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نحوه مشخص نمودن  شناسایی اتفاقات ناخواسته وهدف از تدوین این روش اجرایي، هدف:

علل حوادث ، اتفاقات و ارزیابي و تعیین ضرایب آنها بمنظور تعیین اقدامات اصالحي و 

نیز ایجاد فرصت براي اقدامات پیشگیرانه و بهبود بر اساس برنامه مدیریت خطر 

بیمارستاندر راستای حفظ و ارتقاء سالمت شغلی کارکنان بیمارستان و بیماران و 

 خسارات مالی میباشد.همراهان و کاهش 

 

 کلیه قسمت های بالینی و پشتیبانی کاربرد:  دامنه

  تعاریف:

استاندارد اصطالحات بكار رفته در این روش اجرایي با تعاریف ارائه شده در بخش سوم 

OHSAS 18001 .سازگاری دارد 

را  حادثه یك حادثه شده و یاپتانسیل منجرشدن به یك به اتفاقیكه منجر رویداد:

  .باشد داشته
عوارض زیست محیطي بیماري، صدمه، زیان ، ، كه منجربه مرگ اي ناخواسته حادثه: اتفاق

  .سایرخسارات گردد و

اقدامی که بمنظور حذف علل عدم انطباق کشف شده یا سایر وضعیت های  اقدام اصالحی :

 نا مطلوب صورت می پذیرد.

عدم انطباق بالقوه یا سایر وضعیت اقدام پیشگیرانه : اقدامی که بمنظور حذف علل 

 های بالقوه نا مطلوب صورت می پذیرد.

ارزیابی ریسک : فرآیند ارزیابی ریسک های حاصله از خطرها با در نظر گرفتن کفایت 

تمامی کنترل های موجود و تصمیم گیری در این باره که ریسک ها قابل قبول می باشند 

 یا خیر.

 (ExternDisasters) خارجي غیرمترقبه حوادث
گردد كه از خارج از فضاي فیزیكي بیمارستان منشاء طبق تعریف به حوادثي اطالق مي

 وجب توقف عملكرد طبیعي بیمارستانگیرند و با ایجاد تعداد زیاد بیماران ممي

 :ازهاییازحوادثغیرمترقبهخارجیعبارتندشوند.مثالمي

 سیل•
 مضر مواد نشت•

 سیعو                            سوزي آتش•

 رادیواكتیوپرتو با مواجهه•
         متعدد تلفات با حوادث•

هر سناریویي كه خارج از بیمارستان رخ داده و تعدادي از بیماران را ایجاد نماید •

به عال نوع بیماري چنین كه از توان پاسخگویي بیمارستان خارج است و یا 

 .نداردامكاناتیوجود
 

 :(InternalDisasters) داخلي مترقبه غیر دثحوا
بر طبق تعریف هر حادثه اي است كه در فضاي فیزیكي بیمارستان رخ دهد و تهدیدي از 

بیماران، پرسنل و بازدیدكنندگان  نوع بیماري، جراحت و یا تخریب به بیمارستان،

 :است هایي از حوادث غیرمترقبه داخلي در زیر آورده شدهوارد نماید. نمونه
 گذاري بمب•
 گیريگروگان•
 ارتباطاتقطع•

 قطع برق یا آب•
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 سوزيآتش•
 سیل•

 گرمایشي سیستم نقص•
 قطع گازهاي درماني•

توان براساس شدت و میزان تاثیر بر موقعیت وقوع حوادث غیرمترقبه بیمارستاني را مي

 كه ر این اساس پنج موقعیت قابل تصوراستبیمارستان نیز تقسیم بندي كرد. ب

  :                                                                               ازعبارتند

مواد                                                 شدن آزاد  نشتي ، ،انفجار آتشسوزي مانند داخلي غیرمترقبه حوادث-1

                                                                م
.                                             كندمي ایجاد مصدوم محدودي :تعداد جزئي خارجي غیرمترقبه ثحواد-2

.   
.                                                كندمي ایجاد مصدوم زیادي تعداد عمده خارجي مترقبه غیر حوادث-3

.  
باشد: مانند آتش حوادث غیرمترقبه متوجه بیمارستان یا جامعه ميتهدیدات ناشي از -4

 .سوزي در نزدیكي بیمارستان و طوفان، سیل یا انفجار قریب الوقوع
 دهدحوادث غیرمترقبه اي كه در منطقه اي دیگر رخ مي-5

واحد بهداشت حرفه ای و کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و کمیته حفاظت فنی و 

بهبود كیفیت مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این سرپرست مسئولیت اجرا و بهداشت کار 

 روش و بازنگری آن را به عهده دارند.
مدیر یا سرپرستي كه حادثه در واحد تحت سرپرستي وي اتفاق افتاده است، مسؤلیت دارد 

 ساعت پس از  وقوع حادثه و بمحض مشاهده موارد ناایمن ، ضمن گزارش دهی با 24حداکثر 

 گروه تحقیق و تیم مدیریت خطر و ایمنی همكاري نماید.

كلیه كاركناني كه در رابطه با حادثه اتفاق افتاده اطالعاتي دارند، موظف هستند كه 

 این اطالعات را در اختیار گروه تحقیق و تیم مدیریت خطر و ایمنی قرار دهند. 

حرفه ای و مسئول آمار  مسئولیت پایش و گزارش شاخص ها و ضرایب با کارشناس بهداشت

 بیمارستان می باشد.

مدیریت داخلی بیمارستان مسئولیت ابالغ اقدامات مورد نیاز در حوادث و موارد ناایمن 

 را برعهده دارد

 

  مجموعه دستورالعمل های مدیریت بحران منابع/ مراجع : منابع و مراجع:           

 ، مسئولین بخش ها ، کارشناس بهداشت حرفه ای ،  مدیران ارشد :اختیارات و هامسئولیت

 پرسنل تاسیسات 

 :شود(چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می )چه فعالیتی، کار انجام شیوه

و دستورالعمل  OH-FO-001/01 )كارشناس بهداشت حرفه اي فرم ثبت حوادث و موارد نا ایمن)

 نحوه تكمیل آن را تهیه و بصورت ساالنه بازنگری مي كند .
كارشناس بهداشت حرفه اي با هماهنگي دفتر بهبود كیفیت فرم گزارش حوادث و موارد 

 ناایمن را در اختیار كلیه واحدها قرار مي دهد .
رد نا ایمن كارشناس بهداشت حرفه اي نحوه صحیح تكمیل فرمها و لزوم ثبت حوادث و موا

 را به مسئولین بخشها و پرسنل آموزش مي دهد .
مسؤل بخش و مسؤل اورژانس و سوپروایزر کشیک در صورت وقوع حوادث یا مشاهده موارد 

را تكمیل و به واحد بهداشت حرفه اي ارسال مي  -OH-FO )001/01نا ایمن فرم مربوطه )

 كند .

ارسالي از بخشها را ارزیابي و  OH-FO-001/01 )كارشناس بهداشت حرفه اي فرم هاي حوادث)
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بررسي كرده و در صورت نیاز نسبت به تكمیل و ارسال فرم اقدام اصالحي و 

 اقدام مي نماید . PS-FO-042/07)پیشگیرانه)
كارشناس بهداشت حرفه اي موارد نا ایمن و حوادث گزارش شده را در كمیته حفاظت فني 

 ر دستور كار قرار مي دهد .بررسي و د(CO-BL-06 )و بهداشت كار
 :از است عبارت جلسه این دستور

 تحقیق محدوده تعریف

 مسئولیتها و وظائف تقسیم

 : درمورد توضیحاتي ارائه با كمیته اولیه توجیه

 وارده خسارت تقریبي میزان و افتاده اتفاق حادثه توضیح

 فعالیت عادي شرایط

 حادثه دقیق محل نمودن مشخص

 حادثه شاهدین اسامي

 حادثه وقوع از قبل اتفاقات
پس از تبادل نظر در جلسه فوق االشاره از كل حادثه بازدید نموده و در صورت لزوم با 

 افراد زیر مصاحبه مینماید:
 افرادي كه قبل از وقوع حادثه در محل بوده اند.

 فرد یا افراد آسیب دیده. 
 اند.افرادي كه پس از وقوع حادثه بالفاصله به محل رسیده 

بر پایه مشاهدات مستقیم و نتایج حاصله از مصاحبه  فنی و بهداشت کار  كمیته حفاظت

 هاي انجام شده و نیز تبادل نظر ، پاسخ سواالت  زیر را مشخص مي نماید:
 چرا حادثه اتفاق افتاده است؟

 مهمترین دلیل وقوع حادثه چه بوده است؟ 
 سایر دالئل ممكنه

فرم ثبت ه و تعیین اصلي ترین عامل وقوع حادثه، پس از بررسي هاي بعمل آمد

 تكمیل میگردد. (OH-FO-004/04)حوادث
 این گزارش در برگیرنده اطالعات زیر مي باشد:

 :الف( مشخصه هاي حادثه

 زمان و مكان وقع حادثه 

 ابزار، شرایط محیطي و .....(عوامل دخیل در حادثه )نفر، ماشین،

 پرسنل مستقیم و شاهدان حادثه 
 :ب( تشریح حادثه

 تعداد روز کاری ازدست رفته

 نوع حادثه

 عامل یا منبع حادثه )آزاد شدن انرژي، مواد خطرناك و ........(

 ج( تجزیه و تحلیل حادثه )چرا و چگونه؟(:

 علل مستقیم )منابع انرژي، مواد خطرناك،.....(

 دالئل غیر مستقیم ) فعالیت ها و شرایط غیر ایمن(

 )سیاست هاي سازمان، عوامل انساني و محیطي( دالئل بنیادین

 د( توصیه ها براي اقدامات عاجل، كوتاه مدت و  بلند مدت براي مقابله با علل مذكور

به مدیریت  (CO-BL-06 )كمیته حفاظت فنی و بهداشت کارگزارش بررسي حوادث از طریق 

الزم بر روي این گزارش حاشیه عامل بیمارستان منتقل شده تا در صورت نیاز دستورات 

نویسي گردد. مدیریت داخلی بیمارستان مسؤلیت دارد این اقدامات را به افراد/ واحد 

 هاي مسئول بیمارستان ابالغ نموده و بر حسن انجام كار نظارت نماید. 

پرونده هر حادثه اي كه در بیمارستان اتفاق مي افتد با اعمال اقدامات زیر بسته مي 
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 گردد:
 ول اطمینان از اثر بخشي اقدامات انجام شده حص

تهیه خالصه گزارش حادثه ، ارزیابی آن و ابالغ به واحد هاي مختلف بیمارستان بمنظور 

 ارتقاء آگاهي افراد
 جبران خسارت وارده 

 ارسال گزارش حادثه به مراجع قانوني
 در خصوص گزارش موارد ناایمن اقدامات ذیل انجام می گردد :

که موارد ناایمن گزارش شده نیاز به اقدام سریع دارد کارشناس بهداشت  در صورتی

 حرفه ای ضمن تماس تلفنی با مسئول مربوطه راهکار رفع آن را بررسی می کند.
همچنین در خصوص گزارش حوادث و موارد نایمن مواردی که نیاز به اقدام اصالحی یا 

توسط کارشناس بهداشت  PS-FO-042/07))پیشگیرانه دارد فرم اقدام اصالحی و پیشگیرانه

حرفه ای و مسئول مربوطه تکمیلودر خصوص مشخص شدن زمان و چگونگی رفع عدم انطباق به 

توافق می رسند. و حصول نتیجه و رفع آن توسط کارشناس بهداشت حرفه ای به تائید 

 واحد بهبود کیفیت و نماینده مدیریت می رسد.

 

( بیمارستان QI-PC-014/14توجه به روش اجرایي مدیریت خطر)كارشناس بهداشت حرفه اي با 

(و حوادث مرتبط با ایمني و سالمت OH-PC-001/01نسبت به شناسایي و ارزیابي مخاطرات)

 شغلي  و زیست محیطی ساالنه اقدام مي كند .
كارشناس بهداشت حرفه اي با توجه مخاطرات بارز شناسایي شده نسبت به تدوین برنامه 

( بیمارستان براي كاهش میزان QI-PC-014/14ي مطابق با روش اجرایی مدیریت خطر)عملیات

 ریسك شناسایي شده اقدام مي كنند

 

  پرسنل آماده به کار امکانات و تجهیزات:

 فرم های ثبت حوادث و پیگیری ها مستندات مرتبط: 


