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هـ  .پیشگیری و بهداشت
هـ  )1 -بهداشت حرفه ای و سالمت کارکنان
وجود خطرات بالقوه شغلی در بیمارستان سبب شده از میان محیطهای کاری بیشمار و در نتیجه مواجههای شغلی مربوطه ،تعداد محدودی محیط کاری
وجود داشته باشند که شرایط کاری و مواجهات شغلی در آنها به سختی شرایط موجود در بیمارستان باشد ،بنابراین شناخت کافی از عوامل آسیب رسان شیمیایی
بیولوژیكی ،فیزیكی ،ارگونومیك و مكانیكی وخطرات احتمالی ایجاد شده از این عوامل ،رعایت کلیه اصول ایمنی دراین محیط و آشنایی با راهكارهای مقابله با این
عوامل به همراه ارزیابی و انجام اصول کنترل مهندسی و مدیریتی را الزامی واجتناب ناپذیر می سازد .هزینه هایی که جامعه در صورت بیماری ،از کارافتادگی شاغلین
و بروز حوادث شغلی گروههای مختلف کارکنان بیمارستان متحمل می شود نیز از دیگر مسائلی است که توجه ویژه به حفظ سالمت گروه های پزشكی ،پرستاری و
سایر افراد شاغل در بیمارستان را ضروری می نماید.

 1ارزیابی1و کنترل مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار ،برنامه ریزی و انجام می شود.2

5

هـ

دستاورد استاندارد

 حفظ  ،تامین ،ارتقاء سطح سالمت کارکنان ،افزایش بهره وری و رضایتمندی نیروی کار
 پیشگیری از بروز بیماریهای ناشی از کار

 افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان آنها از ارائه کنندگان خدمات و محیط دریافت خدمات
سنجه . 1حداقل یكـ بار در بیمارستان ،اندازه گیری ،ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار شامل روشنایی ،ارتعاش ،پرتوهای غیر یونیزان ،میدانهای
الكتریكی و مغناطیسی ،صدا شرایط جوی متناسب با فعالیت بخشها /واحدها انجام می شود.
سطح سنجه

الزامی

 ایده آل

 اساسی

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

حداقل یك بار اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیكی* محیط کارحداقل دربخشهای پرخطر**

2

شناسایی عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار

3

کنترل عوامل زیان آور فیزیكی محیط کار ،در موارد باالتر ازحد مجاز ،براساس نتایج ارزیابی

بررسی مستند و مصاحبه
بررسی مستند
بررسی مستند و مشاهده

*بر اساس فرم گزارش اندازهگیری صدا به شماره  303/17091مورخ 70/3/23
** بخش های پرخطر به تفكیك عوامل زیان آور به شرح زیر می باشد

توضیحات

عامل زیان آور

بخش  /واحد پرخطر

صدا

آشپزخانه ،تأسیسات ،اتاق عمل ،بخش زنان و زایمان ،اتاق گچ بری ،بخش ام آرآی و سیتیاسكن ،الندری و استرایلیزاسیون مرکزی و
اتاقك امحاء زباله (در صورت موضوعیت)

روشنایی

تمامی بخشها و اتاق بیماران و محوطه بیمارستان

پرتوغیریونیزان

اتاق عمل ،NICU،اتاق ایزوله ،تاسیسات ،فیزیوتراپی ،اتاق جراحی لیزر و بخش های درمانی و پاراکلینیك که توسط اشعه ماورإ بنفش
گندزدایی می شوند.

ارتعاش

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

میدان مغناطیسی

اتاقهای برق ،تابلو برق  ،بخش ام آر آی و سی تی اسكن ،رادیولوژی و اتاق سرور ،تاسیسات ،آشپزخانه ،اتاق عمل و استرایلیزاسیون
مرکزی ،از لحاظ شاخص آسایش دمایی تمامی بخشها و اتاق بیماران

شرایط جوی

شاخص استرسهای حرارتی الندری

توصیه  .بازدید انجام و آنالیز شغلی توسط کارشناس بهداشت حرفه ای صورت میگیرد.
هدایت کننده

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

 1مقایسه نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در سنجه های  1الی 3با استفاده از استاندارد کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی (  )Occupational exposure limitابالغی وزارت بهداشت
به شماره 300/1323د مورخ  75/5/20و نامه شماره 300/5339د مورخ 72/5/22
 2درصورت هرگونه تغییر در ساختار ،فرآیند ،شكایت کارکنان و عدم تایید نتایج ارزیابی پیشین بنابر تشخیص و ارزیابی کارشناس مسئول و طرح درکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان
بایستی نسبت به اندازه گیری مجدد اقدام نماید.
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سنجه . 2حداقل یك بار در بیمارستان ،اندازه گیری ،ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار شامل گازها و بخارات شیمیایی ،گرد و غبار ،دود و
دمه ،متناسب با فعالیت بخشها /واحدها انجام می شود.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

حداقل یك بار اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار حداقل در بخش های پرخطر*

2

شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

3

کنترل عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار ،در موارد باالتر از حد مجاز ،براساس نتایج ارزیابی

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند و مصاحبه
بررسی مستند
بررسی مستند و مشاهده

* واحد های پر خطر مرتبط با عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار شامل آزمایشگاهها ،پاتولوژی ،اتاق عمل و ریكاوری ،الندری ،شیمی درمانی
و تاسیسات ،استرایلیزاسیون مرکزی ،دیالیز ،انبار مواد شیمیایی
توصیه  .بازدید انجام و آنالیز شغلی توسط کارشناس بهداشت حرفه ای صورت میگیرد.
عوامل زیان آور شیمیایی تمامی مواد شیمیایی و آالینده های محیطی که تماس با آنها معموالً به مرور موجب اثرات زیان آور روی
سالمتی انسان و موجودات زنده می شود نظیر گازها و بخارات ،و گرد و غبارها و بطور کلی سایر آئروسل ها
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

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

الزامی

 اساسی

 ایده آل

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

حداقل یك بار اندازه گیری عوامل زیان آور بیولوژیك محیط کار حداقل در بخشهای پرخطر*

2

شناسایی عوامل زیان آور بیولوژیك محیط کار

3

کنترل عوامل زیان آور بیولوژیك محیط کار ،در موارد باالتر از حد مجاز ،براساس نتایج ارزیابی انجام شده

توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستند و مصاحبه
بررسی مستند
بررسی مستند و مشاهده

* واحدهایپرخطر مرتبط با عوامل زیانآور بیولوژیك محیط کار شامل بخشهای ویژه (اتاق عمل ،اورژانس ،( NICU ،آنژیوگرافی ،مراقبت های
ویژه ،اتاق های ایزوله و اتاق زایمان ،آزمایشگاه ،پاتولوژی ،جنین شناسی
عوامل زیان آور بیولوژیك تمامی پاتوژنها و عوامل بیماریزای میكروبی شامل ویروسها ،باکتریها ،انگلها ،قارچها
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

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

الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

حداقل یكبار اندازه گیری عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار حداقل در بخشهای پرخطر*

2

شناسایی عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار

3

کنترل عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار ،در موارد شناسایی شده براساس نتایج ارزیابی

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند و مصاحبه
بررسی مستند
بررسی مستند و مشاهده

* واحدهای پرخطر مرتبط با عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار شامل تمامی بخشهای اداری ،درمانی ،پاراکلینیك بیمارستان
توصیه  .اندازه گیری عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار از طریق ابزارهای معتبر شامل پرسشنامهی استرس شغلی انجام می شود و نتایج
حاصل از پرسشنامه ها توسط نرم افزارهای موجود تجزیه و تحلیل شود.
عوامل زیان آور استرس شغلی تمامی عواملی که موجب بروز اختالالت روحی و روانی در محیط کار می شوند.
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای
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سنجه  . 5حداقل یكبار در بیمارستان ،اندازهگیری ،ارزیابی و کنترل عوامل ارگونومیك محیط کار متناسب با فعالیت بخشها /واحدها انجام میشود.
سطح سنجه

الزامی

 ایده آل

 اساسی

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

حداقل یك بار بررسی میزان شیوع آسیب های اسكلتی -عضالنی شاغلین و ایستگاههای بخشهای مختلف

2

تعیین مشاغل با ریسك فاکتورهای ارگونومیك باال*

3

کنترلعوامل ارگونومیك محیط کار ،براساس اولویت بندی در مشاغل باریسك فاکتور ارگونومیك باال **

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند و مصاحبه
بررسی مستند
بررسی مستند و مشاهده و مصاحبه

* شیوع آسیب های اسكلتی عضالنی شاغلین و ایستگاهها در بخشهای مختلف ،و مشاغل دارای ریسك فاکتورهای ارگونومیك از طریق یكی
از روشهای معتبر اندازه گیری شود .ارزیابی نتایج اندازه گیری و در نتیجه تعیین مشاغل با ریسك فاکتورهای ارگونومیك باال انجام میشود.
** مشاغل دارای ریسك فاکتور ارگونومی شامل تمامی بخشهای اداری ،درمانی ،پاراکلینیك بیمارستان می باشد.
توصیه  .اقدامات اصالحی برای کنترل عوامل زیان آور ارگونومیك مانند اصالح ایستگاه کاری ،اصالح پوسچر مناسب براساس اولویت بندی انجام
شده صورت می گیرد.
براساس آیین نامه حفاظتی حمل بار دستی به شماره  100/333مورخ 70/5/11
عوامل ارگونومیك شامل وضعیت نامطلوب بدنی ،وارد شدن فشار بیش از حد بر روی اندام ،نبود تناسب جسمانی و روانی میان انسان و
کار ،هل دادن و بلند کردن،کشیدن بار و ابزار نامناسب
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  ،مسئول بهداشت حرفه ای

سنجه  .3حداقل یكبار در بیمارستان ،بررسی و اقدامات اصالحی و بهسازی سیستم های تهویه متناسب با فعالیت های بخشها/واحدها انجام میشود.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

بازدید حداقل یكبار از سیستمهای تهویه بخشهای مختلف توسط کارشناس بهداشت حرفه ای

بررسی مستند

2

ارزیابی شیمیایی ،بیولوژیكی نتایج بازدید و شرایط جوی و کارایی تهویه

بررسی مستند

3

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

توضیحات

هدایت کننده

مصاحبه و مشاهده

*اقدامات اصالحی در صورتی که شرایط زیان آور مواجهه محیط باالتر از حد مواجهه مجاز است ،در زمینه کنترل مواجهه مواد شیمیایی و
شرایط جوی با استفاده از تهویه عمومی و موضعی ،در زمینه کنترل بیولوژیكی به صورت تعویض به موقع فیلتر های هپا در محیط های با فشار
مثبت (اتاق تمیز) ،نصب اگزوز فن جهت مكش هوا در سقف و اندازه گیری تعداد دفعات تعویض هوا در منابع تولید آلودگی و نصب هود های
موضعی در منابع تولید آلودگی (اتاق های با فشار منفی) و وجود هود بیولوژیكی کالس  1تا  )3در بخشهایی که از داروهای شیمی درمانی
استفاده می شود مثل بخشهای شیمی درمانی و آزمایشگاهها به منظور بهبود کارآیی و تأمین سالمت کارکنان انجام شود.
** بخشهای پرخطر شامل آزمایشگاه ،پاتولوژی ،الندری ،خدمات ،اتاق جراحی ،اتاق های ایزوله ،اتاق عمل ،مراقبتهای ویژه (،)CCU،ICU
تاسیسات ،استرایلیزاسیون مرکزی ،اتاق تی شور ،آشپزخانه ،انبار مواد شیمیایی ،اتاقك امحاء زباله ،شیمی درمانی.
توصیه .حداقل هر شش ماه یكبار از سیستم های تهویه بخشهای مختلف بیمارستان بازدید شود.
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

3
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 2بیمارستان از انجام کنترل ایمنی و سالمت شغلی همه گروههای ذینفع اطمینان حاصل می نماید.

دستاورد استاندارد

 ارتقا سطح سالمت و کارایی همه کارکنان بیمارستان


افزایش دسترسی کارکنان به خدمات بهداشت حرفه ای



حفظ سرمایه های انسانی بیمارستان



افزایش اعتماد به نفس شاغلین به دلیل کار درمحیط ایمن

سنجه  .1مسئول بهداشت حرفه ای براساس زمان بندی معین ،از بخش ها/واحدهای پرخطر بیمارستان بازدید نموده و نحوه استفاده کارکنان از وسایل حفاظت
فردی را ارزیابی نموده و گزارش آن را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ارائه می نماید و اقدام اصالحی به عمل می آید.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

بازدید کارشناس بهداشت حرفه ای از بخشها و واحدهای پرخطر بیمارستان* براساس زمان بندی معین

بررسی مستند

2

ارزیابی نحوه استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی

بررسی مستند

3

ارائه گزارش نتایج ارزیابی به کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

بررسی مستند

4

انجام اقدامات اصالحی براساس ارزیابی انجام شده

توضیحات

هدایت کننده

مشاهده

*واحد های پرخطر جهت تهیه و استفاده از وسایلحفاظت فردی شامل تمامی بخشهای درمانی ،پاراکلینیك ،خدمات ،الندری ،آشپزخانه ،
تاسیسات ،استرایلیزاسیون مرکزی ،داروخانه
توصیه .کارشناس بهداشت حرفه ای پس از نیازسنجی ،لیست وسایل حفاظت فردی مورد نیاز را به تفكیك هرشغل براساس تعداد و نوع آن
مطابق با استاندارد تعیین نموده است.
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

سنجه  .2بیمارستان نسبت به شناسایی ،اجرا و کنترل ایمنی و سالمت شغلی همه گروههای ذینفع از جمله پیمانكاران ،تامین کنندگان ،مشتریان و بازدید
کنندگان از محیط کار اقدام نموده است.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

شناسایی فرایندکاری پرخطر کارکنان بخشها و واحدهای برون سپاری شده بیمارستان از ابتدای ورود با همكاری
کارشناس بهداشت حرفه ای

بررسی مستند

2

انجام ارزیابی ریسك*

بررسی مستند

3

تدوین برنامه ایمنی و بهداشت گروههای ذینفع ونظارت بر حسن اجرای آن

بررسی مستند

4

اقدامات اصالحی براساس نتایج ارزیابی ریسك گروههای ذینفع

مصاحبه و مشاهده

توضیحات

*پنج گام ارزیابی ریسك عبارت است از شناسایی خطرات ،تعیین اینكه چه کسی و چگونه ممكن است صدمه ببیند ،بررسی ریسك های موجود
و اجرای اقدامات پیشگیرانه ،ثبت یافته ها و نتایج ،بازبینی ارزیابی صورت گرفته و روزآمد کردن آن در صورت لزوم ،بررسی دقیق اینكه چه چیز
در محل کارمی تواند به کارکنان آسیب برساند و آیا اقدامات پیشگیرانه موجود کافی است یا الزم است اقدامات بیشتری برای جلوگیری از آسیب
انجام گیرد .

هدایت کننده

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

4
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5

هـ

 3مدیریت مخاطرات شغلی متناسب با فعالیت بخشها و واحدهای مختلف انجام میشود.

دستاورد استاندارد

 شناسایی ،معرفی و اعالم کانونهای ایجاد خطرات در بخشها و واحدها
 پیشگیری از بروز حوادث وبیماریهای شغلی
 برآورد خسارات ناشی از بروز حوادث
 کسب آمادگی مقابله با شرایط خطر

سنجه . 1ارزیابی و ارزشیابی مخاطرات شغلی متناسب با فعالیت بخشها و واحدهای مختلف انجام می شود.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

انجام ارزیابی ریسك کارکنان بیمارستان به تفكیك هر شغل در بخشها و واحد ها

بررسی مستند

2

تعیین اولویت بندی ریسكهای شناسائی شده در بخشها و واحد ها

بررسی مستند

هدایت کننده

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

سنجه  .2مدیریت کنترل مخاطرات شغلی در محیط کار بر اساس ارزیابی و ارزشیابی به عمل آمده ،انجام میشود.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

اولویت بندی اقدامات اصالحی در بخشها و واحد ها

بررسی مستند

2

کنترل و تعییناقدامات اصالحی برای کاهش سطح ریسكهای شناسائی شده

بررسی مستند

3

ارزیابی اثربخشی روشهای کنترلی

هدایت کننده

بررسی مستند و مشاهده

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

سنجه  .3بیماریهای شغلی به تفكیك هر بخش/واحد شناسایی و ارزیابی شده و کارکنان مرتبط در خصوص این بیماریها و روشهای پیشگیری از آنها آموزش
دیده اند و براساس آن عمل می کنند.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

شناسایی بیماریهای شغلی بر اساس سوابق معاینات دوره ای به تفكیك هر بخش/واحد

بررسی مستند

2

ارزیابی بیماریهای شغلی به تفكیك هر بخش/واحد

بررسی مستند

3

تدوین برنامه آموزشی درخصوص بیماری های شغلی وروش های پیشگیری از آنها

بررسی مستند

4

اجرای برنامه آموزشی درخصوص بیماری های شغلی

بررسی مستند

5

مداخله الزم در خصوص پیشگیری از بیماریهای شغلی از طریق نظارت برحسن اجرای برنامه آموزشی و حذف یا کاهش عوامل
زیان آور محیط کار فیزیكی ،شیمیایی ،ارگونومیكی ،روانی ،در بخشها و واحدها

بررسی مستند

هدایت کننده

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای
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سنجه  .4ثبت ،بررسی و تحلیل حوادث و شبه حوادث شغلی ،شكواییهها و نظرات بهداشت حرفه ای و طب کار در واحدهای مختلف انجام میشود.
الزامی

سطح سنجه

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

بررسی فرمهای تكمیل شده ثبت وقوع حوادث یا شبه حوادث و شكواییه های شغلی واحد ها و بخشهای مختلف بیمارستان
توسط کارشناس بهداشت حرفه ای

بررسی مستند

2

تجزیه و تحلیل علل وقوع حوادث و شبه حوادث و فرمهای شكواییه توسط کارشناس بهداشت حرفه ای بر اساس روشهای مربوطه
و تهیه شاخصهای مقایسه ای

بررسی مستند

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

هدایت کننده

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

سطح سنجه

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تدوین برنامه پیشگیری از وقوع حوادث و شبه حوادث بر اساس بررسی و تجزیه و تحلیل علل وقوع حوادث

بررسی مستند

2

اطالع رسانی برنامه تدوین شده جهت پیشگیری از تكرار وقوع حوادث و شبه حوادث در بخشها و واحدها

بررسی مستند و مصاحبه

3

مطرح شدن حوادث درکمیته وانجام اقدامات اصالحی پس از تصویب کمیته

بررسی مستند و مصاحبه

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

هدایت کننده

5

هـ

 4مدیریت ایمنی مواد شیمیایی در بیمارستان انجام میشود.

دستاورد استاندارد

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

 پیشگیری از استفاده ناایمن و کنترل بروز حوادث شیمیایی در بیمارستان و محیط زیست
سنجه.1کتابچه/مجموعه الكترونیك راهنمای استفاده از مواد شیمیایی مورد استفاده در بیمارستان با حداقل های مورد انتظار تدوین و کارکنان مرتبط از محتویات
راهنما آگاهی دارند و براساس آن عمل می نمایند.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تدوین کتابچه /مجموعه الكترونیك راهنمای استفاده از مواد شیمیایی مورد استفاده در بیمارستان

بررسی مستند

2

آگاهی کارکنان مرتبط یا کارکنان درمعرض خطر

بررسی مستند

3

انطباق عملكرد کارکنان مرتبط با محتویات راهنما

مصاحبه

هدایت کننده

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای
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سنجه  .2برچسب گذاری مواد شیمیایی برابر دستورالعملهای ابالغی انجام میشود.
سطح سنجه

الزامی

 ایده آل

 اساسی

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

برچسب گذاری اطالعات و مشخصات فنی و بهداشتی مواد شیمیایی بر اساس فرمت 3GHSبر روی ظروف مواد شیمیایی در بخشها /
واحدها*

2

آگاهی کارکنان مرتبط از برچسب گذاری اطالعات و مشخصات فنی و بهداشتی مواد شیمیایی**

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند
مصاحبه

*نظام یكپارچه جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی ،در این نظام مواد بر حسب نوع خطرات آنها طبقه بندی می شوند .این
سیستم برای رویارویی صحیح با خطرات مواد شیمیایی و به منظور اطمینان از کاربرد ایمن مواد در تمامی مراحل از تولید تا استفاده ،حمل
ونقل و دفع مواد زائد ارتقاء یافته است.
** آموزش کارکنان برای شناخت اطالعات فنی برچسب گذاری و رعایت اصول ایمنی در بخشها و واحدها انجام شود.
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

سنجه  .3استفاده صحیح از برگه های اطالعرسانی در خصوص ایمنی مواد  ) SDS(4انجام میشود.
سطح سنجه

الزامی

 ایده آل

 اساسی

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

تهیه فهرست مواد شیمیایی موجود در بیمارستان براساس برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی طبق فرمت GHS

بررسی مستند

2

وجود مشخصات  13قسمتی* SDS

بررسی مستند

3

تدوین برنامه آموزش SDSمواد شیمیائی**

بررسی مستند

4

آگاهی کارکنان مرتبط از برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی

توضیحات

هدایت کننده

مصاحبه

* برگه اطالعات ایمنی شامل نام ماده شیمیایی ،خطرات ،ترکیب و اطالعات مواد تشكیل دهنده ،اقدامات کمك های اولیه مواد و سایر قسمتها
باشد.
** اگر در بیمارستانی از برگه های  1قسمتی  MSDSاستفاده می شود نیز مورد قبول است.
توصیه  .تدوین برنامه آموزشی با اولویت نكات ضروری مثل انبارداری ،وسایل حفاظت فردی ،اطالعات آتش نشانی و کمك های اولیه انجام شود.
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

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

الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

دسترسی کارکنان مرتبط به آیین نامه * انبارش مواد شیمیائی

2

مطابقت نحوه انبارش و چیدمان  ،حمل و نقل  ،توزیع و دفع بهداشتی مواد شیمیائی با آیین نامه

3

تدوین برنامه آموزش کارکنان در خصوص ایمنی و بهداشت مواد شیمیائی در انبار

4

تطابق عملكرد کارکنان مرتبط با موازین آیین نامه

توضیحات
هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند
مشاهده
بررسی مستند
مشاهده و مصاحبه

* آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی موضوع نامه شماره 32001ت 17391مورخ 13/3/13
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

7
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5

هـ

 5کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در امر بهبود ایمنی و سالمت کارکنان برنامهریزی و مشارکت مینماید

دستاورد استاندارد





جلب مشارکت کارکنان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار
پیشگیری از حوادث و بیماریها ،از طریق طرح مسائل ومشكالت حفاظتی و بهداشتی درجلسات کمیته
انعكاس تمامی ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها
برخورد سیستماتیك ،مدرن و سازمان یافته با اصول بهداشت حرفه ای در بیمارستان

سنجه  .1کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار براساس دستورالعمل اجرایی ابالغی وزارت بهداشت فعال است.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

دسترسی اعضای اصلی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،به دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار*

بررسی مستند

2

وجود صورتجلسات ماهانه کمیته با امضای اعضای اصلی کمیته طبق آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار**

بررسی مستند

توضیحات
هدایت کننده

* دستورالعمل اجرایی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستانها به شماره  303/ 192312مورخ 17/7/19
**اعضای اصلی کمیته شامل رییس بیمارستان یا نماینده تام االختیار او ،مترون بیمارستان ،مسئول تجهیزات پزشكی ،نماینده کارکنان ،مسئول
بهداشت حرفه ای و ایمنی بیمارستان ،دبیر کمیته بر طبق ماده  73قانون کار ،کارشناس بهداشت حرفه ای می باشد.
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

سنجه  .2کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برنامهریزی آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و سالمت کارکنان انجام ،اثربخشی آموزش های ارائه شده در کمیته،
بررسی و مداخالت الزم انجام می شود.
سطح سنجه

الزامی

 اساسی

 ایده آل

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

نیازسنجی ساالنه آموزشی ازکارکنان متناسب با شرایط کاری آنها ،از طریق پرسشنامه

بررسی مستند

2

تدوین برنامه آموز شی بر اساس نیاز سنجی انجام شده ،در زمینه ایمنی و بهداشت توسط کمیته

بررسی مستند

3

بررسی اثربخشی آموزش به کارکنان در کمیته

هدایت کننده

بررسی مستند و مصاحبه

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ،مسئول بهداشت حرفه ای

8

