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 مقدمه  

در بیمارستان ها و مراکزبهداشتی درمانی، به علت وجود شرایط خاص از نظر تجمع افراد، حضورافراد ناتوان و بیمار، وجود 

تجهیزات و دستگاه های متفاوت و پیچیده، استفاده از مواد شیمیایی و عفونی خطرناک و نیز تششعات یونیزان و... ، طیف وسیعی 

ی توجهی به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای در هنگام فعالیت در این مراکز، می تواند رخداد از مخاطرات شغلی وجود دارد که ب

حوادثی همچون آتش سوزی، برق گرفتگی، سرخوردن و همچنین مواجهه با مقادیر غیرمجاز عوامل مخاطره آمیز محیط کار و ابتال 

به بیماری های منتقله از راه خون و... را در پی داشته باشد. 

از طرفی در بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی، مجموعه ای از امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، 

دانشجویان ،بیماران، افراد ناتوان و همراهانشان حضور دارند که حفظ سالمت وایمنی آنها از این منظر حائز اهمیت است. این مراکز 

اه های ارائه خدمات اورژانس در شرایط اضطراری به شمار رفته و می باید ضمن تأمین یک محیط ایمن خود به عنوان یکی از پایگ

برای سالمت بیماران و کارکنان، آمادگی های الزم را برای ایفای رسالت خود در هنگام رخداد شرایط اضطراری بدون به 

به لحاظ اقتصادی، اخالقی و انسانی نیز رعایت اصول ایمنی و خطرافتادن سالمتی و ایمنی کارکنانشان داشته باشند؛ ضمن اینکه 

 بهداشت در بیمارستان ها منجر به افزایش اثربخشی فعالیت ها، کارآیی و در نهایت بهره وری می شود.

 

دانشی که از درس آموزی حادثه بدست می آید شامل موارد زیر می باشد:  

 .نوع وقایع ناخواسته که ممکن است رخ دهد 

 عواملی که می تواند به این وقایع ناخواسته کمک کند 

 .موانعی که می تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند 

 عواقب احتمالی وقایع ناخواسته 

 .اقدامات کنترلی که میتواند عواقب ناشی از حوادث را محدود کند 

مراحل درس آموزی از حوادث 

مراحلی جهت درس آموزی بهتر ارائه می شود. تمامی این مراحل باید در زمینه حادثه به دقت اجرا گردد. این مراحل عبارتند از: 
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 گزارش حادثه .1

 تجزیه و تحلیل حادثه .2

 تصمیم گیری .3

 پیاده سازی .4

 پیگیری .5

   تعریف حادثه: 

ریزی نشده حادثه عبارت است از یک رویداد برنامه و در نتیجه ناخواسته، که موجب بروز زیان می شود. باید به این نکته توجه شود 

که زیان یک مفهوم گسترده است، وممکن است حالت های گوناگون را در بر گیرد، مانند تلف شدن زمان، مجروح شدن افراد از 

حتی خسارت های زیست محیطی. میان رفتن سرمایه و اموال و 

قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند، که به هنگام انجام وظیفه و به  60: بر پایه ماده حادثه ناشی از کار

همه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه و یا موسسات « هنگام انجام وظیفه» سبب آن برای بیمه شده رخ می دهد. مقصود از 

باشد  مأًموریتابسته و یا ساختمان و محوطه آن بکار مشغول باشد و یا به دستور کارفرما ،بیرون از محوطه کارگاه عهده دار انجام و

.هدف اصلی از بررسی یک حادثه، جمع آوری اطالعات الزم به منظور تعیین علت و تدوین اصول پیشگیری از بروز حوادث مشابه 

نها کلیه حوادثی که منجر به مصدومیت شاغلین می گردد بلکه الزم است فرم مخصوصی که شامل می باشد. واضح است که نه ت

کلیه اطالعات بحث شده در مورد بروز حادثه می باشد به وسیله مسئول بهداشت حرفه ای و یا مسئول بخش تکمیل شود. از تجزیه 

ز کار بدست آورد. و تحلیل این فرم ها می توان اطالعات جامعی درمورد حوادث ناشی ا

: ( near miss)تعریف شبه حادثه 

شبه حادثه یک رویداد برنامه ریزی نشده است که همه شرایط بروز حادثه را داشته ولی بر اثر خوش شانسی بدون خسارت پایان 

ای نیروی خدمات گرفته است و به اصطالح بخیر گذشته است، اطالق می گردد. به عنوان مثال، سقوط کپسول اکسیژن در کنار پ

اهمیت توجه به شبه حوادث 
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همه می دانیم که تعداد حوادث جزئی از حوادث عمده و تعداد حوادث جدی از حوادث مرگبار زیادتر است. این موضوع توسط 

برخی محققین مورد پژوهش قرارگرفته است تا کنون در ایران تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است. 

قطعاً تعداد حوادث مرگبار با تعداد حوادث جدی همبستگی قوی دارد. این مطلب به این دلیل است که فقط یک تغییر جزئی در 

شرایط کاری الزم است تا یک حادثه جدی به یک حادثه مرگبار تبدیل شود. تعداد حوادث جدی نیز به همین دلیل به تعداد 

جزئی زیاد می شود احتمال وقوع حوادث جدی نیز به همان نسبت زیاد می شود و  حوادث جزئی مربوط است وقتی تعداد حوادث

هرگاه آمار شبه حوادث به سطح معینی برسد احتمال وقوع یا حادثه مرگبار به شدت باال می رود. شبه حوادث باید به اندازه حوادث 

لقی کنیم. جدی، مهم تلقی شوند. ما باید شبه حوادث را به عنوان هشدار و زنگ خطر ت

مرحله ابتدایی در پیشگیری از وقوع حادثه، شناسایی خطرات موجود در محیط کار می باشد. به طورکلی دو نوع خطر در هر محیط 

کاری موجود است: 

خطرات آنی که آثار آن بالفاصله قابل مشاهده و ملموس بوده و منجر به بروز حوادث ناشی از کار می گردد.  -الف

که آثار آن بالفاصله قابل مشاهده نبوده و در نهایت منجر به بروز بیماری های شغلی می گردد.  خطرات آتی -ب

مخاطرات دسته اول را تحت عنوان خطرات ایمنی و دسته دوم را با عنوان خطرات بهداشتی می شناسیم. همچنین عوامل 

ایجادکننده خطرات نیز شامل موارد ذیل می باشد: 

عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی، ارگونومی و عوامل روانی، که در هر مورد اگر میزان عامل تولیدکننده 

خطر بیش از حدود مجاز و استاندارد باشد، مشکالت عمده ای در محیط کار بوجود می آید. 

تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته:  

ساسی جهت پیشگیری از حوادث، تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته و بررسی علل وقوع آنها برای پیشگیری یکی از اقدامات ا

از بروز حوادث مشابه می باشد. به طور عمده دو عامل در وقوع حادثه نقش اصلی دارند که عامل اول را تحت عنوان اعمال ناایمن و 

 دیگری را با عنوان شرایط ناایمن می شناسیم.



 

6 

 

در مورد اول (اعمال ناایمن)، افراد در وقوع حادثه نقش اصلی را ایفا می کنند و در مورد بعدی(شرایط ناایمن) ،محیط و سایر عوامل 

% آنها بر اثر 12% حوادث سهم انسانی داشته و تنها 88خارجی به عنوان علت اصلی وقوع حادثه شناخته می شود. براساس آمار 

د. عوامل محیطی رخ می دهن

   عوامل مؤثر در پیشگیری از حوادث محل کار

 بازرسی دوره ای محیط کار -1

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار( طرح مسائل و مشکالت ایمنی، تهیه دستورالعمل های الزم و خط مشی ایمنی و  -2

ارائه دستورالعمل های اقدامات آموزشی (آموزش و  -3 بهداشت کار، سهم بسزایی را در کاهش حوادث ایفا می کنند)

 ایمنی)
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فرآیند پیگیری حوادث شغلی در بیمارستان                                         
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 برنامه پیشگیری از حوادث
 

 بخش های در 

معرض

 

اقدامات اصالحی 

 

اقدام بعد از  

حادثه 

 

پیشگیرانهاقدامات  

 

علت حادثه 

 

نوع حادثه 

کلیه بخش های  

 درمان امحاء

خدمات-لندری

آموزش بیشتر به  -

احتیاط در -کارکنان 

برداشتن و گذاشتن 

درپوش سوزن 

 درسرنگ 

مراجعه به واحد -

کنترل عفونت 

جهت ارجاع 

فردآسیب دیده 

به  آزمایشگاه

 انجام آزمایشات -

مربوطه

باکس استفاده از سفتی -

جهت جمع آوری اجسام  

تیزوبرنده

آموزش نحوه استفاده از -

سرنگ،خودداری  

ازسرپوش گذاری مجدد

آموزش نحوه جمع آوری -

ایمن ملحفه وپتو،ایمنی و 

کنترل عفونت(واحدکنترل 

و  بهداشت حرفه ای -عفونت

محیط

ریکپ کردن -

جمع آوری ملحفه و -
پتوها 

عدم رعایت ایمنی -

پوست آسیب از طریق -
 ناسالم

 

 

 

نیدل استیک 

-درمان       

  -اداری -پاراکلینیک

خدمات

مرتب کردن کلیه -

اقالم،وسایل 

وابزارضروری 

جمع آوری اقالم -
غیر ضروری و 

غیر ایمن از محیط 

کار 

 

ارجاع به اورژانس 

 جهت اقدام به 

درمان

 آموزش (حوادث شغلی 

)ایمنی اصول رعایت –

-سکندری خوردن 

برخورد با دیوار 

برخورد با اجسام و -

تجهیزات 

برخورد با تخت -

 

 

  

ضرب 

 دیدگی و 

کوفتگی

کلیه بخش های 

-اداری -درمان

 پاراکلینیک(آشپزخا

خدمات و)... -نه

استفاده از -

دستکش های  

ضدبرش

مرتب کردن کلیه -

اقالم،وسایل و  ابزار 

ضروری

تهیه جعبه ابزار -

جهت نگهداری 

 ابزار تیزوبرنده 

اشپزخانه

 

شستشو و پانسمان 

 

آموزش ایمنی 

برخورد به لبه -

تجهیزات 

حمل و جابجایی بار  -

 برخورد با اجسام تیز-

 

 بریدگی و 

جراحت



                                                             

9 

 

و  CSR -آشپزخانه

واحد امحازباله 

آموزش درباره  -

احتیاطات ایمنی

استفاده ازدستکش -

 نسوزهنگام کار با 

دستگاه اتوکالو

شستشو و پانسمان   

 

 

- 

برخورد با تجهیزات  -

داغ

 برخورد با دستگاه -

اتوکالو

سوختگی 

 

 

 کلیه بخش های 

درمان

 

 

استفاده از وسایل 

حفاظت فردی 

)شیلد –(عینک  

مراقبت از ناحیه -

آسیب دیده و 

شستشوی محل 

گزارش   ثبت و-

دهی

 انجام آزمایشات 

الزم

انجام آزمایشات  -

مربوطه بر روی فرد

 انجام آزمایش روی فرد -

آسیب دیده

عدم استفاده از وسایل  -

حفاظت فردی

 آسیب از طریق پوست -

ناسالم

مواجهات 

شغلی(پاشش 

 خون و 

ترشحات)

 

 

 

 

 بخشهای در 

معرض

 

اقدامات  

اصالحی

 

اقدام بعد حادثه 

 

 

 

اقدامات پیشگیرانه 

 

 

علت حادثه  

  

نوع حادثه

 

و  کلیه بخش ها 

واحدها

 

 

 

- 

تماس با تیم آتش نشانی- 

اطفا حریق- 

درصورت گستردگی -

اتش عملیات تیم بحران 

 و تماس با آتش نشانی 

محل

تعیین مکانهای پرخطر -

نصب سیستم اعالم -

-حریق در بخش ها 

تشکیل تیم آتش نشانی 

-بحران در بیمارستان 

کالس آموزش حریق و 

اطفا برای کارکنان 

نصب کپسول های اطفا -

حریق متناسب با شرایط 

 محیط 

اتصال مدارهای  -

برقی وتابلو برق

استعمال دخانیات -

درمکانهای  پرخطر

وجود مواد قابل اشتعال -

نشت گاز وسایل گازسوز -

 ناایمن بودن محیط-

 

آتش سوزی 

 

 

تأسیسات 

 

 

 

- 

 

 

اقدامات درمان- 

آموزش کارکنان در  -

رابطه با ایمنی

خرید تجهیزات ایمن- 

شرایط ناایمن- 

عدم رعایت ایمنی در  -

ارتفاع

 استفاده از وسایل و -

تجهیزات معیوب

 سقوط از 

ارتفاع
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بخش های 

 درمان و 

پاراکلینیک

 

آموزش مستمر- 

پیگیری جهت -

خرید ماسک 

تنفسی متناسب 

شغل با 

 

 

ارجاع فرد به 

اورژانس جهت 

 اقدامات درمانی

استفاده از ماسک - 

آموزش کارکنان در -

رابطه با خطرات مواد 

شیمیایی واستفاده از  

وسایل حفاظت فردی

     تحویل کتابچه -

msds 

 

 تماس با مواد شیمیایی و 

 شوینده

 

)ترکیب کردن جوهر 

 نمک و وایتکس (

 

 

 

 

 

 

 آسیب تنفسی 

 

 

بخش های 

تاسیسات -درمان

 

تخصیص فضای 

بازتر جهت انبار  

کپسول ها

 

 رنگ کوره ای -

کپسول ها

 

 

 

 

 هماهنگی با تیم های -

آتش نشانی و بحران

اختصاص دادن یک فرد -

مسئول و آشنا به کاربرای 

چک کردن کپسول ها 

وتست توسط شرکت به  

صورت دوره ای

زنجیرکردن کپسول ها- 

نصب عالئم ایمنی  -

درمحل

آموزش و تحویل -

دستورالعمل ایمنی کپسول  

ها به فرد مسئول

رعایت نکات -

 ایمنی(نصب کالهک،حمل 

و جابجایی مناسب و...

 

سقوط کپسول ها - 

عدم زنجیرکردن کپسول ها- 

 استفاده از گریس هنگام کار -

با اکسیژن

 

 انفجار کپسول 

گازهای طبی
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فرم ثبت و گزارش   

   حوادث شغلی  
  روانپزشکی مهر مرکز آموزشی درمانی  

  

  خانوادگی.................   سن..........   میزان تحصیالت...............نام..........   نام : مشخصات فرد حادثه دیده

  

 

 :  محل حادثه (نام بخش/قسمت) :............   شیفت و زمان حادثه ................ :  مشخصات حادثه 

 ................................ نوع فعالیت  

  

 مسمومیت     فرورفتن اجسام نوک تیز در دست    شکستگی ودررفتگی   بریدگی  ضربه و کوفتگی  نوع صدمه: 

 

 مشخصات شغلی: 

 شغل حادثه دیده ................... سابقه کار................ کاری که موظف به انجام آن بوده...............  

 

 چگونگی حادثه: 

 تاریخ وقوع حادثه :............... ساعت: ...................  

  کنید)علت وقوع حادثه: شرایط ناایمن (بیان کنید)..................................... اعمال ناایمن (بیان 

 ....................................... 

 ابزار کار بیمه شده هنگام حادثه:.................... وسایل حفاظت فردی حین انجام وظیفه................:  

 عضو حادثه دیده: ........................................ 

 

 اقدامات انجام شده بعد از حادثه:  

 :شرح واقعه 

 و... برق گرفتگی  

 شب   عصر       ساعت کار بیمه شده : صبح    
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 راهنمای تکمیل فرم ثبت و گزارش حوادث 

  

  : ثبت حوادث فرمنحوه تکمیل 

دقیقا فرد قبل از وقوع حادثه چه کاری انجام می داده است؟ فعالیت را به صورت دقیق توضیح دهید(مثال: جابجا کردن مواد، آماده 

ستفاده  شگاه،ا ستن لوله های آزمای ش شیمیایی مورد نیاز بخش ها،  ضدعفونی کردن تجهیزات، تعمیر سازی مواد  از فرمالین جهت 

ست را ذکر  شته ا سروکار دا سطل های زباله جهت تخلیه ،حمل بیمار...)، ابزارها، تجهیزات که فرد با آن  شکی ،حمل  تجهیزات پز

ست؟(علت وقوع حادثه) مثال ها کنید  نیدلینگ شدددن پرسددتار حین کار به دلیل خسددتگی وبی : جراحت چگونه رخ داده ا

ستفاده  خوابی،آسیب به کمر حین حمل سطل های زباله بعلت سنگینی سطل، صدمه به چشم حین تعمیر تجهیزات به علت عدم ا

 از عینک ایمنی ، کشیدگی و فتق کمر حین حمل بیمار، لیز خوردن فرد بعلت سطح لغزنده، صدمه به فرد بعلت نقص در تجهیزات 

 "یا"درد "،"صدمه "که تحت تاثیر قرار گرفته و چگونگی این تاثیر خیلی واضح تر ازقسمتی از بدن  چگونگی جراحت یا بیماری؟

مثال ها : رگ به رگ شدددگی پشددت، سددوختگی شددیمیایی، سددندرم تونل کارپال، گیر افتادن بیمار بین تخت بدون ایجاد "جراحت 

  جراحت یا همراه با جرات، بریدگی انگشت دست، ورود مواد عفونی به چشم

ست؟ مثالشی یا  سیب وارد کرده ا ستقیما به فرد آ کف بتونی، اسددید ضدددعفونی کننده ها،کلرین، اسددتیک :ماده ای که م

  اسید،فرمالین، تجهیزات، لوله آزمایشگاه و...

 عینک،گوشی،ماسک،دستکش،لباس کار...   وسائل حفاظت فردی:

  طبقه بندی حوادث

 . ر محیط کار گردد حادثه گویندبه هر رویدادی که منجر به جراحت یا زخم به بدن د

مواد  مثال : بریدگی ، سوراخ شدگی، نیدل استیک شدن، ، شکستگی ، گزش حشرات یا سوختگی های ناشی از برق ، حرارت ،

صورتی صل و رباطهای پیوندی( البته در  ضالت و مفا شیدگی ع شی از کوفتگی و ک سیب های نا شعه ، آ  شیمیایی و یا تابش ا

 (. حوادث جزء محسوب می شود که در نتیجه مواردی چون افتادن و لیز خوردن و دیگر حوادث مشابه در محیط کار رخ دهند 

  طبقه بندی بیماریها ، اختالالت یا ناراحتی های پوستی

 یا مواد دیگراختالالت یا بیماریهای پوستی: شامل بیماری هایی هستند که در اثر تماس شغلی با مواد شیمیایی، گیاهان 

 . ایجاد می شوند
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 مثال :درماتیت های تماسی، اگزما ، یا جوش ایجاد شده توسط تحریک کننده وحساسیت زاهای اولیه یا گیاهان سمی، آکنه

 ... روغنی، تاولهای ناشی از اصطکاک، اولسر رنگی، ملتهب شدن پوست

  مواد شیمیائی بخارات،فیوم ،گردوغبار و گازها در محیط کار، بیماریهایی هستند که همراه با عوامل بیولوژیکی موارد تنفسی

 . است

 توبرکلوزیس، آسم شغلی، سندرم بد عمل کردن ناشی از واکنش راههای هوائی پنومونیت های باحساسیت بیماریهای ریوی

 .... پنوموکونیوزهای دیگرباال ، استنشاق مواد سمی، صدمه ناشی از استنشاق مواد سمی، برونشیت مزمن انسدادی و 

  مسمومیت

مسددمومیت شددامل اختالالت ایجاد شددده توسددط غلظت های غیر طبیعی مواد سددمی در خون، بافتهای دیگر، سددایر بدن مایعات یا 

 . استنشاقی که بواسطه بلع یا جذب مواد سمی به بدن وارد می شود

ناشددی از کربن مونوکسدداید، هیدروژن سددولفید یاگازهای دیگر، مثال :مسددمومیت ناشددی از سددرب، جیوه،یا فلزات دیگر، مسددمومیت 

مسمومیت ناشی ،بنزن، از تتراکلرید کربن، یا حاللهای آلی دیگر، مسمومیت ناشی از اسپریهای حشره کش، مسمومیت ناشی از مواد 

 ... سمی دیگر مانند فرمالین

  سایر بیماریهای شغلی

ست شی از گرما، ا ستگی نا شی پرتوهای یونیزان از جرقه های مثال :گرمازدگی، خ سایر اثرات گرمای محیط ، اثرات نا رس گرمائی و

  جوشکاری ، اشعه ماوراء بنفش، لیزر ها، بیماریهای پاتوژنی عفونی مثل ایدز، بروسلوز، تومورهای خوش خیم یا بد خیم هپاتیت...،

:موارد  قابل ثبت  
 

ثبت هستند باید گزارش شوند. شامل :مرگ،بیماری ها و صدمات شغلی که منجر به از دست  فقط مواردی از بیماری ها و صدمات شغلی که قابل

رفتن روزکاری، محدود شدن توانایی انجام کار یا انتقال به کار دیگر، درمان پزشکی (کمک های اولیه،بیهوشی،بیماری و صدمات تشخیص توسط 

ی غیر قابل بازگشت مزمن، مو و ترک برداشتن استخوان، سوراخ شدن پرده صماخ پزشک) همچنین موارد مرتبط با کار مثل سرطان، بیماری ها

شی از برق،  سوختگی های نا شکستگی،  سکلتی عضالنی،  سایل تیز و برنده، اختالالت ا شی از و سوزن در پوست،بریدگی نا سر  ،فرورفتن اتفاقی 

  مواد شیمیایی یا تابش اشعه قابل ثبت هستند.
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ثه گزارش تنفرو( کار حاد ف  ر

 ) سوزن سر و تیز نوك جسم

 
  

  روانپزشکی مهر مرکز آموزشی درمانی  

  

 موردحادثه یك کار انجام حین در............................. بخش در ............................. تاریخ در رساند می استحضار با "احتراما

 

-1 Needle Stick      2- مخاطات یا چشم به آلوده عامل پاشیدن  

 سایر -5 تماس با زخم باز                                -4           وسایل نوك تیز با برخورد از ناشی جراحت ایجاد -3

 

 . باشد می ..............سن.........................شغل........................... خانم /آقا دیده حادثه پرسنل که افتاد اتفاق

 

 ............................................................................................؟( وغیره ،ترشحات خون(آلودگی منبع

 

 .. پرونده شماره..................پدر نام .....................................تشخیص( و بیمار مشخصات( مراقبت بیمارتحت ) الف

 

 .......................................................................................................... شده شناخته بیماری دارای )ب

  جسم نوک تیز          وسیله آسیب رسان:                      سر سوزن توپر                              سر سوزن توخالی                         

  :اید شده استیك نیدل دچار مرحله کدام در    

 بخیه زدن                                     رگ گیری                                                 تزریقات       

 اماتپاشیدن ترشحات هنگام:         ساکشن کردن                    سونداژ کردن                  پانسمان کردن                 سایر اقد 

 :شد انجام زیر اقدامات دیده حادثه فرد برای

 

شوی ست ضع زخم اولیه محل از خونروی به کمك--صابون و ولرم آب با زخم ش شوی --تماس مو ست شم ش شا و ها چ  با مخاطی غ

 پس ساعت یك تا اکثر حد عفونی متخصص به اطالع --بالینی سوپروایزرر به سانحه فوری گزارش --آلودگی صورت در آب زیاد مقادیر

 مورد فرد از لیترخون میلی 10-5بود لذا  HCV  / HBV / HIVشده  شناخته مورد عنوان به بیمار --ایشان از تکلیف کسب و سانحه از

 / žHBV بررسی جهت خون لیتر میلی 10-5منبع عفونت تعیین جهت تماس از پس--شد. ذخیره آتی گیری پی منظور به و گرفته تماس

HIV/ ž  HCV گرفت قرار آزمایش مورد و اخذ 
 

 . است بوده ......................... مربوطه بیمار آزمایشات جواب

  .است بوده .........بادی آنتی وتیتر................ شده انجام پرسنل واکسیناسیون
 

 ............................................................................................پیگیری نظر از عفونت کنترل سوپروایزر نظر
 

 مسئول بخش:                                            بهداشت حرفه ای                        وایزر:سوپروایزر کنترل عفونت :                                          سوپر

 


