
 

 

 

 



 

 

 

 سمه تعالیب 

 «اگر خاری بود، گل دسته گردد    هب ره کاری هک همت بسته گردد» 

رد سالهای اخیر واژگانی نظیر رشد)تکثیر افقی مانند افزایش تولید یک محصول یا خدمت(، پیشرفت)ارتقای عمودی سیستم مانند افزایش         

تجمیع رشد و پیشرفت( و تو
ردمقاالت و سمیناراهی ) رافه هب عالوه تحول انسانی منجر هب رضایت(  سعهکیفیت یک محصول یا خدمت(، رافه) فرایند 

            آنچه رد توسعه مالک نظر می باشد، ارتقای کیفیت و بهره مندی از عناصری است هک رد جامعه ایجاد رضایت  مدرییتی کارربد بسیاری داشته اند.

مات و افزایش امنیت خاطر می کند، از جمله: اعتماد عمومی، سرماهی اجتماعی،  روابط انسانی و... هک رد نهایت منجر هب کاهش زهینه اهی اجتماعی اقدا

 و رضایتمندی آحاد جامعه خواهد گردید.

صصی می ،اهی توسعه نیروی انسانی رد سازمانها یکی از شاخص        تخ
باشد و  دسترسی کلیه کارکنان هب آموزش، اعم از آموزش عمومی و آموزش 

ر رد زمینهربا   انپذریاست.اهی علمی و هب طور وژیه ارتقای کیفیت خدمات رد مراکز ردمانی، آموزش ضرورتی اجتناب ی دستیابی هب توسعه پایدا

نماید و هب  ربانهم اعتباربخشی تحولی عظیم رد مدرییت خدمات سالمت کشور است هک ویپند مدرییت ارشد با اراهئ خدمات مورث زپشکی را فراهم می       

روزافزون رد بخش سالمت، هماهنگ با ساری  محبوبیتاهی ارزیابی مبتنی رب کیفیت و ایمنی با ربخورداری از  عنوان یکی از معتبررتین مدل

رداهی اعتباربخشی آموزشی و توهج هب زریساخت لویتاو گام با استاندا اهی ژپوهشی، راهی  اه چون حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، هم

 دهنده خدمات سالمت را فراسوی شاغلین این حوزه قرار داده است. نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمانهای اراهئ

واحد آموزش مدرییت ردمان تأمین اجتماعی استان  این کتابچه ارزشمند، هب وژیهاندرکاران تدوین  ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کلیه دست       

امیدوارم اجرای نظام اعتباربخشی، گامی مؤرث رد راستای ارتقای کیفیت خدمات ردمانی و ایمنی بیماران با رعایت منشور حقوق بیمار  ،اصفهان

وند متعال خواستارم. گان را رد راه اعتالی نظام سالمت کشور از خدا  باشد. توفیق هم
 تصام پوراع دکتر علی 

 مدری ردمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

 1395زمستان 
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 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
 

 ؟ است مهم بيمار ايمني چرا

 های عرصه تمامی در را بیماران که است سالمت زمینه در جهانی دغدغه یک بیمار ایمنی

 می متأثر توسعه، حال در یا یافته توسعه از اعم جهان کلیه کشورهای در سالمت خدمات

 اثر و ایمن پزشكی خدمات ها ارایه بیمارستان ماموریت و سازد. از سوی دیگر رسالت

 ایمنی که دهد می نشان المللی بین معتبر همچنین شواهد .باشد می مراجعین به  بخش

 .ندارد قرار مطلوبی وضعیت در درمانی و بهداشتی مراکز در بیماران

 بررسی بیشتر چه هر است، پیاز کندن پوست مانند ایمنی موضوع روی بر بررسی و تحقیق

 خواهید زده بیشتر شگفت یابید، می بیشتر هرچه و یافت خواهید بیشتری های یافته کنید،

 .شد خواهد بیشتر شما نگرانی و شد

 بستری، موارد تمام از % 58 حدود طور متوسط به که اند داده نشان پژوهشی مطالعات

 برآورد می که است حالی در این و شوند می آسیب دچار مختلف درجات به بیماران

 غیر درمانی خدمات و مراقبت باشند. می پیشگیری قابل خطاها این از % 11 تا که گردد

 واقع در آورند.  می بار به نیز سنگین اقتصادی هزینه به انسان، رنج تحمیل بر عالوه ایمن

 خدمات از ناشی سالمت به های مربوط هزینه% 58 تا 15 بین که شود می زده تخمین چنین

 گردد. می بیماران آسیب به منجر که باشد می ایمن غیر بالینی

 وضعيت کشورهای در حال توسعه

برآوردها نشان می دهند که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ده بیمار، یک بیمار در 

طول دریافت خدمات مراقبتی در بیمارستان صدمه دیده است. در کشورهای در حال توسعه، 

آن در کشورهای  احتمال اینكه بیماران در بیمارستان ها صدمه ببینند بسیار بیشتر از احتمال

 صنعتی است. 

 تعريف ايمني بيمار

«  Patient safety is the avoidance, prevention, and amelioration of 

adverse outcomes or injury from the process of health care »   
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 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
      Professor Charles A Vincent (2882) 

 

نتایج ناگوار یا آسیب به بیمار ناشی از فرآیند مراقبت ایمنی بیمار پرهیز، پیشگیری و کاهش 

 های پزشكی می باشد.
 

 ایمنی دوستدار بیمارستان برنامه

 برنامه بهداشت، جهانی سازمان شرقی مدیترانه دفتر بیمار، ایمنی موضوع اهمیت دلیل به

 آن و هدف است بهداشتی جهانی پروژه یک که را بیمار ایمنی دوستدار بیمارستان های

اساس  باشد، بر می بیمار ایمنی جامع یک برنامه شروع برای درمانی مؤسسات کمک به

  است.  نموده آغاز استانداردهایی

در  بیمار ایمنی اجرای برای که هستند الزامات از ای مجموعه بیمار ایمنی استانداردهای

 .باشند می حیاتی بیمارستان سطح

 این استانداردها در سه سطح الزامی، اساسی و پیشرفته برنامه ریزی شده اند. 

 اجرای درصدد نیز ایران آموزش پزشكی و درمان بهداشت وزارت کنون تا  5309سال  از

و  در حاال حاضر تالش ها برای رسیدن به سطح الزامی که  است برآمده بیمار ایمنی طرح

گیرد و پس از آن به صورت تدریجی رسیدن به سه  استاندارد است صورت می 28شامل 

 سطح دیگر الزامی خواهد شد.  

 

 

 استاندارد الزامي بيمارستان دوستدار ايمني بيمار 02

 عنوان استاندارد رديف

5 
در بیمارستان یک اولویت استراتژیک می باشد و بصورت برنامه  "ایمنی بیمار "

 اجراستعملیاتی تفضیلی در حال 
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 مدیریت درمان استان اصفهان

2 
از کارکنان با اختیارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار یكی 

 در بیمارستان منصوب شده است .

3 
بیمارستان به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ، شناسایی خطرات  مدیریت ارشد 

 موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقاء  فرصتها بازدید  منظم مدیریتی دارند.

1 
یكی از مدیران میانی بیمارستان بعنوان هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و 

 مدیریت خطر منصوب شده است .

 بیمارستان جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را  مرتب ،  برگزار می نماید . 1

 نماید.بیمارستان وجود دستگاهها و تجهیزات ضروری را تضمین می  2

1 
عفونی مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشكی با قابلیت استفاده مجدد بیمارستان ضد   

 را قبل از کاربرد تضمین می نماید .

0 
کافی بمنظور تضمین ارتقاء ضدعفونی و  وسایل و تجهیزات بیمارستان دارای  

 استریلیزاسیون  می باشد 

9 
قراردادی حائز جهت ارائه خدمات و مراقبت های درمانی کادر بالینی رسمی  و 

 شرایط توسط کمیته  متناسبی استخدام و بكار گمارده می شوند .

58 

پزشک قبل از انجام هر گونه اقدام درمانی و تشخیصی تهاجمی ؛ کلیه خطرات ، منافع 

و عوارض جانبی احتمالی پروسیجر را به  بیمار توضیح داده و با حضور و نظارت 

 ا امضاء می نمایدپرستار،  بیمار برگه رضایت نامه ر

55 

قبل از انجام هر گونه پروسیجر درمانی ، تشخیصی و آزمایشگاهی، تجویز دارو و یا    

ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی، کلیه بیماران و به ویژه  گروههای در 

معرض خطر منجمله نوزاذان ، بیماران دچار اختالالت هوشیاری ویا سالمندان  حداقل 

شناسه شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد شناسایی ومورد تأیید قرارمی با دو 

 گیرند) هیچگاه شماره اتاق بیمار یكی از این شناسه ها نمی باشد(.

بیمارستان بمنظور اعالم اضطراری نتایج حیاتی آزمایشات، کانالهای ارتباطی خود را  52
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 آزاد نگه میدارد . 

53 
، بمنظورا طالع رسانی واعالم نتایج معوقه تست  مطمئن های  روالبیمارستان دارای 

 های پاراکلینیكی به بیماران بعد از ترخیص می باشد .  

51 
برنامه پیشگیری و کنترل عفونت مشتمل بر چارت سازمانی ، برنامه بیمارستان دارای 

 عملیاتی ، راهنماهای بالینی ، و طرح راهنمای عملی می باشد 

51 
تان تمیزی ، ضد عفونی و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را با تأکید بیمارس 

 خاص بر واحدها و بخشهای پر خطر تضمین می نماید. 

52 
بیمارستان راهنماهای بالینی معتبراز جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت را در  

 زمینه خون و فرآورده های خونی ایمن اجرا می نماید.

51 
بیمارستان دارای روشهای ایمن قبل از ترانسفوزیون خون برای مثال ثبت نام و انتخاب 

 است.. HBVو HIVو ردداوطلبین و غربالگری خون در مواردی مثل 

 ساعته به داروهای حیاتی را تضمین می نماید. 21بیمارستان دسترسی  50

59 
 می  رنگی بندی کد و تفكیک مبدأ از را ها پسماند ، خطر میزان اساس بر بیمارستان

  نماید.

28 

 دفع مدیریت جهت بهداشت، جهانی سازمان راهنماهای جمله از بیمارستان

 .می نماید تبعیت برنده و تیز  نوک پسماندهای

 

 شده مواجه چالش هایی با جامعه سالمت ارتقای منظور به بهداشت جهانی همچنین سازمانی

 می اشاره آنها به ذیل در که است گرفته نظر در را بیمار ایمنی حل راه  9  آنها حل جهت و

 .گردد

 دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به توجه .5

 بیمار شناسایی  .2
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 بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط .3

 ایمن( بیمار )جراحی بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر انجام .1

 الكترولیت های محلول غلظت کنترل .1

 دارویی( خدمات )تلفیق ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینان .2

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتناب .1

 تزریقات( وسایل از یكبارمصرف ایمن )استفاده تزریقات .0

 دست بهداشت بهبود  .9

در بخشها باید رعایت  نیز      Rights 0اصول صحیح دارو دهی به بیماران بر اساس      

 زمان – 1   صحیح مصرف راه – 3   یحصح داروی – 2   یحصح یمارب  -5گردد که شامل  :

 صحیح مصرف دوز – 1   صحیح

 پاسخ مناسب به دارو  -0تجویز صحیح      -1   صحیح ثبت – 2   

 
 در راستای ارتقای ایمنی بیمار چه باید بكنیم: 

 بیمار ایمنی به دستیابی برای منصفانه و باز بستری بسترسازی : و فرهنگ ایجاد .5

 .کنیم فراهم

 بر خود سازمان در محكم و شفاف مدیران بطور : کارکنان رهبری و حمایت .2

 کنند. تمرکز و تاکید بیمار ایمنی

 خطرات، مدیریت سازمان برای:  خطر مدیریت کردن عملیات یكپارچه و سو هم .3

 .نماید ارزیابی و شناسایی را خطاها و کند ایجاد فرایندهایی و سیستمها

 را اطمینان این خود کارکنان مدیران به خطاها: دهی گزارش و ارتقاء  تشویق .1

 .کنند گزارش و خطاها را وقایع راحتی به توانند می که بدهند
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 برای را راههایی با آنها:  و برقراری ارتباط موضوع در جامعه و درگیر کردن مردم .1

 .دهیم گوش انها حرف به و ایجاد بیماران با صریح ارتباط برقراری

 تحلیل به را مدیران باید کارکنان دادن به دیگران: یاد و  ایمنی آموختن درسهای .2

 .دهند می رخ حوادث چگونه و چرا که بگیرند یاد تا کنند تشویق علل ای ریشه

 آموخته که را درسهایی  آسیب: بروز از جلوگیری برای حلها اجرایی کردن راه  .1

 .سازیم عملی و نهادینه سیستم یا فرایندها عملیات، در تغییر با ایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومبخش 
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 طرمدیـریت خ
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 مديريت خطر

بیمارستان روزانه تعداد زیادی از بیماران را مورد درمان قرار می دهد و یكی از مراکز پر 

مراقبت از بیماران، مدیریت کارکنان و تردد می باشد. بنابراین در آن خطر های زیادی در 

اداره بیمارستان موجود است. خطاهای انسانی، سازمان ضعیف و عدم شفافیت در مدیریت 

یک سازمان همگی خطرهای آن سازمان می باشند. خطاها و تصادفات می توانند منجر به 

تهدید زندگی افراد رنج و ناراحتی، هزینه زایی، دوباره کاری شده و در بعضی موارد منجر به 

 گردد.

مدیریت خطر سیستمی است که پرسنل را موظف به مدیریت و کنترل ایمنی و سالمت می 

نماید.این موضوع یک فرایند استاندارد شده مورد استفاده در صنعت و کسب و کار  
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وبیمارستان ها برای کاهش جراحات، خطاها، اشتباهات و تصادفات بوده و به صورت 

 به بهبود کیفیت خواهد شد. همزمان منجر

 تعريف مديريت خطر :

 شناسائی، مراقبت و کنترل خطر 

 فرایند مستمر کاهش خطر برای سازمان ها و افراد 

  فرهنگ، فرایندها و ساختارهایی که به طور مستقیم در کاهش خطر موجود در

 سازمان تالش می کند.

 مديريت خطر)ريسک( درباره چيست؟

یی، پیشگیری و حداقل سازی خطاها و تصادفات بالقوه که منجر مدیریت خطر شامل شناسا

 به آسیب به بیماران و کارکنان می باشد. 

مدیریت خطر شامل درک چرایی وقوع یک حادثه و همچنین درس گیری از خطاهای به 

وقوع پیوسته و اشتراک دروس آموخته شده جهت جلوگیری از وقوع همان حادثه در جای 

سازمان های کسب و کار و عمومی به وسیله طیف وسیعی از قواعد و دیگری است و در 

ساختارها ایجاد می شود. بیمارستان نیز از نظرفیزیكی از مكان های مهم، جهت برقراری 

 مدیریت خطر می باشند.

خطرات )ریسک ها( و حوادث نیازمند ضبط و بازنگری منظم به عنوان بخشی از سیستم 

ثبت کننده خطر برای شناسایی حوادث اتفاق افتاده و ثبت آنها  مدیریت خطر هستند لذا یک

 برای جلوگیری از وقوع مجدد آن در سازمان / بیمارستان الزم است. 

 مدیریت خطرعبارت است از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و

تا سطحی قابل قبول توان از آنها جهت رساندن خطر   کارگیری معیارهایی است که می به

 استفاده کرد.

 

 تعريف مديريت خطر در حوزه سالمت: 
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 مدیریت درمان استان اصفهان

 بدي ممكن است رخ دهد؟ چه اتفاق

 احتمال آن چقدر است؟

  خسارت آن چه مقدار است؟

 توان انجام داد؟در مورد آن چه كاري مي

انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران ، 

 کارکنان ، و مالقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان.

 تعاریف:

  تواند  باعث صدمه، بیماری یا مرگ مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می

 افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود.

 .خطر)ریسک(: احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب 

  شدت:  نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد

 واند اتفاق بیفتد.مضری که می ت

 .احتمال: احتمال رخ دادن یک رویداد 

 

های نظام  آمار حاکی از آن است که درصد غیرقابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستم

گردند.  ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می بخصوص بیمارستان سالمت

درمانی بعنوان مراکز قابل اطمینان تلقی گردند بایستی یک  -های بهداشتی برای اینكه سازمان

نظام اثربخش مدیریت خطر جهت شناسایی نقایص سیستمی و ارتقای ایمنی بیمار طراحی و 

 اجرا گردد.

 

 پزشکي خطای
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 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
 صدمه و چه منجر به آسیب دهد، رخ سالمت مراقبت ارائه فرآیند در که خطایی نوع هر

 خطاهای را خطای پزشكی می نامند.انواع باشد نداشته پی در آسیبی چه و گردد بیمار به

ی  خطاها سایر و پیشگیری تشخیصی، درمانی، پزشكی خطاهای از عبارتند پزشكی

 تجهیزات وغیره با مرتبط ارتباطی،

 خواسته نا های آسيب انواع

 آسیب به منجر اتفاق-5

 اقدام هرگونه شامل که است پزشكی مداخله از ناشی بیماران به ناخواسته های آسیب

 .غیره  پشتیبانی پرسنل و اداری کارکنان درمان و بهداشت کارکنان توسط

 حوادث شبه- خطا به نزدیک-2

 متوقف شانس بعلت اما دارد را ناخواسته اتفاق یا حادثه ایجاد بالقوه توانایی که اشتباهی

 در حاضر پرستار توسط که تخت از سقوط درحال بیمار مانند .است نداده وروی شده

 .است شده محافظت اتاق

 فاجعه آمیز اتفاقات-3

 از خطرناشی یا روانی یا جسمی جدی جراحت یا مرگ به منجر که انتظار از دور حادثه

 :مانند گردد می آن

 عضواشتباه یا بیماراشتباه روی بر اقدام انجام  

 بدن در مانده بجا جراحی ابزار  

 مرگ به عروقی)ایجاد لخته  یا هوا خون ( منجر درون آمبولی  

 ناسازگار تزریق خون علت به خون انتقال واکنش 

 زایمان از بعد یا طول در مادران میر و مرگ  

 غیر خانواده به کودک تحویل  

 بستری دربخش بیمار خودکشی 

 بیمار مرگ به منجر دارویی خطای 
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 مدیریت درمان استان اصفهان
 پزشکي خطاهای انواع

 ریزی برنامه مرحله خطاهای -5

 خطاهای .میدهد رخ مسئله حل با مرتبط های فعالیت و گیری تصمیم حین در خطاها این

 .نشود محقق بیماران برای دلخواه پیامدهای که می سازند نمایان را خود زمانی مرحله این

 بیمار، خصوص وضعیت در پزشكان اطالعات و دانش کمبود بعلت خطاها از دسته این

ریزی  برنامه مرحله خطاهای کاهش استراتژیهای .هستند دارو تجویز و درمان روشهای

 که است شواهد بر مبتنی پزشكی رویه های انجام و تحقیق،مطالعه پژوهش، انجام :شامل

 پیامدهای بهبود و کاهش خطر به منظور اثربخش مراقبتی های برنامه تدوین مسیر، این در

 .شود می توصیه که است هایی روش جمله از بیماران بالینی

 آسیب متحمل را آنها یا بزند آسیب بیماران به است ممكن ریزی برنامه مرحله خطاهای

 خواهند بدنبال که است نامطلوبی پیامدهای اثرات و است بدیهی آنچه اما نكند خطر و

بمنظور درمان  آسپرین هنگام زود تجویز که است رسیده اثبات به مثال برای .داشت

 این دریافت شرایط که بیمارانی برای اگر و شود می میر و مرگ کاهش سكته قلبی سبب

 خواهد منظور ریزی برنامه مرحله خطای نگیرد صورت مناسب تجویز دارند را دارو نوع

 یک دارند که به این دارو ها آلرژی بیمارانی برای بیوتیک آنتی تجویز همچنین .شد

 .می آید بحساب ریزی برنامه مرحله در خطای پزشكی

 ایمنی ارتقاء سبب درمانی های مراقبت ریزی برنامه آن در که هایی مثال از طرف دیگر

 :شامل میشود بیماران برای خدمات

 ترشحات تخلیه مداوم همچنین و بیوتیک آنتی با استفاده درست  از  مناسب پیشگیری

 این جمله از ناشی از دستگاه تنفسی مصنوعی پنومونی از پیشگیری بمنظور حنجره و حلق

 .است اقدامات

 و خطاها کاهش سبب باشد بالینی شواهد و پژوهش تحقیق، بر مبتنی که پزشكی اقدامات

 .شود می بیمار ایمنی افزایش

 اجرا مرحله خطاهای -2
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 مدیریت درمان استان اصفهان
 زمانی .دهند می رخ بالینی های فعالیت انجام حین عمد غیر صورت به خطاها، دوم نوع

 مراقبت کننده ارائه و بیمار میان ارتباط در خود را میافتد، اتفاق خطاها از نوع این که

 ایجاد ای قفه، و وظایف روتین انجام طی در که دهد می رخ وقتی خطا میدهند.این نشان

 پرتی، حواس یا و وقفه علت به تزریق، برای دارو کردن آماده هنگام وقتی مثال .شود می

 جای در اعشار نقطه دادن قرار مثال یا برای .شود کشیده سرنگ در اشتباه مقدار دارو

 درسرنگ مایع یک کشیدن یا .شود دارو شدن مقدار برابر ده باعث است ممكن نامناسب

 داخل رگ((وریدی صورت به ممكن است است شده آماده خوراکی استفاده برای که

 .شود مصرف

 در وقفه پرتی، حواس :جمله از میدهند رخ متعددی عوامل نتیجه در اجرایی خطاهای

 .فراموشی و ارتباط،استرس قطع روتین، های عملكرد

 

 ضرورت های مديريت خطر

 . در تمامی اقدامات سازمانی ، امكان تصمیم گیری متعدد است 

  مختلف ، متفاوت است .شرایط تصمیم گیری در زمانها و مكانهای 

 . عواقب تصمیم گیری در شرایط مختلف متفاوت است 

 . وقایع آینده عمدتا غیر قابل پیش بینی است 

  درجه پیچیدگی سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط  ، با میزان توجه به مدیریت

 خطر ارتباط مستقیم دارد .

 ت احتمال ضرر و زیان به همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل خطرا

 سازمان را به حداقل رساند.

 

 علل نياز به مديريت خطر در نظام سالمت

 افزایش ایمنی بیمار 

 افزایش انتظارات بیمار ، متخصصان و کارکنان 
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 مدیریت درمان استان اصفهان
 فشارهای رقابتی در بازار سالمت 

 فشار مداوم هزینه های داخلی 

  مطالبه میشودارایه خدمات مطلوب توسط بیمارستانها که از سوی دولت 

 افزایش سطح شكایات ، ادعاها و شكایت های قانونی 

 بررسی رضایت بیماران:نقاط ضعف  و ذهنیت منفی را نشان می دهد 

 تحقیقات بالینی: نیاز به بهبود را نشان می دهد 

 

 رويکردهای مديريت خطر

این  رد.گی های مختلفی برای شناسایی، ارزیابی و تحلیل خطر مورد استفاده قرار می روش

نگر( و واکنشی  های بالدرنگ )پیش از واقعه یا آینده ها از منظر کلی به دو دسته روش روش

 شوند.  نگر( تقسیم می )یا گذشته

 . واکنشی: آموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده است 

  بالدرنگ: جلوگیری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارائه می

 می گذارد.کنند تاثیر 

های مختلف بر ارزیابی و کنترل  با استفاده از تكنیک "بالدرنگ"به طور کلی رویكرد 

خطرات پیش از وقوع حوادث تاکید دارد. در این رویكرد خطرات بالقوه موجود شناسایی 

سازی برخی  گیرد و در نهایت با اتخاذ تدابیر الزم و پیاده شود و مورد ارزیابی قرار می می

 .یابد  خطاها کاهش می شود و احتمال بروز مداخالت این خطرات کنترل می

شود. این رویكرد سعی دارد با  پس از وقوع خطاها به کار گرفته می "واکنشی"رویكرد 

ای و اصلی وقوع آنها را شناسایی و با  بررسی سیستماتیک حوادث ناگوار، کلیه علل ریشه

 .اتخاذ تدابیر محافظتی و حذف این علل، از تكرار حوادث مشابه در آینده جلوگیری کند

که نوعی روش  Root Cause Analysis (RCAای ) در روش تحلیل علل ریشه

 گیرند.  ای حوادث مورد شناسایی و بررسی قرار می تجسسی است، علل ریشه
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 مدیریت درمان استان اصفهان
در این روش ابتدا تیمی متشكل از کارشناسان و افراد واجد شرایط برای بررسی حادثه در 

رسی حادثه موردنظر را از منابع شود و اطالعات الزم برای بر دست بررسی تشكیل می

آوری کلیه اطالعات الزم و بررسی عوامل دخیل  کنند. پس از جمع آوری می گوناگون جمع

ای یا اصلی وقوع حادثه با استفاده از ابزارهای مناسب   های ریشه در وقوع حادثه، علت

نیست، بلكه شوند. هدف از اجرای این فرآیند پیدا کردن فرد خاطی یا مقصر  شناسایی می

 اند. یافتن و رفع نقائص و نقاط ضعف سازمانی است که موجب بروز یک حادثه شده

 

 پنج روش مديريت خطر

 به بایستی پیشگیرانه گامهای حذف، قابل غیر خطرهای مورد کنترل خطر در 

 از استفاده طریق از آن بروز احتمال رساندن حداقل به منظور

 اجتناب از خطر 

 یا کاهش اثرات منفی خطر به حداقل رساندن و 

 بیماران انتقال است. مانند دیگر موقعیت به خطر جابجایی معنی به انتقال خطر 

 در یا و تخصصی مراکز به باال خطر احتمال با و دار مشكل

 پذیرش برخی یا تمامی عواقب ناشی از خطر 

 

 انواع منابع اطالعاتي برای شناسايي خطرات:

  تجارب قبلی 

  در سازمانافراد با تجربه 

  اسناد و مدارک ، گزارش ها ، پروتكل ها ، روش های اجرایی، برنامه ها ، آموزش

...، 

 ...بازرسی ، ممیزی داخلی ، هشدارها، حوادث و سوانح ثبت شده، شكایات 

 ...، مصاحبه ها ، نظرسنجی ها 
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 مدیریت درمان استان اصفهان
نظر می  درصد از خطرات را  تحت پوشش قرار دهیم؛ لذا موارد زیر را در 588ما نمی توانیم 

 گیریم:

 از کدام خطرات می خواهیم جلوگیری  کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم؟ 

 ما توانایی مقابله با چه سطحی از خطر را داریم؟ 

 

 ارزيابي خطر :

خطر را شامل می شود و  "شدت"و  ''احتمال"دقیقا معانی واژه های  "ارزیابی خطر"شرح 

 در ارزیابیِ آینده خطر و بررسی و کنترل خطر به ما کمک می کند.

 پس از شناسایی و تجزیه و تحلیل خطر ، می توانیم موارد زیر را ارزیابی کنیم :

 شدت : بی نهایت، بسیار باال، متوسط، کم، قابل اغماض؟ 

 احتمال: تقریبا، قطعی، احتماال، متوسط، بعید، نادر؟ 

 سطح خطر:

 .ناچیز: هیچ عملی مورد نیاز نیست 

 .قابل تحمل: هیچ کنترل بیشتری مورد نیاز نیست 

 .متوسط: اقدامات کاهش خطر باید اجرا شود 

  .اساسی: فعالیت باید تا زمانی که خطر کاهش یابد شروع نشود 

  تحمل ناپذیر: فعالیت باید تا زمانی که خطر کاهش یابد شروع نشود و اگر کاهش

 ر امكان پذیر نیست فعالیت به کلی انجام نگرددخط

 

 علت ريشه ای چيست؟

علت ریشه ای اساسی ترین عامل یا عوامل سببی است که در صورت اصالح یا حذف  آن ، 

 از رخ دادن مجدد شرایط ، مانند خطا در انجام  یک روش جلوگیری می شود.

 ل ریشه ای(هدف از تجزیه و تحلیل علت ریشه ای )سواالت اصلی تحلی

 باید فهمید:
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 مدیریت درمان استان اصفهان
 چه اتفاقی افتاده است؟ 

 چرا اتفاق افتاد است؟ 

  : )علل سطحی )تقریبی یا واضح 

  علل ریشه ایRoot Cause  )عللی که منجر به علل تقریبی می شود( 

 چه کنیم که دیگر اتفاق نیافتد؟ 

 تمرکز بر فرایند و سیستم ها به جای عملكرد فردی  

 چرا ریشه یابی علل ؟

 . حوادث ناخواسته و جانبی  از عالیم یک ضایعه پاتولوژیک در سازمان است 

 .نارسایی در یک سازمان می تواند موجب وقفه چند سیستم کاری شود 

 .باید به شرایط و اقدامات توجه کرد 

 

 سواالت مورد نظر

 دقیقا چه حادثه نا خواسته ای اتفاق افتاده است؟ 

 حادثه نا خواسته شده است؟ چه زنجیره ای از اتفاقات منجر به 

 آیا حادثه نا خواسته قابل پیشگیری بود؟ 

 آیا هیچكدام از اشتباهات منجر به حادثه نا خواسته شده است؟ 

 علل ریشه ای منجر به حادثه نا خواسته یا هرخطا چه بوده است؟ 

  آیا هر گونه خطا یا علل ریشه ای به خاطرسیستم نامناسب و یا نارسایی سیستم بوده

 ست؟ا

 آیا ما نیاز به طراحی مجدد سیستم داریم؟ 

 اقدامات صورت گرفته توسط پرسنل در پاسخ به حادثه نا خواسته مفید بوده است؟ 

 آیا باید پرسنل  اقدامات ابتكاری انجام دهند؟ 

 آیا درسی از این رویداد آموخته شده است؟ 
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 فرايند تحليل علت ريشه ای

  تشكیل و سازماندهی تیم 

  اتفاق  "چه"تعریف رویداد : مسئله ای که به خوبی تعریف شود به ما می گوید که

این  "چرا"اشتباهی افتاده و بر پیامدهای اتفاق اشتباه متمرکز می شود و نه بر اینكه

  اتفاق اشتباه افتاده است .

 جمع آوری و نگهداشت وثبت  اطالعات 

 مراقبت یا خدمات( شناسایی علل سطحی )مثل شناسایی مسائل مرتبط با 

  مرتبط با درمان : بیشتر به افراد بر می گردد 

 مرتبط با خدمات : بیشتر به سیستم بر می گردد 

  شناسایی علل ریشه ای 

 )شناسایی استراتژی های کاهش خطر )ارائه راه حل 

 )استقرار استراتژی ها )اجرای راه حل 

 گزارش و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته 

 

 شناسايي عوامل دخيل وعلل ريشه ای:  -های تحليل حادثهابزار 

 ( نمودار استخوان ماهیFishbon Diagram) 

 1 ( چراWhy-Why ( : به شناسایی علل ریشه ای کمک می کند. )چگونه

 است که؟ چه چیزی بدانیم در مورد . . .؟(

 تحلیل مانع 

 

علل سطحی و ریشه ای را  كنیک ریشه یابی و بررسی عمیق مسائلت: نمودار استخوان ماهی

 شناسایی می کند و تمام سطوح را در نظر می گیرد:
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 ( در سر ماهیFishbone Diagramمنطقه یا فرایند مورد مطالعه : ) 

  در تیغه های اصلی : گروه های مختلف ریسک و یا دسته بندی های مختلف

 ریسک

 در هر تیغه کوچک: خطر های ویژه مشخص شده برای هر دسته بندی 

 

 تحلیل مانع: 

 بدین منظور است که انجامِ کارِ خطا سخت شود. تحلیل مانع دو کاربرد دارد: 

 گذشته نگر 

 آینده نگر 

مانع: اقدامی کنترلی است که برای پیشگیری از وارد شدن آسیب به موارد آسیب پذیر 

 طراحی و اجرا می شود.

 

 انواع موانع:
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  دستبند شناسایی  –فیزیكی: مثل بارکد 

  طبیعی: مثل ایزوله کردن بیمار 

  اجرایی و مدیریتی: مثل خط مشی شناسایی بیمار 

 انسانی: مثل دو بار چک دارو 

 

 علل ریشه ای

 سوال برای تعیین اینكه علتی ریشه ای است یا خیر:

  اگر نبود مسئله رخ می داد 

 اگر برطرف شود دوباره واقعه رخ می دهد 

 

 ( 5موانع تحلیل علل ریشه ای وقایع)

 فرهنگ تنبیه 

 تأثیر احساسی رویداد بر پرسنل 

 اطالعات ناکافی در مورد رویداد 

  زمان کم  پرسنل برای شرکت در فرایند

 تحلیل علل ریشه ای 

 کمبود منابع الزم برای اجرای استراتژی های بهبود 

 مقاومت در برابر تغییر 

 گرفته ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت 

 

 (2موانع تحلیل علل ریشه ای وقایع )

 عدم حمایت از طرف رهبران 

 عدم حمایت سیاسی در رابطه با مقوله ایمنی و کیفیت بیماران 
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 غرور 

 کمبود دانش 

 

 چندراهكار

  ساده کردن فرایندها 

 فرایند  افراد درگیر یک کاهش 

 کافی  آموزش 

  کار تیمی 

 بهبود ارتباطات 

 

 پذيری، ريسک )خطر( و بحران آسيبفاوت مابين ت

تصور کنید که دو نفر در حال عبور از اقیانوس هستند. یكی از آنها مسافری است که با 

مرگ بواسطة غرق »کند ودیگری بایک قایق پارویی.هر دو در معرض خطر  کشتی سفر می

د، شو ( که بصورت احتمال غرق شدن تعریف میریسکقرار دارند؛ به هر حال خطر)« شدن

 برای هر یک از آنها بسیار متفاوت است.

تواند بعنوان  نامیده شود. بنابراین بحران می بحرانتواند  اگر واقعا غرق شدن اتفاق بیفتد، می

 )تحقق ریسک( دیده شود.« تحقق خطر»

بعالوه، قایقران بخاطر وسیلة حمل نامناسب، بطور آشكار بیشتر در معرض خطر غرق شدن 

 فر کشتی.قرار دارد تا مسا

خطر)ریسک( غرق شدن تنها به نوع کشتی وابسته نیست. توانایی شنا کردن، سالمتی فردی، 

معیارهای ایمنی، ابزارهای حفظ جان، وضعیت کشتی، و ... همه با آن مرتبط هستند. یک 

مسافر مسن، کسیكه توانایی شنا ندارد، در یک کشتی قدیمی مملو از جمعیت و با خدمات 

های نجات کافی ندارد ممكن است بسیار  های نجات مجهز نشده و جلیقه ایقضعیف که با ق
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بیشتر از یک قایقران ورزیده، که توسط یک کشتی حاوی خدمات غریق نجات همراهی 

 باشد.  می پذیر آسیب شده و سریعا قادر به حفظ جان فرد ورزشكار است،

 

 یادگیری از خطاها:

 به حوادث گزارش. است حوادث گزارش بیمار، ایمنی ارتقای برای اساسی جزء یک   

ز خطاهاست که امری اساسی است. ا یادگیری بلكه. بخشد نمی ارتقا را بیمار ایمنی تنهایی

 :شامل تواند می هاروش این جهت شناسایی خطاها، روش های مختلفی وجود دارد. 

 ها،بررسی پرونده 

 ،گزارش دهی خطاها 

 ،استفاده از تجربیات بیماران 

 ،بررسی شاخص های ایمنی بیمار 

 .بررسی شكایات و نتایج رضایتمندی بیماران باشد 

یكی از روش های شناسایی خطا همان گزارش دهی خطاها است که باید ارتباط آن با  

 سطوح باالتر، تعریف شود.

 

 خطا گزارش

 و شود گذاشته اشتراک به افراد تجارب شود می باعث سیستمی هر در ها خطا گزارش

 در مشابه حوادث و اشتباهات تكرار نتیجه در.شود جلوگیری ناخواسته حوادث بروز از

        کاهش بیماران برای آن از ناشی های آسیب و خسارات و مختلف های بیمارستان

 .یابد می
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 : خطا درسنامه

 شما .گردد می ارسال ها بخش به ماهیانه صورت به که شده گزارش خطاهای کلیه آمار

 و ها خطا کاهش در زیر های روش طریق از خطا گزارش با توانید می گرامی همكاران

 :نمایید مرکزمشارکت این در ایمن های مراقبت افزایش

 های صندوق در آن انداختن و ها بخش در خطاموجود گزارش فرم تكمیل 

  دهی گزارش

 گزارش خطا فرم تكمیل 

 ایمیل ارسال  

 پیامگیر تلفن 
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 بخش سوم
 

 ایمنــی
 و

 سالمــت شغلی
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رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی را سالمتی نامند. عاری بودن از (: Healthسالمتی )

بیماری یا نقص عضو الزم است، اما بنا بر این تعریف، فردی را می توان سالم مطلق دانست 

دارای سالمت کامل باشد و به عبارتی باید که از نظر جسمی، روحی و روانی و اجتماعی 

 سالمتی را نسبی در نظر گرفت.

ای، علم و هنر پیشگیری از  بهداشت حرفه(: Occupational Healthای )  بهداشت حرفه

های  آور محیط کار است که سبب کاهش حوادث ناشی از کار، مسمومیت عوامل زیان

 گردد. های شغلی می ای و بیماری حرفه

حفظ سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد در همه مشاغل، جلوگیری از به خطر  اعتال و

افتادن سالمت آنها در برابر مخاطرات ناشی از عوامل مخرب سالمتی، به کار گماری و ابقای 

افراد در محیط کار بر حسب توانایی جسمانی و روانی آنها و به طور خالصه تناسب کار با 

 انسان .

 ای: ت حرفهاهداف بهداش

المللی  ای را کمیته مشترک کارشناسان بهداشت جهانی و سازمان بین  هدف بهداشت حرفه

 اند. کار چنین تعریف کرده

  ارتقاء و تأمین عالی ترین درجه ممكن وضع جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان

 همه مشاغل

 جلوگیری از بیماری ها و حوادث شغلی 

  محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انتخاب کارگر یا کارمند برای

انجام آن را دارد و یا به طور اختصار تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امكان 

 این امر تطبیق انسان با کار
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 ای: مقاصد بهداشت حرفه

 آور محیط کار است.  ای، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان قصد اصلی بهداشت حرفه

 ای عبارت است از: بهداشت حرفهمقاصد تابع 

 افزایش کارآیی شاغلین، کیفیت تولید و استعداد تولید 

 کمک به بهبود در طراحی تولید 

 کنترل و جلوگیری از اتالف انرژی 

 کاهش جابجایی کارگر با کاهش ضریب نارضایتی 

 ایجاد روابط کار صحیح بین همكاران، مدیر و کارگران 

 یمیایی، نظم و نگهداری و حمل و نقل و مصرف آنهاراهنمایی در طبقه بندی مواد ش 

 رابط سیستم های دولتی و قانونی با صنایع 

  کاهش  هزینه هاوغرامت ها 

ای، کلیه مواردی است که  وسعت و دامنه بهداشت حرفه ای: وسعت و دامنه بهداشت حرفه

ه بهداشت افراد بشر در آن مشغول انجام کار و فعالیت هستند، به عبارتی وسعت و دامن

ای از اعماق دریاها )فعالیت غواصان( تا اوج آسمانها )فعالیت خلبانان( و حتی در خانه  حرفه

 دار( است. های خانه )فعالیت خانم

 ای: اصول بهداشت حرفه

ای شامل شناسایی، ارزیابی، تطبیق با استاندارد و کنترل عوامل  اصول بهداشت حرفه

 آورر محیط کار است. زیان

 ان آور محیط کار:عوامل زی
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انسان ها به دلیل انواع آلودگی های موجود در آب، خاک و هوا یا در نتیجه شرایط غیر 

بهداشتی حاکم از نظر تغذیه، مسكن، آموزش و غیره در معرض عوامل و شرایط زیان آوری 

اندازد. نیروهای کار بخشی از کل جمعیت هستند  قرار دارند که سالمت آنها را به خطر می

ای تحت تأثیر شرایط موجود  ه عالوه بر مخاطرات نامبرده، سالمت آنها به مقیاس گستردهک

ای تأمین محیط شغلی سالم   در محل کار آنها قرار دارد. بنا براین هدف در بهداشت حرفه

 است به طوری که سالمت کارکنان را حفظ نموده و بازده کار را افزایش دهد.

 اند: آور محیط کار را به شرح زیر تقسیم نموده ها، عوامل زیان بندی تقسیمدر یكی از انواع 

 )... عوامل فیزیكی )صدا، ارتعاش، حرارت و برودت، پرتوها، فشار 

 )عوامل شیمیایی )جامد، مایع، گاز و بخار 

 )... عوامل بیولوژیكی )باکتری، قارچ، انگل، ریكتزیا و 

 شناسی کار، فیزیولوژی کار( عوامل ارگونومیكی )آنتروپومتری، روان 

 )... عوامل ایمنی )ماشین آالت و ابزار، فردی، حمل و نقل، ساختمان، عمومی و 

 )... عوامل روانی )تبعیض، کار در انزوا، شیفت کاری و 

 )... عوامل مكانیكی )ضربه، فشار، اصطكاک و 

 

سالمت بودن و  ایمنی، در مفهوم کلی در امن و امان بودن یا سالم و(: Safetyایمنی )

 رستگاری و مصونیت داشتن معنا شده است.

شود که با استفاده از آن بتوان نیروی  ایمنی به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می

انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیط های کار به نحو موثری 

ت افزایش کارآیی کارکنان به حفظ و حراست نموده و محیط کار بی خطر و سالم جه

 وجود آورد.
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 -3حفاظت ماشین آالت  -2ایمنی حریق، -5مباحث طرح شده در ایمنی شامل مباحث: 

ایمنی  -1نظم و نظافت کارگاهی  -1ها، احتیاط ها و ...(  طرح ریزی )محل، تأسیسات، ماشین

ایمنی تجهیزات و  -1های حفاظتی  عالیم هشدار دهنده و اخباری، رنگ و برچسب -2فردی 

تدابیر شخصی پیشگیری  -9تدابیر اداری در امر حفاظت و پیشگیری  -0ابزارهای دستی 

سایر موارد نظیر ایمنی حمل و نقل، انبار، عمومی، ساختمان، معدن، نردبان و ...  -58حادثه  و 

 است.

 occupational Health&Safetyای و ایمنی ) سیستم مدیریت بهداشت حرفه

Management System:) ریزی خاص است  دهی شده با برنامه نظامی هدفمند و سازمان

های اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته و  ها، روش که با تهیه دستورالعمل

های  گردد. این سری گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصالح می  مورد بازنگری قرار می

ای را برای یک سیستم مدیریت ایمنی و  ای الزامات ویژه ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه

های ایمنی و بهداشت  کند که سازمان را قادر به کنترل ریسک ای تعیین می بهداشت حرفه

 نماید. ای و انجام اعمال اصالحی می حرفه

-Health, Safety& Environmentسیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

Management System:) ریزی خاص  دهی شده با برنامه نظامی است هدفمند و سازمان

های اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته و  ها، روش که با تهیه دستورالعمل

 گردد. گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصالح می مورد بازنگری قرار می

 عوامل فیزیكی محیط کار:

 ار، ساطع شدن آنها به صورت انرژی است.خصوصیت کلی عوامل فیزیكی محیط ک
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عوامل فیزیكی محیط کار شامل صدا، ارتعاش، پرتوها، فشار، الكتریسیسته، اصطكاک، 

 حرارت و برودت است.

مراحل بررسی عوامل زیان آور: مراحل بررسی شامل شناسایی، ارزیابی، تطبیق با استاندارد و 

 آور است. کنترل عوامل زیان

 صدا:

امواج مكانیكی طولی که عموماً در هوا منتشر شده و در برخورد با گوش : امواج صوتی

 نماییم را امواج صوتی نامند. انسان احساس شنیدن می

 شود. در انسان، صدا در اثر انقباض حرکت تارهای صوتی حنجره ایجاد می

مافوق هزار هرتز  28هزار هرتز صوت و بیش تر از  28تا  28هرتز لرزه،  28ارتعاشات تا 

 شود. صوت نامیده می

 در صدا فاکتورهای شدت، فرکانس و مدت زمان تماس مهم است.

شدت صوتک مقدار انرژی صوتی است که در واحد زمان از واحد سطح عمود بر امتداد 

 انتشار عبور نماید. واحد آن وات بر متر مربع است.

واحد آن دسی بل گیری شده به کمیت مبنا است.  شدت صوت اندازهتراز شدت صوت: 

(dB.است ) 

مقدار انرژی صوتی است که در واحد زمان از یک سطح بسته عبور نماید. واحد توان صوت: 

 آن وات است.

 مقدار نیروی وارد بر واحد سطح را فشار نامند.فشار صوت: 
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 ترین اثرات صدا شامل اثر بر مكانیسم شنوایی، اثرات  فیزیولوژیكی، اثر روانی، مهماثرات: 

 تأثیر بر بازده کار و تداخل با مكالمه است.

ترین اثر صدا اثر بر مكانیسم شنوایی است که به صورت افت  مهماثر برمكانیسم شنوایی: 

 های صوتی است. موقت شنوایی، افت دایم شنوایی )کری شغلی( و ضربه

توان به خصوصیات صدا )شدت صدا، فرکانس صوت،  از عوامل موثر در کری شغلی می

های قبلی و حساسیت و  دت زمان تماس و تداوم صدا( و خصوصیات فرد )سن، بیماریم

 شكنندگی گوش( اشاره نمود.

ازدیاد ضربان قلب، افزایش فشار خون، انقباضات معده و روده، تند اثرات فیزیولوژیكی: 

شدن تنفس، الغری، اختالل در خواب، سردرد، سرگیجه، ضعف عمومی و ... از این اثرات 

 ت.اس

پذیری، خستگی، حالت  ترین اثرات روانی صدا به عصبانیت، تحریک از مهماثرات روانی: 

 توان اشاره کرد. گری، کم حوصلگی و افزایش اختالفات خانوادگی می پرخاش

کاهش بازده کار به ویژه در کارهایی که به تفكر و دقت نیاز دارند از جمله اثر بربازده کار: 

 اثرات صدای زیاد است.

افزایش اشتباهات، کاهش دقت، افت تولید، افزایش ضایعات و افزایش حوادث ناشی از کار 

 نیز از جمله اثرات صدای زیاد است.

شود که کارگر صدای کارفرما و عالیم  صدای زیاد محیط کار باعث میتداخل با مكالمه: 

 اخباری را نشنیده و سبب بروز حوادث شغلی شود.
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کنترل منبع، کنترل انتقال صدا از منبع تا دریافت کننده و کنترل کنترل صدا شامل کنترل: 

 دریافت کننده است.

 وسايل حفاظت فردی:

احساس راحتی فرد هنگام  -5یک وسیله حفاظت فردی، مناسب است که دارای شرایط 

استفاده  -1عدم ایجاد حساسیت و سمیت  -3با دوام بودن  -2استفاده از وسیله حفاظت فردی 

 عدم اختالل در مكالمه باشد. -2کاهش بیشتر صدا و  -1آسان 

 نوع زیر اشاره نمود: 3توان به  های حفاظتی می از انواع گوشیهای حفاظتی:  انواع گوشی

 گیرد. گوشی داخل گوش: این نوع گوشی داخل گوش قرار می 

از محاسن آن به ارزانی، حمل آسان و مناسب بودن جهت محیط های گرم می توان 

 ه نمود.اشار

ترین عیوب آن مشكل بازرسی و امكان عدم استفاده در مواقع عفونت گوش  مهم

 است.

 گیرد.  گوشی روی گوش: این نوع گوشی روی گوش قرار می 

از محاسن آن می توان به نگهداری آسان، بازرسی راحت، دوام بیشتر، عدم 

ش بهتر صدا فراموشی جهت استفاده، امكان استفاده در مواقع عفونت گوش و کاه

 های پایین اشاره نمود. در فرکانس

 پرتو )تشعشع(:

پرتو یا تشعشع انرژی است که به صورت امواج یا ذرات در خالء یا در محیط های مادی 

 توان انرژی عبوری تعریف کرد. شود. به طور ساده پرتو را می منتشر می

 ای و الكترو مغناطیسی است. دسته پرتوهای ذره 2پرتوها شامل 
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ای باردار )آلفا، بتا، الكترون، پروتون، نگانترون، پوزیترون(  نوع پرتو ذره 2ای شامل  پرتو ذره

 ای بدون بار )نوترون( است. و پرتو ذره

های متفاوت هستند)از نزدیک صفر تا سرعت نور( و از هسته یا  ذرات مادی با سرعت

 های متفاوتی دارند. ساختمان محیطی اتم خارج شده و جرم

 نماید. رتو الكترو مغناطیسی بر حسب میزان جذب انرژی در جسم ایجاد یون میپ

 طیف الكترو مغناطیسی شامل دو قسم پرتوهای یون ساز و پرتوهای غیر یون ساز است.

پرتو غیر یون ساز، بخشی از پرتو الكترو مغناطیس است که انرژی کافی برای یونیزاسیون 

 ندارد.

توان پرتوهای فرابنفش، فرو سرخ، مرئی، مایكرو ویو،  ساز می از انواع پرتوهای غیر یون

 رادیویی، فرکانس پایین، فرکانس بسیار کم و فرکانس به شدت کم را نام برد.

این پرتوها در مخابرات، رادار، رادیو، تلویزیون، پزشكی، جوش کاری، فر حرارتی، فر 

 مایكرو ویو، چاپ، رنگ رزی و ... کاربرد دارند.

ونیزان با عبور از محیط،با تولید یون )ذرات بار دار منفی و مثبت (وجذب انرژی در پرتو ی

 جسم ،ایجاد آسیب می نمایید. 

 ها را نام برد. توان اشعه آلفا، بتا، گاما، ایكس و نوترون از پرتوهای یونیزان می

امواج پرتو های ایكس وگاما از بیشترین فرکانس وکوتاهترین طول موج در بین همه  

 نمایند. مغناطیسی برخوردار هستندوبیشترین مقدار انرژی را حمل می
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پرتوهای یونیزان در نیروگاه، معادن، درمان بیماری سرطان، تعیین فرسودگی قطعات، ضد 

عفونی کردن، رادیولوژی، رادیوگرافی صنعتی، جداسازی مایعات، کشاورزی، تعیین حجم 

 دارند.مایعات نظیر آب، نفت و ... کاربرد 

 روشنايي:

نانومتر  108تا  308نور قسمتی از طیف الكترومغناطیسی است که در طول موج امواج مرئی: 

 )میلی میكرون( قرار دارد.

نسبت شار نوری به اندازه سطحی که نور به آن به طور عمودی بتابد را شدت شدت نور: 

 دد.گر روشنایی گویند که برحسب لومن بر مترمربع یا لوکس بیان می

 نتايج سيستم روشنايي مناسب:

دیرتر خسته شدن کارگر و کارمند  -2آسان شدن کار  -5یک سیستم روشنایی مناسب سبب 

دقت و  -2کاهش اشتباه  -1افزایش میل و رغبت به انجام کار  -1افزایش بازدهی کار  -3

 -9و حوصلگی  کاهش عوارض روانی مانند تنبلی، بی -0کاهش حادثه  -1مراقبت بیشتر 

 شود. حفظ قدرت بینایی می

 عوامل موثر در رويت جسم:

عوامل موثر در رویت جسم شامل اندازه جسم، رنگ جسم، زاویه دید، فاصله جسم، مدت 

رویت، شدت نور، انعكاس نور، درخشندگی، تباین، رفت و آمد بین تاریكی و روشنایی و 

 سن فرد است.

 عوامل موثر در انعکاس و جذب نور 

وثر در انعكاس و جذب نور شامل جنس، رنگ، زوایه تابش و صیقلی بودن جسم عوامل م

 است.
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 یابد. با افزایش زاویه تابش، طول موج و صاف بودن جسم، انعكاس افزایش می

 ( اختالف نسبی درخشندگی جسم و زمینه را تباین نامند.Contrastتباین )

 شود. یشتر باشد، جسم بهتر دیده میهر قدر تباین )اختالف نسبی درخشندگی جسم و زمینه( ب

پیشنهاد  5به  3المللی کار نسبت درخشندگی جسم مورد دید و اطراف را  سازمان بین

 نماید. می

درصد )رنگ سفید(،  98تا  08نماید که انعكاس سقف  انجمن مهندسین روشنایی پیشنهاد می

درصد  11تا  21ت درصد )رنگ روشن(، سطح میز و ماشین آال 28تا  18انعكاس دیوارها 

خاکستری( و ستون پایینی درصد )رنگ  31تا  21(، کف کارگاه )رنگ سبز یا خاکستری

 متری کف خاکستری کدر باشد. 5.1دیوار تا 

  منابع روشنایی شامل منابع طبیعی و مصنوعی است.منابع روشنایی: 

ز طریق در و پنجره منبع طبیعی روشنایی، نور خورشید بوده که به طور عمده امنابع طبیعی: 

 گردد. وارد محیط کار می

نور طبیعی به عرض جغرافیایی محل، شرایط آب و هوایی محل، طول روز و فصل سال 

 بستگی دارد.

 این نور به روشنایی مصنوعی به دلیل روانی و هزینه ارجحیت دارد.

و طرز قرار در منابع طبیعی باید به سطح، شیب و تمیزی شیشه، رنگ داخل ساختمان، موانع 

 گرفتن پنجره توجه نمود.

جهت کاهش ورود نور طبیعی و پرهیز از عوارض آن می توان از سایبان یا کرکره استفاده 

 نمود.
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گردد و  این منابع مكمل نور طبیعی است، از طریق جریان الكتریسیته تأمین میمنابع مصنوعی: 

 باید رنگ آن تا حد امكان شبیه نور طبیعی باشد.

در انتخاب منابع مصنوعی باید به شار نوری، بهره نوری، عمر المپ، انتخاب منابع مصنوعی: 

 رنگ نور، درخشندگی المپ و درجه حفاظت المپ توجه نمود.

  ويژگي منابع مصنوعي:

 منابع مصنوعی باید:

 به اندازه کافی و یكنواخت روشنایی داشته باشد. -5

 مقدار روشنایی آن ثابت باشد. -2

 شدت روشنایی مناسب بادش. -3

 درخشندگی آن کافی باشد. -1

 فاصله منابع از هم مناسب باشد. -1

 تا حد امكان شبیه نور طبیعی باشد. -2

 عوامل نامطلوب:

از عوامل و علل سیستم نامطلوب روشنایی کمبود شدت روشنایی، تباین نامناسب، نصب در 

سوسو کردن المپ، رنگ نامناسب، نگه  میدان دید، نصب نامیزان حباب، سیستم نامناسب،

 توان ذکر نمود. داری نامطلوب سیستم و درخشندگی زیاد را می
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 اثرات نامطلوب:

انگیز است به همان اندازه نیز ظریف و بی  چشم همان قدر که عضو خارق العاده و شگفت

آن محافظت  ها از جمله هنگام کار باید از پناه و آسیب پذیر است، بنا براین درهمه زمان

 نمود.

های چشمی اغلب در ساعات کار اتفاق افتاده و ناشی از علل گوناگون است. این  ناراحتی

صدمات ممكن است ناشی از ازدیاد نور، کمبود نور، پرتاب ذرات، اثر مواد سمی، پرتو 

 ایكس یا سایر تشعشعات یونیزان و حرارت باشد.

 عوارض ناشي از ازدياد نور:

ن عارضه ناشی از ازدیاد نور است. این حالت در اثر برخورد مستقیم نور به تری مهم خیرگی:

 آید. چشم و یا انعكاس شعاع تابش نور از سطوح شفاف به چشم به وجود می

 عوارض ناشي از کمبود نور:

هایی که نور مناسب و کافی وجود نداشته باشد به خصوص در مورد کارهای  در کارگاه

 اختالل و کاهش بینایی خواهد شد.ظریف و دقیق باعث 

این عوارض شامل فشار چشم، سر درد، سر گیجه، خستگی، بی میلی نسبت به کار و 

ای است )بیماری نیستاگموس سبب بروز حرکات غیرطبیعی در چشم  نیستاگموس حرفه

شود، در بیماری نیستاگموس کارگران معموالً وقت خروج از معدن متوجه این عارضه  می

کنند که اشیا جلوی چشم آنها  ند. به این ترتیب که به مدت چند لحظه احساس میگرد می

 لرزد. این عارضه ممكن است یک یا هر دو چشم را گرفتار سازد.( می

خستگی فكری، خستگی چشمی و سن از عواملی است که عوارض ناشی از کمبود یا ازدیاد 

 نماید. نور را تشدید می
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 (:پرتو فرابنفش )ماورای بنفش

ای از امواج الكترومغناطیس یونیزان است که دارای طول موج  تعریف: پرتو فرابنفش، دسته

 نانومتر است. 188تا  588

 نماید. اشعه حاصل از تشعشع در منطقه فرابنفش تولید واکنس فتوشیمیایی یا فلوئورسانس می

 انـواع: پرتو فرابنفش بر سه دسته است:

 نانومتر 188تا  351ر تاریک یا ناحیه فلوئرسانس در طول موج یا ناحیه نزدیک یا نو Aناحیه 

 نانومتر 351تا  208یا ناحیه متوسط، موجود در نور خورشید با طول موج  Bناحیه 

 نانومتر یا ناحیه دور، ضدعفونی کردن 208تا  588با طول موج  Cناحیه 

 نامند.  نانومتر را ناحیه خال می 508ناحیه کمتر از 

مشاغل کشاورزی، جوش کاری، رنگ رزی، چاپ و تكثیر، تولید حشره کش  کاربرد: در

، افراد در Dبرقی، صنایع الكترونیک، پزشكی، درمان بیماری پوست، تهیه کنندگان ویتامین 

معرض تماس با المپ فلورسنت و نور خورشید ضدعفونی کردن و ... افراد در معرض تماس 

 با این پرتو هستند.

توان به موارد اثر بر پوست) حساسیت، قرمزی، تیرگی،  پرتو فرانبفش میاثرات: از اثرات 

سرطان، سوختگی و پیری زودرس(، اثر بر چشم )التهاب قرنیه و ملتحمه، سرخی و اشک 

 ریزش(، حساسیت و ترس از نور اشاره نمود.

حدود مجاز: مقادیر حد تماس شغلی برای پرتوگیری از فرابنفش از جدول مخصوص به 

 آید. میدست 
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 پيشگيری و کنترل:

ای زیر جهت کاهش اثرات نامطلوب این پرتو ضروری  رعایت نكات ایمنی و بهداشت حرفه

 است:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند عینک جهت پرتوکاران -5

 استفاده از سپر حفاظتی مناسب -2

 به کارگیری پوشش مناسب مانند لباس و کاله -3

 با تابش مستمر آفتابعدم تماس  -1

 استفاده از سایبان -1

 استفاده از کرم حفاظتی مناسب -2

 نصب سوییچ المپ در خارج اتاق -1

 کاهش زمان تماس -0

 استفاده از عالیم هشدار دهنده -9

 استفاده از سیستم تهویه اتاق ها پس از عملیات ضد عفونی  -58

 المپ های ضدعفونی کنندهاستفاده از رنگ آبی جهت نشان دادن عمل کرد  -55

 تمیز نمودن هفتگی سطح المپ های ضدعفونی کننده -52

درصد قدرت اولیه  18های ضدعفونی کننده، در صورت کاهش بیش از  تعویض المپ -53

 المپ
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 ماه 3اندازه گیری قدرت المپ های ضدعفونی کننده فرابنفش، هر  -51

 پرتو فرو سرخ )مادون قرمز(:

خ، دسته ای از امواج الكترو مغناطیس غیر ینونیزان است که دارای طول پرتو فرو سرتعریف: 

میلیون نانومتر است. اشعه حاصل از تشعشع در منطقه فرو سرخ تبدیل به حرارت  5تا  11موج 

 گردد.  می

نانومتر،  5188تا  118پرتو فرو سرخ بر سه دسته ناحیه مادون قرمز نزدیک با طول موج انواع: 

هزار نانومتر و ناحیه مادون قرمز دور با  38تا  5188قرمز متوسط با طول موج ناحیه مادون 

 هزار تا یک میلیون نانومتر است. 38طول موج 

های حرارتی، فرهای  افراد شاغل در بلورسازی، ذوب فلزات، فیزیوتراپی، کورهکاربرد: 

 مادون قرمز، نانوایی و ... در معرض تماس با این پرتو هستند.

ترین اثرات اشعه مادون قرمز شامل اثر بر پوست )سرخی، تیرگی، رنگی شدن،  مهم اثرات:

ها و تاول(، اثر بر چشم )التهاب قرنیه، التهاب پلک، آب  سوختگی، افزایش رنگ دانه

 مروارید( است.

  پيشگيری و کنترل:

 ترین راه کارهای کنترلی عبارت است از: مهم

 پرهیز از تابش غیر ضروری پرتو 

  نگاه مستقیم پرتو کار به منبع تولید پرتوعدم 

 استفاده از پوشاک مناسب و عینک مخصوص 

 افزایش فاصله نسبت به منبع 

 کاهش زمان تماس 
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 استفاده از شیشه مخصوص جهت جذب پرتو 

 امواج فرا صوت:

امواج فرا صوت شكلی است از امواج مكانیكی است که فرکانس آن باالتر از حد شنوایی 

ر موج شنوایی یا فراصوت یک آشفتگی مكانیكی در یک محیط گاز، مایع و انسان است. ه

نماید.  یا جامد است که به بیرون از چشمه صوتی و با سرعتی یكنواخت و معین حرکت می

شود. اگر ارتعاش ذرات در جهت عمود  در حرکت یا گسیل موج مكانیكی، ماده منتقل نمی

دهد و در صورتی که  یشتر در جامدات رخ میبر انتشار صوت باشد، موج عرضی است که ب

ارتعاش در راستای انتشار امواج باشد، موج طولی است. انتشار در بافت های بدن به صورت 

 امواج طولی است. در پزشكی با این گونه امواج سر و کار داریم.

های زنان و زایمان مانند بررسی  این امواج کاربرد تشخیصی )سونوگرافی(، بیماری کاربرد:

گیری قطر سر )سن جنین(، بررسی جایگاه اتصال جفت و محل ناف،  قلب جنین، اندازه

 ریزی مغزی.  های مغز و اعصاب مانند بررسی تومور مغزی، خون تومورهای پستان، بیماری

سام خارجی در درون چشم، تومور عصبی، خونریزی های چشم مانند تشخیص اج بیماری

های کبدی مانند بررسی  شبكیه، اندازه گیری، قطر چشم، فاصله عدسی از شبكیه، بیماری

پزشكی مانند  های قلبی مانند بررسی اکو کار دیوگرافی، دندان کیست و آبسه کبدی، بیماری

درمانی )سونوتراپی( و کاربرد های دهانی، کاربرد  گیری ضخامت بافت نرم در حفره اندازه

 گرمایی دارد.

توان سوختگی، پارگی کروموزومی و ایجاد حفره در  از جمله خطرات فراصوت میخطرات: 

 های بدن را ذکر نمود. بافت
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 پرتوهای الکترو مغناطيسي:

ای از عوامل فیزیكی محیط کار هستند. با توجه به اینكه مقدار  پرتوهای الكترومغناطیسی دسته

کنند قادر به تولید  های اجسامی که آنها را دریافت می انرژی موجود در فوتون آنها در اتم

 شوند. بندی می یونیزاسیون نیست در مجموعه اشعه غیر یونیزان تقسیم

اشعه الكترومانیتیک از اجتماع یک موج که دارای خصوصیات حرکات نوسانی است و یک 

 آید. فوتون به وجود می

با خصوصیات زمان تناوب، فرکانس ، سرعت انتشار و طول موج مشخص حرکت نوسانی 

 گردند.  می

 آید. به دست می E=hfانرژی موجود در موج )فوتون( با فرکانس موج از رابطه 

گردد. شدت  در اطراف هر جسم باردار، یک میدان یا خطوط نیروی الكتریكی ایجاد می

ار  متناسب با مقدار بار جسم است و هر چه ( حاصل در اطراف جسم باردEمیدان الكتریكی )

شود. شدت میدان الكتریكی یک بردار   از بار دور شویم، شدت میدان الكتریكی کمتر می

 است که مقدار، نقطه اثر راستا و جهت دارد.

گردد  تشكیل می (Hاگر از سیمی جریان الكتریكی عبور کند، پیرامون آن میدان مغناطیسی )

با جریان الكتریكی نسبت مستقیم و با فاصله عمودی هر نقطه تا سیم  که شدت این میدان

 نسبت عكس دارد.

 هرتز است. 388دامنه میدان های فرکانس فوق العاده پایین، شامل فرکانس های صفر تا 

هرتز، کاربرد  28تا  18در این گستره جز فرکانس های مولد نیروی برق و خطوط انتقال 

 صنعتی دیگری نداریم.
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جریان الكتریكی متناوب عموماً جهت تأمین نیروی برق وسایل خانگی، صنعتی و روشنایی  از

نامند و علیرغم کابرد  ها را تحت عنوان فرکانس قدرت می شود. این فرکانس استفاده می

 وسیع، با توجه به قدرت کم میدان آنها، از نظر بهداشتی نگرانی ندارند.

گستره خطوط انتقال فشار قوی، تجهیزات ترانسفور ماتور، کننده در این   عوامل اصلی نگران

اتاقک های قطع و وصل برای کارکنان نگهداری تعادل شبک توزیع برق و کارگران تقسیم 

 ولتاژ است و مهم ترین خطر عمده آنان برق  گرفتگی است.

ع آثار زیست شناختی پرتوها به عواملی چون فرکانس، شدت، زمان تأثیر و توزیاثرات: 

 شود. میدان بر روی فرد در معرض تماس مربوط می

 به طور خالصه می توان گفت:

 های پایین، بسیار کم عمق و  های الكتریكی در فرکانس عمق نفوذ خطوط میدان

 سطحی است.

 های نوری  های حلقه و شبكه های میدان های مغناطیسی خیلی قوی پدیده در شدت

 رسد مشاهده شده است. نظر میهای بسته به  که در هنگام فشردن چشمه

  در اطراف خطوط انتقال نیرو، قدرت میدان می تواند به مقادیر نسبتاض باالیی

های الزم به منظور  ها و مراقبت رسیده و باید در مقابل آثار زیان بار آن، احتیاط

 حفظ سالمتی افراد انجام پذیرد.

 ین باشد و خطرات بهداشتی آثار بیماری ویژهای که همراه با پرتوگیری از این میاد

چشم گیری بر روی کارگران در معرض تماس با این پرتوها گزارش نگردیده 

 است.

تحقیقات فراوانی در خصوص تغییرات کلی بر روی وظایف و اعمال اعصاب مرکزی، اثر بر 

سیستم رفتاری، اتصال یونی در غشای سلولی، وظایف غشای سلولی، سیستم خون ساز، رشد 

 مثل و اثرات ژنتیكی انجام شده است.و تولید 
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 نتیجه تحقیقات به عمل آمده به صورت زیر گزارش گردیده اند:

  کیلو ولت بر متر،  588تغییر بر منحنی نوار قلب و نوار مغزی حیوانات در شدت

 هرتز 28فرکانس 

 اثر بر انتقال سیناپس عصبی و وظایف اعصاب 

  هرتز 52یم در فرکانس درصد کلس 28تا  58تغییراتی در خصوص کاهش 

 های نوتروفیل، رتیكومولیست، ترومبوسیت تغییرات گلبول های سفید، اثر بر سلول 

 های خون اثر بر پالسما، پروتئین، آنزیم 

 هایی چون لرزش مو، خارش، سوزش در پوست، اثر بر سیستم شنوایی و وزوز  پدیده

 کیلو ولت و بیشتر 58گوش در میادین الكتریكی 

 ان میتوتیک، شكست و انحراف کروموزومی در موش هاافزایش میز 

 شیوع رخوت و کسالت 

با توجه به موارد ذکر شده شواهد و تست های مربوط به مطالعات اپیدمیولوژیكی سیم بانان، 

ای و فشار قوی تاکنون نشان نداده است که میدان ها در مخاطره  کارکنان پست برق منطقه

ف او یا اثرات دایمی بر سالمت فیزیولوژیک اعصاب نقشی انداختن استعداد انسان به وظای

داشته باشند. به عبارت دیگر اثرات قطعی زیان بار میادین الكترومغناطیسی با فرکانس فوق 

العاده پایین بر روی سیستم اعصاب و روان، دستگاه خون ساز، ژنتیكی انسانها به اثبات 

 نرسیده است.

 پرتو يونيزان:

  شود و مفهوم  به قابلیت ماده ای معین در گسیل کردن پرتو تلقی میرادیو اکتیویته

های احتمالی بر سالمتی را ندارد. برحسب بكرل یا کوری بیان  شدت پرتو یا زیان

 گردد. می
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 ای،  تابش بر حسب منشا به صورت طبیعی گاز رادن و مصنوعی )نیروگاه هسته

ها، ضدعفونی( وجود  اریصنایع، کشاورزی، کاالی مصرفی، درمان و تشخیص بیم

 دارند.

 شود و بیان گر مقدار  دز تابش بر حسب سیورت )ژول بر کیلوگرم( یا رم بیان می

انرژی تابش جذب شده توسط بافت زنده و میزان تأثیرات آن است. با توجه به 

 شود. بزرگی واحد فوق از اجزای آن نظیر میلی سیورت و میكروسیورت استفاده می

 جایی نقطه اثر نیرو است و برحسب ژول بیان می گردد.انرژی پرتو جاب 

 های ایكس و گاما در هوا به  پرتودهی کمیتی است که برای سنجش میزان فوتون

 شود. شود. بر حسب کولن بر کیلوگرم یا رونتگن بیان می کار برده می

 ها  آهنگ پرتودهی کمیتی است که کل بارهای هم عالمت تولید شده توسط فوتون

گیری نموده و بر حسب کولن بر کیلوگرم  د جرم هوا را در واحد زمان اندازهدر واح

 گردد. ثانیه بیان می

  شدت پرتو انرژی گذرانده از واحد سطح بر راستای انتشار پرتو از منبع تا آن نقطه

 شود. در واحد زمان بوده و برحسب وات بر مترمربع بیان می

  میلی سیورت در سال  2تا  5در طبیعت میانگین دز وارد بر شخص از تابش زمینه

میلی سیورت  1تا  8.2است و یک آزمایش پرتو ایكس موجب پرتوگیری 

 گردد. می

  قانون حفاظت در برابر اشعه ایران به منظور تدوین استانداردهای پایه حفاظت در

برابر اشعه، پیشگیری از بروز اثرات قطعی و محدود کردن بروز اثرات احتمالی ناشی 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده  5320پرتوهای یون ساز در فروردین از 

 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. 5329است و آیین نامه اجرایی آن در سال 
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  اصل بهینه سازیAs Low As, Reasonably,Achievement براساس :

اجتماعی باید تا ها با احتساب عوامل اقتصادی و  اصل بهینه سازی کلیه پرتوگیری

 حد ممكن کم ، موجه و شدنی باشد.

 ای  تواند مانند پرتو ایكس، انرژی هسته پرتو ایكس: منابع مولد پرتوهای یونیزان می

تواند مانند پرتوهای کیهانی حاصل از خورشید  های ساخت بشر باشد، یا می و زباله

لص بدون جرم و بار یا مواد رادیواکتیو پوسته زمین که به صورت ذره یا انرژی خا

 شوند زمینه طبیعی داشته باشند. الكتریكی )پرتوهای الكترومغناطیسی( تابش می

  شود، اما به طور مصنوعی در المپ پرتو ایكس  اشعه ایكس از هسته اتم گسیل می

آید که رادیو اکتیو نیست. با توجه به اینكه المپ با برقراری جریان برق  به وجود می

 توان با کلید قطع و وصل نمود. تولید پرتوهای ایكس را می افتد، به کار می

 گردد. در  پرتو گاما نیز مانند پرتو ایكس از فعل و انفعاالت داخل هسته اتم ایجاد می

 شود. عدد جرمی و عدد اتمی هسته اتم تغییر ایجاد نمی

  پرتوهای ایكس به دو روش خروج الكترون از مدار داخلی اتم الكترون سریع و

هش ناگهانی سرعت الكترون سریع که انرژی از دست رفته به صورت پرتو کا

 گردد. ایكس ظاهر می

توان اتاقک یونیزاسیون )جهت  گیری پرتوهای ایكس می  گیری: از وسایل اندازه وسایل اندازه

تعیین میزان دز در زمان معین( فیلم بج و دزیمتر جیبی )جهت تعیین میزان دز تجمعی بدن(، 

زن )جهت تعیین غلظت  ایگر مولر)جهت شناسایی وجود ذره یونیزان( و کنتور جرقهکنتور گ

 های رادیو اکتیو بدن( را نام برد.  ایزوتوپ

 حدود مجاز:

 خالصه مقادیر توصیه شده برای مواجهه با پرتوهای یون ساز در جدول زیر آمده است.

 جدول مقادیر توصیه شده برای مواجهه با پرتوهای یون ساز
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 مقدار توصیه شده نوع پرتوگیری

 دز موثر

در هر سال )فقط در طی 

 یک سال(

 میلی سیورت 18

میلی سیورت در  28 ساله 1میانگین دوره 

 سال

 دز معادل ساالنه برای
 میلی سیورت 518 عدسی چشم

 میلی سیورت 188 پوست، دست و پا

 

 اثرات ناشي از پرتوهای يون ساز:

 گردد: دسته تقسیم می 3یون ساز به  اثرات ناشی از پرتوهای

  اثرات قطعی و احتمالی: اثرات قطعی در اثر پرتوگیری بیش از حد مجاز ایجاد

 شود. می

 در اثرات احتمالی برای بروز اثرات آستانه دز وجود ندارد.

 افتد که یک   اثرات مستقیم و غیر مستقیم: زمانی اثر مستقیم ناشی از پرتوها اتفاق می

توان  طور مستقیم مورد تابش پرتو قرار گیرد. از اثرات مستقیم پرتوها می مولكول به

به ایجاد وقفه در تقسیم سلولی، جهش ژنی، شكست یا تغییر ترکیب کروموزومی و 

 مرگ سلولی اشاره نمود.

دهد که ملكولی مانند ملكول آب که اهمیت کمتری دارد، به   اثر غیر مستقیم زمانی رخ می

 های فعال تجزیه شود. یكالها یا راد یون

 گردد. اثر غیر مستقیم پرتوها اثر رادیو شیمیایی است که سبب تغییر اجزای شیمیایی سلول می
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  اثرات زودرس و تأخیری بر انسان: عالمت مشترک اثرات زودرس پرتوها شامل

 تهوع، استفراغ، خستگی، افسردگی، تغییرات خونی و افزایش حرارت بدن است.

 پرتوها شامل موارد زیر می باشد: اثرات زودرس

 )اثر بر پوست )سرخی، تاول مرطوب و مرگ سلولی 

  اثر بر عناصر خون )کاهش گلبول سفید، کاهش پالکت، کاهش گلبول قرمز، تهی

 شدن مغز و استخوان از سلول های خون ساز، افزایش عفونت و مرگ(

 )اثر بر سلول جنسی )عقیمی موقت تا عقیمی دایم 

 تم اعصاب مرکزی با عالیم تشنج، اغما، بی هوشی و مرگاثر بر سیس 

  صدمه سلول های پوششی دستگاه گوارش با عالمت اختالل خونی، استفراغ، اسهال

 شدید، کاهش وزن، عفونت داخلی و مرگ

، جهش DNAاثرات تأخیری پرتوها شامل اثر ژنتیكی )شكست کروموزومی، تغییر زنجیره 

 ثر سرطان زایی ) خون، ریه، سینه و ...( است.زایی و سرطان های مختلف( و ا

 پيشگيری و کنترل:

 شورای حفاظت در برابر پرتوها، محدود کردن پرتوگیری را بر سه اصل استوار نموده است.

هر آزمایش و عمل استفاده از پرتوهای یون ساز در صورتی انجام پذیرد که نفع حاصل  -5

 از آن مسلم و آشكار باشد.

هر مورد براساس حداقل پرتوگیری ممكن که منطقاً قابل قبول و مانع مقدار مجاز در  -2

 اجرای طرح نگردد، تعیین شود.

 مقدار معادل برای هر فرد از حداکثر مقدار مجاز تجاوز نكند. -3

 

 توان موارد زیر را نام برد: از جمله اقدامات پیشگیری و کنترلی می
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های ایمنی نصب شده، توجه به  سیستمداری و کنترل  نظارت و کنترل ایمنی دستگاه )نگه -5

اصول ایمنی و راحتی کارکنان هنگام طراحی دستگاه، استفاده از عالیم هشداردهنده 

 مناسب و ارزیابی دوره ای از وضع نشتی دستگاهها(

 استفاده از موانعی نظیر سرب، بتون، آجر، شیشه سرب دار و ... -2

كس مجذور فاصله و در منابع غیر ای شدت پرتو با ع افزایش فاصله، در منابع نقطه -3

 ای شدت پرتو با عكس فاصله نسبت دارد. نقطه

های  حبس و مسدود کردن مواد پرتو زا، جدا نمودن مواد از افراد و استفاده از پوشش -1

 حفاظتی مناسب جهت محل نگهداری

 نگهداری، حمل و نقل و دفع مناسب موارد پرتو زا -1

 توان ذکر نمود: ردی موارد زیر را میکنترل فردی، از جمله موارد کنترلی ف -2

 ... آموزش افراد در خصوص خطرات پرتوها، کار ایمن و 

 کاهش زمان تماس 

 خود داری از ریخت و پاش مواد پرتو زا 

 عدم کار با مواد پرتوزا، در صورت وجود زخم باز 

 شستن دست و لباس پس از انجام کار با مواد پرتو زا 

  مناسب مانند دست کش، پیش بند، عینک، دزیمتر استفاده از وسایل حفاظت فردی

 و ...

 انجام معاینات استخدامی و ادواری 

 عدم انجام کار فرد با بیماری پوستی، خون با مواد پرتو زا 
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 مچهاربخش 

 
 

 ـرانحب ریتمدی
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 مقدمه

کم و بیش و با توجه به ماهیت و فعالیتشان ها و جوامع  ای است که همة سازمان مقوله« بحران»

های مختلف اقتصادی،  ای با آن روبرو هستند. بروز خطرات، سوانح و بحران به گونه

بینی واقعیتی است که بشر در طول  اجتماعی، سیاسی و نظامی به همراه حوادث غیر قابل پیش

ای و  رتباطات ماهوارهتاریخ همواره با آن آشنا بوده است. صنعتی شدن جوامع و گسترش ا

های اجتماعی که همراه  نقل و انتقادات اطالعات به طور وسیع و همچنین بزرگترشدن سازمان

های فراوان تكنولوژیكی و اجتماعی بوده است. نه تنها میزان بروز خطرات غیر  با موفقیت

ان دیگر منتظره را کاهش نداده است بلكه در بسیاری موارد افزایش نیز داده است. به بی

ها  اند و واقعیتی جداناپذیر از ماهیت درونی سازمان ها در سازمان نهادینه گردیده امروزه بحران

ها مجبورند همراه با افزایش پیچیدگی و توان تولیدی خود، توان  اند. از این رو سازمان شده

با های مختلف را در خود افزایش دهند. امری که تنها  رویارویی و مواجهه با بحران

 گردد. های میان مدت و بلند مدت ممكن می ریزی برنامه

 بحران :

بحران در واقع حالتی است کامالً غیر منتظره و غافلگیر کننده که در آن فرصت برای 

های معمول برای  توان از روش گیری بسیار کم است . در چنین شرایطی دیگر نمی تصمیم

الت مدیریت پیش از هر چیزی به تجربه، العمل استفاده کرد. در این ح نشان دادن عكس

مهارت، سرعت، هوشمندی، خالقیت و موقع سنجی نیاز دارد و با توجه به اطالعات موجود 

باید هر چه سریعتر موضوع ارزیابی و نسبت به آن اقدام شود. بحران در واقع وضعیتی است 

انی پدید آمده و یا ظاهر که در اثر رخدادها وعوامل طبیعی و غیرطبیعی )انسان( به طور ناگه

 شود. می

کند و برطرف  همچنین سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می

تعریف بحران بعلت اینكه تا کنون در خصوص آن  دارد. کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری

واقع معادل. ای نیست، واژه بحران در  نظران پدید نیامده است کار ساده توافقی میان صاحب
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Crisis  در زبان انگلیسی است که از پزشكی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده است. در

نظمی شده و به خطر  شود که ارگانیزم دچار بی پزشكی وضعیت بحران بر حالتی گفته می

افتاده است. در زمینه مسائل اجتماعی بحران حالتی است که جامعه و سازمان از نظم عادی 

 شود. دچار آشفتگی میخارج و 

 

 تعاريف بحران :

ای  بینی نشده بحران در واقع شرایط عادی است که در آن مشكالت ناگهانی و پیش  -5

آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجارها وقوانین مرسوم دیگر کارساز  می پدید

 نیست.

 تغـییر عظیمی اسـت که یكبــاره در یک وضعـیت صـورت می پذیرد -2

حادثه ای که بصورت ناگهانی اتفاق افتاده و برطرف کردن آن نیازمند اقدامات   -3

 اساسی و فوق العاده است. 

وقایعی که براعتبارسازمان تاثیردارد، موجب از بین رفتن زمان می شود، یا موجب  -1

 جلب توجه دولت و مردم می شود.

است که باعث  اجتماعی بزرگ و ویژه -بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی   -1

در هم شكسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش های اجتماعی می شود و 

با آسیب های جانی و مالی ، تهدیدها ، خطرها و نیازهای تازه ای که به وجود می 

 .آورد

 

 ويژگي های بحران :

 بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است  -5

که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض  بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی -2

 وقوع بحران نیازمند کمک می شوند

 ماهیت و آثاری طوالنی و استهالکی دارند . -3 
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در وضعیت بحرانی معموالً تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و  -1

 اطالعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص است .

اسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضای واحد زمان موجود برای پ -1

 تصمیم گیری را به تعجب و حیرت وا می دارد .

 محدودیت و فشردگی زمان ، غافلگیری ، استرس و مخدوش شدن اطالعات .-2

 

 انواع بحران

 شوند: به دودسته تقسیم می به لحاظ طبیعت خود  ها بحران

شوند. از قبیل سیل،  هایی هستند که براثر عوامل طبیعی ایجاد می بحرانهای طبیعی:  ـ بحران5

 ، زلزله. سوزی آتش

شوند.  هایی هستند که بر اثر عوامل غیرطبیعی ایجاد می های غیر طبیعی: بحران ـ بحران2

 شوند. ها به چهار دسته تقسیم می های غیرطبیعی در سازمان بحران

انهایی است که در اثر اختالل در کارکرد نظامهای مالی های مالی : منظور بحر الف( بحران

شود از قبیل: مفقود شدن ، اسناد  دهد و موجب آشفتگی اساسی در سازمان می سازمان رخ می

مالی با اهمیت، جعل اسناد مالی با اهمیت ، وارد شدن خسارات شدید مالی ، اختالس ، عدم 

از بین رفتن منابع تأمین وجوه ، شیوع رشوه،  ها، تحقق درآمدها ، افزایش غیر مترقبه هزینه

 ها. بلوکه کردن دارایی

های اطالعاتی امنیتی: بحران است که دراثر اختالل در طراحی، تجهیزات و  ب( بحران

دهد و موجب  ای در سازمان رخ می های حفاظتی، اطالعاتی، امنیتی و رایانه کارکرد نظام

سمع در خطوط  لب و دسترسی غیرمجاز، استراقشود. از قبیل تق آشفتگی در سازمان می

گذاری، ناکارآمدی سخت افزار  ارتباطی اطالعاتی، افشای غیرمجاز اطالعاتی، حساس، بمب

 ها، عدم تبادل و انتقال اطالعات. و نرم افزار، مفقود شد مدارک و داده

انسانی سازمان  هایی انسانی: منظور بحرانی است که دراثر اختالل در کارکرد منابع ج( بحران

شود. از قبیل تحریم کاری، اعتصاب  دهد و موجب آشفتگی اساسی در سازمان می رخ می
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نشسته یا تخصص در محل کار، اعتصاب تهدید کننده، اعتصاب نوبتی، خرابكاری در محل 

کار، اعتصاب ناگهانی و غیررسمی، اشغال محل کار، اعتصاب همدردی، اپیدمی، آشوب 

لم و تجربه در کنار هم در سازمان، بحران نیروی انسانی، ممانعت از کارکنان، کمبود ع

 بكارگیری نیروی انسانی جدید، حاکمیت عملكرد گروههای غیررسمی منفی

د( سایر موارد: از قبیل؛ جنگ شورش وبلوای عمومی، قطع خطوط ارتباطی، برق، آب و گاز 

 در اثر عوارض سازمانی با فراسازمانی.

 :به لحاظ وسعت حادثه ان بندی بحر  تقسیم

 مختص مجتمع وضعیت اضطراری 

 (یا )منطقهیمحل وضعیت اضطراری 

 یمل وضعیت اضطراری  

 المللی ینب وضعیت اضطراری  

 طبقه بندی بحران از لحاط زمانی  :

 ( بحران های ناگهانیabrupt crises  بحران هایی که بصورت ناگهانی و یک)

زمان ثابت  –قابلیت پیش بینی کم -صراحت –سرعت -دفعه به وجود می آیند . 

 وقوع 

 ( بحران های تدریجیcumulative crises   از یک سری مسائل بحران خیز)

شروع شده وبا تقویت در طول زمان بحد آستانه بروز می رسد . تدریجی و تجمعی 

با گذشت زمان احتمال وقوع  –واضح و روشن نیستند  –قابلیت پیش بینی زیاد  –

  .می شود بیشتر 

 مدیریت بحران چیست  :

ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل فعالیتهای الزم برای پیشگیری و  فرایند برنامه

 سازی بعد از وقوع بحران. مداخله در بحران و سالم
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 )چرخه مدیریت بحران (روش شش مرحله ای مدیریت بحران

 مراحل عبارتند از :مدیریت بحران طی شش مرحله قابل بررسی است این 

                                         risk analysis تحلیل خطر پذیری  -5

 prevention                        پیشگیری و کاهش اثرات زیانبار    -2

                                                 preparedness    آمادگی  -3

                                    fore sight پیش بینی و هشدار اولیه  -1

                                                         response   مقابله  -1

                                            reconstruction بازسازی  -2

 تحليل خطر پذيری :

تكنیكی  برای شناسایی و ارزیابی عواملی  که ممكن است موفقیت یک پروژه یا دستیابی به 

 یک هدف را به خطر اندازد است. 

این روش همچنین به تعریف اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمال وقوع و شناسائی 

 رخدادها در محدودیت زمانی برای جلوگیری از اثرات منفی کمک می کند 

 حلیل خطر پذیری :مراحل ت

 شناسائی خطرات 

  ارزیابی خطرات 

 تحلیل مخاطرات 

  تحلیل امكانات و تاسیسات بحرانی 

 تحلیل اجتماعی 

 تحلیل اقتصادی 

 تحلیل زیست محیطی  

 های کاهش اثرات تحلیل فرصت  
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  :پیشگیری و کاهش اثرات زیانبار

مجموعه اقداماتی که پیش از وقوع  بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش 

 اثرات زیانبار آن انجام می شود 

 :مراحل پیشگیری و کاهش اثرات زیانبار

  اجرای برنامه های پیشگیری 

  آموزش همگانی 

 بررسی و شناسائی پتانسیل حوادث 

 رعایت استانداردها در مقاوم سازی 

  رعایت استانداردهای مدیریت بحران 

 تدوین دستورالعمل های  مربوط به مرحله پیشگیری 

  پیش گیری از تأثیرات ناسازگار و پیش روی خطرها 

 

  آمادگي :

دولت و مردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت  –مجموعه اقداماتی که توانائی جامعه 

طمینان از پاسخ گوئی صحیح و موثر به بحران و بحران افزایش میدهد و به منظور کسب ا

 تبعات ناشی از آن انجام می گیرد 

 

 مراحل آمادگی :

  جمع آوری اطالعات 

  پژوهش 

  برنامه ریزی 

  ایجاد ساختارهای مدیریتی 

  آموزش )همگانی ، تخصصی ، نهادهای مدنی ، صنایع و حرف ، رسانه های گروهی

 و صدا وسیما(
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  تامین منابع 

  تمرین و مانور 

  تهیه چک لیست 

  تهیه فهرست امكانات 

  

 :پيش بيني و هشدار اوليه 

توانائی از قبل پیش بینی کردن و اقدام برای پیش بینی هر آنچه در آینده اتقاق خواهد افتاد و 

  یا نیاز به آن در آینده است 

  

 :مراحل  پیش بینی و هشدار اولیه 

  فراهم آوردن پیش بینی های قابل اتكاء و به هنگام و به موقع از خطرها 

  پیش بینی سایتهای ایمن برای نگهداری امكانات و ابزار و  تدارکات خدمات

 بهداشت محیط 

  پیش بینی زلزله های آتی در منطقه و تقویت نیروی امداد و نجات 

 هت امداد و نجاتپیش بینی تجهیزات مورد نیاز در زلزله های بالقوه ج  

 پیش بینی نیروی انسانی متخصص  

  پیش بینی خسارت مالی /جانی در منطقه بر اساس جمعیت مردم 

 پیش بینی بودجه مورد نیاز 

  پیش بینی شرایط ایمن در منطقه 

 

 مقابله:

العاده بدنبال وقوع بحران است با هدف حفاظت از منابع  ارائه خدمات اضطراری و فوق

مختلف سازمان در جلوگیری از گسترش خسارات مقابله در حوادث غیرطبیعی شامل 
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یابی عوامل پدیدآورندة بحران، استفاده از ابزارهای انسانی،  شناسایی دامنه بحران، ریشه

 ز برای مقابله با بحران است.اطالعاتی و فیزیكی مورد نیا

  تامین امنیت 

  ترابری 

  مهار آتش 

  کنترل مواد خطرناک 

  سوخت رسانی 

  انجام برنامه ارزشیابی واجرای تغییرات موردلزوم در برنامه 

  هماهنگی با سایر بخشهای بهداشت و درمان 

 هماهنگی با ارگان های ذیربط بین بخشی  

 نها در محل حادثهفراخوانی نیروهای موظف و استقرا رآ  

  انجام برنامه ارزیابی سریع وضعیت موجود در منطقه آسیب دیده به نحوی که

 ساعت بعد گزارش وضعیت موجود و چگونگی نیازها اعالم گردد.  10حداکثر تا 

  انجام تغییرات الزم بر اساس گزارش ارزیابی سریع 

 بازسازی:

بازگرداندن شرایط یک سازمان آسیب دیده پس از بحران به شرایط عادی با درنظر گرفتن  

 های سازمان موفق و کلیه ضوابط ایمنی. ویژگی

 امدادی پی در پی تا رسیدن و حصول به یک سطح مشخص از  امداد مستمر

 بازتوانی

 م زیرساخت فعالیت های اتخاذ شده پس از یک بحران با دید تعمیر و ترمی بازتوانی

  ها و تأسیسات
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  بازساری فعالیت های اتخاذ شده پس از یک بحران به منظور حصول اطمینان از

 استقرار مجددو تجدید محل 

 :سطوح زماني مديريت بحران

 قبل از وقوع بحران پیشگیری و حفظ آمادگی صورت می گیرد. : قبل از وقوع 

 به هنگام وقوع بحران است.مقابله، امداد و نجات، عملیات مربوط :  حین وقوع 

  که پس از وقوع بحران بازسازی و ساماندهی مجموعه عملیاتی است  :بعد از وقوع

 .صورت میگیرد

 آموزش های الزم جهت مقابله با بحران:

 :بایستی به منظور آگاهی کارکنان از ماهیت خطرات بالقوه و  آموزش نظری

همچنین چگونگی استفاده از تجهیزات در جهت رفع سوانح، اطفاء حریق، امداد و 

 نجات و... و دستورالعملها، برای مقابله با هرگونه شرایط بحرانی صورت گیرد. 

  :ویژه جهت جمع  بایستی به منظور کار با تجهیزات خاص امدادی به آموزش عملی

آوری سانحه و چگونگی انتقال و نجات افراد در وضعیتهای اضطراری کارکنان 

آموزش عملی ببینند. با این آموزش کارکنان آمادگی الزم را جهت مقابله با یک 

 شرایط بحرانی به دست خواهند آورد. 

 :)یت برای بایستی به منظور آگاهی از توانایی افراد وتمرین در مدیر مانور )تمرین

واکنشی موثر در مقابل شرایط بحرانی در مقاطع زمانی مختلف نسبت به انجام 

مانورهای آزمایشی اقدام نمود. عالوه بر مراحل فوق و داشتن دانش و آگاهیهای 

الزم متصدیان به کمک مانور شرایط روحی و روانی مناسب برای رویارویی با 

ه عبارت دیگر مانور شرایط وآمادگی بحرانهای واقعی را به دست خواهند آورد. ب

بكارگیری دانش وابزار  وتجهیزات را در یک موقعیت واقعی برای مسووالن وافراد 

 .درگیر  رافراهم می آورد
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 چرخه عدم آمادگی مراکز درمانی درحین بحران

 
 

 

 

 

 

عدم آمادگی مراکز 

درمانی در حین بحران 

آن پیامدهايو   

از دست 
رفتن توانايي 
ها و منابع 

احتمال بروز  جامعه 
 آشفتگي

ارائه خدمات 
 نامناسب

امکان افشای 
اطالعات 
 محرمانه

عدم تامين 
نيازهاي 

 آسيب ديدگان
غير فعال 

شدن 
 بيمارستان

عدم استفاده از 
 فناور ی های

   

عدم رعايت 
 منافع سازمان

آسيب 
 فيزيکی 

اختالل در 
عملکردو 

 ماهيت
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 بخش پنجم
 

 بهداشـت محیط
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 محيطبهداشت 

درصد سطح زمین را اقیانوس ها و دریاها اشغال کرده است.  0/18در حال حاضر  : آب

میلیون متر مكعب است که  5318مقدار آبی که در این پهنه وسیع جمع شده کمی بیش از 

های قطبی و  درصد به اشكال یخ 23/5گیرد و  درصد آب های زمین را در بر می 90.1بالغ بر 

های آب شیرین  ها و دریاچه میلیون کیلومتر مكعب(، رودخانه 50های نقاط بلند زمین )  یخ

/. میلیون کیلومتر 21های زیر زمینی شور و شیرین برابر  /. میلیون کیلومتر مكعب( و آب21)

 مكعب است. 

د /. میلیون کیلومتر مكعب آب در اختیار دار1انسان برای رفع نیازهای روزمره خود کمتر از 

ها خیلی کم است، اما از نظر نقش اساسی که در  که اگرچه در مقام مقایسه با آب اقیانوس

 ای است. ها دارد دارای اهمیت ویژه حیات انسان

خواص آب در سه بخش فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی مورد بحث قرار خصوصیات آب: 

 گیرد. می

 خواص فیزیكی آب:

ابل مشاهده با چشم و خواص فیزیكی غیر قابل این خواص به دو نوع خواص فیزیكی ق

 شود. مشاهده با چشم تقسیم می

 این خواص عبارت است از:خواص فیزیكی قابل مشاهده با چشم: 

کدورت: کدورت آب اغلب به واسطه وجود مواد معلق و کلوئیدی موجود در آن  -5

 است.
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پذیر، عناصر فلزی در بو و مزه: آب آشامیدنی باید بی بو باشد. به دلیل مواد آلی فساد -2

ها، تجزیه گیاهان آبزی، محصوالت حاصل از کلرینه نمودن آب نظیر  آب، جلبک

 آید. کلروفنل ها به وجود می

آید. آب  رنگ: در اثر موادی نظیر آهن، منگنز، گیاهان و ... در آب به وجود می -3

 آشامیدنی باید بی رنگ باشد.

 خواص عبارت است از:این خواص فیزیكی غیر قابل مشاهده با چشم: 

درجه حرارت: با افزایش درجه حرات، اکسیژن محلول در آب کم شده سبب کوچ و  -5

شود. آب زیاد سرد اثرات بدی بر دستگاه گوارش انسان دارد و آب با  ها می مرگ ماهی

 مزگی دارد و گوارا نیست. درجه حرارات زیاد، حالت بی

 درجه سانتی گراد است. 52تا  0ین مناسب ترین درجه حرارت برای آب آشامیدنی  ب

قابلیت هدایت الكتریكی: عكس مقاومت الكتریكی است و نشان دهنده میزان امالح  -2

 محلول در آب است.

درجه سانتی گراد  1سانتی متر مكعب آب است که در دمای  5وزن مخصوص: وزن  -3

 حداکثر مقدار را دارد.

1- PHضد عفونی، انعقاد و ته نشینی و  : نشان دهنده اسیدی و قلیایی بودن آب است. در

 گردد. ها اثر داشته و سبب خوردگی آنها می سختی گیری آب نقش داشته و بر لوله

 دهد. در جدول زیر مواد شیمیایی موجود در آب و اثر آنها را نشان می

 جدول مواد شیمیایی موجود در آب و اثرات زیان آور آن

 

 اثرات نام ماده

 آهن
 ایجاد رسوب و لكه می گردد.سبب تغییر مزه، 

 بیشتر به صورت سولفات، کربنات و بی کربنات است.
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 منگنز
 شود. سبب تغییر مزه و ایجاد لكه می

 بیشتر به صورت سولفات و بی کربنات است.

 کلر
 شود. به دلیل شوری در غلظت باال استفاده نمی

 اغلب به صورت کلرید سدیم و پتاسیم است.

 سولفات
 زه آب و بروز اسهال در افراد می شود.سبب تغییر م

 اغلب به صورت سولفات سدیم، پتاسیم ،کلسیم و منیزیم است.

 مواد ازتی
 نیترات زیاد سبب بیماری بچه آبی می شود.

 بیشتر به شكل اسید نیترو، اسید نیتریک و آمونیاک است.

 سرب
باعث کم خونی، ایجاد خط آبی بر روی لثه، ناراحتی بلع، شكم 

 شود. ها نیز می مسمومیت و باعث خوردگی لولهو 

 آرسنیک
 مشكوک به سرطان زایی است.

 از فاضالب صنایع و کشاورزی وارد آب می شود.

 فنل
 سبب تغییر طعم و بوی آب می شود.

 در صنایع کاربرد دارد.

 روی
 سبب تغییر مزه آب می شود.

 در صنایع کاربرد دارد.

 ید
 شود.کمبود آن سبب گواتر می 

 به آب و نمک افزوده می شود.

 فسفات
 پالنكتون ها جهت رشد به آن نیاز دارند.

 در پاک کننده ها و فاضالب یافت می شود.

 فلوئور
 افزایش آن سبب لكه زرد دندان و بیماری استخوانی می شود.

 کمبود آن سبب پوسیدگی و کرم خوردگی دندان می شود.

 سم کشنده ماهی است. سیانید
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 شاورزی و صنایع به کار می رود.در ک

 کادمیم
سبب ناراحتی و شكنندگی استخوان ها )بیماری آخ آخ( می 

 گردد.

 جیوه

سبب اختالل حس المسه، شنوایی، لرزش بدن، دست و مرگ 

 می شود.

 از فاضالب صنایع وارد آب می شود.

 کربن دی اکسید
 نقش مهمی در تولید جلبک دارد.

 مسی و ... اثر دارد. بر لوله سیمانی، بتونی،

 اکسیژن
 کاهش آن سبب کوچ ماهی ها و مرگ آبزیان می شود.

 اکسیژن آب از فیتو پالنكتون و اتمسفر تهیه می شود.

 

وجود کاتیون های دو ظرفیتی مانند کلسیم و منیزیم با آنیون هایی مانند نیترات و سختی آب: 

دیگ بخار، گرفتگی در  شود. آب سخت سبب رسوب در کربنات باعث سختی آب می

شود.  های انتقال، ایجاد لک بر لوازم، رنگین شدن ظروف سفالی و دیر پز شدن غذا می لوله

 جهت سنجش آن از روش کمپلكسومتری استفاده می شود.

 سختی بر سه قسم کل، دایم و موقت است.

 سختی کل، جمع سختی دایم و موقت است. -5

از بین می رود. سختی همراه آنیون کربنات و بی سختی موقت یا کربناته، در اثر حرارت  -2

 کربنات است.

سختی دایم یا غیر کربناته، سختی کاتیون های دو ظرفیتی منیزیم و کلسیم با آنیون های  -3

 شود. کلرید، نیترات و سولفات است که با جوشاندن ته نشین نمی
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 خواص بیولوژیكی آب:

ده می توان به باکتری، ویروس، کرم ها و های موجود در آب آلو از جمله میكرو ارگانیسم

 سموم تولیدی را نام برد.

آب در انتقال و انتشار بسیاری از بیماری های مهم میكروبی، ویروسی و انگلی نقش عمده 

 ها گردد. تواند سبب انتقال بیماری های زیر می ای بر عهده دارد و به روش

ی از طریق مدفوع و ادرار بیمار یا روش مستقیم: در این روش عامل ایجاد کننده بیمار -5

نماید. با آشامیدن چنین آبی یا تماس  شود و آب را آلوده می راه های دیگر وارد آب می

 نماید. با آن عامل بیماری به طور مستقیم وارد بدن شخص سالم شده و او را بیمار می

های عفونی  واع اسهالیابند حصبه، وبا، ان هایی که از این طریق انتقال می ترین بیماری مهم

های ویروسی منتقله از طریق دستگاه  باسیلی و آمیبی، یرقان عفونی، فلج اطفال و سایر بیماری

های  های دستگاه تنفسی فوقانی که از طریق استحمام در آب گوارش و بسیاری از عفونت

 شوند، هستند. آلوده به انسان منتقل می

یطی برای رشد و تكثیر ناقل بیماری است و روش غیر مستقیم: در این روش آب فقط مح -2

 خود به طور مستقیم در انتقال بیماری نقش ندارد.

 ها را نام برد. ها می توان ماالریا، تب زرد و انواع آنسفالیت از این گروه بیماری

های  ها نقش توأم مستقیم و غیر مستقیم را دارد. بیماری آب در انتقال بعضی از بیماری -3

گردد و هم آب  ر اثر آشامیدن یا تماس با آب آلوده به انسان منتقل میاین گروه هم ب

وسیله ای برای نگهداری و پرورش میزبان عامل بیماری است. به این ترتیب آب در 

 انتقال بیماری دو نقش کامالً مجزا را بر عهده دارد.

ده دارد. ها نقش مساعد کننده شرایط انتقال را بر عه آب در انتقال بعضی از بیماری -1

ها قرار می گیرند. مثالً برای  های انگل رود انسان در این گروه از بیماری بسیاری از کرم



  

68 

 

 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
رشد جنین در داخل تخم و تبدیل آن به نوزاد آسكاریس )کرم آسكاریس یا انگل 

دار که انگل روده  های قالب روده( آب به صورت نم در زمین الزم است. یا برای کرم

وجود رطوبت کافی در خاک برای ادامه حیات و حرکت  کوچک انسان هستند،

 ضروری است.

 

 حداکثر مطلوب و حداکثر مجاز:

 نماید.  ها نمی حداکثر مطلوب مقداری مناسب است که ایجاد بیماری و ناراحتی برای انسان

 رساند. حداکثر مجاز مقادیری است که میزان بیشتر از آن به انسان، وسایل و ... صدمه می

 آلوده کننده آب ها: منابع

منابع آالینده آب، با توجه به منشا آلودگی شامل آلودگی ناشی از فاضالب شهری، صنایع و 

 کشاورزی است.

 تصفیه آب: 

های مختلفی برای تبدیل آب های طبیعی یا خام به آب های سالم و قابل قبول مصرف  روش

 صات آب خام دارد.کنندگان وجود دارد و روش انتخابی تصفیه بستگی به اختصا

مراحل تصفیه آب آشامیدنی شامل آشغال گیری، ته نشینی و انعقاد، صافی، ضد عفونی و 

 روش های متفرقه مانند هوا دهی، کاهش سختی، افزایش ید و فلوئور و ... است.

های شیمیایی مانند استفاده از موادی نظیر پر  جهت ضد عفونی آب از روشضدعفونی: 

)اثر بر ویبریو کلرا(، ید، ازن، کلر و روش فیزیكی مانند حرارت و پرتو منگنات پتاسیم 

 فرابنفش )گران است( استفاده می شود.
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ازن ضدعفونی کننده بسیار خوبی است که آب را گوارا می کند، اما گران است و تهیه آن 

لر بهترین ضدعفونی کننده که کاربرد فراوان دارد ک مشكل است و خاصیت ابقایی ندارد.

های  درصد کلر( در تصفیه خانه 11های بزرگ و پرکلرین )پودر با  )گاز کلر در تصفیه خانه

شود( است. این ماده  به راحتی تهیه شده، اکسیدکننده مناسب بوده و  کوچک استفاده می

 نسبتاً ارزان است.

و  ، حرارت ، آلودگی آب، نوع ترکیب کلرPHمیزان الزم کلر برای تصفیه آب بستگی به 

 درجه خلوص آن دارد.

گرم کلر الزم است که با افزودن این میزان کلر  1تا  3معموالً برای هر مترمكعب آب، 

 شود. پی.پی. ام می 8.0تا  8.2باقیمانده آب 

ماند و  ها در آب باقی می کلر باقیمانده میزان کلری است که پس از نابودی میكرو ارگانیسم

شود. افزودن کلر به آب توسط کلریناتور  گرفته می جهت آلودگی ثانویه شبكه در نظر

 گیرد. )گازی یا مایع( دستی صورت می

 شود. برای اندازه گیری کلر باقیمانده از کلرسنج )کیت کلر( استفاده می

دقیقه الزم  51تا  58های آب زمان ماند  بازده کلر در آب به زمان ماند بستگی دارد. در نمونه

دقیقه زمان الزم است تا  38های فاضالب  م شود. برای نمونهاست تا واکنش کلر انجا

 های کلر انجام شود. واکنش

 آزمایش آلودگی آب:

آزمایش آب جهت تعیین میزان مواد شیمیایی موجود در آب )آهن، نیترات، کلسیم، سرب و 

ا ...( خواص فیزیكی )حرارت، هدایت الكتریكی و ...( و مواد بیولوژیكی )کلی فرم،باکتریه

 گیرد. ،کرم و انگل( صورت می
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ترین آزمایش میكروبی آب تعیین میزان کلی فرم )باکتری گرم منفی( و کلی فرم   مهم

 مدفوعی است. این باکتری شاخص آلودگی آب به فاضالب است.

 مواد زايد خطرناک:

آورند. سه محور در این  این مواد بیشترین ضرر را برای انسان و محیط زیست به وجود می

 خصوص باید مد نظر قرار گیرد.

 خواص انواع مواد زاید خطرناک -5

 پروسه هایی که مولد این مواد هستند. -2

 ترکیبات و موادی که سبب خسارت بر انسان و محیط زیست هستند. -3

نامند که دارای توان تخریب و یا آسیب به سالمت و  مواد زاید جامد خطرناک را موادی می

 . این مواد یک یا چند خواص زیر را دارد:بهداشت انسان و کره زمین است

 پایداری در طبیعت و غیر قابل تجزیه بودن در محیط -5

 کشنده بودن جهت موجودات زنده -2

 دارای قدرت انبساط بیولوژیكی -3

 دارای اثر مخرب و تجمعی -1

به طور کلی ترکیبات زاید خطرناک به موادی گویند که دارای یک یا چند ماده با خواص 

محرک و  -2سمی، -1زیان آور،  -1قابل اشتعال،  -3اکسید کننده،  -2ر، قابل انفجا -5

ایجاد کننده گازهای سمی و  -58عفونی و  -9سرطان زا،  -0خورنده،  -1سوزش آور، 

 خورنده در تماس با آب و هوا است.

این مواد به پنج گروه مواد رادیواکتیو، مواد زاید سمی شیمیایی، انواع مواد زاید خطرناک: 

 گردند.  مواد قابل اشتعال، مواد قابل انفجار و مواد زاید بیولوژیكی تقسیم می
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دسته  3مواد رادیو اکتیو: از مهم ترین مواد خطرناک محسوب می گردند. این زباله ها  -5

ای،  های مذکور در نیروگاه هسته قوی، متوسط و ضعیف هستند. اغلب زباله

 و ... وجود دارند. ها، رادیو گرافی، رادیو تراپی آزمایشگاه

مواد شیمیایی سمی: این مواد بسیار متنوع بوده و در بیمارستان، انبار مواد شیمیایی،  -2

گردند. به طور عمده شامل فلزات  شرکت ساختمانی، انرژی اتمی و ... استفاده می

 معدنی، اسید، باز، نمک، مواد آلی، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار است.

ها و مراکز تحقیقاتی بیولوژیكی  اصلی ترین منبع این مواد بیمارستان مواد بیولوژیكی: -3

های عفونی، مواد زاید اتاق عمل، سرنگ و سر سوزن، باند و ...  است. از جمله آنها بافت

 توان نام برد. را می

ای از مواد شیمیایی خطرناک هستند. اغلب به صورت مایع  مواد قابل اشتعال: دسته -1

شویی، تصفیه مواد نفتی، حالل های آلی، پالستیک و ... به  گاه، خشکهستند. در پاالیش

 روند. کار می

ای انجام پذیرد. قبل از انجام اقدامات  * باید درخصوص کلیه مواد مذکور تمهیدات ویژه

کنترلی باید بررسی نمود که کدام یک از اقدامات زیر را می توان انجام داد و سپس مواد 

 د.ی خاص و مناسب قرار داد و راه کنترلی مناسبی جهت آن اتخاذ نموبند زاید را در طبقه

 آیا امكان کاهش یا حذف ماده زاید در فرآیند وجود  دارد؟ -5

 آیا ماده زاید توانایی بازیابی مواد یا انرژی را دارد؟ -2

 آیا دفن ماده مناسب و قابل قبول است؟ -3

 رد؟آیا امكان یافت محل مناسب )دور از محل زندگی( وجود دا -1

 آیا با تجزیه مواد، امكان بی خطر کردن آن وجود دارد؟ -1

آیا امكان جامد سازی یا محدود کردن )کپسول سازی(، جهت تسهیل در دفن زمین  -2

 وجود دارد؟

 آیا امكان غرق ماده در دریا وجود دارد؟ -1
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 مدیریت مواد زاید خطرناک:

 گردد. سیستم کنترل و دفع مواد زاید به دو بخش تقسیم می

آمیز مربوط است مثل مواد خانگی یا موادی که  اول به مواد زاید صنعتی غیر مخاطرهبخش 

 تواند به عنوان ماده خام استفاده شود. قابل بازیافت بوده و یا در سایر صنایع می

 آمیز است. بخش دوم مربوط به ماده زاید مخاطره

ذخیره در محل، حمل گانه تولید، جمع آوری،  0مدیریت مواد زاید خطرناک شامل مراحل 

و نقل، پروسه و بازیابی، دفع، کاهش سمیت و تقلیل پتانسیل ایجاد مخاطرات و مراقبت بعد 

 از دفع است.

 شش مورد اول مشابه دفع مواد زاید شهری است.

تولید: با کوشش در جهت کاهش تولید مواد زاید، اصالح فرآیند و انتخاب فرآیند و  -5

 م مواد زائد را کاهش داد.توان حج مواد اولیه مناسب می

آوری مواد بدون دخالت دست، قرار دادن مواد در ظروف  آوری و ذخیره: جمع جمع -2

 ای( از جمله موارد است. مناسب )نگهداری اسید در ظرف شیشه

گردند. حمل آن توسط افراد مجرب  حمل و نقل: مواد با کامیون، کشتی و ترن حمل می -3

 شود. های معین انجام می دستورالعملآموزش دیده و براساس 

هایی چون تلنبار مواد بر زمین، تزریق در اعماق زمین، ذخیره در زمین،  دفع: روش -1

ریختن در دریا، تصفیه بیولوژیكی، سوزاندن در خشكی، ذخیره موقت و دایمی، تصفیه 

 در روی زمین و دفن بهداشتی از جمله موارد مذکور است.

ارد به تثبیت مواد، کاهش حجم، جداسازی، سمیت زدایی، کاهش سمیت: از جمله مو -1

 توان اشاره نمود. تجزیه و محصور کردن می
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در زمینه مدیریت مواد زاید صنعتی و خطرناک برای تعیین الویت ها و انجام اقدامات عملی، 

در شرایط محدود بودن منابع، به استراتژی های تشخیص و تعیین مقدار مخاطرات ناشی از 

 زاید نیاز دارند.مواد 

نكات مهم: در یک سیستم کنترل ملی موفق چهار عامل اساسی زیر باید مورد توجه قرار 

 گیرند:

 قانون و آیین نامه های اجرای -5

 وسایل و روش های اجرایی مناسب -2

تسهیالت مناسب برای بازیافت، تصفیه و دفع و در صورت لزوم بازیابی مواد و انرژی از  -3

 ضایعات

های آموزشی جهت مدیران به منظور افزایش آگاهی آنها در رابطه با  برگزاری دوره -1

 اجرای وظایف

 

 فاکتورهای مهم:

گروه صنعتی، مالكیت و  -5فاکتورهای مهم در مطالعه مدیریت مواد زاید صنعتی شامل  

مواد اولیه و  -1سطح کل و سطح زیربنا،  -3تعداد کارکنان،  -2نحوه اداره صنعت، 

حجم و  -1نوع ترکیب مواد زاید تولیدی،  -2نوع آب مصرفی،  -1، محصوالت تولیدی

آوری، وضعیت بهداشتی  نوع ظرف ذخیره، زمان ذخیره، فراوانی جمع -0وزن مواد زاید، 

آوری، حمل و  ارگان های مسؤول جمع -58فاصله محل ذخیره تا محل تولید،  -9ظروف، 

روش  -52ها( ، مسافت رفت و برگشت، وسیله حمل و نقل )نوع و وضعیت آن -55نقل مواد، 

نوع، حجم، روش  -51روش بازیافت، نوع مواد بازیافتی و کاربرد آن،  -53دفع نهایی، 

 خط تولید و نوع عملیات است. -51تصفیه و دفع نهایی فاضالب و 
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 مبارزه با حشرات و جوندگان:

خصوص حشراتی در اغلب اماکن کنترل حشرات بستگی زیادی به تمیزی محیط دارد. در 

مانند پشه و مگس وجود آنها به محیط کار بستگی ندارد و کنترل آن بستگی به درجه 

 آید. ای است که در منطقه در مورد این حشرات به عمل می مبارزه

حشرات و جوندگان در ایجاد و انتقال بیماری، وارد نمودن خسارات به اموال، غذا، دام ... 

 اهمیت خاص دارند.

های مبارزه با این موجودات از بین بردن کانون تولید حشرات، عدم دسترسی به  لیتاز اهم فعا

 توان ذکر نمود. غذا، بهسازی محیط و ... را می

 مگس:

ترین و بیشترین حشره نزدیک به انسان است. این حشره خاکستری رنگ و  دارای  معروف

سان و حیوانات، پسمانده بدنی با سه قسمت سر، سینه و شكم است. در بهار روی مدفوع ان

گذارد. چرخه  تخم می 518تا  18گذاری نموده و هر بار  غذا، سبزی پوسیده، زباله و ... تخم

 روز است. 21تا  51روز و طول عمر آن  28تا  0کامل تخم تا بلوغ 

حرارت، رطوبت، باد، نور، محل استراحت برای مگس مهم است. از عادات این حشره دفع 

اغ،تمایل به پرواز در روشنایی، استراحت بر سطح عمودی و اشیای آویزان را مدفوع و استفر

توان ذکر نمود، این حشره روی مواد استفراغ نموده تا محلول شده آنها را در حالت مایع  می

 مند است. بمكد. مگس بالغ به ترشح زخم، مدفوع ، خلط عالقه

تافیلوکكی، سالمونال، تراخم، سیاه های اسهال، حصبه، وبا، مسمومیت اس مگس ناقل بیماری

زخم و ... است و از طریق استفراغ، مدفوع و روش مكانیكی )پا و موی زیر شكم( بیماری را 

 دهد. انتقال می
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های بهسازی محیط )بهترین و موثرترین روش( شامل نابودی منبع تولید،  مبارزه با آن از روش

فع مناسب زباله، آموزش، توری، در فنر دار، آوری و قرار دادن زباله در ظرف بسته، د  جمع

پاشی، طعمه، استفاده از سمومی چون  کش )سم بیولوژیكی )مرغ، انگل و عقیم کردن(، حشره

 گیرد. کلرووس( و ... صورت می پاراتیون، دی

 شپش:

روز است. بر  18تا  38شود. طول عمر آن  ای که در مناطقی با بهداشت پایین یافت می حشره

شپش سر، تن و عانه است. این حشره دگردیسی ناقص دارد )شكل تخم آن شبیه سه نوع 

شپش بالغ است.( و دارای زندگی انگلی است. شپش تن به طور غیر مستقیم )اتاق، شانه، مبل 

شود. داخل درز لباس و نزدیک  و ...( و مستقیم )تماس در زندان، مدرسه و ...( یافت می

 خواری روی پوست می رود. بار جهت خون کند و روزی یک پوست زندگی می

شپش بدن ناقل تیفوس اپیدمیک )مدفوع(، تب راجعه شپش )له کردن( و تب خندق 

 )مدفوع( است.

بهترین راه های مبارزه با شپش حفظ نظافت )شستشوی مو، استحمام، تعویض مرتب لباس، 

 18تماس با آب  شانه کردن و کوتاه کردن مو(، روش فیزیكی )حرارت نظیر اتوی لباس،

کشد.(  دقیقه حشره را می 58درجه به مدت  18درجه سانتی گراد به مدت یک دقیقه و آب 

کش با موادی چون ماالتیون، بایگون،  و روش شیمیایی )شامپو، پودر، لوسیون حاوی حشره

 ( است.HCHکوپكس و هگزاکلروسیكلوهگزان )

 ماند. روز زنده می 58شپش با تكر انسان حداکثر 

 شه:پ
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این حشره دارای دگردیسی کامل است )شكل تخم آن متفاوت با پشه بالغ است.(. از انواع 

 پشه، سه نوع کولكس، آنوفل و مانسونیا مهم است.

پشه با نیش زدن بزاق ترشخ نموده و اثر نیش زدن در افراد حساس به شكل خارش، سوزش، 

ده )معموالً یک شب در میان خون نماید. پشه ماده خون خوار بو سرخی و گاهی تب بروز می

گذاری صورت  نماید.( و این خون خواری به منظور رسیدن به تخمک و تخم خواری می

 کشد. ساعت طول می 10ریزی  گیرد. هر دوره تخم می

 نماید. پشه آنوفل ناقل ماالریا و پشه آیدیس ایجاد تب زرد می

ه از پشه بند، توری، لباس آستین بلند، کنترل پشه از روش های پرهیز از نیش زدن پشه )استفاد

مواد دور کننده، محل زندگی دور از آب باتالق(، مبارزه با الرو )کاهش منابع الرو به روش 

شیمیایی )استفاده از ماده ای  مانند نفت( و بیولوژی و ژنتیكی )استفاده از قورباغه، ماهی، 

ارزه با بالغین )استفاده از میكروب، کرم، ویروس، عقیمی و تغییر ترکیب جنس( و مب

کش فسفره مانند  کش کلره مانند د.د.ت، هگزاکلروسیكلوهگزان، دیلدرین، حشره حشره

کش پیرتیروئید مثل  کش کاربا مات مثل بایگون، حشره  دیازینون، ماالتیون، پاراتیون، حشره

 پرمترین و کوپكس( است.

خستگی و درد مفصل( و لیشمانیوز ) پشه خاکی بیماری ویروسی )تب، سردرد، بی اشتهایی، 

 دهد. جلدی احشایی)سالک(، جلدی مخاطی( را انتقال می

 سوسک:

ای است با سه جفت پا و آنتن هایی در محل سر جهت شناسایی محل و سنجش  حشره

توان ذکر  ترین آن دو نوع سوسک آمریكایی و آلمانی را می رطوبت محیط دارد. از معروف

 نمود.
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حشره در اماکن گرم و مرطوب و تاریک مثل حمام، آشپزخانه، محل زندگی این 

 شوفاژخانه، زیرزمین، مجاری چاه فاضالب، اطراف لوله آب گرم و ... است.

سوسک به زندگی دسته جمعی، ریختن مدفوع و استفراغ و ترشحات غدد خارجی در 

 مند به خلط، مدفوع، پسماند مواد غذایی است. اطراف عادت دارد. عالقه

 ین حشره:ا

به طریق مكانیكی مانند حمل عامل از مخزن آلودگی به ماده غذایی، ظروف و  -

 کند. پوست بدن بیماری زایی می

در محیط هایی مانند بیمارستان عامل بیماری های عفونی اسهال، حصبه، سل، وبا و  -

 ... است.

مواد مترشحه از غدد بدن، مدفوع و استفراغ آن سبب حساسیت و و اکنش های  -

 گردد. روانی می

نماید، اما سوسک آمریكایی دارای  سوسک آلمانی قادر به پرواز نیست، سریع تكثیر می

 قدرت پرواز است.

ها، استفاده از  های مبارزه با این حشره، بهسازی محیط )مسدود نمودن شكاف بهترین روش

یی )استفاده کف شوی، نظافت، جمع و دفع مناسب زباله(، مبارزه بیولوژیكی و سموم شیمیا

از محلول، گرد، مه و طعمه( با موادی چون بایگون، فایكام، نگون، دیازینون، کوپكس و ... 

 است.

 آکارینه:

ها بر دو نوع هیره)مایت( و کنه است. هیره انگل انسان بوده و ایجاد بیماری گال  آکارینه

 نماید )با عالیم خارش، تاول، چرک و ...(. می
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نماید.  ای )با نیش زدن( می بوده و ایجاد بیماری تب راجعه کنهخوار  ای خون کنه حشره

درصد، لوسیون، جوشاندن لباس زیر برای  20کنترل آن به صورت استفاده از بنزوات بنزیل 

کنترل هیره و جدا کردن کنه با اتر یا گزیلل، دور کردن حیوان از انسان، استفاده از 

ها، حمام آب آهک توسط حیوانات از جمله هایی مانند بایگون ، دور کننده  کش حشره

 موارد مذکور است.

 جونده ها:

خورند. به خواب زمستانی  جوندگان دسته ای از پستانداران هستند. سه برابر غذا، آب می

 روند. اغلب همه چیز خوار هستند. جوجه تیغی، سنجاب و موش ها شبیه هم هستند. می

کستری و سفید، موش بندری یا موش سیاه و ها شامل موش خانگی یا موش خا انواع موش

 موش قهوه ای است.

های طاعون، سپتی سمی، تیفوس، یرقان هموراژیک)با عالیم تب،  موش مخزن بیماری

اسهال، استفراغ، بزرگی کبد، درد عضالنی و زردی(، سالمونلوزیس )اسهال، استفراغ و 

درد مفصل، تب و  ناراحتی گوارش(، سالک و سودوکو )در اثر گاز گرفتن موش،

 ریزی پوست( است. خون

مبارزه با آن شامل رات پروف کردن )مانع آمدن موش به انبار، جنس کف انبار از سیمان، 

گذاری  قرار دادن اجناس بر سكو، فاصله اجناس از دیوار و ...( و کشتن موش )به روش تله

استفاده از سموم شامل های زیاد و نزدیک به هم، استفاده از گربه،  شامل قراردادن تله

خوراکی و گازی حاد یا یک بار مصرف مثل فسفید روی و سموم مزمن ضد انعقاد خون مثل 

 وارفارین و دی فناکوم( است.

توان نام  از سایر سموم فسفر دو زنگ، تری اکسید ارسنیک، کلرات و سیانید کلسیم را می

 برد.
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آوری  ر، جمع و دفع صحیح زباله، جمعاعمالی مانند قرار دادن مواد غذایی در ظرف در دا

های  کش، دفن و سوزاندن الشه موش مرده و ... از جمله سایر روش موش مرده با دست

 کنترل این جونده است.
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 بخش ششم

 حقوق 
 گیرندگان خدمت
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 مقدمه

شود که به نوعی مشتری میگیرندگان خدمات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اطالق 

نمایند که شامل بیماران، خانواده آنان ها بوده و یا از بیمارستان خرید خدمات میبیمارستان

گر طرف قرارداد، مراکز آزمایشگاهی های بیمه)همراهان بیمار( سایر مراکز درمانی، سازمان

 شود. و تصویربرداری طرف قرارداد با بیمارستان و ... می

ها و عقاید گیرندگان خدمت به دو بخش عمده تقسیم شده جزوه آموزشی، ارزشدر این 

 است.

 بخش اول: منشور حقوق بیمار در ایران

 بخش دوم: مروری بر استانداردهای اعتباربخشی

، با 5398های بیمارستانی است. از سال یكی از الزامات استانداردهای اعتباربخشی، کمیته

های کشور، الزامات برگزاری ربخشی جهت اجرا به کلیه بیمارستانابالغ استانداردهای اعتبا

های بیمارستانی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شد که یكی از مهمترین این تغییرات، کمیته

شرح وظیفه و هدف از برگزاری )کمیته اخالق پزشكی( بود. طبق شرح وظایف جدید، یكی 

ها و عقاید گیرندگان خدمت، ر رابطه با ارزشهای این کمیته در بیمارستان داز مسئولیت

هایی جهت تعیین نظارت بر نحوه اجرایی شدن منشور حقوق بیماران و بكارگیری مكانیزم

 کسب اطمینان از میزان مراعات حقوق بیماران در بیمارستان است. 

ن در ها و لزوم آگاهی کلیه کارکنابا توجه به اهمیت توجه کلیه مدیران ارشد بیمارستان

های مختلف بویژه پزشكان، پرستاران و کارکنان کادر اداری، مالی و پشتیبانی در رابطه  رسته

های سازمانی و انتظارات مشتریان، در این جزوه آموزشی، مطالب آموزشی مربوطه  با ارزش

 بایست رعایت شود، آورده شده است.  که توسط هر سه رسته شغلی پیشگفت می
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 فرهنگ سازماني

های سازمانی یک سازمان که کلیه کارکنان موظفند  جموعه بایدها و نبایدها و ارزشبه م

 شود.  پایبند به آن باشند، فرهنگ سازمانی اطالق می

 گوناگونی فرهنگ کارکنان و بیماران در بیمارستان 

ها وجود دارد، گوناگونی  هایی که در مقابل مدیران ارشد بیمارستان یكی از مهمترین چالش

 گیرندگان خدمت به دو دسته تقسیم میشوند: نگی میان گیرندگان خدمت است. فره

 بیماران مراجعه کننده و همراهانشان به بیمارستان  -5

 کارکنان بیمارستان  -2

های سازمان، ابالغ آن به کارکنان، نصب در اماکن عمومی  بی شک، تدوین بیانیه ارزش 

به کلیه گیرندگان خدمت این پیام ، د هایی که در معرض دید عموم باش سازمان یا مكان

های اخالقی هستیم و عمل به  دهد که ما در بیمارستان پایبند به این اصول و ارزش را می

دانیم. بنابراین چنانچه هر یک از کارکنان بیمارستان در محل کار  آن را وظیفه خود می

اند، مغایر باشد، آنگاه  ای رفتار نمایند که با آنچه که اطالع رسانی نموده خود به گونه

 مشتریان اعتمادشان را به سازمان از دست خواهند داد. 

ها و قوانین و مقررات داخلی بیمارستان )فرهنگ سازمانی( به  آموزش و توجیه ارزش

ها  کارکنان تازه وارد و بیماران، جزء الینكف ارائه خدمات درمانی است و هر چه بیمارستان

ها و اختالف نظرات بیماران و کارکنان با مدیران  مایند، درگیریدر این زمینه بهتر عمل ن

 توانند در جهت دستیابی به اهداف سازمانی تالش نمایند.  کمتر خواهد شد و بهتر می

 منشور حقوق بيمار در ايران

 بینش و ارزش
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باشند. این امر در شرایط  ها می یكایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان

ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت واالی  بیماری از اهمیت ویژه

 –انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسالمی بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتی 

یک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید درمانی را برای یكا

 عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. 

این منشور با توجه به ارزشهای واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و بر پایه 

مات سالمت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحكیم برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خد

 تنظیم شده است. سالمت روابط انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات 

 محور میباشد: 1شامل حقوق بیمار

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.  -5

 ارائه خدمات سالمت باید:

ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی  شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش (5-5

 باشد. 

 . باشد بر پایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی (5-2

فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی  (5-3

 باشد. 

 بر اساس دانش روز باشد.  (5-1

 یمار باشد. مبتنی بر برتری منافع ب (5-1

 های درمانی بیماران باشد.  در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت (5-2

مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی  (5-1

 باشد. 
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به همراه تامین کلیه امكانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و  (5-0

 ضروری باشد. محدودیتهای غیر

توجه ویژه ای به حقوق گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار  (5-9

، سالمندان ، بیماران روانی ، زندانیان ، معلوالن ذهنی وجسمی و افراد بدون سر 

 پرست داشته باشد.

 در سریعترین زمان ممكن و با احترام به وقت بیمار باشد. (5-58

 یی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.با در نظر گرفتن متغیر ها (5-55

در مراقبتهای ضروری و فوری ) اورژانس(، بدون توجه به تامین  هزینه آن صورت  (5-52

 گیرد.در موارد غیر فوری ) الكتیو(بر اساس ضوابط تعریف شده است. 

در مراقبتهای ضروری و فوری ) اورژانس (، در صورتی که ارائه خدمات مناسب  (5-53

الزم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات ال زم ، زمینه ممكن نباشد 

 انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت  مرگ بیمار قریب  (5-51

الوقوع میباشد ، مراقبت با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد، منظور از آسایش ، 

، توجه به نیازهای روانی ، اجتماعی ، معنوی و عاطفی وی کاهش درد و رنج بیمار 

و خانواده اش در زمان احتضار میباشد.بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین 

 لحظات زندگی خویش با فردی که میخواهد همراه گردد.   

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

 (محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد:2-5          

(مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش )نصب شده به دیوار در قسمت 2-5-5             

 ورودی بخشها ، پذیرش ... ویا تهیه پمفلت(.
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(ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر 2-5-2             

 درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش .  

ای اعضای گروه پزشكی مسئول ارائه مراقبت از  ( نام، مسئولیت و رتبه حرفه2-5-3            

 ای آنها با یكدیگر.  اط حرفهجمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتب

های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض   ( روش2-5-1            

احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطالعات تأثیرگذار در 

 گیری بیمار.  روند تصمیم

ای اصلی گروه پزشكی در طول ( نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعض2-5-1            

 درمان. 

 ( کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند. 2-5-2            

 های ضروری برای استمرار درمان.  ( ارائه آموزش2-5-1            

 ( نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد:2-2       

تناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و ( اطالعات باید در زمان مناسب و م2-2-5            

های فردی وی از جمله زبان، تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرار  درد و ویژگی

 گیرد، مگر اینكه:

تأخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطالعات فوق سبب آسیب بیمار گردد؛ )در  -

ن مناسب باید انجام این صورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروری در اولین زما

 شود.(
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بیمار علیرغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این  -

صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این که عدم اطالع بیمار، وی یا 

 سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد. 

عات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی تواند به کلیه اطال ( بیمار می2-2-2            

داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست 

 نماید. 

گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم  حق انتخاب و تصمیم  -3

 شمرده شود.

 باشد: می گیری درباره موارد ذیل ( محدوده انتخاب و تصمیم3-5

 ( انتخاب پزشک معالج و مراکز ارائه کننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط. 3-5-5

 ( انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاوره 3-5-2

گیری وی  ( شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش با اطمینان از اینكه تصمیم3-5-3

 تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت. 

های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش  ( قبول یا رد درمان3-5-1

ناع از درمان، شخص دیگری را در یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امت

 دهد.  معرض خطر جدی قرار می

( اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت 3-5-1

به عنوان راهنمای اقدامات پزشكی در زمان فقدان  میگردد تا باشد ثبت گیری می تصمیم

انونی مدنظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و گیری وی با رعایت موازین ق ظرفیت تصمیم

 گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.  تصمیم
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 باشد: گیری شامل موارد ذیل می ( شرایط انتخاب و تصمیم3-2

گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطالعات  ( انتخاب و تصمیم3-2-5

 در بند دوم( باشد.  ذکر شدهکافی و جامع )

گیری و انتخاب داده  ( پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم3-2-2

 شود. 

ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار )حق خلوت( و   -1

 رعایت اصل رازداری باشد. 

گر در ( رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطالعات مربوط به بیمار الزامی است م1-5

 مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.

( در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام 1-2

گذاشته شود. ضروری است بدین منظور کلیه امكانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی 

 بیمار فراهم گردد. 

( فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حكم قانون مجاز 1-3

 توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند.  شوند می تلقی می

( بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته 1-1

باشد، مگر  تمام مراحل درمان حق کودک میباشد. همراهی یكی از والدین کودک در 

 های پزشكی باشد.   اینكه این امر برخالف ضرورت

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شكایت حق بیمار است.   -1

( هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، 1-5

 مات ذی صالح شكایت نماید. بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقا
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 ( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شكایت خود آگاه شوند. 1-2

( خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات، 1-3

 ترین زمان ممكن جبران شود.  مطابق مقررات در کوتاه

گیری باشد،  یمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیمدر اجرای مفاد این منشور در صورتی که ب

گیرنده قانونی جایگزین  بر عهده تصمیم -در این منشور ذکر شده –اعمال کلیه حقوق بیمار 

خواهد بود. البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین برخالف نظر پزشک، مانع درمان بیمار 

 گیری را بنماید.  د در تصمیمتواند از طریق مراجع ذیربط درخواست جدی شود، پزشک می

تواند در بخشی از روند  گیری است، اما می چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم

 درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود. 

 مروری بر استانداردهای اعتبار بخشي 

 حقوق بیمار و خانواده 

ها و باورهای خودش.  ها، ارزش هر بیمار، یک فرد منحصر بفرد است با نیازها، توانایی

های بهداشتی درمانی، برای ایجاد اعتماد و ارتباط صادقانه با بیماران و  های مراقبت سازمان

 کوشند.  های فرهنگی، روحی و معنوی هر یک از بیماران می درک و حمایت از ارزش

یابد که بیماران و در صورت مقتضی  بیمار، زمانی بهبود می پیامدهای مراقبت از

گیرند در فرایندها و تصمیمات  هایشان، یا کسانی که در مورد آنها تصمیمی می خانواده

مربوط به مراقبت، به صورتی که با انتظارات فرهنگی ایشان مطابقت داشته باشد، شرکت داده 

 شوند. 

های بهداشتی درمانی، با تدوین و ابالغ حقوق  ی مراقبتها حمایت از حقوق بیمار در سازمان

بینند و  شود. سپس کارکنان و بیماران در خصوص احقاق حقوق، آموزش می بیمار آغاز می
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شوند. به کارکنان نیز آموزش  بیماران از حقوق خود و چگونگی اقدام، بر اساس آن آگاه می

رک کرده و به آن احترام بگذارند و مراقبتی های بیماران را د شود که باورها و ارزش داده می

 مؤدبانه و مالحظه کارانه به بیماران ارائه نمایند تا شأن آنها رعایت شود. 

 مهمترین رئوس استانداردهای اعتباربخشی در این زمینه عبارتند از:

شناسایی، حمایت و ارتقاء حقوق بیمار: رهبران یک سازمان، مسئول چگونگی رفتاری  -5

د که با بیماران خواهد شد و الزم است که رهبران، از حقوق بیمار و خانواده او و نیز هستن

که در قوانین و قواعد شناسایی شده است مطلع بوده و آنها  های سازمان به صورتی مسئولیت

های مربوطه موضوعات مربوطه را به کلیه کارکنان جهت  را درک نموده با تهیه دستورالعمل

ها تهیه شده و  ها و روش مشی  ها بایستی در قالب خط الغ نمایند. این دستورالعملاجرای آنها اب

 به  کار گرفته شوند. 

)پزشكان، پرستاران و کلیه کارکنان مرتبط در درمان( رعایت حریم  ارائه کنندگان خدمت-2

 کنند:  خصوصی بیمار را می

ها  بالینی، آزمایشات، روشهای  رعایت حریم خصوصی بیمار، خصوصاً هنگام سؤال و جواب

ها و نقل و انتقال، مهم است. بیماران ممكن است مایل باشند تنها و به دور از کارکنان  / درمان

به دیگر بیماران و حتی اعضای خانواده خود باشند. یا بیمار تمایل به تهیه عكس و گزارش از 

رات بیمار به حریم خصوصی و بیماریش نباشد و ... . به همین دلیل در مورد نیازها و انتظا

کنند. این ارتباط میان پرسنل و  تنهایی در ارتباط با خدمات و مراقبت از وی سؤال می

 کند و نیازی نیست که مستند شود.  آنها ایجاد می بینای باز را  بیمارانشان، اعتماد و رابطه

ا گم شدن اتخاذ سازمان، تمهیداتی برای حفاظت از مایملک بیماران در مقابل سرقت ی -3

کند: سازمان مسئولیت خود را در قبال مایملک بیماران به اطالع بیمار و همراهانشان  می

 های مختلف با یكدیگر متفاوت باشد.  رساند. فرایند تهیه شده ممكن است در بیمارستان می
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ن شوند. سازمان موظف است از بیمارا از بیماران، در مقابل حمالت فیزیكی  حفاظت می -1

های فیزیكی توسط عیادت کنندگان، بیماران دیگر و کارکنان،  در مقابل هتک حرمت

پذیر از اهمیت بیشتری برخوردار  های آسیب محافظت نماید. این محافظت در مورد گروه

 افراد های آسیب پذیر شامل، افراد معلول، سالمندان، بیماران در حال اغماء، خواهد بود. گروه

 شود.  ذهنی، زنان بی سرپرست و ... میکم توان و ناتوان 

اطالعات مربوط به بیمار، محرمانه است: سازمان، محرمانه بودن اطالعات پزشكی یا دیگر -1

هایی را  ها و روش مشی  کند. به همین دلیل خط اطالعات مرتبط با سالمتی بیمار را رعایت می

هایی در این  بندد. مثال کار می برای حفظ چنین اطالعاتی از مفقود شدن یا سوء استفاده به

و یا ایستگاه پرستاری، ازمینه: خودداری از نصب اطالعات محرمانه مربوط به بیمار در اتاق 

های مربوط به بیمار در اماکن عمومی، محرمانه نگهداشتن اطالعات  مطرح نكردن بحث

یرنده خدمت ، منتشر نمودن اطالعات و زمان آن به آگاهی گدر صورت لزوم توسط سازمان

شان دسترسی داشته  رسد. سازمان، در مورد این که بیماران به اطالعات مربوط به سالمتی می

 مشی دارد.  باشند و روند دستیابی به اطالعات، هنگامی که جایز باشند، نیز خط

کند:  سازمان از حقوق بیمار و خانواده او برای مشارکت در فرایند مراقبت حمایت می -2

اش در  های مرتبط، از شرکت بیمار و خانواده ها و روش مشی ا توسعه و اجرای خطسازمان، ب

سازی بیمار و  کند. این حمایت به صورت آگاه های پرستاری و مراقبت حمایت می تمام جنبه

اش درباره بیماری، تشخیص قطعی و در صورت مقتضی، مراقبت و درمان پیشنهادی  خانواده

ها، روال کار سازمان برای کسب اجازه از ایشان را  و خانواده است. الزم است که بیماران

ها، اجازه  ها و درمان  بدانند و متوجه شوند که درباره کدامیک از فرایندهای مراقبتی، آزمایش

گیری حق دارد از بین اعضاء  شود. بیمار در این تصمیم و موافقت ایشان ضروری محسوب می

 رنده جایگزین، کسی را برای مشارکت انتخاب کند. خانواده، دوستان یا یک تصمیم گی
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رساند که روش آگاه ساختن آنها در مورد  شان می سازمان، به اطالع بیماران و خانواده -1

بینی نشده، در حین جراحی یا داروهای  نتایج مراقبت و درمان، به انضمام پیامدهای پیش

سائل را چه کسی به اطالع آنها خواهد تجویز شده یا درمان دیگر، چگونه خواهد بود و این م

 رساند. 

های آنها در  رساند که حقوق و مسئولیت شان می به اطالع بیماران و خانواده  سازمان -0

ارتباط با رد یا ادامه درمان چیست: سازمان از پیامدهای احتمالی رد یا ادامه درمان توسط 

هایی، بیمار و همراهان را مطلع  هایشان در قبال چنین تصمیم بیمار و همراهانش و مسئولیت

 یابند.  ها از هر گونه جایگزین مراقبتی و درمانی نیز اطالع می . بیمار و خانوادهنماید می

های بیمار برای امتناع از استفاده از خدمات احیاء و  ، به تمایالت و اولویت سازمان -9

گیری  گذارد: این تصمیم های نگه دارنده حیات، احترام می پوشی یا انصراف از درمان چشم

هایی است که بیمار، خانواده، پزشک و سازمان با آن مواجه هستند.  نتخابجزء دشوارترین ا

هایی که چنین تصمیماتی به دنبال  تمامی موقعیت  بینی هیچ فرایندی به تنهایی قادر به پیش

باشد. به همین دلیل برای سازمان اهمیت دارد که چارچوبی را جهت چنین  دارد، نمی

مشی نهایی در این مورد بایستی  د. برای تهیه خطهای دشواری ایجاد کن گیری تصمیم

 از مراجع قضایی اخذ شده باشد.های الزم  استدالل

کند:  و مدیریت مناسب درد رعایت می  سازمان، حقوق بیماران را در مورد ارزیابی -58

سازمان با تهیه و تدوین فرایندهای مراقبتی مناسب حق تمامی بیماران برای برخورداری از 

 کند.  بی مناسب و کنترل درد را شناسایی کرده و آن را منعكس میارزیا

سازمان، حقوق بیماران را در زمینه تأمین مراقبت محترمانه و دلسوزانه در پایان زندگی  -55

کند: برای تحقق بخشیدن به آرامش و منزلت بیمار با ارائه مراقبت محترمانه و  رعایت می

اند. این نیازها  رد نیازهای خاص بیماران محتضر آگاهی یافتهدلسوزانه، تمامی کارکنان، در مو

های روانی و اجتماعی،  شامل معالجه عالئم اولیه و ثانویه، مدیریت درد، پاسخ به دغدغه
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های مربوط به مراقبت  گیری عاطفی، مذهبی و فرهنگی بیمار و بستگانش و شرکت در تصمیم

 شود.  و پرستاری می

های آنها در رابطه با فرایند دریافت شكایت و اقدامات  ن و خانوادهسازمان به بیمارا -52

 نماید.  رسانی می متعاقب آن اطالع

سازمان هنگام بروز تعارضات و اختالفات میان موارد مطلوب مراقبتی از نظر بیماران و  -53

ها،  ثالدهد: م بیمارستان، و حقوق بیماران در اقدام به انجام فرایندهای مربوطه، آگاهی می

تنگناهای نشأت گرفته از مسائل مربوط به دسترسی درمان یا ترخیص، امتناع از استفاده از 

های زنده نگه دارنده را شامل  دستگاه تنفس مصنوعی با چشم پوشی یا انصراف از درمان

 شود.  می

شود: پذیرش در  حقوق بیماران، به صورتی قابل فهم برای بیماران توضیح داده می -51

مارستان و بستری شدن برای بیمار، وحشت آور و گیج کننده است. تحت این شرایط، برای بی

شان شده و بر اساس آن اقدام کنند. بنابراین،  بیماران مشكل خواهد بود که متوجه حقوق

کند. این متن بنا به  ای در مورد حقوق بیمار و خانواده تهیه می شده  سازمان، متن نوشته

باشد. مطالب  اجعین در قالب پمفلت و پوسترهای دیواری نصب شده میفراخور شرایط مر

 نوشته شده باید قابل فهم برای بیمار و همراهانش باشد. 

 ت کلی،یشود: رضا اخذ رضایت: توجه داشته باشید که، رضایت به سه دسته تقسیم می -51

 آگاهانه و برائت. این سه نوع رضایت با یكدیگر متفاوت هستند.  رضایت

شود که فرد، به عنوان بیمار بستری  ( رضایت کلی در مورد درمان، زمانی گرفته می51-5

گردد که چارچوب واضحی  پذیرفته شده یا در وهله اول، به عنوان بیمار سرپایی ثبت نام می

برای آن مقرر شده است. در این دو حالت به بیماران اطالعاتی در خصوص چارچوب 
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هایی تحت رضایت کلی  مانند این که چه آزمایشات و درمان شود، رضایت کلی داده می

 گردند.  منظور می

به رفع ذمه شخص معین از تعهد ، برائت گویند.مثال اگر مریض که اذن  ( برائت:51-2

جراحی را پس از شنیدن مخاطرات و عوارض آن از سوی پزشک معالج داده ، در صورت 

از  رعایت موازین فنی و علمی وشرایط مندرج بروز صدمه یا نقص عضو یا حتی مرگ و احر

 درقانون مجازات اسالمی ، مسئولیت متوجه پزشک نخواهد بود. 

کرده، این رضایت از بیمار اخذ  مشخص سازمان که فرایندی طی( رضایت آگاهانه: 51-3

 شود. می

  .(  کارکنان تعلیم دیده اجرای آن را به عهده دارند 51-3-5

روشنی، هر نوع درمان مورد نظر یا روش را برای بیماران و در صورت  ( کارکنان به51-3-2

 شود شامل موارد زیر است: دهند. اطالعاتی که تهیه می  هایشان توضیح می مقتضی به خانواده

های  های مورد نظر، منافع و نقاط ضعف بالقوه درمان انتخابی، راه وضعیت بیمار، درمان

نتایج احتمالی  –ای درمانی جایگزین هه نقاط ضعف بالقوه رادرمانی جایگزین دیگر، منافع و 

عدم اجرای درمان. همچنین کارکنان، بیمار را از نام پزشک یا فرد دیگری که مسئولیت 

هاست،  ها یا درمان مقدماتی مراقبت از او را به عهده دارند یا کسی که مجاز به اجرای روش

 سازند.  مطلع می

قانون و فرهنگ موجود، فرایندی را در رابطه با مواردی که فرد  ( سازمان، در قالب51-3-3

شود که  دهد، ایجاد کرده است: این مورد، زمانی اجرا می دیگری به جای بیمار رضایت می

گیری برخوردار نباشد، یا زمانی که بیمار،  بیمار از قابلیت ذهنی یا جسمی برای تصمیم

د در مورد مراقبت از خودش تصمیم بگیرد، یک توان کودک است و یا زمانی که بیمار نمی
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شود. هنگامی که فرد دیگری به جز بیمار رضایت  تصمیم گیرنده جایگزین معرفی می

 شود.  دهد، این موضوع در پرونده بیمار ذکر می می

های خونی، و  ( پیش از انجام تحقیقات جراحی، بیهوشی، استفاده از خون و فرآورده51-3-1

با خطرپذیری باال رضایت آگاهانه گرفته شود. به همین جهت سازمان، ها  دیگر درمان

ها و اقداماتی که اجرای آنها مستلزم گرفتن رضایت آگاهانه از بیمار  فهرستی از انواع درمان

ت: لیست تهیه شده توسط یک سازمان ممكن است با سازمان دیگر سده ا است را تهیه کر

شود تا مطمئن  سازمان به کارکنان آموزش داده می متفاوت باشد. فهرست تهیه شده توسط

شود که فرایند کسب رضایت، یكپارچه و اصولی است. فهرست تهیه شده دربرگیرنده 

 ها بر مبنای بیماران سرپایی و بستری است.  ها و درمان روش

ی، رساند که چگونه به تحقیقات بالینی، بررس سازمان، به اطالع بیماران و بستگانشان می -52

های بالینی بر روی انسان، دسترسی پیدا کنند: ارائه اطالعات به بیمار و  یا کارآزمایی

گیری ایشان برای مشارکت در امر تحقیقات مفید خواهد بود. این  بستگانش در تصمیم

شود: منافع مورد انتظار، مخاطرات و دردسرهای احتمالی،  اطالعات، شامل موارد زیر می

 بایست دنبال کرد.  هایی که می است به آنها کمک کنند، روش هایی که ممكن گزینه

توانند از مشارکت در  رساند که آنها می قبل از شروع تحقیقات، سازمان به اطالع بیماران می

این برنامه انصراف داده یا آن را رد کنند و این کار، مانع از برخورداری ایشان از خدمات 

های تحقیقاتی، بررسی یا آزمایشات بالینی را  ی که برنامهسازمان نخواهد شد. همچنین سازمان

کند، باید بداند که اولین وظیفه و مسئولیت او سالمتی و بهبود بیمار  ها اجرا می بر روی انسان

 است. 

توانند اعضاء یا دیگر  رساند که چگونه می سازمان، به اطالع بیماران و بستگانشان می -51

 کنند.  های بدن خود را اهدا بافت
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 کرده ایجاد را آن انتقال و دهنده از عضو کردن خارج بر نظارت فرایند ( سازمان،51-5

 .است

کشند و یا به  مهار درد و مراقبت از بیماران محتضر: در خصوص بیمارانی که درد می  -50

شوند، الزم است که مراقبت بر نیازهای خاص این دسته بیماران  پایان حیات خود نزدیک می

سازمان در خصوص مهار درد )به هر علت که باشد( با تأمین مراقبت در ( 5-50مرکز باشد. مت

گیرد و  پایان زندگی، در صورت امكان فضاهایی را برای مراقبت و ارائه خدمات در نظر می

فرایندهایی را جهت مدیریت درد و مراقبت از بیمار محتضر در مرحله پایانی زندگی ایجاد 

 تند از: کند که عبار می

 هنگام ارزیابی اولیه و ارزیابی مجدد.  در کشند شناسایی بیمارانی که درد می( 50-5-5

 های درمانی(  تأمین خدمات مدیریت درد بر طبق خطوط راهنما )پروتكل(50-5-2

هایشان در خصوص درد و مهار  برقراری ارتباط و آموزش بیماران و خانواده(50-5-3

 عالئم بیماری با توجه به اعتقادات شخصی، فرهنگی و مذهبی ایشان. 

آموزش ارائه کنندگان خدمات به بیمار )پزشک، پرستار، ماما و ...( در (50-5-1

 خصوص ارزیابی و مدیریت درد. 

 کند:  سازمان چگونگی مراقبت از بیماران در حال احتضار را فراهم می (50-2

 رفتار و برخورد مناسب در قبال هر گونه نشانه و عالمتی از بیمار (50-2-5

 برخورد دلسوزانه و با احساس با مواردی مانند کالبدشكافی و اهداء عضو(50-2-2

 های فرهنگی بیمار  ویتها و معیارها، مذهب و اول محترم دانستن ارزش(50-2-3

 های مراقبت اش در تمامی جنبه شرکت دادن بیمار و خانواده(50-2-1
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های روحی، عاطفی، معنوی و فرهنگی بیمار و  پاسخ دادن به دغدغه(50-2-1

 اش خانواده

جهت به انجام رساندن این اهداف تمامی کارکنان از نیازهای ویژه بیماران (50-2-2

  می یابند.هی محتضر توسط سازمان آگا

سازمان، جهت برآورده ساختن نیازهای فردی بیماران در حال احتضار و  (50-3

 نماید.  های مجدد را طراحی می هایشان، ارزیابی خانواده

مراقبت مطلوب از بیماران در حال احتضار، برای تأمین راحتی و رعایت شأن و احترام  (50-1

مناسب از بیمارانی   ز طریق موارد زیر، از مراقبتگیرد و سازمان، ا و منزلت آنها صورت می

 یابد.  کشند یا در حال احتضار هستند، اطمینان می که درد می

 دخالت در مهار درد و عالیم اولیه و ثانویه (50-1-5

 پیشگیری از عالیم درد تا جایی که از نظر منطقی قابل قبول باشد. (50-1-2

اش در خصوص  و معنوی بیمار و خانواده توجه به نیازهای روحی، عاطفی(50-1-3

 مرگ و اندوه

 اش های مذهبی و فرهنگی بیمار و خانواده توجه به دغدغه(50-1-1

 های مراقبتی  گیری اش در تصمیم شرکت دادن بیمار و خانواده(50-1-1

ها در ایران، وظیفه  کمیته اخالق پزشكی: بر اساس استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان -59

بایست به صورت ماهانه در بیمارستان برگزار شود، نظارت بر  یته اخالق پزشكی که میکم

گیری جهت بهبود رعایت حقوق بیمار در  میزان مراعات حقوق بیمار در بیمارستان و تصمیم

های مربوط به حقوق گیرندگان  ها و روش مشی بیمارستان است. الزم به ذکر است که خط

های عمل، زایشگاه، اورژانس و ... و کلیه  های بستری، اتاق بخشبایست در کلیه  خدمت می
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وجود داشته باشد و تمام کارکنان واحدهای  و پشتیبانی اداری ، واحدهای پاراکلینیک 

 مذکور از مفاد آن مطلع باشند و به آن عمل نمایند. 

ها  نتدوین منشور حقوق کارکنان: بر اساس استانداردهای اعتباربخشی بیمارستا -28

ان را تدوین و به تمام ندر ایران، رهبران بیمارستان بایستی منشور حقوق کارک

کارکنان ابالغ نمایند، تا بر اساس آن از میزان مراعات حقوق کارکنان در بیمارستان 

 اطمینان حاصل نمایند.
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 مهفتبخش 
  

 ارتباطی مهارت های
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 مقدمه

از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سالمتی جسمی و روانی کارکنان آن به همان 

اندازه مورد توجه و عالقه ی مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد تأکید 

قرار گرفته است. در یک جامعه سالم، مسؤلیت سازمانهای تولیدی و خدمت رسان، منحصر 

الها و خدمات سودآور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می به تولید هر چه بیشتر کا

دانند که موفقیت بیشتر نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است و مدیریت اثربخش نیز با 

توجه و اعتقاد به ابعادی مانند سالمت جسمی و روح و روان کارکنان، ارتباطات صحیح و 

کسب مهارتهای ارتباطی موثر و بهینه توسط مناسب بین افراد شاغل وتوجه به راهكارهای 

 کارکنان یک سازمان  حاصل می شود.  

های تطابقی بر شمرده اند که میتواند  های ارتباطی را نوعی مهارت طالعات متعددی مهارتم

 آیند، می وجود به کار محیط در که هایی دهد. ارتباط وکاهش را تعدیل استرس شغلی

 اجتماعی حمایت در فردی میان روابط نقش  .میدهند تشكیل را افراد میان روابط ارکان

 است عاطفی حمایت ی سرچشمه همكاران صحیح و مناسب میان ارتباطات . است آشكار

 با روابط اما درصورتیكه  . کنند کمک یكدیگر به کارها در افراد تا شود می موجب و

 ضعیف روابطی داشتن و کنند می خطر و نگرانی احساس کارکنان باشد، ضعیف همكاران

 افراد، نتیجه در و شود می حمایتی کم و عالقگی کم اعتمادی، کم به منجر همكاران با

 . دهند نمی نشان خود از آنان، با دردی هم و دیگران مشكل و دل درد شنیدن به رغبتی

 وقتی دارند همكاران با سستی روابط که کارکنانی که اند کرده اظهار چنین حتی

   .دانند می مقصر را خود همكاران شوند، می شغلی استرس دستخوش

  شغلي استرس

خواستها  که است ای گونه به شاغل فردی ویژگیهای و کار شرایط بین متقابل کنش

 فرد که است آن از بیش  )آن  با مرتبط فشارهای نتیجه در و( کار محیط وتقاضاهای

 این و . دارد نظر محیط کار با فرد روابط بافت به تعریف آید. این بر آنها عهده از بتواند
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 کار ،شرایط شاغل فردی ویژگیهای از یک هر سهم بتوانیم تا میكند فراهم را امكان

 .کنیم بررسی شغلی استرس آمدن پدید در را آنها متقابل تأثیر وسازمان و

 

(بر اساس تجربه و تحقیق، مؤسسه NIOSH)5الگوی مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی -

ملی سالمت و ایمنی شغلی با این نظر موافق است که شرایط کاری نقش اساسی در ایجاد 

استرس شغلی دارد. گرچه، نقش عوامل فردی را انكار نمی کند. بر طبق نظر مؤسسه ملی 

سالمت و ایمنی شغلی، در معرض شرایط کاری استرس زا قرار گرفتن می تواند تأثیر مستقیم 

نان داشته باشد. نمونه هایی از عوامل فردی و موقعیتی که میتوانند به بر امنیت و سالمت کارک

 کاهش اثرات شرایط کاری استرس زا کمک کنند شامل موارد زیر است:

 .تعادل بین کار و خانواده یا زندگی شخصی 

 .یک شبكه حمایتی دوستان و همكاران 

 .دیدگاه آرام و مثبت 

کار دخالت دارد که این عوامل تحت عنوان منابع عوامل متعددی در ایجاد استرس در محیط 

 بالقوه استرس شغلی مطرح هستند:

 جنسیت و... -: ویژگی های شخصیتیعوامل فردی -5

 اجتماعی و... –سیاسی -: وضع اقتصادیعوامل محیطی -2

و مدیریت  در   سبک رهبری -روابط با همكاران -: ساختار سازمانعوامل سازمانی -3

 سازمان و...

 مهارتهای ارتباطي در سازمان هاارتباطات و 

ای که محتوآنبروط مشره، به گیرنده فرستندم از پیال نتقاایند افراز تست رعباط تباار

ین تعریف از اشتهایی که دایا بالعكس. برد و منتقلشوه به گیرنده فرستندل از نتقاردامو

ط تبااری اربرقری اینكه برایگر ، دستایند انوعی فرط تباارالٌ اوست که این اشت ان دامیتو

                                                      
 



  

010 

 

 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
ت تباطاارجدید ی مدلهادر ست. امی الزم اپیاه و گیرنده، سه عنصر فرستندر قل حضواحد

د، میشودهستفاط اتبان ارکنندگاارکلمه برقره، از گیرنده و فرستندت کلماده از ستفای ابهجا

با را یكدیگر ر گفتاات ثرو اهستند ه هم گیرنده و هم فرستندف طردو هر ن همزماربهطوا یرز

تضاد و تعارض و فشار روانی بر  ارتباطات ضعیف منبعهند. دمینکنش به یكدیگر نشاوا

 کارکنان  است.

 خود واقع در ارتباطی، رفتارهای برای هایی پرورش مهارتاهمیت ارتباط درسازمانها: 

 برخی دلیل، همین به . برای کاهش استرس شغلی محسوب میشود ای راهبرد مداخله نوعی

 اند. کرده فراهم ها مهارت این آموزش برای را هایی ای برنامه حرفه بهداشت متخصصان

 11 5 از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات برنده آن کسی

 است که بتواند خوب ارتباط برقرار کند .

 را با  یت بخشیکند روابط سالم و رضا یخوب به ما کمک م یمهارت ارتباط

 م.یداشته باشگران ید

   باشد که به سوء  یتواند به گونه ا یف میضع یارتباط یگر مهارت هایاز طرف د

 منجر شود. یتفاهمات و احساسات منف

 .مهارت برقراری ارتباط یكی از پیش بینی کننده های سالمت جسم و روان  است 

 نقش ارتباطات در  سازمانها چهار نقش عمده

بوسیله دستورالعملها، مراتب اختیارات یا رهنمودهای رسمی و یا رفتارهای غیررسمی  کنترل:

 میتوان رفتار اعضاء را کنترل کرد.

پاداش، تعیین هدفهای ویژه، بازخورد نتیجه، تقویت رفتارهای مطلوب موجب  انگیزش:

 تقویت انگیزش میشود.

ابزار اصلی است که افراد  بدان ارتباطاتی که درون گروه صورت میگیردیكی از   احساسات:

 وسیله  انواع احساسات خود را ابراز می کند.
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از طریق سیستم ارتباطات  اطالعات برای تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیری )اطالعات(: 

 افراد قرار میگیرد.

تمام این بخشها از نظر اهمیت یكسان میباشند.در نتیجه برای عملكرد اثر بخش گروه باید 

اعضاء را بگونه ای کنترل نمود به عملكرد بهتر تشویق کرد وسیله ابراز احساسات بوجود 

 آورد و سرانجام راه را انتخاب نمایند.

مؤثر  .است دیگران با کارآمد و مؤثر طور به ارتباط برقراری توانایی ، ارتباطی مهارت

بودن یعنی پیام با احتمال بیشتری به مخاطب انتقال یافته و بنحوی در وی تأثیر گذاشته و 

 عكس العمل او را در پی داشته باشد 

  ما در صدد هستیم که وجه اشتراکی بین خودمان و افرادی که در صدد برقراری

 خواه است  .  ارتباط با آنها هستیم ،  بیابیم .  هدف ارتباط ،  رسیدن به نتایج دل

 است و لذا پویا ، روان ،  متحرک و همیشه در تغییر است . ارتباط یک فرآیند 

 اهداف ارتباط در سازمانها:

هدف ارتباط ،  رسیدن به نتایج مطلوب است .  این نتایج یا اثرات مطلوب ممكن است 

باشد .  تالشهای شما در برقراری ارتباط ممكن است موجب ایجاد زیر یكی از تغییرات 

 تغییرات شود . این هر یک از 

 

هدف 
 ارتباط 

 انتقال دانش و
 اطالعات

 انتقال نگرش
، تشویق ،   
 انگيزه دادن 

انتقال مهارت 
تصحيح    ،

  اشتباهات
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 فرآيند ارتباطات

 بخش میباشد. 1الگوی فرآیند ارتباطات دارای 

 -2از رمز خارج کردن پیام  -1کانال  -1پیام  -3به رمز درآمدن پیام  -2منبع ارتباطات  -5

 ن نتیجهبازخورد داد -1گیرنده پیام 

منبع پیام از طریق به رمز درآوردن یک فكر یا اندیشه بوجود می آید. پیام یک محصول 

فیزیكی واقعی است که در سایه به رمز درآمدن منبع پیام بوجود می آید. پیام مانند حرف 

زدن، نوشتن، کانال وسیله ای است که پیام از آن عبور میكند و باید رسمی بودن یا غیر 

 آن را تعیین کنیم.  رسمی بودن

سازمان کانالهای رسمی را تعیین میكند )زنجیره ارتباطات و سلسله مراتب اداری( پیامهای 

شخصی یا اجتماعی از کانالهای غیررسمی میگذرد باید  پیام به شكل قابل فهم برای گیرنده 

پیام )آیا درک  شود و بعد به گیرنده انتقال یابد. بازخور یعنی کنترل میزان موفقیت در ارسال

 شده است یا خیر(

 افقی                                         

 روبه باال                              مسیر ارتباطات : 

 عمودی                                         

 رو به پایین                                                                        

ارتباطات از یک سطح به سطح پائین تر مدیر بازیردستان باید مسیر عمومی رو به پایین :

 شفاهی و رو در رو باشد.

بازخور عملیات، آگاهی مدیر از نتیجه باعث آگاهی مدیر از نوع احساسات  مسیر رو به باال :

 غیر رسمی کارکنان و نظرات آنها نیز میشود. مانند شكایتها، نشستهای

ارتباطات بین اعضاء گروهی که در یک سطح هستند جهت صرفه ارتباطات در سطح افقی : 

 جویی در وقت و تسهیل ارتباطات الزم است، غالباً غیررسمی است.
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 گفتاری)کالمی(                                                                                            

 کتبی               در ایجاد ارتباط  راههای شناخته شده -

 غیرگفتاری)غیر کالمی(                                                                                              

 

گفتاری مانند بحثها و شایعات، هوچی گری، دارای سرعت در انتقال و گفتاری و نوشتاری : 

بازخور سریع هستند اما عیب اصلی آن است که از هر چند نفر بیشتر که عبور کنند  ارائه

 احتمال تحریفشان بیشتر است.

نامه ها، بخشنامه ها و ... مدرکی از پیام نزد دهنده و گیرنده وجود دارد و قابل نوشتاری : 

و نیز دقت در  استناد است در مورد پیامهای بلند و پیچیده این موضوع اهمیت بیشتری دارد

این پیامها بیشتر است در نتیجه منطقی تر و رساتر میباشند.اما وقت گیر و کندتر میباشند و 

عیب دیگر عدم بازخورد میباشد و نیز باعث عدم اطمینان از تفسیر مشابه آنچه مدنظر فرستنده 

 بوده میشود.

اطات میباشد میتوان ارتباطات غیرگفتاری، بخش مهمی از ارتبپیامهای نه چندان روشن : 

همراه گفتار باشد یا میتواند جدا از آن باشد مانند اشاره، اخم، لبخند، حرکات اعضاء و اندام 

 بدن)زبان بدن(.

 موانعي که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرا ردارد:

دستكاری دهنده پیام جهت مطلوب تر شدن برای گیرنده و نیز از صافی گذرانیدن اطالعات : 

 سطوح سازمانی. تعداد

گیرنده همان چیزی را که عالقه دارد می بیند یا می شنود و عالیق و ویژگیهای شخصی : 

 انتظارات خود را القا  میكند و بر همان اساس رمزگشایی پیام را انجام میدهد.

مانعی بر سر راه ارتباطات اثربخش زن و مردان است. مردان بر مقام خود تاکید جنسیت :

ان با زبان استقالل و مقام سازمانی سخن می گویند و می شنوند و زنان با زبان میكنند مرد

صمیمیت و ارتباطات اجتماعی. مردان بدنبال کنترل و اعمال نظر هستند زنان بدنبال کسب 

 حمایت.
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نوع احساس گیرنده بر تفسیری که او از محتوای پیام میكند تاثیر دارد. عاقالنه عواطف :

 نیست.

کالم برای افراد مختلف معانی مختلف دارند. سن، تحصیالت و زمینه فرهنگی متغیری زبان : 

هستند که معنی و مفهوم کلمات را تحت تاثیر قرار میدهند برداشتهای مشابه و یكسانی از 

 کلمات در سطوح مختلف نمیشود و عوامل زیادی بر روی آنها تاثیر دارند.

ت گفتاری)کالمی( با ارتباطات غیرگفتاری)غیر همیشه ارتباطاارتباطات غیرگفتاری : 

 کالمی( همراه است واگر ارتباطات غیرگفتاری با پیام سازگار نباشد سر در گمی می آورد.

فرآیند به رمز در آوردن و از رمز خارج کردن پیام به زمینه های ارتباطات بین فرهنگها : 

در معانی و رفتارها میشود در فرهنگی فرد بستگی دارد واختالفات فرهنگی باعث تفاوت 

 نتیجه رعایت نكات زیر ضروری است.

 اساس را بر اختالفات فرهنگی بگذارید مگر خالف آن اثبات شود. -5

 قضاوت خود را به تاخیر بیاندازید. -2

 خود را بجای دیگران قرار دهیم )دیگری را بدان گونه که هست مشاهده کنیم( -3

 ه مدارک و شواهد بیشتری دست پیدا کنیم.رای قطعی صادر نكنیم تا ب -1

 

 : ای ارتباطهتسهيل کننده 

 نگری  مثبت-ابراز احساسات  -توجه نشان دادن وابراز عالقمندی -پذیرش و اعتماد

توضیح -مقابل  فردتالش برای درک نیازهای -، مثبت گویی، مثبت اندیشی

 خواستن برای روشن شدن موضوع 

  با گفتار و کالم. ناسبتغیرکالمی مرفتارهای -خالصه گویی 

 

 ي برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمي: يتوصيه ها

 .مطمئن شوید که شنونده فرصت سوال یا اظهار نظر کردن را دارد 
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  سعی کنید خود را جای شنونده قرار دهید و احساسات او را در نظر

 بگیرید.

 خواهید بگویید، واضح بیان کنید.آنچه را می 

 نگاه کنید. به شنونده 

 گویید با تن صدا و زبان بدنی شما هماهنگی مطمئن شوید که آنچه که می

 دارد.

 .تن و آهنگ صدای خود را تغییر دهید 

 .مبهم صحبت نكرده و با بیان جزئیات زیاد مو ضوع را پیچیده نكنید 

 .از دیدن عالئم آشفتگی در شنونده غفلت نكنید 

 :ای ظریف را به شیوه ندهویگهای غیرکالمی نشانه توجه کردن به فرد مقابل

  تكرار کنید.

  با تكرار کلماتی از آنچه که وی گفته است او را به صحبت بیشتر در مورد

 موضوع تشویق کنید. 

 

 مؤثرصحيح:  ارتباط راه سر بر موجود موانع

 

 قضاوت کردن و پیشداوری کردن 

 آمرانه و سخنرانی کردن و دستوری گفتگوی 

 احساسات فرد مقابل بی توجهی به 

 قطع کردن صحبت فرد مقابل 

 کردن و مسخره کردن  نصیحت 

 ندتهدید کردن و برچسب ز 

 و   تمسخر و تحقیر کردن 

  لقب دادن و برچسب زدن 
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 روش های موثر برای برقراری ارتباط بهتر با همکاران

 .در دیگران احساس مهم بودن ایجاد کنید-به هنجارهای گروه احترام بگذارید

 .صداقت داشته باشید و بصورت باز رابطه برقرار کنید -شنونده خوبی باشید

در بانک مهرورزی سپرده گذاری -رفتاری کمک کننده، همكارانه و مودبانه بروز دهید

 .کنید

 .فردی سازنده و مثبت باشید-تقاضاهایتان را در قالب درخواست کمک بیان کنید

 

 تر با مراجعانروش های موثر برای برقراری ارتباط به

 را درک کنید راجعیننیازهای م -5

 را در اولویت قرار دهید رضایت و ارائه خدمت -3

 توجه و عالقمندی   ابراز -1

 نگرش مثبت ارائه نمایید  -1

 را بر طرف کنید راجعینمشكالت م -2

 درخواست ها را پیگیری کنید -1

 به صورت سازنده تعارض را برطرف کنید -0

 به تنوع فرهنگی و تفاوتهای فردی فراموش نشود ارج نهادن -9

 

 سرپرستان: با روابط

 موثری عامل تجربه این در نیز دارد خود سرپرست یا رئیس یا شاغل فرد که نوع روابطی 

 کار با مرتبط استرس در بالقوه که اند شناخته عامل جنبه چند از را روابط این یعنی ، است

 در روی میانه روش خود زیردستان رهبری در که سرپرستانی آنكه نخست  .دارد نقش

 چنین شوند استرس دستخوش کمتر کارکنانشان تا شوند می موجب ، گیرند می پیش

 گیری تصمیم در دهد می اجازه کارکنان به که است ویژگی این دارای رهبری شیوه
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 می ایجاد )دست زیر و سرپرست بین (خوبی سویه دو ارتباط و باشند داشته فعال مشارکت

 کند

 : صحيح نتايج حاصل از ارتباط

استرس پیش بینی و جلوگیری از  -ایجاد تغییرات سازمانی -افزایش کارآئی و بهره وری

تحكیم وضعیت  -پاسخگوئی به نیازهای کارکنان و افزایش روحیه -تنشهای سازمانیو 

استرس و فشار روانی کاهش -بین اعضا و سازمان و همدلی ایجاد همبستگی -کارکنان 

 ناشی از مشكالت کاری بین همكاران.

 

 باشد همگان برای مثمرثمر تواند می که ساده راهكار چند استرس مدیریت و کاهش برای

 :شود می هئ ارا

 بد فكر اگر .شویم می شاد بیندیشیم، شاد اگر باشد یادمانکنید: تولید خوب افكار-5

 همواره شویم، می هراسان کنیم ترسناک اگرفكرهای . کنیم می پیدا بدی احساس بكنیم

 .است هرزافكار علف حكم در استرس و ها غصه خوردن حكم در شادی

 را آن آمادگی باید هموارهببرید: بین از را خود موفق موقعیت دادن دست از ترس -2

 گاهچهی .بدهیم دست از را خود موقعیت اتفاق یک با است ممكن که باشید داشته

 آن به توانیم می شویم، هم بیمار اگر حتی نگاه این با  .نكنیم فرض مسلم را خود موقعیت

 .کنیم غلبه

 از بسیاری در باشد یادمان هموارهدهید: تغییر را خودتان دیگران، تغییردادن از قبل -3

 تغییر با باید که ماهستیم خود این بلكه، کنند تغییر باید که نیستند افراد این مواردلزوماً

 .باشیم هم دیگران برای الگویی خود،

 کردن، فكر با مواقع از بعضیبگیرید: کمک استرس کاهش برای کردن فكر فرصت از- 1

 کنترل را استرس توان می بازاندیشی و ذهن از بیهوده افكار ریختن بیرون کردن، یادداشت

 این مهم .کنند می فكر چگونه ما مورد در دیگران که کرد فكر موضوع این به نباید  کرد.

 از باید مواقع اینگونه در  .بپذیریم کردیم، اشتباه هرگاه و بگیریم یاد را کارمان که است
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 و توهین و ند ریز می اشک چشم یک با خندند، چشم می یک با آنها گرفت: یاد ها بچه

 .کنند می فراموش زود خیلی را ناراحتی

 نخورید، را خودتان از باالتر حسرت وقت هیچکنید: مقایسه خودتان با تنها را خودتان - 1

 شرایط توانید می شما  .کنید نیزفكر دارند بدتری موقعیت شما از که آنهایی به کنید سعی

 .کنید مقایسه خودتان های توانمندی با نیز را دیگران اما کنید کنترل را خودتان

 زدن ها، راه بهترین از یكی خشم کنترل برایکنید: کنترل را خود خشم خالقیت با - 2

 .کند می آرام را افراد که است مشكل حل برای خالقیت از استفاده و بر میان راه یک

 پیدا استرس دقیقه سه یا دو یک، است ممكن .بگویید را حقیقتگویی: حقیقت اصل- 1

 .کنید می پیدا خودتان از مطلوبی احساس آن از نیست.پس مهم این اما کنید

 بهترین زمان مدیریت منظور این برایکنید: مدیریت پولتان مانند را خودتان وقت- 0

 که را انجام بدهند؛کارهایی دارند، دست در که را کارهایی خواهند می همه .است توصیه

 انجام زودتر را مهم کارهای .کرد مدیریت را زمان باید بنابراین شوند انجام باید و اند مهم

 ذهن روی که را مهم کارهای ابتدا و گرفت تصمیم موقع به .شدص خال آنها شر از و داد

 و متعدد های فعالیت از پر را زندگی نباید حال عین در .داد انجام زودتر میگذارند تاثیر

 .کرد متنوع

 بر عالوه خوردن حرص .نزنید حرص خوردن در نه و کار در نهنخورید: حرص-  9 

 .اندازد می خطر به نیز را روح وفكرتان جسم، سالمت شما، تمرکز کاهش

 مورد در مردم که نكنید فكر این به وقت هیچنكنید: فكر گویند می آنچه و مردم به  -58

 گزارش یک با  .نیست کردن سقوط معنای به شكست باشد یادمان .گویند می چه شما

 کم را استرس توان می دیگران کردن خوشحال با  .کرد را درست چیز همه شود می مثبت

 .نكنید منوط دیگران فكر یا خوشامد،حرف به را خود گیری تصمیم گاه هیچ و کرد

 فرصت اولین در کار این برایکنید: تاسف ابراز یا سپاسگزاری بالفاصله که بیاموزید - 55

 کردن،معذرت سپاسگزاری دادن، هدیه کردن، سالم باشد یادتان  .کنید اقدام ممكن
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 خطا همان دچار دوباره کنید سعی اما کرد نخواهد کوچک را شما شخصیت ...و خواستن

 .نشوید شزلغ و

 کسی آغاز در است ممكن گویی رککنید: قبول را شنیدن نه و بیاموزید را گفتن نه -52

 استرس دچار را دیگران كهاین و برده باال را اعتبار شما بلندمدت در ولی کند دلخور را

 بگوییم » نه  « وچگونه  دالیل دادن توضیح است . مهم بسیار » نه گفتن « نحوه،  نكند

 باشید. داشته نیز را دیگران از شنیدن نه ظرفیت همچنین.  کند می کم را استرس

 القلوب تطمئن ...بذکرا اال: نكنید فراموش را نیایش -53 

 را هایی چیز آن همه شاکرم، خدایا  :بگویید همیشه ها، نداشته و ها داشته به کنید شكر

 سالمتی، من به خدایا  .ای نداده ندارم، نیاز که را آنچه و ای داده من به دارم نیاز که

 دهد می کاهش را شما استرس خداوند مستمر یاد باشید مطمئن  .کن عطا توانایی و درایت

 .رسید می مسائل با مواجهه برای مناسبی فكری و روحی قلبی، آرامش به و

 گرفتن و دادن یا دافعه و جاذبه مهم توانمندی های قانون از یكیبگیرید: و ببخشید  -51 

 به رسیدن برای باشد یادتان .دزدید توان نمی را قلب کسی ثروت، با که باشد یادتان .است

 امید برای ای دستمایه و داشتن دوست برای چیزی دادن، انجام برای کاری باید عظمت

 .است مهم بسیار اصل این در نداشتن توقع و بخشودن باشد یادمان .داشت

 تالش از دست که کسی .کشد نمی تالش از دست هرگز برنده باشد یادمانتالش:– 51

 .شود می زده استرس کشد می تالش از دست که شود.کسی نمی برنده هرگز بردارد

 کنید، کنترل را آنها و تمرکز نامالیمات رویباشید: پذیرا کمی را زندگی نامالیمات- 52

 اما کرد، کنترل را شود.آنها می نامالیمات بندی اولویت با  .دارند وجود همیشه آنها

 .کرد حل زمان از برهه یک در توان نمی را همه که باشد یادتان ،باشد یادتان

 است نیایش نوعی خنده :گویند است. می طبیعت ماده ترین نیروبخش خنده:بخندید -51

 .اید آموخته را نیایش کردن بخندید، بتوانید اگر
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 مهشتبخش 
 

احیاء قلبی ریوی 

 پایه
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 مقدمه :

، از دومین علل مرگ ومیر به حساب می آید که  (SCA)ایست ناگهانی قلب                

ساالنه بیش ازچند صد هزارنفر دراثربیماریهای عروق کرونری قلب جان 

خودراازدست می دهند و بیشتراین قربانیان هم درخارج ازبیمارستان دچارایست قلبی 

ه انجام میشود ، ولی میزان بقاء درطی پنجا SCAافراد   3/2میشوند. اگرچه احیاء در

سال گذشته ،علیرغم پیشرفت های گسترده  دروسایل وتجهیزات احیاء وتكنیک های 

پیشرفته حیات،همچنان پایین باقی مانده است که دربیشترمطالعات انجام شده درمورد 

کیفیت احیاء، مشاهده گردیده که حتی پزشكان وسایر کادردرمانی آموزش دیده هم 

نند ویا دراثر گذشت زمان به فراموشی سپرده ،از دستورالعمل های احیا تبعیت نمی ک

میشودواین امرضرورت برگزاری آموزشهای مدون وکاربردی ونیز نظارت های 

 دقیقترمسئولین زیربط را می طلبد که این مباحث درهمین راستا ارائه میشود .

 

               CPCR      اصطالح 

        C : Cardiovascular        عروقی –قلبی 

 

        P : Pulmonary                        ریوی  

 

        C : Cerebral                           مغزی 

 

         R : Resuscitation                    احیاء 
 

 فازها يا مراحل احياء
Basic life support            احیاء مقدماتی یا پایه                                                         
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    Advanced life support                    احیاء پیشرفته                                               

                      

 

Prolonged life support حیاء                                  احیاء طوالنی  یا مراقبتهای بعد از ا
                

 

 

Basic life support احیاء قلبی ، ریوی پایه        
 

توقف ناگهانی وغیرمترقبه ضربانات قلب وجریان خون مؤثر تعریف ایست قلبی: به 

 یشود.م ایست قلبی گفته درقلب

ارزیابی فعالیت الكتریكی براساس تعریف فوق درارزیابی عملكرد قلب هم باید به 

قلب به کمک نوارقلب و هم به ارزیابی فعالیت مكانیكی قلب با چک نبض وبرون ده 

قلبی اقدام نمود بطوریكه دربعضی شرایط ازجمله وجود برخی تاکی آریتمی ها ویا 

خونریزی های وسیع قلب از نظر الكتریكی فعال ولی از نظر مكانیكی فاقد عملكرد و 

 لكرد ناقص میباشد که باید نسبت به احیاء آن اقدام نمود.یا دارای عم

ب توام با ریوی : توقف ناگهانی برون ده قلبی خودبخودی ومؤثرقل -ایست قلبی 

 توقف تهویه ریوی است.

 

 عالئم مشترک مرگ باليني ومرگ بيولوژيک) مرگ حقيقي (

 

 فقدان نبض ، تنفس ، فشارخون 

 بی حرکتی ، بیحسی و اختالل  اختالل سیستم عصبی مرکزی، بیهوشی ،

 رفلكسها
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 عالئم ويژه و متمايز کننده مرگ باليني ازمرگ بيولوژيک

 

  حرارت بدن : درمرگ حقیقی برابربا دمای محیط و سرد ، درمرگ بالینی تابع دمای

) درارزیابی حرارت بدن باید به عامل ایست .  هنوزهنوزگرم است محیط نبوده وبدن

 هایپوترمی بدلیل سرمازدگی محیط توجه نمود.(  گی یافلبی ازجمله غرق شد

  درمرگ بالینی   قوام عضالت : درمرگ حقیقی عضالت سفت شده ولی

 عضالت قوام طبیعی دارند .

  درمقابل نورولی   رفلكس مردمكها : درمرگ حقیقی گشاد و بدون واکنش

رفلكس ) در ارزیابی   نورتنگ می شوند . درمقابل درمرگ بالینی مردمكها

 مردمكها باید به عامل ایست قلبی ازجمله مسمومیت های داروئی توجه نمود.(

        

 ريوی -علل شايع ايست قلبي 

 و آریتمی ها بیماری عروق کرونر 

 ) اختالالت الكترولیتی ) هایپروهیپوکالمی 

 تجویزوریدی مواد حاجب رادیوگرافی 

  داروهائی که پنجره درمانی واکنش نسبت به تجویزوریدی داروها بخصوص

 یژیتال،کینیدین،پتاسیم،کلسیم (: د ازجمله کوچكی دارند. )

 آمبولی ریه 

 ) برق گرفتگی ، شوک الكتریكی ، غرق شدگی ) خفگی 

 خفگی با گازهای شیمیایی 

 ) ترومای وارده به قفسه سینه )سقوط ، تصادف ، جدال 

 ثانویه به ایست تنفسی 

 طرناک ، ساکشن ولوله گذاری داخل تراشهتحریک پاراسمپاتیک ،مانور خ 

 دادن خون سرد یا حجم زیادی خون 
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 تامپوناد قلبی ، پریكاردیت 

 خونریزی ، اختالالت متابولیک ، شوک آنافیالکسی ، سپتی سمی 

 

  برادیكاردی ،  : شایعترین علت ایست قلبی درکودکانPEA   و آسیستول

 میباشد .

  بیماریهای عروق کرونروآریتمی ها : شایعترین علت ایست قلبی دربزرگساالن

 میباشد. ( VF) ازجمله فیبریالسیون بطنی

 

 ريوی -عالئم ايست قلبي 

 ازبین رفتن سریع هوشیاری 

  به دالیل زیر:قطع تنفس 

 انسداد مجاری هوائی 

 سكته مغزی 

 ) مصرف بیش ازحد داروها ) مخدر ، باربیتوراتها 

 به سروگردن تروما 

 بدنبال ابتال به دوبیماری  توقف انقباض عضالت تنفسی

 گیلن باره       و میاستنیگراویس

  ثانویه به ایست قلبی 

 ازبین رفتن نبض وصداهای قلبی 

 اتساع مردمكها 

  امكان بروز تشنج 

 سردی ، رطوبت و کبودی پوست 

 سستی بدن 
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 زمان طالئي احيای قلبي ريوی

 

فاصله زمانی بین شروع مرگ بالینی و ایجاد تغییرات غیرقابل قابل برگشت در    

 1 سلولهای مغز را زمان طالئی احیای قلبی،ریوی می گویند این زمان کوتاه ودرحدود

 دقیقه می باشد . 2تا

 

زمان طالئی احیاء برای همه ودرهمه شرایط یكسان نبوده ودرسنین نوزادی واطفال    

دقیقه(  52تا  1 دقیقه ودرخفگی ها بیشترین مقدار)حدود  3تا  2ار)حدود کمترین مقد

 را به خود اختصاص می دهد.
 

 :، زمان بسیار مهم  میباشد بطوریكه تنفسی  در موارد ایست قلبی

 

  درصد شانس موفقیت در 58تا  1در شروع احیاء پایه هریک دقیقه تأخیربا

 احیاء کاهش مییابد.

  عدم انجام درپیCPR  دادن شوک( سیوندفیبریال، با هر دقیقه تأخیر در شروع( 

 ماندن کم میشود.زنده درصد شانس  58-1

  در صورت انجامCPR دادن  سیوندفیبریالشروع ، با هر دقیقه تأخیردر(

 درصد شانس زنده ماندن کم میشود.3-1 شوک(

  به  اقدامات مربوطباال ترین میزان بقا وکیفیت زندگی وقتی حاصل میشود که

 اقدامات مربوط به احیاء پیشرفته )و دقیقه اول  1در(  BLSاحیاء پایه )

ACLS  )دقیقه اول پس از ایست قلبی ریوی شروع شود. 58تا  1در 

 

  مهماولویت 

برای انجام اقدامات وکمک های اولیه ازجمله احیاء قلبی ریوی امدادگرباید     

وانائی خودرا درامرکمک رسانی قبل ازهر اقدامی شرایط وموقعیت مكانی ونیز ت
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ارزیابی نماید تا برای وی حادثه ای اتفاق نیفتد زیرا حفظ جان خود نسبت به 

 لویت است .ومصدوم درا

                            

  ارزیابی اولیه مصدوم 

آن  داشتن شرایط توجه نمود ودرصورت بایدزیردرارزیابی اولیه مصدوم به دو پارامتر        

 باید نسبت به احیاء

 مصدوم اقدام نمود.     

  عدم هوشیاری 

 ( عدم تنفس یا تنفس غیر نرمال (gasping 

 از دو روش زیراستفاده می کنیم : مصدوم ارزیابی هوشیاریبرای 

 

ابتدا باید مصدوم را با صدا کردن متوجه نمود ولی گاهی صدا کردن مصدوم :  -5

بیگانه قادر  ناشنوا بودن و یا داشتن زبان محاوره ای عمیق ، مصدوم به دلیل خواب

 به پاسخگوئی نیست. 

مالیم وبدون های تكان درصورتیكه مصدوم به صدا پاسخ نداد با تكان های مالیم :  -2

زیرا تكانهای شدید خود می تواند فرد خواب را  وی را ارزیابی  می نماییمخشونت 

 شوک زده و شرایط را بدتر نماید. 

صورت خود را نزدیک صورت گذشته که  زمان هایبرخالف  مصدوم ارزیابی تنفسدر

ازسه حس دیدن )حرکت قفسه سینه( ، شنیدن )صدای بازدم( ولمس مصدوم قرار میدادیم و

برای صرفه جوئی دروقت فقط  نمودیم امروزهکردن )گرمای بازدم مصدوم( استفاده می 

 . توصیه به مشاهده حرکت قفسه سینه شده است

 

 

 



  

009 

 

 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
 زنجیره حیات 2851

 

 

 

مراحل احیاء فوق  الگوریتم وطبق 2851گایدالین   بر اساس ، پس از ارزیابی اولیه مصدوم

 شرح زیر میباشد :به و داخل بیمارستانی بیمارستانی  پیش دوزنجیره شامل

 زنجیره حیات پیش بیمارستانی شامل مراحل زیر است :

 درخواست کمک  -5

 بر اساس علل ایست قلبی CPRانجام مراحل  -2

 : VFالف( ایست قلبی به دلیل مشكالت قلبی عروقی وآریتمی ها ازجمله 

       C      ) ماساژقلبی (A              ) بازکردن راه هوائی (B          تنفس (

   مصنوعی ( 

ب( ایست قلبی به دلیل مشكالت تنفسی ازجمله خفگی ها ومسمومیت های داروئی   

 مخدرها :و

       A   ) بازکردن راه هوائی (          B    ) تنفس مصنوعی (            C  ماساژقلبی (

 ) 

 (   AEDاقدام به دادن شوک ) توصیه به استفاده از -3

اورژانس شهرویا انتقال بیماربه پرسنل انجام اقدامات پیشرفته احیاء درمحل توسط  -1

 نزدیكترین مرکزدرمانی 

 مراقبتها وحمایتهای طوالنی مدت پس ازاحیاء دربخش های ویژه  -1

 زنجيره حيات داخل بيمارستاني 

دراین زنجیره که بیشترمربوط به کادردرمان میباشد ، حلقه اول اشاره به بررسی و تشخیص 

بعد درخواست کمک بر اساس نیاز بیمارو سپس طبق زنجیره ، ریوی  -علت ایست قلبی 
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در این زنجیره مرحله انتقال مصدوم  بیمارستانی عمل می کنیم با این تفاوت کهحیات پیش 

 .حذف شده است 

 

 : در کودکان اولویتها متفاوت میباشند 

 

                             

نكته : پس از ارزیابی اولیه مصدوم درصورتیكه وی هوشیار نباشد ولی دارای تنفس های 

باشد بهترین اقدام برای کمک به مصدوم دادن پوزیشن ریكاوری )  کافی ومنظم خودبخودی

 کههوائی وپیشگیری ازآسپیراسیون مصدوم است ،  ت بهبودی( برای بازنگه داشتن راهوضعی

 حتی یكنفره انجام داد . حرکت صحیح 1این پوزیشن را میتوان  بصورت اصولی وبا 
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 Recavery  Positionوزيشن )وضعيت ( بهبودیپ
                                        

                                        

       

 
                                               (2)                                                                             

(5)   

 

 
 

 

 

 (1            )                                                         (3) 

 

نكته : پس از ارزیابی اولیه مصدوم درصورتیكه بیمار هوشیارنبوده ودارای تنفس های 

 تنفس  غیرنرمال ویا فقدان
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باشد براساس الویت های مربوط به زنجیره حیات درصورتیكه مصدوم درگروه سنی          

 . ن باشدنوزادااطفال و

وسپس درخواست کمک می نمائیم ولی درصورتیكه  CPRابتدا یک دوره          

 .می نمائیم CPRباشد ابتدا درخواست کمک و سپس اقدام به  سنی بزرگساالن رگروهدبیمار

درگروههای سنی مختلف متفاوت میباشد باید به  CPRنكته :ازآنجا که انجام برخی مراحل 

 نمود.احیاء توجه  درزمان انجامسن مصدوم 

 

 (Adultsالف( بزرگساالن : ازسن بلوغ تا سالمندی )کهنسالگی( )        

 ( Childrenب( اطفال : از یک سالگی تا سن بلوغ )         

 (Infantsج( شیرخواران : ازیک ماهگی تا یک سالگی )          

 (Neonateد( نوزادان : از زمان بدوتولد تا یک ماهگی )          

 

 نكات مربوط به ماساژقلبی : 

  قردادن مصدوم برروی یک سطح کامالً صاف وسفت 

  قرار دادن پاشنه دستها درمحل ماساژقلبی 

  دربزرگساالن از پاشنه دودست ، در اطفال از پاشنه یک دست 

  تحتانی استخوان استرنوم میباشد که گاهی بدلیل  3/5محل گذاشتن پاشنه دستها

اندازه آن توسط امدادگرووقت گیر بودن یافتن  استرنوم ، محل وعدم شناخت 

قرارداد که این  دستها را باید درمرکزقفسه سینه  طبق توصیه گایدالین آن ، محل

ها ( یا قائده سینه ها  محل با رسم یک خط فرضی بین دو نیپل )نوک سینه

 )درخانمها( و گذاشتن پاشنه دستها وسط این خط بدست می آید . 

 رعایت سرعت مناسب وماساژدردقیقه  588جام ماساژقلبی منظم با سرعت بیشتر ازان

 (دیاستول)ماساژدردقیقه برای فراهم شدن مرحله استراحت قلب  528تا  588بین 



  

023 

 

 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
وبرگشت خون به داخل قلب ودرضمن خون گیری عروق کرونر دراین مرحله 

 الزامی است.

 دربزرگساالن سانتی متر 2کمتر از و سانتی متر 1یجاد عمق مناسب بیشتراز ا 

  داشتن کمترین وقفه درانجام ماساژقلبی بخصوص دقایق اول 

 برای افزایش اثرو کیفیت آموزش دیده بهتراست  امدادگر دو درصورت حضور

 هردودقیقه جای خودرا برای ماساژقلبی وتهویه تعویض نمایند .احیاء

 برمحل ماساژوآرنج ها هرگزخم  برای انجام ماساژقلبی باید شانه ها کامال عمود

 نشود واز نیروی وزن باالتنه برای ایجاد عمق مناسب استفاده شود.

  درصورتیكه هنگام ماساژقلبی ، برروی قفسه سینه مصدوم مسلط نباشیم باید از یک

چهارپایه ویادرصورت امكان کاهش ارتفاع تخت ودرغیراینصورت بهتر است 

 ده تا احیای موثرتری صورت گیرد.مصدوم را برروی سطح زمین قراردا

  به هنگام ماساژقلبی برای ایجاد فشارنقطه ای  مناسب باید انگشتان دستها درهم قفل

شده وانگشتان دست به هیچ عنوان با قفسه سینه تماس پیدا نكند وهمچنین برای 

پیشگیری از جابجا شدن دستها درحین ماساژنباید پاشنه دست از قفسه سینه بیمارجدا 

 ود.ش

 سیكل احیاء باید عالئم حیاتی بیمار را  1دقیقه ویا پس از  2طول عملیات احیاء هردر

صورتیكه امداد گر نسبت به روش بازکردن راه هوایی یا دادن تنفس درارزیابی نماییم 

دادن ماساژقلبی را داریم باید بدون  مصنوعی آگاهی ندارد یا درصورتیكه فقط قصد

ماساژقلبی داده وسپس بیماررا ارزیابی نماییم ودرصورت نیاز دقیقه  2وقفه به مدت 

 اینكاررا بارها تكرارنماییم .
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 نکات مربوط به بازکردن راه هوائي

در بیمارانی که دچارکاهش سطح هوشیاری ویا بیهوشی میشوند مهمترین واصلی ترین عاملی 

وافتادن آن ته حلق بدنبال هیپوکسی هوائی میشود شل شدن زبان  راههای نسداداباعث  که

 میتوان ازمانورهای زیر استفاده نمود : واسیدوز ایجاد شده میباشد که برای برطرف کردن آن

: دراین مانوربا گذاشتن یک دست روی پیشانی ودست دیگرزیرچانه   Head tilt( مانور 5

وائی مصدوم ه بان راهرگردانده وبا جابجا شدن زبه سمت عقب برا   سر ردن )ارجح(گیا زیر

 را باز مینمائیم .
                                                

: دراین مانوربا گذاشتن انگشتان دستها دردو طرف فک پائین مصدوم  jaw thrust( مانور 2

 کشیده وبه کمک انگشتان شست سعی درباز نمودن دهان می کنیم .     ،فک را به سمت باال

: دراین مانوربا گرفتن چانه بیماروکشیدن چانه به سمت باال باعث chin lift ( مانور3

 ودرنهایت باز شدن راه هوایی می شویم . و    جابجایی فک تحتانی وزبان
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درصورتیكه راه هوایی بیماربه کمک مانورهای فوق بازنشود باید شک درانسداد راه هوایی  -

(که برای  Foreign bodyدهان ویا پایین تر داشته باشیم )داخل    به وسیله جسم خارجی

 رفع این انسداد به صورت زیر عمل می نماییم :

الف( جسم خارجی داخل دهان : قبل از وارد کردن دست یا هرگونه وسیله به داخل دهان 

از نوع جسم خارجی داخل دهان مطلع شد زیرا برخی اجسام   حتما با دیدن داخل دهانباید 

تماس به قسمتهای پایین تر رفته وانسداد را   مله سكه واجسام گرد با کمترین حرکت یاازج

برگردانده وداخل   دتر مینماید درصورت مشاهده جسم خارجی باید سر را به یک طرفب

 (FINGER SWEEPدهان را به کمک انگشتان یا هروسیله ای دیگرکامال تمیز نمود. )

ب( جسم خارجی درمجاری فوقانی هوایی : برای خارج کردن جسم خارجی دراین حالت 

 بایدازمانورهایملیش )هایملیخ 

     (Heimlich maneuver: درحالت ایستاده یا خوابیده به شكل زیرعمل کرد ) 

  درحالت ایستاده : درصورتیكه بیمارهوشیاراست باید پشت بیمارقرارگرفته بصورتی که

رروی شكم وی مسلط باشیم سپس با قراردادن دستها زیر دیافراگم )باالی ناف ( کامالً ب

 رنقطه اییک دست را مشت کرده وبصورت عرضی وبا فشا

توسط انگشت شست وگرفتن مشت با دست دیگر یک فشار سریع ومحكم وهم زمان به 

ین سمت داخل )شكم مصدوم ( وباال )به سمت سر مصدوم ( وارد می کنیم می توان ا

 عمل را چند بار برای برطرف شد ن انسداد انجام داد.

  درحالت خوابیده یا فاقد هوشیاری : دراین حالت باید برروی پاهای مصدوم نشسته

مصدوم را محكم درجای خود ثابت نگه داشته تا نیروی مؤثراعمال شود وبا قراردادن 

( وچرخاندن سر بیمار به دست ها به شكل ماساژقلبی درناحیه زیردیافراگم ) باالی ناف 

یک سمت وباز نگه داشتن دهان وی با چند فشارسریع ، محكم وهمزمان به سمت داخل 

)شكم مصدوم ( وباال )به سمت سر مصدوم ( وایجاد فشارمناسب درقفسه سینه برای رفع 

 انسداد اقدام نمود.
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آنها امكان پذیر نیست می توان نكته : دربیماران خیلی چاق که حلقه کردن دستها دور شكم 

( با گذاشتن دستها درمرکز قفسه سینه CHEST THRUST)  اینكاررا برروی قفسه سینه

خوابیده همانند مصدومان بیهوش این کاررا  )ناحیه ماساژقلبی ( وفشار مناسب ویا درحالت 

 انجام داد.

رای انجام این مانور باید نكته : درخانم های باردارهرگونه فشار بر روی شكم ممنوع بوده وب

 فشاروارد کرده ومانند افراد چاق عمل نمود. فقط درناحیه قفسه سینه
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وخونریزی داخلی  نكته : دراطفال ونوزادان بدلیل حساسیت وبزرگی برخی احشاء وآسیب

 . باشدممنوع میهایملیخ انجام مانور

 برقراری تنفس مصنوعی

ویا مصدوم دچارخفگی بواسطه گازها یا مایعات شده درصورتیكه احیاء طول کشیده باشد 

باشد باید اقدام به برقراری تهویه مصنوعی مصدوم نمائیم که پس از بازکردن راه هوائی 

درصورتیكه مصدوم قادر به نفس کشیدن نباشد باید به دادن تنفس دهان به دهان ، دهان به 

ینكار به روش زیرعمل می د که برای ابینی ویا دهان به دهان وبینی )درنوزادان( اقدام نمو

 :  نمائیم

 

 ( کنارسرمصدوم قرارگرفته وبا دادن پوزیشن مناسب به سروگردن مصدومHead tilt  )

 کنارمی زنیم . راعامل اصلی انسداد  ، زبان

 . به کمک انگشتان خود بینی مصدوم را کامال می بندیم 

  ود را دهان مصدوم بازدم خ پس از یک تنفس عادی با قراردادن دهان خود برروی

ه مصدوم به سمت باال هدایت میكنیم بطوریكه قفسه سین ظرف یک ثانیه به داخل دهان

 حرکت نماید.

   بینی مصدوم را رها نموده تا بازدم بیمار انجام شود ) پایین رفتن قفسه سینه ( ودراین

هیم وبالفاصله تنفس زمان خود اقدام به تنفس مینماییم تا برای باردوم به بیمارتنفس بد

 دوم را با همان شرایط به بیمارمی دهیم .

 .پس از انجام دو تنفس بالفاصله ماساژ قلبی را ادامه میدهیم 

  دراحیای پایه بهترین معیار برای ارزیابی تنفس ها ی موثرداده شده، حرکت باال وپایین

 قفسه سینه بدنبال تهویه می باشد. 
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 تنفس  58تا  0 ، وعدم وجود تنفسخون کافی  درصورت وجود ضربان قلب وجریان

 دردقیقه باید به مصدوم بدهیم .

 
 

 نكات مربوط به ماساژقلبی همراه با تنفس

دراحیای پایه برای انجام ماساژ قلبی به همراه تهویه باید بین فرد ماساژدهنده وفرد     

برقرارکننده تهویه حتماًهماهنگی وجود داشته باشد تا از هم زمانی ماساژوتنفس خود داری 

مان زشده وماساژها وتنفس ها موثرتر وکارآمد تر باشند برای رسیدن به این هدف و تا 

 الین به روش زیر عمل می نماییم .ی پیشرفته طبق توصیه گاید قراردادن راه هوای

 اطفال –درصورتیكه امدادگر یک نفرماهرباشد درتمام گروههای سنی بزرگساالن  -5

 خواهد بود. 2به  38  تنفس ماساژبه نسبت ونوزادان

 2به  38درصورتیكه بیشترازیک امدادگر ماهروجود داشته باشد دربزرگساالن نسبت  -2

 رعایت میشود. 2به  51  اطفال ونوزادان نسبتودر

ماهروجود داشته باشد درهمه گروههای سنی، درصورتیكه یک یا چند امدادگرغیر -3

 خواهد بود. 2به  38همیشه نسبت  بزرگساالن ،اطفال ونوزادان 

 

 : مد نظر داشت احیای بزرگساالنکه باید در  یواعداد مهمنكات     

  ( زمان طالیی احیاء ) دقیقه میباشد . 2تا  1گلدن تایم 

  ثانیه میباشد. 5زمان دادن هر دم به مصدوم 

  ثانیه می باشد. 50ماساژ قلبی  38زمان 
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  ثانیه می باشد. 28یک سیكل احیا 

  میباشد. 2به  38سیكل  1دقیقه یا  2یک دوره احیاء حدود 

 زچند دقیقه تا چند طول زمان احیاء بستگی به شرایط مصدوم وبیماریهای زمینه ای وی ا

 ساعت میتواند متغیر باشد.

 

 استفاده ازشیلد وماسک

 

برای پیشگیری از انتقال عفونت ونیز تهویه موثرتر دراحیا پایه توصیه به استفاده از ماسک      

ها وشیلدهای یک بار مصرف شده است که شیلدها فقط دهان را پوشش داده وازانتقال 

بودن ویكطرفه بودن جنس آن جلوگیری می شود دراستفاده از عفونت بدلیل غیر قابل نفوذ 

شیلدها باید بینی مصدوم رابه کمک انگشتان بسته وباز نمود. دراستفاده از ماسک های یک 

بار مصرف تهویه هم از طریق دهان وهم از طریق بینی قابل انجام است ونیاز به بستن بینی 

 نیست .

 

 
Automated External Defibrillators (AED) 
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 AEDخصوصيات دستگاه 

  

دقیقه( ، مهمترین عامل تعیین کننده میزان بقاء  1از آنجا که دفیبریالسیون زودهنگام ) کمتراز

)  AEDبا  CPRاست ونیزموفقیت در VTوVFمصدومین ناشی ازارست قلبی بدنبال 

است ، براساس توصیه گایدالین ،  5EMS (، دومین عامل موفقیت دربرنامه های 19باالی 

برای انجام احیاءهای موفق تر ونجات جان مصدومین زیادی که بدلیل آریتمی های قلبی، 

فقط نیاز به انجام ماساژقلبی وشوک دارند، امدادگران باید قادربه استفاده از دستگاه شوک 

دسترس نبودن آن درهمه باشند که به دلیل عملی نبودن کاربا آن برای همه امدادگران ونیز در

تگاه شوک با شده است که نمونه ساده دس AEDجا ، توصیه به استفاده ازدستگاه 

 خصوصیات زیرمیباشد: 

ارزانتر، سبک تر ، کوچک تر ، ساده تر وقابل انتقال تر نسبت به دستگاههای شوک   -5

 معمولی است .

ودادن شوک می باشد که دارای سیستم دیداری وشنیداری برای اجرای مراحل کار   -2

 بیسواد وناشنوا می توانند از آن استفاده نمایند.  تقریبا تمام افراد حتی افراد

 دارای دکمه های کم وحتی رنگی برای شناخت بهتر توسط افراد بیسواد می باشد .  -3

 518یزان انرژی دستگاه ثابت وغیر قابل تغییر می باشد که براساس کارخانه سازنده یا م -1

 تعبیه شده است.  ژول  288ژول یا 

پدهای دستگاه دارای شكل ویا فرم مخصوص درنحوه بازشدن برای سهولت کاربر،  -1

 درچسباندن آنها در محل مناسب می باشد.

نسبت به پدل های دستگاه شوک که باید با  AEDاستفاده از پدهای بزرگ وچسبنده  -2

 رعایت نكات مربوطه برروی قفسه سینه فشرده شود ، کاربردآن را ساده تر نموده است .

کمک درشناخت آریتمی ها ازجمله آریتمی هایی که نیاز به شوک دارند )بخصوص به  -1

 پزشک وپرستار( وتوصیه به کاربر دردادن شوک به مصدوم .
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دستگاه ها برای طراحی ساده تروکاربرد راحترتوسط کاربران دکمه های  اینبرخی ازدر -0

وبرخی  مربوط به پاور، انتخاب انرژی ، دکمه مربوط به دادن شوک سینكرونایز

 تنظیمات دیگر تعبیه نشده است.

 

 : CPRعالئم موفقيت 

 

  اندازه طبیعی برطرف شدن گشادی مردمک هاوبازگشت به 

 طبیعی شدن رنگ پوست 

  وجود ضربانات قلب 

  بازگشت ریتم طبیعی قلب 

  بازگشت تنفس 

  حرکت دست و پا 

  بازگشت رفلكس بلع و هوشیاری بیمار 

 

 : CPR در علل شايع عدم موفقيت

 

 عدم اکسیژناسیون کردن بیمار 

 سخت صاف و قرار ندادن بیمار برروی سطح 

  درصورتیكه زمان زیادی قبل از شروعCPR  .سپری شده باشد 

 دقیقه  38تا  51درصورتیكه بیمارپس ازCPR ، هوشیاری -فاقد رفلكسهای عصبی- 

 تنفس و نبض باشد .

 خونریزی یا تامپوناد قلبی 

 بیماریهای شدید ریه 

 آمبولی 
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 اسیدوز اختالالت شدید الكترولیتی ، 

 آسپیراسیون ریه ها 

  شكستگی دنده ها واسترنوم 
 

 : CPRشرايط ختم  

 

   بازگشت رضایت بخش بیمار) بازگشت تنفس وبرقراری گردش خون همراه با نبض

 طبیعی(

 تشخیص قطعی فوت بیمار 

   خستگی بیش ازحد احیاء کننده که دیگر قادربه ادامهCPR . نباشد 

   ( وجود عالئم مرگ قلبی ومغزیCPR  دقیقه عالئمی  28صحیح انجام شود وپس از

 از بهبود وضعیت بیمار مشاهده نشود.( 

   دقیقه باشد. ) بجزموارد خاص : هیپوترمی  38ریوی بیش از  -مدت زمان احیاء قلبی، 

 ... (اطفال ، نوزادان وبرق گرفتگی و ، مسمومیت ها

 .ریتم اولیه بیمارآسیستول باشد 

  طوالنی شدن زمان ارست قلبی وشروع عملیاتCPR با تأخیر زیاد 

  سن بیماروشدت بیماری زمینه ای 

 عدم وجود رفلكس های ساقه مغز 

 ( دستور عدم اندیكاسیون احیاءDNR) 

 

          : خارج بیمارستانی قاعده ختم احیاء پایه 

اند و فقط احیاء پایه را  برای بالغینی که درخارج از بیمارستان دچار ایست قلبی شده    

دریافت کرده اند درصورتی که هرسه شاخص زیر محقق شود عملیات احیاء پایه ، پیش 

 ازانتقال مصدوم با آمبوالنس امكان پذیر خواهد بود :
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   ایست قلبی توسط پرسنلEMS . یا اولین شاهد مشاهده نشده باشد 

   علی رغم سه چرخه کامل احیاء واستفاده ازAED زگشت خود به خودی با

 .حاصل نشود (ROSC)جریان خون 

   هیچ شوکی از طریقAED . داده نشده باشد 
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 مبخش نه
 

 کنترل عفونت
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حمله  حساسزا )عفونی( به میزبان  فرآیندی که در طی آن عامل بیماریتعریف عفونت: 

شود.عوامل عفونی مهم عبارتند  میو موجب آسیب رساندن به او  کرده، رشد و تكثیر یافته

 و ...  از: ویروس، باکتری، قارچ، انگل

ساعت پس از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد  12تا  10عفونتی که عفونت بیمارستانی: 

فرد عالیم آشكار عفونت را نداشته و بیماری در  ،به شرط آنكه در زمان پذیرش ،شود می

تواند از محیط کسب شود یا توسط  عفونت بیمارستانی میدوره کمون )نهفتگی( خود نباشد. 

روز(  38تا  58) خصوره مشدبیمار ایجاد گردد، همچنین ممكن است طی بدن  فلور داخلی 

نظیر عفونت بعد از  ،پس از ترخیص بیمار رخ دهد که در زمان پذیرش بیمار وجود نداشته

بیمار جسم خارجی کار گذاشته در صورتی که به دنبال عمل جراحی در بدن . عمل جراحی

تواند تا یک سال پس از اینگونه اعمال به وقوع بپیوندد. عفونت  شود، عفونت بیمارستانی می

 تواند عالوه بر بیماران، کارکنان و عیادت کنندگان را نیز مبتال نماید.  بیمارستانی می

نت دستگاه تنفسی پنومونی )عفو -2ادراریعفونت  -5های بیمارستانی:  ترین عفونت شایع

د. در حال حاضر در نظام نباش عفونت خونی می -1عفونت زخم جراحی،  -3تحتانی(، 

قرار  دهیمورد شناسایی و گزارش   عفونت 1های بیمارستانی کشور این  مراقبت عفونت

بصورت روزانه از طریق گزارش  را  بیماریابی  گیرد. کارشناس کنترل عفونت بیمارستان می

 . دهد و گزارش سرپرستار بخش انجام میآزمایشگاه 

باشد و گزارش روزانه سرپرستار پیدایش تب در  ها می گزارش روزانه آزمایشگاه نتایج کشت

عفونت، شروع آنتی بیوتیک جدید، تغییر آنتی بیوتیک و  نفعبیمار، تغییر زخم جراحی به 

 باشد.  نظریه پزشک مبنی بر عفونت بیمارستانی می
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)مطابق با تعاریف نظام مراقبت( توسط کارشناس کنترل  ها بررسی گزارش در نهایت با

عفونت و تأیید پزشک کنترل عفونت، مورد عفونت بیمارستانی ثبت و به مرکز بهداشت 

 گردد.  گزارش می

تواند در آنجا زنده بماند، رشد و تكثیر یابد و  محلی که عامل عفونی میمخازن عفونت: 

د به میزبان منتقل شود. در بیمارستان مخازن شایع عفونت عبارتند از: منتظر بماند تا بتوان

 بیماران، پرسنل پزشكی، تجهیزات، محیط و ... 

زا از آنها بالفاصله به فرد دیگری  اشیاء یا موادی که عوامل بیماریزا:  منبع ارگانیسم عفونت

 شود.  منتقل می

وسایل  -2پرسنل و کارکنان بهداشتی دستهای  -5منابع عفونت بیمارستانی عبارتند از: 

ها پس از انجام هر فعالیت و  عدم تعویض دستكش -3اند.  که به خوبی استریل نشده پانسمان 

 ...حمام، وان، توالت فرنگی آماده،  -1ادامه کار با همان دستكش، 

انكوباتور  -2بیمار که آلوده باشد،  اتصاالت سوندهای ادراری و آنژیوکت و دیگر  -1

هوای آلوده و اشكال در سیستم تهویه و بهداشت  -0جا صابونی آلوده،  -1آلوده نوزادان ، 

استفاده  -58های بیمارستان،  وجود حشرات به عنوان ناقلین در داخل بخش -9در اتاق عمل، 

ستانداردها برای رعایت نكردن ا -55از ظروف غذایی که بطور نامناسب شسته شود، 

های واگیر و ایزوله نكردن این بیماران و عدم رعایت  جداسازی بیماران مبتال به عفونت

 استاندارد.  یاحتیاطها

 های بيمارستاني: زا در بروز عفونت های انتقال عوامل بيماری روش

 ترین راه انتقال، عفونت بیمارستانی است.  تماس: مهمترین و شایع -5
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تقیم )حین مراقبت از بیمار( ب( تماس غیرمستقیم )اشیایی نظیر سوزن، الف( تماس مس

 پانسمان، دست آلوده و ...(  

 قطرات: حین سرفه، عطسه، صحبت کردن، حین ساکشن، برونكوسكپی بیمار  -2

 د. ننتشار و منتقل نمایمتواند عامل عفونی را  ای کمتراز یک متر می ریزقطرات با فاصله

ای بیش از یک متر قابل  ذرات، گرد وغبار حاوی عامل عفونی که در فاصلهاز طریق هوا:  -3

 سرایت باشند.  

 ارو، تجهیزات، وسایل آلوده. دانتقال از طریق وسیله مشترک آلوده: غذا، آب،  -1

ای در انتقال عفونت بیمارستانی  انتقال از طریق حشرات، جوندگان، که نقش قابل مالحظه -1

 ندارد. 

 زا: ي جهت پيشگيری از انتقال عوامل بيماریراهکارهاي

Aهای استاندارد:  ( احتیاط 

 ای استاندارد برای تمامی بیماران ضروری است. هرعایت احتیاط

در صورت تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی بدن بیمار بجز عرق )بدون در 

ها رعایت موارد زیر  مخاط نظر گرفتن خون، قابل رؤیت داخل آنها(، پوست آسیب دیده و

 ضروری است:

 بهداشت دست  -5

 استفاده از وسایل حفاظت فردی: دستكش، گان، عینک محافظ صورت، ماسک و ... -2
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سوزن، وسایل نوک تیز داخل ظروف سر امحاء صحیح پسماندهای بیمارستانی: دفع  -3

 مقاوم به سوراخ شدگی )سفتی باکس( 

ها و  ق بی خطر )عدم درپوش گذاری و دستكاری سوزنها جهت تزری رعایت احتیاط -1

 ها(  سوزن کردن سر خم و عدم شكستن 

مراقبت از بیماران استفاده  و که جهت درمان ابزارهایی گندزدایی سطوح بیمارستانی و  -1

 شود. می

 های واگیر جداسازی بیماران مبتال به عفونت -2

زا از طریق خون، مثل آموزش  رعایت اصول پیشگیری در برابر انتقال عوامل بیماری -1

انجام معاینات پزشكی قبل از ، Bکارکنان، انجام واکسیناسیون بویژه در بیماری هپاتیت 

 استخدام ومعاینات ادواری کارکنان 

(B  که بر اساس راه انتقال عفونت باید رعایت گردندی یها احتیاط : 

 احتیاطهای هوایی: -5

 1ذرات گرد و غبار حاوی عامل عفونی، با اندازه کوچكتر از برای جلوگیری از انتقال  

هایی مثل  شود. بیماری میكرون که با فاصله بیشتر از یک متر قابل سرایت هستند، استفاده می

بسته و این بیماران باید در اتاق ایزوله با درب  .منتشری سل، سرخک، آبله مرغان، زونا 

استفاده  N91داشتن تهویه با فشار منفی، مورد مراقبت قرار گیرند و کارکنان باید از ماسک 

نمایند، جابجایی بیمار محدود گردد، و در صورت جابجایی بیمار از ماسک جراحی استفاده 

 نمایند. 

 ای:   های قطره احتیاط -2
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 1ل عفونی با اندازه بزرگتر از برای جلوگیری از انتقال ذرات درشت )قطره( که حاوی عام

هایی  گردد. بیماری میكرون که در فاصله کمتر از یک متر، قابل سرایت هستند استفاده می

 نظیر آنفوالنزا، سیاه سرفه، اوریون، سرخجه. 

بستری کردن این بیماران در اتاق ایزوله یا بستری چند بیمار با عفونت یكسان در یک اتاق، 

باز باشد و کارکنان از ماسک استاندارد جراحی در فاصله یک متر یا  تواند  درب اتاق می

های استاندارد  دستكش تابع اصول احتیاط و کمتر از بیمار استفاده نمایند و استفاده از گان

 د. ناست. در صورت انتقال یا جابجایی بیمار باید از ماسک جراحی استفاده نمای

   های تماسی: احتیاط -3

باشند )تماس مستقیم  هایی که از طریق تماس قابل انتقال می از انتقال بیماری برای جلوگیری

نت و، بیماران مبتال به عفAهایی نظیر: اسهال حاد عفونی، هپاتیت  یا غیرمستقیم( بیماری

در موارد   . مترشحه، زونا، زخم بستر عفونی سهآب چند دارو، های مقاوم به  باکتری یا کلونیزه 

چند بیمار با عفونت یكسان در  نمودن  در اتاق ایزوله، یا بستری این بیماران  بستری نمودن

کارکنان باید از وسایل احتیاطی، دستكش، گان، و رعایت کامل بهداشت )طبق  ،  یک اتاق

 های استاندارد( استفاده نمایند.  اصل احتیاط

 بهداشت دست

آید.  های بیمارستانی به شمار می ها به تنهایی مهمترین راه پیشگیری از عفونت شستن دست

های مقیم یا ثابت و انواع موقت است.  پوست دست کارکنان پزشكی دارای میكروارگانیسم

درصد  28تا  58های سطحی قرار دارند ولی حدود  های مقیم پوست در الیه اکثر میكروب

ها با  قی اپیدرم قرار دارند که ممكن است بدنبال شستشوی دستهای عم آنها در الیه

های معمولی پاک نشوند ولی معموالً بوسیله مواد ضدمیكروبی، کشته شده یا رشدشان  صابون

های موقتی پوست  ها با صابون معمولی باعث زدودن میكروب گردد. شستن دست مهار می
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ها آسان و سریع آلوده  های مراقبتی، دست یتخواهد شد. توجه داشته باشید که به دنبال فعال

 تری هستند.  های سالم های تمیز، دست شوند و طبق شعار سازمان بهداشت جهانی، دست می

های درمانی در  سازمان بهداشت جهانی کلیه پرسنل در واحدها و بخش  بر اساس دستورالعمل

 موقعیت زیر بایستی بهداشت دست را رعایت نمایند: 1

 تماس با بیمار: مانند دست دادن، کمک به بیمار برای حرکت، معاینه بالینی. قبل از  -5

قبل از اقدام به کار آسپتیک: مانند مراقبت از دهان و دندان، آسپیراسیون ترشحات  -2

 تنفسی، پانسمان زخم و ... 

د(، باید نبعد از تماس با مایعات بدن بیمار )حتی اگر از دستكش استفاده کرده باش -3

د. به عنوان مثال بعد از انجام آسپیراسیون ترشحات ندست را رعایت کنبهداشت 

 های ادرار و مدفوع، مراقبت از دهان و دندان.  گیری، جابجایی نمونه تنفسی، خون

 بعد از تماس با بیمار: دست دادن، کمک به بیمار برای  حرکت، معاینه بالینی. -1

با هر یک از وسایل و تجهیزات بعد از تماس با محیط اطراف بیمار: بعد از تماس  -1

 :مانند، د نها را رعایت کن اطراف بیمار حتی بدون تماس با خود بیمار بهداشت دست

 تعویض مالفه تخت، تنظیم سرعت تزریق وریدی

 سه مورد آخر از لحاظ حفظ ایمنی و سالمت شغلی پرسنل درمانی ضروری است. 

 سایر نكات:

 ها در صورت تماس مستقیم با بیماران  استفاده از ناخن مصنوعی و بلند کردن ناخن

 باشد.  مجاز نمی

 ها از آب داغ استفاده نشود زیرا باعث افزایش خطر درماتیت  هنگام شستن دست

 شود.  می



  

040 

 

 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
 های ویژه  استفاده از جواهرآالت و زیورآالت در پرسنل درمانی بخصوص در بخش

 باشد.  مجاز نمی

 شود و بدون در  ها نمی ستفاده از دستكش هیچگاه جایگزین رعایت بهداشت دستا

 ها باید شسته شوند.  نظر گرفتن پوشیدن دستكش یا تعویض آن، دست

 موارد استفاده از صابون و محلول ضدعفوني کننده دست:

در صورتی که دست پرسنل درمانی آشكارا کثیف و یا آلوده به مواد پروتئینی، خون و 

ایعات بدن شده باشد و همچنین پس از توالت رفتن، پاک کردن بینی و قبل از خوردن و م

 ها با آب و صابون شسته شود.  آشامیدن باید دست

ها آلودگی قابل رؤیت ندارند بخصوص قبل و بعد از تماس مستقیم با بیماران، از  اگر دست

استفاده شود. لذا این  محلول ضدعفونی کننده مالش دست )هندراب( بدون نیاز به آب

 محلولها باید در محل ارائه خدمت به بیمار در دسترس باشند. 

 های بهداشتی نمودن دست: روش

  شستن دستها با آب و صابون -5

 )تصویر گذاشته شود.( روش صحیح شستشوی دست:

 ثانیه است.  28تا  18ها با آب و صابون  مدت زمان شستن دست

 شود.(مالش دستها : )تصویر گذاشته  -2

 ثانیه است.  38تا  28ها  مدت زمان برای مالش دست -3

 ،پاکسازی، گندزدایی و استریل کردن :  اسكراب جراحی )توسط پرسنل اتاق عمل(  -3
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یكی از راهكارهای اصلی پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی، کاهش تعداد یا از بین 

باشد که به این منظور بایستی از  .( میبردن عوامل میكروبی محیط )شامل سطوح، ابزار و ..

روشهای مختلفی استفاده کرد. به این منظور پاک نمودن خون و ترشحات بدن از روی 

 باشد.  وسیله، قبل از گندزدایی یا استریل کردن ضروری می

 (:Cleaningپاکسازی و شستشو ) -5

مل پروسه گندزدایی و باشد. پاکسازی مؤثر، مك به معنی زدودن فیزیكی آلودگی از سطح می

 زاسیون است. یاستریل

 (:Disinfection( گندزدایی یا ضدعفونی )2

زا به جز اسپور  های بیماری کند که در آن تمامی میكروارگانیسم فرایندی را توصیف می

 روند.  ها بر روی اجسام بی جان از بین می باکتری

 (:Sterilization( استریل کردن )3

 روند.  ها و اسپورها از بین می های زنده از جمله ویروس روارگانیسمطی این عمل کلیه میك

 بندی مناطق مختلف بیمارستان بر اساس انتقال عفونت: طبقه

تشكیل  ی و ....خدمات ی و مراکز درمانی از واحدهای مختلف نظیر اداری، درمانی، تشخیص

باشند. این  ها متفاوت می اند که احتمال انتقال عفونت با توجه به نوع فعالیت در این بخش شده

 گردند:  دسته تقسیم می 1مناطق به 

 مالی -مناطق با ریسک کم: بخشهای اداری -5

 ها، راهروهای بیمارستان مناطق با ریسک متوسط: اطاق -2

 ، .... NICU ،ICUهای ایزوله،  مناطق با ریسک باال: اطاق -3

 مناطق با ریسک خیلی باال: اتاق عمل  -1
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بدیهی است با افزایش ریسک، اصول پیشگیری از انتقال عفونت در این مناطق بایستی با 

 حساسیت بیشتری صورت گیرد.

  طبقه بندی ابزار پزشكی بر اساس ریسک انتقال عفونت :

گیرند، با توجه به ریسک  ابزار و وسایلی که برای تشخیص و درمان مورد استفاده قرار می

بندی  تقسیم CDCگردند.  احتمالی ایجاد عفونت و محل ورودشان به بدن تقسیم می

اسپالدینگ را برای وسایل پزشكی و جراحی توصیه کرده است که برای هر سطح به 

 باشد: یاز میروشهای پاکسازی و گندزدایی خاصی ن

ریسک انتقال 

 عفونت
 مثال وسیله مورد استفاده

سطح ضدعفونی مورد 

 نیاز

بحرانی یا حیاتی 

(Critical) 

ای که  هر گونه وسیله

به داخل سیستم عروقی 

یا بافتهای استریل وارد 

 شود. می

وسایل جراحی، 

آرتروسكوپی و 

 بیوپسی و ...

استریلیزاسیون )اتوکالو، 

اتیلن فور ، پالسما،

 ( اکساید

نیمه بحرانی یا نیمه 

 -Semiحیاتی )

critical) 

وسایلی که در تماس 

با غشاهای مخاطی و 

پوست آسیب دیده و 

 گیرند. غیرسالم قرار می

واژینال 

اسپكولوم، 

آندوسكوپ و 

 ابزار بیهوشی و ...

ضدعفونی سطح باال 

 ،پر استیک اسید )محلول 

اکسید هیدروژن،  پر

 لدئید(آ گلوتار

غیربحرانی یا غیر 

 -nonحیاتی )

critical) 

وسایلی که در تماس 

 با پوست سالم  هستند

خوابها،  تخت

دستگاه 

گیری فشار  اندازه

 خون و ...

ضدعفونی سطح متوسط 

5، کلرید(  یا 18)الكل 

 پایین )فنول، آمونیوم(
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 های منتقله از راه خون )تزریقات ایمن(  سالمت شغلی و پاتوژن

استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با وضعیت بیمار و اقدام درمانی جهت  -

 جلوگیری از آلودگی به خون و ترشحات. 

خودداری از دستكاری وسایل تیز و برنده )از جمله خم کردن یا درپوش گذاری  -

 سرنگ( و در موارد ضرورت استفاده از روش استاندارد و ایمن. 

وری و ...( در ظرف تنده )از جمله سر سوزن، تیغ بیسریختن کلیه اشیاء تیز و بر -

 (Safety Boxمخصوص )

 نیدل استیک

شدن خون و ترشحات  هبه هر گونه آسیب فیزیكی ناشی از اشیاء نوک تیز و برنده و یا پاشید

 شود.  بالقوه عفونی بدن بیمار به چشم، مخاط و پوست ناسالم گفته می

 اقدامات فوری

 دیده با آب و مایع صابونشستشوی موضع آسیب  -

خودداری از مالش چشم هنگام پاشیدن شدن ترشحات به داخل چشم و شستشوی  -

چشم و یا غشاهای مخاطی با آب یا سرم فیزیولوژی و خودداری از استفاده مواد 

 ضدعفونی کننده 

 سی سی نمونه لخته از بیمار 1تهیه  -

 اری به سوپروایزرگزارش فوری سانحه به واحد بهداشت و در ساعات غیراد -

 دفع و تفكیک پسماند 

 است : گروه اصلی 2شامل  طبقه بندی پسماندهای پزشكی
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عادی )شبه خانگی(: پسماندهایی که به هیچ عنوان با بیمار تماس نداشته و هیچگونه  -5

آوری  های مشكی و در سطل آبی جمع آلودگی به خون و ترشحات ندارند در کیسه

 می شود. 

 خطرناک :  -2

در جریان انجام مراقبت بیمار تولید شده و به خون و  :پسماندهای عفونی -الف 

 شود.  های زرد و در سطل زرد جمع آوری می در کیسه وترشحات بیمار آلوده باشد

های  نیز جزء پسماندهای عفونی محسوب شده و در سطل :  پسماندهای تیز و برنده - ب

 شود.  آوری می ع( جمSafety Boxکوچک مخصوص زرد رنگ با درب قرمز )

پسماندهای دارویی : شامل داروهای تاریخ گذشته یا غیر ضروری ، اقالمی که به  - ج

دارو آلوده شده اند یا دارو دارند، نظیر ویالها و شیشه های دارویی که در سطل 

 مخصوص قهوه ای با کیسه سفید جمع آوری میشوند.

حجم بایستی  1/3ن پس از پر شد Safety Boxکلیه سطلهای پسماند :  5تذکر 

 تعویض گردد. 

سطلهای پسماند بصورت هفتگی و یا در صورت مشاهده آلودگی باید شستشو :  2تذکر 

 و گندزدایی شود. 

 نظافت محیط

در مواقع عادی که کف به خون یا ترشحات آلوده نباشد شستشو با آب و مواد  -

ز شستشو کف با های بستری الزم است پس ا کند. البته در بخش شوینده کفایت می

 گندزدایی شود.  588/5هیپوکلریت سدیم 
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در صورت آلودگی کف به خون و ترشحات با حجم زیاد بایستی قبل از نظافت  -

درصد گندزدایی شود و سپس  58خون و ترشحات با محلول هیپوکلریت سدیم 

 اقدام به شستشو گردد. 

 دیوارها و سقف

 گیرد.  مورد نظافت قرار می در فاصله هفتگی یا ماهیانه در موقع آلودگی

 ها حمام و روشوئی

شود  در حالت عادی با استفاده از آب و مواد شوینده حداقل یكبار در هر شیفت نظافت می

اما در صورت استفاده بیمار عفونی گندزدایی با هیپوکلریت سدیم یک درصد ضروری 

 است. 

 ها توالت

حداقل یكبار در هر شیفت نظافت و با محلول یک درصد وایتكس گندزدایی شود و 

همچنین در صورت استفاده بیماران مبتال به عفونت گوارش در هر بار استفاده بایستی 

 گندزدایی شود. 

 استفاده از مایع صابون 

صابون مناسب استفاده شود. پس از اتمام مایع برای شستشوی دستها بایستی حتما از مایع 

.صابون، بایستی ابتدا ظرف مایع صابون را تمیز و خشک نموده و مجددا پر کرد
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 بخش دهم
 

 ریقاطفاء حـ
 و

 پیشگیــری ازآن
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 آتـش:

 احتراق گرما و روشنایی قابل احساس را آتش نامند.

حرارت راه شیمیایی )مثل پارچه روغنی(، های ایجاد  های ایجاد حرارت: عمده ترین راه راه

 مكانیكی )مانند مالش( و روش الكتریكی)مانند اتو( است.

  است. یتشعشعو  جا به جایی، یهدایتاهم راه های انتقال حرارت  راه های انتقال حرارت:

این عوامل که آن را تحت عنوان مثلث آتش بیان می نمایند شامل  عوامل ایجاد کننده آتش:

حرارت، اکسیژن و ماده سوختنی است. در صورت قطع هر کدام از اضالع مثلث آتش، 

اکسیژن هوا (، سرد کردن)  حریق خاموش خواهد شد. به عبارت دیگر با حذف حرارت

 می توان حریق را کنترل نمود.  (جدا سازی)و ماده سوختنی ( خفه کردن)

به طور عمده در ساختمان ها حذف اکسیژن امكان پذیر نبوده و از حذف حرارت و ماده 

 سوختنی جهت خاموش کردن آتش باید استفاده نمود. 

ناشی از شكسته شدن ملكول های تشكیل دهنده سوخت و ترکیب مجدد  هایزنجیره واکنش

تشكیل می دهد که  آن با اکسیژن موجود در محیط ضلع چهارمی از عوامل ایجاد حریق را

 یاد می نمایند.  )هرم یامربع(در منابع از آن به عنوان چهار وجهی حریق

یک روش قدیمی، متداول و موثر برای کنترل آتش سوزی است. این عمل به سرد کردن: 

طور عمده با آب انجام می گیرد. یكی از خواص گاز دی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش 

ار گیری آب در خاموش کردن آتش اهمیت دارد، این روش برای است. میزان و روش به ک

 مناسب است.  ماده سوختنی جامد است(A( حریق های دسته 

رسیدن اکسیژن به  مانع  خفه کردن، پوشاندن روی آتش با موادی است کهخفه کردن: 

ها موثر نیست ولی روش مطلوبی  سوزی محوطه آتش گردد. این روش اگر چه در همه آتش



  

049 

 

 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
کنند،  اکسیژن تولید می،ای اکثر آنها است. مورد استثنا موادی است که در حین سوختنبر

مانند نیترات و موادی که سرعت آتش گیری در آنها زیاد است مانند دینامیت، سدیم و 

پتاسیم که از این قاعده مستثنی هستند. موادی که برای خفه کردن استفاده می شوند باید 

و یا حالت پوششی داشته باشند. خاک، شن، ماسه و پتوی خیس نیز این  سنگین تر از هوا بوده

 کار را می توانند انجام دهند. 

این روش در ابتدای بروز آتش سوزی امكان پذیر بوده و با قطع حذف مواد سوختنی: 

جریان، جا به جا کردن مواد، جدا کردن منابعی که تا کنون آتش به آنها نرسیده، کشیدن 

 شود.  حایل و یا خاک ریز و رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل میدیوارهای 

برای کنترل واکنش های زنجیره ای استفاده از برخی کنترل واکنش های زنجیره ای: 

ترکیبات هالن و جای گزین های آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین موثر است. 

می تواند به    از سایر روش ها است، ولی  این عمل برای کنترل حریق مشكل تر و گران تر

 استفاده شود.  گرانقیمتصورت مكمل برای مواد 

 عمدی انگیزه های: عبارتند از چهار عامل عمده آتش سوزیعلل بروز آتش سوزی: 

نابودی مدارک، پوشش جرم و خود  دریافت خسارت از بیمه، رقابت در تجارت، جنون ،)

انگاری یا بی اطالعی افراد، عدم رعایت اصول ایمنی ، سهل ) خطاهای انسانی، (کشی

و  (خرابی وسایل برقی و نقص فنی دستگاه) نقص فنی، (استعمال دخانیات، کبریت و آشپزی
 است.  (سیل، زلزله، رعد و برق طوفان ،) پدیده های طبیعی

عمده منابع آتش سوزی، صفحات گرم، جرقه، اصطكاک، الكتریسته منابع آتش سوزی: 

 اکن، حریق خود به خود، گرم شدن بیش از حد، منابع برقی و شعله باز است. س

 راه های گسترش آتش سوزی:  
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راه پله، آسانسور، پنجره، ریزش سقف، سقف کاذب، جریان مایع )آتش از دو راه عمودی 

باد، جریان مایع در سطح )و افقی  (از طبقات باال به پایین و انتقال حرارت از طریق هدایت

 گسترش می یابد.  (افقی و انتقال حرارت از طریق تشعشع

 انواع آتش سوزی:  

 برای سهولت در پیش گیری و کنترل آتش سوزی، حریق ها بر حسب ماهیت مواد سوختنی

نمایند. در آمریكا و ژاپن توسط مراجع رسمی حریق در  های مختلفی تقسیم می به دسته را

تقسیم بندی شده   (A,B,C,D,E) ترالیا به پنج دسته، در اروپا و اس(A,B,C,D)چهار دسته

 است. 

در همه تقسیم بندی ها مواد جامدی است که از خود خاکستر به جا می گذارد.  Aدسته 

 شامل فلزات قابل اشتعال است .  Dمواد نفتی و مایعات قابل اشتعال، دسته   Bدسته 

در تقسیم بندی اروپایی این دسته حریق های الكتریكی و  Cدر تقسیم بندی آمریكایی دسته 

شامل حریق الكتریكی است. اخیرا دسته جدیدی  Eشامل گاز های آتش گیر است و دسته 

اضافه شده است که به علت وسعت حریق ها جای خود را باز نموده  Fیا  Kتحت عنوان 

 است. این دسته مربوط به حریق آشپز خانه و روغن های آشپزی است . 

ایران مشابه تقسیم بندی اروپایی است که مورد تایید سازمان بین المللی  تقسیم بندی در

 استاندارد است. 

 :  (Aگروه )جامدات 

موادی که سوخته و از خود خاکستر به جا می گذارند. از جمله این مواد چوب، کاغذ، 

 سرد کردنرا می توان ذکر نمود. جهت خاموش کردن از روش  …پارچه، الستیک و

 استفاده می گردد. 
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 است. آب  بهترین و موثرترین ماده خاموش کننده

 Aخاموش کننده هایی که برای کنترل آن به کار می روند عالمت مثلث و رنگ سبز با نشان

 دارند.  

 :  (Bگروه )مایعات 

این آتش در اثر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن 

آید. مایعات بر دو نوع سریع و کند  پدید می (های نباتی بیشتر مواد نفتی و روغن)دارند

 اشتعال هستند . 

 در مایعات وسعت آتش سوزی به سطح در تماس با اکسیژن و ارتفاع مایع بستگی دارد. 

 را می توان به عنوان مایعات نام برد.  …مواد شیمیایی مختلف نظیر حالل ها ، روغن ها ، 

در حریق )و بهترین وسایل پودر شیمیایی، کف  خفه کردنروش خاموش کردن،  بهترین

 است.  (وسعت کم)و حتی استفاده از پتوی خیس  (محیط بسته)، کربن دی اکسید (وسیع

هایی که برای این دسته مناسب هستند دارای بر چسب مربع قرمز رنگ با  خاموش کننده

 هستند.   Bعالمت

 :  (Cگروه )گازها 

دسته شامل آتش سوزی ناشی از گازها یا مایعات یا مخلوطی از آنها است که به راحتی این 

قابلیت تبدیل به گاز را دارند مانند گاز مایع و گاز شهری. این گروه نزدیک ترین نوع حریق 

در مربع آبی رنگ مشخص   Cهای مربوطه با عالمت  بوده و خاموش کننده  Bبه دسته

 شوند.  می

 شوند.  قسمت سبک و سنگین تر از هوا تقسیم بندی می گازها بر دو
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، (خنک کردن سیلندرگاز با آب) حذف حرارتجهت خاموش کردن از هر سه روش 

 (خفه کردن باخاموش کننده) حذف اکسیژنو  (قطع جریان گاز) حذف ماده سوختنی

 شود.  استفاده می

 :  (Dگروه )فلزات قابل اشتعال 

آتش سوزی های این دسته ناشی از فلزات سریعا اکسید شونده مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، 

 باریم و منیزیم است. 

 این مواد به طور عمده در آزمایشگاه ها کار برد دارند. 

 است.  ، پودر خشک شیمیاییبهترین خاموش کننده این مواد

 شوند.  مشخص می Dد رنگ با نشان های مناسب برای آنها با عالمت ستاره زر خاموش کننده

 :  (Eگروه )الكتریسیته 

این دسته شامل آتش سوزی الكتریكی است که در وسایل الكتریكی و الكترونیكی اتفاق 

ای، نام  های رایانه های تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم می افتد، مانند سوختن کابل

و نوع دستگاه است که حریق در آنها  گذاری این دسته به خاطر مشخصات وقوع، اهمیت

 دهد .  رخ می

 است. )برق منطقه ای (و جاری  (رعد و برق)الكتریسیته بر دو نوع ساکن 

هالوژن یا )و استفاده از خاموش کننده مناسب  (جریان برق)روش خاموش کردن، قطع ماده

 است.  (کربن دی اکسید

 نشان داده می شوند.  Eبا حرف  هایی که قابلیت کنترل آن را دارند خاموش کننده

   :(باروت، چاشنی و ینامیت)مواد منفجره 

 ستفاده می شود.   مقاصد خاص از این مواد در حاالت و 
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در صورت بروز آتش سوزی مواد منفجره با توجه به خطر انفجار باید عموم افراد فرار نموده 

 و افراد مسوول ایمنی با استفاده از حفاظ مناسب و استفاده از آب، آتش را خاموش نمایند. 

 وسایل خاموش کننده آتش: 

مكان و صنعت، وسایل خاموش کننده آتش بسیار متنوع بوده و حسب مورد با توجه به نوع 

 مواد اولیه و تولیدی متغیر است.  گستردگی بنا، مصالح به کار رفته،

از جمله وسایل خاموش کننده و لوازم و مواد، وسایل ثابت آتش نشانی مانند قرقره آتش 

خاموش کننده  -(یابنده و خاموش کننده)های اتوماتیک  نشانی، جعبه آتش نشانی، سیستم

با )نشانی  های آتش ماشین -(، گاز کربن دی اکسید، هالوژنآب، کف، پودر)های دستی 

 را می توان ذکر نمود.  …سطل شن و -پمپ های آب-(مخازن آب، کف، هر دو

این وسیله قرقره ای است که دور آن لوله الستیكی و گاها پالستیكی قرار  قرقره آتش نشانی:

 داشته و به آب شهر وصل است. 

های کوچک از  متر متغیر و دارای یک سرلوله است. در آتش سوزی 38تا  28طول لوله از 

 شود.  آن استفاده می

و با ( با باز نمودن شیرکنترل و سرلوله آب از آن خارج می شود)به علت سادگی سیستم 

های جامدات از این وسیله  آموزش مختصر قابل استفاده برای عموم است. جهت آتش سوزی

 گردد.  استفاده می

 

 

 

 شكل قرقره آتش نشانی 
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لوله نواری است که معموال دور قرقره ای پیچیده شده و درون  شیلنگ های آتش نشانی:

 یک جعبه فلزی قرار دارد. 

برای عملیات باید تمام لوله را باز نمود. منبع تغذیه آب شهر یا آب تحت فشار است. لوله و 

سرلوله جدا و تا زمان استفاده شیر بسته است. در آتش سوزی های بزرگ و آتش سوزی 

 های جامدات از این وسیله استفاده می شود . 

 اهمیت خاصی دارند.  ه و...های آتش نشانی آزمایش لوله، شیر، سر لول در لوله و شیلنگ

 

 

 

 شكل شیلنگ آتش نشانی

 مواد خاموش کننده آتش: 

دسته قرار می گیرند. به دلیل لزوم سرعت عمل و افزایش  9های آتش در  خاموش کننده

پوشش خاموش کننده ها، می توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده به طور هم زمان 

استفاده نمود. هر کدام از مواد یاد شده در خاموش کردن انواع آتش سوزی ها دارای مزایا و 

 معایبی است . 

 این مواد شامل گروه های زیر است: 

  (آب و کربن دی اکسید)مواد سرد کننده  -الف
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مواد رقیق کننده هوا  -ج (کف، کربن دی اکسید، خاک و ماسه)مواد خفه کننده  -ب

  (نیتروژن و کربن دی اکسید)

 ( هالن و پودرهای مخصوص)مواد محدودکننده واکنش های زنجیره ای شیمیایی  -د

از ساده ترین و در عین حال موثرترین استفاده از آب برای کنترل آتش سوزی یكی  آب:

روشی است که تمام افراد با آن آشنا هستند. همان اندازه که استفاده از آب می تواند در 

خاموش کردن آتش مفید باشد به همان اندازه هم می تواند در استفاده نا به جا ایجاد مخاطره 

 و گسترش حریق یا خسارات نماید. 

می توان فراوانی و ارزانی، ویسكوزیته پایین و قابلیت انتقال  از مزایای آب مزایای آب:

، غیر قابل تجزیه بر اثر حرارت، توان (کننده مطلوب سرد)آسان، ظرفیت گرمایی ویژه باال 

 سرد کنندگی باال را نام برد. 

افزایش خطر برق ): از عیوب آن می توان به سنگینی، هادی الكتریسیته بودن معایب آب

داروها، اثاثیه، کارتن های بسته بندی، رنگ ها و )، خطر تخریب، خسارت (گرفتگی

، گسترش در اثر پاشش بر مایعات قابل اشتعال مثل روغن، محدود بودن (محصوالت تولیدی

 اشاره نمود.  (تل ذغال سنگ، خاک اره و مانند آن)نفوذ داخل مواد 

صورت محلول تهیه می گردد.  از کف جهت اطفای حریق مایعات استفاده می شود .به کف:

در هنگام پاشیده شدن توسط سر لوله کف ساز با هوا و آب مخلوط شده و حباب سازی می 

گردد .در هنگام استفاده، با گسترش فراوانی که دارد می تواند روی حریق را پوشانده و مانع 

 رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق می گردد . 

ده از کف، توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده احتراقی نكته مهم در استفا

 مخصوصا مایعات قابل اشتعال به دلیل سبكی آن است. 
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کف عمل خفه کردن، سرد کردن، پرهیز از برگشت شعله و بلند شدن بخار را انجام می 

 دهد. 

 پودرهای خاموش کننده: 

موال دارای  بنیان کربنات، سولفات یا استفاده از برخی از مواد شیمیایی که معپودر شیمیایی: 

فسفات است یكی از راه های متداول و ساده برای خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن 

استفاده می شوند. به  A،B،Cآن است. این ترکیبات به راحتی برای اطفای انواع حریق 

ی شود. به این همین دلیل در استفاده های عمومی معموال این ترکیب خاموش کننده توصیه م

کاربرد  Aترکیبات پودر شیمیایی گفته می شود. پودر شیمیایی اگر چه برای حریق دسته 

دارد ولی به دالیل اقتصادی توصیه نمی گردد مگر این که مواد در حال اشتعال پر بها باشند 

 یا استفاده از آب ماهیت آنها را تغییر دهد.  

اعث پوشاندن آتش و جلو گیری از رسیدن پودر شیمیایی روی حریق پاشیده شده و ب

 اکسیژن می گردد.    

پودر خشک: از این پودر برای خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مثل سدیم، پتاسیم، 

 منیزیم و...استفاده می شود.  

دی اکسید کربن گازی است غیر قابل احتراق، بی بو، غیر سمی و گاز کربن دی اکسید: 

خفه که هادی الكتریسیته نیست. مكانیسم عمل آن هنگام حریق به سه شكل سنگین تر از هوا 

در  کردن اکسیژن هوا رقیقآتش با تشكیل یک الیه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا،  کردن

 آتش است.  سرد کردن و اطراف محوطه حریق

یكی از خصوصیات مهم گاز کربن دی اکسید این است که باعث خسارت به مواد موجود 

در محیط حریق نمی شود لذا در مواردی که مواد با ارزش دچار حریق می شوند مناسب تر 

از آب است. برای حریق های الكتریكی و الكترونیكی بسیار مناسب است زیرا به دلیل عدم 
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    حساس دستگاههای باقی مانده باعث اتصال یا خرابی در هدایت برق و عدم وجود مواد

 نمی گردد . 

مواد هالوژنه از مشتقات متان یا اتان است که به جای یک یا چند : (هالن)ترکیبات هالوژنه 

جای گزین شده است. در هنگام اطفا بدون به  (شامل فلوئور ،کلر، برم و ید)عنصر هالوژنه 

تواند به طور بسیار  جای گذاشتن اثرات تخریبی و باقیمانده بر روی مواد و دستگاه ها می

موثری ایفای نقش نماید. چون سنگین تر از هوا است می تواند به سرعت روی حریق را 

بر روی حریق می تواند  پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن گردند. به عالوه پاشش این مواد

باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در اطراف حریق شده و آن را مهار نماید و قدرت خاموش 

 برابر کربن دی اکسید است .  2-3کنندگی آن 

در شرایط یک سان برای خاموش کردن آتش میزان مورد نیاز هالن کم تر از یک چهارم 

 . میزان کربن دی اکسید مورد نیاز برای اطفا است

یا مواد قابل اشتعال مانند  تجهیزاتمحدوده های کوچک ولی مهم خاموش کننده هالن برای 

 های الكترونیكی و الكتریكی، مواد جامد پر ارزش، مراکز مخابراتی و...کاربرد دارد.  ماشین

 کیلوگرم 59که حداکثر خاموش کننده دستی وسیله ای است  خاموش کننده های دستی:

 وزن دارد. 

های دستی شامل هوا، گاز،  های تامین فشار: راه های تامین فشار در خاموش کنننده راه

 واکنش شیمیایی و فشار درونی ماده است. 

 انواع خاموش کننده های دستی:  

های دستی شامل خاموش کننده محتوی آب، کف، پودر خشک، پودر،  انواع خاموش کننده

 کربن دی اکسید و هالوژن است. 
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 ر بیشتر از خاموش کننده های دستی پودر و کربن دی اکسید استفاده می شود. در حال حاض

 کپسول های پودر:  

این کپسول ها حاوی مخلوطی از مواد شیمیایی غیر سمی نظیر کربنات سدیم و پتاسیم، 

 به عنوان ماده اصلی است.  …فسفات، سولفات سدیم و پتاسیم و

زان تخلیه ماده خاموش کننده تحت کنترل توسط این کپسول ها قابل کنترل است، یعنی می

 اهرم یا شیر و.. است. 

فشار الزم جهت خروج ماده خاموش کننده از هوا در نوع پودر و هوا، گاز کربن دی اکسید 

 در نوع پودر و گاز تامین می شود. 

 ثانیه متغیر است.  38تا  5متر است. زمان تخلیه کپسول از  2تا  9پرتاب پودر 

جهت عمل بهتر خاموش کننده باید ماده خاموش کننده به سطح مایع و به صورت جارویی و 

 در سطح افقی آتش پاشیده شود. 

به  (C)والكتریسیته (B)استفاده رایج این نوع کپسول ها در آتش سوزی مایعات قابل اشتعال 

 جز در دستگاه های ظریف است. 

 بیشتر به رنگ قرمز یا آبی است . 

 های گاز کربن دی اکسید:  کپسول 

این کپسول ها با شیر یا اهرم قابل کنترل است. سنگین، دارای بدنه یک پارچه فوالدی و 

سرلوله قیفی یا شیپوری است. حاوی گاز کربن دی اکسید است که به صورت مایع در 

 کپسول تحت فشار قرار دارد. 

 ثانیه است.  28تا  52نده متر بوده و زمان تخلیه ماده خاموش کن 9تا  2پرتاب آن 
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 )و مایعات قابل اشتعال (C )ترین کاربرد این کپسول ها خاموش کردن حریق های برقی رایج

B)  . در محیط بسته است 

 است.  ویا قرمز رنگ کپسول مشكی

 

 

 

 شكل کپسول های خاموش کننده دستی آتش

 جدول زیر انواع خاموش کننده ها و کاربرد آن را نشان داده است. 

 جدول انواع خاموش کننده ها و کاربرد آن

آتش های 

 E الكتریكی

 اتفلز

قابل اشتعال 

D 

سوخت 

 Cگاز 

سوخت 

 Bمایع 

سوخت 

جامد 

A 

 موضوع

 آب ++ - +× - -

 کف + ++ +× - -

 پودر +- ++ +× - +-

 پودر خشک +- + +× ++ +-

 کربن دی اکسید +- +- + - ++

 هالوژن +- +- + - ++

 

 احتیاط × بی اثر ،  -کم اثر ،  -++ بسیار موثر ، + موثر+ ، 
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 دهمیازبخش 
 

        برنامه توسعه فردی
(PDP) 

 

 

  

 



  

060 

 

 1395آموزشی دوره های اعتبار بخشی سال کتابچه 

 مدیریت درمان استان اصفهان
 Personal Development Plan   :  (PDP) یبرنامه توسعه فرد

 یست؟چ«  یتوسعه فرد برنامه»

 یها یازن یابیمستمر در خصوص ارز یندفرا یک یو حرفه ا یتوسعه شغل یاو  یفرد توسعه

کند  یبه شما کمک م یندفرا ینها است. ا یازن ینرفع ا یبرا یزیهر فرد و برنامه ر یآموزش

 یشرفتارتقا و پ یو برا یدخود فكر کن یها یتموفق یاکه در خصوص دانش، عملكرد و 

 .ییدنما یزیخود برنامه ر یو آموزش یلیتحص ی،فرد

 یقدم ها یو برا یابیرا ارز یشرفتپ یزانکه مرتب م یستمیتوسط س «یتوسعه فرد برنامه»

برنامه »که همان  یندفرا ینا یشود. مستند ساز یم یگذار یهکند، پا یم یزیبرنامه ر یبعد

خود را  یها یتکند که اولو یکمک م یستماست به پرسنل و به س PDP یا «یتوسعه فرد

از  یتحما یبرا یمثبت یکرده و قدم ها یشهر فرد را پا پیشرفت یندمشخص نموده و فرا

 افراد بردارد.

 

 یست؟چ  «یبرنامه توسعه فرد»و نوشتن  PDPانجام دادن  فواید

 یستمس یتو در نها یمارانب ینی،به عملكرد بال ینیو بال یعمل یو بهبود مهارت ها ارتقا

،  ینیبال یتنشان دادن حاکم یبرا «یبرنامه توسعه فرد»ند. وجود رسا یم یدهبهداشت فا

 خطر است. یریتمد یها یاستراتز یبرا یافتهادغام  یندفرا یکاست و  یضرور

دهد که بهبود  ینشان م یست،چ ینیعملكرد بال یندهد که بهتر ینشان م «یتوسعه فرد برنامه»

 ها همراه است و به  یازو توسعه ن یادگیریاثر بخش با  -ینهروش هز ینعملكرد با استفاده از ا

خود راشناخته و  در زمان استخدام ، به آنان کمک  یها یتکند که قابل یپرسنل کمک م

 کند. یم
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 : PDPنوشتن  نحوه

 یم یاو  یریدبگ یاد یدخواه یکه چه م یریدبگ یمالزم است ابتدا تصم PDPنوشتن   برای

بهتر است هر سال  یدکن یینتع یندهآ ی.هدف خود را برا یابیددست  یتیبه چه موفق یدخواه

هدف مبهم و  یک یتا آن که بر رو یدسه موضوع با هدف مشخص، تمرکز کن یادو  یرو

 . کنیدواضح  و بزرگ تمرکز  یرغ

 طور مثال :  به

  «یسمدر خصوص نحوه برخورد با اگزما در کودکان بنو ینیبال یراهنما یکخواهم  یمن م »

 « .اطالعاتم را ارتقا دهم یپوست یها یماریخواهم در خصوص ب یمن م»   یبه جا

 یم»  یبه جا «یسمشستن دست ها بنو یندفرا یابیدر مورد ارز یستچک ل یکخواهم  می»

   «یسمدر خصوص کنترل عفونت بنو یستیخواهم چک ل

شود  یم یدهنام SMARTکه به اختصار  یاتیخصوص یدارا یدبا یداکن یم یینکه تع هدفی

 است: یرشامل موارد ز یاتخصوص ین، باشد. ا

 Specificمشخص بودن   -5

 Measurable یریقابل اندازه گ -2

 Attainable یابیقابل دست  -3

 Realistic  یانهو واقع گرا یمنطق -1

 Timely , Time bounded یزمان بند یدارا -1

را از  یرالزم است ابتدا سوواالت ز یدکن یینخود تع یبرا یهدف ینچن یدآن که بتوان برای

 :یدخود بپرس
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 هستم؟ یتیدر حال حاضر در چه موقع •

 خواهم به کجا برسم؟ یمشخص، م یا یندهدر ا •

 خواهم به آن جا برسم؟ یچگونه م •

 تواند به من کمک کند؟ یم یچه منابع •

 در سر راهم وجود دارد؟ یچه موانع •

آن که،  یمراحل برا ینمرحله است که همه ا 1 یدارا PDP یوسعه فردبرنامه ت یک نوشتن

 است. یباشد، ضرور یابیشده و معتبر و قابل ارز ینتدو یبه درست«  یبرنامه توسعه فرد» یک

 : «یبرنامه توسعه فرد» ینتدو مراحل

 Define Objectivesهدف / اهداف   یینتع -5

 Achieve the objectivesبه هدف . یدنرس ینقشه برا ینتدو  -2

 Evaluate the plan. یمکرده ا یمکه ترس ینقشه ا یابیارز  -3

 Demonstrate the plan. یما یمودهکه پ یریثبت و نشان دادن مس  -1

 Timescaleحرکت.  یرمس یزمان بند -1

 : «یبرنامه توسعه فرد»نمونه از نوشتن  یک 

 ؟ یرمگب یاددارم که  یازن یا ینهمن در چه زم -5

 باال فشارخون

 را برآورده کنم؟ یازن ینتوانم ا یچگونه م -2
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 که توسط انجمن فشار خون باال در ..... چاپ شده است. ینیبال یراهنماها یناز آخر آگاهی

 یست؟چ یادگیری ین( من از ایهدف )هدف اصل -3 

 شده است. ینتدو ینهزم ینکه در ا ینیبال یفشار خون باال مطابق با راهنماها کنترل

 یست؟(  که آرزو دارم بدان برسم چی)اهداف اختصاص یاهداف خاص -1

 فشارخون باال یماریکنترل ب یفشار خون مطلوب برا یزاندانستن م  -

 و کنترل فشار خون باال یصنوشتن دستورالعمل تشخ -

 منتشر شده توسط ............... ینیبال یدارو ها مطابق با راهنما یزتجو -

 ضد فشارخون یداروها یزتجو یبرا یفرمول عمل یکتن دانس -

 برسم؟ یاهداف اختصاص ینخواهم به ا یچگونه م -1

 .ینهزم ینمعتبر در ا ینیبال یخواندن راهنماها -

 .یمخصوص پزشكان عموم یعلم یشرکت در جلسات و نشست ها -

 .یبخش ینب یبا هماهنگ یو کاربرد ینشست عمل یک یسازمان ده -

به روز  یدرمان یو فرمول ها یدجد یدستورالعمل ها یهمكارانم بر رو یگردکار با  -

 شده.

 کنم؟ یابیتوانم برنامه توسعه خودم را ارز یچگونه م -2

 تحت درمان. یمارانکنترل فشار خون ب یتوضع ممیزی

 به هدفم کرده ام؟ یدنرس یبرا ییتوانم نشان دهم که چه کار ها یچگونه م -1 
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 که مورد استفاده من بوده است. ینیبال یاز راهنما یکپ یک ینگهدار -

که شرکت کردم، مورد توجه  یعلم یکه در نشست ها یاز نكات یبردار یادداشت -

 من قرار گرفت.

 که در آن شرکت کرده ام. یینشان دادن مستندات در خصوص برنامه ها -

 و فرمول و کنترل فشارخون باال یصتشخ یاز دستورالعمل ها یکپ یک ینگهدار -

 یدارو درمان یعمل یها

 تحت درمان. یمارانفشار خون ب یزیمم یجنشان دادن نتا -

 یست؟من چ یفرصت و جدول زمان -0

 .یددستورالعمل جد ینتدو یسه ماه برا -

تا اجازه  یمارانب یبر رو یددستورالعمل جد یماه بعد از اجرا 52 یزیمم یتهدا -

 هستند یمتحت درمان با چند رژ یمارانکه ب یقتحق ینو ا یمدرمان را بده ییرتغ

به هدف  یدنرس یکه برا ییثبت قدم ها یبرا ینیدب یم یرکه در ز یلقب یناز ا جداولی

به اهدافتان  یدنارائه مستندات نحوه رس یواقع شده و به شما  برا یدتواند مف یم ید،برداشته ا

 فرد مافوق ، کمک کند.  یاو  یاببه فرد ارز

، به شما کمک  یدخود برداشته ا یرکه در طول مس ییثبت به موقع  قدم ها یدداشته باش توجه

 ..یدنبر یادرا از  یزیکند تا چ یم

 انجام شده : یثبت آموزش ها فرم

 مدت زمان صرف شده نام دوره / نشست / جلسه تاریخ
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