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Abstract 
Background and Aim: Medical centers are among the most important healthcare facilities and following 

safety rules is of great importance because of the potential hazards existing in such places. Following safety 
rules is for preventing or reducing accidents by removing or controlling hazards. This research aims to identify 
and assess the risks related to the intensive care unit (ICU); a case study in hospital, department of brain and 
neurosurgery, by using energy trace and barrier analysis (ETBA). 

Methods: This is a descriptive-analytical study done on the ICU of hospital (department of brain and 
neurosurgery) in order to identify and assess the risks by the use of ETBA method in 2019. All data were 
analyzed by using SPSS 23 software, then the central criteria were used for data description, and analytical 
criteria were used for analyzing the data. 

Results: According to the filled-out ETBA worksheets, 10 energy types and 35 risks were identified. As 
shown in MIL-STD882B, 13 risks were at the unacceptable level, 17 risks undesirable, and 5 risks acceptable 
with conditions. 

Conclusion: The most dangerous identified energies in the ICU have included the explosion of pressured 
cylinders, electrocution, fire caused by electricity, slipping, falling off the bed because there is no bed-side 
closed sign, infections, and medical wastes. Considering the sensitivity of the participants under the study and 
also high probability of unacceptable risks, controlling actions, corrective actions, appropriate management 
techniques for making the environment safe and reducing the probability of accidents have been implemented so 
that both patients and staff would be safe. 
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از  یکی ژهیو يدر بخش مراقبت ها) ETBA(موانع  زیو آنال يانرژ یابیبه روش رد سکیر یابیارز
 تهران يها مارستانیب

  
 *،2یپورتق نیغالمحس ،1یکاوه رستم

 
  .رانی، تهران، ا)عج.. (ا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يبهداشت حرفه ا یارشد، گروه مهندس یکارشناس1

 .رانی، تهران، ا)عج.. (ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یپژوهشکده سبک زندگ ه،یبهداشت و تغد قاتیمرکز تحق ار،یدانش2
  

 دهکیچ
وجود مخاطرات  لیباشد که بدل یم یدرمان  یخدمات بهداشت يارائه دهنده  ينهادها نیاز مهم تر یکیها  مارستانیب :فهدزمینه و 

کاهش حوادث از  ایو  يریشگیبه منظور پ یمنیاصول و مقرارات ا تیرعا. برخوردار است ییباال تیدر آن از اهم یمنیاصول ا تیخاص رعا
و ارزیابی ریسک خطرات موجود با استفاده از روش ردیابی  ییپژوهش با هدف شناسا نیا. ردیگ یحذف و کنترل مخاطرات صورت م قیطر

 .انجام شده است  )ICU( ژهیو يدربخش مراقبت ها )ETBA( ها انرژي و تحلیل حفاظ
بیمارستان انجام گرفت که جهت  ICU  در بخش 1398است که در سال  یلیتحل-یفیپژوهش حاضر از نوع مطالعات توص :ها روش

 يسپس از شاخص ها دیگرد SPSS 23داده ها وارد نرم افزار . استفاده شده است ETBAریسک از روش  شناسایی خطرات و ارزیابی
  دیداده ها استفاده گرد لیو تحل هیتجز يبرا یلیتحل يداده ها و شاخص ها فیتوص يبرا يمرکز

شد که براساس  ییمورد خطر شناسا 35و ينوع انرژ 10در مجموع   ET&BA کیشده تکن لیتکم يبراساس کاربرگ ها: ها یافته
 دیمورد قابل قبول با تجد 5مورد نامطلوب و  17قبول،  رقابلیغ سکیسطح ر يخطر دارا 13تعداد   MIL-STD882Bجدول استاندارد 
  دینظر برآورده گرد

تحت فشار،  يلندرهایشامل خطر انفجار س ICUشده در بخش  ییشناسا يها يانرژ نیو خطرناك تر نیمهم تر: گیري نتیجه
از  یو خطرات ناش ی، عوامل عفونBed Sideبه علت عدم مهار  ماریخوردن، افتادن ب زیاز برق، ل یناش يو آتش سوز یخطربرق گرفتگ
اقدامات  ،یقابل قبول، مداخالت کنترل ریجامعه مورد مطالعه و باال بودن خطرات غ تیبا توجه به حساس. باشد یم یمواد زائد پزشک

بخش  نیو پرسنل در ا مارانیب يو کاهش احتمال وقوع حوادث برا طیمح يساز منیمناسب در جهت ا یتیریمد يو راهکارها یحاصال
  .بعمل آمده است

 ET&BA مارستان،یب سک،یر یابیخطرات، ارز ییشناسا :ها کلیدواژه
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 347/  ژهیو يدر بخش مراقبت ها) ETBA(موانع  زیو آنال يانرژ یابیبه روش رد سکیر یابیارز

J Mil H Prom                                                 2021, Vol. 2, No. 2 

  مقدمه
 يارائه دهنده  ينهادها نیاز مهم تر یکیها  مارستانیب

وجود مخاطرات  لیباشد که بدل یم یو درمان یخدمات بهداشت
. برخوردار است ییباال تیدر آن از اهم یمنیاصول ا تیخاص رعا

کاهش  ایو  يریشگیبه منظور پ یمنیاصول و مقرارات ا تیرعا
. )1(ردیگ یحذف و کنترل مخاطرات صورت م قیحوادث از طر

ایمن سازي "با عنوان  2009شعار روز جهانی بهداشت در سال 
 یمنیا تیجهت تاکید بر اهم "اضطراريها در شرایط  بیمارستان

نام گذاري ) WHO(از سوي سازمان جهانی بهداشت   مارستانیب
به علت وجود شرایط خاص در بیمارستان از نظر تجمع . )2(شد 

وجود تجهیزات و دستگاه هاي  بیمار،افراد، حضور افراد ناتوان و 
ل متفاوت و پیچیده، مواد شیمیایی و عفونی مصرفی، مواد قاب

اصول  تیاشتعال، مواد شیمیایی سرطانزا و اشعه هاي یونیزان رعا
در سازمان  یمنیا تیو اهم تیحساس. )3(است  ارمهمیبس یمنیا

و  نیهر کشور قوان یاست که طبق قانون اساس يها تا حد
. )4(شده است  نیآن بخش تدو يبرا یخاص اتمقرر

 یتوان در چند مورد بررس یم مارستانیدر ب یمنیا ياستانداردها
و کارکنان  نیمراجع یمنیا -2 مارانیب یمنیا -1: کرد که شامل

باشد  یم ساتیو تاس یکیزیمنابع ف یمنیا- 4 زاتیتجه یمنیا -3
آتش  لیقبدر صورت عدم رعایت اصول ایمنی، حوادثی از . )5(

سوزي و برق گرفتگی و مواجهه با مقادیر غیر مجاز عوامل 
محیط کار، اجتناب ناپذیر خواهد بود، به طور مثال مخاطره آمیز 

توان به حادثه آتش سوزي در بیمارستان کلکته هندوستان که  یم
شد، ) نفر از پرسنل 4بیمار و  85( نفر  89منجر به کشته شدن 

سالمت، به  تیفیمسائل در ک نیتر مهماز  یکی. )6(اشاره کرد 
و  ماریب یمنیمراقبت است که ا تیفیک یدر مراکز درمان ژهیو

و کارکنان  ماریب یمنیبهبود ا. ازعناصرمهم آن است یکیپرسنل 
 لیاز قب گهید يبلکه به فاکتورها ستین ینیموضوع بال کیتنها 

 يتوان به معنا یرا م یمنیا. )7(دارد  یبستگ یمنیو ا تیحفظ امن
الزم، کم  یاز حوادث در نظر گرفت، نداشتن آگاه يریشگیپ

 یمنیا تیاهم یمارستانیب زاتیبه تجه مارانیب یو وابستگ یتحرک
به نظر می رسد مسائل مربوط . )8(سازد  یرا آشکار م مارستانیب

هاي  ها که از جمله سازمان به حوادث و ایمنی در بیمارستان
پیچیده می باشند نه تنها از نظر اقتصادي، بلکه به لحاظ ماهیت 

به دلیل وجود شرایط . میت چشمگیري هستندانسانی، داراي اه
ها از جمله وجود تجهیزات مختلف، کاربرد  ویژه در بیمارستان

عوامل فیزیکی و شیمیایی در واحدهاي تشخیص و درمان و قرار 
داشتن در معرض عوامل بیولوژیکی نظیر انواع میکروارگانیسم 

ز لحاظ هاي بیماریزا و ماهیت مداخالت، کارکنان بیمارستان هم ا
جسمی در معرض خطرند و هم از  لحاظ روانی خسته و مستعد 

یک عامل بزرگ و موثر در بروز حوادث . )9(آسیب می باشند 
بی احتیاطی در . است) بی احتیاطی(ناشی از کار، عملکرد ناایمن 

شرایط ناایمن معموال نتیجه ناآگاهی از چگونگی انجام کار می 

تاکید بر ابعاد ایمنی، کمک بسیار  بنابراین آموزش شغلی با. باشد
 جادیموثري درانگیزش کارکنان، رفع مشکالت و کاهش حوادث ا

 78/2کار، ساالنه  یالملل نیطبق آمار سازمان ب. )10(می کند 
 یاز کار جان خود را از دست م ینفر به علت حوادث ناش ونیمل

 درحال حاضر. )11(شوند  یم بینفر دچار آس ونیلیم 374دهند و 
 نیدر جهان و دوم ریعامل مرگ و م نیاز کار سوم یحوادث ناش

به  يبعد از حوادث تصادفات جاده ا رانیدر ا ریعامل مرگ و م
و  یچون سقوط از ارتقاع، برق گرفتگ یحوادث. دیآ یشمار م
به  ریم ومرگ  يعلت ها نیار آن از مهم تر یناش یسوختگ

 یقانون یطبق آمار سازمان پزشک کهیبه طور دیآ یحساب م
گزارش شده  1394مورد حوادث منجر به مرگ در سال  1494
 10544کار  یگزارش اداره کل بازرس نیطبق آخر. )12(است 

حادثه  وعیش بیگزارش شده که ضر 1394مورد حادثه در سال 
  . )13(بوده است  79سال برابر با  نیدر ا

ش آگاهی پرسنل مختلف نشان دادند که افزای مطالعات
، )تشویق و تنبیه (، بهبود نظام انگیزشی )یمدیریت دانش ایمن(

مدیریت مشارکت ایمنی کارکنان، ایجاد توازن و تعادل در کار و 
و ریشه یابی علل تعارضات بین اهداف ) زمان سنجی مجدد(زمان 

جهت ارتقاء  نهاداتیایمنی و عملیاتی می تواند به عنوان پیش
سطح نگرش کارکنان به ایمنی و در نهایت کاهش زمینه هاي 

روز افزون علم  شرفتیپ. )14(بروز رفتارهاي نا ایمن مطرح گردند 
 يشده و ازسو شیرفاه و آسا شیسو موجب افزا کیوصنعت از

شده  يشتریب يها بیسبب به وجود آمدن مخاطرات و آس گرید
به  یقابل جبران ریغ یو جان یمال اتاست هرساله حوادث، خسار

 شتریشود که ب یوارد م ستیز طیو مح زاتیتجه ،یانسان يروین
 ،ینیب شیآن پ تیریو مد سکیر یابیتوان با ارز یحوادث م نیا
 یابیمخاطرات و ارز ییشناسا يامروزه برا. و کاهش داد يریشگیپ
از  یکیوجود دارد که  يمتعدد ياز آنها روش ها یناش سکیر
. است)  ETBA(موانع  زیو آنال يانرژ یابیروش ها، روش رد نیا
اهداف بالقوه  ،يانرژِ ریمس ،ينوع انرژ ییروش با شناسا نیا

کارا  یروش) کنترل کننده يها ستمیس( زموانعیرسان و آنال بیآس
و آموزنده  نیتر ياز کاربرد یکی ETBA. )15(و مناسب است 

ها  ستمیس یمنیا یبررس يابر نیدر دسترس محقق يابزارها نیتر
و درخت  یتیریمد شیاز اصول پا یبرخ هیباشد که برپا یم
منطق  نیبراساس ا ETBA. بنا نهاده است) MORT( سکیر

از حادثه در اثر تبادالت  یخسارت ناش"شکل گرفته است که 
 زات،یانسان، تجه(از حفاظ ها به اهداف  يناخواسته عبور انرژ

دهند، به  یمعرض تماس رخ م رد) ستیز طیکار و مح طیمح
به عنوان علت بروز حادثه  يانرژ یبررس.  )16( دیآ یوجود م

و ) 1963( ونیمطرح شد سپس ه) 1961( بسیبار توسط گ نیاول
آن ارائه  ي هیخود را بر پا يانرژ يمدل ها) 1967(مک فارلند 

  . )15(دادند 
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 یپورتقو  یرستم/  348

  1400، 2 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

 يحادثه  یکه هسته بررس MORTحوادث روش یبررس در
در رتبه  دادهایرو ياست، بعد از روش واکاو ETBAآن روش 

به عنوان  ETBA. قرار دارد ستمیس یمنیا یابیدوم جهت ارز
خطرات  ییو شناسا ستمیس یمنیا یدر بررس دیمف کیتکن کی

 طخ یمنیا یابیمثال ، مطالعه ارز يبرا. )17(شناخته شده است 
گلوکز و  يدیشرکت تول کیدر  ETBAگلوکز به روش  دیتول

در حال ساخت  ياز طرح ها یکی یمنیا یابیمطالعه ارز نیهمچن
و  ییبه منظور شناسا هیدرمنطقه عسلو یمیپتروش عیوساز صنا

. )18(بکارگرفته شده است  ETBAخطرات به روش  یابیارز
 يانرژ ییو همکاران شناسا ینژاد عل 1387در سال  نیهمچن

 یمیصنعت پتروش کیدر  عیموجود در مخازن گاز ما يوحفاظ ها
را مورد مطالعه قرار ETBAو   FMEAبا استفاده از روش هاي 

کالن  یابیجهت ارز  ETBAدادند و نشان دادند که روش 
جهت ارائه اقدامات    FMEAو  يانرژ ییو شناسا ستمیس

در   يمورد العهمط کی. )19(و کارآمد است  دیمف يابزار یکنترل
البرز واقع در استان  یهر صنعتدر ش يگر ختهیکارخانه ر کی

به عمل  ETBAبه روش یتوسط زراوشان 1388در سال نیقزو
تونل انتقال  يحفار يدر پروژه  یفیتوص يمطالعه مورد. )20(آمد 

آب کرج به منظور تجزیه و تحلیل ریسک عملیات حفاري 
انرژي و آنالیز مانع انجام گرفت  یمکانیزه با استفاده از روش ردیاب

 نیروش، در ا نیا ییموضوع و کارا تیبا توجه به اهم. )21(
 کیبا استفاده از تکن سکیر یابیو ارز ییپژوهش با هدف شناسا

 مارستانیب ICUدر بخش   FMEAموانع  زیو آنال يانرژ یابیرد
 سکیر يبند تیسطح و اولو نییموجود، تع يحفاظ ها یابیبه ارز

  .پرداخته شده است تیریها در جهت رفع و مد
  ها روش

است  و بصورت  یلیتحل -یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر 
در  بخش مراقبت  سکیر یابیمخاطرات و ارز ییبه شناسا يمورد

. پرداخته است 1398تهران در سال  مارستانیاز ب یکی ژهیو يها
 یتخصص میت يپژوهش با همکار نیاطالعات در ا يجمع آور

 زریواش، سوپربخ ریمد سات،یمتشکل از سرپرست گروه تاس
به  يو کارشناس بهداشت حرفه ا یپرستاران، کارکنان خدمات

و  يمشاهده ا ياست  و از روش ها رفتهینفر صورت پذ 8تعداد 
Walking-Talking Through Method  مصاحبه باز با ،

مخاطرات . صورت گرفته است نیشیکارشناسان و مطالعات پ
-MILطبق استاندارد  سکیو سطح ر دیگرد ییشناسا

STD882 )یطیمح ستیو ز یمنیبهداشت،ا یاستاندارد نظام 
  . )22( دیگرد يبند تیمحاسبه و اولو)  کایآمر

  . باشد یم ریپژوهش در پنج گام به صورت ز نیانجام ا روش
  سمیموجود در س يها يانواع انرژ ییشناسا .1
  ستمیها در س يانرژ یابیرد .2
  حفاظ ها و موانع موجود یابیو ارز ییشناسا .3
  موجود يها سکیر يمحاسبه و طبقه بند .4
  )23(.  یکنترل يو ارائه راه حل ها سکیکنترل ر .5
 يبرا يبه تخصص قابل مالحظه ا ازیدر گام اول اغلب ن 
از  نانیجهت اطم. موجود است يحضور انواع انرژ ییشناسا
تفاده اس يانرژ ستیموجود از چک ل يها يتمام انرژ ییشناسا

 ییشناسا يمنابع و سرچشمه ها یستیدرگام دوم، با.  شده است
ها و موانع  ظحفا دیدرگام سوم با. گردد یابیآن رد انیشده و جر

دستورالعمل  ،یتیریمد ،یمکان ،یکیزیچون موانع ف یموانع(موجود 
مقابله از رها شدن  يبرا) ینظارت و سرپرست يها و روش ها

در گام چهارم . )24(شوند  یابیو ارز ییشناسا يانرژ ي ناخواسته
شده  طبق استاندارد  ییشناسا يها يهرکدام از انرژ سکیر

MIL-STD882  گردد یم يطبقه بند سکیر سطحمحاسبه و .
استاندارد با توجه به دو فاکتور شدت خطر  نیدر ا سکیسطح ر

پنچ دسته (و احتمال خطر) یو جزئ يمرز ،یانواع فاجعه بار، بحران(
. گردد یمحاسبه م) ممکن ریو غ دیمحتمل، گاه به گاه ، بع مکرر،

که عناصر  دهد یرا نشان م سکیر یابیارز سی، ماتر 2جدول 
 بیشدت خطر وجدول احتمال وقوع خطر را با هم ترک جدول

 ریسطوح قابل قبول و غ نیتخم يموثر برا يکرده است و ابزار
توسط  سیماتر نیا. فراهم آورده است سک،یقابل قبول ر

در . شده است شنهادیپ MIL-STD882Bاستاندارد توسط 
 یمورد بررس سکیکنترل ر يها نهیدرگام پنجم گز ت،ینها

  .شوند یمناسب انتخاب م يها نهیوگز رفتهقرارگ
نشان  ریدر ز MIL-STD882Bروش استاندارد  جداول

  .داده شده است
  

  
  )ETBA (8نمونه کاربرگ روش : 1جدول 

سطح ریسک   کنترل هاي موجود  نحوه اثر  اهداف بالقوه  مقدار و نوع انرژي  نام انرژي
  اولیه

بعد از (سطح ریسک ثانویه   کنترل هاي پیشنهادي
  )کنترل ریسک اولیه

جریان برق مستقیم و   الکتریسته
  متناوب

مرگ و   انسان
  سوختگی

  هاي حرارتیرله  1B  فیوز هاي حرارتی
  حفاظ جان

2E 
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  )25(حفاظ ها  یابیو ارز سکیشدت ر ینحوه نمره ده: 2جدول 
  شدت خطر  وضع کنترل هاي موجود  نمره

  خسارات جزئی و آسیب جزئی براي انسان  سیستم کامال اثر بخش براي کنترالنرزي وجود دارد  1
  خسارات جزئی و  سه روز مرخصی به علت آسیب به انسان  سیستم براي کنترل وجود دارد اما جاي بهبودي دارد  3
  )دو هفته مرخصی(خسارات و آسیب جدي   سیستم براي کنترل وجود دارد اما اثربخشی الزم را ندارد  5
خسارات خیلی جدي و مصدومیت و آسیب که موجب از   سیستم براي کنترل وجود دارد اما قابل اعتماد نیست  7

  کارافتادگی دائم شود
  خسارات فاجعه بار و مرگ و میر انسان  سیستمی جهت کنترل انرژي وجود ندارد  9

  
  

  MIL-STD882Bطبق  سکیر سیماتر: 3جدول 

  
مربوط به گام سوم روش انجام پزوهش است که به  2جدول 

 .پردازد یحفاظ ها و موانع موجود طبق شدت خطر م ییشناسا
است که به  سکیر یابیچهارم از ارزمربوط به مرحله  3جدول

-MILاستاندارد  سیبا استفاده از ماتر سکیمحاسبه سطح ر
STD882B  سکیر 2با توجه به جدول . پرداخته شده لست 

قابل  ریغ يها سکیقرار گرفته اند ر "قرمز "که در منطقه  يها
قبول با  لقاب "زرد "نامطلوب، منطقه  "ینارنج"قبول، منطقه 

 .قابل قبول را نشان داده است "دیسف"نظر و منطقه  دیتجد
  نتایج

در   ET&BA کیشده تکن لیتکم يبراساس کاربرگ ها
شد که براساس  ییمورد خطر شناسا 35و ينوع انرژ 10مجموع 

 يخطر دارا 13تعداد   MIL-STD882Bجدول استاندارد 
مورد قابل  5مورد نامطلوب و  17قبول،  رقابلیغ سکیسطح ر
 ساریب ژهیو يواحد مراقبت ها. دینظر برآورده گرد دیبا تجدقبول 

و  یمداخالت کنترل لیدل نیاست به هم تیحساس و حائز اهم
کارکنان مشغول در واحد به کار گرفته  هیالزم به کل يآموزش ها

توانند حوادث  یموجود که م يها ينوع انرژ نیمهم تر. شد
و اتصالت  ستهیالکتر انیبه بارآورند عبارتند از جر یجبران رقابلیغ

و  یزا، مواد زائد پزشک يماریو ب یازآن، عوامل عفون یناش
 يها سکیر یفراوان 4در جدول . تحت فشاراست يلندرهایس

 .شده نشان داده شده است ییشناسا

 
  ICUشده در واحد  ییشناسا يها سکیر یفراوان: 4جدول 

  
  MIL-STD882Bطبق استاندارد  سکیسطح ر يطبقه بند:  5جدول 

  شاخص ریسک  طبقه بندي ریسک  ها فراوانی یافته
13  1A 1B 1C 2A 2B 3A  غیرقابل قبول  
17  1D 2C 2D 3C 3B  نامطلوب  
5  1E 2E 3D 3E 4B 4A  قابل قبول با تجدید نظر  
0  4C 4D 4E  قابل قبول بدون تجدید نظر  

 شدت اثر
 احتمال وقوع

 )4(جزئی  )3( مرزي )2(بحرانی )1(بار  فاجعه

 1A 2A 3A 4A (A)مکرر 

 1B 2B 3B 4B (B)محتمل 

 1C 2C 3C 4C (C) گاه به گاه

 1D 2D 3D 4D (D)خیلی کم

 1E 2E 3E 4E (E)غیر محتمل

مجموع  
  4E  4D  4C  4B  4A  3E  3D  3C  3B  3A  2E  2D  2C  2B  2A  1E  1D  1C  1B  1A  خطرات

کد 
  ارزیابی

  فراوانی  0  5  1  0  0   2  4  4  0  0  1  11  2  5  0  0  0  0  0  0  35
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 یپورتقو  یرستم/  350

  1400، 2 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

 ییشناسا يها ينشان داده است که انرژ 5و 4جداول  جینتا
قابل  ریغ سکیسطح ر يدارا) درصد 37(مورد آنها  13شده 

مورد  5نامطلوب و  سکیسطح ر) درصد  48(مورد  17قبول، 
نظر بوده  دیقابل قبول با تجد سکیسطح ر يدارا) درصد15(

 شده  ییشناسا يها يانرژ سکیسطح ر یفراوان نیشتریاست و ب
  . بوده است 2Bو 3B ،1B ،3D ،2Cمربوط به سطح  بیبه ترت

 کیشده تکن لیتکم يبه عنوان نمونه از کاربرگ  ها ریز جداول
ET&BA آورده ییمایو مواد ش ستهیالکتر يها يانرژ يبرا 

.شده است
 

 ستهیالکتر يمربوط به انرژ سکیر یابیکاربرگ ارز: 6جدول 

سطح 
ریسک 
 ثانویه

 کنترل هاي پیشنهادي
سطح 
ریسک 

 اولیه
 نحوه تاثیر کنترل هاي موجود

اهداف 
 بالقوه

 کد انرژي نوع انرژي

2E   تعویض / قفل کردن درب تابلو
جانمایی / سیم و اجزاي معیوب 

کپسول آتش نشانی نوع دي اکسید 
مستند سازي / کربن کنار تابلو

برچسب / تعمیرات و نگهداري 
/ اعالن خطر بروي تابلوها گزاري

افزایش روشنایی جلوي تابلو برق 
  ها

2C  نصب و تعبیه فیوز
بسته بودن درب / 

مجهز به / تابلو 
 سیستم ارت

برق گرفتگی، مرگ، شکستگی، 
 سوختگی، جراحت

تابلوهاي   انسان
  برق

1_1  
انرژي 

  خرابی دستگاه،  2E  2C  الکتریسته
  سوختگی دستگاه

  تجهیزات

3E  1B   آتش سوزي و ازبین رفتن وسایل
  و تجهیزات

محیط 
  کاري

3E   استفاده از سیم و کابل ها متناسب
جمع آوري سیم / با آمپرجریان 

کوتاه کردن سیم و / هاي معیوب 
آموزش کارمنان در ارتباط / کابل ها

نصب / با مسائل ایمنی برق
  برچسب آموزشی

2C استفاده از فیوز /
 سیستم ارت

مرگ، شکستگی، برق گرفتگی، 
 سوختگی، جراحت

تجهیزات   انسان
  الکتریکی

3E  1B  ،خرابی دستگاه  
  سوختگی دستگاه

  تجهیزات

4C  1B   آتش سوزي و ازبین رفتن وسایل
  و تجهیزات

محیط 
  کاري

3E   استفاده از سیم و کابل ها متناسب
جمع آوري سیم / با آمپرجریان 

کوتاه کردن سیم و / هاي معیوب 
آموزش کارمنان در ارتباط / هاکابل 

نصب / با مسائل ایمنی برق
  برچسب آموزشی

1C استفاده از فیوز /
 سیستم ارت

برق گرفتگی، مرگ، شکستگی، 
 سوختگی، جراحت

جریان   انسان
  برق

4D  1B  ،خرابی دستگاه  
  سوختگی دستگاه

  تجهیزات

4D  1B   آتش سوزي و ازبین رفتن وسایل
  و تجهیزات

محیط 
  کاري

4D   نظافت المپ ها و شیشه ها /
تعمیر و تعویض المپ هاي معیوب 

  برطرف کردن اتصاالت/ 

3D  طراحی مناسب و
تعداد مناسب چراغ 

 هاي روشنایی

ضعف / مشکالت در بینایی 
 بینایی

    انسان
  روشنایی

  

  

  
 یرا نشان م ستهیالکتر يانرژ سکیر یابیارز جینتا 6جدول 

نوع  نینشان داده شده است ا 4دهد همان گونه که درجدول 
 6را داشته است و  سکیسطح ر نیخطر و باالتر نیشتریب يانرژ

 سکیمورد ر 5قابل قبول و  ریغ سکیسطح ر يخطر آن دارا
 یتیریو مد یسنامطلوب داشته است که بعد از انجام اقدامات مهند

  .است افتهیکاهش  يخطرها به طور قابل توجه ا سکیسطح ر
 

 ییمایمربوط به مواد ش سکیر یابیکاربرگ ارز: 7جدول 
سطح 
ریسک 
 ثانویه

 کنترل هاي پیشنهادي
سطح 
ریسک 

 اولیه

کنترل هاي 
 موجود

 نحوه تاثیر
اهداف 
 بالقوه

 کد انرژي نوع انرژي

3D   استفاده از / خشک کردن سطوح
/ استفاده از دستکش / ماسک فیلتردار 

رقیق سازي توسط آزمایشگاه مرکزي 
/ و تطبق با نونه رقیق سازي اولیه
آموزش به کلیه پرسنل در مورد 

  مخاطرات بهداشتی

2A 
استفاه از 
ماسک 
/ معمولی 

رقیق سازي 
محلول ها با 

 آب

سوختگی پوست، مشکالت 
 تنفسی آلرژي

  انسان
8-3  

محلول و 
حالل هاي 

  شیمایی

8 -  
مواد 

  شیمایی
3E  3B   ایجاد لکه و خرابی سطوح

  تجهیزات  کف و دیوارها

3E  3B   فسودگی و استهالك
  تجیزات

محیط 
  کاري
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3E   استفاده از سطل زباله  مجهز به پدال
/ پایی با پوشش کیسه هاي مقاوم 

تخلیه سریع زباله ها و دور کردن آنها 
نصب پوسترها و / از محیط بیمارستانی

تهیه لوازم / پمفلت هاي آموزشی
  حفاظت فردي به کارکنان

2B  کیسه هاي
مقاوم زرد 

ظروف / رنگ
  مقاوم زباله با

 

بریدگی، انتقال عفونت و 
  انسان  بیماري

8-10  
مواد زائد 
محیط   آلودگی آب و  خاك و هوا  4D  3B  پزشکی

  زیست

است که  ییایمیمربوط به مواد ش سکیر یابیارز 7جدول 
پرسنل  يخطر را برا نیشتریمورد استفاده ب ییایمیش يمحلول ها

 2دارد همان گونه که نشان داده شده است  یو کارکنان خدمات
مورد نامطلوب است به  3قابل قبول و  ریغ سکیر يخطر دارا

در )  يمداخله ا تقبل از انجام اقداما( هیاول سکیرسطح  یطورکل
بوده است که بعد از  سکیر سیقبول ماتر رقابلیمنطقه غ

آنها  يساز قیو رق يمرکز شگاهینمونه ها، توسط آزما شیآزما
 .است افتهیکاهش  يبه طور قابل توجه ا ينوع انرژ نیخطرات ا
  بحث

بخش مراقبت  تیو اهم  تیحساس لیدر مطالعه حاضر به دل
پژوهش حاضر با استفاده از  مارستانیدر هر ب) ICU( ژهیو يها

بخش  یمنیا تیوضع یموانع به بررس زیو آنال يانرژ یابیروش رد
ICU نیو خطرناك تر نیمهم تر. پرداخته شده است مارستانیب 

انفجار  طرشامل خ ICUشده در بخش  ییشناسا يها يانرژ
از  یناش يو آتش سوز یتحت فشار، خطر برق گرفتگ يلندرهایس

، Bed Sideبه علت عدم مهار  ماریخوردن، افتادن ب زیبرق، ل
  . است یمواد زائد پزشک یو خطرات ناش یعوامل عفون

و همکاران انجام شد نشان  یکه توسط زراوشان يمطالعه ا در
 دگاهیاز د ستمیس یمنیا یبررس يبرا  ETBAدادند که روش 

آنان نشان  جیشود و نتا یم هین و جامع به کار رفته و توصکال
نامطلوب  تیوضع سکیر 40شده  ییشناسا سکیر 154داد که از 

 نیشتریب ییایمیش يها يانرژ یدر بررس نیداشته است همچن
بوده  لرهایبرق و سوخت بو يمربوط به سوخت ژنراتورها سکیر

 تیوضع یجهت بررس 1392که در سال  یپژوهش. )20(است 
کرمان انجام شد نشان داده  یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیب

 یمنیاز لحاظ ا یمطلوب تیها وضع مارستانیکدام از ب چیشد که ه
 ژهیو يمربوط به بخش مراقبت ها یمنیا تیوضع نینداشتند بهتر

و بهداشت در بخش  یمنیا يدرصد استانداردها 65بوده که 
ICU یمنیا تیوضع یبررس يها افتهی. )5(شده است  تیرعا 

نشان داد که  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش يها مارستانیب
 يها مارستانیاز ب چکدامیدر ه قیکشف و اطفاء حر يها ستمیس

 يکپسول ها قیاطفاء حر ستمیو تنها س نداردمورد مطالعه وجود 
پژوهش انجام شده در دانشگاه علوم . )8(بوده است  یدست

مشکالت  يولوژینشان داد که در بخش راد النیگ یپزشک
اطفاء  يها ستمیآموزش کارکنان، س لیاز قب یمنیا تیریمد
مطالعات . )26(مناسب وجود دارد  ياضطرار يها یو خروج قیحر

صورت گرفته است  ستهیالکتر يخطرات انرژ مورددر  یمختلف

 نیو مهم تر نیاز خطرناك تر یکینشان داده است که برق  جینتا
 ياست و حوادث جد ETBA کیطبق تکن ستمیها در س کسیر

 ییروشنا تیوضع یابیدرخصوص ارز. )27(را به بار آورده است 
و همکاران انجام  يکه توسط گل محمد يکار مطالعه  طیمح

چشم، سردرد،  یتواند باعث خستگ یم یناکاف ییروشنا کهشد 
 1391که درسال  یپژوهش. )28(وبروز حوادث گردد  ییناینقض ب

 یآموزش يها مارستانیو همکاران در ب ينوروز نیتوسط ام
نشان داد که  جیانجام شد نتا رازیش یدانشگاه علوم پزشک

 تیریپرتوها و مد یمنیمربوط به ا سکیر نیو کمتر نیشتریب
مورد مطالعه  يها مارستانیدرصد ب 25بوده است که  یمنیا

متوسط داشتند  تیدرصد آنها وضع 75و  فیضع یمنیا تیوضع
 مارستانیمتعدد در ب یکیالکتر زاتیبه علت استفاده از تجه. )1(

از برق  یاز حوادث ناش يریشگیبرق جهت پ یمنیها توجه به ا
برخوردار است  ییت باالیبرق از اهم یمنیاصول ا تیرعا یگرفتگ
از  یناش قیگاز و احتمال حر يلندرهایاستفاده از س نیهمچن

ها جهت  مارستانیاقدامات الزم در ب ستیبا یانفجار آنها م
 1393که درسال  یپژوهش. )29( دیاز حوادث به عمل آ يریشگیپ

کرمان پرداخته  يها شگاهیدرآزما یمنیا يمولفه ها یبه بررس
 تیدر وضع یمنیا ياستانداردها تیکه رعا ادهنشان د جیشده نتا

مربوط  یمنیا يعدم تطابق استاندارها نیشترینبوده که ب یمطلوب
بوده  کیو مسائل ارگونوم ییمایانبار مواد ش یمنیا تیبه وضع

 سکیر یکه به بررس 1393پژوهش سال  جیطبق نتا. )30(است 
شده  هها پرداخت مارستانیب ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا يها

انسان مربوط به  يو اثرات آنها برو سکیعدد ر نیشتریاست ب
 یکیزیمربوط به عوامل ف سکیعدد ر نیو کمتر یکیولوژیمواد ب

 - یاختالالت اسکات یکه بررس یپژوهش. )31(بوده است 
پرداخته  1393درسال  نیقزو مارستانیدر ب یحمل دست یعضالن

درصد بوده که  75از  شیاختالالت ب نیا وعیشد نشان داد که ش
درصد  5/18و  منیدر محدوده ادرصد افراد مورد مطالعه  5/5

 - یدرصد دچار اختالالت اسکلت 75از  شتریو ب منیا تیوضع
  .)32(بوده اند  یعضالن
در بخش   ET&BAروش  سکیر یابیارز جیتوجه به نتا با
ICU سطح  يشده دارا ییدرصد خطرات شناسا 37  مارستانیب

 سکیسطح ر يدرصد خطرات دارا 48قابل قبول،  ریغ سکیر
نظر  دیقابل قبول با تجد سکیسطح ر يدرصد دارا15نامطلوب و 

  ییشناسا يها يانرژ سکیسطح ر یفراوان نیشتریبوده است و ب
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بوده  2Bو 3B ،1B ،3D ،2Cمربوط به سطح  بیشده به ترت
  .صورت گرفته است ریز یتیریو مد یاست اقدامات کنترل

نصب  لندرها،یمهار س  منیا ياستفاده از گار .1
حمل و نقل  وهیدر ارتباط با مخاطرات و ش یپوسترآموزش

  تحت فشار يلندرهایس
و  گریکدیو دستگاها از  زاتیالمقدرو تجه یحت يجداساز .2

   یصوت یجهت کاهش آلودگ رینصب صداگ
  یو اضاف وبیمع زاتیو انتقال تجه يجداساز .3
از  یموجود در ارتفاع و بازرس اءیمهار و محکم کردن اش .4

  آنها
  یو آموزش به کارکنان خدماتHouse keeping  تیرعا .5
برچسب ( Bed Side نصب برچسب هشدار بسته بودن   .6
  )یآموزش
قفل کردن  لیبرق از قب یمنیا شیجهت افزا ییراهکارها .7

کپسول آتش  ییجانما وب،یمع يو اجزا میس ضیدرب تابلو، تعو
و  راتیتعم يستند سازکربن کنار تابلو، م دیاکس ينوع د ینشان

 شیتابلوها، افزا ياعالن خطر برو يبرچسب گزار  ،ينگهدار
ارتباط با مسائل  درتابلو برق ها،آموزش کارمنان  يجلو ییروشنا

  یبرق و نصب برچسب آموزش یمنیا
 بلیاز ق ییمایمواد ش یمنیا شیجهت افزا ییراهکارها .8

استفاده از  لتردار،یخشک کردن سطوح، استفاده از ماسک ف
و تطبق با نونه  يمرکز شگاهیتوسط آزما يساز قیدستکش، رق

با  ییاستفاده از سطل زباله  مجهز به پدال پا ه،یاول يساز قیرق
زباله ها و دور کردن آنها  عیسر هیمقاوم، تخل يها سهیپوشش ک

  یآموزش ينصب پوسترها و پمفلت ها ،یمارستانیب طیاز مح
 هیاول سکیباال سطح ر ياز انجام اقدامات مداخله ا قبل

قبول و نامطلوب بوده  رقابلیغ بیدرصد به ترت 48و  37 يدارا
ذکر شده در باال  یرتیو مد یاست که بعد از انجام اقدامات کنترل

که سطح  کهیاست به طور افتهیکاهش  يبه طور قابل توجه ا
ابل قبول با ق سکیدرصد به سطح ر 90از  شیب هیثانو سکیر

 .است افتهیکاهش  دینظر و قابل قبول بدون تجد دیتجد

  گیري نتیجه
بخش مراقبت  تیو اهم  تیحساس لیدر مطالعه حاضر به دل

پژوهش حاضر با استفاده از  مارستانیدر هر ب) ICU( ژهیو يها
بخش  یمنیا تیوضع یموانع به بررس زیو آنال يانرژ یابیروش رد

ICU نیو خطرناك تر نیمهم تر. پرداخته شده است مارستانیب 
انفجار  طرشامل خ ICUشده در بخش  ییشناسا يها يانرژ

از  یناش يو آتش سوز یتحت فشار، خطر برق گرفتگ يلندرهایس
، Bed Sideبه علت عدم مهار  ماریخوردن، افتادن ب زیبرق، ل

  . است یمواد زائد پزشک یو خطرات ناش یعوامل عفون
و همکاران انجام شد نشان  یکه توسط زراوشان يمطالعه ا در

 دگاهیاز د ستمیس یمنیا یبررس يبرا  ETBAدادند که روش 
آنان نشان  جیشود و نتا یم هیکالن و جامع به کار رفته و توص

نامطلوب  تیوضع سکیر 40شده  ییشناسا سکیر 154داد که از 
 نیشتریب ییایمیش يها يانرژ یدر بررس نیداشته است همچن

بوده  لرهایبرق و سوخت بو يمربوط به سوخت ژنراتورها سکیر
 تیوضع یجهت بررس 1392که در سال  یپژوهش. )20(است 

کرمان انجام شد نشان داده  یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیب
 یمنیاز لحاظ ا یمطلوب تیها وضع مارستانیکدام از ب چیشد که ه

 ژهیو يمربوط به بخش مراقبت ها یمنیا تیوضع نینداشتند بهتر
و بهداشت در بخش  یمنیا يدرصد استانداردها 65بوده که 

ICU یمنیا تیوضع یبررس يها افتهی. )5(شده است  تیرعا 
نشان داد که  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش يها مارستانیب

 يها مارستانیاز ب چکدامیدر ه قیکشف و اطفاء حر يها ستمیس
 يکپسول ها قیاطفاء حر ستمیو تنها س نداردمورد مطالعه وجود 

پژوهش انجام شده در دانشگاه علوم . )8(بوده است  یدست
مشکالت  يولوژینشان داد که در بخش راد النیگ یپزشک

اطفاء  يها ستمیآموزش کارکنان، س لیاز قب یمنیا تیریمد
مطالعات . )26(مناسب وجود دارد  ياضطرار يها یو خروج قیحر

صورت گرفته است  ستهیالکتر يخطرات انرژ مورددر  یمختلف
 نیو مهم تر نیاز خطرناك تر یکینشان داده است که برق  جینتا
 ياست و حوادث جد ETBA کیطبق تکن ستمیها در س سکیر

 ییروشنا تیوضع یابیدرخصوص ارز. )27(را به بار آورده است 
و همکاران انجام  يکه توسط گل محمد يکار مطالعه  طیمح

چشم، سردرد،  یتواند باعث خستگ یم یناکاف ییروشنا کهشد 
 1391که درسال  یپژوهش. )28(وبروز حوادث گردد  ییناینقض ب

 یآموزش يها مارستانیو همکاران در ب ينوروز نیتوسط ام
نشان داد که  جیانجام شد نتا رازیش یدانشگاه علوم پزشک

 تیریپرتوها و مد یمنیمربوط به ا سکیر نیو کمتر نیشتریب
مورد مطالعه  يها مارستانیدرصد ب 25بوده است که  یمنیا

متوسط داشتند  تیدرصد آنها وضع 75و  فیضع یمنیا تیوضع
 مارستانیمتعدد در ب یکیالکتر زاتیبه علت استفاده از تجه. )1(

از برق  یاز حوادث ناش يریشگیبرق جهت پ یمنیها توجه به ا
برخوردار است  ییت باالیبرق از اهم یمنیاصول ا تیرعا یگرفتگ
از  یناش قیگاز و احتمال حر يلندرهایاستفاده از س نیهمچن

ها جهت  مارستانیاقدامات الزم در ب ستیبا یانفجار آنها م
 1393که درسال  یپژوهش. )29( دیاز حوادث به عمل آ يریشگیپ

کرمان پرداخته  يها شگاهیدرآزما یمنیا يمولفه ها یبه بررس
 تیدر وضع یمنیا ياستانداردها تیکه رعا ادهنشان د جیشده نتا

مربوط  یمنیا يعدم تطابق استاندارها نیشترینبوده که ب یمطلوب
بوده  کیو مسائل ارگونوم ییمایانبار مواد ش یمنیا تیبه وضع

 سکیر یکه به بررس 1393پژوهش سال  جیطبق نتا. )30(است 
شده  هها پرداخت مارستانیب ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا يها

انسان مربوط به  يو اثرات آنها برو سکیعدد ر نیشتریاست ب
 یکیزیمربوط به عوامل ف سکیعدد ر نیو کمتر یکیولوژیمواد ب

 - یاختالالت اسکات یکه بررس یپژوهش. )31(بوده است 
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پرداخته  1393درسال  نیقزو مارستانیدر ب یحمل دست یعضالن
درصد بوده که  75از  شیاختالالت ب نیا وعیشد نشان داد که ش

درصد  5/18و  منیدرصد افراد مورد مطالعه در محدوده ا 5/5
 - یدرصد دچار اختالالت اسکلت 75از  شتریو ب منیا تیوضع

  .)32(بوده اند  یعضالن
در بخش   ET&BAروش  سکیر یابیارز جیتوجه به نتا با
ICU سطح  يشده دارا ییدرصد خطرات شناسا 37  مارستانیب

 سکیسطح ر يدرصد خطرات دارا 48قابل قبول،  ریغ سکیر
نظر  دیقابل قبول با تجد سکیسطح ر يدرصد دارا15نامطلوب و 

  ییشناسا يها يانرژ سکیسطح ر یفراوان نیشتریبوده است و ب
بوده  2Bو 3B ،1B ،3D ،2Cمربوط به سطح  بیشده به ترت

  .صورت گرفته است ریز یتیریو مد یاست اقدامات کنترل
نصب  لندرها،یمهار س  منیا ياستفاده از گار .1

حمل و نقل  وهیدر ارتباط با مخاطرات و ش یپوسترآموزش
  تحت فشار يلندرهایس

و  گریکدیو دستگاها از  زاتیالمقدرو تجه یحت يجداساز .2
   یصوت یجهت کاهش آلودگ رینصب صداگ

  یو اضاف وبیمع زاتیو انتقال تجه يجداساز .3
از  یموجود در ارتفاع و بازرس اءیکردن اشمهار و محکم  .4

  آنها
و آموزش به کارکنان  House keeping  تیرعا .5
  یخدمات

برچسب ( Bed Side نصب برچسب هشدار بسته بودن   .6
  )یآموزش
قفل کردن  لیبرق از قب یمنیا شیجهت افزا ییراهکارها .7

کپسول آتش  ییجانما وب،یمع يو اجزا میس ضیدرب تابلو، تعو
و  راتیتعم يکربن کنار تابلو، مستند ساز دیاکس ينوع د ینشان

 شیتابلوها، افزا ياعالن خطر برو يبرچسب گزار  ،ينگهدار
ارتباط با مسائل  درتابلو برق ها،آموزش کارمنان  يجلو ییروشنا

  یبرق و نصب برچسب آموزش یمنیا
 بلیاز ق ییمایمواد ش یمنیا شیجهت افزا ییراهکارها .8

استفاده از  لتردار،یخشک کردن سطوح، استفاده از ماسک ف
و تطبق با نونه  يمرکز شگاهیتوسط آزما يساز قیدستکش، رق

با  ییاستفاده از سطل زباله  مجهز به پدال پا ه،یاول يساز قیرق
زباله ها و دور کردن آنها  عیسر هیمقاوم، تخل يها سهیپوشش ک

  یآموزش يا و پمفلت هانصب پوستره ،یمارستانیب طیاز مح
 هیاول سکیباال سطح ر ياز انجام اقدامات مداخله ا قبل

قبول و نامطلوب بوده  رقابلیغ بیدرصد به ترت 48و  37 يدارا
ذکر شده در باال  یرتیو مد یاست که بعد از انجام اقدامات کنترل

که سطح  کهیاست به طور افتهیکاهش  يبه طور قابل توجه ا
قابل قبول با  سکیدرصد به سطح ر 90از  شیب هیثانو سکیر

 .است افتهیکاهش  دینظر و قابل قبول بدون تجد دیتجد
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