
 کنترل عفونت
 احتیاط های استاندارد 

کلیه نمونه های خون، مایعات بدن و مواد و ترشحات دفعی  )بجز عرق( پرخطر و آلوده فرض  -

 گردد.

 کننده است. شستن صحیح دستها با آب و صابون قبل و بعد از معاینه بیمار کمک -

 شستن دست ها به تنهایی مهمترین راه پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به شمار می آید. -

 

 *اغلب عفونتهای بیمارستانی از راه تماس بویژه دست کارکنان منتقل می شود.

 % کارگران دست می شویند.05تنها  ICU*در یک بررسی در 

% میزان 20-05برابر وضع موجود سبب کاهش  1/0-2ان * افزایش شستن دست با آب و صابون به میز

 عفونتهای بیمارستانی می گردد.

 

 اندیکاسیون های بهداشت دست

 پس از درآوردن دستکش ها از دست -1

 در شروع شیفت کاری -2

 هنگام آلوده شدن دست ها، نیز پس از عطسه کردن، صرفه یا پاک کردن بینی خود -3

 بیماراندر فواصل تماس با  -4

 قبل از تهیه داروهای بیماران -0

 پس از رفتن به توالت -6

 قبل از انجام اقدامات تهاجمی -7

 قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید سیستم ایمنی -8

 قبل و بعد از تماس با زخم -9

 قبل از غذا خوردن -15
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اشیایی که احتمال آلودگی آن ها با میکروب های بیماری زا وجود دارد مانند بعد از دست زدن به  -11

 ظرف اندازه گیری ادرار بیماران و وسایل جمع آوری ترشحات بدن بیماران

پس از مراقبت از بیماران دچار عفونت یا بیمارانی که احتمال دارد با میکروب هایی که از لحاظ  -12

 کلونیزه شده باشند مانند باکتری های مقاوم به چند نوع انتی بیوتیک اپیدمیولوژی اهمیت خاصی دارند

 

 

 

 موارد شستن دست با آب و صابون

 شستن دست با آب و صابون در موارد ذیل بصورت اکید توصیه می شود:

 دستها بصورت آشکارا کثیف باشند. -1

 ایعات بدن باشد.دستها بصورت مشهود آلوده به مواد پروتئینی نظیر خون و یا سایر م -2

دستها در معرض تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانیسم های بالقوه تولید کننده اسپور باشند از  -3

 جمله در موارد طغیانهای کلستریدیوم

 شستن دست با آب و صابون بعد از استفاده از توالت توصیه شده است. -4

 

 موارد استفاده از هندرآب

 مستقیم دستها با بیمارانقبل و بعد از تماس  -1

 بعد از درآوردن دستکش استریل و یا غیر استریل از دست خود -2

قبل از دست زدن به هر گونه جابجایی وسیله مورد استفاده در ارائه مداخالت درمانی تهاجمی  -3

 برای بیمار

 بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار مشتمل بر تجهیزات پزشکی  -4

 ثانیه می باشد. 10-35ان الزم جهت استفاده از هندراب زم

 دستکش

  هنگام دست زدن به خون، مایعات، ترشحات، مواد دفعی بدن بیمار، وسایل آلوده و در زمان

 خونگیری و سایر اقدامات تهاجمی عروقی باید دستکش تمیز پوشید.
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  پوشید.قبل از تماس با مخاط ها و پوست آسیب دیده باید دستکش تمییز 

  اگر برای یک بیمار کارهای مختلف و اقدامات تهاجمی صورت می گیرد دستکش ها باید در

فواصل انجام این امور تعویض شوند. همچنین بعد از تماس با ماده ای که ممکن است حاوی 

 غلظت زیاد میکروارگانیسم باشد، دستکش ها باید تعویض گردند.

 بل از دست زدن به سطوح و وسایل غیر آلوده و قبل از بالفاصله پس از استفاده از دستکش، ق

 تماس با بیمار دیگر، باید دستکش ها را از دست ها خارج نمود.

  استفاده از گان، ماسک و پوشش چشم، در زمانی که خطر پاشیده شدن خون و مایعات دیگر

 می رود )هنگام زایمان، آندوسکوپی، در ناژ یا ساکشن و ...( الزامی است.

 

 سک، محافظ چشم، محافظ صورتما

به منظور محافظت مخاط چشم، بینی و دهان حین انجام کارهای تهاجمی یا فعالیت های مراقبت از 

بیمار که احتمال پاشیده شدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی وجود دارد باید از ماسک و 

ط دهان، بینی و چشم با ترشحات محافظ صورت یا چشم استفاده نمود. محافظ باید از مواجهه مخا

 جلوگیری نماید.

 

 گان

حین انجام کارهای تهاجمی یا فعالیت های مراقبت از بیمار که احتمال پاشیده شدن خون، مایعات 

بدن، ترشحات مواد دفعی وجود دارد، به منظور محافظت از پوست و جلوگیری از کثیف و آلوده شدن 

 ستیکی( پوشید.لباس، باید گان یا آپرون )روپوش پال

  جهت وسایل چند بار مصرف استریلزاسیون )اتوکالو، فورو( یا گندزدایی سطح باال صورت

 گیرد.

  سرنگ و سوزنهای استفاده شده در سطلهای مخصوص غیر قابل نفوذ انداخته شده )سوزنها

 شکسته، خم و سرپوش گذاری نشود( سپس ضد عفونی و بعد به طریق بهداشتی دفع گردد.

  احیاء جهت جلوگیری از تماس دهان با دهان در موارد تنفس مصنوعی در دسترس باشد.ست 
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  لوازم آلوده به مایعات بدن بیمار به نحوی جمع آوری گردد که از مواجهه پوست و مخاط با

آنها و آلوده شدن لباس و انتقال میکروارگانیسم ها به سایر بیماران و محیط جلوگیری بعمل 

 آید.

 دود گردد و حتی االمکان از داروهای غیر تزریقی استفاده گردد.تزریقات مح 

  پرسنل بهداشتی درمانی در صورتی که دارای زخم باز، درماتیت و ... باشند تا زمان بهبودی

 کامل خود از مراقبت مستقیم بیماران خودداری نموده و یا حتماً از دستکش استفاده نمایند.

 د احتیاطات استاندارد نیست. )مگر در مواردی که را انتقال ایزوله )جداسازی بیمار( از موار

و یا موارد خاص مانند آبسه باز باشد و یا بیمار همکاری و « سل فعالی ریوی»بیماری هوائی 

 رعیت بهداشت را ننماید که با نظر کمیته عفونت بایستی بیمار ایزوله گردد.(

 

 راه های انتقال میکروارگانیسم ها در بیمارستان 

در بیمارستان میکروارگانیسم ها می توانند به طرق مختلف منتقل گردند و گاهی یک میکروب می تواند 

 از چند طریق منتقل شود راه های انتقال میکروارگانیسم ها در بیمارستان عبارتند از:

 (Contact)( انتقال از طریق تماس 1

ستانی به شمار می آید و به دو زیر گروه تماس، شایع ترین و مهمترین راه انتقال عفونت های بیمار

 تقسیم می شود:

تماس مستقیم سطوح بدن و انتقال فیزیکی میکروارگانیسم ها بین میزبان حساس و فرد دچار عفونت یا 

 کلونیزه شده با میکروب

 تماس غیر مستقیم میزبان حساس با اشیاء واسطه آلوده )وسایل، سوزن، پانسمان، دستکش آلوده(

 

 (Airborne)قال از طریق هوا ( انت2

گسترش عفونت از طریق هوای آلوده شده توسط بیماران بایستی از گسترش عفونت از طریق هوای 

 آلوده شده از منشاء محیط، افتراق داده شود.
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وقتی که بیماران و کارکنان، منابع عفونت های منتقله از طریق هوا هستند. میکروارگانیسم ها به شکل 

ره ای که چند میکرومتر قطر داشته و برای مدت طوالنی در هوا معلق می مانند و قابلیت هسته های قط

عبور از مکانیسم دفاعی طبیعی دستگاه تنفس فوقانی را دارند، انتشار می یابند. بیماری های منتشره از 

ی فشار این طریق شامل سرخک، آبله مرغان و سل هستند که بایستی در اطاق ایزوله و ترجیحجا دارا

منفی نسبت به کریدور و یا تبادل هوای مکرر بستری گردند. اسپورقارچ ها که از محیط منشاء می 

گیرند نیز از این طریق منتشر می شوند و جابجایی تهویه و سیستم های تهویه پیشرفته برای از بین بردن 

 آنها الزم است.

ی توانند مدت طوالنی در هوا معلق قطرات و اسپورت های کوچک به اندازه ای کوچک هستند که م

مانده و مسافت های طوالنی را طی کنند. بعالوه قداره کوچک، آنها را قادر می سازد تا از مکانیسم 

 دفاعی دستگاه تنفس فوقانی بگریزند.

 

 ( انتقال از طریق وسیله مشترک آلوده3

 وسیله مشترک

 مایعات وریدی، مواد گندزدا، آب، آسینتوباکتر، سراشیا

 اندوسکوپ: پودومونا، آسینتوباکتر

 غذا: سالمونال، پودومونا

 

 ( انتقال از طریق ناقلین4

 ( انتقال از طریق خون0

 غربالگری رایج، تهدید ناشی از هپاتیت های ب و ت و ایدز را کاهش داده است.

ایمنی و نیز خون همچنین می تواند راه اساس انتقال ویروس سینومگال باشد )بیماران مبتال به ضعف 

 افرادی که مکرراً خون دریافت می نمایند.(

 انتقال خون می تواند گاهی باعث انتقال ماالریا، توکسوپالسموز و عفونت های باکتریایی گردد.

 ( راه مدفوعی دهانی6
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 ایزوالسیون

مهار عبارت است از جداسازی بیماران یا افراد حاصل میکروارگانیسم های عفونی از همدیگر با هدف 

 انتقال بیماری

 

 اطاقهای ایزوله

 جلوگیری از انتشار بیماری یا عفونت به بیماران -

 کاهش خطرات شغلی -

 

 کاربره

 ایدز( –فشار مثبت )پیوند مغز استخوان 

 

 فشار منفی

 سل -

 آبله مرغان -

 هرپس -

 سرخک -

 رفشویی کافی است.نیازی به جداسازی ظروف غذای بیماران نیست و تنها شستشوی عادی با مایع ظ

در صورت ریختن خون و یا سایر مایعات بدن افراد روی سطوح محیطی، ابتدا دستکش پوشیده سپس 

با دستمال قابل جذب محل را تمیز نموده و بعد با آب و صابون شسته سپس در محل، هیپوکلریت 

حظه ای روی داده )فرو دقیقه بعد تمیز نمایید. تمام مواردی که مواجهه قابل مال 15% ریخته و 1سدیم 

 رفتن سوزن به بدن با احتمال آلودگی( بایستی فوراً گزارش گردد سالمت شغلی کارکنان...
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 بیان اهمیت

پرسنل گروه پزشک، حین کار در بیمارستان در معرض خطر مواجهه با بیماری های قابل سرایت می 

 باشند. 

کارکنان به بیماران، سایر کارکنان و اعضاء خانواده آن ها بدنبال ابتال به بیماری، خطر انتقال عفونت از 

 را بدنبال دارد.

یکی از وظایف کمیته های کنترل عفونت، محافظت از کارکنان در مقابل عفونت های بیمارستانی و ینز 

 در مقابل مواجهه شغلی بویژه با خون و مواد بالقوه آلوده می باشد.

 

 اهداف کلی برنامه مراقبت کارکنان

 حفظ و ارتقاء سالمتی کارکنان -

 مواجهه با آسیب های شغلی -

پایش فعال به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری های عفونی از کارکنان به همکاران، بیماران،  -

 مراجعین و بالعکس 

 حفظ و ارتقای سالمت روانی اجتماعی کارکنان -

 

 اهداف جزئی

و تکمیل آن برای کارکنان شاغل: انجام معاینات پزشکی  تشکیل پرونده سالمت برای کارکنان جدید -

 قبل از استخدام کارکنان و معاینات دوره ای

 بررسی وضعیت ایمنی کارکنان در مقابل بیماری های مسری -

 واکسیناسیون کارکنان در معرض خطر -

 آموزش و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و مهارت های الزم -

و بازپدید و مخطرات احتمالی آن ها برای پرسنل و ایجاد آمادگی به  آموزش بیماری های نوپدید -

 منظور پیشگیری و مقابله با آنها و پیشگیری از مواجهه با میکروارگانیسم های بیماریزایی بیمارستانی
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برنامه ریزی و تعیین خط مشی در موارد بروز همه گیری در بین کارکنان و استراحت در منزل بدنبال  -

 ا مواجهه با عوامل بیماری زاابتال ب

برقراری نظام مراقبت از کارکنان در صورت بروز آسیب و حوادث شغلی )مانند مواجهه با سوزن  -

 آلوده و مخاطرات محیط کار(.

 

 

 راههای مهم انتقال بیماریهای عفونی به کارکنان

 مهمترین راههای انتقال عوامل بیماری زا به پرسنل عبارتند از:

 انتقال از طریق خون و هر ماده یا مایع آغشته به خون  -

 انتقال زا طریق تنفس -

 انتقال از طریق دستگاه گوارش -

 انتقال از طریق پوست -

 

 Blood borneانتقال بیماریهای خونی از طریق خون 

 تماس شغلی با خون با ترشحات خونی یعنی تماس از طریق:

 بریدگی با جسم تیز و برنده( –آسیب پرکوتاتئو )فرو ریختن سر سوزن  -

 مخاط -

 پوست غیر سالم -

 اقدامات الزم بعد تماس شغلی -

 شستشوی فوری محل آسیب با آب و صابون )مخاطات با نرمال سالین فراوان( -

 برآورد خطر -

 شروع کموپروفیالکسی، واکسیناسیون، ... حسب مورد -

 کنترل عوارض دارویی تجویز شده -

 مشاوره با متخصص -
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نیز باشد  Cماه بعد ولی اگر منشاء آلوده به هپاتیت  6هفته،  12هفته،  6 (HIV)کنترل سرولوژی  -

ماه  6و  3 (HCV) (HBV)کنترل سرولوژی  –باید تست های دوره ای تا یکسال انجام شود 

 بعد

 گزارش -

 

 

 Needle Sticksنکات مهم در مورد 

به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی حین جمع آوری و انتقال سوزن، اسکالپ و سایر وسایل  -

نوک تیز باید بسیار احتیاط نمود و فورا آن ها را در داخل ظروف مخصوص اشیای نوک تیز 

 (Safty box)قرار داد 

هرگز نباید سرپوش سوزن ها را مجدداً روی سوزن های مصرف شده قرار داد یا از هیچ  -

روشی که باعث شود نوک سوزن یا اشیای تیز به طرف بدن قرار گیرد نباید استفاده کرد. اگر 

در شرایط بالینی، گذاشتن سرپوش روی سوزن ضرورت دارد، با یک دست و با استفاده از یک 

 پنس مخصوص یا وسیله مکانیکی برای نگهداشتن غالف سوزن این کار انجام شود.

 

                                        

 آسیب سطحی –شدت کم: سوزن توپر  -

نیدل مربوط  –روئیت خون در سطح وسیله  -تزریق عمقی –شدت زیاد: سوزن بلند توخالی  -

 به شریان و ورید

 حجم کم: چند قطره -

 حجم زیاد: تراوش زیاد خون -
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 نکات مهم در پیشگیری و هپاتیت ب

 آغشته به خون مهمترین منبع در بیمارستانخون و مایعات  -

 : عضالنی در دلئونید6 -1 – 5نوبت  3واکسیناسیون  -

 ماه بعد 1-2انجام سرولوژی بعد واکسیناسیون:  -

 دوره واکسیناسیون: دوز مجدد 1عدم پاسخ به  -

که در هر تماس شغلی با بیمار مثبت  nonresponderدوره واکسیناسیون:  2عدم پاسخ به  -

 .(HBIG)یا یک واکسن به همراه  (HBIG)ار ب 2باید 

 روز 3-7حداکثر  –: در اسرع وقت (HBIG)زمان تزریق  -

 

 از طریق خون Cانتقال هپاتیت 

آمارها نشان دهنده این واقعیت است که در صورت اصابت اشیاء نوک تیز آلوده، احتمال  -

 % می باشد.1/8انتقال در حدود 

 انتقال از راه تماس با مخاط نادر -

به سمت حاالت مزمن و  Cدر افرادی که به تازگی مبتال شده اند احتمال پیشرفت هپاتیت  -

 % خواهد بود.85عوارض نظیر سیروز در حدود 

وجود ندارد رعایت  Cبا توجه به اینکه واکسن، پروفیالکسی و درمان چندان موثری برای هپاتیت 

 آن حائز اهمیت بسیار زیادی است. احتیاط های همه جانبه )استاندارد( در پیشگیری از بروز
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 آتش نشانی

 

 Fire Safety in Hospital ایمنی حریق در بیمارستان ها

 

 ضرورت ایمنی حریق 

آتش سوزی یکی از خطرناک ترین پدیده هایی است که خسارات جانی و مالی عمده ای را بوجود 

از آنجا که ساکنین بیمارستان  آورده و خطری واقعی برای مراکز خدماتی همچون بیمارستانهاست.

عموماً افراد ناتوانی هستند که امکان نجات خود را ندارند بنابراین آتش سوزی در بیمارستان بیشتر از 

هر مکان عمومی دیگری می تواند باعث خسارات جانی شود. بعالوه بدلیل وجود دستگاه ها و 

تواند باعث خسارات مالی بزرگی نیز  تجهیزات گران قیمت و متعدد در بیمارستان، آتش سوزی می

 شود و البته شدیداً به وجهه عمومی بیمارستان آسیب برساند.

مدیریت حریق بیمارستان و تهیه و تدارک استراتژی ایمنی حریق در آن قبل از ساخت ساختمان شروع 

بیماران، می شود و از طراح بیمارستان تا سطوح مختلف مدیریت در بیمارستان و تمامی پرسنل، 

عیادت کنندگان، لوازم و تجهیزات همه و همه در روشهای مدیریت حریق در بیمارستان که شامل 

 پیشگیری کشف و اعالم فرار و نجات کوچک سازی و اطفاء حریق است نقش دارند.

 

 روشهای ایمنی حریق

 پیشگیری از ایجاد حریق -1

این روش اثرش را از دست داد روشهای پیداست که اولین مرحله پیشگیری است و فقط زمانی که 

دیگر مورد توجه قرار می گیرد. طراحی مناسب اسکلت و بنای ساختمان و نگهداری صحیح آن، 

نگهداری مناسب دستگاهها و تجهیزات و سرویسها، توجه جدی به مناطق دارای احتمال آتش سوزی 
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هیزات، تهیه دستورالعمل های باال، آموزش کارکنان در جهت نحوه صحیح کار با دستگاهها و تج

مناسب برای موارد فوق و بازرسی مداوم از راههای پیشگیری از ایجاد حریق و کنترل منابع حریق 

 است.

 

 ارتباطات )سیستم های کشف و اعالم حریق( -2

باید مطمئن شد در صورت بروز حریق ساکنان و بخصوص مسئولین مربوطه باخبر شده و تمامی 

به حریق یکی پس از دیگری به کر خواهند افتاد. اگر ارتباطات موفق باشد آن گاه سیستم های حساس 

عملیات فرار و نجات و اطفاء حریق می تواند اجرا شود و اگر ارتباطات موفقیت آمیز نباشد تنها 

 محدود کردن حریق به عنوان تنها روش رد دسترس باقی می ماند.

 

 عملیات نجات و فرار -3

باید مطمئنم شد که ساکنین ساختمان شامل بیماران، پرسنل و عیادت کنندگان قبل از در هنگام حریق 

آنکه بوسیله گرما یا دود صدمه ببینند، به مناطق امن بروند. تعریف اصولی فرار یا خروج اضطراری آن 

تمان است که افراد به خارج از ساختمان و یا به محل امن بروند و این کار باید در همه قسمتهای ساخ

 ممکن باشد.

 

 محدود کردن حریق و محصوالت آن -4

حصول اطمینان از آنکه حریق در حداقل است و بنابراین میزان وسایل و افرادی که در معرض تهدید 

 هستند محدود است.
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 فرایند احتراق

 درجه حرارت احتراق

وجنس ماده سوختنی به درجه حرارتی که در آن احتراق صورت می گیرد و بستگی به نوع  -

 دارد، درجه حرارت احتراق می گویند.

تعریف حریق: آتش فرایندی است شامل اکسیداسیون سریع در دمای باال که همراه با تولید  -

 محصوالت گازی داغ و انتشار تابش مرئی یا غیر مرئی می باشد.

 

 انفجار

قل زمان ممکن به محیط. حاصل انفجار عبارت است از رها شدن خیلی سریع و ناگهانی انرژی در حدا

 این رها سازی سریع و یکباره انرژی به صورت یک شوک موجی در محیط پراکنده می شود.

 افزایش سریع فشار ناشی از انفجار در یک فضای بسته معموالً همراه با یک جبهه شعله می باشد.

 

Fire Prevention 

 آموزش -1

 بازرسی -2

 مجوز کار گرم -3

 تجمع بخار مواد قابل اشتعالپیشگیری از تشکیل و یا  -4

 پیشگیری از خودبخود سوزی -0

 

 

 

 National Fire Protection Association (NFPA) طبقه بندی حریق بر مبنای استاندارد
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عمدتاً از سوختن موادجامد به وجود آمده و اغلب پس از سوختن خود  A:حریق گروه  -

 خاکستر به جای می گذارند.

 عات و گازهای قابل اشتعال به وجود می آیند.از ناحیه مای B:حریق گروه  -

 از ناحیه دستگاههای الکتریکی و سیستم های الکتریکی ناقص بوجود می آیند. C:حریق گروه  -

از ناحیه فلزات قابل اشتعال نظیر سدیم، پتاسیم، منیزیوم و آلومینیوم و ...  D:حریق گروه  -

 بوجود می آیند.

 

 روش های اطفاء حریق

بهترین روش حذف ضلع حرارت توسط ماده اطفائی آب  A:روش های اطفاء حریق گروه  -

برابر پیدا می کند و در  1755است. اگر در فشار عادی آب ذخیره شود افزایش حجمی حدود 

 می شود. Co2برابر  0/6برابر کف و  7این حالت قدرت خفه کنندگی اش 

ضلع اکسیژن یا خفه کردن می باشد که  بهترین روش حذف B:روش های اطفاء حریق گروه  -

 توسط مواد شیمیایی مختلف نظیر کف پودر و گاز، هالوژنها، پودر خشک و ... انجام می شود.

بهترین روش حذف ضلع اکسیژن می باشد نکته قابل توجه  C:روش های اطفاء حریق گروه  -

 د که:این است که در اطفاء این گونه حریق ها باید  از موادی استفاده شو

 .الف( عایق الکتریسیته باشد 

 .ب( به دستگاه الکتریکی آسیب وارد نکند 

  معموالCo2 .و پودر خشک چند منظوره جهت اطفاء حریق ها استفاده می شود 

 (Dry Powder)جهت اطفاء این حریق ها از پودر خشک  D:روش های اطفاء حریق گروه  -

 مخصوص برای هر فلز استفاده می شود.
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 NFPAانواع حریق و روش کلی اطفاء بر اساس طبقه بندی 

 نوع آتش          

 خاموش کننده

 Aنوع 

 چوب و کاغذ

 Bنوع 

 نفت و بنزین

 Cنوع 

 تجهیزات برقی

 Dنوع 

 فلزات

 آب

 سود اسید

 شن و پتو

 کف شیمیایی

Co2 

 پودری

 هالوژنه

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 خوب

 برای حریقهای کوچک

 برای حریقهای کوچک

 خوب

 بسیار خوب

 

 نامناسب

 نامناسب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 نامناسب

 نامناسب

 خوب

 نامناسب

 بسیار خوب

 خوب

 بسیار خوب

 نامناسب

 نامناسب

 نامناسب

 نامناسب

 بسیار خوب

 بسیار خوب

 بسیارخوب

 

 خاموش کننده های دستی

شرایط اضطراری و جلوگیری از گسترش آن در مراحل این خاموش کننده ها برای استفاده در  -

 اولیه شروع آتش سوزی کاربرد دارند.

 

 تامین فشار در خاموش کننده ها

 فشار حاصل از واکنش دو ماده شیمیایی -

 در داخل فشنگی N2یا  Co2فشار یک گاز بی اثر از قبیل  -

 فشار هوا )از طریق کمپرسور( یا سیلندر هوا -

 ش کنندهفشار درونی ماده خامو -

 

 خاموش کننده های آب و هوا
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محتوی کپسول آب و فشار مورد نیاز از هوا به طریقه کمپرسور استفاده می شود. چون بدنه  -

 65داشته باشد. در حالت شارژ فشار  psi 655دائماً تحت فشار می باشد باید مقاومتی برابر با 

رل است. فشار سنج روی آن دو پوند بر اینچ مربع است. این خاموش کننده قابل کنت 105تا 

 کار انجام می دهد.

 فشار داخل سیلندر را نشان می دهد. -

در صورتی که فشار دستگاه به هر علتی افزایش یابد فشار سنج از هم پاشیده و فشار آن تخلیه  -

 می گردد.

 آزمایش ماهانه: از طریق بازدید فشار سنج -

 آزمایش ساالنه: ایجاد حریق آموزشی -

 هر دو سال یکبار آزمایش بدنه: -

 

 خاموش کننده های پودری

 پودر گاز سیلندر )فشنگی( داخل -1

 پودر گاز سیلندر )فشنگی( خارج -2

خاموش کننده های پودری عموماً قابل کنترل و بدنه آنها معموالً دارای سوپاپ ایمنی که بر  -

شار روی درپوش می باشند که به هر علتی افزایش فشار داشته باشد سوپاپ عمل کرده و ف

 اتمسفر تنظیم شده است. 17اضافی تخلیه می گردد و معموالً سوپاپ آن با فشار 

 

 آزمایش ماهانه

 هر سه ماه یکبار و از گلوخه نشدن پودر مطمئن شویم. -

 از باز کردن خروجی به سیلندر و همچنین سالم بودن بسته ها و لوله پالستیکی با اطالع شویم. -

% کم شده 15ارژ بودن آن مطلع شویم چنانچه بیشتر از مخزن فشنگی را وزن کرده تا از ش -

 باشد شارژ می کنیم.

 آزمایش ساالنه: حریق آموزش -
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 آزمایش بدنه: هر دو سال یکبار -

 

 Co2خاموش کننده 

 به صورت تابع در سیلندر قرار دارد. psi955-855این خاموش کننده تحت فشار حدود  -

 لوله به شکل قیفی یا شیپوری است و علتاین خاموش کننده ها قابل کنترل هستند. سر  -

 از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج جلوگیری کرده و به آن اجازه انبساط می دهد. -

 

 ماده اطفایی را به محل مورد نظر هدایت می نماید:

تنظیم شده  psi 2755چنانچه به هر علتی فشار سلندر افزایش یابد سوپاپ ایمنی که بر روی  -

 را تحمل نماید. psi 755لیه می کند ضمناً بدنه باید فشاری معادل فشار اضافی را تخ

 آزمایش ماهانه: وزن کردن سلیندر -

 بدنه سیلندر آزمایش می شود. psi 2370سال یکبار با فشاری برابر با  0آزمایش بدنه: هر  -

 

 طریقه عملیات با خاموش کننده ها

به باد، از لبه آتش به صورت جارویی، تخلیه ابتدا سیلندر را به صورت آماده در دست گرفته، پشت 

 نباید در فاصله خیلی نزدیک به مواد قابل اشتعال انجام شود.

 

 اطالعات و دستورالعمل بر روی بدنه خاموش کننده

 نوع خاموش کننده و طریقه کارکرد -1

 نوع کارخانه سازنده -2

 سال ساخت دستگاه -3

 شماره استاندارد -4

 شماره نگهداری دستگاه -0

 

 خاموش کنندهنصب 
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 ارتفاع نصب به شرح زیر است: N.F.P.Aبر اساس استاندارد 

خاموش کننده هایی که وزن آنها تا چهل پوند می رسد باید به نحوی روی دیوار یا ستون نصب شوند 

 خاموش کننده تا کف زمین بیشتر از شش فوت نشود. (top)که فاصله راس 

هل پوند )به استثناء خاموش کننده های چرخدار( می خاموش کننده هایی که وزن آنها بیشتر از چ

 فوت نشود. 0/3باشد. باید به صورتی نصب شوند که فاصله راس تا کف زمین بیشتر از 

 اینچ شود. 4در هیچ شرایطی فاصله انتها و یا کف خاموش کننده تا کف زمین نباید کمتر از 

 سانتی متر 35.48هر فوت  -

 سانتی متر 2.04هر اینچ  -

 

 یط اماکن نصبشرا

 پخش متحدالشکل و یکنواخت -

 دسترسی راحت، عاری از موانع حتی بطور موقت راه دسترسی بلوکه نشود. -

 در نزدیکی ورودی ها و خروجی ها -

 به سرعت در اختیار قرار گیرد -

 نزدیک مسیرهای رفت و آمد افراد باشد -

 خطر نباشد عاری از تماس با خطرات مکانیکی باشد و در هنگام آتش سوزی در معرض -

 

 اصول پخش و نصب صحیح کپسول های دستی اطفاء حریق

بعد از محاسبه تعداد کپسول های مورد نیاز با روش استاندارد باید آنها را به طور صحیح در نقاط 

مورد نظر کارگاه نصب کرد. خاموش کننده ها باید بر روی ستونها یا دیواره های انبار یا مکان مورد 

گیرند که همواره فاصله دسترسی با توجه به نوع کپسول رعایت گردد. این فاصله  نظر به نحوی قرار

کمتر از  Bفوت یا کمتر و نسبت به خاموش کننده های گروه  A ،70برای خاموش کننده های گروه 

روش رسم دایره ای را برای چیدمان خاموش کننده های دستی  NFPAفوت باشد. استاندارد  35

 پیشنهاد می کند.
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 در نصب خاموش کننده ها باید موارد زیر مد نظر باشند:

 توزیع یکنواخت خاموش کننده ها -

 توزیع دسترسی و نبود موانع موقت -

 محفوظ بودن کپسول از زنگ زدن و آسیب و صدمه دیدن -

 

 خطرات ایمنی و بهداشتی در خاموش کننده های دستی

کتریکی جهت اطفاء مایعات قابل : عدم تماس با دستگاههای الخطران خاموش کننده آب -الف

 اشتعال باعث گسترش آتش می شود مگر آب سبک

 : مصرف زیاد در محیط های بسته مشکالت تنفسی و گیجی.Co2 خطرات -ب

اگر خروجی فلزی باشد در تماس با دستگاههای الکتریکی مشکل ساز است، باعث تجمیع الکتریسیته 

 ساکن روی لوله خروجی می شود.

موجب تحریک و سوزش در سیستم تنفس )بیشترین سوزش  پودر شیمیایی خشک:خطرات  -ج

فسفات آمونیوم و کمترین بی کربنات سدیم(، پاشش آن بر روی هادی های دستگاه الکتریکی موجب 

عایق شدن می شود باعث انسداد فیلتر در تهویه می شود، فسفات آمونیوم با آب حالت اسیدی و در 

 ی نماید پاشش آن از فاصله کم روی مایعات نفتی مشکل ساز است.نتیجه خوردگی ایجاد م

در حالت عدی سمی است لیکن محصوالت تجزیه ای آن بسیار سمی است. : 1211خطر هالون  -د

 از فاصله کم بر روی فلزات مشتمل مشکل ساز است.

تخلیه و  در هر آتش سوزی دود و گازهای سمی حاصل از آتش موجب مسمومیت می شود لذا بعد از

 با استفاده از وسایل حفاظت شخصی باید اقدام شود.

خاموش  خطرات خاموش کننده هایی که در هنگام استفاده تحت فشار قرار می گیرند: –ه 

کننده هایی که در هنگام استفاده تحت فشار قرار می گیرند خطرناک تر از خاموش کننده هایی تحت 

 فشار دائم می باشند.
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Automatic Fire Alarm System 

 اجزای اصلی سیستم خودکار اعالم حریق

آشکار ساز: یک سنسور که به یکی از بازتاب های حریق حساس بوده و هر گاه در معرض  -

 یکی از اینها قرار گیرد بر یک مدار الکتریکی اثر می گذارد.

ریکی به وسیله آژیر: )یا هر عالمت هشدار دهنده دیگر(: که بر اثر فرمانی که در مدار الکت -

 آشکارساز کنترل می شود و به کار می افتد.

Control Panel -         

 باطری و تجهیزات تامین نیرو -

 

 انواع آشکارساز

- Flame Radiation Detector 

 نور مرئی حساس می باشند. IR ،URاین وسایل نسبت به  -

 

 IRآشکارسازهای 

برای  UVبرای انبارهای سقف و باز و تعمیرات هواپیما در مناطق روباز مناسب اند آشکار سازهای 

 نگهداری سوخت، چاههای حفاری نفت، انبارها و اتاقک  اسپری رنگ.

 ارجحیت دارند. IRبه  UVهر گاه امکان رسوخ دود وجود داشته باشد آشکارسازهای 

- Gas Detector 

- Heat Temperature Detector 

به علت تغییر فصول و در نتیجه تغییر طبیعی درجه  Fixed Temperature Detectorدر نوع 

 حرارت ممکن است این وسایل به اشتباه عمل کنند.

است هر گاه کاربرد آشکارسازی های حساس به دود عملی  Rate of Rise Detectorنوع دیگر 

 درجه فارنهایت حساس هستند... 10تغییر  نباشد از این وسایل استفاده می شود. این وسایل به

Optical/Smoke Detector: 
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: این وسایل برای مکانهایی که از چوب یا کاغذ تمیز استفاده Lonization Smoke Detectorالف(

می شود مناسب هستند. همچنین در تشخیص دودهای کم بهتر از آشکارسازهای فتوالکتریکی باشند. 

 نیست... قیمت آنها نیز چنان گران

 تغییر در رطوبت و فشار هوا می تواند بر روی جریان اتاقک اثری مشابه داشته باشد.

 :Photoelectric Smoke Detectorب: 

 این وسایل برای مواد دودزا مانند پالستیک مناسب هستند.

 

 جای نصب وسایل اعالم حریق

است در مرکز و یا در نزدیکی هر گاه قرار است تنها یک دتکتور در یک فضا به کار رود بهتر  -

 مرکز سقف نصب شود.

هر گاه به دالیل گوناگون نصب دکتکتور در مرکز سقف عملی نباشد هرگز نباید حل نصب  -

 اینچ فاصله داشته باشد. 4دتکتور با دیوار کمتر از 

اینچ از سقف  12تا  4اگر قرار است دتکتور بر روی دیوار نصب شود لبه باالیی دتکتور باید  -

 اصله داشته باشد.ف

 توجه به جریان هوا که ممکن است مسیر دود را تغییر دهد. -

محیط هایی که دارای ذرات و آلودگی زیاد هستند در این صورت بهتر است قبل از سنسور  -

 یک فیلتر وجود داشته باشد.

 توجه به دیگر حالتهای دارای دود به جز آتش سوزی مانند دود سیگار، شومینه، کوزه -
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 بسمه تعالی
 

 

 فلورچارت بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد

 

 
 

 

 

 مقدمه

با توجه به موقعیت حادثه خیز بودن کشور اسالمی مان از جمله زلزله، سیل و ... و نقش و جایگاه 

واالی بخش های درمانی دو زنجیره امدادرسانی و درمان در اینگونه موارد لزوم تعیین برنامه های 

عملی نمایان است. برنامه های تدوینی ضمن رعایت اصول کلی بایستی بومی سازی شده و مدون و 

هر بیمارستان با توجه به شرایط خاص خود اقدام نماید. در این راستا بیمارستان امام خمینی )ره( 

مهاباد به دنبال تشکیل جلسات متعدد کمیته سوانح و حوادث غیر مترقبه اقدام به تدوین پروتکل 

مارستان نموده است. ولی ذکر این نکته ضروری است که برخورد اصولی و دقیق با حوادث غیر بی

مترقبه نیازمند همکاری همه جانبه بخش های مختلف شبکه بهداشت و درمان و در سطح وسیع تر 

 هماهنگی کلیه ادارات ذیربط شهرستان می باشد.

می باشد. بدیهی است آمادگی با پرداختن  مطالب عنوان شده در این مجموعه نکات اصلی و محورها

 به جزئیات و انجام تمرینات حاصل خواهد شد و تجارب عملی قابل افزودن به این مجموعه است.

 

 دکتر امینی صادق امیری

 ریاست بیمارستان و مسئول کمیته

 سوانح و حوادث بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد
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 آمادگی اولیه

حفظ آمادگی مستمر پیش بینی شده که نظارت و پیگیری مداوم مسئولین اقدامات ذیل به منظور 

 مربوطه را نیاز دارد.

 

 آموزش

 آموزش پرسنل پزشکی و پرستاری در خصوص توجیه شرح وظایف در بحران -1

 آموزش سوپروایزرهای بیمارستان در خصوص رهبری بحران و ایجاد وحدت رویه -2

صوص کار عملی )کار با دستگاهها و آموزش پرسنل )خصوصاً کادر اورژانس( در خ -3

 انتقال مصدوم و ...( –آتل گذاری  –رگ گیری  –احیاء  –تجهیزات پزشکی 

 )مسئول پیگیری مدیریت دفتر پرستاری بیمارستان(

تجهیز استوک دارویی و استوک لوازم به صورت شبانه روزی طوری که در تمام ساعات شبانه  -

اصل تغییر و تحول در هر شیفت کاری با چک لیست روز قابل دسترسی باشد و توجه به 

 )مسئول اورژانس(

کنترل روزانه تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی اورژانس از نظر کارکرد صحیح و پیگیری  -

 مستمر )توسط مسئول تجهیزات پزشکی با چک لیست(

 برقرار نمودن پست انتظامات در بیمارستان و توجیه کادر مربوطه در این خصوص )مسئول -

 پیگیری حراست شبکه و مدیر داخلی بیمارستان(

تهیه لیست اسامی، آدرس، شماره تلفن کلیه پزشکان، پرسنل درمانی، اداری و نگهداری آن در  -

 دفتر پرستاری )مسئول پیگیری مدیر داخلی و مترون بیمارستان(

داخلی نگهداری کلید آمبوالنس های بیمارستان در دفتر پرستاری )مسئول پیگیری مدیر  -

 بیمارستان(

نظارت متمر از نظر سالمت آمبوالنس ها و تجهیزات مربوطه با چک لیست )مسئول پیگیری  -

 مدیر داخلی و مترون بیمارستان(
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تهیه کمد ویژه بحران جهت حفظ اسناد و مدارک در محل دفتر پرستاری )مسئول پیگیری مدیر  -

 داخلی بیمارستان(

و خارجی بیمارستان و تعیین دو نفر به عنوان پیک جلوگیری از اشغال خطوط تلفن داخلی  -

 انسانی )مسئول پیگیری مدیریت داخلی بیمارستان(

تهیه پنج کیف اعزام استاندارد جهت اعزامها )مسئول پیگیری مدیریت دفتر پرستاری  -

 بیمارستان(

 سیستم ثبت اطالعات:  -

 دفتر ثبت مصدومین -1

 فرم پذیرش مصدوم -2

 مسئول پذیرش بیمارستان( پرونده بستری )مسئول پیگیری -3

 آماده نمودن سیستم برق اضافی در اورژانس )مسئول تاسیسات( -

سیستم اطالع رسانی به مردم با هماهنگی مدیریت کمیته سوانح )مسئول پیگیری مدیر داخلی  -

 بیمارستان(

در این خصوص کمیته تصمیم گرفت از نظر پوشش پزشکی و  –پروتکل درمانی بیماران  -

م تلفیق پرستار ثابت و در گردش با نظر پزشک معالج و تحت رهبری سرپرست پرستاری سیست

 علمی اورژانس اقدام نماید )مسئول پیگیری مدیر دفتر پرستاری بیمارستان(

برقراری سیستم تشویق و مواخذه در خصوص حضور و کارکرد پرسنل )مسئولیت ریاست  -

 کمیته بیمارستان(

 

 تعریف بحران

بحران در این مجموعه طیف وسیعی را شامل می شود هر گونه حادثه ای که خارج از روند معمولی 

ارائه خدمات درمانی بیمارستان است. در این تعریف می گنجد. تصادفی که منجر به ارجاع چندین 

مصدوم همزمان می شود تا زلزله ای که حجم وسیع تلفات و مصدوم در پی دارد. یا وقتی بیماری 
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عفونی مثل التور در شهرستان حالت اپیدمی پیدا می کند همه به نوعی بحران درمان و حوادث غیر 

 مترقبه منظور شده اند.

 

 شناسائی بحران

با بررسی موقعیت جغرافیایی، زمین شناسی، جمعیتی شهرستان مهاباد از جمله وضعیت جاده های 

محتمل و منتظر الوقوع در منطقه به شرح ذیل  مواصالتی، مرکز بلوک جنوب استان، حوادث غیر مترقبه

 تعیین می شود.

 تصادقات شدیدی رانندگی -1

 درگیری های منطقه ای -2

 آتش سوزی -3

 سیل -4

 زلزله -0

 اپیدمی بیماریها )مثل التور( -6

 مهاجران و آوارگان کشورهای همسایه -7

 

 اصول کلی برخورد با بحران

خورد فشار زیاد می شود همه سر در گم هنگامی که حادثه رخ می دهد روند عادی امور به هم می 

می شوند. شوک حادثه بر روند کارها تاثیر می گذارد و در چنین مواقعی شرط کارائی هر فرد و 

 سیستم رعایت یکسری اصول و تمرین آنها در حالت عادی است.

 آموزش و مهارت آموزی پرسنل در مواقع عادی برای بحران -

 حفظ خونسری -

 رانرهبری و سازماندهی بح -

 عدم تداخل در وظایف -

 اطاعت پذیری پرسنل و اجرای سریع دستورات -
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 مسئولیت پذیری همگانی -

 آمادگی تجهیزاتی و لجستیکی -

 روحیه ایثار و فداکاری -

 حضور بموقع پرسنل در بیمارستان به محض اطالع و بدون انتظار ارسال وسیله نقلیه -

 

 3فلوچارت در بحران درجه 

نفر( کل مراجعه کنندگان روزهای عادی به  27درصد ) 25مصدومین برابر با : تعداد 3بحران درجه 

 اورژانس باشد که بصورت همزمان به اورژانس مراجعه می نمایند.

 

 فضای فیزیکی

با توجه به ظرفیت مکانی، بیماران در اورژانس پذیرش و اقدامات درمانی ارائه شود. بیماران نیازمند به 

 منتقل می گردند.تحت نظر به بخش بستری 

 

 استقرار به موقع سوپروایزر کشیک در اورژانس

 اعالم کد احیاء یا بحران )بر حسب صالحدید( -

 اطالع به مترون -

 اطالع به مدیر داخلی -

 

نکته: اعالم کد بحران در بیمارستان توسط باالترین مسئول حاضر در بیمارستان خواهد بود در غیر این 

 صورت یک رده پایین تر.

 ر سرپرست علمی اورژانس*احضا

 *احضار متخصصین در بیمارستان بر حسب نیاز )با توجه به سرعت دسترسی به متخصصان(

 *احضار پزشکن عمومی شاغل در بیمارستان

 *آماده نمودن اتاق عمل )در صورت ضرورت اطالع به جراح آنکال و غیر آنکال(
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چهار الی شش تیم درمانی  3درجه *نظارت بر تشکیل گروهههای درمانی: در حالت آماده باش 

تشکیل می شود که هر تیم درمانی شامل یک نفر پرستار، یک نفر بهیار یا کمک بهیار و یک نفر پزشک 

خواهد بود که یکی از تیمهای فوق، تیم در گردش خواهد بود که وظیفه آن اجرای دستورات 

 ریزی های آشکار و ...اورژانسی پزشک مسئول خواهد بود. شامل رگ گیری، پانسمان خون

 *احضار مسئولین واحدهای اورژانس، اتاق عمل، انبار دارویی و مسئول خدمات

 *اعالم وضعیت آماده باش به بانک خون

*آزمایشگاه: حضور یک نفر کادر آزمایشگاه در محل اورژانس جهت نمونه گیری و احضار تیم اول 

 آزمایشگاه به بیمارستان

 اول رادیولوژی به بیمارستان*رادیولوژی: احضار تیم 

*انتقال سریع تخت ها، برانکاردها، ویلچرها، ساکشن ها و تجهیزات دیگر به اورژانس و استقرار در 

 محلهای مناسب )مسئول خدمات با نظر مسئول اورژانس(

 *احضار کلیه رانندگان آمبوالنس ها و مسئول نقلیه

 ن مربوطه*احضار کشیک یا آنکال بیماریها جهت واکسیناسیو

 *هدایت بیماران درمانگاهی )سرپایی( به درمانگاه تخصصی توسط واحد نگهبانی

 *اطالع به نیروی انتظامی جهت استقرار در بیمارستان

 2فلوچارت در بحران درجه 

نفر( کل مراجعه کنندگان روزهای عادی به  40درصد ) 05: تعداد مصدومین برابر با 2بحران درجه 

 بصورت همزمان به اورژانس مراجعه می نمایند.اورژانس باشد که 

در این حالت به متخصصین گفته شود که در جهت ترخیص بیماران قابل ترخیص بستری بخش ها 

جهت تحت نظر قرار دادن  2و  1اقدام گردد اعمال جراحی الکتیو کنسل و بخشهای جراحی 

 مصدومین در نظر گرفته می شود.

 2اش درجه *انجام کلیه اقدامات آماده ب

 3*احضار و فراخوانی تیم ها به میزان حداقل دو برابر آماده باش درجه 

 *احضار خدمات حداقل شش نفر
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 *احضار انباردارها وکارپرداز

 *احضار مسئولین پذیرش و درآمد بیمارستان

 *احضار کلیه پزشکان بیمارستان و مراکز شهری

 *احضار تیم دوم بخش رادیولوژی به بیمارستان

 ضار تیم دوم کادر آزمایشگاه جهت کمک به بانک خون*اح

 *اطالع به مراکز بلوک ارومیه و ستاد هدایت

 تخت 25*آماده نمودن بخش بستری حداقل با 

 *احضار یک نفر خدمات و استقرار وی در محل جهت تحویل اجساد و انتقال به سردخانه

ستاری جهت حفاظت و نگهداری از اموال *احضار امین اموال و یک نفر به انتخاب مدیریت و دفتر پر

 مصدومین

*تعیین یک نفر از پرسنل بعنوان منشی و رابط اورژانس با سوپروایزر که این فرد به تلفن ها جواب 

 داده و مشخصات مصدومین را ثبت خواهد کند.

 

 1فلوچارت بحران درجه 

جعه کنندگان روزانه ای عادی به نفر( کل مرا 95درصد ) 155: تعداد مصدومین برابر با 1بحران درجه 

 اورژانس باشد که بصورت همزمان به اورژانس مراجعه می نمایند.

 3و  2*کلیه اقدامات اشاره شده در بحران درجه 

 *اطالع به ریاست بیمارستان، مدیریت شبکه و مسئول حراست

 *فضای فیزیکی به ترتیب اولویت:

 سالن اجتماعات بیمارستان  -1

 واقع در طبقه زیرزمین قسمت اداری -2

 واحد فیزیوتراپی  -3

 درمانگاههای تخصصی -4

 محوطه بیمارستان )در صورت مناسب بودن آب و هوا( -0
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در محل فعلی پارکینگ واحد نقلیه، سالن سرپوشیده ورزشی احداث می گردد که  1392توضیح: سال 

 است.در زمان بحران بعنوان فضای فیزیکی بحران در نظر گرفته شده 

 *احضار کلیه پزشکان عمومی بیمارستان، مراکز شهری و پزشکان عمومی سطح شهر

 *احضار کلیه پرسنل درمانی و اداری به بیمارستان و استقرار در محل های خود

 *تشکیل حداقل ده تیم درمانی

 *احضار مسئول واحد بیماریها و بهداشت محیط

 هنگی شده است.*اطالع به دو داروخانه سطح شهر که قبالً هما

 *اطالع به مراکز بلوک و ستاد هدایت استان

 *درخواست تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان

 *اطالع به ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه

 توجه:

 نفر را دارا می باشد. 205بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد توان سرویس دهی بستری به 

 اد بیماران و مصدومین کلیه اتاق های بخش های بستری فعال شوند.لذا الزم است در صورت تعداد زی

 اعضاء کمیته سوانح و حوادث بیمارستان

 سرپرست علمی اورژانس -

 ریاست بیمارستان -

 متخصص جراحی عمومی -

 متخصص داخلی -

 مدیر داخلی -

 مدیر خدمات پرستاری -

 مسئول اورژانس -

 نماینده پزشکان اورژانس -

 قبه دانشگاهنماینده کمیته حوادث غیر متر -

 



 

29 
 

 تشکیالت کمیته شبکه بهداشت و درمان مهاباد

 مسئول کمیته: مدیریت اجرایی: دکتر صادق میری

 محل استقرار ستاد  حوادث غیر مترقبه: اتاق مدیریت شبکه

 مترون –ستاد پشتیبانی بیمارستان: مدیر داخلی 

 محل استقرار ستاد پشتیبانی بیمارستان: اتاق ریاست بیمارستان

 رئیس امور عمومی –ستاد پشتیبانی بهداشت: رئیس مرکز بهداشت 

 محل استقرار ستاد پشتیبانی بهداشت: اتاق رئیس مرکز بهداشت

 

تیم های امداد رسانی با مسئولیت مدیریت داخلی و همکاری سازمان هالل احمر شهرستان تشکیل 

 خواهد شد.

بکارگیری اصول فوق نیازمند آموزش و تمرینات در پاین تاکید بر این امر الزامی است که کارائی و 

کافی و مستمر می باشد. از طرفی با توجه به ابالغ این فلوچارت به افراد ذیربط همکاران موظف 

هستند به مسئولیت مربوطه آشنا و آمادگی الزم را کسب نمایند. چرا که مسئولیت قانونی باالیی بر عدم 

 اجرا مرتبط خواهد بود.

 میریدکتر صادق ا

 ریاست بیمارستان و مسئول کمیته

 سوانح و حوادث بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد
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 کدهای اضطراری بیمارستان

 توضیحات نوع کد شماره کد

 حضور اعضای تیم احیاء در محل اعالم شده تیم احیاء 114کد 

 112کد 
فراخوان پرسنل 

 پرستاری

پرستاری کلیه بخش های پرسنل  112در زمان اعالم کد 

جنرال )جراحی( و داخلی مردان و زنان، کودکان، نوزادان، 

 زنان، اعصاب، ملزم به حضور در اورژانس می باشند.

 116کد  
فراخوان پرسنل 

 خدمات و کمک بهیار

پرسنل خدمات و کمک بهیار کلیه  116در زمان اعالم کد 

زنان، (. داخلی مردان و 2و  1بخش های جنرال )جراحی 

کودکان، نوزادان، زنان، اعصاب، ملزم به حضور در اورژانس 

 می باشند.

 کد بحران 111کد 

طبق  111با توجه به درجه بحران در زمان اعالم کد 

فلوچارت بحران، حضور کارکنان در اورژانس و بیمارستان 

 ضرورت دارد.

 ن / اورژانس اجباری می باشد.حضور افراد زیر با توجه به درجه بحران اعالم شده در بیمارستا

درصد  35: تعداد مصدومین برابر با 3بحران درجه 

نفر( کل مراجعه کنندگان روزهای عادی به  27)

اورژانس باشدکه بصورت همزمان به اورژانس 

 مراجعه می نمایند.

پزشکان: پزشکان آنکال با توجه تخصص مورد 

 نیاز و پزشکان عمومی همان شیفت

پرستاری، خدمات و کمک بهیار اورژانس: پرسنل 

 کلیه بخش های جنرال و ویژه همان شیفت

بیمارستان: کادر واحدهای اداری و پشتیبانی همان 

 شیفت

درصد  05: تعداد مصدومین برابر با 2بحران درجه 

نفر( کل مراجعه کنندگان روزهای عادی به  40)

اورژانس باشد که بصورت همزمان به اورژانس 

 ند.مراجعه می نمای

پزشکان: کلیه ی پزشکان متخصص با توجه به 

تخصص مورد نیاز و پزشکان عمومی همان شیفت 

 و شیفت بعد

اورژانس: پرسنل پرستاری، خدمات و کمک بهیار 

کلیه بخش های جنرال و ویژه  همان شیفت و 

 شیفت بعد

بیمارستان: کادر واحدهای اداری و پشتیبانی همان 
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 شیفت و شیفت بعد

 155: تعداد مصدومین برابر با 1ه بحران درج

نفر( کل مراجعه کنندگان روزانه های  95درصد )

عادی به اورژانس باشد که بصورت همزمان به 

 اورژانس مراجعه می نمایند.

 پزشکان: کلیه ی پزشکان متخصص و عمومی

اورژانس: پرسنل پرستاری، خدمات و کمک بهیار 

 کلیه بخش های جنرال و ویژه همان شیفت و

 DENشیفت 

بیمارستان: کادر واحدهای اداری و پشتیبانی در 

 همه شیفت های کاری
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 استانداردهای پوشش
 

 بسمه تعالی

 هر دینی منشی دارد و منش اسالم حیاء است

 حضرت محمد )ص(

 آیین نامه عفاف و حجاب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی

ایرانی و فراهم سازی فضایی و مناسب، در   -ارج نهادن به ارزشهای واالی فرهنگ اسالمی به منظور 

جهت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی افراد و همچنین در اجرای مصوبات شورای عالی انقالب 

فرهنگی، بر تمام اعضای محترم هیئت علمی، کارمندان گرامی و دانشجویان عزیز فرض است که ضمن 

ت کلیه مقررات اداری و آموزشی و سایر قوانین نظام جمهوری اسالمی در تمامی واحدهای رعای

 دانشگاهی، موارد مشروحه زیر را دقیقاً رعایت فرمایند.

 

 الف( موارد زیر برای پوشش برادران در محیط های اداری و آموزشی ممنوع می باشد:

 استفاده از پیراهن های آستین کوتاه -1

 پیراهنباز گذاشتن یقه  -2

 استفاده از رنگهای غیر معمول و زننده در پوشش -3

 البسه منقوش به خطوط، عالئم و نمادهای غربی و شرقی -4

 بلند کردن و تزیین ناخن -0

 استفاده از زیورآالت -6

 استفاده از لباس های تنگ و چسبان -7

 موی بلند و غیر معمول -8

 

 ممنوع می باشد:( موارد زیر برای پوشش خواهران در محیط های اداری و آموزشی ب
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 مانتو و شلوار کوتاه، تنگ، نازک و مانتوهای آستین کوتاه -1 

 مانتو و شلوار با مدل ها و رنگ های غیر متعارف و زننده-2

 مقنعه های کوتاه، نازک و دارای تزئینات غیر معمول و زننده -3

 استفاده از کفش های پاشنه بلند و پاشنه فلزی و پوتین های ساق بلند-4

 ستفاده از کفش های دارای تزئینات و نقوش غیر معمول و زنندها-0

 بی جورابی و یا استفاده از جوراب دارای طرح و رنگ غیر معمول و زننده-6

 استفاده از هر گونه مواد آرایشی و عطریات-7

 بلند کردن و الک زدن ناخن ها-8

 استفاده از غیر متعارف و زننده از زیورآالت-9

 طوط، عالئم و نمادهای غربی و شرقی در پوشش و البسهاستفاده از خ-15

پوشش افراد در مراکز آموزشی و درمانی عالوه بر موارد فوق می بایست از لحاظ رنگ و فرم توضیح: 

 متناسب با آیین نامه های مراکز مذکور نیز باشد.

بدوی الزم به ذکر است که شورای انضباطی دانشجویان، هیئت بدوی کارکنان و هیئت 

اعضای هیئت علمی ناظر بر حسن اجرای این آیین نامه بوده و با متخلفین طبق مقررات 

 برخورد خواهند شد.

 هیئت بدوی انتظامی هیئت علمی

 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

 شورای انضباطی دانشجویان
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 قوانین مربوطه به امور اداری
 

 اداری و مالیقوانین مربوط به امور 

 

 قوانین مربوط به مرخصی ها

روز( مرخصی استحقاقی دارد  0/3روز )به ازای هر ماه  35هر کارمند در طول یک سال شمسی مدت 

روز دیگر قابل ذخیره برای سال  10روز آن استفاده کرده و  10که در سال حتماً بایستی حداقل از 

 های بعد خواهد بود.

ذشته ذخیره ی مرخصی استحقاقی داشته باشد، در طول یکسال می تواند اگر کارمندی از سال های گ

 ماه مرخصی استحقاقی استفاده کند. 4حداکثر از 

ماه می باشد و اگر کسی در طول سال  4مرخصی استعالجی در طول یک سال برای هر کارمند حداکثر 

سالت وی مانع از ادامه خدمت ماه احتیاج به مرخصی استعالجی داشته باشد و بیماری با ک 4بیشتر از 

باشد، می تواند به هر میزان در سال از مرخصی صعب العالج استفاده کند و در صورتی که بیماری 

 مانع از ادامه خدمت وی شود، از کار افتاده ی کلی تلقی می گردد.

 

 قوانین مربوط به حضور و غیاب و تاخیر و تعجیل

ساعت کار  4هیات وزیران، مدت خدمت هفتگی پرسنل  27/11/60 -81405طبق آیین نامه ی مصوب 

 در هفته می باشد.

بعد از ظهر می باشد که در صبح کارمند می تواند یک ربع  10دقیقه صبح الی  7:35ساعت شروع کار 

با تاخیر مراجعه کند و در بعد از ظهر هم یک ربع زودتر محل را ترک کند؛ بنابراین اگر کسی بعد از 

محل خدمت را  14:20ح به محل مراجعه نماید، تاخیر در ورود، و اگر کسی قبل از دقیقه صب 7:40

 ترک کند تعجیل در خروج محسوب می گردد.



 

35 
 

ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و از مرخصی استحقاقی کارمند کسر می  2تاخیر در ورود تا 

وق العاده شغل مستخدمین ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق ف 2گردد: اما تاخیر در ورود بیش از 

 رسمی و ثابت می باشد.

 این قوانین بر همین اساس در مورد تعجیل در خروج نیز حاکم است.

 

 قوانین مربوط به محاسبه حقوق و مزایا

هر کارمندی که به موجب قوانین استخدامی به استخدام اداره ای درمی آید از طرف کارگزینی حکیمی 

موجب آن حکم، حقوق فرد توسط امور مالی همراه با محاسبه  برای وی صادر می گردد که به

 کسورات قانونی پرداخت می شود.

در بیمارستان ها بر اساس تنوع کاری انواع استخدام وجود دارد. از جمله: )رسمی، پیمانی، قراردادی، 

...( وهر ، قراردادی پزشکان نظام نوین و K. مشمولین طرحی، پزشکان ضریب 4. قراردادی  3تبصره 

کدام از این نوع استخدامی ها نیز احکام مربوط به کارگزینی خاص خود را دارند. جمع مبلغ حکم 

 کارگزینی بر اساس تعداد ساعات موظفی ماهانه می باشد...

 

 قوانین مربوط به پاداش و اضافه کار

پایان سال مبلغی  طبق آیین نامه مصوب در مورد پاداش کاری توسط هیات وزیران، به هر کارمندی در

 به عنوان عیدی و پاداش تعلق می گیرد و به نسبت کارکرد یک ساله پرداخت می گردد.

هر پرسنلی طبق برنامه کاری ماهانه در محل شیفت خود مشغول به خدمت است که مجموع تعداد 

می ساعات کاری وی زا تعداد ساعات موظفی کسر می گردد و مابقی به عنوان اضافه کاری محسوب 

شود. تعداد ساعات اضافه کاری پرسنل بیمارستان توسط دفتر پرستاری محاسبه می شود و به امور 

مالی اعالم می گردد که بر اساس ارزش ساعات کاری هر پرسنل و بر مبنای حکم کارگزینی، اضافه 

 کاری به مبلغ موظفی اضافه و توسط امور مالی پرداخت می گردد.

 

 رتقای شغلی و امکانات رفاهیقوانین مربوط به روند ا
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به بعد برای  1/1/88سال است؛ و از  35برابر قوانین و مقررات موجود، مدت خدمت کارکنان 

سال به خدمت  0دارندگان مدرک فوق لیسانس و باالتر در صورت درخواست فرد و موافقت مسئولین 

 آنان افزوده می شود.

ی تطبیق حقوق داده می شود؛ که از دارندگان هر کارمند بر اساس مدرک تحصیلی و سوابق خدمت

از بدو استخدام تطبیق وضع داده می  7تا  1به طبقات  P.H.Dمدرک پایان ابتدایی تا دارندگان مدرک 

 شوند.

سال یک طبقه، برای دارندگان مدرک سوم راهنمایی تا فوق  6برای دارندگان مدرک ششم ابتدایی هر 

 سال یک طبقه داده می شود. 4دارندگان مدارک لیسانس و باالتر هر سال یک طبقه و برای  0دیپلم هر 

سال یک رتبه و حداکثر تا رتبه  8برای دارندگان تا مدرک فوق دیپلم بدو استخدام مقدماتی بعد از هر 

سال یک  6ارشد ارتقا می یابند و برای دارندگان مدارک کارشناسی، بدون استخدام مقدماتی سپس هر 

 تا رتبه عالی ارتقا می یابند. رتبه و حداکثر

برای مشاغل سخت و زیان آور که در محیط های بهداشتی  35/0/68/ 40664طبق آیین نامه ی مصوب 

و درمانی مشغول خدمت می باشند )پرستار، بهیار، کاردان یا کارشناس اتاق عمل، ماما، کاردان یا 

ماه و برای اشتغال در مراکز  3یمارستان کارشناس آزمایشگاه و هوشبری، به ازای هر سال خدمت در ب

سال سابقه خدمت بدون  20ماه ارفاق شامل می شود... بر این اساس زنان با  0/1بهداشتی درمانی 

 سال سابقه خدمتی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. 20سال سن و  00شرط سنی و مردان با 

 

 امکانات رفاهی

 رستان عبارتند از:امکانات رفاهی برای کارکنان بیما

 سرویس کارکنان

 مهد کودک

 ورزش )فوتسال، استخر ...(

 

 


