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                صناعی اقتصادی منطقو وژیه 

 معدنی و فلزی خلیج افرس

  آغاز هفته اطالع رساني و پيشگيري از         

 سوانح و حوادث                           

 
 یاز ٍقَع حَادث از جولِ هقَالت یریشگیٍ پ یوٌیاهرٍزُ ا

 در آى از  یسـیٍ برًاهِ ر یطراح شِ،ـیبِ اًذ ازیـاست کِ ً
 ٌبِ ّا ٍ ـگردد چرا کِ در ّوِ ج یه یـتلق یؼـقط اتیضرٍر

 ایٍ  افتِیحَادث بِ اشکال گًَاگَى ٍقَع  ات،یح یحَزُ ّا
 یّـا  ازیـ باشـذ کـِ بتَاًـذ ً    یبِ گًَِ ا ذیبا یسیر ٍِ برًاه یباشذ، طبؼا طراح یاحتوال ٍقَع آى هوکي ه 

 اىیـ در سطح کشـَر ٍ در ه  یریشگیٍ پ یوٌیفرٌّگ ا یرشذ ٍ اػتال یرا برا ٌِیجاهؼِ را پاسخگَ  بَدُ ٍ زه
رسـذ کـِ اابـار ٍ اطالػـات در      یبـِ اًاـام هـ    یتٌْـا ٌّگـاه   سیهْن ً يیسازد. ا ذیّوِ اقشار ٍ ًْادّا توْ

راجـغ بـِ ػلـت ٍ     یٍ جوغ بٌـذ  لیشذُ ٍ با ارائِ تحل یهٌظن جوغ آٍر یا گًَِاصَص اًَاع حَادث بِ 
  2اداهِ صفحِ   .ردیقرار گ سیػَاهل برًاهِ ر اریػلل ٍقَع آًْا در اات

      

 : ماهمرداد  مناسبتهاي

آغاا ه ته ااا ت  زااي اه ن  اا  ا     یکمم :

 ت وف لی
 

  ف ززوتراپی وه دوم:
 

آغاا ه ته ااا حلاای تااا  ح   زاا    سمموم:

 )د  حن طق حس عد(
 

) وه حلااای   وه اتاااداو  اااو  نهممم : 

 ان ق ل  و (
 

  وه جه نی ش ر ح د  ده :
 

آغاا ه ته ااا اطااني   اا نی    سمميسده :

 و پ شگ رو اه  وانح و توادث
   

 ایمنی
شت  محیط زیستو بهدا

 

P.G.M.I.S.E.Z 

 

محتط  یمتت،     بهداشت،  امنیتو و  وبالگ 

 به آدرس ج فارستخلط

 

 

محلو برای تبتاد  ظرتر در مت رد مبا ت      

 مو باشد.   HSEو  مدمرمتو  مالو اجتناعو 

با بایدمد ای امن وبالگ و ارائه ظقطه ظررات 

 د.و پطشیهادات سایظده ما را هنراهو ظنامط

www.pghse.blogfa.com 

 :روز فيسیوتراپي
 َتراپـیسیـبِ ف اَد یشـاى ٍ تَاًبخـدره یکِ برا یواراًیـب
 بِ صَرتـش کیبذاًٌذ کِ درهاى آًْا  ذیکٌٌذ، با یهراجؼِ ه 
 اَد را احساس یهذت زهاى، بْبَد کی یٍ در ط ردیگ یًو 
 .اَاٌّذ کرد 

 4اداهِ صفحِ 

  
 ادامه مطلبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 اداهِ هطلب صفحِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تاریخ شروع انجام معاینات ادواري از 

30/5/94 
  2صفحِ ِاداه

 

 ا ماالریمم 

 
ٍجـَد دارد    ایـ هاالر یواریدر ب یدٍ هشکل اساس

 یاسـتفادُ  لیـ بـِ د   ذیشـذ  یاـًَ  کـن  اـاد یا یکی
 یّــاتــب یاــَى ٍ دٍهــ يیاًگــل از ّوَگلــَب

 یحـرارت بـذى تـا بـاال     یاست کِ گاّ یا دٍرُ
را ػوــال از کــار  وـار یٍ بــذى ب رسـذ یدرجـِ هــ  40
 4اداهِ صفحِ                  .اًذازدیه

http://pghse.blogfa.com/
http://pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
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 معاینات ادواری
 

 خواص باور نکردنی شلغم
 

 

 

 

آًْتب   صیدایت ّستنٌد هتِ  پ پ   ییُ ّب دیّب پد تیسَاًح ٍ آسبثرایي ثٌ
عَاهتل   يیّب ٍ سَاًح هْن تتر  تی خبلت  اپًد. آس یعَاهل هنعد 

ضتًَد.  پ   یافترا  هسستَة هت    ریت ٍ علل هرگ ٍه یهٌٌدُ سالهن دیتْد
ثبضتد ٍ   یهت  ریت علت هترگ ٍ ه  يیحبل حبضر  پ هطَپ هب حَا ث  ٍه

، یستٌ  یٌکتِ افترا  هلنلتز از هرٍّْتب    یظ اثعد از جب ّب، هٌبزل ثِ لستب 
 یخبغتت تیتت ّتتد از اّو یهتت ی، هلػَغتتب هَ هتتبى  پ ختتَ  جتتب یجٌستت

 ثرخَپ اپًد.
، پّتب هتر ى    بىیت ٍ هرث يیالزم تَست  ٍالتد   یعدم اپائِ آهَزش ّتب 

  یاز هست  يیثر ًداضني عَاهل خطر آفتر  بىیهَ هبى ثِ حبل خَ  ، از ه

) عتدم ًػتت    لیت از قج یوٌیا لیهَ ک، عدم اسنفب ُ از ٍسب یزًده

پلتِ ّتب ٍ پٌهترُ ّتب ٍ      ی، ًػت حفبظ ثرایطیهرهب لیٍسب یحفبظ ثرا

   پاستنب  يیت هٌتد .  پ ا  یهت  دیت تْد دایهَ هبى پا ضد یثبلکي ّب ٍ( سالهن

ّتتب ٍ ستتَاًح  پ هرحلتتِ اٍل،  تیاز آستت یریطتت یپٍش پ يیهْتتن تتتر

ّتب ٍ  پ هرحلتِ  ٍم اپائتِ     تیهست اطالعبت  پ خػَظ علتل آست  

ٍ  يیٍالتتد یستتنیاز آًْتتب استتت هتتِ ثب  یریطتت یپ یچ تتًَ  یپاّکبپّتتب

اهتر ّوتت ثتِ     يیهَ هبى ٍ ًَجَاًبى  پ ا ینیٍ ترث یهسئَالى آهَزض

هَ هتتبى ٍ ًَجَاًتتبى ثتتب  بپیتتالزم پا  پ اخن یبآهتتَزش ّتت ختترد  ا ُ ٍ 

 .قراپ  ٌّد ژُیٍ یپٍش ّب

 

 

 

ری از ثرٍز ثیوبپیْتب  یکی از هْونریي ٍ اسبسی تریي ثرًبهِ ّبی پیط ی

          هتتبپ  پ ّرهطتتَپی هتتِ ثتتِ عمتتَیت ستتبزهبى       ازی ٍ حتتَا ث ًبضتت  

بت پسضکی جْتت  هعبیٌ ثیي الوللی هبپ ٍ ثْداضت جْبًی  پآهدُ اًهبم

هعبیٌتتبت ا ٍاپی  پ ٍاقتتم حکتتن هْتتر تبئیتتد ثتتر  . ضتتب ل هیجبضتتدافتترا  

   ِ       ٍلتیي عالئتن ثترٍز ثیوبپیْتب    ا هعبیٌبت پتیص از استنلدام  اپ  . چٌبً ت

ا ٍاپی یٌتبت  ) اعن از ضغلی ٍ  یر ضغلی( ًوبیبى ضتَ  طتی اًهتبم هعب   

)حداقل سبلی یکجبپ( هینَاى ثب غتر  هونتریي ّسیٌتِ جلتَی پیطترفت      

 . ی ضب ل پا تمویي هر ٍ سالهن ثیوبپی پا هرفت
 

 

 ثتل  ه)  ٍ  پهبى ثِ هَقم ثیوبپیْب ٍ عَاپؼ ًبضی از هتبپ  تطلیع

از هتسهي ضتدى ٍ آستیت    ص تطلیع ٍ  پهبى  پ ّبی هوری پی

  ز ى ثِ  یسک ٍ اًهبم عول جراحی پرّسیٌِ ٍ ا لت ثی ًنیهِ

 ٍ یب هسدٍ  هر ى هبپ  پافرا  ثیوبپ تَغیِ ثرای تغییر ضغل 

 اپٍاهیراز اًنقبل ثیوبپیْبی  یلَهیرج  

   پ هبپهٌتبًی هتِ    پیط یری از ثرٍز ثیوبپیْب ٍ عَاپؼ ًبضتی از هتبپ 

 دضغل هطبثِ  اپً

 عَاهل زیبى آٍپ هستی    اًهبم هطبلعبت ٍ هبپّبی پژٍّطی ثرپٍی

 هبپ

 عَاهل زیبى آٍپ  اپزضیبثی ٍ تعییي هیساى هبپآئی پٍضْبی هٌنرلی

 هسی  هبپ

 

 دثپيشگيری از سوانح و حوا

 یادوار نـاتیاهـداف معا
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 یادیز یسیبِ خًَر لیهبتالست توا یلیّوَف یواریکِ ب یفرد
 کیاست ٍ  عتریدر پسراى شا شتریب یواریب يیا يیدارد ٍ ّوچٌ

پسر را هبتال  کیپسر  8از ّر  بایًادر است کِ تقر اریبس یواریب
ّستٌذ کِ دچار  A یلیدرصذ از هَارد ّوَف 80 بایکٌذ. تقر یه

دّذ کِ فرد  یرخ ه یزهاً B یلیّستٌذ ٍ ّوَف 8کوبَد فاکتَر 
ّسار  00در ایراى، هاًٌذ ّوِ دًیا از ّر  باشذ. 9دچار کوبَد فاکتَر 

در  یواریب يیًفر یک ًفر ّوَفیل است. تٌْا هرکس درهاًی ا
 ایراى  بیوارستاى اهام خویٌی قرار دارد.

 
 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 ادامه در شماره بعدی

 

 بیماری هموفیلی

 یفاکتَرّا یریٍ اًذازُ گ یاًعقاد یاستفادُ از تستْا
فرد  ییشٌاسا یبرا يیسَال از ٍالذ يیٍ ّن چٌ یاًعقاد

ٍ اًذازُ  صیپسشک در تشخ بِ یادیهبتال در خاًَادُ کوک ز
 الزم عبارتٌذ از: شاتیآزها .کٌذیه گیری

 ." PT, PTT, BT,PLT " 8یفاکتَراًعقاد 
در  َسٌتسیآهٌ ایٍ  یًَیکَر یاز پرزّا یَپسیبا کوک ب اهرٍزُ

را قبل از  یلیّوَف تَاىیه یکیشًت یکْایٍ تکٌ یحاهلگ لیاٍا
 داد. صیتَلذ تشخ

هٌاسب جْت  یخًَ یدُ ّااز فراٍر یواریب صیبعذ از تشخ
 8فاکتَر  یهثل فراٍردُ حاٍ شَدیاستفادُ ه یسیکاّش خًَر
تازُ هٌجوذ شذُ ٍ  یکٌستاًترُ / پالسوا 8فاکتَر  َیبِ ًام کرا

ّستٌذ کِ با  یلیّوَف یدرهاًْا ریاز سا يیٍازٍپرس یدارٍ
 .شَدیپسشک استفادُ ه سیتجَ

 

راه های 

 تشخیص

 درمانو 

 منطقه ویژه : HSEارتباط با 

   338داخلی             33599353منطقه ویژه :  HSEمذیریت 

 355داخلی             33535775ویـژه:     آتش نشانی منطقه 

   345داخلی               33535773بهذاری و فوریتهای پزشکی:  

 336داخلی               HSE : 75-33599957پرسـنل مذیریت 

 999داخلی           آتش نشانی سایت جنوبی: 

   339داخلی           بهذاری سایت جنوبی:                                        

   999پرسـنل آتش نشانی :                                              داخلی      

 نکته
 شموود یفقم  ههمه     یبه ودرت دچار کم  وموو   لیهموف مارانیب

    جمب   اًاسم    ههمه  دمدد    یهوهما داو م   یزیاکث ا ووو   ایز

 . شودیبدن  
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 فیسیوتراپی                
 
 

فيزيووَاپي، ش ضووايِ ي  يش ،زضوو   يدووآ  ووِ  ت اى تووپي  اَيًث طوو   
هثل گپهاش دپهاش يل تپيسيتِش ًَت ٍ عَيهول   تيواتيى يش عَيهل فيزي  

 ه اًي   ٍ ٍتشش يدتفا ُ ه  ضَ .

 :مهمتریه روشهاي درماوی در فیسیوتراپی
 يلف( يهَيج ها ٍى لپهز ٍ هاٍتيء تٌفص

 ب( احپي ات يل تپي   ،َدت 
 ج( يهَيج هافَق صَت

  ( هيديًْا  يل تپي   ٍ هغٌاطيس 
 ُ( ليزت

                          

 

 
 

 

 

 

  ّا يًَ َيت . ،طِ اًَفل ها ُ ضةضَ   تا گزش ،طِ اًَفل ضپٍع ه ايهاالت  واتيت

 كيتي تِ  ييل يَى يًساى ازت ايهاالت  ّا يش تزيق يَ ش يًگل  يًَ َيت ييٍ ح  ٌد  ه

تِ   ٌٌدش  ه عيدپ پيٍ ضپٍع تِ ا ث ضًَد   ثد ه  ّا ّا ٍيت  دلَل يًگل يي. يديًوا  ه

 يي. دپس يضَ   ه ديّزيت يًگل اَل 01حدٍ  ُش يًگل ٍيت  ضد کي ِ يش ّپ   طَت

دپخ   ّا اا تِ گلثَل ضًَد  ٍ ٍيت  يَى ه  ٌٌد  تي ،اتُ ه   ثد  ّا ّا دلَل يًگل

 . ٌٌد پيّا ضًَد ٍ  ت اًدا ا ث ٍت ضدُ ٍ ٍيت  اى حولِ

 :ایماالر يماریب يها وشاوه
 مايضعفش دپ ت ش  ت  تدى ٍ اة ّوپيُ يدآ  ِ  ل ش تا يستگ  واتيضپٍع ت

 يدآ.  هثل دپهايَت گ  هعوَل  پٍديٍ  ّا  واتيت ِيضث

 تشخیص:
اشهايص يَى ٍ يافتي يً ل ّا  هاالتيا  ت الم يَى هحيط   ييل گلثَلْا  

 لپهز

 درمان: 
لاتل  تهاى يدآ ٍ طَل  ٍتُ  تهاى حتوا تايد  اهل ضَ .  ت ًَع تيوات  

يَش يين يدتفا ُ يش  يتٍ  تا لپٍ ليي ٍ  ت ًَع تديين حتوا  ت تيواتدتاى 
ٍهعوَال  يتٍ  هفلَ يي  ي ُ ه  ضَ .  ت صَتت عدم  تهاى عالٍُ تپ يًتمال 

 تيوات  هٌدپ تِ هپگ هثتال ًيز يَيّد ضد.

 راه پیشگیري: 
تيواتيات  يش طپيك اشهايص يَى ًصة اَت   ت ،ٌدپُ ّاش ش يدتفا ُ يش ،طِ تٌد

ُ يش يفپي  اة  يتش خلَگيپ  يش گزش ،طِ يش طپيك شّ ص اتْا  تي دش يدتفا 
هاّيْا  التٍ يَيت  ت اتْا  تي د ٍ هَي  التٍ ص هثل گاشٍئيلش ،َضاًدى هٌاتع 
اب ٍ يش تيي تپ ى ،طِ تالغ يش طپيك دن ،اض  ) تيطتپيي شهاى گزش ،طِ 

 غپٍب اا دپيدُ  م ه  تاضد( ت فاصلِ تيي 
 

 

 ماالریا
 

 

 

                  

 

  ات صوودهات  دووآ ٍ ،ووا ضوودُ يًوودش هثوول ض سووتگ ووِ   وو  يفووپي  -
 .  ثَ  اييدت َيىش تگ تِ تگ ضدىش ٍ 

 ضدُ يًد.   ِ   ات د تِ هغز  واتيًيت - 
 تپًد.   ِ يش يًَيع فلح ّا تًح ه  واتيًيت - 
  ّوا   ووات يت ش للث  للة ٍ عپٍق هاًٌد د تِ ّا  ّا  واتيت - 

 هزهي  للث
 ثوپٍش يف ش َيهزهي ت  ّا  واتيهاًٌد ادنش ت  اٌفس  ّا  واتيت -
  ستي 
 ٌسَىيهاًٌد يم يسش ،ات   عصث  ّا  واتيت -
يدوت َيىش    تِ تتاطش ٍتم هفاصل ٍ ،وَ   ةييًَيع  وپ ت  ّا ٍ اد -

 ٍ گپ ى  ت   فلح هغز
 

 
 

 

 

 .یماران و مشکالتی که ویاز به فیسیوتراپی داروذب

داستان 

ماالریا 

 در ایران
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 داوستىی های مفیذ در مًرد عرق کاسىی: 
 

کٌٌدُ خَى، عرق آى خٌک کٌٌدُ  ِیتصف يیتْتر یکاسٌ اُیگ طِیر :یعرق کاسٌ

 اعصاب است.  یتدى ٍ ترگ آى هحرک صفرا ٍ هقَ

    تیا را تقَ ِیا قلاة ٍ کل  تیا را ترطار  ٍ عاا   یکثاد  یّاا  یواریت اُیگ يیا

 هاد  اسات.   یطاَنً  یٍ هساني تاة ّاا    یریکٌد. از اتتال تِ قَ ٌح خلَگ یه

ٍ  یا تْاتا  هادُ را رعا  کار ُ ٍ اساتفا ُ از آب کاساٌ     يیّوچٌ هحا    یتار ر

تاعث تاز ٍ رٍاى ضدى خلط ضدُ  یکاسٌ طِیخارش تدى سَ هٌد است. ر یّا

تار ى   يیکٌٌدُ تَ ُ ٍ  ر از تا  ِیتصف يیکٌد. تْتر یرا پاک ه یگَارض یهدار ٍ

 هؤثر است. سیٍرم احطا ً
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 باير درست است. هیا   ذ.ده هیتًاوذ درد کمر را تسک یم یطب سًزو 

 یخااً   یکاِ تَساط  رهااى ّاا     یاضخاصا  ی رهاى  ر  کور ٍ تارا  یترا پسضناى
 کٌٌد. ِیرا تَص یاًد، طة سَزً اعتِیتْثَ  ً

هدااز ٍ هاتثار اًداام     یتَسط هتخصا  آى ٍ  ر هراکاس  رهااً    دیکار تا يیا ا ثتِ
 ضَ .

 
 است. حیجمله صح هیا بله، در هر وقطه از بذن ظهًر کىذ تًاوذ یسرطان م 

آى قسوت از  ی ر ّر ًقطِ از تدى ظاّر ضَ  ٍ ساختار سلَ  تَاًد یسرطاى ه 
ّساتٌد کاِ    ِیا ّا حساساتر از تق  ّا ٍ اًدام از تاعت یتدى را ترّن تسًد. اها ترخ

 ِ،یا رٍ ُ، ر ٌِ،یهثال،  ر زًاى سرطاى س یّا ضَ . ترا تِ آى یطتریتَخِ ت دیتا
هاًٌاد   ییّاا  سارطاى  سیا ً اىیا اسات ٍ  ر آقا  اىیا از آقا تار   یرحن ٍ پَست ضاا 

 است. تر حیپرٍستا ، هثاًِ ٍ رٍ ُ تسرگ را
 

 است کسانیزن ي مرد  تیابتال به سرطان در هر دي جىس 

از زًاى  صیکِ هر اى ت  ّد یّا ًطاى ه آهار رای. زستیً حیخولِ صح يی. اریخ
 رصد اسات  ر   ۰۳تا  ۰۳ اىیآقا يیآهار  ر ت يیٍ ا ضًَد یتِ سرطاى هثتال ه

هثاال   ی. تارا  ٌّاد  یرقن را ًطاى ها  يی رصد ا ۰۳تا ۰۳کِ زًاى حدٍ   یصَرت
از زًاى تِ  صیت ینلهصر  هطرٍتا  ا  ای ا یاستاوال  خاً  یتِ    اىیآقا

کااِ  ی ر صااَرت ضااًَد یهثاًااِ ٍ رٍ ُ تااسرگ هثااتال هاا ،یهاار ِ،یاار یّااا ساارطاى
ّاا صاَر     عولنار  ًاهٌاساة َّرهاَى     یا  ر زًااى تاِ       یضاا  یّا سرطاى

 .ر یگ یه

 

 

 داوستىی های پسشکی 

 ست ي غلط ربايرهای د

 م؟یآهه بذن چه بخًر هیتام یبرا
 

زتااى   ایا تار  ر ّفتِ از  ل، خ ار ٍ   کی تَاًٌد یخَى ه اعرا  کن

 استفا ُ کٌٌد.

عدسی، سثسیدا  پررًگ از خولِ کلن ترٍکلی، اسفٌاج ٍ ساثسی  

تْتاار را از خولااِ هٌاات  گیاااّی تاااهیي آّاي  اًساات ٍ   خاَر ى  

ًیاس   Cاست ّوراُ هٌات  آّي از هَا  غااایی  ارای ٍیتااهیي   

 تر . استفا ُ ضَ  کِ خاب آّي را تان هی

 را هی تَاى از گَخِ، آتلیوَی تازُ ٍ ... تاهیي کر . Cٍیتاهیي 
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 بدين شرح 

 

 

 

پیشىُادات ي اوتقادات سازودٌ َمکاران گرامی لطفاً 

 خًد را بٍ ایه مدیریت ارسال فرمائید.
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 استفاده شود . یعیاز منابع طب دیآن با ازیمورد ن 
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یُزضِعيَ أٍالدَُّيَ حََلَييِ کبهِلَييِ لِوَي أرادَ أى  ٍَالَالِذاتُ :نیقزآى کز
 یُتِنَ الزَضبعَةَ

، فزسًذاى خَد را دٍ سبل توبم شيز دٌّذ ، ایني ثنزاك ک ن      هبدراى
 322، آیِ ثقزُ   .است کِ ثخَاّذ دٍراى شيزخَارگ  را کبهل کٌذ

 

سبس تحقيقبت هتعذد هتخصصبى حَسُ سالهت ،شيز خشك تٌْنب در  ثزا
تَاًذ جبیگشیي شيز هبدر شَد یب ایٌكِ حذاقل پس اس  شزایط  خبص ه 

تونبیل  ثنِ     هبُ یب یك سبل شيزدّ  طجيع  ٍ سهبً  کِ ًنَساد دیگنز   6
تَاى اس شيز خشك استفبدُ کنزد ٍ   دّذ ه  هصزف شيز هبدر ًشبى ًو 

ك شيز هبدر اس ّوبى اثتذاك تَلذ ٍ ثذٍى ّني   دادى شيز خشك ثِ جب
          .شَد دليل هَجْ  خطب ٍ اشتجبّ  ثشرگ هح َة ه 

دارد ٍ ًنَساد را در هقبثنل اثنتال     كوبريعبهل ضذ ث 233حذٍد  هبدر  زيش
 كّنب، آسنن، اگشهنب ٍ آلنزص       چَى اسْبل، سزهبخَردگ ی ّب  كوبريثِ ث

 کٌذ.   هحبفظت ه
اًنذ ثنز    کنزدُ   ِیتغذ زخشكيکِ اس ش  ًَساداً زيٍ ه  آهبرّب، هزگ طجق

 هنبدر   زيثنَدُ اسنت کنِ اس شن      اس ًنَساداً  شيثزاثز ثن  81اثز اسْبل، 
کنِ دارد،   كبدین س  چزث ليثِ دل زخشك،ياًذ. ثِ عالٍُ ش  استفبدُ کزدُ
تَاًنذ ثبعنب ثننزٍس      دارد ٍ هنن  کنَد  را در پن    ٍ چننبق عیرشنذ سنز  
شَد.اسننْبل،   ثشرگ ننبل ييدر سننٌ  ٍ عزٍقنن  قلجنن كبّنن   ًننبراحت

در   عفننًَ كْننبیوبريّننبو ٍ ث ِینن)ر  تحتننبً  هشننكالت دسننتگبُ تٌف نن
دّذ ٍ در صنَرت    کٌٌذ کوتز رخ ه  ه ِیهبدر تغذ زيکِ اس ش  کَدکبً
 دارًذ، كشذت کوتز شياثتال ً

هْوتزیي عالهت کنبف  ثنَدى شنيز هنبدر ٍسى گينزك هٌبسنت ًنَساد        
 است.

                 

 شیر مارد، معجونی تفگش انگیز
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نکاتی در مورد اهدا خون: 
 .قجل اس اّذاك خَى هقذار سیبدك آة ثٌَشيذ 
 .خَردى صجحبًِ کبهل را فزاهَش ًكٌيذ 
 .سبعت قجل اس اّذاك خَى غذاّبك چزة ًخَریذ 32ِ فبصلِ ث 
 .ك سزشبر اس آّي ثْتزیي رصین غذای  ثزاك شوب ّ تٌذغذاّب 
 .تَاًذ ثبعب افت فشبرخَى شَد استزس ٍ اضطزاة ه  
 .پس اس اّذاك خَى ًجبیذ ثِ سزعت اس جبك خَد ثلٌذ شَیذ 
 .تب چٌذ سبعت ثعذ اس اّذاك خَى راًٌذگ  ًكٌيذ 
 .چٌذ سبعت پس اس اّذاك خَى غذای  پزپزٍتئيي ثخَریذ 
 .ب پبیبى رٍس کبرّبك سٌگيي اًجبم ًذّيذپس اس اّذاك خَى ت 

  منیموضوع: انجام اعمال ناا

 حادثه:  شرح

کاس دستگاُ، برش   يیدس ح شهشتبطیکوک ساًٌذُ ٍافشاد غ ساًٌذُ،
     سرتادُ یدسرتگاُ ا  يیسکاب، داخل باکت لَدس ٍ سقف کاب یسٍ
هٌجش بِ جشاحت، قطع عضَ ٍ دس  تی( کِ دس ًْاويیعول ًاا)

 گشدد. یه یهَاقع، هٌجش بِ فَت ٍ یبعض
 کننده حادثه: جادیا طیو شرا عوامل

 دستگاُ ّا یاپشاتَسّا ایغشٍس کارب ساًٌذُ  -1
ساًٌرذُ   یبشا یتخصص یوٌیا یدٍسُ آهَصش یعذم بشگضاس -2

 افشاد   شیٍ سا
 اپشاتَس دستگاُ ایاص ساًٌذُ  HSEعذم اخز تعْذًاهِ  -3

 : لیو تحل هیتجز

 هشتبط  شیافشاد غ شیسا يیٍ ّوچٌ يیآالت سٌگ يیهاش ساًٌذُ
داًسرتي   یدس کاس خَد، سْل اًگاس یًذاشتي تجشبِ کاف لیبذل

اقرذام برِ    ،یوٌیا یٍ ًذاشتي آهَصش تخصص ییاجشا اتیعول
 .ٌذیًوا یه ويیاًجام اعوال ًاا

 :رانهیشگیپ یکارهاو راه اقدامات

دٍسُ  یخصَص، بشگرضاس  يیدس ا شاًِیشگیاقذام پ يیهْوتش-1
 بِ ساًٌذُ ٍاپشاتَس دستگاُ است. یوٌیا یآهَصش تخصص

 آهَصش  ایکَتاُ هذت  ییآهَصش سشپا یبشگضاس -2
(T.B.M (Tool Box Meeting 

 یری اجشا اتیر کاسگراُ دس عول  HSE نیًظاست هسرتوش تر   -3
 يیآالت سٌگ يیهاش

 یساًٌررذگاى ٍاپشاتَسّررا  ِیررکل اص HSEاخررز تعْذًاهررِ  -4
 دستگاُ  

 قیٍ تشَ ِیاستفادُ اص دستَسالعول تٌب -5
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 !       دیقورباغه را قورت بده
اي ًددار  هدِ هدد      اي را بخَري ّيچ فايدُ اگز بايد قَرباغِ سًدُ

 «.سيا ي بٌطيٌي ٍ بِ آى ًگاُ هٌي
اگز قزار است  ٍ تا قَرباغِ را بخَري اٍل آى يكي را هِ سضدت  

 «تز است بخَر!
تزيي هداري اسدت هدِ بايدد      قَرباغِ ضوا  ر ٍاقغ بشرگتزيي ٍ هْن

اًجام بدّيد. ّواى هاري هِ اگدز انى فكدزي بدِ شداكص ًكٌيدد بدِ       
اشتوال سيا  ّويي طَر بزاي اًجام اى تٌبلدي وَاّيدد هدز . ادوٌا      

تَاًد  هار هَر ًظز ّواى هاري است هِ اًجام آى  ر شال شااز هي
 .سًدگي ضوا بگذار  بيطتزيي تأثيز هثبت را  ر

تزيي هارّاي بدِ سدِ    بزاي ايجا  ػا   تَجِ ٍ توزهش بزرٍي هْن
 تَاى يا گزفت. ٍيژگي اساسي ًياس  اريد هِ ّزسِ را هي

 

 .هستند اراده -انضباط -تصمیم گیرياين سه ويژگي: 

 ذینیفره را بچس -1

. ديد خَاّيهدِ هدِ ه   ديد زيبگ نيتصدو  قا ي. قديد را هطخص هٌ وَ  ّدف
اس ضزٍع  صياست. پ يضزط اساس کيهَر   ييرٍضي بَ ى  ر ا

 .ديسيرا بٌَ تاىيّا نيّا ٍ تصو هار، ّدف
 

 ذیکن یسیر هر روز از قبل برناهه یبرا-2

هِ صزف  يا قِيّز  ق ي. بِ اسادياٍريهاغذ ب يرا رٍ تاىيّا بزًاهِ
ِ يضدص  ق  ايد آى پدٌ    يبِ ٌّگام اجدزا  د،يهٌ يه يشير بزًاهِ  ر  قد

 (10/00هز .)قاًَى  ديوَاّ ييجَ ٍقت وَ  صزفِ
 

 )قانوى پارتو(ذیریکار بگ را در هوه اهور به 20/80قانوى  -3

ضواسدت.   تيد  رصدد اس فؼاك  20 جِيًت تاىي رصد اس  ستاٍر ّا 00
 .دي رصد هتوزهش هٌ 20 ييا يّوَارُ تالش وَ  را رٍ
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 ذیکارها را در نظر داشته باش اهذیپ -4 

 زيتأث ييطتزيب تَاًٌديّستٌد هِ ه ييضوا آًْا يهارّا ييتزيٍ ازٍر ييهْوتز
ٍ  يضوا بگذارًد. بدِ جدا   يهار ٍ سًدگ يرٍ يرا هِ هثبت ٍ هِ هٌف  يتوزهدش ر

 .ديًَع هارّا هٌ ييهارّا، توام تَجْتاى را هؼطَف بِ ا زيسا
 ذیریروش الف ب پ ت ث را هذام به کار بگ -5

ٍ سپس آًْا را اس ًظدز ارسش ٍ   ديهٌ ِيتْ تاىياس هارّا يستياس ضزٍع ك قبل
 ر شددال اًجددام  طددِيهددِ ّو ديتددا هطوددوي ضددَ ديددهٌ يبٌددد تيدداددزٍر  اٍكَ

 .ديّست تاىيهارّا ييتز هْن
 ذیتورکس کن یاهذاف اصل یرو -6

 يهدِ بدِ ودَب    دييبگَ ديتا بتَاً دي ست آٍر قطؼا  اس هارتاى بِ ديرا هِ با يجيًتا
ٍ  ر تودام هدد  قاطؼاًدِ بدِ  ًبدال بدِ        ديهطخص هٌ ديا آهدُاس ػْدُ هار بز 

 .دي ست آٍر ى آًْا باض
 ذیضرورت عول کن صیبه قانوى تخش -7

 يبدزا  ِيٍجدَ  ًددار  اهدا ّوطد     ياًجام ّوِ هارّا ٍقت هداف  يبزا ٍقت چيّ
 ّست. يهارّا ٍقت هاف ييتز اًجام هْن

 .ذیاز شروع، هقذهات کار را کاهالً فراهن کن شیپ -8

 .طَ يه فيتوام ٍ هوال قبل اس ضزٍع هار هاًغ ػولكز  اؼ يآها گ
 
 
 

 ًطزيِ ضوارُ بؼدا اهِ هطلب  ر


