذا -

 پخت غذا -

 بهداشت فردي -

 نظافت محيط كار -

 كنترل آفات -

 

 آشپزخانه

ان داراي نقص ايمني مهم هستند از آنجائيكه  حوادث عمومي عفونت هاي روده اي بيماريهاي منتقله توسط غذا مخصوصاً دربيمار

 در برخي كشورها ممكن است باال باشد بايد براي جلوگيري از آلودگي  غذا، توجه ويژه به آماده سازي غذا به عمل آيد.

غذا بايد تميز و  آشپزخانه بايد آب قابل شرب كافي و تميز داشته باشد همه سطوح كار ومحل هاي ذخيره -

 بهداشتي باشد
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 غذا بايد تا آنجا كه ممكن است  بعداز آماده سازي دراسرع وقت سرو گردد -

 سردخانه ها و يخچال هاي ذخيره غذا بايد مجهز به ترمومتر باشد و روزانه حرارت آنها چك شود -

 غذاي مانده بايد دور ريخته شود -

ه كنندگان غذا بايد قبل از  تهيه غذا آزمايش مدفوع شوند درمناطقي كه عفونت هاي روده اي معمول است تهي -

 و براي وجود شيگال، سالمونال و انگل هايي مانند آنتاموبا ، ژيارديا و.... بررسي شوند

 حتي االمكان از ماشين هاي ظرفشويي براي شستشوي ظروف استفاده شود. -

ساختماني، بهداشت فردي پرسنل، بهداشت شاخص هاي در برگيرنده بهداشت محيط آشپزخانه عالوه بر موارد  -

 مواداوليه و بهداشت ابزار و ظروف مي باشد.

شاميدني ، قانون مواد خوردني ، آ 13شرايط بهداشتي آشپزخانه بيمارستان بايد مطابق آيين نامه اجرايي ماده  -

 آرايشي و بهداشتي باشد

 نظافت محيط بيمارستان

اهري تميز و عاري از گرد ظه اي انجام شود كه بيمارستان از لحاظ نظافت روتين محيط بيمارستان بايد بگون -

 وغبار و خاك باشد.

بسياري از ميكروارگانيسم ها درآلودگي  هاي قابل رويت وجود دارند وتميز كردن روتين كمك به حذف اين  -

ردن بستگي به آلودگي ها مي نمايد صابون  و مواد پاك كننده فعاليت  ضدميكروبي ندارند و فرآيند تميز ك

 عمل مكانيكي دارد

براساس احتمال آلودگي و سطح ضدعفوني  الزم  روش هاي  مناسب بكار گرفته  شود براي اينكار بيمارستان   -

 را به مناطق زير تقسيم بندي مي كند

 .مناطق دفتري واداري كه تماس با بيمار وجود نداردنظافت خانگي معمول كافي است 

 ا تي مرطوب تميز شود جارو زدن خشك توصيه نمي شود استفاده از پاك كننده ها مناطق مراقبت بيماران ب

كيفيت نظافت  را بهبود مي بخشد در صورتيكه آلودگي قابل رويت با خون يا مايعات بدن وجود داشته باشد بايد 

 آن مناطق ضد عفوني شوند

 فوني تماس دارند نياز به تميز كردن با يك مناطق پرخطر مثل اتاق هاي ايزوله و  مناطق ديگر كه با مريض هاي ع

 محلول پاك كننده / گندزدا دارند ) و بايد براي هر اتاق وسايل جداگانه بكار برده شود(

 همه سطوح  افقي و تمامي توالت هابايد بطور روزانه نظافت شود 

  سانتي گراد يك تميز كننده مفيد و مؤثر محيط است 80آب داغ 

محيط توصيه نمي شود مگر اينكه در شرايط خاص نظير مطالعات همه گير شناسي  تست هاي باكتريولوژيك -

 .گمان كنيم منشاء همه گيري از محيط است
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 رختشويخانه

رختشويخانه يكي از بخش هاي مهم بيمارستان بوده واز نظر بهداشت وانتشار عفونت اهميت زيادي دارد  -

ند از نظر بهداشتي  وجلوگيري از انتشار آلودگي و عفونت و سيستم  رختشويي در داخل رختشويخانه بايد بتوا

جلوگيري  از تداخل كثيف و تميزمناسب باشد واحتمال اين تداخل را به حداقل  برساند و از افراد دوره  ديده 

 دراين قسمت استفاده شود.

ده ، شستشو با ماشين محيط رختشويخانه بايد ازنور ،تهويه و فضاي كافي برخوردار باشد . تفكيك البسه آلو -

لباسشويي مناسب و ضدعفوني و خشك كردن به روش مناسب انجام شودو كف ديوارها قابل شستشو واز 

 سيستم مناسب جمع آوري فاضالب برخوردار باشد.

 توصيه هاي كليوسايل  و تجهيزات رختشويخانه و

رختشويخانه فشار منفي وجود  درمحل پذيرش  لباس ها و ملحفه هاي آلوده نسبت به ديگر محل هاي تميز

 داشته باشد.

 تجهيزات  و مواد الزم براي شستشوي دستي وجود داشته باشد -

همه پرسنل مرتبط با مراحل جمع آوري ، حمل و نقل ، طبقه بندي ،تفكيك و جداسازي و شستشوي ملحفه و  -

اسب برخوردار بوده و به لباس ها بايد دوره هاي آموزشي الزم را طي كرده باشند واز وسايل  حفاظتي من

 تسهيالت  شستشوي دست، دسترسي داشته باشند

 ماشين هاي قوي/ خشك كننده ها براي رخت هاي بيمارستاني توصيه مي شود. -

لباس ها و ملحفه ها بايد قبل از آماده شدن براي اتاق عمل و مناطق پرخطر مانند بخش هاي سوختگي  و  -

 پيوند اعضاء اتوكالو شوند 

 نبايد از بيمارستان  خارج شود مگر اينكه رفع آلودگي شده باشد هيچ رختي -

گندزدايي بايد با استفاده از آب داغ و يا سفيد كننده ها و مواد گندزدا با استفاده از دستكش، عينك، ماسك  -

 براي جلوگيري و حفاظت از ترشح انجام گيرد.

 ماشين لباسشويي بيش از حد پر نشود -

دقيقه  25درجه سانتي گراد .براي مدت زمان  71از مواد پاك كننده درجه حرارت براي شستشو با استفاده  -

 توصيه مي شود

درجه سانتي گراد(  استفاده مي شود از  71در صورتيكه از سيكل شستشوي با حرارت پايين )دماي كمتر از  -

 مواد شيميايي مناسب با اين شيوه وغلظت مناسب استفاده شود.

 طول شب و به صورت مرطوب در ماشين هاي شستشو قرار ندهيد. ملحفه و لباس ها را در -

 دو طبقه بندي براي رخت ها تشخيص داده  شده است

« آلوده»آلودگي قابل رويت با خون  مدفوع و ساير مايعات بيولوژيك وجود دارد رخت  در صورتي كه -1

 ناميده مي شود.

 به حساب مي آيند« چرك»يا « كثيف» ساير رخت ها  -2
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ناب از پراكندگي ميكروارگانيسم هاي بيماري زا، رخت ها بايد با حداقل تالطم و بهم خوردگي جابجا براي اجت -

 شوند.

رخت هاي آلوده ممكن است منبع عفونت براي بيماران و كاركنان باشد و بايد در كيسه هاي غيرقابل نفوذ  و  -

 غيرقابل نشت قرار داده شده و حمل و نقل گردند.

 توي رخت هاي آلوده با برچسب ، كدهاي رنگي يا هر روش مناسب ديگر مشخص شوندكيسه ها و ظروف مح -

ملحفه و لباس هاي تميز را به گونه اي بسته بندي حمل و انبار نمايند كه از پاكيزگي و حفاظت آنها از گرد و  -

 غبار و آلودگي در طي مراحل بارگيري ، حمل و تخليه  با راطمينان  حاصل شود.

 در اتاق بيمار دسته بندي و آماده شستشو شوند رخت ها نبايد -

 رخت هايي كه خطرات مخصوصي دارند واز بخش هاي عفوني منتقل مي گردند بعد از توكالو و شسته شوند -

تعويض مكرر ملحفه ها ارزش محدودي دارد ملحفه موقع ترخيص بيمار تعويض شود يا اگر آلوده، چروك ، لك  -

 رده است تعويض شودپيدا ك يا با مواد عفوني تماس

ماه يكبار(شسته شوند ولي 6هر  پرده ها اگر آلودگي قابل رويت پيدا كرده بايد شسته شوند يا طبق برنامه )مثالً  -

 در شرايط خاص مثل شيوع بيماري بايدتعويض صورت گيرد.

 نمونه برداري  ميكروبيولوژيك از رخت ها)لنژ( -3

 ن از منسوجات تميز نمي باشد.نيازي  به نمونه برداري ميكروبيولوژيك  روتي -

در طي تحقيقات و بررسي هايي كه در زمان طغيان بيماري انجام مي دهيد اگر شواهد اپيدميولوژيك مبني بر  -

 نقش منسوجات  ولباس هاي مورداستفاده  در بيمارستان باشد، نمونه برداري ميكروبيولوژيك راانجام دهيد.

 تشك وبالش ها

صورتي كه مرطوب باقي بمانند يا لك داشته باشند) خصوصاً در بخش هاي تشك را خشك نگهداريد در  -

 سوختگي( آنها را از رده خارج كنيد.

رويه تشك ها را با استفاده از مواد ضدعفوني كننده مجاز تميز و ضدعفوني كنيد) براي رويه هاي مقاوم به  -

 رطوبت(

 يكپارچگي رويه تشك ها و بالش ها را حفظ كنيد -

 رويه تشك يا بالش پاره شده و يا نياز به تعمير داشته باشد آنها راتعويض كنيد. در صورتي كه -

 از طريق رويه سوزن به داخل تشك فرو نكنيد -

رويه هاي مقاوم به رطوبت را با استفاده از محصوالت مجاز و قبل از استفاده بيمار بعدي تميز و ضدعفوني  -

 نمايند

 تفاده  بيمار بعدي آن را تعويض نمايند و بشوييد.اگر رويه تشك پارچه اي  است قبل از اس -

رويه بالش يا بالش هاي قابل شستشو را بعد از هر بيمار يا زماني كه رويه بالش با مواد مترشحه بدن بيمار  -

 .آلوده شده باشد با استفاده از چرخه آب گرم شستشو دهيد

 

 مبارزه با حشرات و جوندگان در بيمارستان
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ل آفات را با تاكيد بر آشپزخانه ، رختشويخانه و واحد استريليزاسيون مركزي آتاق هاي استراتژي هاي كنتر

عمل ، انبارها، محل هاي انجام فعاليت هاي ساختماني و يا هر جاي ديگري كه احتمال آلودگي به آفت وجود 

 داشته باشد بكار بگيريد

با شركت هاي خدماتي مبارزه با آفات  در صورتي كه از بخش خصوصي براي مبارزه با آفات كمك مي گيريد

دراماكن عمومي و خانگي داراي مجوز از وزارت بهداشت كه بتواند اقدامات كنترلي آفات را متناسب با نياز 

 بيمارستان به انجام برسانند قرارداد منعقد شود.

يط و كار وزارت براي مبارزه شيميايي از سموم مجاز استفاده  گردد) ليست سموم مجاز درمركز سالمت مح

 .بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي موجود است(

 

 مديريت پسماندهاي بيمارستاني

 

 فاضالب

پساب بيمارستان كيفيتي مانند پساب مناطق شهري دارد اما ممكن است تركيبات بالقوه خطرناك گوناگوني 

شيميايي خطرناك ، داروها،  هم در آن وجود داشته باشد از جمله وجود عوامل بيماري زاي ميكروبي ، مواد 

ايزوتوپ هاي پرتوساز و .... است كه پساب بيمارستاني را متفاوت مي سازد حجم فاضالب توليدي به ازاء هر 

ليتر است. با توجه به اينكه يكي از منابع عمده تامين آب مشروب منابع آب هاي  600تخت بيمارستاني حدود 

 نبع بالقوه آلودگي منابع آب زيرزميني و سطحي مطرح مي باشد.زير زميني  است فاضالب به عنوان  يك م

در مناطقي كه فاضالب بيمارستان ها به شبكه هاي فاضالب شهري متصل نيست دفع فاضالب تصفيه نشده  

 يا نيمه تصفيه شده بيمارستاني به محيط زيست  تقريباً  هميشه خطرهاي عمده براي سالمت ايجاد مي كند.

استراتژي در مورد دفع فاضالب بيمارستان ها به سيستم فاضالب شهري توسط شركت درحال حاضر سه 

 مهندسي آب و فاضالب  كشور ارائه شده است.

چنانچه شهري داراي سيستم جمع آوري، تصفيه و دفع فاضالب در حال بهره برداري باشد دفع فاضالب  -

 بيمارستان به سيستم همانند  مشتركين فاضالب عادي است.

رد  شهرهاييكه داراي شبكه جمع آوري فاضالب بوده و فاقد تصفيه خانه باشد اتصال به شبكه پس از درمو -

 استفاده  از سپتيك تانك و ضدعفوني كامل پساب بالمانع است .

  در صورت عدم سيستم فاضالب شهري درشهر سيستم كامل تصفيه فاضالب براي بيمارستان ها الزامي است. -

ق قال از بدو تاسيس داراي سيستم تصفيه خانه به روش لجن فعال شامل واحدهاي بيمارستان آل جليل آ -

آشغالگير، هوادهي، ته نشيني، حوض لجن روب، صافي شني، كلريناتور بوده و پساب خروجي پس از انجام 

 .ش محيط زيست در رودخانه آق قال دفع مي گردديآزمايشات ميكروبي طبق چك ليست هاي پا
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 د)زباله(مواد زائد جام

بيمارستان ها و ديگر مراكز بهداشتي درماني كه وظيفه مراقبت از محيط ، بهداشت و سالمت جامعه را بر عهده 

برعهده دارند و بايد مطمئن باشند  دارند مسئوليت هاي ويژه اي در رابطه باپسماندهايي كه  توليد  مي كنند

حيط و بهداشت عمومي ايجاد نمي كند وبا بكارگيري كه پسماندهاي توليدي آنها اثرات نامطلوبي را براي م

سياست مديريت پسماندها درمراكز بهداشتي درماني ، مراكز مذكور در راستاي دستيابي به يك محيط سالم و 

 بي خطر براي كارمندان و جوامع خود حركت كنند.

 

 پسماندهاي توليد شده در بيمارستان به دو دسته عمده زير تقسيم مي شوند:

 

معمولي( : كه ازكاركردهاي خانه داري و مديريت اجرايي اين مراكز توليد مي  -پسماندهاي عادل)خانگي 1روهگ

 شود.

دسته تقسيم مي  9پسماندهاي خطرناك ه مي تواند مجموعه  اي از مخاطرات بهداشتي را ايجاد وبه  2گروه 

 شوند

برنده و نوك تيز ، دارويي ، شيميايي ، ژنوتوكسيك ، دسته عبارتند از : پسماندهاي عفوني ، پاتولوژيك ،   9اين 

 فلزات سنگين ، ظروف تحت فشار و پسماندهاي پرتوزا

دركشورهاي روبه پيشرفت كه خود در  باره پسماندهاي ناشي ازمراكز بهداشتي درماني بررسي انجام نداده اند 

عنوان برنامه ريزي مقدماتي سودمندي برآوردهاي ذيل را در پسماندهاي مراكز بهداشتي درماني مي توان به 

 براي مديريت پسماندها درنظر گرفت

 80%  پسماندهاي عمومي مراكز بهداشتي درماني مانند زباله عادي و خانگي بوده  واز طريق سيستم مديريت

 پسماند درشهرها با آن مي توان  برخورد نمود.

 15% پسماندهاي عفوني و آسيب شناختي 

 1% ده و نوك تيزپسماند اجسام برن 

 3% پسماند مواد شيميايي ودارويي 

  پسماندهاي ويژه مانند پسماندهاي سايتوتوكسيك  وپرتوساز ظروف تحت فشار يا ترمومتر هاي  %1كمتر از

 شكسته وباتري هاي مصرف شده

 

 

 خطرهاي پسماندهاي خطرناك بيمارستان

 

 بودن آنها به دليل داشتن عوامل زير است ماهيت خطرناك

 مل زنده بيماري زا:عوا-1
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ژنوتوكسيك بودن) پسماندهايي كه به شدت خطرناكنند داراي خصوصيات ايجاد جهش سلولي، عجيب الخلقه زايي  -2

 يا سرطان زايي هستند(:

 سم يا مواد شيميايي يا دارويي خطرناك -3

 مواد پرتوزا -4

 اجسام برنده ونوك تيز -5
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 (شتي ودرمانيطبقه بندي پسماندهاي خطرناك ) پسماندهاي مراكز بهدا

 شرح ومثال نام رده پسماند

پسماندهاي مظنون به داشتن عوامل زنده بيماري مانند كشت هاي ميكروبي آزمايشگاه ، پسماندهاي ناشي   پسماندهاي عفوني

از جداسازي بيماران عفوني، بافت ها، مواد وتجهيزاتي كه با بيمار عفوني تماس داشته اند مواد دفع شده 

 اين بيماران

 مانند بافت ها و آبگونه هاي انساني تكه هاي بدن انسان خون و ساير آبگونههاي بدن ،  جنين پسماندهاي آسيب شناختي

 مانند سوزن تزريق  دستگاه )ست( انفوزيون ، تيغه چاقو ، چاقو ، تيغ و شيشه هاي شكسته پسماندهاي برنده و نوك تيز

غيرالزم ،اقالمي كه به دارو آلوده شده يا دارو دارند) مانند قوطي ها و شيشه هاي  داروهاي تاريخ گذشته يا پسماندهاي دارويي

 دارويي(

مانند پسماندهاي داراي مواد با خصوصيات  سمي براي ژن ها ، از جمله پسماندهاي داراي مواد   پسماندهاي ژنوتوكسيك

 سمي براي ژن ها سايتوتوكسيك كه بيشتر  دردرمان سرطان بكار مي روند و مواد شيميايي

كه محتوي مواد شيميايي مانند معرف هاي آزمايشگاهي ، داروي ثبوت و ظهور فيلم ، مواد گندزداي تاريخ  پسماندهاي شيميايي

 گذشته  يا غير الزم و حاللها مي باشد

 فشارخون و ... مانند باتري ها،ترمومترهاي شكسته ، اسباب هاي جيوهاي اندازه گيري پسماندهاي داراي فلزات سنگين

 سيلندرهاي گاز، كارتريج گاز و قوطي افشانه ها ظرف هاي تحت فشار

مايعات مصرف نشده پرتودرماني ، يا آزمايشگاه هاي تحقيقاتي ، لوازم شيشه اي آلوده بسته بندي ها ،  پسماندهاي پرتوساز

به وسيله داروهاي راديو  كاغذهاي جاذب ،ادرار و  مواد دفع شده بيماران درمان شده يا آزمايش شده

 نوكلئيد مهر وموم نشده يا منابع سربسته

 

بطوركلي اشخاص زير درمعرض خطرات ناشي از پسماندهاي خطرناك توليد شده دربيمارستان ها ومراكز  بهداشتي درماني 

 هستند.

 گروه هاي اصلي درمعرض خطر

  بيمارستانپزشكان ، پرستاران ،ساير كاركنان مراكز و كاركنان تاسيسات 

 بيماران 

 بازديد كنندگان ومالقات كنندگان 

 كارگران خدمات پشتيباني  مانند رختشويخانه ، رفتگران و كارگران ترابري 

 )كارگران مراكز دفع زباله) ... از جمله زباله گردها 
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 مديريت پسماندهاي خطرناك

ارزه با عفونت است . زباله به عنوان مديريت پسماندهاي خطرناك  بخش جدايي ناپذير بهداشت بيمارستان ومب

عفونت اند در صورتي كه مديريت  مخزن ميكروارگانيسم هاي  بيماري زا مي ماند كه قادر به ايجاد آلودگي و

پسماندها كافي نباشد اين ميكروارگانيسم ها مي توانند از طريق تماس مستقيم از راه هوا ويا به وسيله انواع ناقلين 

شوند. اولين قدم درمديريت پسماندها به حداقل رساندن پسماندها است كه به طريق زير انجام به ديگران منتقل 

 پذير است.

 كاهش منابع توليد-1

 اقدامات مديريتي و نترل خوب -1

 تفكيك پسماندها -2

عامل كليدي در به حداقل رساندن پسماندهاي خطرناك و مديريت كارساز آن تعيين نوع پسماند وتفكيك  

.تفكيك پسماندها بر عهده توليد كننده است وبايد هرچه نزديكتر به محل توليد پسماند انجام پسماندهاست

 .گيرد

 

 راهنماي عمومي جمع آوري ،انبار وانتقال زباله هاي بيمارستان ها

 

 ) توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت(

فتن آيين نامه هاي ملي باشد. تمام فعاليت هايي كه در زمينه دفع زباله انجام مي شود بايد با در نظر گر

 اقدامات زير به عنوان يك راهنماي عمومي توصيه مي شود

  بداليل ايمني واقتصادي ، درمانگاه ها و بيمارستان هابايد يك سيستم ويژه رابراي جمع آوري زباله هاي

مثل وسايل تيز، زباله بيمارستاني سازمان دهنده و زباله هاي طبي ، زباله هاي معمولي و بعضي زباله هاي خاص ) 

 هاي شديداً عفوني و زباله هاي سايتوتوكسيك ( را از يكديگر جدا كنند.

 .زباله هاي عادي درمانگاه ها و بيمارستان ها را مي توان در قالب سيستم زباله خانگي دفع كرد 

 شدني كه معموالً از اشياء تيز را بايد درهمان محلي كه مورد استفاده قرارمي گيرند داخل محفظه هاي سوراخ ن

جنس فلز يا پالستيك متراكم ساخته مي شوند وداراي درپوش محكم مي باشند جمع آوري كرد. محفظه ها بايد 

سخت ، نفوذ ناپذير و مقاوم به سوراخ شدگي باشند. براي اجتناب از كاربرد نامناسب ، محفظه ها بايد سخت ، نفوذ 

اي اجتناب از كاربرد نامناسب، محفظه هابايدآسيب ناپذير باشند به ناپذير و مقاوم به سوراخ شدگي باشند. بر

ترتيبي كه باز كردن يا شكستن آنهامشكل باشد. درمواردي كه محفظه هاي فلزي يا پالستيكي در دسترس نبوده 

ويا قيمت آن خيلي گران باشد مي توان از محفظه هايي از جنس مقواي متراكم استفاده كرد. براي تسهيل در 

 مل و نقل مي توان اين محفظه ها را تازد وداخل آنها را با اليه اي از جنس پالستيك پوشاندح

 وديگر محفظه هايي كه براي زباله هاي عفوني استفاه مي شوند بايد داراي آرم بين المللي كه نشان  كيسه ها

 دهنده وجود ماده عفوني است باشند
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 ا بايد دريك مكان محفوظ كه دسترسي به آن محدود باشد انبار شوند. زباله هاي عفوني درمانگاه ها و بيمارستان ه

هاي ميكروب شناسي  بايد توسط اتوكالو استريل شوند. اين زباله ها بايد دركيسه هايي بسته  زباله هاي آزمايشگاه

 بندي شوند كه با اين روند سازگاري داشته باشند.

  ها يا مراكز تحقيقاتي بزرگ توليد مي شوند بايد در محفظه هاي زباله هاي سايتوتوكسيك كه اكثراً دربيمارستان

 جمع آوري شوند« زباله هاي سايتوتوكسيك »محكم مقاوم به نشت همراه با عالمت  مشخص 

 .مقادير كم زباله هاي شيميايي ودارويي را مي توان همراه زباله هاي عفوني جمع آوري كرد 

  كه در بخش ها يادپارتمان هاي بيمارستان به مقدار زيادانبار شده اند مواد دارويي غيرمستعمل يا تاريخ گذشته

بايد جهت دور ريخته  شدن به داروخانه  برگشت داده شوند . ساير زباله هاي دارويي بخشها نظير داروهاي آلوده يا 

لودگي داروخانه را دور ريخته شده يا بسته هاي حاوي  بقاياي دارو نبايد به داروخانه برگردانده شوند  چون خطرآ

 به همراه  دارند لذا بايد در يك محفظه مناسب درهمان بخش ذخيره گردند.

  زياد زباله هاي شيميايي بايد در محفظه هاي مقاوم به مواد شيميايي بسته بندي ودر صورت امكان به مقادير

فظه مشخص شود چرا كه انواع تسهيالت ويژه پااليش  ارسال شوند . هويت مواد شيميايي بايد وضوحاً در روي مح

 مختلف زباله هاي خطرناك شيميايي هرگز نبايد با هم مخلوط شوند.

 .زباله هاي حاوي مقادير زياد فلزات  سنگين مثل كادميوم يا جيوه بايد جداگانه جمع آوري و دفع شوند 

 ي در يك جا جمع آوري محفظه هاي تحت فشار را همينكه خالي شدند مي توان با زباله هاي عادي مراكز درمان

 كرد به شرط اينكه زباله ها براي سوزاندن درنظر گرفته نشده باشد.

  زباله هاي عفوني كه راديو اكتيويته كمي دارند )مثل سواب ها ، سرنگ هاي داراي كاربري تشخيصي يا درماني( را

ه موارد اخير براي سوزاندن در مي توان در كيسه هاي زرد يا محفظه هاي زباله عفوني نگهداري كرد به شرط اينك

 نظر گرفته شده باشند

  كاركناني كه مراقبت هاي بهداشتي را انجام مي دهند وهمچنين ساير كاركنان بيمارستان را بايد از خطرات مربوط

 به زباله هاي بيمارستاني آگاه كرد ودر زمينه مديريت مناسب زباله به آنها آموزش داد.

 

 ه هاي آموزشي  بهداشت فردي و بهداشت محيطبهداشت دست و ساير برنام

به همراه ساير برنامه هاي آموزشي بهداشت محيط از قبيل آموزش قانون مديريت پسماند هاي برنامه بهداشت دست  

حاكميت باليني برنامه هاي و بيمارستان بهداشت محيط  ارتقاء سطح در راستاي آموزش هاي فردي وغيره ،بيمارستاني

در بيمارستان آل جليل آق قال  (WHOطور جدي مطابق با دستورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت)ب1390از سال 

 . در اين خصوص برنامه ها زير در بيمارستان بطور مدون اجرا شده و قابل پيگيري استآغاز شد 

 برگزاري كالس هاي آموزش گروهي بهداشت محيط براي كليه پرسنل بيمارستان بطور مدون -

 آزمون هاي تئوري و عملي بهداشت دست در بيمارستان براي كليه پرسنلبرگزاري  -

در بخش هاي و ساير نكات آموزشي بهداشت محيط توزيع پوستر و پمفلت هاي آموزشي بهداشت دست  -

 مختلف
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  تجهيز بيمارستان به وسايل بهداشتي در راستاي برنامه بهداشت دست -

 ا جهت استفاده كليه پرسنل بيمارستاندر دسترس بودن شوينده ها و ضدعفوني كننده ه -

 جمع بندي

پرسنل محترم درماني و پشتيباني بيمارستان آل جليل همكاران گرامي در خاتمه اميد است كه اين جزوه براي خوانندگان بويژه شما 

ز آنها سودمند باشد و با هاي شغلي  و محيطي و در نتيجه پيشگيري ا مفيد بوده و در جهت آشنايي بيشتر با طب كار و بيماريآق قال 

 تن و جان سالم در راه خدمت به هم وطنان خويش موفق باشيد.

 


