
 مقدمه

به  "اسلحه ممنوع "ن عالئم آاز كلينيكهاي آفريقا كه در 
كلينيكهايي مجهز سراسر دنيا  ، تا ديوار نصب شده است

پرستاران تمام تالش و توجه خود را بر ارائه خدمات با كيفيت 
، اما  . اين تالش و توجه ستودني است معطوف ميكنند

توجه داشته باشند تا پرستاران بايد به حفظ سالمت خود نيز 
هم بتوانند به ارائه خدمات به بيماران خود ادامه داده و 
توانايي حرفه اي خود را تا زمان جذب نيروهاي جديد حفظ 

ارائه مطلوب خدمات بيمارستاني با كميت و كيفيت .  كنند
. بخش  پرستاران حاضر در بيمارستان مرتبط مي باشد

نيروي انساني بيمارستان را پرستاري بزرگترين بخش و كادر 
وجود كادر پرستاري مجرب و كار آزموده  و تشكيل مي دهد

. حرفه  هاي بيمارستاني نقش اساسي دارد در اعتالي مراقبت
،  پرستاري به خاطر ماهيت كار شبانه روزي با بيماران سخت

استرس و فشار  ليت سنگين ،ئومس فرسا و همراه با طاقت
هاي شغلي در پرستاران به مراتب  آسيب. باال مي باشد  رواني

بسيار باالست كه بيشتر به خاطر فشارهاي ناشي از شغل و 
 . عدم استاندارد بودن تسهيالت و تجهيزات كاري مي باشد

هر گونه بي توجهي نسبت به كادر پرستاري منجر به كاهش 
.  كيفيت خدمات پرستاري ارائه شده به بيماران مي گردد

براي  از نظر بهداشت حرفه اي شرايط استاندارد ايجاد بنابراين
محيط كار مي تواند به كاهش فشارهاي شغلي پرستاران 

 . منجر گردد

 پرستاري  مخاطرات عمومي حرفه

 مخاطرات بيولوژيكي 

پرستاران ممكن است در معرض ابتالء به بيماريهاي مسري و  
عفوني كه از طريق هوا و يا بافت هاي آلوده منتقل مي شوند، 

م به دارو يا بيماريهاي عفوني منتقله از طريق ومثل سل مقا
و ساير   Cو Bخون و يا ترشحات زنده مانند ايدز و هپاتيت 

 عفونت هاي فرصت طلب باشند

 اييمخاطرات شيمي

در محيط بيمارستان پرستاران ممكن است در مواجهه با مواد 
  : زير قرار گيرند

به صورت روزانه براي ضد عفوني  مواد شيميايي مختلف كه ـ 
 و استريل كردن سطوح و وسايل و تجهيزات بكار مي روند . 

گازهاي بيهوشي (از جمله اكسيد نيتروژن ، هالوتان، اتر دي ـ 
 اتيلن و ....) 

 داروها ـ 

 التكس (دستكش و تجهيزات مصرفي) ـ 

 عوامل ارگونوميك 

اعمالي همراه با فشار   بسياري از موقعيت هايي كه در آنها
بدن  ضعيتهاي نامناسب انجام يك فعاليت تكراري ، و و دادن 

در حين كار و فعاليت هايي يكنواخت و به مدت طوالني 
 . وجود دارد

 :مخاطرات ارگونوميك محيط كار پرستاران  برخي از 

 راه رفتن و يا ايستادن براي مدت زمان طوالني  ـ

 بلند كردن وجابجايي اجسام سنگين و يا بيماران ـ 

 مكرر  خم و راست شدنهاي ـ 

 عوامل فيزيكي  

پرستاران در موجهه با تابش اشعه هاي ايكس و اشعه هاي 
ليزر قرار دادند . همچنين  ناشي از راديو ايزوتوپها و همچنين

پرستاران ممكن است سوختگي ناشي از تجهيزات استريل 
 . شده داغ را تجربه كنند

 محيط كار عوامل رواني 

كار به تنهايي در شيفت هاي شب مي تواند منجر به بروز 
اختالالت خلقي رواني و افسردگي در شاغلين اين حرفه شود. 

حالت هاي اورژانسي بيماران همچنين مسئوليت مراقبت در 
نياز به تصميم گيري هاي خاصي داشته كه منجر به استرس 

مواجهه پرستاران با مجروحين و مصدومين  زيادي مي شود .
پس از حوادث و سوانح يكي ديگر از علل بروز استرس در آنها 

 .  مي باشد
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عالوه بر اين اكثر پرستاران نوبت كار هستند كه كار در اين 
 . دها مي تواند منجر به بروز اثرات سوء بهداشتي شو وضعيت

  برخي از اقدامات پيشگيرانه شغلي براي پرستاران

شستشوي مرتب دست ها براي كاهش عفونت ها  *
بسيار ضروري است بنابراين استفاده از كرمهاي مرطوب 
كننده پوست براي جلوگيري از خشكي پوست الزامي 

  است

يادگيري تكنيكهاي مناسب براي جلوگيري از صدمات * 
 و ... )سرسوزن وسايل تيز وبرنده و نوك تيز ( 

هميشه از تجهيزات حفاظتي فردي مناسب در حين * 
كار استفاده كنيد مانند استفاده از دستكش هاي التكس 

 مناسب براي تميز كردن و يا كار با مواد شيميايي 

پوشيدن كفش مناسب و طبي براي راه رفتن و * 
 ايستادن در محيط كار 

آموزش تكنيك هاي مناسب براي بلند كردن اجسام و * 
 بيماران

را گرفتن تكنيك هاي كاهش استرس و همچنين كار ف *
 در موقعيت هاي تنها 

خطرات بهداشتي مربوط به نوبت كاري و  آگاهي از  *
تنظيم ساعت هاي كار و استراحت بر اساس الگوهاي 

 پيشنهادي استاندارد 

رعايت اصول ارگونومي براي مواقعي كه بايستي كار در  *
 قرار گرفتن دست ها در  يك موقعيت خاص مانند

 انجام اعمال تكراري  وضعيت باالتر از شانه ها و يا 

ري سيستم هاي تهويه مناسب در محيط نصب و نگهدا* 
 كار 

كنترل كليه منابع و سطوح در معرض تابش اشعه هاي * 
يزيك بهداشت و استفاده دائم يونيزان توسط مسئول ف

 يمترهاي فردي ازدز

پرستاراني كه در بخش هاي پزشكي هسته اي مشغول * 
به فعاليت هستند و از بيماراني كه از داروهاي راديواكتيو 
و راديو داروها استفاده مي كنند ، مراقبت مي كنند 
بايستي دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت پرتوها را فرا 

 .  گرفته باشند

 

 

 

 

 

در بهداشت حرفه اي 
 رستاريپ
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 هر كس يك شبانه روز از بيماري پرستاري كند ، 

 . كندخداوند او را با ابراهيم خليل محشور مي 

 


