
تعريف السالمة العامة

ءات هوالعلم الذي يهتم بتوفير كافة االجرا•

الوقائية في اي منشاة ما بهدف حماية 

االشخاص من االصابات او الموت وحماية 

الممتلكات وديمومة عملية االنتاج



ما هي خطط السالمة العامة في المستشفى؟

قبة مرا)وتتضمن توفير نظام امني متكامل من : خطة االمن والسالمة -1
عمل جوالت , مشاركة فريق االمن بكودات الطوارئ, الكاميرات

(تنظيم عملية السير, امنية ومنع السرقات 

كامل توفير نظام الحريق المت)وتتضمن : خطة الوقاية من الحريق -2
بطانيات , طفايات الحريق ,من كواشف دخانية وحرارية وغازية 

مخارج , خراطيم مياه الحريق ,جرس انذار الحريق , الحريق
(اشارات مخارج الطوارئ, منطقة التجمع االمنة , الطوارئ 

لالزمة لكل وتتضمن توفير كافة المستلزمات ا: خطة النفايات الطبية -3
عالجة الم, تخزين النفايات , جمع النفايات ,فرز النفايات ) مرحلة 

(  انواع النفايات الطبية, النهائية للنفايات

نشرة السالمة MSDSوتتضمن توفير : خطة المواد الخطرة -4
مواد الخاصة بالمواد الكيماوية الخطرة وخزائن المواد الخطرة لحفظ ال

الخطرة بداخلها واشتراطات التخزين االمنة 



تي يجب تحديد اهم المنافع الرئيسيه ال)وتتضمن : خطة المنافع العامة-5
ال ان تتواجد على مدار الساعة في المنشاة والبدائل المتاحة في ح
انقطاعها واهم المواقع التي تشملها هذه الخدمة واهمها المياه 

حضير والكهرباء والغازات واالتصاالت والتدفئة والتكييف  وغرف ت
(االدوية والعمليات ووحدات العناية المركزة والمواقع الحساسة

عمل الصيانة الوقائية الدورية )وتضمن : خطة االجهزة الطبية-6
ج لالجهزة الطبية ومعايرتها لضمان جاهزيتها من حيث دقة النتائ

(. للمرضى

جاهزية المنشأة بإعالن )وتتضمن : خطة ادارة الطوارئ والكوارث-7
حالة الطوارئ والكوارث في حال وجود حالة طارئة تفوق امكانيات

, الشغب, تسرب اشعاعي, االنسكابات الخطرة, المستشفى مثل الحريق
تم وي, التهديد بوجود خطر ارهابي او متفجرات, الكوارث الجماعية 

اعالنها فقط من قبل المدير العام او من ينوبه باعالن حالة 
orange2 تنبيه لفرق الطوارئ باختالف كوادرها

orange1, اللتحاق الفرق كل حسب موقعه في الخطة



يتبع

ى في وتعني استعداد وجاهزية المستشف: خطة الشتاء-ب

حال عزله عن المحيط الخارجي عند وجود ثلوج 

واد وفيضانانات وتجهيز منامات للكادر المناوب والم

ة تقديم الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها الستمراري

.الخدمة

وتعني استخدام النماذج اليدوية : خطة الحاسوب-ج

و المعتمدة  الدخال بيانات المرضى في حال تعذر ا

انقطاع عمل الحاسوب في المستشفى



خطة الكوارث الخارجية

-:وتعني •

اصابة في وقت واحد ودفعة 20وصول 

واحدة ولمرة واحدة الى المستشفى من 

مات المحيط الخارجي كحوادث السير والتسم

الغذائية والنزاعات المسلحة واصابات 

الكوارث كالزالزل وغيرها



؟ما هي المخاطر المهنية المحتملة في بيئة العمل

وتتضمن العدوى من الجراثيم بأنواعها : مخاطر بيولوجية-1
مخاطر في وتعتبر من اكثر ال( الخ...طفيليات , بكتيريا , فيروسات)

المستشفيات

وضاء الحرارة والرطوبة واالضاءة  والض)وتتضمن: مخاطر فيزيائية-2
(  االغبرة, اي الضجيج واالهتزازات واالشعاع 

تعلة خطورة المادة الكيميائية بانها مش)وتتضمن : مخاطر كيميائية-3
,  اكلة ,مهيجة للجهاز التنفسي والجلد , ضارة ,قابلة لالشتعال سامة 

(  مشعه, مسرطنة مضرة بالبيئة , مؤكسده 

ق الصواع,زيادة االحمال الكهربائية )وتتضمن : مخاطر كهربائية-4
االجهزة استعمال, ( المكشوفه)االسالك الكهربائية المعراة ,الكهربائية 

(.الكهربائية غير االمنة



وتتضمن اجراءات السالمة العامة في: مخاطر انشائية-5

ت السقاال, الساللم , المناطق المحصورة , مواقع العمل 

وراة وتتضمن االجزاء المتحركة والد: مخاطر ميكانيكية-6

دات تعليمات تشغيل االجهزة والمع,  عليها اغطية واقية

.والمكائن 

,  ةوتتضمن قلة األجور لأليدي العامل: مخاطر نفسية-7

المشاكل االجتماعية عالقة الموظف بالمسؤول ومدى 

طر وأكثر تركيز العاملين في عملية االنتاج وتعتبر من أخ

المخاطر المهنية في بيئة العمل



بطاقة حاالت الطوارئ

مستشفى الجامعة االردنية

2222في جميع الحاالت الطارئة الرجاء االتصال على الرقم -•

:عند االتصال يجب تحديد ما يلي -•

اسم الشخص المبلغ ، الموقع بالتحديد ، كود حاالت الطوارئ•

•Code red(اندالع حريق)

•) Code blueحالة فقدان الوعي وتوقف القلب او التنقس

•Code orange (احوادث الكوارث والحوادث الجماعيةوالمدير العام فقط من يعلنه

•Code greenحوادث االنسكاب مواد كيماوية

•Code greyحوادث اشعاعية

•Code white حوادث الشغب

•Code pinkحوادث فقدان او اختطاف المرضى

•Code yellow الكهرباء ، الماء ، الغازات )حوادث انقطاع الخدمات االساسية

الطبية ، البخار المركزي



ما هي خطوات التعامل مع الحاالت الطارئة 

؟
وتتضمن قواعد االخالء بالتوجه الى اقرب مخرج طوارئ: االخالء -1

آمن والتعامل مع الحاالت االسهل فاالصعب ومعرفة نقاط التجمع

االمنة لكل مبنى  واستخدام االدراج وليس المصاعد

وتتضمن اسم الشخص 2222على رقم حاالت الطوارئ :التبليغ -2

كود حالة الطوارئ , الموقع بالتحديد , المبلغ 

مة الحريق انظ: التعامل مع االمكانيات المتاحة حسب الحالة امثلة -3

ياه خراطيم م,بطانيات حريق , طفايات حريق , جرس انذار, االطفاء 

مخارج الطوارئ تتبع اشارات اسهم مخارج الطوارئ , الحريق 

استخدام معدات الوقاية الشخصية والمواد : االنسكابات الخطرة

ي المخصص حسب نوع االنسكابات بيولوجkitالمعادلة الموجودة في 

.كيماوي, 

.incident reportكتابة تقرير الحادث العرضي -4



نقاط التجمع االمنة لمباني المستشفى

ي إذا تم اعالن حالة الطوارئ وتم اخالء كافة المتواجدين ف•

ين في المستشفى  سيكون مكان التجمع للموظفين والمتدرب

:مناطق تم تحديدها حسب مكان تواجدك كما يلي 

ئيينيتم التجمع في كراج االخصا:  مبنى منامات المرضى -1

المسطح االخضر مقابل مبنى:مبنى العيادات الخارجية -2

الطوارئ وكراج مدراء الدوائر



نقاط التجمع االمنة لمباني المستشفى

المسطح االخضر مقابل مبنى : مبنى الطوارئ والقلب-3

الطوارئ وكراج مدراء الدوائر

مبنى المسطح االخضر مقابل: مبنى التوليد وحديثو الوالدة-4

الطوارئ وكراج مدراء الدوائر 

كراج مدراء الدوائر والمسطح: مبنى العطاءات والتزويد-5

االخضر خلف الحضانة





:  يتم تفعيل خطة الحريق بطريقة

1-:Race اخالء ،تفعيل جرس انذار)وتعني طريقة التعامل مع الحريق

(، حصر مكان الحريق2222الحريق، التبليغ 

2-:Passطفاية سحب مسمار االمان لل)وتعني طريقة استعمال طفاية الحريق

طفاية ، توجيه خرطوم الطفاية على اسفل قاعدة الحريق، الضغط على مكبس

مينا ثم الحريق لخروج الغاز او البودرة ،استخدام طريقة التكنيس من القاعدة ي

(شماال او العكس







ما هي مهام وقواعد السالمة العامة لكل موظف في 

مستشفى الجامعة االردنية ؟

.معرفة شروط واجراءات السالمة في موقع العمل والسؤال عنها -1

المتدرب/معرفة المخاطر المحتملة في موقع العمل ودور الموظف -2

.عند حدوث طارئ 

.الحفاظ على منطقة العمل امنة ونظيفة -3

.االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية حسب طبيعة العمل -4

لها MSDSمعرفة المواد الخطرة في موقع العمل وتوفير نشرات -5

(material safety data sheet)

MSDS :ي هي نشرة السالمة الخاصة بالمادة الكيماوية والتي تحتو

مل معها على بنود مخاطر استعمال المادة وتعليمات السالمة اثناء التعا

عند استعمال هذة المادة( اخر خط دفاع)ومعدات الوقاية 



قواعد السالمة العامة

.ادارة النفايات الطبية حسب المرحلة المعني بها -6

زام وااللت.االمتناع عن التدخين داخل مباني المستشفى  ومداخلها-7
بكوخ التدخين المخصص خلف بنك القاهرة عمان منطقة المقص

.الشمالي

ر سلبي لها تاثي( مخالفات)االبالغ المباشر عن اية اعطال او سلبيات -8
.  على السالمة العامة

هزة منع استخدام االجهزة الكهربائية غير االمنة او العبث بها وباج-9
ير ومعدات المستشفى ومنع االجتهاد الشخصي في صيانتها من غ

.  المعنيين

.للموادااللتزام باشتراطات التخزين السليم والنقل والتداول االمن-10



كيف يتم التعامل مع االنسكابات الخطـــرة   

ملل ؟100والتي تزيد عن ( كيماوية)

االخالء -1

code greenوطلب (2222)التبليغ على رقم -2

للمادة المنسكبة MSDSالرجوع الى نشرة -3

بر اخر والتي تعتارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة -4

مة حسب تعليمات السال)خطوط الدفاع للوقاية من المخاطر 

(MSDSفي نشرة 



بالفاين او الرمل او القماش حصر المنطقة-5

وضع الرمل على المادة المنسكبة -6

المتصاص المادة )غمس المادة المنسكبة بالفاين او القماش او الرمل -7

( الخطرة المنسكبة

(بني) جمع المادة المنسكبة بكيس النفايات المناسب -8

كتابة تقرير حادث عرضي -9

كاب الرمل لمعادلة انس, الفاين او القماش , معدات الوقاية الشخصية )مالحظة 

دة جميعها تكون موجو, كيس النفايات , جميع المواد الكيماوية الخطرة 

(في الموقعKITداخل صندوق 



صحيحتعليمات التخلص من النفايات حسب أنواعها بالشكل ال

أمثلة   / ونوع النفايات/ لون كيس النفايات



(المعالجة النهائية للنفايات الطبية)طريقة التخلص 

ليف ثم من خالل عملية التعقيم االولي االتوك: نفايات شديدة العدوى-1

استخدام معقمة النفايات وطحن النفايات

لنفايات من خالل استخدام معقمة ا: نفايات الطبية الخطرة والتشريحية-2

وطحن النفايات

ياتمن خالل استخدام معقمة النفايات وطحن النفا: النفايات الحادة-3

ن الترميد او الحقا ما يستجد م: نفايات مرضى العالج الكيماوي-4

تعليمات من وزارة الصحة او البيئة

من خالل وزارة البيئة في مكب النفايات: النفايات الكيماوية-5

المخصص لها

(اويمكب الغب)من خالل مكب امانة عمان الكبرى : النفايات المنزلية-6



ما المقصود بالحادث العرضي ؟

بب أي حدث غير متوقع وغير مخطط له مسبقاً وقد يس•

الضرر للمرضى والزوار او الموظفين او المعدات او 

تم التبليغ البيئة لعدم توافقه مع معايير ومفاهيم السالمة وي

عن الحوادث العرضيى من خالل النموذج المعتمد على

النظام الحاسوبي الداخلي فور حصوله قدر اإلمكان

يم وعلى أن يتم تسل( خالل دوامك وقبل انتهاء الشفت)

ساعة72النموذج الموثق الى مكتب الجودة خالل 



 Incidentمتى يكتب تقرير الحادث العرضي 

Report؟

:بالتنسيق مع المسؤول المباشر في الحاالت التالية 

عند وجود اي حالة طارئه-1

عند وجود اصابة عمل لدى العاملين-2

عند الخروج عن االداء المعياري عن العمل المطلوب -3

(اخطاء متكررة)



ما هي تعليمات السالمة العامة والبيئة ؟

,  جرس انذار, التعرف على مكان العمل من حيث اقرب طفاية حريق-1

مخرج طوارئ

ل معرفة دور العامل في خطة تفعيل الحريق الموجودة في موقع العم-2

لفة في حال واستخدام بطانية الحريق  المتواجدة في مواقع المستشفى المخت

اشتعال مريض او اشخاص في موقع العمل او غيره

عند وقوع اي حالة طارئة( 2222)االتصال على رقم -3

ة تحت منع استخدام الهيترات والمدافئ والوصالت الكهربائية غير االمن-4

ً )طائلة المسؤولية  (التي ال تفصل تلقائيا

فى االلتزام بجميع تعليمات السالمة العامة في جميع مباني المستش-5

والمحيط الخارجي


