شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان

 .1تدوین برنامه زمان بندی شده جهت بازدید از کلیه بخش ها و واحد های بیمارستان
 .2شناسایی شغل های موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل
زیان آور محیط کار
 .3شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و پیگیری جهت اندازه گیری آن ها توسط شرکت های
خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه و ارائه
اقدامات کنترلی
 .4نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بر اساس دستورالعمل های جاری مرکز
سالمت محیط و کار
 .5نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و
همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
.6شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات بخش ها و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه
راهکارهای کنترلی بر اساس اولویت بندی ریسک های شناسایی شده
.7عضویت در کمیته بحران و بالیا و همکاری در تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و
مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
 .8عضویت در کمیته کنترل عفونت بیمارستان  .طرح و بررسی موارد مربوط به عفونت های شغلی
از جمله نیدل استیک و ....
 .9شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود در بیمارستان و تهیه لیست مواد شیمیایی مورد
استفاده در کلیه بخش ها و واحد ها ،تهیه برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی ( )MSDSو
آموزش آن ها به پرسنل در معرض
.10برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

 .11نظارت برانجام معاینات طب کار قبل از استخدام (پرسنل جدیدالورود) و پیگیری جهت انجام
معاینات دوره ای کلیه شاغلین بیمارستان و نگهداری آن در واحد بهداشت حرفه ای
.12تجزیه و تحلیل بیماری های شغلی و ارائه به تیم مدیریت ارشد بیمارستان
.13تعیین شاخص های عملکردی واحد بهداشت حرفه ای و تجزیه و تحلیل آن
.14همکاری با بازرسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان
.15تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای
.16برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ایمنی و سالمت شغلی در محیط کار
.17شرکت کارشناس بهداشت حرفه ای در جلسات باز آموزی و به روز بودن علم آنها مطابق با
نیازهای علمی بهداشت حرفه ای در محیط کار بیمارستان
.18ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان  ،تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث و
پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
.19تکمیل و ارسال فرم آمار حوادث به صورت  6ماهه به به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه
.20تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه و طرح مسائل و مشکالت حفاظت
و بهداشتی بیمارستان و ارائه پیشنهادات الزم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص حسب
دستورالعمل های مرکز سالمت ومحیط کار
.21نظارت بر کار کلیه پیمانکاران در خصوص رعایت اصول بهداشت و ایمنی در کار و استفاده از
وسایل حفاظت فردی مناسب

