
 ّاي تشًاهِ اخشاي صهاى دس كِ است هخاعشاتي ،سالهت خذهات كٌٌذُ تاهيي هشاكض دس هذيشاى تضسگ ّاي دغزغِ اص يكي اهشٍصُ

 ّش دس هخاعشات ايي ضٌاسايي ساستا ايي دس .ًوايٌذ ايداد سا خثشاًي غيشلاتل ػَاسؼ است هوكي ٍ ًوَدُ تْذيذ سا تيواساى دسهاًي

 هختلف هشاحل دس كِ هخاعشاتي اداهِ دس . تاضذ هي ػَاسؼ ايي كاّص ٍ كٌتشل خْت اساسي گام يك دسهاى يٌذآفش اص هشحلِ

 . است ضذُ هطخع ضًَذُ تكشاس يا هشگثاس هخاعشات ليست تِ تَخِ تا ًوايذ تْذيذ هشكض ايي دس سا تيواس ايوٌي تَاًذ هي دسهاى

 تشٍص كاّص اتضاسّاي هْوتشيي اص يكي ػٌَاى تِ تَاًذ هي پيطگيشاًِ تذاتيش اتخار ٍ ليست ايي اص كادس دسهاى اػضا كليِ آگاّي لزا

 .يذآ حساب تِ خغا
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 اضتثاُ تيواس تشاي خذهات اسائِ

 هشالثتي ٍ تطخيػي، دسهاًي الذام ّش اص لثل تيواس فؼال ضٌاسايي 

 اتاق ٍ تخت ضواسُ خاي تِ تيواس ٍ ًام خاًَادگي ًام اص استفادُ ساصي فشٌّگ 

 دس هطاتِ ًام تا تيواس ٍخَد سساًي اعالع ٍ تخص يك دس هطاتِ ًام تا تيواساى خذاساصي 

ضٌاسهِ  ٍ ضٌاسايي تيواس تا ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ ًام پذس تهِ ػٌهَاى    تشد تخص ٍ كاسدكس

 تيواس

 اًدهام  يها  ٍ ٍيضيت اص لثل، پضضكي پشًٍذُ دس ضذُ دسج هَاسد تا تيواس هطخػات تغاتك 

 هطاٍسُ

 تدهَيض  ( داسٍيهي  خغاّاي تشٍص

ُ  داسٍي ُ  دٍص ، اضهتثا  اضهتثا

 ) ...ٍ داسٍيي

 دس هشالثت اص تيواساى هتذ كيسسٍش  غحيح ضذى اخشايي 

 8 اغَل  اساس تش غحيح دّي داسٍ دستَسالؼول اخشايRight 

 پشخغش داسٍّاي دس چك داتل فشآيٌذ غحيح اخشاي 

 تخص ّش دساسوي، ضكلي ٍ تلفظي اص ًظش  هطاتِ داسٍّاي ليست ضٌاسايي 

 تِ ًسثت پشستاساى ساصي حساس ٍ داسٍخاًِ اص پشخغش داسٍّاي گزاسي ليثل ٍ خذاساصي 

 هشتَعِ ياّ ليثل

 هشتثظ ّاي تخص تِ داسٍخاًِ تَسظ خذيذ داسٍّاي ػَاسؼ ، هشالثتْا تؼييي ٍ هؼشفي 

ِ  ػذم ِ  تَخه ػالئهن   تغييهشات  ته

ّهاي   پشٍسهيدش  اص تؼهذ  حيهاتي 

 ، تيَپسههي ، Lp)تْههاخوي

 ) ... ٍ ّا اسكَپي

 ّها  پشٍسيدش ايي اص تؼذ هشالثتْاي آهَصش ٍ تخص پشخغش ّاي پشٍسيدش ضٌاسايي  ِ  ته

 تخصالَسٍد خذيذ  ًيشٍّاي

 لثل هشالثت ٍ ّا پشٍسيدش ليست تِ دستشسي ًحَُ خػَظ دس پشسٌل تِ سساًي اعالع 

 تستْا ايي يك اص ّش اص تؼذ ٍ

لَلهِ   اًتمهال  ٍ ضٌاسايي دس خغا

تِ  ديگش گاصّاي يا اكسيژى ّاي

 تيواس

 تخص ّش دس هَخَد ّاي كپسَل ٍ سيلٌذسّا خػَظ دس سًگي كذتٌذي سػايت 

 تخص ّش دس خذيذ ًيشٍّاي تِ سًگي ّاي كذتٌذي سساًي اعالع 
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اصّشهٌثؼههي  ًاضههي سههَختگي

 هشالثت دسحيي

 )...ٍ اتگشم كيف ٍاسهش، كَتش، (

 استفادُ اص لثل گشهايطي تدْيضات ػولكشد غحت اص اعويٌاى 

 اًذيكاسهيَى  ( گشهايطي تدْيضات اص استفادُ خػَظ دس الَسٍد خذيذ ًيشٍّاي آهَصش 

 اص اسهتفادُ  تِ هشتَط هشالثتْاي ، ٍاسهش اص استفادُ هَاسد دس هٌثغ گشهايطي تا فاغلِ ّا،

 (...ٍ دياتتي تيواساى هثل هحيغي كاّص حس دچاس كِ تيواساًي دس تگشمآ كيف

 خْت الصم الذاهات ٍ سَختگي ػالئن هَلغ تِ ضٌاسايي خػَظ دس پشسٌل كليِ آهَصش 

 هشتَعِ ػَاسؼ يا كاّص كٌتشل

 تيواس دس تيواسستاًي ػفًَت

 سشپشستاس ًظاست تا ّا تخص دس تاليٌي پشسٌل كليِ تَسظ دست تْذاضت سػايت الضام 

 غحيح غَست تِ فشدي حفاظت ٍسايل اص استفادُ دستَسالؼول سػايت 

 ُتضسيمات دس هػشف يكثاس ٍسايل اص استفاد 

 تْاخوي تكٌيكْاي اًدام دس تدْيضات استشيليضاسيَى كٌتشل 

 تخػػي غيش كادس تَسظ سغَح ٍ ٍسايل غحيح گٌذصدايي اخشاي تش ًظاست 

 ػفًَي غيش ٍ ػفًَي پسواًذّاي استاًذاسد دفغ ٍ تفكيك 

 تيواساى كليِ دس استاًذاسد پاًسواى اًدام ٍ صخن اص هشالثت اغَل سػايت 

 اتػاالت اص غحيح هشالثت ػذم

 هذاٍم كٌتشل خْت اهكاى حذ دس تيواس حياتي ٍ هْن اتػاالت تَدى ديذ هؼشؼ دس 

 پشستاسي گضاسش دس خضئيات ثثت ٍ دسهاًي تين تغييش صهاى دس اتػاالت كاهل تحَيل 

 الهذام  اًدهام  يها  داسٍ تدَيض يا ٍ دسهاًي تين تغييش ًَتت ّش دس اتػاالت ػولكشد كٌتشل 

 خاظ

 اتػاالت ٍ كتتشّا تؼثيِ تاسيخ ًوَدى هطخع 

 پاًسواى اًدام تاسيخ ركش تا ضذُ تؼثيِ كتتشّاي تشاي استاًذاسد پَضص ٍ پاًسواى ٍخَد 

 پَضص يا

 
 

 

 تاسداس هادس خذي ًاتَاًي يا هشگ

 سسهاًي  اعالع هشتَعِ سَپشٍايضس تِ دسهاًي ّاي تخص اص يك ّش دس تاسداس هادس تستشي 

 .ضَد

 تِ حذالل صًاى گشٍُ تَسظ ّا تخص سايش دس تستشي تاسداس هادساى تاليٌي ٍضؼيت كٌتشل 

 سٍصاًِ غَست

 پشخغش هاداسى ليست اص دفتش پشستاسي اعالع اص اعويٌاى 

 تهشاي  ًيهاص  ههَسد  هشالثتْاي تا صًاى ّاي تخص دس ضاغل پشستاساى تَاًوٌذي اص اعويٌاى 

 پشخغش هاسداى

 ًطهذُ  تيٌي پيص غَست تِ تاسداس هادس كِ هَاسدي دس سَپشٍايضس تِ فَسي سساًي اعالع 

 .گشدد هي حاد ٍضؼيت دچاس

 گيشًذ هي لشاس ًاپايذاس ٍضؼيت دس كِ تاسداس هادساى خْت تخػػي هطاٍسُ تين فشاخَاى 

 كطيك سَپشٍايضس /اسضذ سصيذًت/ هشتَعِ هتخػع تَسظ

 
 

 

 الذام يا ديگشاى يا خَد تِ سيةآ 

 خَدكطي تِ

 الهذام  احتوهالي  ػالئهن  ضٌاسايي اص تؼذ هؼالح پضضك تِ هَضَع سشيغ سساًي اعالع  ِ  ته

 تيواس خَدكطي

 خَدكطي هستؼذ تيواس تستشي اتاق هحيظ ًوَدى ايوي 

 تيواس دستشس اص ... ٍ اي ضيطِ ، تشًذُ ، تيض اخسام ًوَدى دٍس 

 تحشاى هَاسد دس كطيك سَپشٍايضس تِ سساًي اعالع ٍ فيضيكي حفاظت ًيشٍّاي فشاخَاى 



 داسٍّهاي  ٍ دسههاى  لثهَل  ػهذم 

 ضذُ تدَيض

 ِهؼالح پضضك تَسظ خاًَادُ / تيواس تِ دسهاى فشآيٌذ خػَظ دس الصم تَضيحات اسائ 

 تيواس تا هٌاسة دسهاًي استثاط تشلشاسي 

 تيواس تِ داسٍ تحَيل اص تؼذ داسٍ هػشف كٌتشل 

 
 

 
 

 خْهت  اضتثاُ خَى ًوًَِ اسسال

 خًَي فشاٍسدُ ٍ خَى دسخَاست

 پشستاس دٍ تَسظ خَى دسخَاست ضذى چك تلاد 

 خًَي فشاٍسدُ هچ كشاس ٍ دسخَاست تشاي خذاگاًِ ّاي ًوًَِ اسسال 

 فهشآٍسدُ  غهحيح  ًگْهذاسي  ػذم

 ضذُ دسيافت خًَي ّاي

 اعالػهات  اسصيهاتي  ٍ خَى تاًك تَسظ خذيذ پشسٌل كليِ ػولي - ػلوي ساصي تَاًوٌذ 

 تخص سشپشستاس تَسظ پشسٌل تِ ضذُ اسائِ

 سالن غيش خًَي ّاي فشآٍسدُ ّاي ًطاًِ ٍ ػالئن سساًي اعالع 

 خًَي ّاي يافشاٍسدُ خَى تضسيك

 ًاساصگاس ٍ ًاّوگَى

 تحَيهل  فهشاٍسدُ  ٍ خهَى  تشاًسفَصيَى ٍ ساصي آهادُ هشاحل تواهي پشستاسي چك تلاد 

 ضذُ گشفتِ

 كاسكٌهاى  تَسهظ  خهًَي  ّاي فشآٍسدُ ٍ خَى فَصيَىتشاًس دستَسالؼول اخشاي ٍ آگاّي 

 تخػػي تاليٌي

 خَى تشاًسفَصيَى ضشٍع اٍل دليمِ 51 دس تيواساى تاليٌي ٍضؼيت ٍ حياتي ػالئن كٌتشل 

 هشتَعِ الذاهات اًدام دس كاسكٌاى ساصي تَاًوٌذ ٍ خًَي ّاي ٍاكٌص ػالئن سساًي اعالع 

 
 

 
 

 
 

 خاتدايي حيي تخت اص سمَط

 ايوي اًتمال ٍ ًمل دستَسالؼول اخشاي 

 تشاًكاسد ٍ تخت كٌاس ًشدُ ايوٌي كٌتشل 

 تيواس خاتدايي صهاى دس پشستاس ٍ تْياس كوك حضَس ٍ پزيش سيةآ تيواساى ضٌاسايي 

 اضتثاُ تيواس سٍي تش تست اًدام

 اهكاى حذ تا تيواس پشًٍذُ سٍيت اص تؼذ تطخيػي تستْاي اًدام 

 اسسالي دسخَاست تشگِ تا تيواس هطخػات كٌتشل 

 ضذُ خَاست دس تطخيػي تست ًَع ٍ فشدي هطخػات تياى خْت تيواس اص دسخَاست ) 

 )تيواس تَدى َّضياس غَست دس

 تيواس تشاي اضتثاُ تست اًدام

 اسسالي دسخَاست تشگِ تا تيواس هطخػات كٌتشل 

 سيستن دس ضذُ ثثت تست ٍ پضضك دستَس تا اسسالي دسخَاست كٌتشل HIS 

 ضذُ دسخَاست تطخيػي تست ًَع ٍ فشدي هطخػات تياى خْت تيواس اص خَاست دس 

تيواس  تاليٌي ٍضؼيت كٌتشل ػذم

 تست اًدام حيي

 ُدس تيوهاس  حيهاتي  ػالئهن  ٍ تاليٌي ٍضؼيت كٌتشل خْت ًياص هَسد تدْيضات تَدى ّوشا 

 تْاخوي تستْاي تَيژُ تطخيػي تستْاي حيي

 گضاسش دس تاليٌي ٍضؼيت ثثت ٍ تيواس تاليٌي ٍضؼيت هذاٍم كٌتشل 

دس  خغهش  ػالئهن  ضٌاسهايي  ػذم

 تيواس تاليٌي ٍضؼيت

 احتوالي ػَاسؼ ٍ تخص پشخغش ّاي پشٍسيدش ضٌاسايي 

 خذيذالَسٍد كاسكٌاى تَيژُ ًيشٍّا كليِ تِ ّا پشٍسيدش احتوالي ػَاسؼ سساًي اعالع 

حيي  دس اتػاالت اص هشالثت ػذم

 تست اًدام ٍ اًتمال

 تست اًدام حيي دس اتػاالت كٌتشل خْت اهكاى حذ دس اتػاالت تَدى ديذ هؼشؼ دس 

 خيس حس ( كٌذ سساًي اعالع تالفاغلِ تيواس است الصم كِ ّايي ًطاًِ ٍ ػالئن تَضيح 

 ى ٍ ...(ضذ

 

 تستش صخن

 هشالثتي- دسهاًي كادس اػضا سايش تِ سساًي اعالع ٍ خػَظ ايي دس تيواساى اٍليِ اسصياتي 

 پشستاسي گضاسش دس ثثت عشيك اص تيواس

 ُتستش صخن هستؼذ تيواساى دس هَاج تطك اص استفاد 

 پَصيطي تغييش پشٍتكل اخشاي 

 ( هشتَعِ تْياس كوك ٍ ) تَدى َّضياس غَست دس ( تيواس تِ خَدهشالثتي هَاسد آهَصش 

 )َّضياس غيش تيواساى دس

 پيطگيشاًِ ساّكاسّاي ٍ اٍليِ ػالئن ضٌاسايي خػَظ دس تْياس كوك ًيشٍّاي تِ آهَصش 

 تستش صخن



 ساُ حهيي  دس ، تخت اص ( سمَط

 ).....ٍ سفتي

 هشالثتي- دسهاًي كادس اػضا سايش تِ سساًي اعالع ٍ خػَظ ايي دس تيواساى اٍليِ اسصياتي 

 پشستاسي گضاسش دس عشيك ثثت اص تيواس

 هذاٍم غَست تِ تخت كٌاس ّاي ًشدُ تاالتَدى كٌتشل 

 تْذاضتي ّاي سشٍيس ، تخص ساّشٍّاي دس سيل ٌّذ ٍخَد ٍ... 

 كٌٌذ هي دسيافت فطاسخَى كاٌّذُ داسٍّاي كِ تيواساًي تِ آهَصش. 

 سهمَط  هسهتؼذ  ٍ تهَدُ  حشكتهي  هحذٍديت دچاس كِ تيواساًي تِ هشالثتي خَد آهَصش 

 .ّستٌذ

 

 اضتثاُ تيواس سٍي تش شاحيددخ

 پشًٍذُ تا تيواس هطخػات تغاتك اص اعويٌاى خْت تيواس ّوشاُ پشًٍذُ ٍ هستٌذات كٌتشل 

 ضذُ هٌتمل

 َّضياس تيواس اص سَال تا ػول اتاق تِ ٍسٍد اتتذاي دس تيواس هطخػات ٍ ًام كٌتشل 

 ِػول اتاق تِ اصاًتمال لثل تيواس غحيح ضٌاسايي تِ تَخ 

 پشًٍذُ دس ضذُ ثثت هَاسد تا تيواس خَد تياى عثك ػول ًَع هغاتمت 

 لسوت سٍي تش خشاحي داماااًاً

 تذى اص اضتثاّي

 دس تهَيژُ  ػوهل  اتاق پشستاس تِ تيواس تاليٌي ٍضؼيت تِ آگاُ پشستاس تَسظ تيواس تحَيل 

 َّضياس غيش تيواساى خػَظ

 تيواس پشًٍذُ دس ضذُ ثثت ػول ًَع ٍ ػول آهادگي فشم كٌتشل 

 تذٍ ( ًَتت سِ دس پشًٍذُ دس ضذُ ثثت هَاسد تا تيواس خَد تياى عثك ػول ًَع هغاتمت 

 )خشاحي ضشٍع اص لثل دس ًْايت ٍ تيَْضي اص لثل ، ػول اتاق تِ دٍٍس

 ػول اتاق تِ تيواس اًتمال اص لثل تيواس هؼالح پضضك تَسظ گزاسي هاسكش اًدام 

 اضهيا   گزاضهتي خها  

 تؼهذ  تهذى  دس خاسخي

 خشاحي اص

 خشاحي ػول اص تؼذ ٍ لثل ػول دس استفادُ هَسد ٍسايل ثثت ٍ ضواسش 

 اتاق ّش اختػاغي تشد دس ٍسايل ٍ ّا گاص ضواسش تِ هشتَط آهاس ثثت 

 داسد اداهِ ضيفت تحَيل صهاى دس ػول كِ هَاسدي دس تيواس تحَيل دستَسالؼول سػايت 

 اتاق ّش شيشكَلس پشستاس تَدى هطخع 

 آهاس دليك ثثت خْت ششكَليس تا خشاحي كاسدس هٌاسة استثاط 

 اص لثهل  ّا گاص ٍ ٍسايل ضواسش غحت اص اعويٌاى ٍ ايوي خشاحي دستَسالؼول سػايت 

 ػول هَضغ تستي ٍ سَچَس

 كَتش ًاضي سَختگي
 استفادُ اص لثل تدْيضات ػولكشد كٌتشل 

 سعَتت تيواس پَست ( كَتش اص استفادُ حيي دس ايوٌي هسائل سػايت، ٍ )... 

 تيَْضي ػَاسؼ تشٍص

 تيَْضي تا خشاحي ػول هذت تواهي دس تيَْضي تكٌسيي فؼال ٍ هذاٍم حضَس 

 ًهَع  اسهاس  تش ػول اًدام حيي دس تيواس تٌفسي ٍ تاليٌي ٍضؼيت هاًيتَسيٌگ ٍ كٌتشل 

 استاًذاسد عثك َّضي تي ٍ ػول

 سغح ٍ ًَع اساس تش حسي تي اص استفادُ دس تيواس حياتي ػالئن ٍ تاليٌي ٍضؼيت كٌتشل 

 ضذُ استفادُ حسي تي

 َّضهياسي  خضئيات ثثت تا اًذ ًوَدُ دسيافت تيَْضي يا حسي تي كِ تيواساًي تحَيل ٍ 

 پشًٍذُ دس حياتي ػالئن

 ضذيذ ّواتَم ٍيا خًَشيضي

 ِكٌتهشل  صهاًي ّاي هحذٍدُ خػَظ دس هشتثظ اساتيذ تائيذ هَسد ٍ ػلوي پشٍتكل تْي 

 تها  تيوهاساى  دس ( اسهت  تيطهتش  ّوهاتَم  خًَشيضي يا احتوال كِ هَاسدي دس ػول هَضغ

 ...( ٍ اًؼمادي اختالالت

 هشتَعِ پشستاس تَسظ ضيفت دسّش خشاحي اص پس صخن يا پشٍسيدش هحل دليك كٌتشل 

 منابع:

 تدشتِ تيواسستاى
 


