راهنماي كاهش آسيب غيرسازه اي در مراكس بهداشتي
درماني و خانه هاي بهداشت

اجشاء غيزسبسُ اي شبهل كليِ هحتَيبت داخل يک سبختوبى بِ جش قسوت ّبي سبسُ اي ًظيز تيزّب ،ستَى ّب ،كف
ّب ٍّ ...ستٌد .هَاردي ًظيز پٌجزُ ّب ،رايبًِ ّب ،فبيل ّب ٍ اشيبء داخل آًْب ،تجْيشات گزهبيشی ،سزهبيشی،
تجْيشات پششکی ،هٌببغ رٍشٌبيی ًٍ ...وًَِ ّبيی اس اجشاء غيزسبسُ اي هَجَد در هزاكش بْداشتی درهبًی ٍ خبًِ ّبي
بْداشت ّستٌد.
در بؼضی هَارد در ٌّگبم ٍقَع سلشلِ هوکي است ػليزغن بز جبي هبًدى سبختوبى ،آسيب ديدگی اجشاء غيزسبسُ اي
ببػث آسيب جبًی ،خسبرت هبلی ٍ كبّش كبرآيی يب بْزُ ٍري هزاكش بْداشتی درهبًی ٍ خبًِ ّبي بْداشت در ارائِ
خدهبت بْداشتی درهبًی بِ هزدم آسيب ديدُ شَد .لذا اًجبم توْيدات السم بزاي پيشگيزي اس ٍقَع پيبهدّبي سَء
هَرد اشبرُ ضزٍري است .در ّويي راستب ايي راٌّوب بب ّدف كبّش آسيب اجشاء غيزسبسُ اي در هزاكش بْداشتی
درهبًی ٍ خبًِ ّبي بْداشت تدٍيي گزديدُ است.
هبدُ  -1اصغالحات تىاس سفتِ دس ایي ساٌّوا تِ ؿشح صیش تقشیف هی گشدًذ:
 جببجب كزدى (چيدهبى هٌبسب)تِ هقٌای تغییش هىاى ٍ جاًوایی هٌاػة اؿیایی اػت وِ دس هَلقیت خغشًان لشاس گشفتِ اًذ ٍ تا اًجام ایي واس هَاسد خغش واّؾ
هی یاتذ .یىی اص الذاهاتی اػت وِ دس تؼیاسی اص هَاسد خغش سا واّؾ هی دّذ.
 ايجبد هحدٍديت جْت حزكتتِ هقٌای هحذٍد وشدى جاتجایی تشای اؿیاء ٍ ٍػایل هـخصی ًؾیش ػیلٌذسّای گاص ،تخت ،پاساٍاى ،پایِ ّای چشخ داس ٍ ...تا
اػتفادُ اص افؼاس ،واتل ،صًجیش ،تؼوِ ٍ ...هی تاؿذّ .وچٌیي اػتفادُ اص هاًـ یا ػپش تشای هحذٍد وشدى داهٌِ حشوت افضایی وِ
اهىاى لغضؽ داسًذ ًیض دس ایي تقشیف لشاس هی گیشد.
 هْبر كزدىتِ هقٌای اتصال ٍػایل ٍ تجْیضات تِ اجضاء ػاصُ ای ػاختواى ًؾیش وف ،دیَاس تا اػتفادُ اص پیچ ّای هْاسی ،فضَ حائل تٌذً ،ثـی
فَالدی ٍ ...اػت وِ تِ عَس ٍػیـ هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد.
 اتصبالت اًؼطبف پذيزتِ هقٌای اػتفادُ اص اتصاالت اص جٌغ اًقغاف پزیش تشای لَلِ ّا ٍ واًال ّا دس هحل فثَس اص دسص اًمغاؿ یا دس هحل اتصال تِ
تجْیضات ثاتت هی تاؿذ.
 درس اًقطبعفاصلِ ای وِ تیي ػاختواى ّای هجاٍس یا دٍ تخؾ یه ػاختواى تِ هٌؾَس تأهیي اهىاى حشوت ًؼثی آًْا تقثیِ هی ؿَد.
 -ايجبد تکيِ گبُ ّب

ایي الذام دس ػاختواى ّا تِ هقٌای ایجاد تىیِ گاّْای اضافِ اػت وِ تِ عَس هقوَل دس هَسد اؿیاء هقلك ٍ آٍیضاى اص ػمف ّا
واستشد داسد.
 اصالح  /تغييزتِ هقٌای جایگضیٌی ٍ تغییش دس اؿیائی تا پتاًؼیل آػیة سػاًی فشاٍاى تا اؿیائی تا پتاًؼیل آػیة سػاًی ووتش دس ٌّگام صلضلِ
اػت.
 افسبر يب كببل ايوٌیواتل ،صًجیش ٍ ...وِ تِ هٌؾَس هحذٍد وشدى حشوت جضء غیشػاصُ ای تِ واس هی سٍد.
هبدُ  -2تشای ولیِ اؿیاءٍ ،ػایل ٍ تجْیضات پضؿىی هَجَد دس هشاوض تْذاؿتی ،دسهاًی ٍ خاًِ ّای تْذاؿت تایذ عثك جذٍل
هٌذسج دس اًتْای ایي دػتَسالقول ،الذاهات واّؾ آػیة غیشػاصُ ای اًجام گیشد.
تبصزُ  :1دس هَاسدی وِ دس جذٍل تیـتش اص یه ساّثشد واّؾ آػیة غیشػاصُ ای تشای آًْا روش گشدیذُ اػت ،دس صَست ٍجَد
"يب" تیي ساّثشدّا اًجام یىی اص آًْا وافی ٍ دس صَست ٍجَد "ٍ" تِ هقٌای الضاهی تَدى اًجام ولیِ ساّثشدّا هی تاؿذ.
تبصزُ  :2دس صَستی وِ چٌذ فایل ،وتاتخاًِ ٍ یا لفؼِ یىؼاى دس وٌاس یىذیگش ٍجَد داؿتِ تاؿٌذ ،فالٍُ تش هْاس ًوَدى آًْا تِ
وف ٍ دیَاس ،تشای ایوٌی تیـتش هی تَاى اؿیاء هزوَس سا دٍ تِ دٍ تِ ٍػیلِ ًثـی یا حائل تٌذ اص تاال تِ یىذیگش هتصل ًوَد.
هبدُ  -3تا جاتجا وشدى اجؼام تلٌذ ٍ ػٌگیي ٍ چیذهاى هٌاػة آًْا تایذ اص تؼتِ ؿذى ساّْای خشٍجی ٍ دسب ّا تِ ٌّگام ٍلَؿ
ؿشایظ اضغشاسی جلَگیشی وشد.
هبدُ  -4اص گزاؿتي اؿیاء ٍ ٍػایل ػٌگیي دس تاالی ووذّا ،لفؼِ ّا ٍ ...وِ دس ٌّگام صلضلِ احتوال ػمَط ،ؿىؼتي ٍ پتاًؼیل
صذهِ صایی تِ افشاد داسًذ ،خَدداسی گشدد.
هبدُ  -5چیذهاى ٍػایل هَجَد دس لفؼِ ّا سا تایذ تِ گًَِ ای اًجام داد وِ اؿیای ػٌگیي دس عثمِ ّای پاییي ٍ اؿیای ػثه دس
عثمِ ّای تاالتش لشاس گیشًذ.
هبدُ  -6اص جاًوایی هیضّای واس ٍ تخت ّای هقایٌِ دس صیش یا ًضدیه پٌجشُ ّا ٍ ًَسگیشّای ؿیـِ ای خَدداسی گشدد.
هبدُ  -7ولیِ ٍػایل ٍ تجْیضات داسای دسب ًؾیش فایل ،وتاتخاًِ ،ووذ ،لفؼِ ٍ ...تایذ هجْض تِ لفل ٍ ولیذ تَدُ ٍ تقذ اص ّش تاس تاص
ؿذى هجذداً تؼتِ ٍ لفل گشدًذ.
هبدُ  -8ولیِ ٍػایل ٍ اتضاس هَسد اػتفادُ پضؿىاى ٍ ػایش پشػٌل تْذاؿتی دسهاًی تایذ دس ؽشٍف اػتیل دسب داس ًگْذاسی ٍ تِ
اًذاصُ هصشف سٍصاًِ دس دػتشع تاؿٌذ ٍ هاصاد آًْا دسٍى فایل ،ووذ ٍ یا لفؼِ ّای لفل ؿذُ لشاس گیشًذ.

هبدُ  -9دٍسُ ّای آهَصؿی دس خصَف واّؾ آػیة خغشات اجضاء غیشػاصُ ای تِ هٌؾَس افضایؾ آگاّی پشػٌل تذٍیي ٍ تِ
صَست دٍسُ ای تِ ولیِ پشػٌل ٍ واسوٌاى هشاوض تْذاؿتی دسهاًی ٍ خاًِ ّای تْذاؿت آهَصؽ دادُ ؿَد.
جدٍل راّبزدّبي كبّش آسيب اجشاء غيزسبسُ اي هَجَد در هزاكش بْداشتی درهبًی ٍ خبًِ ّبي بْداشت
رديف

شيئی /دستگبُ

راّبزد كبّش آسيب غيزسبسُ اي

1

صٌذٍق پزیشؽ

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

2

هیض

هْاس تِ وف

3

فایل

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای ٍ هجْض ًوَدى وـَّای فایل تِ لفل

4

وتاتخاًِ

5

لفؼِ

6

سایاًِ

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

7

چاپگش

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

8

اػىٌش

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

9

تلفي

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف

11

فاوغ

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف

11

یخچال

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

12

آب ػشدوي

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

13

سخت آٍیض پایِ داس

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

14

وفؾ پان وي

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

15

صٌذلی ّای هَجَد دس ػالي

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

16

ًیوىت

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

17

ٍایت تشد

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

18

اًَاؿ تاتلَّای دیَاسی

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

19

ػافت دیَاسی

هْاس تِ ػمف یا دیَاس ػاصُ ای

21

پٌجشُ ؿیـِ ای

هْاس وتاتخاًِ تِ دیَاس ػاصُ ای ٍ هْاستٌذی وتاتْا تا اػتفادُ اص حفاػ
ػیوی ،فلضی ٍ یا تؼوِ پالػتیىی ٍ اػتفادُ اص لفل تشای دسب
وتاتخاًِ ٍ
اػتفادُ اص چؼة ّای هحافؼ ؿیـِ دس صَست ٍجَد دسب ّای
ؿیـِ ای
هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای ٍ هْاستٌذی هحتَیات تا اػتفادُ اص حفاػ
ػیوی ،فلضی ٍ یا تؼوِ پالػتیىی ٍ اػتفادُ اص چفت یا لفل تشای
دسب لفؼِ ٍ اػتفادُ اص چؼة ّای هحافؼ ؿیـِ دس صَست ؿیـِ
ای تَدى لفؼِ

تقَیض ؿیـِ ّا تا ؿیـِ ّای ًـىي يب اػتفادُ اص چؼة ّای
هحافؼ ؿیـِ

شزح

رديف

شيئی /دستگبُ

21

دسب ؿیـِ ای

22

ًَسگیشّا

23

ٍػایل سٍؿٌایی (چشاك ػمفی،
لَػتش ،آٍیض چشاك ٍ)...

هْاس تِ ػمف ٍ ایجاد تىیِ گاُ

24

تجْیضات گشهایـی (تخاسی)

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

25

تجْیضات ػشهایـی (پٌىِ
ػمفی ،دػتی)

هْاس تِ ػمف یا دیَاس ػاصُ ای

26

لَاصم تضئیٌی

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

27

ػیؼتن تَْیِ هغثَؿ

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

28

تلَیضیَى

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

29

ٍیذئَ

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

31

پشٍطوتَس

ایجاد تىیِ گاُ

31

پاستیـي ّای داخلی (دیَاسّای
جذاوٌٌذُ غیشػاصُ ای)

راّبزد كبّش آسيب غيزسبسُ اي
تقَیض ؿیـِ ّا تا ؿیـِ ّای ًـىي يب اػتفادُ اص چؼة ّای
هحافؼ ؿیـِ
تقَیض ؿیـِ ّا تا ؿیـِ ّای ًـىي يب اػتفادُ اص چؼة ّای
هحافؼ ؿیـِ

هْاس تِ وف
هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای ٍ اػتفادُ اص چفت یا لفل تشای دسب ووذ

32

اًَاؿ ووذ (فایل ،لثاع،
سختىي ٍ)...

33

آیٌِ دیَاسی

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

34

یًَیت دًذاًپضؿىی

هْاس تِ وف

35

ووپشػَس

هْاس تِ وف

36

هیىشٍهَتَس

هْاس تِ وف

37

آهالگاهاتَس

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

38

فَس

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

39

اتَوالٍ

هْاس تِ وف

41

دفیثشیالتَس

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

41

تخت هقایٌِ

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

42

تـه تخت

هْاس تِ تخت تِ ٍػیلِ ًَاس پاسچِ ای یا وـی

43

پاساٍاى

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

44

تشاًىاسد چشخذاس

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

45

پایِ ّای چشخ داس حاٍی
تجْیضات پضؿىی

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

ٍ هْاستٌذی هحتَیات داخل ووذ تا اػتفادُ اص حفاػ ػیوی ،فلضی ٍ یا
تؼوِ پالػتیىی

شزح

رديف

شيئی /دستگبُ

راّبزد كبّش آسيب غيزسبسُ اي

46

ٍیلچش

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

47

لگي گشد تا پایِ فلضی تلٌذ

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

48

ػیلٌذس اوؼیظى

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

49

وپؼَل اوؼیظى چشخ داس ٍ
هاًَهتش

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

51

اػتشیلیضاتَس تشلی

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

51

پایِ ػشم

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

52

تشالی

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

53

ًگاتَػىَج

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

54

ػاوـي

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

55

تشاصٍی تَصیي ًَصاداى

هْاس تِ ػغح یا دیَاس ػاصُ ای

56

تشاصٍی تَصیي تضسگؼاالى تا
لذػٌج

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

57

Warmer
چشاك هاٍساتٌفؾ

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

59

تاتَسُ

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

61

چشاك پایِ داس

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

61

ػًَیىیذ

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

62

َّد ػادُ هجْض تِ َّاوؾ

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

63

هیىشٍػىَج

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

64

ػاًتشیفیَط

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

65

Shaker
واًتش

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ
هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

67

اػپىتشٍفتَهتش

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

68

چشاك الىلی

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

71

دػتگاُ سادیَگشافی

هْاس تِ وف

71

دػتگاُ ثثَت ٍ ؽَْس

هْاس تِ وف

72

ادیَهتش غیشپشتاتل

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

73

اػپیشٍهتش غیشپشتاتل

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

74

وپؼَل آتؾ ًـاًی

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

75

جقثِ ووىْای اٍلیِ

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

76

دػتـَیی

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

77

واتیٌت آؿپضخاًِ

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای ٍ اػتفادُ اص چفت یا لفل تشای دسب واتیٌت

58

66

هحذٍدیت داهٌِ حشوت

شزح

رديف

شيئی /دستگبُ

راّبزد كبّش آسيب غيزسبسُ اي

78

ػواٍس ،وتشی ٍ...

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

79

اجاق گاص

هْاس تِ وف

81

وپؼَل گاص آؿپضخاًِ

هْاس تِ وف یا دیَاس ػاصُ ای

81

هایىشٍفش

هْاس تِ ػغح تِ ٍػیلِ چؼة هخصَف یا تؼوِ

82

ًشدتاى

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

83

آتگشهىي

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

84

سادیاتَس

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

85

تاتلَ تشق

هْاس تِ دیَاس ػاصُ ای

86

هحل اتصال لَلِ ّا تِ هخاصى

اػتفادُ اص اتصاالت اًقغاف پزیش

87

اتصاالت ػیؼتن لَلِ وـی ٍ
واًال ّا

اػتفادُ اص اتصاالت اًقغاف پزیش

88

لَلِ ّا ٍ داوت ّای تأػیؼات

اتصال تِ اجضاء ػاصُ ای

89

ػمف ّای وارب

اتصال تِ اجضاء ػاصُ ای

91

ًشدُ ّا

اػتفادُ اص هْاس لائن فلضی

91

ساُ پلِ ّا

اتصال تِ اجضاء ػاصُ ای

شزح

