ثیٕبساٖ آسیت پزیش
ٔٙظٛساص ثیٕبسأٖ /شاجؼیٗ آسیت پزیش افشادی ٞستٙذ و ٝث ٝدِیُ لشاس داضتٗ دس ضشایف خبظ فیضیِٛٛطیه/
فیضیىی /سٚا٘ی /اجتٕبػی ٕٔىٗ است ثٍٙٞ ٝبْ دسیبفت خذٔبت ٔشالجت ،تطخیػی  ٚدسٔب٘ی ،دس ٔؼشؼ خكش
ثیطتشیب تجؼیؽ ٘سجت ث ٝسبیش ثیٕبساٖ لشاس ٌیش٘ذ.

بیوبساى سبلوٌذ
کَدکبى ٍ ًَصاداى
سٍاًپضشکی /اختالالت رٌّی
هعلَلیت ّبی جسوی( بیٌبیی /شٌَایی /حشکتی /گفتبسی)
بیوبساى هجَْل الَْیِ
بیوبساى بذٍى سشپشست
بیوبساى بب اختالل َّشیبسی
هبدساى ببسداس /بعذ اص صایوبى
هشاجعیي  /بیوبساى هقین هشاکض ًگْذاسی هبًٌذ خبًِ سبلوٌذاى
افشاد داسای اًگ اجتوبعی هبًٌذ هبتالیبى بِ ایذص ،سَء هظشف هَاد ،صًذاًیبى ،بیوبساى بب
شخظیت ّبی ضذاجتوبعی ،افشاد بی خبًوبى
ٚاحذ ایٕٙی ثیٕبس ٔشوض آٔٛصضی دسٔب٘ی ضٟیذ سحیٕی

بیوبساى سبلوٌذ
اختالَ دس ثشلشاسی استجبـ ٔب٘ٙذ ٘مع ضٛٙایی ،ثیٙبیی ،تىّٓ  ٚرٙٞی( آِضایٕش  ٚدٔب٘س)
سمٛـ ث ٝػّت ٔطىالت حشوتی ٘ ٚیض ػذْ ثشلشاسی استجبـ ٔٙبست دس فشآیٙذ ٔشالجت  ٚدسٔبٖ

علت دس هعشع
خغش بَدى
هشاقبت ٍ دسهبى بب شیَُ ایوي هتٌبسب بب ششایظ









اسائ ٝآٔٛصش ٞبی خٛد ٔشالجتی ثب ٔحٛسیت تغزی ٝغحیحٔ ،ػشف غحیح داسٞٚبٔ ،شالجت اص خٛد٘ ،ح ٜٛغحیح پبییٗ آٔذٖ اص تختِ ،ض ْٚثاب
ثٛدٖ ٘شد ٜتخت تٛسف پشستبس ثیٕبس دس ثذ ٚپزیشش دس ثخص
اسائ ٝپٕفّت ٞبی سإٙٞبی ٔشاجؼیٗ (ضبُٔ تٛؾیحبتی دس ٔٛسد سفب ٜحبَ ٔشاجؼیٗ سبِٕٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی تحٛیُ ٚیّچش ث ٝثیٕبس) تٛسف پشساتبس دس
اثتذای ٚسٚد ثیٕبس ث ٝثخص.
تبویذ پشستبس ثش ِضٚ ْٚجٛد ٕٞشا ٜجٟت ٔشالجت دائٓ اص ثیٕبس
٘ظبست ٔسئ َٛضیفت دس ٍٙٞبْ جبثجبیی ثیٕبس دس ثیٕبسستبٖ جٟت ا٘جبْ خذٔبتی ٕٞچا ٖٛاوا ،ٛآ٘ذٚساىٛپی ،تسات ٚسصش ،سادیِٛاٛطی،
سٌٛ٘ٛشافی  ،....ٚثش ٕٞشاٞی پشستبس ثیٕبس  ٚخذٔبت
فشا ٓٞوشدٖ أىب٘بت صْ ،ثب تٛج ٝث٘ ٝیبص ٞبی ػجبدی  ٚاػتمبدی ثٕٙظٛس ا٘جبْ فشائؽ دیٙی ،دس ق َٛصٔبٖ ثستشی ثیٕبسسبِٕٙذ ٘ ٚبتٛاٖ تٛسف
خذٔ ٝثخص
اقالع سسب٘ی وبفی وبدس دسٔبٖ دس خػٛظ استفبد ٜاص أىب٘بت ثخص ٘ظیش أىب٘بت ٔزٞجی  ٚجٟت لجّ، ٝصً٘ احؿبس پشستبس ،تٛاِت ٚحٕبْ ...ٚ
ث ٝثیٕبس
پشستبس ِجبس ٞبی ثخص سا دس اختیبس ثیٕبس لشاس ٔی دٞذ  ٚدس غٛست ٘یبص دس تؼٛیؽ ِجبس ث ٝثیٕبس وٕه ٔیىٙذ .

کَدکبى ٍ ًَصاداى
علت دس هعشع
خغش بَدى

 تبثیش ػذْ ثشلشاسی استجبـ ٔٙبست دس فشآیٙذ ٔشالجت  ٚدسٔبٖ دس افضایص سیسه ٚتٟذیذ ایٕٙی ثیٕبس  ٚسمٛـ

هشاقبت ٍ دسهبى بب شیَُ ایوي
هتٌبسب بب ششایظ









تبویذ پشستبس ثیٕبس ثش ِض ْٚداضتٗ ٕٞشا ٚ ٜتشجیحب ٔبدس دسثذ ٚپزیشش وٛدن ثیٕبس دس ثخص
اجبصٕٞ ٜشاٞی یىی اص ٚاِذیٗ وٛدن دس تٕبْ ٔشاحُ دسٔبٖ تٛسف وبدس دسٔبٖ ٍٔش ایٙى ٝایٗ أش خالف ؾشٚستٟبی پضضىی ثبضذ
آٔٛصش ٘یبصٞبی ثٟذاضتی  ٚتغزی ٝای وٛدن ثٔ ٝبدس تٛسف پشستبس
آٔٛصش ثٔ ٝبدس یب ٕٞشا ٜوٛدن دس ساثك ٝثب ٘ح ٚ ٜٛؾشٚست ثب ثٛدٖ ٘شد ٜتختٟب تٛسف پشستبس
٘ظبست ٔسئ َٛضیفت ثش ػذْ جذا ٕ٘ٛدٖ وٛدن اص تخت  ٚحشوت دادٖ ٚی دس ثخص ،دس صٔب٘ی و ٝوٛدن دس حبَ دسیبفت سشْ ٔی ثبضذ
٘ظبست سشپشستبس ثخص وٛدوبٖ ثش ایجبد ٔحیف ٔٙبست ( ٚجٛد اسجبة ثبصی ،فؿبیی جزاة  ٚوٛدوب٘ )ٝدس اتبق سي ٌیشی ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚیشی وٛدن
تبویذ پشستبس ثیٕبس دس صٔبٖ سي ٌیشی یب ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی وٛدن ،ثٔ ٝبدس ٕٞ/شا ٜوٛدن و ٝاص ٔطبٞذ ٜفشآیٙذ سي ٌیشی تٛسف وٛدن ٕٔب٘ؼات ثؼٕاُ
آٚسد.

ٚاحذ ایٕٙی ثیٕبس ٔشوض آٔٛصضی دسٔب٘ی ضٟیذ سحیٕی

سٍاًپضشکی /اختالالت رٌّی
علت دس
هعشع خغش
بَدى

 اختالَ دس ثشلشاسی استجبـ دس ثیٕبسا٘ی ٔب٘ٙذ اِضایٕش ،دٔب٘س ،ػمت ٔب٘ذٌی رٙٞی  ٚاختال ت سٚا٘پضضىی ٔب٘ٙذ اسىیضٚفش٘ی
سمٛـ ث ٝػّت ٔطىالت حشوتی  ٚتجٛیض داسٚیی  ٚسیسه خٛدوطی
 ػذْ ثشلشاسی استجبـ ٔٙبست ٕٞ ٚىبسی دس فشآیٙذ ٔشالجت  ٚدسٔبٖ

هشاقبت ٍ دسهبى بب شیَُ
ایوي هتٌبسب بب ششایظ




سا٘ذ ثخص ٞب تٛسف ٔسئٔ َٛذدوبسی  ٚضٙبسبیی ا فشاد ٔطٕ َٛاص قشیك ٔسئ َٛضیفتٙٔ/طی ثخص
دس اختیبس لشاس دادٖ ِجبس ث ٝثیٕبس  ٚدس غٛست ٘یبص وٕه ث ٝتؼٛیؽ ِجبس ثب ٘ظبست پشستبس

هعلَلیت ّبی جسوی( بیٌبیی /شٌَایی /حشکتی /گفتبسی)
علت دس
هعشع خغش
بَدى

 اختالَ دس ثشلشاسی استجبـ ٔب٘ٙذ ٘مع ضٛٙایی ،ثیٙبیی یب تىّٓ
سمٛـ ث ٝػّت ٔطىالت حشوتی ٘ ٚمع ثیٙبیی
 اضىبَ دس ثشلشاسی استجبـ ٔٙبست دس فشآیٙذ ٔشالجت  ٚدسٔبٖ

هشاقبت ٍ دسهبى بب شیَُ ایوي
هتٌبسب بب ششایظ





ضٙبسبیی یب ٔكّغ ضذٖ افشاد ٔطٕ َٛتٛسف ٔسئٔ َٛذدوبسی ثب سا٘ذ ثخص ٞب یب اص قشیك ٔسئ َٛضیفتٙٔ/طی ثخص

ا٘جبْ ٔشالجت ٞبی صْ تٛسف پشستبس ثیٕبس جٟت وبٞص آسیت ثیٕبس ث ٝخٛد  ٚدیٍشاٖ  ٚایجبد سش  ٚغاذا ٔ ٚضاحٕات ثاشای
دیٍشاٖ دس قٔ َٛذت ثستشی ثیٕبس سٚا٘ی٘ ،بتٛاٖ رٙٞی ٘ ٚبثیٙب دس ثخص
ٕٞشاٞی خذٔ ٝثخص اص صٔبٖ پزیشش ثیٕبس دس ثخص تب صٔبٖ تشخیع ٚی ،دس پٛضیذٖ ِجبس ،تغزی ،ٝسػبیت ثٟذاضت فشدی ... ٚ

ٚاحذ ایٕٙی ثیٕبس ٔشوض آٔٛصضی دسٔب٘ی ضٟیذ سحیٕی

بیوبساى هجَْل الَْیِ
علت دس هعشع
خغش بَدى

ایٗ ثیٕبساٖ ،ث ٝػّت اضىبَ دس ثشلشاسی ٘ ٚیض ٘ح ٜٛضٙبسبیی ( اص ٘ظش ضٙبسٞ ٝب ٘ ٚح٘ ٜٛبْ ٌزاسی) دس ٔؼشؼ خكبٞبی
ضٙبسبیی  ٚخكبٞبی ٘بضی اص ػذْ ٕٞىبسی دس فشآیٙذ ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ٞستٙذ.

ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ثب ضی ٜٛایٕٗ ٔتٙبست ثب ضشایف



دس طَستی کِ اٍلیي اسصیببی پشستبسی ًشبى داد کِ بیوبس دس گشٍُ بیوبساى آسیب پزیشهجَْل الَْیِ قشاس داسد ،اعالع سسابًی
بِ هذدکبسی ٍ سَپشٍایضس تَسظ هٌشی بخش/هسئَل شیفت ّن صهبى بب اًجبم اقذاهبت دسهبًی ضشٍسی
استفبدُ اصفشآیٌذ شٌبسبیی بیوبس تَسظ کبدس دسهبى جْت شٌبسبیی بیوبساى هجَْل الَْیِ
شٌبسبیی افشاد هشوَل تَسظ هسئَل هذدکبسی بیوبسستبى اص عشیق ساًذ بخش ّب
هشبٍسُ هسئَل هذدکبسی بیوبسستبى بب افشاد هشوَل
ّوکبسی الصم هسئَل هذدکبسی دس صهبى تشخیض ایي افشاد دس خظَص ّضیٌِ ّبی ایشبى بب ّوبٌّگی هذیشیت بیوبسستبى
دس طَستی کِ بیوبس بی سشپشست یب هجَْل الَْیِ َّشیبس ببشذ ،حضَسکبسشٌبس هذدکبسی بش ببلیي ٍی جْت کسب اعالعابت
شخظی بیوبس اص جولِ ًبم ًٍبم خبًَادگی ٍکذ هلی ٍ هشاجعِ بِ اداسُ ثبت احَال جْت طذٍس بیوِ سالهت
دس طَستی کِ صهبى َّشیبسی بیوبس بی سشپشست بغَل بیبًجبهذ ،بیوبس هجَْل الَْیِ دس ًظش گشفتِ شذُ ٍ جْت کسب اعالعبت
دس هَسد هشخظبت ٍ خبًَادُ بیوبس ،کبسشٌبس هذدکبسی بب هشکض دسهبًی هبذا ٍ یب پشسٌل فَسیت پضشکی استببط بشقاشاس های
ًوبیذ ٍ یب ٍسبیل شخظی بیوبس سا کٌتشل ًوَدُ ٍ سپس اقذام بِ تْیِ بیوِ سالهت هی ًوبیذ.
دس طَستی کِ دس هَسد هشخظبت بیوبس بی سشپشست یب هجَْل الَْیِ اعالعی کسب ًشَد ،بب تعییي ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اص سَی
بیوبسستبى ٍ اعالم بِ سبصهبى بْضیستی ،بیوِ هجَْل الَْیِ اص سَی سبصهبى بْضیستی تْیِ هی شَد.



سٛپشٚایضس ثبِیٙی تشتیجی اتخبر ٔی ٕ٘بیذ تب ٔسئٔ َٛذدوبسی ،ثیٕبس ٔج َٟٛاِٟٛی ٝیب ثی سشپشست سا ثؼذ اص دسٔبٖ  ٚتشخیع ثب
ٕٞبٍٙٞی أٛس حمٛلی ث ٝخب٘ٛاد ٚ ٜثستٍبٖ یب ٔشاوض ٍٟ٘ذاسی اسجبع دٞذ .










ٚاحذ ایٕٙی ثیٕبس ٔشوض آٔٛصضی دسٔب٘ی ضٟیذ سحیٕی

بیوبساى بذٍى سشپشست
احتٕبَ ػذْ دستشسی ٔٙبست ثٕٞ ٝشا /ٜخب٘ٛادٜ
پس اص تشخیع ث ٝػّت ػذْ تٕىٗ ٔبِی دس تأٔیٗ ٞضیٞ ٝٙبی ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ٕٔىٗ است دچبس ٔطىُ ض٘ٛذ.
ایٗ ثیٕبسأٖ /شاجؼیٗ اص ٘ظش ویفیت ٔ ٚشالجت ٍٟ٘ ٚذاسی پس اص ثستشی  ٚػٛاسؼ ٘بضی اص آٖ احتٕب آسیت پزیش ٞستٙذ.
ایٗ ضشایف ثب ٔخذٚش ٕ٘ٛدٖ تذا ْٚص٘جیشٔ ٜشالجت ٔی تٛا٘ذ ثبػث ٟ٘ذیذ ایٕٙی ثیٕبس  ٚػذْ دسیبفت پیبٔذ ٔكّٛة اص دسٔبٖ ضٛد.

علت دس
هعشع خغش
بَدى

ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ثب ضی ٜٛایٕٗ
ٔتٙبست ثب ضشایف







ٔسئٔ َٛذدوبسی ثیٕبسستبٖ ثب سا٘ذ ثخص ٞب افشاد ٔطٕ َٛسا ضٙبسبیی ٔی ٕ٘بیذ یب اص قشیك ٔسئ َٛضیفتٙٔ/طی ثخاص اص آٖ
ٔكّغ ٔی ضٛد.
ٔذدوبس دس غٛست ػذْ تٛا٘بیی ٔبِی ثیٕبس اص خذٔبت اسٌبٟ٘بی دیٍش دس جٟت سفغ ٘یبصٔٙذی ثیٕبس ٔثُ (ثٟضیساتی ،وٕیتا ٝی
أذاد أبْ ،أٛس اتجبع خبسجی) وٕه ٔیٍیشد تب دس فشایٙذ دسٔبٖ ثیٕبس ٔب٘ؼی ایجبد ٍ٘شدد
ٔسئٔ َٛذدوبسی ثیٕبسستبٖ ثب افشاد ٔطٕٔ َٛطبٚسٔ ٜی ٕ٘بیذ.
ٔسئٔ َٛذدوبسی دس صٔبٖ تشخیع ایٗ افشاد ٕٞىبسی صْ سا دس خػٛظ ٞضیٞ ٝٙبی ایطبٖ ثب ٕٞبٍٙٞی ٔاذیشیت ثیٕبسساتبٖ
ثؼُٕ ٔی آٚسد.
دس غٛستی و ٝاِٚیٗ اسصیبثی پشستبسی ٘طبٖ داد و ٝثیٕبس دس ٌش ٜٚثیٕبساٖ آسیت پزیش ثذ ٖٚسشپشست لشاس داسد ٓٞ ،صٔبٖ ثاب
ا٘جبْ الذأبت دسٔب٘ی ؾشٚسی  ،اقالع سسب٘ی ثٔ ٝذدوبسی  ٚسٛپشٚایضس تٛسف ٔٙطی ثخصٔ/سئ َٛضیفت غٛست ٔی ٌیشد.

بیوبساى بب اختالل َّشیبسی
علت دس
هعشع خغش
بَدى

اضىبَ دس ثشلشاسی ٘ ٚیض ػذْ أىبٖ ضٙبسبیی فؼبَ
 دس ٔؼشؼ خكبٞبی ٘بضی اص ػذْ ٕٞىبسی دس فشآیٙذ ٔشالجت  ٚدسٔبٖ

ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ثب ضیٜٛ
ایٕٗ ٔتٙبست ثب ضشایف




ٔسئٔ َٛذدوبسی ثیٕبسستبٖ ثب سا٘ذ ثخص ٞب افشاد ٔطٕ َٛسا ضٙبسبیی ٔی ٕ٘بیذ یب اص قشیك ٔسئ َٛضیفتٙٔ/طی ثخص
اص آٖ ٔكّغ ٔی ضٛد.
دس غٛستی و ٝثیٕبس ثی سشپشست ٛٞضیبس ٘جبضذ ،ثؼذ اص ٛٞضیبسی ٚی وبسضٙبس ٔذدوبسی ثش ثبِیٗ ٚی حبؾش ضذ ٚ ٜثب
وست اقالػبت ضخػی ثیٕبس اص جّٕ٘ ٝبْ ٘ٚبْ خب٘ٛادٌی ٚوذ ّٔی ،ث ٝاداس ٜثجت احٛاَ جٟت غاذٚس ثیٕا ٝساالٔت
ٔشاجؼٔ ٝی ٕ٘بیذ.
ٚاحذ ایٕٙی ثیٕبس ٔشوض آٔٛصضی دسٔب٘ی ضٟیذ سحیٕی

هبدساى ببسداس /بعذ اص صایوبى
علت دس
هعشع خغش
بَدى

ٔالحظبت خبظ ایٗ ثیٕبساٖ ،ثب تٛج ٝث ٝثبسداسی  ٚسالٔت ٔبدس  ٚجٙیٗ اص ٘ظش سٚش ٞبی دسٔب٘ی ،داسٚدٞی ٔ ٚشالجت خٛد

ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ثب ضی ٜٛایٕٗ ٔتٙبست ثب
ضشایف











دس صٔبٖ پزیشش ٔبدس ثبسداس دس ثخص ،تٕبس پشستبس ثیٕبسٔ/سئ َٛضیفت ثب ٔسئٔ َٛبدساٖ پشخكش ثیٕبسستبٖ ،جٟت ٚیضیت ثیٕبس
حؿٛس ٔسئٔ َٛبدساٖ پشخكش پس اص تٕبس پشستبس ثش ثبِیٗ ٔبدس ثبسداس  ٚا٘جبْ ٔشالجت ٞب  ٚالذأبت اِٚی ٝثبسداسی ( ضٙیذٖ غذای
لّت جٙیٗ  ٚدس غٛست ٘یبص ٔؼبیٚ ٝٙاطیٙبَ ) ..ٚ
دس غٛستی و ٝپضضه ٔؼبِجٔ ،طبٚس ٜص٘بٖ دسخٛاست داد ٜثبضذٔ ،سئٔ َٛبدساٖ پشخكش ،پیٍیشی ا٘جبْ ٔطبٚس ٜص٘بٖ جٟات ٔابدس
ثبسداس پیٍیشی ٔی ٕ٘بیذ.
٘ظبست ٔسئ َٛپیٍیشی ٔبدساٖ پشخكش ،ثش ا٘جبْ وّی ٝالذأبت تطخیػی-دسٔب٘ی ثیٕبس
ػّٕىشد وبدس دسٔبٖ ثش اسبس دستٛساِؼُٕ ٞبی ٔٛجٛد دس خػٛظ ٔشالجت اص ص٘بٖ ثبسداس
ٚیضیت ٔبدس ثبسداس تٛسف ٔسئٔ َٛبدساٖ پشخكش ٞش  24سبػت یىجبس
ٚیضیت پضضه ٔؼبِج یب ٔتخػع ص٘بٖ قجك صٔبٖ تؼییٗ ضذ ٜیب دستٛس ٔشثٛقٝ
اسسبَ ٌضاسش سٚصا٘ٔ ٝبدساٖ پشخكش ثٔ ٝشاجغ ریػالح تٛسف ٔسئ َٛپیٍیشی ٔبدساٖ پشخكش
ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای ٔجبٚست ٔبدس ٛ٘ ٚصاد دس غٛست أىبٖ

هشاجعیي  /بیوبساى هقین هشاکض ًگْذاسی هبًٌذ خبًِ سبلوٌذاى
علت دس
هعشع خغش
بَدى

ویفیت ٔشالجت ٍٟ٘ ٚذاسی لجُ اص ثستشی  ٚػٛاسؼ ٘بضی اص آٖ  ٚاحتٕبَ ػذْ دستشسی ٔٙبست ثٕٞ ٝشا /ٜخب٘ٛاد،ٜ
پس اص تشخیع ث ٝػّت تٕىٗ ٔبِی دس تأٔیٗ ٞضیٞ ٝٙبی ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ٕٔىٗ است دچبس ٔطىُ ض٘ٛذ.
ایٗ ثیٕبسأٖ /شاجؼیٗ اص ٘ظش ویفیت ٔ ٚشالجت ٍٟ٘ ٚذاسی پس اص ثستشی  ٚػٛاسؼ ٘بضی اص آٖ احتٕب آسیت پزیش ٞستٙذ.
ایٗ ضشایف ثب ٔخذٚش ٕ٘ٛدٖ تذا ْٚص٘جیشٔ ٜشالجت ٔی تٛا٘ذ ثبػث ٟ٘ذیذ ایٕٙی ثیٕبس  ٚػذْ دسیبفت پیبٔذ ٔكّٛة اص دسٔبٖ ضٛد.

ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ثب
ضی ٜٛایٕٗ ٔتٙبست ثب
ضشایف




ٔسئٔ َٛذدوبسی ثیٕبسستبٖ ثب سا٘ذ ثخص ٞب افشاد ٔطٕ َٛسا ضٙبسبیی ٔی ٕ٘بیذ یب اص قشیك ٔسئ َٛضیفتٙٔ/طی ثخص اص
آٖ ٔكّغ ٔی ضٛد.
ٔسئٔ َٛذدوبسی دس صٔبٖ تشخیع ایٗ افشاد ٕٞىبسی صْ سا دس خػٛظ ٞضیٞ ٝٙابی ایطابٖ ثاب ٕٞابٍٙٞی ٔاذیشیت
ثیٕبسستبٖ ثؼُٕ ٔی آٚسد
ٚاحذ ایٕٙی ثیٕبس ٔشوض آٔٛصضی دسٔب٘ی ضٟیذ سحیٕی

افشاد داسای اًگ اجتوبعی هبًٌذ هبتالیبى بِ ایذص ،سَء هظشف هَاد ،صًذاًیبى،
بیوبساى بب شخظیت ّبی ضذاجتوبعی ،افشاد بی خبًوبى
 ا٘تخبة دلیك  ٚسػبیت ٔالحظبت ٔحُ ثستشی ایٗ ثیٕبساٖ ثشای پیطٍیشی اص ایجبد استشس ثشای ثیٕبساٖ ٔجبٚس
احسبس ٘بٔكّٛة ثشای ثیٕبس ث ٝػٛٙاٖ فشد قشد ضذٜ
 اسای ٝخذٔبت ثذ ٖٚتجؼیؽ ث ٝایٗ افشاد  ٚػذْ استفبد ٜاص ٞشٌ ٝ٘ٛضبخع /ثشچست ثٙٔ ٝظٛس ٔطخع ٕ٘ٛدٖ ثیٕبساٖ/
ٔشاجؼیٗ دس ٌش ٜٚافشاد داسای اً٘ اجتٕبػی
اسای ٝخذٔت ٔكّٛة  ٚاستب٘ذاسد ثٞ ٝشیه اص ثیٕبساٖ آسیت پزیش ث٘ ٝحٛی و ٝضشایف یبد ضذ ٜتأثیشی ثش س٘ٚذ ٔشالجت ٚ
دسٔبٖ آٖ ٞب ٘ذاضت ٝثبضذ.

علت دس
هعشع خغش
بَدى

ٔشالجت  ٚدسٔبٖ ثب ضی ٜٛایٕٗ ٔتٙبست ثب ضشایف

پیطٍیشی اص آسیجٟبی احتٕبِی ٘بضی اص افشاد ثب سفتبسٞبی پشخكش اجتٕبػی ثشای سبیش ثیٕابسأٖ/اشاجؼیٗ  ٚیاب اسائاٝ
وٙٙذٌبٖ خذٔت





تٕٟیذات صْ دس خػٛظ ٔیُ اسائ ٝخذٔت  ٚثستشی ٔب٘ٙذ ایض ٚسیٙٔ ٖٛبست ایٗ ثیٕبساٖ
تبٔیٗ اسائ ٝوٙٙذٌبٖ خذٔتٔ ،تٙبست ثب اغ َٛاخاللی  ٚحفبظتی
تبٔیٗ تٕٟیذات/تسٟیالت حفبظتی ثشای اسائ ٝوٙٙذٌبٖ خذٔت ٔب٘ٙذ PPE
ا٘تخبة دلیك  ٚسػبیت ٔالحظبت ٔیُ ثستشی ایٗ ثیٕبساٖ ثشای پیطٍیشی اص ایجبد استشس ثشای ثیٕبساٖ ٔجبٚس  ٚاحسابس
٘بٔكّٛة ثشای ثیٕبس ث ٝػٛٙاٖ فشد قشد ضذٜ
اسائ ٝخذٔت ٔكّٛة  ٚاستب٘ذاسد ثٞ ٝش یه اص ثیٕبساٖ آسیت پزیش ث٘ ٝحٛی است و ٝضشایف یبد ضذ ٜتبثیشی ثش س٘ٚذ ٔشالجت
 ٚدسٔبٖ آٟ٘ب ٘ذاضت ٝثبضذ.
اسائ ٝخذٔبت ثذ ٖٚتجؼیؽ ث ٝایٗ افشاد



ػذْ استفبد ٜاص ٞشٌ ٝ٘ٛضبخع /ثشچست ثٙٔ ٝظٛس ٔطخع ٕ٘ٛدٖ ثیٕبسأٖ/شاجؼیٗ دس ٌش ٜٚافشاد داسای اً٘ اجتٕبػی




ٍاحذ ایوٌی بیوبس هشکض آهَصشی دسهبًی شْیذ سحیوی

