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 «کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته»

 اهداف کمیته:

نی یانت نیروی انساحفاظت فنی و بهداشت کار ، صمدیران و نظارت بر حسن اجرای مقررات  تامین مشارکت کارکنان و

و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سالمتی کارکنان بیمارستان در  و منابع مادی

 های کاری و سالم سازی محیط

 : ایف کمیتهوظ

 ستانبیمارت الزم به رئیس طرح مسائل و مشکالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادا 

 جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار 

  انبیمارستانعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات الزم جهت رفع آنها به رئیس 

  همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و

 بهداشت کار 

 وجیه و آشنا سازی کارکنان نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار ت 

  های الزم برای انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و  در تهیه دستورالعملبیمارستان همکاری بارئیس

 همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار 

 که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار عالقه و جدیت  جهت تشویق کارکنانی بیمارستانرئیس  پیشنهاد به

 دارند. 

 های مربوط به حوادث و بیماریهای  ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرم پیگیری الزم بمنظور تهیه و

 ناشی از کار به ارگانهای ذیربط 

  به  شاغلینمنظور پیشگیری از ابتالء ه و معاینات ادواری بپیگیری الزم در انجام معاینات قبل از استخدام

 های ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه  بیماری

 به مرکز بهداشت مربوطه و همکاری  بیمارستانهای شغلی از طریق رئیس  اعالم موارد مشکوك به بیماری

ا ی شورای پزشکی به بیماریهای شغلی مبتالء شده و که به تشخیص در تعیین شغل مناسب برای کارکنانی

 قانون کار(  92ماده  1در معرض ابتالء آنها قرار دارند ) موضوع تبصره 

  جمع آوری آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت

 بیمارستاننواقص موجود در 

 وسائل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها  ،بازدید و معاینه ابزار کار 

 یافته هاهای ناشی از کار وتجزیه وتحلیل  ثبت آمار حوادث و بیماری 

  نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماریهای شغلی و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و

 حفاظتی در محیط کار 

 بیمارستانایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در  های اعالم کانون 
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  تجهیزات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق  وسایل و چیدماننظارت بر نظم و ترتیب و

 صحیح کار و شاغل در محیط کار 

  تانبیمارستعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی بر حسب شرایط اختصاصی هر 

فظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهای جهت ح

 شغلی 

 در  بیمارستانهای اجرائی بهداشتی و حفاظتی جهت اعمال در داخل  تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل

،  ایی ، ارگونومیکی، شیمی، مکانیکیمورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

 بیولوژیکی و روانی محیط کار 

 -  اعضاء و تصویب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای آن مطابق  همکاریتدوین برنامه عملیاتی با

 جدول زمانبدی

 ایمنی و تصویب  تدوین رویه اجرایی نیاز سنجی ، آموزش و سنجش اثر بخشی آموزش بهداشت حرفه ای و

 اظت فنی و بهداشت کار سپس تهیه و اجرای برنامه آموزشی بر اساس این رویهآن در کمیته حف

 ه از خدمات شرکت های اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار جهت استفادو  تعیین اهداف ،شناسایی

 قبل از اقدام به اندازه گیر عوامل زیان آور و مشاورین ایمنی ای بهداشت حرفه

 عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط  نظارت بر نحوه اندازه گیری

مراه ارزیابی مسئول بهداشت حرفه ای به مرکز ه اندازه گیری  عوامل زیان آور ارائه نتایج اندازه گیری به

 قبل از انجام معایناتبهداشت 

  جام معاینات سالمت شغلی ) معاینات قبلمطابق فرم مربوطه و  ان بیمارستانتهیه و تنظیم شناسنامه شغلی 

دوره ای حداقل سالی یک بار ( برای کلیه شاغلینی که در معرض بروز  –از استخدام در بدو شروع به کار 

 .مراکز مجازقانون کار جمهوری اسالمی ایران توسط  92بر اساس ماده  ،بیماریهای ناشی از کار قرار دارند 

 ویل ، آموزش  و نظارت بر وسایل حفاظت فردی ، تصویب آن در کمیته حفاظت ی تهیه ، تحیتدوین رویه اجرا

 فنی و بهداشت کار و استقرار و بروز نگهداشتن آن .

  تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 سپس انجام  شناسایی خطرات ، ارزیابی و کنترل ریسک

 ه و ترجمه تهیMSDS  و تصویب آن در کمیته حفاظت بیمارستانشیمیایی موجود در  ترکیبات و موادتمامی ،

 فنی و بهداشت کار ، آموزش و ابالغ آن به کارکنان مربوطه .

  همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطرای  و تصویب آن در کمیته حفاظت

 فنی و بهداشت کار 

  انتقال ودفع پسمانده  ،نگهداری بی خطرسازی جمع آوری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت برتولید،همکاری در

 ها مطابق قانون مدیریت پسمانده ها وآئین نامه های مربوطه 

  مطابق قانون وآئین نامه های مربوطهدر بیمارستان پرتوهابهداشت  برنامه ریزی، اجرا و نظارت برهمکاری در 

 دائم کمیته: اعضای

 :رئیس بیمارستان/ مدیر بیمارستان/ یکی از پزشکان متخصص مرتبط با کمیته که از سوی رئیس کمیته

 شود. ریاست بیمارستان با اختیار تام انتخاب می
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 :یکی از اعضای ثابت کمیته که فعالیت کاری ایشان مرتبط با کمیته است از سوی ریاست  دبیر کمیته

 ود.ش بیمارستان انتخاب می

 مدیر داخلی بیمارستان 

 مدیر خدمات پرستاری/ در صورت نبودن ایشان یکی از سوپروایزرها 

 مدیر بهبود کیفیت/کارشناس بهبود کیفیت 

 (بهداشت حرفه ای)مسئول حفاظت فنی و ایمنی کار 

  محیطمسئول بهداشت  

 بیماران()در صورت وجود دستور کار مرتبط با ایمنی  ارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارک 

 پزشک متخصص مرتبط با کمیته 

 مسئول تاسیسات 

 کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی 

 اعضای موقت کمیته:

 )نمایندگان مراکز بهداشتی بر اساس دستور جلسه)بدون حق رای 

 )کارکنان بیمارستان و پزشکان بیمارستان در صورت وجود دستور کار مرتبط)بدون حق رای 

 وظایف رئیس کمیته:

 رهبری کمیته پیرامون دستور جلسه هدایت و 

 تقسیم کار و تعیین وظایف اعضاء کمیته 

 جمع بندی مصوبات کمیته 

 تائید و ابالغ صورتجلسات 

 وظایف دبیر کمیته:

 تهیه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیته 

 تهیه و ارسال دعوت نامه ها و پیگیری برگزاری جلسه 

 تهیه و ارسال صورتجلسات 

 اب به رئیس بیمارستانگزارش حضور و غی 

 پیگیری مصوبات کمیته ها و انجام اقدام اصالحی 

 محاسبه درصد اجرای مصوبات در فرم جمع بندیمصوبات کمیته 

 ارسال فرم جمع بندی مصوبات به کمیته پایش و سنجش کیفیت 
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 تدوین برنامه بهبود کیفیت و طرح در تیم مدیریت اجرایی جهت تصویب برنامه 

 جلسات:سمیت چگونگی تشکیل و ر

  .جلسات کمیته بصورت ماهانه تشکیل می شود 

  با پیشنهاد رئیس بیمارستان یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول بهداشت حرفه ای کمیته  فوق العادهجلسات

 شد. تشکیل خواهد 

 تان سدر صورتیکه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را برای بیمار

تشخیص دهد باید فوراً اقدام به تشکیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعالم به رئیس بیمارستان به مرکز 

 بهداشت مربوطه اعالم نماید.

 ،مشروط بر آنکه در اینجلسات کمیته با حضور رئیس و دبیر و حداقل دو سوم اعضاء اصلی رسمیت می یابد 

 حرفه ای حضور داشته باشد.  کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت

 عضو بایستی سالیانه جلسات درصد 30 از بیش یا و متوالی جلسه سه از بیش ثابت اعضای غیبت درصورت 

 شود. جایگزین جدید

  . با تشخیص و تصویب کمیته میتوان از افراد خبره و موثر در جلسات استفاده کرد 

 ه تشکیل کارگروههای تخصصی مرتبط با اهداف حسب تشخیص و صالحدید، رئیس کمیته میتواند نسبت ب

کمیته اقدام نماید. نظرات کارشناسی کارگروهها با صالحدید رئیس در جلسات رسمی کمیته قابل طرح 

 خواهند بود. 

  تصمیمات کمیته با رای اکثریت مطلق) نصف بعالوه یک( اعضاء حاضر در جلسه معتبر است و با عنوان مصوبه

 نجام خواهد شد.جلسه اقدام اصالحی ا

  مصوبات کمیته در حدود اختیارات قانونی مربوطه قابل اجرا خواهد بود، در مواردی که مصوبات نیازمند تامین

منابع مالی، انسانی و ... باشد، برنامه بهبود کیفیت تدوین و جهت تصویب به تیم مدیریت اجرایی ارسال 

 خواهد شد.

 ساعت قبل بصورت کتبی به اعضاء ابالغ شود .  48لسه حداقل دعوتنامه جلسه بایستی همراه با دستور ج 

  ساعت قبل باید بصورت تلفنی یا اتوماسیون اداری به آگاهی  24دعوتنامه تشکیل جلسات فوق العاده حداقل

 اعضاء برسد. 

  اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه مرکزبهداشتی درمانی بایستی در برنامه های آموزشی و

بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگان های مورد تایید وزارت بهداشت برگزار می 

 گردد، شرکت نمایند.

  کمیته بصورت مجزا و مستقل تشکیل شده و قابل حذف و یا ادغام با سایر کمیته های موجود در بیمارستان

 نمی باشد.
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 لین حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان به هیچ وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئو

 وجه رافع  مسئولیتهای قانونی رئیس بیمارستان در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود.

 پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات 

  ،آخر هر جلسه مصوبات آن جلسه به امضاء حاضرین می رسد، دبیر کمیته پس از ویرایش نسخه دست نویس

لسه را از طریق اتوماسیون جهت امضاء به رئیس کمیته ارسال نموده و نسخه دستنویس را به واحد صورتج

 رئیس کمیته مصوبات جلسه را به مسئول اجرای مصوبات ابالغ می نماید.  .بهبود کیفیت ارسال می نماید

  ش فصل به کمیته پایدبیر کمیته اجرای مصوبات را پایش می کند و فرم جمع بندی مصوبات را در پایان هر

 دهد. و سنجش کیفیت تحویل می

  کمیته پایش و سنجش کیفیت گزارش جمع بندی مصوبات را در تیم مدیریت اجرایی طرح نموده و مصوبات

 اجرا نشده، تحلیل و در صورت نیاز اقدام اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت تدوین می گردد.

تصویب تیم مدیریت اجرایی رسید و در مورخ ........................ ....... به این آئین نامه در مورخ ....................

 .ابالغ گردیداعضا کمیته  به

 منبع: دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


