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5931ع اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران /  ویرایش سال  راهنمای جام  

 بهداشت و یریشگیپهـ . 

 ( بهداشت حرفه ای و سالمت کارکنان1 -هـ 
 ی محیط کاریدتعداد محدو ،شغلی مربوطه هایای کاری بیشمار و در نتیجه مواجههاز میان محیط شغلی در بیمارستان سبب شده وجود خطرات بالقوه            

یایی شیمرسان  آسیب شناخت کافی از عواملبنابراین  ،شرایط موجود در بیمارستان باشد به سختی مواجهات شغلی در آنها باشند که شرایط کاری و وجود داشته

این  مقابله با  راهكارهای این محیط و آشنایی با در رعایت کلیه اصول ایمنی ،از این عوامل خطرات احتمالی ایجاد شدهورگونومیك و مكانیكی ، ابیولوژیكی، فیزیكی

 شاغلین  کارافتادگی از ،بیماری صورت در جامعه که هایی هزینه ی و مدیریتی را الزامی واجتناب ناپذیر می سازد.ابی و انجام اصول کنترل مهندسارزیبه همراه  عوامل

شكی، پرستاری و گروه های پز سالمت حفظ به ویژه توجه که است ئلیمسا دیگر از نیز شود می متحمل های مختلف کارکنان بیمارستانهگرو حوادث شغلی بروز و

     .نماید می ضروری را سایر افراد شاغل در بیمارستان

 .2شود ریزی و انجام میو کنترل مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار، برنامه 1ارزیابی 1 5 هـ

استاندارد دستاورد  

  ،افزایش بهره وری و رضایتمندی نیروی کارکارکنان ارتقاء سطح سالمتحفظ ، تامین ، 

 های ناشی از کارگیری از بروز بیماریپیش 

 محیط دریافت خدمات همراهان آنها از ارائه کنندگان خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران و 

 

ـ بار در   . 1سنجه های انزان، میدیی غیر یون، ارتعاش، پرتوهاروشناییکنترل عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار شامل ارزیابی و گیری، اندازه بیمارستان، حداقل یك

 شود.واحدها انجام می  ها/شرایط جوی متناسب با فعالیت بخش الكتریكی و مغناطیسی، صدا

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند و مصاحبه **های پرخطربخشل درمحیط کارحداق *كیاندازه گیری عوامل زیان آور فیزیبار  حداقل یك 1

 بررسی مستند شناسایی عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار  2

 بررسی مستند و مشاهده ارزیابی نتایج براساس زحد مجاز، باالتر ا در موارد ،عوامل زیان آور فیزیكی محیط کارکنترل  3

 توضیحات

   23/3/70مورخ  17091/303ماره ش گیری صدا بهزارش اندازهفرم گبر اساس *

 امل زیان آور به شرح زیر می باشدبخش های پرخطر به تفكیك عو* *
 بخش / واحد پرخطر عامل زیان آور

و  رکزیم ن، الندری و استرایلیزاسیواسكنتیآرآی و سی ام، اتاق گچ بری، بخش تأسیسات، اتاق عمل، بخش زنان و زایمان ،آشپزخانه صدا

 زباله )در صورت موضوعیت( ءاتاقك امحا

 و اتاق بیماران و محوطه بیمارستانها تمامی بخش روشنایی

های درمانی و پاراکلینیك که توسط اشعه ماورإ بنفش ، اتاق جراحی لیزر و  بخشفیزیوتراپی ،، اتاق ایزوله، تاسیساتNICU،اتاق عمل پرتوغیریونیزان

 گندزدایی می شوند.

 های برش گچ و جراحی ارتوپدی، خدمات) دستگاه چمن زنی فضای سبز( تاسیسات، اتاق ارتعاش

استرایلیزاسیون  اتاق عمل و  ،آشپزخانه اتاق سرور، تاسیسات،بخش ام آر آی و سی تی اسكن، رادیولوژی و  تابلو برق ، ،های برقاتاق میدان مغناطیسی

  انها و اتاق بیماراز لحاظ شاخص آسایش دمایی تمامی بخش ،مرکزی

 های حرارتی الندریشاخص استرس شرایط جوی

 .گیردمی لی توسط کارشناس بهداشت حرفه ای صورتآنالیز شغ انجام وبازدید توصیه . 

 مسئول بهداشت حرفه ایکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار،  هدایت کننده

                                                           
بالغی وزارت بهداشت ( ا Occupational exposure limitبا استفاده از  استاندارد کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی ) 3الی 1اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در سنجه های  مقایسه نتایج  1

  22/5/72د مورخ 5339/300و نامه شماره   20/5/75د مورخ 1323/300به شماره   

رستان ار بیمابهداشت ک طرح درکمیته حفاظت فنی و ارزیابی کارشناس مسئول و عدم تایید نتایج ارزیابی پیشین بنابر تشخیص و درصورت هرگونه  تغییر در ساختار، فرآیند، شكایت کارکنان و2 

 بایستی نسبت به اندازه گیری مجدد اقدام نماید.

https://www.google.com/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_exposure_limit&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjG97HWnIvOAhUJI8AKHZs_AL8QFggUMAA&sig2=T1x-8g6UIhiLI3RdzOvGig&usg=AFQjCNGznklrXQzLmC7HlCRbtUkhZjQm7g
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دود و محیط کار شامل گازها و بخارات شیمیایی، گرد و غبار،  مل زیان آور شیمیاییگیری، ارزیابی و کنترل عواحداقل یك بار در بیمارستان، اندازه .  2سنجه

 شود.واحدها انجام می  ها/دمه، متناسب با فعالیت بخش

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند و مصاحبه *محیط کار حداقل در بخش های پرخطر شیمیاییزیان آور بار اندازه گیری عوامل  حداقل یك 1

 بررسی مستند محیط کار  شیمیاییشناسایی عوامل زیان آور  2

 بررسی مستند و مشاهده ارزیابی نتایج براساس ز حد مجاز، باالتر ا در موارد ،محیط کار شیمیاییعوامل زیان آورکنترل  3

 توضیحات

، شیمی درمانی پاتولوژی، اتاق عمل و ریكاوری، الندری ،هاآزمایشگاهشیمیایی محیط کار شامل  یان آوری پر خطر مرتبط با عوامل زاواحد ه *

 ، انبار مواد شیمیایی، دیالیزمرکزی ن، استرایلیزاسیوتاسیسات و 

 .گیردبازدید انجام و آنالیز شغلی توسط کارشناس بهداشت حرفه ای صورت میتوصیه . 

 روی آور زیان اثرات موجب مرور به معموالًآنها  با تماس محیطی که های آالینده و شیمیایی مواد عوامل زیان آور شیمیایی تمامی 

 گازها و بخارات، و گرد و غبارها و بطور کلی سایر آئروسل ها د نظیروش یم دهزن موجودات و انسان سالمتی

 مسئول بهداشت حرفه ایار، کمیته حفاظت فنی و بهداشت ک هدایت کننده
 

 شود. ها/واحدها انجام می محیط کار متناسب با فعالیت بخشو کنترل عوامل زیان آور بیولوژیك  گیری، ارزیابی بار در بیمارستان، اندازه حداقل یك .3سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 ش ارزیابیرو گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند و مصاحبه *های پرخطرمحیط کار حداقل در بخش آور بیولوژیكبار اندازه گیری عوامل زیان  حداقل یك 1

 بررسی مستند محیط کار  آور بیولوژیكشناسایی عوامل زیان  2

 بررسی مستند و مشاهده  ارزیابی انجام شده نتایجبراساس ز حد مجاز، باالتر ا در موارد ،محیط کار بیولوژیك عوامل زیان آورکنترل  3

 توضیحات

مراقبت های  آنژیوگرافی، ،) NICU، مل، اورژانسهای ویژه )اتاق عبخش آور بیولوژیك محیط کار شاملبا عوامل زیان خطر مرتبطپرواحدهای *

 ، جنین شناسیزایمان، آزمایشگاه، پاتولوژی اتاق، اتاق های ایزوله و ویژه

 هاقارچ ها،انگل، هاباکتری ها،ویروسشامل ا و عوامل بیماریزای میكروبی هپاتوژن تمامی ن آور بیولوژیكعوامل زیا 

 مسئول بهداشت حرفه ایکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار،  هدایت کننده
 

 شود. ها/واحدها انجام می محیط کار متناسب با فعالیت بخش عوامل زیان آور استرس شغلی گیری، ارزیابی وکنترل حداقل یكبار در بیمارستان، اندازه. 4سنجه  

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 هبررسی مستند و مصاحب *های پرخطرمحیط کار حداقل در بخش حداقل یكبار اندازه گیری عوامل زیان آور استرس شغلی 1

 بررسی مستند محیط کار استرس شغلیشناسایی عوامل زیان آور  2

 بررسی مستند و مشاهده  ارزیابینتایج براساس  در موارد شناسایی شده ،محیط کار استرس شغلی کنترل  عوامل زیان آور 3

 توضیحات

  ، پاراکلینیك بیمارستانی اداری، درمانیهابخش ن آور استرس شغلی محیط کار شامل تمامیخطر مرتبط با عوامل زیاواحدهای پر *

تایج ن ی استرس شغلی انجام می شود ومل پرسشنامهاندازه گیری عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار از طریق ابزارهای معتبر شا توصیه .

   تحلیل شود. فزارهای موجود تجزیه وتوسط نرم ا حاصل از پرسشنامه ها

   .اختالالت روحی و روانی در محیط کار می شوند عواملی که موجب بروزتمامی زیان آور استرس شغلی  عوامل 

 سئول بهداشت حرفه ایکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، م هدایت کننده
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 .شودواحدها انجام می ها/گیری، ارزیابی و کنترل عوامل ارگونومیك محیط کار متناسب با فعالیت بخشحداقل یكبار در بیمارستان، اندازه.  5سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند و مصاحبه فهای مختلهای بخشعضالنی شاغلین و ایستگاه -سیب های اسكلتیمیزان شیوع آ ررسیب حداقل یك بار  1

 بررسی مستند *تورهای ارگونومیك  باالتعیین مشاغل با ریسك فاک 2

 و مصاحبهبررسی مستند و مشاهده  **ریسك فاکتور ارگونومیك باال براساس اولویت بندی در مشاغل با ،محیط کار عوامل ارگونومیكکنترل 3

 توضیحات

فاکتورهای ارگونومیك از طریق یكی  اغل دارای ریسكمشو های مختلف، بخش ها درین و ایستگاهعضالنی شاغل سیب های اسكلتیشیوع آ *

 .شودیمباال انجام  اکتورهای ارگونومیكتعیین مشاغل با ریسك فنتایج اندازه گیری و در نتیجه  اندازه گیری شود. ارزیابی برمعت هایاز روش

 ی باشد.م ، پاراکلینیك بیمارستانهای اداری، درمانیبخش تمامی دارای ریسك فاکتور ارگونومی شاملمشاغل  **

ندی انجام ویت بپوسچر مناسب براساس اولالح اص ،ونومیك مانند اصالح ایستگاه کاریاقدامات اصالحی برای کنترل عوامل زیان آور ارگتوصیه . 

 .شده صورت می گیرد

 11/5/70مورخ  333/100براساس آیین نامه حفاظتی حمل بار دستی به شماره 

انسان و  میان تناسب جسمانی و روانی نبود، اندام حد بر روی بیش از وارد شدن فشار، بدنی وضعیت نامطلوبشامل  عوامل ارگونومیك 

 ابزار نامناسبو  بار کشیدن،بلند کردن هل دادن و، کار

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  هدایت کننده
 

 .شودها/واحدها انجام میهای تهویه متناسب با فعالیت های بخش الحی و بهسازی سیستمحداقل یكبار در بیمارستان، بررسی و اقدامات اص. 3سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند یبهداشت حرفه ا ی مختلف توسط کارشناسهاهای تهویه بخشمسیست بار ازحداقل یك بازدید 1

 بررسی مستند شرایط جوی و کارایی تهویه ونتایج بازدید  شیمیایی، بیولوژیكیارزیابی  2

 مشاهدهمصاحبه و  **حداقل در بخش های پرخطر براساس ارزیابی انجام شده *انجام اقدامات اصالحی 3

 توضیحات

مواجهه مواد شیمیایی و  در زمینه کنترلاست،  از حد مواجهه مجازر محیط باالتمواجهه ور در صورتی که شرایط زیان آ اقدامات اصالحی*

با فشار  در محیط های ورت تعویض به موقع فیلتر های هپاتهویه عمومی و موضعی، در زمینه کنترل بیولوژیكی  به ص شرایط جوی با استفاده از

 و نصب هود های ات تعویض هوا در منابع تولید آلودگیداد دفعدر سقف  و اندازه گیری تع اگزوز فن جهت مكش هوا، نصب مثبت )اتاق تمیز(

هایی که از داروهای شیمی درمانی در بخش (3تا  1موضعی در منابع تولید آلودگی )اتاق های با فشار منفی( و وجود هود بیولوژیكی کالس 

 .و تأمین سالمت کارکنان انجام شود به منظور بهبود کارآیی  هاهای شیمی درمانی و آزمایشگاهاستفاده می شود مثل بخش

(، ICU،CCUهای ویژه )، مراقبتاتاق های ایزوله، اتاق عمل ،الندری، خدمات، اتاق جراحی ،آزمایشگاه، پاتولوژی پرخطر شامل هایبخش **

 .درمانی ، شیمیزباله ء، اتاق تی شور، آشپزخانه، انبار مواد شیمیایی، اتاقك امحااسترایلیزاسیون مرکزی، تاسیسات

 شود. بازدیدهای مختلف بیمارستان سیستم های تهویه بخش بار ازتوصیه. حداقل هر شش ماه یك

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
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 می نماید.های ذینفع اطمینان حاصل بیمارستان از انجام کنترل ایمنی و سالمت شغلی همه گروه 2 5 هـ

استاندارد دستاورد  

 همه کارکنان بیمارستان ارتقا سطح سالمت و کارایی 

   حرفه ایافزایش دسترسی کارکنان به خدمات بهداشت 

 حفظ سرمایه های انسانی بیمارستان 

 افزایش اعتماد به نفس شاغلین به دلیل کار درمحیط ایمن 

 

ها/واحدهای پرخطر بیمارستان بازدید نموده و نحوه استفاده کارکنان از وسایل حفاظت  عین، از بخشمسئول بهداشت حرفه ای براساس زمان بندی م. 1سنجه 

 .آید نماید و اقدام اصالحی به عمل می فردی را ارزیابی نموده و گزارش آن را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ارائه می

 ه آلاید اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند  براساس زمان بندی معین *بیمارستانها و واحدهای پرخطر بخشاز کارشناس بهداشت حرفه ای بازدید  1

 بررسی مستند ارزیابی نحوه استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی 2

 بررسی مستند فنی وبهداشت کار ارائه گزارش نتایج ارزیابی به کمیته حفاظت 3

 دهمشاه براساس ارزیابی انجام شده اقدامات اصالحیانجام  4

 توضیحات

، الندری، آشپزخانه ، های درمانی، پاراکلینیك، خدماتبخشتمامی حفاظت فردی شامل فاده از وسایلخطر جهت تهیه و استپر یواحد ها*

 ، داروخانهاسترایلیزاسیون مرکزیتاسیسات، 

ن آتفكیك هرشغل براساس تعداد و نوع وسایل حفاظت فردی مورد نیاز را  به  لیست پس از نیازسنجی، وصیه. کارشناس بهداشت حرفه ایت

  ق با استاندارد تعیین نموده است.مطاب

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
 

مشتریان و بازدید  تامین کنندگان، های ذینفع از جمله پیمانكاران،اجرا و کنترل ایمنی و سالمت شغلی همه گروه ،بیمارستان نسبت به شناسایی .2سنجه 

 کنندگان از محیط کار اقدام نموده است.

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

1 
با همكاری ابتدای ورود  از ها و واحدهای برون سپاری شده بیمارستانکارکنان بخش پرخطر کاریفرایند شناسایی

  کارشناس بهداشت حرفه ای
 بررسی مستند

 بررسی مستند *ریسكانجام ارزیابی  2

 بررسی مستند ونظارت بر حسن اجرای آن های ذینفعایمنی و بهداشت گروهبرنامه تدوین  3

 مصاحبه و مشاهده های ذینفعبراساس نتایج ارزیابی ریسك گروه اصالحی اقدامات  4

 توضیحات

ی موجود بررسی ریسك ها ،تعیین اینكه چه کسی و چگونه ممكن است صدمه ببیند ،شناسایی خطرات پنج گام ارزیابی ریسك عبارت است از*

نكه چه چیز ایبررسی دقیق ، ن در صورت لزومی صورت گرفته و روزآمد کردن آزیابیافته ها و نتایج، بازبینی ار ثبت ،و اجرای اقدامات پیشگیرانه

سیب ری از آجلوگی برای اقدامات بیشتری الزم است آیا اقدامات پیشگیرانه موجود کافی است یا برساند و آسیب به کارکنانمی تواند در محل کار

 .انجام گیرد 

 ول بهداشت حرفه ای مسئ ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
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 شود.ها و واحدهای مختلف انجام میمدیریت مخاطرات شغلی متناسب با فعالیت بخش 3 5 هـ

استاندارد دستاورد  

 ها و واحدهادر بخش های ایجاد خطراتاعالم کانون، معرفی و شناسایی 

 های شغلیپیشگیری از بروز حوادث وبیماری 

 حوادث برآورد خسارات ناشی از بروز 

 کسب آمادگی مقابله با شرایط خطر 
 

 شود. ها و واحدهای مختلف انجام میارزشیابی مخاطرات شغلی متناسب با فعالیت بخش.  ارزیابی و  1سنجه

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند ها و واحد هادر  بخش به تفكیك هر شغلنان بیمارستان کارک انجام ارزیابی ریسك 1

 بررسی مستند ها و واحد هاخشدر  ب های شناسائی شدهبندی ریسكلویت وتعیین ا 2

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
 

 شود.ارزشیابی به عمل آمده، انجام میارزیابی و ساس مدیریت کنترل مخاطرات شغلی در محیط کار بر ا.  2سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند ها و واحد هابخشدر  ات اصالحیاقدام لویت بندیوا 1

 بررسی مستند های شناسائی شدهریسك اقدامات اصالحی برای کاهش سطحنکنترل و تعیی 2

 بررسی مستند و مشاهده های کنترلی ارزیابی اثربخشی روش 3

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
 

 های پیشگیری از آنها آموزشا و روشهدر خصوص این بیماریبه تفكیك هر بخش/واحد شناسایی و ارزیابی شده و کارکنان مرتبط های شغلی بیماری.  3سنجه 

 و براساس آن عمل می کنند. دیده اند

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند به تفكیك هر بخش/واحد بر اساس سوابق معاینات دوره ای های شغلیبیماری شناسایی 1

 بررسی مستند به تفكیك هر بخش/واحدهای شغلی بیمارییابی رزا 2

 بررسی مستند درخصوص بیماری های شغلی وروش های پیشگیری از آنها تدوین برنامه آموزشی 3

 بررسی مستند درخصوص بیماری های شغلی آموزشی اجرای برنامه  4

5 
کاهش عوامل  حذف یانظارت برحسن اجرای برنامه آموزشی و از طریق  های شغلیمداخله الزم در خصوص پیشگیری از بیماری

 هاها و واحدبخشدر  ،روانیایی، ارگونومیكی، زیان آور محیط کار فیزیكی، شیمی
 بررسی مستند

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
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 .شودواحدهای مختلف انجام می ها و نظرات بهداشت حرفه ای و طب کار درشكواییه دث شغلی،، بررسی و تحلیل حوادث و شبه حوا.  ثبت4سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

1 
 های مختلف بیمارستانو بخش ها واحد و شكواییه های شغلی حوادث یا شبه حوادثهای تكمیل شده ثبت وقوع بررسی فرم

 توسط کارشناس بهداشت حرفه ای
 بررسی مستند

2 
های مربوطه روشر اساس ب های شكواییه توسط کارشناس بهداشت حرفه ایو فرم لیل علل وقوع حوادث و شبه حوادثتجزیه و تح

 ای های مقایسهو تهیه شاخص
 بررسی مستند

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،شت کارکمیته حفاظت فنی و بهدا هدایت کننده
 

 .شود پیشگیری از وقوع حوادث و شبه حوادث برنامه ریزی شده و اقدامات اصالحی و کنترلی در چارچوب زمانی تعیین شده انجام می. 5سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند بر اساس بررسی و تجزیه و تحلیل علل وقوع حوادثپیشگیری از وقوع حوادث و شبه حوادث  وین برنامهتد 1

 و مصاحبه بررسی مستند ها و واحدها  وقوع حوادث و شبه حوادث در  بخش جهت پیشگیری از تكرار برنامه تدوین شده اطالع رسانی 2

 بررسی مستند و مصاحبه اقدامات اصالحی پس از تصویب کمیتهمطرح شدن حوادث درکمیته وانجام   3

 مسئول بهداشت حرفه ای ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
 

 شود.مدیریت ایمنی مواد شیمیایی در بیمارستان انجام می 4 5 هـ

 دستاورد استاندارد

 شیمیایی مواد زیانبار اثرات مقابل در محیط و انسان سالمت حفظ از اطمینان 

  و محیط زیست  بیمارستان در شیمیایی حوادث بروزو کنترل  ناایمن  استفادهپیشگیری از 

 

ات تدوین و کارکنان مرتبط از محتوی های مورد انتظار مجموعه الكترونیك راهنمای استفاده از مواد شیمیایی مورد استفاده در بیمارستان با حداقل/کتابچه.1سنجه

 .نمایند ارند و براساس آن عمل میراهنما آگاهی د

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند مجموعه الكترونیك راهنمای استفاده از مواد شیمیایی مورد استفاده در بیمارستانکتابچه/ تدوین 1

 بررسی مستند درمعرض خطرکارکنان مرتبط یا  آگاهی کارکنان 2

 مصاحبه محتویات راهنما باکارکنان مرتبط  انطباق عملكرد 3

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
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 .شودهای ابالغی انجام میبرچسب گذاری مواد شیمیایی برابر دستورالعمل. 2سنجه 

 ایده آل اساسی          امی            لزا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

1 
ها / در بخشبر روی ظروف مواد شیمیایی  GHS3ی بر اساس فرمتواد شیمیایاطالعات و مشخصات فنی و بهداشتی م گذاریبرچسب 

 *واحدها
 بررسی مستند

 مصاحبه **یمشخصات فنی و بهداشتی مواد شیمیایعات و اطالی کارکنان مرتبط از برچسب گذاری آگاه 2

 توضیحات

 . اینآنها طبقه بندی می شوند خطرات نوع حسب بر این نظام مواد در ،نظام یكپارچه جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی*

 حمل استفاده، تا تولید از مراحل تمامی در مواد منای کاربرد از اطمینان منظور به شیمیایی و مواد خطرات با صحیح رویارویی برای سیستم

 .است یافته ارتقاء زائد مواد دفع و ونقل

 انجام شود. ها و واحدهابخش رچسب گذاری و رعایت اصول ایمنی دربرای شناخت اطالعات فنی ب موزش کارکنانآ** 

 ، مسئول بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
 

 .شودانجام می ( SDS)4ایمنی مواد  رسانی در خصوصاطالعصحیح از برگه های  استفاده. 3سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند GHSشیمیایی طبق فرمت  تهیه فهرست مواد شیمیایی موجود در بیمارستان براساس برگه اطالعات ایمنی مواد 1

 بررسی مستند *SDS قسمتی 13وجود مشخصات  2

 بررسی مستند **مواد شیمیائیSDS تدوین برنامه آموزش 3

 مصاحبه اطالعات ایمنی مواد شیمیاییاز برگه  آگاهی کارکنان مرتبط 4

 توضیحات

ها کمك های اولیه مواد و سایر قسمت ، اقداماتیب و اطالعات مواد تشكیل دهندهرک، تشامل نام ماده شیمیایی، خطراتبرگه اطالعات ایمنی *  

 باشد. 

 .استمورد قبول نیز استفاده می شود  MSDSقسمتی  1** اگر در بیمارستانی از برگه های 

 د.انی و کمك های اولیه انجام شو، اطالعات آتش نش، وسایل حفاظت فردیانبارداریاولویت نكات ضروری مثل توصیه . تدوین برنامه آموزشی با 

 ، مسئول بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده
 

 است. برنامه ایمنی شیمیایی برای انبار ها )حمل و نقل، انباشت، چیدمان، توزیع، مصرف و دفع بهداشتی( تنظیم شده .4سنجه 

 ایده آل  اساسی         لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

  بررسی مستند انبارش مواد شیمیائی  *آیین نامه دسترسی کارکنان مرتبط به  1

 مشاهده آیین نامهبا  نحوه انبارش و چیدمان ، حمل و نقل ، توزیع و دفع بهداشتی مواد شیمیائیمطابقت  2

 بررسی مستند وص ایمنی  و بهداشت مواد شیمیائی در انبار  در خص کارکنانتدوین برنامه آموزش  3

 مشاهده و مصاحبه آیین نامهتطابق عملكرد کارکنان مرتبط با موازین  4

13/3/13 مورخ 17391ت32001شماره  موضوع نامه  آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی * توضیحات  
 مسئول بهداشت حرفه ای  ،حفاظت فنی و بهداشت کارکمیته  هدایت کننده

 

 

 

 

                                                           
3 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
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 نمایدریزی و مشارکت میکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در امر بهبود ایمنی و سالمت کارکنان برنامه 5 5 هـ

 دستاورد استاندارد

 و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کارارکنان جلب مشارکت ک  

 بهداشتی درجلسات کمیته طرح مسائل ومشكالت حفاظتی واز طریق  ها،گیری از حوادث و بیماریپیش 

  پیشنهادات الزم جهت رفع آنها بهداشتی و نواقص حفاظتی و ایرادات و تمامیانعكاس 

 سازمان یافته با اصول بهداشت حرفه ای در بیمارستان مدرن و ،برخورد سیستماتیك 
 

 فعال است. ر براساس دستورالعمل اجرایی ابالغی وزارت بهداشتفنی و بهداشت کاحفاظت  میتهک. 1سنجه 

 ایده آل اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *رکامیته حفاظت فنی و بهداشت ک دستورالعمللی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، به ی اصاعضا دسترسی 1

 بررسی مستند **طبق آیین نامه کمیته های حفاظت فنی  و بهداشت کار کمیته با امضای اعضای اصلی کمیتهوجود صورتجلسات ماهانه  2

 توضیحات

 19/7/17مورخ  303/ 192312ها به شماره دستورالعمل اجرایی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان *

مسئول  ،ترون بیمارستان، مسئول تجهیزات پزشكی، نماینده کارکنانختیار او، مییس بیمارستان یا نماینده تام االر یته شاملاعضای اصلی کم**

 .، کارشناس بهداشت حرفه ای می باشدقانون کار 73کمیته بر طبق ماده  دبیر داشت حرفه ای و ایمنی بیمارستان، به

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،ارکمیته حفاظت فنی و بهداشت ک هدایت کننده
 

سالمت کارکنان انجام، اثربخشی آموزش های ارائه شده در کمیته، کارکنان در زمینه ایمنی و  ریزی آموزشیبرنامه رمیته حفاظت فنی و بهداشت کاک. 2سنجه 

 شود. بررسی و مداخالت الزم انجام می

 آلایده  اساسی          لزامی            ا سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند موزشی ازکارکنان متناسب با شرایط کاری آنها، از طریق پرسشنامهزسنجی ساالنه آنیا 1

 بررسی مستند در زمینه ایمنی و بهداشت توسط کمیتهاز سنجی انجام شده، شی بر اساس نی موزبرنامه آ تدوین 2

 مصاحبه بررسی مستند و کنان در کمیته به کار بررسی اثربخشی آموزش 3

 مسئول بهداشت حرفه ای  ،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هدایت کننده

 


