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 عوامل زیان آور و مخاطرات شغلی بیمارستان

 عوامل ارگونومیکی

 نوبت کاری

 کاربیماری های شغلی ناشی از

 فیزیکی مخاطره آمیز در محیط کارعوامل



 عوامل زیان آور بیولوژیک:

 بیماری های ناشی از ویروس ها مانند هپاتیت ها، ایدز و...

یروز بیماری های ناشی از باکتری ها مانند سیاه زخم، بروسلوز، لپتوس
... و

 های ناشی از دیکتزیاها مانند تب کیو بیماری

 ،بیماری های ناشی از قارچ ها مانند کروموبالستومیکوز
هیستوپالسموز، 

آسپرژیلوس

بیماری های ناشی از انگل ها مانند کرم قالبدار و شیستوزومیاز



 هپاتیت: B بیماری درمیان کارکنان درمانی به ویژه پرستاراناین ،

ا، خون، دیالیز، گروه های پیوند اعضاء، آزمایشگاه هواحدهای انتقال 

ای های آزمایش و گندزدایی آنها و نیز تهیه فرآورده هشستشوی لوله 

.خونی، بیشتر دیده می شود

 ا معموال از راه پوست و در اثر تماس با خون و وسایل ی: انتقال راه

از می گیرد و در صورت آلودگی دست ها، انتقالصورت لباس آلوده 

.وجودداردطریق دهان هم 

 رعایت نکات بهداشتی و واکسیناسیون: اقدامات پیشگیری









افرادآندرکهاستشرایطینمودنفراهمکارفیزیولوژیاصلیهدف

زروپایاندروکردهوظیفهانجامضروریغیرخستگیبدونبتوانند

اشد،بداشتهخودفراغتاوقاتازاستفادهبرایکافیانرژیوکاری،نیرو

اربسیجسمانیکارهایحذفبهزیاداندازهتا،مکانیزاسیونگسترش

درکهدارندوجودمشاغلیهنوزحالاینباامااستکردهکمکسنگین

هکهنگامیشوند،میسنگینکارهایانجامبهناچارافرادگهگاهیآنها

.استمنقطعصورتبهکارانجامآنراهاست،تنهاسنگینکار



ند درفیزیولوژی محیط، اثرات شرایط و عوامل محیطی مان

دن ، گرما، سرما، رطوبت بر فیزیولوژی بروشناییصدا، 

.قرار می گیردموردمطالعه انسان 



 یک عامل زیان آور که دارای حدت و شدت اندک است اگر در دراز

یب نوع آستکرار شود می تواند به آسیب جسمی منجر شود، این مدت 
.شوندمی شناخته ( ( CTDها، آسیب های تجمعی 

 ایستادن های مکرر سبب واریس در پرستاران و آرتروز زانو

.و پرستاران می گردددربیماربران 



 در بخش خدماتی مشاغل گوناگون وجود دارد که ایجاب می کند

ساعت به ارائه خدمات مشغول باشند،برای نمونه 24درافراد 

...پرستاران وپزشکان و 

د چنانچه شخص به جای کار در نوبت صبح در نوبت شب کار کن

هم م. می کشد تا الگوی عکس به دست آوردهفته طول تقریبا یک 

است، در واقع مواجهه با نور زیاد نورروز ترین عامل عدم تطابق 

ن می شود که هورموهورمون مالتونین سبب توقف تولید و ترشح 

.القاء کننده خواب نامیده می شود



 خستگی

 های معده، اختالالت گوارشی ، عوارض مغزی و روانی ناراحتی

 (  ، دوستان، گردهم آیی ها وباخانواده)شدن زندگی اجتماعی مختل...

 کاهش بهره وری

 حوادث افزایش

بهبود نوبت کاری توصیه می شود روشنایی در شیفت شب درحدروشناییبرای 

افسردگی از جمله بیماری های روانی است که در. لوکس باشد17000-12000روز

افراد هرگز با نوبت کاری تطبیق پیدا % 20کاران، شیوع باالیی دارد و بین نوبت 

.نمیکنند



 کارناشی از ریوی بیماریهای –الف

بیماریهای پوستی ناشی ازکار-ب



 ناشی از کارریوی بیماریهای –الف :

، ایجاد گازوبخار استنشاق گردوغبار، دود، ازطریق بیماری ها این 

:و در چهاردسته طبقه بندی می شوندمیشوند 

بیماریهای ششی ناشی از حساسیت-1

عوارض ششی خفگی آور-2

عوارض ششی التهابی–3

(گردوغبارناشی از بیماریهای )پنوموکونیوزها –4



: بیماریهای پوستی ناشی ازکار-ب

آنهاپوستی ناشی ازکار عوارضی هستند که در ایجاد یماریهای ب

.کار به طور کامل یا نسبی دخالت داردشرایط 



ارتعاش، گرما، سرما، ،((Noiseصدا عوامل فیزیکی شامل 

ا انسان رشد سریع صنعت سبب گردیده، ت... ، پرتوها و روشنایی،فشار

یرد، و شغلی خود هرچه بیشتر تحت تاثیر صدا قرار گزندگی روزمره در 

ه ب. امروز صدا جزئی از زندگی انسان را تشکیل می دهدطوری که به 

.دصدا یکی از خطرات شغلی و صنعتی به شمار می آیهمین ترتیب 



اثرات صدا بر انسان  :
در کار در صدای زیاد سبب تغییر موقت و یا دائم: ناشنوایی شغلی -الف

ارتست به عقیده متخصصان ضعف شنوایی عببنا . آستانه شنوایی می گردد
25dBاز تغییر در آستانه شنوایی حداقل به اندازه 

2000,1000,500در بسامدهای 
داد صدا باعث افزایش تعداد ضربان قلب، تع: اثرات فیزیولیژیک صدا-ب

.داکسیژن و افزایش فشار خون می گردمصرف تنفس و باال رفتن مقدار 
 ی و صدا باعث کم شدن و بی دقتی در فعالیتهای مغز: اثرات روانی صدا–پ

.می گرددفکری ناهماهنگی کارهای 
 صدای زیادباعث ظهور عالیمی مانند تهوع ، : اثرات عمومی صدا–ج

.استبه علت تحریک البیرنت گوشکه بیشتر استفراغ و سرگیجه می شود 



 صدا

 گرما

 کیفیت -کاربازده -کار حوادث ناشی از -ناکافیایجاد خستگی و فشار ناشی از روشنایی )روشنایی

(کار

 عمر، از اختالل جزئی و موقتی در برخی از اعمال فیزیولوژیک گرفته تا خطرات جدی مانند کوتاه شدنپرتوها

ر کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماریها ، کاهش قدرت تولید مثل، ایجاد آب مروارید ، سرطان خون و یا انواع دیگ

سرطان 

سبب سردرد و نارحتی عمومی و مشکالت گوارشی (تجهیزات و ماشین آالت )ارتعاش

 سرما

فشار

 بافت های شفاف چشم به خصوص عدسی و دستگاه اعصاب مرکزی)هارادیویی و ریزموج امواج

ز انسان بدن که تبادل دمای آنها با محیط به سختی صورت می گیرد در برابر این امواج حساسیت بیشتری دارند، مغ

نسبت به دما بسیار حساس است



:  امواج رادیویی و ریز موج ها
ا این امواج در هوا و یا در محیط مادی منتشر شوند، بخشی از آنهچنانچه 

.به گرما تبدیل می گردندوعمدتاَ به وسیله محیط جذب شده 
اثرات زیست : اثرات زیست شناختی ریز موج ها و بسامدهای رادیویی

تگی واحد جرم بافت بسد ر پرتو جذب انرژی شناختی این پرتوها به میزان 
ی اعصاب مرکزبافت های شفاف چشم به خصوص عدسی و دستگاه . دارد

ین بدن که تبادل دمای آنها با محیط به سختی صورت می گیرد در برابر ا
س ، مغز انسان نسبت به دما بسیار حسابیشتری دارندامواج حساسیت 

رات تغییعامل بروز است تغییر جزئی در دمای بخش هایی از آن می تواند 
ی از جمله اثرات زیست شناختی پرتوها م. مهم در اعمال و رفتار فرد گردد

رارت ، اثر تولید مثل ، بروز اختالل در دستگاه تنظیم حآب مرواریدتوان از 
.بدن و ایجاد تغییرات در رفتار را نام برد

وها تقاوت عمده پرتوهای یاد شده با پرتوهای نوری در عمق نفوذ این پرت
.می باشند



ارد، شدت جریانی که از بدن عبور می کند، به مقاومت بدن بستگی د

اهم و بیشتر است1000تا 500خشک و سالم دارای مقاومت پوست 

.مقاومت پوست انسان با مرطوب شدن و عرق کردن کاهش می یابد 



 می عبور جریان الکتریکی از بدن سبب انقباض ماهیچه ای–الف

.دسبب می شود تا فرد نتواند سیم حامل جریان را رها کنو شود 

دهددر برق گرفتگی شدید فیبریالسیون بطنی قلب رخ می-ب .

 توقف دستگاه تنفسی–ج



خون، یان جراختالل در ریتم قلب، فیبریالسیون بطنی، قطع : اختالالت قلبی شامل–1

در جریانلخته شدن تپش قلب، کم خونی، سکته قلبی، پاره شدن دریچه قلبی و 

.عروق

ست دعصبی،از از دست دادن شناسایی، هذیان گویی، سردرد : اختالالت عصبی–2

.می باشندماهیچه ها دادن حافظه، مورمورشدن بدن و انقباض غیر ارادی و شدید 

اختالالت بینایی و شنوایی: اختالالت حسی–3

سوختگی –4



 ، عوامل شیمیایی در محیط کار در برگیرنده تمام مواد اولیه

واسطه و فرآورده های اصلی ، که در صنعت مواد مواد خام ، 

.می شوند، می باشندیاتولید به کار می روند 

تقسیم بندی آالینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک:

محرکمواد التهاب آور و –1

مواد خفگی آور–2

مواد بیهوش آور و مخدر–3

سموم سیستمیک-4



ایمنی درجه دور بودن از خطر است ایمنی به طور صددر صد و مطلق 

که ندارد و عمالَ هم هیچگاه حاصل نخواهد شد ، از این روست وجود 

.می شود، ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات استگفته 

:  مسائل مطرح در ایمنی 

حریقایمنی –1

برق ایمنی -2

سیلندرهای تحت فشارایمنی -3



برای ایجاد یک آتش سوزی باید سه عامل حرارت، ماده : ایمنی حریق –1
وزی درهنگام وقوع آتش س. باشدداشته سوختنی و اکسیژن کافی در محل حضور 

:قبل از هر گونه اقدام به موارد زیر توجه نمایید 
اعالم عمومی
اعالم خصوصی
 کلوخه نشدن آن(تکان دادن کپسول(
اقدام به فرار در مواردی که کاری از عهده برنمی آید
 راه فرار در حین اطفاءتعبیه
خونسرد بودن

:  روشهای اطفاء حریق 
خارج نمودن عامل حرارت -لفا

خارج نمودن عامل هوا، -ب 
.خارج نمودن ماده قابل اشتعال–ج 



: طبقه بندی مواد از نظر اطفاء حریق
مانند چوب، الستیک ، حبوبات،: طبقه خشک یا جامد –1

...مانند نفت، بنزین ، گازوئیل، روغن هاو : طبقه مایعات–2

مانند استیلن، بوتان، پروپان، ئیدروژن،: طبقه گازها–3

.مانند حریق ناشی از تجهیزات الکتریکی: طبقه الکتریسیته–4

:  انواع خاموش کننده ها

آب ، –الف 

پودر و گاز ، –ب 

، CO2–ج 

خاموش کننده های کف شیمیایی، –د 

خاموش کننده هالوژنه–ه 



:ایمنی سیلندرهای تحت فشار

فشارنکات ایمنی به هنگام کار با سیلندرهای تحت 

.همیشه ازسالم بودن فشارسنج ها اطمینان حاصل نمائید–1

ه به سیلندرهای تحت فشار و همچنین سیلندرهای خالی را باید همیش–2

روی زمین قرارداد و با زنجیر و تسمه طوری آن را به دیوارطورقائم 

.واژگون شدن آن گرددکه مانع مهار کرد 



...سیلندرها را نباید در معرض اشعه خورشید یا در مجاورت بخاری و–3

.قراردارد

.هرگز نباید به طور ناگهانی شیر کپسول اکسیژن را باز نمود–4

ورت شیر کپسول اکسیژن نبایستی روغن کاری گردد و چنانچه به ص–5

.بر روی آن ریخته شود بایستی بالفاصله پاک گردداتفاقی روغن 

.سیلندرها را نباید پرتاب نمود ویا به صورت غلطاندن جابه جا نمود–6

.باشدشیر سیلندرها باید محکم بسته شود و هیچ گونه نشتی نداشته–7



اشی از جهت محافظت کارکنان از شوک الکتریکی و سوختگی های ن: ایمنی برق 
رعایت الکتریکی و تشعشعات الکتریکی باید موارد ذیلبرقدار،قوس هادی های 

:شود
.استفاده از ولتاژ پایین و ایمن–1
.عایق کردن یا محصور نمودن قسمتهای برقدار–2
یستند جلوگیری از برقدار شدن قسمتهای هادی دستگاه ها که معموالَ برقدار ن–3
اتصال زمین و قطع خودکار منبع تغذیه–الف : به وسیله ) بدنه دستگاه(

عایق مضاعف یا دوبل–ب 
منبع تغذیه از زمین) ایزوله کردن(جدا کردن –ج 
باید جریان های اتصالی که می تواند) محدود کردن انرژی الکتریکی -د

رگیباعث شوک الکتریکی ناشی از تماس مستقیم شود به وسیله مقاومت بز
(گردندمحدود 



. انتخاب تجهیزات مناسب محیط–4

.استفاده از تجهیزات مطابق با دستورعمل های سازنده–5

.اطمینان از بهره برداری صحیح از تجهیزات الکتریکی-6

.داجتناب از کاربرد الکتریسیته در جایی که کاربرد آن خطرناک باش-7



،عوامل زیان آور

مخاطرات و بیماری های شغلی



فهرست :
 عوامل زیان آور،–اول فصل
مخاطرات و بیماریهای شغلی
 بخش اعصاب و عفونی
 بخش جراحی عمومی
 بخش داخلی
 بخش اطفال
 زنان و زایمان طبیعی
 جراحی زنان
 خدمات
 رادیولوژی
 زایشگاه
CSR



، و این بخش شامل سنگ شکن، سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوگرافی

اتاق عکس رنگی می باشد

ولر گرمایش از طریق شوفاژ و سرمایش از طریق ک: گرمایش و سرمایش 

.و اسپلیت می باشدگازی 

با توجه به اینکه جهت رایوگرافی و ظهور و ثبوت عکس: روشنایی 

ارادیوگرافی نیاز به روشنایی اندک می باشد لذا روشنایی موجود ب

.توجه به نوع کار مطلوب می باشد

سونوگرافی،، ) TOR2 MEDICALدستگاه سنگ شکن : تجهیزات

وارین، XT، پروسسور )پرتابل(سونوگرافی داپلر، موبایلت توزیمنس 

1000mA ، 1000فلکساویژنmA ،Opd،پری اپیکال



عدد کپسول پودر  CO2 ،2عدد کپسول 2این بخش دارای : حریق

2ی باشد که ارتفاع قرار گیری آنها نامناسب است، بخش داراگازمی و 

فایر

.اعالم حریق مرکزی ندارد. باکس است و خروجی اضطراری دارد

عدد تهویه می باشد، قسمتی از تهویه نیز6این بخش دارای : تهویه 

تهویه طبیعی از طریق پنجره های اتاق ها صورت می گیرد و در 

.تهویه مطلوبی نداردمجموع وضعیت 

نفر، کارشناس3نفر، کاردان رادیولوژی 2متخصص : تعداد پرسنل

.نفر1نفر، تکنسین بیهوشی 1نفر، خدمات 2نفر، منشی 8رادیولوژی 



از با توجه به اینکه تابلوهای برق در برخی: توضیحات تکمیلی

تمال قرار گرفته است، اح...) خانمها و عکس رنگی و رختکن (قسمتها

.و آتش سوزی افزایش می یابدشوک الکتریکی 

کی از در بررسی صورت گرفته از قسمت پذیرش و ضعیت ارگونومی

می ارتفاع میز کار و صندلی و سطوح دسترسی نامناسبنقطه نظر 

باشد



 مواجهه با اشعهX

 اولتراسوندمواجهه با امواج

 ثبوتظهور و (مواجهه با مواد شیمیایی)

 مواجهه با عوامل بیولوژیکی

 گرفتگی برق

 هوای یونیزه تنفس

 بیمار و همراهان تعرض

 ولوازم تیز و برنده اشیاءNeadle Steak )

سرخوردن, افتادن

 افتادن و انفجار(خطرات مربوط به سیلندرهای تحت فشار(



 اشعه فیزیکیX

هیدروکسید پتاسیم , مواد شیمیایی ظهور و ثبوت) شیمیایی  ,
TETENAL SUPER FIX MRP ,موادشوینده)

 ( ایستادهکار , کاری نوبت )ارگونومیکی

 (ویروسیباکتریایی و عفونتهای )بیولوژیکی



Tb,HBV,HCV,HIV,HTLV1,HTLV2,Bac  وVir

 سرطانهای شغلی

 پوستی و تنفسیحساسیتهای







 از بروز آتش سوزيپیشگیري

محافظت از ساختمان در برابر حریق

تامین سالمت كاركنان در ساختمان

به حداقل رساندن خسارت هاي مالي و اقتصادي



عیب ساختماني.1
عیب نگهداري و انبارداري.2
عیب عدم پیش بیني و پیشگیري از اتش سوزي.3
عیب عدم اطالع از طروق مبارزه با حریق.4
عیب تاخیر در اطالع یافتن از وقوع آتش سوزي.5
جرقه هاي ایجاد شدخ ار ماشین ها.6
كاغذ هاي پاره و بي مصرف.7
نشت مایعات از ظروف.8
سمباده ها و سنگ سمباده.9

فلزات مذاب.10
جوشكاري و برش فلزات.11
آتش بازي.12
خاكسترهاي داف یا آتش هاي باقي مانده و خاموش نشده.13
مشتعل شدن روغن هاي داغ.14
سیگار، كبریت و فندك به خصوص سیگارهاي خاموش نشده.15



:مكان هاي كم خطر-1
ریق در این مكان ها مقدار مواد قابل احتراق یا به طور كلي بار آتش گیري كم بوده و گسترش ح

مثال هایي از این دسته، مدارس ، سالن هاي  .است kg/m 502ددانسیته موا .زیاد نیست
ین سوختني در این دسته به طور متوسط تامسكوني و مانند آن است و حریق در اپذیرایي، منازل

ه بار حریق مي تواند به مقدار حرارت تولید شده از سوختن ماد .اماكن به خوبي قابل كنترل مي باشد
 .نیز بیان گرددBTUیاKcalقابل احتراق در هر مترمربع از محیط برحسب 

:مكان هاي با خطر متوسط-2
-kg/m 50 2دانسیته مواد سوختني به طور در این اماكن بین  در این اماكن . است 100

كارگاه سوختني متوسط قابل توجه بوده لیكن حریق آن ها قابل كنترل است انبار .مقدار ذخیره موا
دهاي تولیدي كوچك، انبار مواد پالستیكي و اغلب صنایع غیر حساس از این جمله مي باشن

:مكان هاي پرخطر-3
اي در این اماكن مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد بوده و در صورت بروز حریق، آتش سوز یه

مانند انبارهاي بزرگ چوب، مخازن سوخت ، كارخانه هاي تولیدي مواد آلي، .شدیدي بوجود مي آید
.مي باشد 100kg/m  2دانسیته بیش از .رنگ، الستیك، پاالیشگاه و مانند آن

این جنبه ها شامل  .این مكان ها از جنبه هاي دیگر نیز مي توانند در این سه گروه قرار داده شوند
.ارزش اقتصادي، اهمیت مواد،ارزش معنوي كاالها مي باشد



 سهولت در پیشگیري و كنترل آتش سوزي، حریق ها را برحسب ماهیتبراي
مواد سوختني به دسته هاي مختلفي تقسیم بندي مي كنند

هدر امریكا و ژاپن توسط مراجع رسمي حریق در چهار دست((A,B,C,D در
در همه تقسیم  .تقسیم بندي شده استA,B,C,D,E))اروپا و استرالیا به پنج دسته

مواد نفتي و Bدسته A .بندي ها مواد جامدي است كه خاكستر به جا مي گذارد
  .شامل فلزات قابل اشتعال مي باشدDدسته.مایعات قابل اشتعال است

 آتش دستهC
ه این دسته شامل آتش سوزي ناشي از گازها و مایعات یا مخلوطي از آ نها است ك

روه گن مانند گاز مایع وگاز شهري ای.به راحتي قابلیت تبدیل به گاز را دارند 
مي باشد و خاموش كنند ه هاي مربوط با Bنزدیك ترین نوع حریق به دسته

راه اطفاء این حریق خفه كردن  .در مربع آبي رنگ مشخص مي شوند  Cعالمت
باشدو سد كردن مسیر نشت مي 

آتش دستهE آتش دستهواین دسته شامل حریق هاي الكتریكيFحریق شامل
آشپزخانه و مواد سوختني مهم آن یعني چربي ها و روغن هاي آشپزي مي باشد

,



 ًحرارت، اكسیژن، مواد )قاگر بتوان یكي از اضالع هرم حریاصوال

را كنترل و محدودنموده یا قطع (یسوختني یا واكنش هاي زنجیره ا
اگرچه واكنش هاي زنجیره اي الزمه  .كرد ، حریق مهار مي شود

.بروز حریق است ولي در درجه اول اهمیت نیست

 (توسط آب، دي اكسید كربن)سرد كردن

 (توسط كف، دي اكسید كربن، خاك، ماسه و خاك)خفه كردن

سد كردن یا حذف ماده سوختني

(هالن و پودرهاي مخصوص) كنترل واكنش هاي زنجیره اي

 (و دي اكسید كربنیتروژن ن)رقیق كردن هوا





 كه به عنوان ماده خاموش كننده به كار مي روند به چند دسته قرار مي موادي
به دلیل لزوم سرعت عمل و افزایش پوشش خاموش كننده ها، مي توان  .گیرند

طبعاً هر كدام  .از دو یا چند عنصر خاموش كننده به طور هم زمان استفاده نمود

.از مواد یادشده در اطفاء انواع حریق ها داراي مزایا و معایبي مي باشند

آب

(آبي همراه با ماده اي به نام سورفكتانت)آب سبك یا آب نازك

كف اتش نشاني

 (سولفانت آلومینیوم و محلول بیكربنات سدیم)كف شیمیایي

كف مكانیكي

پودر خاموش كننده

پودر خشك

گاز دي اكسید كربن

تركیبات هالوژنه



 مواد قابل اشتعالماهیت

تاثیر خاموش كننده بر روي خطرات

سهولت استفاده از خاموش كننده

مناسب بودن خاموش كننده براي محیط مورد استفاده

سرویس و نگهداري مورد نیاز خاموش كننده



 نمودن توان خاموش كردن فردمشخص
حفظ خونسردي
تشخیص نوع حریق
 تشخیص خاموش كننده با توجه به مشخصات كپسول و برچسب هاي روي

سیلندر
حركت به سوي خاموش كننده
انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن آن
انتقال خاموش كننده به محل حریق
راه اندازي خاموش كننده
پشت به باد ایستادن
بكارگیري مواد خاموش كننده در فرایند اطفا
نشانه روي بر روي پایه یا ریشه حریق
حركات جاروبي روي ریشه حریق
چشم دوختن روي حریق
ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حریق



خاموش كننده هاي محتوي آب-الف

خاموش كننده هاي محتوي كف-ب 

خاموش كننده هاي محتوي پودر شیمیایي-ج

CO2خاموش كننده هاي محتوي گاز-د

(هالن)خاموش كننده هاي محتوي مواد هالوژنه -ه



 آن ها بایستي متناسب با نوع حریق و فضاي مورد نظر باشدتعداد.
متر بیشتر باشد به عبارت دیگر فاصله  30فاصله دو كپسول نبایستي از

.متر بیشتر باشد30دسترسي افراد به خاموش كننده نباید از
بهتر است ارتفاع قاعده  .ارتفاع قرارگیري نباید خیلي باال یا نزدیك زمین باشد

.دبیشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشمتر بوده و1.1نكپسول از سطح زمی
براي هر محل بیش از یك دستگاه خاموش كننده پیش بیني شود.
ال بالفاصله پس از هر بار استفاده از كپسول باید آن را شارژ نمود زیرا احتم

درمكان هایي كه كپسول ها را براي شارژ تحویل  .بروز حریق مجدد منتفي نیست
اي مي گیرند شركت مربوطه بایستي به تعداد مناسب جایگزین موقت در محل ه

ي مربوطه نصب نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه مشكلي از نظر دسترس
.بوجود نیاید

 هنگام استفاده از خاموش كننده براي اطفاء حریق، بایستي پاشش مواد به
.صورت جارویي در سطح قاعده حریق انجام گردد

اپراتور هنگام خاموش نمودن حریق باید پشت به باد باشد.
اید تحت پرسنل تیم عملیاتي یا كاركناني كه براي اطفاء در نظر گرفته شده اند ب

.آموزش مداوم و تمرینات دوره اي قرار گیرند





 همسان را فراهم كندتوزیع.

ایجاد دسترسي آسان را فراهم كند.

به وسیله انباشتن و گذاشتن تجهیزات و مواد پنهان نشود.

نزدیك به گذرگاه هاي عبور باشد.

نزدیك به ورودي ها و خروجي ها باشد.

از آسیب هاي فیزیكي در امان باشد.

براحتي قابل دید باشد.

در فاصله اي از كف نصب شود.



-ضوابط مربوط به آسانسور
 آسانسورالعمل مربوط به دستور
ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات
- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات
 حریقضوابط مربوط به سیستم اعالم کننده
-قدستورالعمل مربوط به سیستم اعالم حری
-دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشي آب آتش نشاني ساختمان ها
- نشانيدستور العمل مربوط به خاموش کننده دستي و چرخ دار آتش
- دستورالعمل مربوط به نازک کاري و دکوراسیون داخلي ساختمان ها
- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان



تخصصی واکنش در برابر حالت اضطراری اتش سوزی در بیمارستان و وظایف هر یکتیم 
:ازاعضای این تیم عبارتند از

:فرمانده عملیات-1
.تشخیص نوع حریق و راهنمایي و راهبري جهت اطفاء حریق و دور كردن افراد از صحنه

:آتش نشانی-2
.انجام كارهاي عملیاتي از قبیل خاموش كردن و اطفاء حریق

:  امداد و نجات-3

ین كمك كردن به افرادآسیب دیده ودوركردن افراد از محیط حادثه و درصورت نیاز انتقال مصدوم
.به جاي امن و مراكزدرماني

:پاکسازی-4

وظیفه امن كردن محیط و مطمئن شدن از اینكه خطري وجودندارد به عنوان مثال كسي در 
زیرآوار یا درمحیط حادثه نمانده باشد





دستورالعمل نحوه ضدعفونی مکان های آلوده به خون یا مایعات بدن

بیماران

 و یک پاتوژندستورالعمل نحوه ایمنی کارکنان در مقابل ارگانیسم های

آلودکننده

 بیمارستانیدستورالعمل تفکیک، جمع آوری و انتقال زباله های

زریق دستورالعمل اقدامات الزم درصورت بروز شوک آنافیالکتیک در ت

رادیولوژیهای 

یدستورالعمل نگهداری ونحوه شستشو ونظافت دستگاه رادیوگراف



وپی دستورالعمل نگهداری ونحوه شستشو و نظافت دستگاه فلوروسک

 تاریکخانهنگهداری ونحوه شستشو ونظافت دستگاه دستورالعمل

 دستورالعمل نحوه ثبت وقایع خاص وخطاهای پزشکی

 اقدامات الزم درصورت بروز صدمات شغلی دستورالعمل

 دربرابراشعهدستورالعمل حفاظت

دستورالعمل نحوه استفاده از مواد حاجب



 دستورالعمل نحوه پیشگیری از تکرارغیرضروری موارد

مهارت کارکنانافزایش تصویربرداری با 

 دستورالعمل شناسایی بیماران با تشابه اسمی

 دستورالعمل کنترل عفونت دربخش رادیولوژی

 دستورالعمل نحوه گزارش حوادث شغلی

 دستورالعمل اطفای حریق

دستورالعمل نحوه برخورد با موارد نیدل استیک




