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 مقدمه ای بر درس آموزی از حوادث و رویدادها

 

  :باشد انشی که از درس آموزی حادثه به دست می آيد شامل موارد زير مید

1) نوع وقايع ناخواسته که ممکن است رخ دهد.  

 اين وقايع ناخواسته کمک کند عواملی که میتواند به (2

3) موانعی که میتواند از وقوع حوادث جلوگیری کند 

4) عواقب احتمالی وقايع ناخواسته 

 .اقدامات کنترلی که میتواند عواقب ناشی از حوادث را محدود نمايد (5

 

 مراحل درس آموزی از حوادث

د .اين را گردزمینه حادثه به دقت اجراحلی جهت درس آموزی بهتر ارائه می شود .تمامی اين مراحل بايد در م

 :مراحل عبارتند از

 گزارش حادثه) از جمله جمع آوری داده ها( (1

 تجزيه و تحلیل حادثه (2

 تصمیم گیری (3

 پیاده سازی (4

 پیگیری (5
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خدماتی  ه هایپرسنل بیمارستان به اقتضای شغل خود بیش از کارگران يا کارمندان دفتری که در ساير زمین

ی به عمیراتکنند در معرض جراحت و آسیب پذيری هستند. پرستاران ، کارگران رستوران ، پرسنل تکار می 

ا هرستان ها در بیما ترين آسیب عنوان افرادی که در معرض بیشترين خطر هستند شناخته شده اند. شايع

حات پشتی و جرا، نیدل استیک ، (راشیدگی خ - کوفتگی -پارگی يا بريدگی )عبارت است از ترومای خفیف 

 .کمری ، لغزيدن وسقوط می باشد

راحتی ند ، ناهای موضعی حاصله شايعترين حوادث محیط بیمارستان هست اينکه نیدل استیک و ديگر تروما با

 .های پشتی و کمری علت اصلی زمان کاری اتالف شده را تشکیل می دهد

  حادثه

مه و يا ، صد ه ممکن است به مرگ ، بیماری ، جراحتادثه عبارت است از يک اتفاق يا رويداد ناخواسته کح

 .ساير خسارات می شود

 (near miss) هرویداد نزدیک به خطا یا شبه حادث

. اين ه استويداد يا موقعیتی که در آن به بیمار جراحت و صدمه ای وارد نشده و علت آن هم شانس بودر

 .موقع يکی از کادر درمانی باشد شانس هم میتواند ناشی از قوی بودن بیمار يا مداخله به
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 خطر

ثال ماز آنها  رکیبیتوقعیت يا منبع بالقوه ايجاد خسارت و يا بیماری ، تخريب اموال ، تخريب محیط کار و يا م

 .....هايی از خطرات : ارتفاع ، زمین لغزنده ، بار سنگین ، الکتريسیته و

 Adverse event)) ررویداد ناگوا

ای وی  اری زمینها بیماقدامات درمانی و در فرايند درمان به بیمار وارد میشود و ارتباطی ب دمه ای که در اثرص

ناتوانی  اعث ايجاديا ب وندارد. بروز اين رويدادها در بیمارستان میتواند مدت زمان بستری بیمار را افزايش داده 

 .در بیمار در زمان ترخیص گردد

 رویداد فاجعه آمیز

 .ر از انتظاری که منجر به مرگ يا جراحت جدی جسمی يا روانی می گردددو ويداد ناگوارر

 انجام پروسیجر بر روی بیمار اشتباه يا عضو اشتباه  -

 ابزار جراحی به جا مانده در بدن  -

 آمبولی درون عروقی منجر به مرگ  -

 ABO واکنش انتقال خون به علت ناسازگاری -

 خطای دارويی منجر به مرگ بیمار -

  ای پزشکیخط

ه هیچ چردد و گمت رخ دهد، چه باعث صدمه و آسیب به بیمار سالايی که در فرايند ارائه مراقبت ر نوع خطه

 .آسیبی در پی نداشته باشد

 قانون تامین اجتماعی  60 ماده

تد. اف وادث ناشی از کار عبارت از حوادثی است که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میح

ها و محوطه  مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمان

شود. ضمناً  آن مشغول به کار باشد و يا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می

یز جزو اين اوقات محسوب میشوند. هدف اصلی از اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و يا بالعکس ن

زم به منظور تعیین علت و تدوين اصول پیشگیری از بروز حوادث العات الجمع آوری اطبررسی يک حادثه، 
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زم است الباشد. واضح است که نه تنها کلیه حوادثی که منجر به مصدومیت شاغلین میگردد بلکه  مشابه می

باشد ، به وسیله مسئول بهداشت  شده در مورد بروز حادثه می عات بحثالفرم مخصوصی که شامل کلیه اط

عات جامعی در مورد الها می توان اط حرفه ای و يا مسئول بخش تکمیل شود. از تجزيه و تحلیل اين فرم

  .حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد،  حوادث ناشی از کار به دست آورد

 تشخیص و شناسایی خطرات

 لی دو نوعطور کايی در پیشگیری از وقوع حادثه، شناسايی خطرات موجود در محیط کار می باشد. برحله ابتدم

 :خطر در هر محیط کاری موجود است

ز کار می افاصله قابل مشاهده و ملموس بوده و منجر به بروز حوادث ناشی الخطرات آنی که آثار آن ب -الف

  .گردد

غلی می بل مشاهده نبوده و در نهايت منجر به بروز بیماری های شاقفاصله الخطرات آتی که آثار آن ب -ب

 .گردد

. ناسیممخطرات دسته اول را تحت عنوان خطرات ايمنی و دسته دوم را با عنوان خطرات بهداشتی می ش

 :همچنین عوامل ايجاد کننده خطرات نیز شامل موارد ذيل می باشد

اگر  ر هر موردد، که کی و بیولوژيکی ،ارگونومیکی وعوامل روانیعوامل فیزيکی، شیمیايی ، مکانیکی ، فیزيولوژي

ر بوجود یط کات عمده ای در محالمیزان عامل تولید کننده خطر بیش از حدود مجاز و استاندارد باشد، مشک

 .می آيد

 تحلیل حوادث به وقوع پیوسته تجزیه و

لل وقوع رسی عوادث به وقوع پیوسته و بريکی از اقدامات اساسی جهت پیشگیری از حوادث، تجزيه و تحلیل ح

ه کلی دارند قش اصآنها برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه می باشد. به طور عمده دو عامل در وقوع حادثه ن

 .عامل اول را تحت عنوان اعمال نا ايمن و ديگری را با عنوان شرايط ناايمن می شناسیم

( يمنشرايط ناا)د بعدی ، افراد در وقوع حادثه نقش اصلی را ايفا می کنند و در مور( اعمال ناايمن)در مورد اول 

،  %حوادث 88، محیط و ساير عوامل خارجی بعنوان علت اصلی وقوع حادثه شناخته می شود. بر اساس آمار، 

 .دهند %آنها بر اثر عوامل محیطی رخ می 21سهم انسانی داشته و تنها 
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 فرم ثبت حوادث شغلی

 سمه تعالیب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیالن

 بیمارستان شهید بهشتی انزلی

 واحد بهداشت حرفه ای

 فرم ثبت حوادث شغلی

 نام و نام خانوادگی حادثه ديده : .......................

 تحصیالت:  سن : کد ملی : 

 ی: بخش / واحد کار شغل:  سابقه کار:

 

 ساعته 24   شیفت کاری حادثه ديده:     صبح             عصر             صبح و عصر               شب            

 نوع فعالیت ) کاری که موظف به انجام آن بوده ايد(: 

 ساعت وقوع حادثه: تاريخ وقوع حادثه : محل حادثه : 

 عضو آسیب ديده:  نوع آسیب:

 

 وع حادثه : علت وق

 سطح لغزنده    

 نبود نور کافی در بخش    

 شلوغی بخش    

 خرابی تجهیزات برقی    

 استفاده نکردن از وسیله حفاطت فردی    

 جا گذاشتن نیدل آلوده بیمار روی سطوح    

 مخلوط کردن مواد شیمیايی ناسازگار    

 وارد باال علت را زير ذکر کنید(..............................................ساير موارد ) در صورت نبود علت حادثه در م    

 ...........................آيا حادثه منجر به وقفه کاری شده است؟ چه مدت؟  .......................................................

 زم استفاده می کرده؟ نوع آن را ذکر کنید................................آيا فرد حین انجام کار از وسايل و تجهیزات حفاظتی ال
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 ...............................اقدامات انجام شده بعد از حادثه ) توضیح دهید( ........................................................

 .....................................................................................شرح کلی واقعه.......................................

 امضا فرد حادثه ديده امضا مسئول واحد

 

 رنامه پیشگیری از حوادث بیمارستانب

 واحد بهداشت حرفه ای

 اقدام بعد حادثه اقدامات پیشگیرانه علت حادثه نوع حادثه

 ريکپ کردن - کنیدل استی

 جمع آوری مالفه و پتوها  -

 عدم رعايت ايمنی -

 آسیب از طريق پوست ناسالم-

استفاده از سفتی باکس جهت جمع آوری -

 اجسام تیز وبرنده 

 آموزش نحوه استفاده صحیح از سرنگ-

خودداری از گذراندن درپوش سرسوزن -

 پس ازتزريق

آموزش نحوه جمع آوری ايمن مالفه و -

 پتو

 انم تزريقات در بیقراری بیمار وکودکعد -

مراجعه به واحد کنترل عفونت -

جهت ارجاع فرد اسیب ديده به 

 آزمايشگاه 

 ديده و آسیب گرفتن خون از فرد-

 آزمايشات  درخواست

 HCV Ab, HIV Ab و    

 H BS Ag ,ab 

ضرب ديگی و 

 کوفتگی

 لیز خوردن سر خوردن و-

 ربرخورد با ديوا -

 تجهیزات  برخورد با اجسام و -

 برخورد با تخت -

ايت اصول رع - موزش )حوادث شغلیآ

 ( ايمنی

انس جهت اقدام به ژرجاع به اورا

 درمان

بريدگی و 

 جراحت

 برخورد به لبه تجهیزات-

 حمل وجابجايی بار -

 برخورد با اجسام تیز-

 دامات درمانیاق آموزش ايمنی
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 رخورد با تجهیزات داغ ب- سوختگی

 اتوکالو برخورد با دستگاه-

 اقدامات درمانی -

مواجهات 

شغلی )پاشش 

 -ترشحات 

 ادرار ( – خون

 عدم استفاده از وسايل حفاظت فردی

 پوست ناسالم آسیب از طريق-

انجام آزمايشات مربوطه بر روی فرد منشا 

 در صورت بودن در گروه پر خطر 

 انجام آزمايش روی فرد آسیب ديده-

مراقبت از ناحیه آسیب ديده 

 تشوی محل وشس

 ثبت وگزارش دهی -

 ارزيابی وضعیت فرد منشا -

 ارزيابی وضعیت فرد مواجهه يافته -

 انجام ازمايشات الزم-

 اتصال مدارهای برقی وتابلو برق  تش سوزیآ

 استعمال دخانیات در مکانهای پرخطر -

 جود مواد قابل اشتعال گازسوزو-

 ل وساي گاز نشت-

 نا ايمن بودن محیط-

 تعیین مکانهای پرخطر -

 نصب سیستم اعالم حريق در بخشها -

 تشکیل تیم آتشنشانی بحران در بیمارستان -

 کالس آموزش حريق واطفا برای کارکنان  -

نصب کپسولهای اطفا حريق متناسب با -

 شرايط محیط

 نشانی تماس با تیم اتش-

 اطفا حريق -

در صورت گستردگی اتش عملیات 

 حران وتماس با اتش نشانی محل تیم

 

 شرايط نا ايمن  سقوط از ارتفاع

 عدم رعايت ايمنی در ارتفاع -

 تجهیزات معیوب استفاده از وسايل و -

 آموزش کارکنان در رابطه با ايمنی

 خريد تجهیزات ايمن- 

 اقدامات درمان-

 استفاده از ماسک - اس با مواد شیمیايی وشويندهتم آسیب تنفسی

آموزش کارکنان دررابطه با خطرات مواد -

 شیمیايی 

 استفاده از وسايل حفاظت فردی  -

های  به بخشmsds  تحويل کتابچه-

 مرتبط

رجاع فرد به اورزانس جهت اقدامات ا

 درمانی
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انفجار کپسول 

 بیگازهای ط

 ها  سقوط کپسول-

 ا عدم زنجیر کردن کپسوله-

 استفاده از گريس هنگام کار با اکسیژن-

 کار شنا بهو آل فرد مسئو يک دادن اختصاص-

تست توسط شرکت  ها و چک کردن کپسول-

 به صورت دوره ای 

 زنجیر کردن کپسولها -

 نصب عالئم ايمنی در محل-

تحويل دستورالعمل ايمنی  اموزش و -

 کپسولها به فرد مسئول 

 حمل و الهک،نصب ک رعايت نکات ايمنی )-

 ....جابجايی مناسب و

 هماهنگی با تیم های آتش نشانی و

 بحران

 

 نکات ایمنی گازهای طبی

  .قبل از تحويل سیلندر از سالم بودن همه قسمت های ان مطمئن شويد -

  .هار شوندمکپسول ها بايد به طور ايستاده و با ابزار مناسب از قبیل زنجیر و غیره در مقابل سقوط  -

 .به طور عمومی از روغن کاری شیر کپسول و اتصاالت مربوطه خودداری کنید -

 .ری کنیدت مجزا نگهدادر هنگام نگهداری ،کپسولها را از يکديگر جدا و کپسول حاوی هر نوع گاز را به صور - 

 .داز غلطاندن و کشیدن آن بر روی زمین خودداری و از ترابری های دستی استفاده نمايی - 

 .سايل اطفاء حريق می بايست در محل نگهداری کپسول ها وجود داشته باشدو - 

 .از قرار دادن کپسولها در مجاورت گرما و زير نور مستقیم خورشید خودداری نمايید - 

 .از قرار دادن سیلندر های پر در مجاورت سیلندرهای خالی خودداری نمايید - 

 .دهید رفه ای گزارشحط ناايمن ، به واحد تاسیسات و يا بهداشت در صورت مشاهده عیب فنی ، اعمال و شراي - 
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 کنید تا از سقوط آنها جلوگیری شود یند محافظ به صورت ایستاده نگهدارسیلندر های تحت فشار را را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


