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 مقدمه

. است شده متحمل را بسیاری های سختی راه این ودر بوده  مجبور کوشش کارو حیات،به استمرار منظور به ، آفرینش آغاز از انسان

 ،تجهیزات آالت ماشین انواع از ،استفاده بزرگ صنایع پایی بر و حد از بیش مصرف و جمعیت افزون روز رشد علت به امروز

 به کار نیروی برای را گوناگون مخاطراتی فزاینده تولید شدن صنعتی. است شده ناپذیر گریز امری...و شیمیایی مواد ،فرایندها،

 به تولید و صنعت ناپذیر جدائی جزء که عواملی. گیرد قرار بسیار آور زیان عوامل معرض در کار نیروی شده موجب و آورده ارمغان

 پر بخش ، توسعه حال در کشورهای ویژه به ، کشور هر کار نیروی.  کنند می تحدید را کار نیروی تندرستی همواره و آیند می شمار

 نیروی تندرستی و حفاظت رو این از.  شود می انگاشته اجتماعی و اقتصادی توسعه های پایه از و شده دانسته ملی سرمایه و اهمیت

 به رو ای حرفه بهداشت نام به نوینی علمی نظام ، ترتیب این به.  است برخوردار توجه شایان اهمیتی از کار محیط بهسازی و کار

بهداشت حرفه ای  .گیرد می دربر را پیشه هر در ایمنی و بهداشتی ، پزشکی گوناگون مسائل تمام علم این امروز.  گذاشت تکامل

علم جدیدی است که هدفش صیانت از نیروی کارمی باشد زیرا که نیروی کار هر جامعه مهمترین عامل توسعه ، پیشرفت و پایداری 

کشور می باشد . بیمارستان نیز که یکی از مهمترین مراکز ارائه خدمات می باشد با شاغلینی در رده های درمانی ، اداری ، فنی و 

دماتی با عوامل متعدد زیان آو در محیط کار روبرو می باشند . هدف از این مجموعه آشنایی با کلیات بهداشت حرفه مهندسی و خ

 ای ، مخاطرات شغلی در بیمارستان و راههای جلوگیری از بروز آسیب و خطر و بیماریهای محیط کار می باشد .

 کلیات بهداشت حرفه ای 

 تعریف بهداشت حرفه ای 

 را کنترلی اقدامات ، کار محیط آور زیان عوامل ارزشیابی و  گیری اندازه ، شناسایی با که است ی هنر و علم ای حرفه بهداشت

 شغلی حوادث و کار از ناشی بیماری هرگونه از تا رساند می انجام به شاغلین سالمت و ایمنی سطح ارتقاء و حفظ جهت

 . شود پیشگیری

 اهداف بهداشت حرفه ای

  ، روانی واجتماعی کلیه شاغلین کشور ، حفظ وارتقاء عالیترین درجه ممکن سالمت جسمیتامین 

  پیشگیری ازبیماریها وحوادث ناشی ازکار 

  انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط وشغلی که ازلحاظ جسمی وروانی قدرت انجام آن رادارد یا به طوراختصار تطبیق

 ، تطبیق انسان با کار کار باانسان ودرصورت عدم امکان این امر 

 

 ای هحرف بهداشت اصول

 ـ شناسایی1

 گیری اندازهـ 2

 ( ارزشیابی) خطر تعیین و نتایج تفسیرـ 3

 ـ اقدامات کنترلی4

 

 راههای دستیابی به اهداف بهداشت حرفه ای

 او بکار گمارده وضیعت جسمی وروانی  و کارگران قبل ازاستخدام معاینه شده تامتناسب باتواناییها کلیه کارکنان و

  .شوند

 باکارگر وبالعکس، به نحوی رعایت شود که ازخستگی وبیماری ویا حوادث جلوگیری شود تطبیق کار. 

  معاینات دوره ای برای تعیین وضعیت سالمت شاغلین انجام گیرد. 

 ن جلوگیری شودآتکرار  علل غیبت ازکار بررسی وبارعایت اصول بهداشتی از .  
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 اریخچه بهداشت حرفه ای در جهان ت

از آغاز شهرنشینی و گسترش کشاورزی و صنعت و تمدن های بزرگ بهداشت حرفه ای مطرح بوده است. برای اولین بار بقراط و 

ابن سینا از درد شکم نقاشان که ناشی از سرب بوده است گزارش داده اند و درکتیبه های تخت جمشید از بیماری سنگتراشان 

 ه است و درآثار دیگر از بیماری معدنچیان و دباغان و... سخن گفته شده است .ذکر شد

رامازینی ) پدرعلم طب کار(اولین فردی بود که  پاراسلسوس دراین زمینه پیشتاز بوده اند . دانشمندانی همچون اگریگوال و

 پیشنهاد نمود درزمان پرسش از بیمار شغل او نیز پرسیده شود .

جهانی دوم با شروع افکار آزادی خواهی و  تشکل های صنفی کارگران سیر تکاملی بهداشت حرفه ای سرعت  بعداز پایان جنگ

گرفته و انجمنهای علمی و حرفه ای متعدد و سازمان جهانی شکل می گیرد و بدلیل فوائد اقتصادی اجرای برنامه های بهداشت 

 می شود .حرفه ای این علم روز به روز پیشرفته تر و با اهمیت تر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخچه بهداشت حرفه ای در ایران 

تشکیل وزارت کاروامور اجتماعی بر می گردد و درسال  و 1325 شروع فعالیتهای رسمی در زمینه ایمنی و بهداشت کار به سال

برای جلوگیری از دوباره کاری ، وظایف مرتبط با سالمت شاغلین و  1362اولین قانون کار تصویب گردید . در سال  1332

مات بهداشتی بهداشت کار به وزارت بهداری وقت محول گردید و واحدی تحت عنوان واحد بهداشت حرفه ای در دفتر کل خد

ویژه تشکیل گردید و بعدازچند سال واحد مذکور مستقل و تحت عنوان اداره کل بهداشت حرفه ای توسعه سازمانی یافت .در 

وباتصویب قانون کار جدید وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی عهده داربرنامه ریزی ، کنترل ، ارزشیابی  1361آبانماه سال 

ت کار و درمان کارگری و وزارت کار و امور اجتماعی عهده دار امورنظارت براجرای صحیح آیین نامه ها و بازرسی در زمینه بهداش

 و دستورالعملهای حفاظت فنی و ... گردید .

درحال حاضر مسئولیت نظارت و اجرای طرحها و برنامه های بهداشت کار و درمان کارگری در کشور بر عهده مرکز سالمت 

 محیط و کار می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 پاراسلسوس
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 عوامل زیان آورمحیط کار 

زیان نمایند این  ایجاد خطر و شاغلین نوبه خود می توانند برای ه درمحیط کار عوامل زیان آور مختلفی وجود دارد که هرکدام  ب

 دسته زیر تقسیم کرد:  5عوامل باید کنترل یا محدود گردندتاسالمتی شاغلین به خطرنیفتد این عوامل زیان آور را به 

 عوامل زیان آور فیزیکی  .1

 عوامل زیان آورشیمیایی  .2

 عوامل زیان آور ارگونومیکی   .3

 عوامل زیان آور بیولوژیکی .4

 عوامل زیان آور روانی  .5

 محیط کار فیزیکیآورزیان عوامل 

 .است  گرما ، سرما ، اشعه و  ...، ارتعاش، روشنایی، تهویه،  ین عوامل شامل صداا

 :( Noise) صدا

صوت یک انرژی مکانیکی است که توسط مکانیسم شنوایی قابل 

هرتز امواج صوتی، را طیف  22222تا  22تشخیص است. طیف 

مادون صوت و بیش از را  گویند فرکانسهای کمتر از آنشنوایی می

های گفتگوی نامند فرکانساین طیف را ماوراء صوت یا فراصوت می

 باشد.هرتز می 4222تا  522روزانه حدود 

صدا در انسان آثار مختلف و متعددی دارد بطوریکه از اثر روی 

العمل به نور( سیستم تعادلی )گیجی، اندام بینایی )کاهش عکس

 گیرد.های اجتماعی را در بر می، روانی، فیزیولوژیک عمومی )ضربان قلب، فشارخون( تا ناراحتی ی، اثرات عصبی و گوارش تهوع(

، چکشهای پنوماتیک ، مته های برقی پر سروصدا و  اشخاصی که در کارگاههای مختلف صنعتی مانند صنایع سنگین، موتورجت 

، نجاری و غیره مشغولند در معرض ضایعات  ، آهنگری کاری، صاف  ماشین های برش سروکار دارند و کارگرانی که به فلزکاری

تا  35است.اصوالً صداهای  (dB). واحد شدت صوت بل می باشد که مقیاس دیگر آن دسی بل  جبران ناپذیر گوش قرار دارند

که زمان  ساعت کار در محیط پر سروصدا است درصورتی 1دسی بل به ازای  15مقدار مجاز صدا  ، دسی بل طبیعی هستند 55

  .دسی بل خواهد بود  11ساعت ، مقدار مجاز صدا  4کارکردن درمحیط پرصدا نصف شود یعنی 

 : سروصدا اثرات

مغزی شده، روی سلسله  عوارض روانی وعصبی : بطور کلی سروصدای زیاد باعث کاهش تمرکز اعصاب و فعالیت های .1

یت ظاهر می شود و تداوم آن عوارض انعمومی، بی خوابی و عصباعصاب اثر می گذارد و عالئمی نظیر سردرد، سرگیجه، ضعف 

 روانی ایجاد می کند. 

 تداخل در ارتباطات .2

 خستگی و کاهش راندمان کار .3

عواملی مانند  ، خم معدهز، دائم( درد گوش، باال رفتن فشارخون شامل کاهش شنوایی )کری موقت یااثر فیزیولوژیک :  .4

اکسید کربن، جیوه، فسفر، سرب( و برخی  ها )ای از مسمومیتسابقه کار، نژاد، تغذیه و بیماری نیز در این امر دخیل است. پاره

 . تواند به افت شنوایی منجر شودنیز می نداروها مانند استروپتومایسی

کارگاههای صنعتی از روشهای تعویض وسایل کار، می توان برای کاهش و کنترل سروصدا در  :  كاهش وكنترل سروصدا

سروصدا، استفاده از روش های معمول مانند روغنکاری، تعویض قطعات فرسوده استفاده از قطعات  استفاده از ماشین های بدون

 الستیکی استفاده نمود. همچنین استفاده از گوشی ها و کالههای مخصوص توصیه می شود. 
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 گوشی های محافظ :

ودر شدتهای   Earmuffوگوشی خارج گوش   Earplugاستفاده از گوشی  داخل گوش  

شود. مناسب بودن گوشیها وعادت کردن کارگران به استفاده خیلی  باال هردو توام توصیه می

 مهم است . 

 مقدار صدای منتشر شده ازمنابع مختلف :

 درک ذهنی صدا نمونه صوت

دسی  132( ، آتش توپخانه ، اسلحه )  دسی بل 142اززمین بلند شدن جت ) 

دسی بل ( ، کارگاه چوب بری ، حرکت  122متری )  3بل ( ، آژیر درفاصله 

 دسی بل ( 112موتور سیکلت باشتاب ) 

)آستانه ناراحتی ، کرشدن ، آستانه 

 دردناکی (

دسی بل ( ،چکش بادی )  122ماشین چمن زنی ، موتور قایق ، سوت ترن ) 

 دسی بل ( 12

اشکال درشنیدن مکالمه ، نیاز به 

 وسائل حفاظتی گوش

دسی بل ( ، صدای متوسط خیابان ، ماشین تایپ ، صدای  12ماشین پرس ) 

 دسی بل ( 22متری )  3ترن درفاصله 

غیر قابل تحمل برای مکالمه با 

 تلفن

دسی بل ( ، اداره عمومی ،  62خانه ، سالن انتظار هتل ، رستوران ) 

 دسی بل ( 52خانه ، بانک ، خیابان آرام ) بیمارستان ، 

مکالمه معمولی به راحتی شنیده 

 می شود

دسی بل ( ، بهم خوردن برگها ، نفس  42سالن اجتماعات خالی ، نجوا ) 

 دسی بل ( 32انسان ) 
 خیلی آرام

 

 وسایل و ابزارهای هوای فشرده و بادی نظیر مته برقی و چکش بادی : ( Vibration)  ارتعاش

 کهکند شود انرژی ارتعاشی زیادی تولید میکه در ساختمان، معدن، سنگبری استفاده می

های نرم در مفاصل بیشترین صدمه را در بین وسایل تولید کننده ارتعاش به بدن و بویژه بافت

های کف دست، نمایند کاهش کلسیم در استخوانها، مچ و آرنج وارد نموده و تولید درد میدست

دیده سپید انگشتی منجر میشود )ناشی از کم خونی موضعی انگشتان(. درد، خارش، مور مور به پ

 شود. هاست که در سرما تشدید میشدن و تورم از نتایج کار با این دستگاه

برای ایمنی در قبال ارتعاشات حاصل از لرزش امواج صوتی جداکردن محل قسمتهای متحرك 

ر برخی دستگاهها، عدم استقرار افراد ینصب چرخهای الستیکی ز دوار ومرتعش از سایر قسمتها،و

روی قسمتهای مرتعش، آموزش برای استفاده صحیح از دستگاههای مرتعش و کاهش مدت کار 

ضایعات نخاعی نیز مالحظه شده ، وسائط نقلیه سنگین  ،روزانه یا منقطع کردن مدت کار پیشنهاد می شود. در کار با تراکتور

 است .

 :(  Light) روشنایی

روشنایی کافی هم بعنوان یک عامل حفاظتی و هم برای افزایش          

 طراوت محیط کار می افزاید. بازدهی اهمیت دارد و به

 بطور کلی نور مناسب دارای محاسن زیر است :         

 جلوگیری از خستگی 

 کاهش اشتباهات 
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 کاهش تعداد سوانح در محیط کار 

  کارکنانبهبود روحیه 

  بهبود کیفیت کار و افزایش بهره وری 

میلی میکرون قرار دارد. واحد  212تا  312: نور آن دسته از امواج الکترومغناطیس است که بین طول موج های  تعریف نور

 می باشد. Luxشدت نور 

 : منابع نور

ور و دارای آثار بهداشتی نیز هست ولی بدلیل نور می تواند منشاء طبیعی یا مصنوعی داشته باشد اگر چه نور طبیعی بهترین ن

 عدم امکان کنترل و مدیریت آن ناچار به استفاده از نور مصنوعی می باشیم.      

دارد بویژه گاهی انجام کار با مضراتی باید دقت نمود که اگر چه نور کافی برای محیط کار ضروری است اما نور اضافی نیز          

 تولید نور اضافی همراه است نظیر کوره ها یا تحمل تابش بیش از حد خورشید. 

 : برحسب لوکس شدت روشنایی توصیه شده 

 پیشنهادی حداقل محل

 122 52 ... ( سرویسهای بهداشتی و  روشنایی عمومی بیمارستان ) راهرو و سالن و

 522 322 (وتحقیق شناسی آسیب)آزمایشگاهها و معاینه اتاق

 522 322 عمومی روشنایی -عمل اتاق

 1222 3222 مخصوص باچراغ عمل میز

 522 222 اداری عمومی کارهای

 222 122 آشپزخانه

 222 122 مطالعه سالن

 522 322 مطالعه میز روی

 ( : Ventilation)  یهتهو

از نظر درجه حرارت، جریان هوا و  ست از کنترل کیفی هواا تهویه در محیط کار عبارت 

درجه حرارت مناسب، در شرایط مختلف متفاوت است  تصفیه مواد مضر موجود در هوا.

. هرچه میزان رطوبت اضافه شود درجه حرارت کمتری ارتباط دارد و با میزان رطوبت 

% است و دمای 22قابل تحمل است. حداکثر رطوبت قابل تحمل، در شرایط معمول

درجه نیز باعث  5/15درجه باشد. دمای کمتر از  21از  کمتر  نیز نباید محیط کار

کاهش بازدهی می شود و خشکی هوا نیز باعث کم شدن مقاومت بدن در برابر 

 بیماریهای ریوی می شود. 

داشته باشد و تراکم گازها یا  برای جلوگیری از آلودگی در محیط کار باید هوا جریان

 تغییر رطوبت یا دما بایدکنترل شود. 

 مرتفع نقاط و اعماق در کار:  (  Pressure) فشار
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 گرما ناشی از حوادث محیط کار و متابولیسم حاصل از انجام کار می باشد.  :  (  Heat) گرما

 : از گرما یناش ارضعو

 . گرمایی استهای فیف شامل سوختگی پوست و جوشخعوارض  .1

  باشد.وارض شدید شامل گرفتگی عضالنی مانند کرامپ گرمایی، گرمازدگی و ضعف گرمایی میع .2

دهند مانند کارگران معادن کورههای سخت انجام میهای گرم کاردهد که کارگران در محیطهنگامی رخ می :كرامپ گرمایی 

های دست و بازو و سپس بیماری نظیر دردهای شدید در  ماهیچهسازی. گاهی قبل از شروع عالئم های ذوب فلزات و شیشه

علت اصلی این بیماری عرق زیاد و از دست دادن آب و  شود.شکم و پا، آثاری نظیر سردرد و سرگیجه خفیف مالحظه می

 شود.هایی نظیر سدیم میباشد. قرص نمک برای درمان و پیشگیری توصیه میالکترولیت

رود علت بیماری ناتوانی مرکز شود و دمای بدن وی باال میبیماری ناگهانی بوده و دفعتاً بیمار بیهوش میآغاز این  : گرمازدگی

تنظیم حرارت در مغز بوده و برای درمان باید پوست را سریع خنک نمود و مرطوب نگاه داشت یا شخص را درآب سرد غوطه ور 

 ساخت.

شود و عالئمی چون کار نامرتب بیمار از ضعف، خستگی و سرگیجه شروع میاین بیماری با اظهار ناراحتی  : ضعف گرمایی

شود و علت بیماری ضعف گردش زند پوست مرطوب میرود و نبض تند میشود دمای بدن باال میدستگاه گوارش مالحظه می

 . شودوصیه میهای قبلی و عروقی و سرم نمکی برای درمان تباشد. محركخون در جبران مایعات از دست رفته می

 : تدابیر حفاظتی و پیشگیری از خطرات گرما

 دفع حرارت بدن ایت بهداشت فردی و تمیز نگاه داشتن پوست به منظور کمک به عمل تعریق برایرع. 

 از دست رفته در اثر تعریق جبران شود)  امالح (مصرف مایعات خنک به میزان کافی در حین کار تا آب و نمک.  

 خنک مدت در محیط های استراحتهای کوتاه. 

 روشن تا اشعه خورشید را منعکس نمایند مکان لباسهایی به رنگاستفاده از لباسهایی از جنس پنبه و کتان و حتی اال. 

 در محیطهای گرمدیابت ، بیماران قلبی عروقی ،  جلوگیری از کار کردن بیماران مبتال به... 

  

 

 : (  Cold )رماس

درجه سانتیگراد می دانند . درجه حرارتهای مطلوب برای فعالیتهای بدنی  21حرارت برای زندگی را ترین درجه  امروزه مطلوب

 دارد. اما به هر صورت در درجه حرارت پایین ، کار و فعالیت مشکل می شود  گوناگون به نوع کار و شدت فعالیت بستگی
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 یونساز تقسیم می شوند. پرتوها به دو دسته پرتوها ی یونساز وغیر :( Radiation) پرتوها

 شامل آلفا ،بتا،گاماوایکس می باشند. پرتوهای یونساز

از اختالل جزئی وموقتی در برخی از اعمال فیزیولوژیک گرفته تا  آثار حجمی پرتوهای یونساز :

خطراتجدی مانند کوتاه شدن عمر،کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماریها ،کاهش قدرت تولید 

مروارید،سرطان خون وانواع دیگر سرطان وآسیب به جبین در حال رشد،متفاوت مثل،ایجاد آب 

 است.

مل قرمزی پوست ،تیرگی پوست ،سرطان uvمی باشد،اثرات IRوuvشامل : پرتوهای غیر یونساز

 پوست والتهاب ملتحمه وقرنیه است.

ت افزایش دمای بافت پس از جذب پرتو می :مهمترین اثر زیست شناختی پرتو مادون قرمز  به علIRاثرات زیست شنلختی پرتو 

 باشد ،پرتو مادون قرمز به طور عمده  به وسیله پوست وچشم جذب می گرددوسبب آب مروارید می گردد.

 امواج رادیویی وریز موج ها:

گرما تبدیل می چنانچه این امواج در هوا ویا در محیط مادی منتشر شوند ،بخشی از آنها به وسیله محیط  جذب شده وعمدتأ به 

 گردد.

اثرات زیست شناختی این پرتوها به میزان جذب انرژی پرتودر جرم  : اثرات زیست شناسی ریز موج ها وبسامدهای رادیویی

بافت بستگی دارد.بافت های شفاف چشم به خصوص عدسی ودستگاه اعصاب مرکزی بدن که تبادل دمای آنها با محیط به سختی 

ین امواج حساسیت بیشتری دارند،مغز انسان نسبت به دما بسیار حساس است تغییر جزئی در دما ی صورت می گیرد در برابر ا

بخش  هایی از آن می تواند عامل بروز تغییرات مهم در اعمال ورفتار فرد گردد.از جمله اثرات زیست شناختی پرتوها می توان از آب 

 حرارت بدن وایجاد تغییرات در رفتار را نام برد. مروارید ،اثر تولید مثل ،بروز اختالل در دستگاه تنظیم

 تفاوت عمده پرتو های یاد شده با پرتوهای نوری در عمق نفوذ این این پرتوها می باشند.

 مادون قرمز: اشعه

شود  حد کافی متراکم شود. این امواج اگر بهنانو متر تا یک میلی متر تشعشعات مادون قرمز نامیده می 212امواج با طول موج  

  ضرورت دارد که  شود. در مشاغلی نظیر صنایع شیشه، بلورسازی، ذوب فلزات و آهنگریبوسیله پوست بصورت گرما احساس می

باعث افزایش درجه حرارت  ، نگاه کنند  ( اشعه مادون قرمز از خود ساطع می نمایند) اشخاص به شیشه مذاب یا فلزات گداخته

 . اکت می شود. استفاده از عینک های مخصوص در این مورد ضرورت داردعدسی چشم و آب مروارید یا کاتار

 عه ماوراء بنفش:اش

باشد. تابش این اشعه بویژه برای کسانی که زیر نور مستقیم خورشید نانومتر می 422تا  122طول موج اشعه فرابنفش از حدود 

گی و سرطانهای پوستی می شود. همچنین اشعه  کار می کنند بخصوص در کنار دریا و ارتفاعات سبب کم شدن عرق، سوخت

ماورا بنفش ناشی از جوشکاری )بخصوص جوش الکتریکی( سرخی چشم، ریزش اشک و خارش را ایجاد مینماید. استفاده از 

 . سایبان ها، پوشش مناسب، عینک های مخصوص و سپرهای حفاظتی حسب مورد توصیه می شود

  روشنایی :

به چشم باعث خیرگی چشم وازطرفی نور ناکافی موجب عوارض زیرمیگردد : کاهش بینایی ، خستگی تابش مستقیم وشدید نور 

زودرس ، کارکردن دروضعیت خمیده به منظورنزدیکترشدن چشم به محل کارکه باعث صدمه به ستون فقرات میگردد ، افزایش 

 حوادث .
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 عوامل زیان آور شیمیایی

نده تمام مواد اولیه، مواد خام، مواد واسطه و فرآورده های اصلی که در صنعت بکار می عوامل شیمیایی در محیط کار در بر گیر

. این مواد به شکل گاز، مایع یا جامد بوده و ممکن است بصورت طبیعی با منشاء گیاهی،  ، می باشند روند یا تولید می شوند

 حیوانی یا سنتتیک )معدنی یا آلی(  یا مصنوعی باشند .

صنایع شیمیایی تنها محل های کاری نیستند که افراد ممکن است در آنجا در معرض تماس با مواد شیمیایی خطرناك امروزه  

قرار گیرند. در محیطهای اداری نیز ممکن است افراد بیشتر از آنچه تصور می کنند با مواد آالینده در تماس باشند. حتی در 

 ی با مواد شوینده، پاك کننده و سفید کننده در تماس هستند .منازل، خانمهای خانه دار به میزان قابل توجه

 

 

 

 

 

 

 تقسیم بندی آالینده ها بر اساس  حالت فیزیکی

 گازها و بخاراتـ 1

 دارد.درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر حالت گازی  25گازها موادی هستند که در دمای 

فشار مذکور به صورت مایع یا جامد باشد.تعداد گازها زیاد بوده ، برخی ، حالت گازی موادی است که در درجه حرارت و ات بخار

 در فرایندهای صنعتی به عنوان ماده اولیه ،مصرف و برخی به عنوان فرآورده نهایی، تولید می شوند.

ن نافذ و آو بوی  بیشتر گازها دارای بوی نافذ بوده و در مقادیر کم قابل تشخیص هستند.) مثل گاز کلر که دارای رنگ سبز بوده

خفه کننده است( ولی تعدادی از گازها هم بی رنگ و بی بو بوده و در صورت سمی بودن فوق العاده خطرناك هستند. )مثل 

که دارای خاصیت اشتعال پذیری بوده و در اثر عدم وجود دارند  مونوکسید کربن و دی اکسیدکربن(. بعضی از گازها هم 

  .آورندبوجود ش سوزیهای بزرگ شده و خطرات زیادی را تشخیص می توانند منجر به آت

 مواد معلق ـ2

 انتشار و پراکندگی ذرات ذره بینی جامد یا مایع در یک فاز گازی خاص یا در هوا ، مواد معلق یا آئروسل نامیده می شوند. 

 انواع  مواد معلق )آئروسل( :

o گرد وغبار                     Dust  

o  مه   mist  ؛fog  

o دمه                     Fume 

o دود                         Smoke 

o مه دود                    smog  

o      اسپری                        spray 

 : راههای پیشگیری و كنترل ذرات در محیط كار

،تعمیر و نگهداری و  روش های مرطوباستفاده از  ، ، تغییر روش کار کنترل عامل تولیدکننده آلودگی شامل جایگزینی (1

 نظافت عمومی

 انتقال عامل آلودگی شامل استفاده از تهویه طبیعی یا مصنوعی، ایجاد فاصله و غیره (2

) اندازه گیری میزان صوت آزمایش های پزشکی، دوزیمتری انجام معاینات دوره ای و  شامل )شاغلین(  کنترل عوامل کار (3

 .ی کردن آن ماسکهای حفاظتی، تنظیم ساعت کار و چرخشاستفاده از  ، کاری (  دریافتی توسط کارگر دریک شیفت
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رعایت نکات ایمنی در هنگام  انبار و ذخیره کردن مواد قابل اشتعال برای جلوگیری از نشت این مواد به محیط و آتش سوزی  (4

 های احتمالی

 نکات مهم در مورد سموم و خطرات آن : 

سم عبارت است از ماده یا موادی که درمقادیر کم درموجودات زنده ایجاد اختالالت حیاتی ، فیزیکی وروانی نماید سم  سم :

 ماده ای است که در کارخانه ساخته می شود ، آن را از معادن بدست می آورند یا از گیاهان تهیه میشود . 

ه شود یا بخار و بوی آن را تنفس کنیم باعث ناراحتی ، بیماری و سم اگر به مقدار خیلی کم خورده و یا به پوست بدن مالید

 مسمومیت شده و یا منجر به مرگ می گردد .

  مسمومیت :

 مسمومیت عبات است از : بهم خوردن حالت فیزیکی ، شیمیایی  و بیولوژیکی بدن 

شوند )مسمومیت حاد( و یا کم کم مسمومیت ممکن است خیلی شدید باشد بطوریکه شخص مسموم و اطرافیان فوراً متوجه 

بصورت ناراحتی و مریضی ظاهر گردد بطوریکه حتی شخص مسموم و اطرافیان اومتوجه دلیل ناراحتی و بیماری وی نشوند 

 )مسمومیت مزمن( .

 عالئم مسمومیت حاد :

ترشحات اشکی، گیجی و تهوع، زیاد شدن بزاق، تنگ شدن مردمک چشم، دردهای شکمی، اسهال، اختالل در دید و زیاد شدن 

 حالت عصبی، لرزش دستها و سر. 

 در بیشتر موارد مسمومیت حاد موجب حمالت تشنجی و بیهوشی بعد از آن ، افزایش فشار خون و در نهایت مرگ می شود.

 عالئم مسمومیت مزمن :

ادل، اختالل روانی، سردرد ، ضعف ، احساس سنگینی در سر، خستگی زودرس، اختالل در خواب، کاهش اشتها، کاهش تع

 حرکات متوالی چشم به چپ و راست ، تنگ شدن مردمک چشم ، لرزش دستها، اختالالت عصبی و گاهی فلج عضالنی می باشد.

 راههای ورود سم به بدن :

 سم می تواند از طریق نفس کشیدن وارد ریه شود . .1

 سم می تواند از طریق پوست وارد بدن شود . .2

 دهان و خوردن وارد بدن شود .سم می تواند از طریق  .3

 

 عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار
 

 قانون ( است . یکار( ونومو ) به معن یارگو)به معن یونانیترکیبی ازدو واژه  یواژه ارگونوم

 ی :اهداف ارگونوم

و  یت شغلیزان رضایش میافزا ،  یکاهش خستگ ، زات و کاهش خطایسهولت کاربردتجه ، یمنیش ایافزا ی ، ن سالمتیتام 

 ی ازاهداف ارگونومی می باشد . ش بهره وریافزا ی ،ت زندگیفیبهبود ک

 . محیط کار است وایمن درشرایط سالم کردن ، فراهمارگونومی هر برنامه اولیه هدف

 عبارتند از:   گردندعضالنی یا پیشرفت آنها میعواملی که باعث بروز اختالالت اسکلتی

  :نامناسب یا ثابت)وضعیت بدنی (  -1

ورت راستراحت دادن به بازوها ض کار نباید باالتر از سطح قلب انجام شود.در انجام کارهای دستی سبک در باالتر از سطح قلب،

 د.ینیهم نچ یش از ارتفاع شانه رویب یمثالً بسته ها را تا ارتفاع دارد.
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  : اعمال نیروی زیاد -2

دن است یمکرر نیرو،باید امکان اعمال نیرو با هر دو دست یا هر دو پا وجود داشته باشد.هل دادن بهتر از کشبه هنگام اعمال 

  شود. یلو گرم بار گذاریک 114ش از یب یستیدو چرخه نبا یها یهل دادن گار یشود. برا یبه کمر وارد م یچون تنش کمتر

د جابجا شوند یرا که با یوزن اجسام -لوگرم استیک 221ه شده یا چهار چرخه حداکثر بار توصیسه چرخه  یها یگار یبرا

 د( . یکوچکتر سفارش ده ید ) بسته هایکاهش ده

  :  تکرار حرکت -3

وتماس فیزیکی سطح بدن با لبه های تیز و سخت اجسام یا  کارهای تکراری که باعث خمش و کشش بیش از اندازه شانه شود

 جریان خون و اختالل در روند انتقال پیام های عصبی شود.وسایل می تواند منجر به کاهش 

 

 
 
 

 
 

 

 

 بلندکردن و حمل بار :    -4 

 صدمات مربوط به کمر دومین عامل شکایت و درد و رنج کارگران در محیطهای کاری است .

 23مرد در شرایط مناسب ) استاندارد بین المللی جهت بلند کردن بار توسط یک کارگر دیفاصله حمل را به حداقل کاهش ده 

. برای بلند کردن وجابجایی بارازتجهیزات مکانیکی موجود مثل چرخ دستی و... استفاده کنید وحتی االمکان  کیلوگرم می باشد (

 ازبلند کردن دستی بار اجتناب کنید.  ازحمل بارهای سنگین به صورت انفرادی خودداری کنیم .
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 نحوه صحیح حمل بار به صورت ذیل می باشد : 

 هیچگاه برای بلند کردن بار کمرتان راخم نکنید بلکه باخم کردن زانو وبه کمک پاها باررابلند کنید. -1

 
 

تاآنجا که ممکن است باررابه بدن خود نزدیک کنید برای این کار باررا بین دوپا قررادهید . دراین حالت بهتر است یکی  -2

 جلوتر ازپای دیگری باشد.  ازپاها کمی

 

 
چنین انجام حرکات چرخشی مسعی کنید درهنگام بلند کردن بارازانجام حرکات جانبی ) حرکت به طرفین ( وه -3

 اجتناب کنید . 

 بار را نزدیک خود نگه دارید تا بتوانید جلوی تان را ببینید . -4

 
 بار را متعادل نگه دارید .  -5

 از چرخش کمر اجتناب کنید   -6

 مواظب موانع سر راه و ورودی درب ها و همچنین راه پله ها باشید . -7

 :  تمام بدنموضعی یا ارتعاش  -5 

استفاده کنندگان از ابزارهای مرتعش   کشاورزی درمعرض ارتعاش تمام بدن هستند و آالت رانندگان تراکتور وکمباین وماشین

استفاده ازصندلیهای مناسب باپوشش نرم وقابل  دن هستند.بانظیر اره، چکش بادی و سنگ زن درمعرض ارتعاش قسمتی ازب

ارتجاع درتراکتورها واستفاده ازدستکش وکفش های مخصوص دراستفاده ازابزارهای مرتعش ازبروز اختالالت می توان جلوگیری 

 کرد. 
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درمعرض خطرات ناشی از سرما می هوای آزاد کار می کنند  کارگرانی که در یا ماهای پایین و باال : کارگران سردخانه هاد -6

باشند وکارگرانی که درمحیطهای کاری که حرارت خیلی باالباشدکار می کنند  مثل کاردرکنارکوره ها ی ذوب فلزات و... 

 درمعرض خطرات ناشی ازگرما قراردارند.

اتی می باشد که میتواند ازبروز درمحیط کارازمهمترین اقدام روشنایی : بهبود وضعیت روشنایی )توزیع یکنواخت روشنایی ( - 2

 حوادث وخستگی جلوگیری نماید.

 : مطلوب یت بدنیوضع

است که فرد خود را در  ینامطلوب حالت یت بدنیرد و وضعیگ یعبارت است از فرم و حالتی که فرد در طول انجام کار به خود م

ش از یخود ب یعیک مفصل از حالت طبیاست که  یت عموما مربوط به حاالتین وضعیدهد. ا یمعرض خطر وقوع صدمات قرار م

 یکه با خطرات یبدن یت هایاز جمله وضع ابد.ی یش میخطر وقوع حوادث و صدمات افزا ین حالتیحد فاصله گرفته باشد. در چن

 همراه است عبارتند از:

 نییا پایا خم شدن به طرف باال یباز و بسته شدن مچ دست  : در مچ

  
ا دست ها در یرند یباالتر از سطح شانه قرار گ یا در سطحیبدن دور شده و  یه جانبیکه در آن بازوها از ناح یحالت : در شانه

 . رندیا باالتر از شانه ها قرار گیهم ارتفاع  یسطح

 
 : خم و راست شدن و حرکت گردن بطرف جلو یا عقب یا خم شدن به طرفین در گردن
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 از ناحیه کمر : خم شدن یا چرخیدندر كمر 

 

  
 طرفین: انحراف کف دست بطرف انگشت کوچک دست یا سمت  انحراف به سمت زند زیرین و زبرین

 

 
 

 عضالنی ( : -اختالالت اسکلتی عالئم ونشانه های )

 (دردناك بودن مفاصل ،    ساعد ،  شانه و بازوها ، مچ ، ه کمر و گردنیدرد درناح)   درد  (1

  زشاحساس سو (2

  یگرفتگ (3

 یدگیرنگ پر (4

 یحس یبضعف و  (5

 و آماس در بدن و عضالتورم  (6

  یسخت (2

 مورمورشدن (1

 پرش ) تیک ( غیر عادی (1

 : ازصدمات یریشگیپ

 چرخش شغلی به معنای گردش کارگران در شغلهای مختلف :  فراهم نمودن تنوع  مشاغل (1

صرف  "شغل دشوار"برای انجام سعی کنید مدت زمانی که هر کارگر مجبور است  : تنظیم زمانبندی کار و ریتم کاری (2

اگر کارگران جدید یا کارگران بازگشته از غیبت طوالنی دارید، آنها را به تدریج در ریتم کاری/ بار کاری   نماید را محدود نمائید.

  .معمول قرار دهید

مک نماید. ک می تواند به جلوگیری از تجمع خستگی و صدمات وارده به عضالت:  فراهم نمودن دوره های استراحت (3

 .نیز مفید هستند  استراحتهای کوتاه، در حد چند ثانیه در زمانهای معین  سعی کنید استراحتهای کوتاه داشته باشید.

 برخی ازوظائف ازحالت دستی به حالت خودکار تغییر می یابند.  :  تغییر عملیات کاری (4

ابزار برنده و وهمچنین ری منظم ابزار و تجهیزات نگهدا:  ابزار و تجهیزات ،فضای کار مناسب نظم و ترتیب و نگهداری (5
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ها در شرایط خوب می تواند میزان نیرو یا تکرار مورد نیاز در استفاده از ابزار را کاهش دهد.  اطمینان از شرایط چرخ دستی  مته

 را کاهش دهد.  ها و سایر تجهیزات می تواند میزان نیروی الزم برای جابجایی مواد

 پایش سالمت (6

 برگزاری کالسهای آموزشی درمورد مسائل گوناگون ارگونومیکی  : آموزش  (2

کاهش  ورزش : ورزش باعث ارتقاء سطح سالمتی و تقویت بدن ، کاهش چربی بدن ، کاهش استرس انجام  به شویقت (1

 عضالنی و  افزایش قدرت تحمل بدن خواهد شد .  -شانس ابتال به دیابت ، کاهش ریسک آسیبهای اسکلتی

اگر . ثانیه نیازاست که به آن استراحت کوتاه می گویند  12تا  62پس از انجام یک فعالیت به زمان استراحتی حدود  نرمش :  

نشسته اید بلند شوید و اگر ایستاده اید بنشینید ، دستان خود را در اطرافتان قرار دهید و چند نفس عمیق بکشید . اگر تکرار 

 .  دقیقه برای شما توصیه می شود 32یا  22هر  کارتان زیاد است استراحت در

کفش های ایمنی  و سایر وسایلی است که کارگران از آنها ...  شامل دستکش ها، آرنج و زانوبندها  : تجهیزات حفاظت فردی

تها را دستکشها می توانند دستها را در برابر سرما یا صدمات حفاظت نمایند اما ممکن است چاالکی دس استفاده می کنند.

کفش های ایمنی مناسب و  می سازد. با مشکل مواجهش را گکاهش داده و در صورتیکه به طور مناسب با دست جور نشوند چن

می تواند از لیز خوردن کارگر و از خستگی ناشی از ساعتهای طوالنی ایستادن روی سطوح سخت  نکفی های ضد خستگی آ

میتوانند بدن را  به هنگام تحت فشار قرار گرفتن از طریق سطوح تیز یا سخت حفاظت آرنج و زانوبندها  . جلوگیری نماید

  نمایند.

 : مزیتهای نشستن

 حذف وزن بدن از روی پاها 

 اجتناب از وضعیتهای غیر طبیعی بدن 

 مصرف کمتر انرژی 

  عروقی، بار کمتر بر سیستم قلبی 

 ایجاد پایداری و ثبات بیشتر در کارهای دقیق و ظریف 

 تر با کنترلهای پایی کارکرد آسانتر ، دقیقتر و ایمن 

 : توصیه هایی برای كارهای ایستاده

 .در حالت ایستاده وزن بدن باید بطور مساوی روی هر دو پا توزیع شود  (1

 ز ایستادن طوالنی در یک محل بمدت طوالنی اجتناب شود.ا (2
، ارتفاع کار باید بر مبنای بلند قد ترین کارگر تنظیم  هنگامی که میز کار قابل تنظیم برای کار ایستاده وجود ندارد (3

 شود.
 بهنگام انجام کار دقیق در حالت ایستاده ارتفاع کار باید باال آورده شود. (4
 پایین برده شود. بهنگام اعمال نیروی زیاد در حالت ایستاده ارتفاع کار باید (5
 ارتفاع کار نباید بیش از حد باال باشد. (6
 ایستادن طوالنی در یک مکان اجتناب ناپذیر است از کفپوشهای الستیکی استفاده کنید.که  در مواردی (7
 کفپوشها باید شیاردار باشد. (1
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 نوبت کاری
ساعت به ارائه خدمات مشغول باشند،برای نمونه 24دربخش خدماتی مشاغل گوناگون وجود دارد که ایجاب می کند افراد در 

 پرستاران وپزشکان و...

چنانچه شخص به جای کار در نوبت صبح در نوبت شب کار کندتقریبأ یک هفته طول می کشدتاالگوی عکس به دست آورد.مهم 

ترین عامل عدم تطابق نور روز است،درواقع مواجعه با نور زیاد سبب توقف تولید ووترشح هورمون مالتونین می شود که هورمون 

 القاء کننده خواب نامیده می شود. 

 مشکالت ناشی ازنوبت كاری

 خستگی 

 ناراحتی های معده،اختالالت گوارشی،عوارض مغزی وروانی 

  مختل شدن زندگی اجتماعی )با خانواده،دوستان،گردهم آیی

 هاو...(

 کاهش بهره وری 

 افزایش حوادث 

اشد.افسردگی از لوکس ب12222  -12222برای بهبود نوبت کاری توصیه می شود روشنایی درشیفت شب  درحد روشنایی روز

 .درصدافراد هرگزبانوبت کاری تطبیق پیدانمی کنند22جمله بیماری های روانی است که در بین نوبت کاران ،شیوع باالیی داردو

 

 عوامل زیان آور بیولوژیکی

 

 : هاباكتری

این عوامل عفونی موجودات میکروسکوپی و تک سلولی بوده که با تقسیم شدن تکثیر می

هستند   O2هایی که نیازمند باشد. به باکتریمیکرون می 5تا  2طول آنها  یابند. متوسط

شود. هوازی گفته میدهند بیبه حیات خود ادامه می O2 هوازی و به آنهایی که در غیاب 

 . روندها با جوشاندن از بین میباکتری

ریسان( پشم )بیماریهای باکتریایی آنتراکس های شغلی ناشی از عفونتترین بیماریعمده

 باشد.بروسلوز و سیاه زخم، کزار، سل و توالرمی می
 

 

 : هاقارچ

ها عمدتاً روی سطح خشک گیاهان، اجساد حیوانات و حتی مایعات صنعتی که هاست. قارچاین گروه شامل مخمر و کپک

صنایع کاغذ و انبارهای میوه به وفور یافت ـ های کشاورزی مزارعشوند وجود دارند و در محیطبمنظور خنک کردن استفاده می

ترین آن آسپرژیلوس است که در محصوالت زا برای انسان وجود دارد که متداولگونه قارچ بیماری 42شوند. بیش از می

 گردد.موجب عوارض ریوی می شود.این قارچهای راکد دیده میکشاورزی و آب

ها و های ناشی از قارچشوند. بیماریها و سایر صنایع غذایی یافت میپزیشیرینیها، ها، آشپزخانهمخمرها نیز در ظرفشویی

زمینی و پسته و غذاهای ها، التهابات ریوی و کاهش پالکت خون باشد. برخی از مواد غذایی مانند بادامتواند درماتیتمخمرها می

نمایند که بشدت سمی و تولید آفالتوکسین می PHحیوانی تحت شرایط خاصی از نظر دما، زمان، رطوبت، مواد غذایی و 

 باشد. زا میسرطان
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 : هاروسیو

های ویروس ها از کوچکترین عوامل عفونی هستند بطوریکه قادرند در داخل سلول های باکتری رشد و تکثیر یابند عفونتویروس

های حیوانی آلوده به انسان تزریقات یا فراوردهها در اثر دهد. این عفونتها، کشتارگاهی و مراکز پزشکی روی میدر دامداری

 . های مهم ویروسی است، هاری، بیماری چنگ گربه و ایدز از جمله بیماری شود. هپاتیتمنتقل می

 : باشند ر زنده وجود داشتهیتوانند دو شکل زنده و غیک میولوژیوامل بع

میکرون بوده و  12های کمتر از ها هستند که دارای اندازهمخمرها، کپکها، ها، قارچهای زنده مانند باکتریمیکروارگانیسم

 . مانندها در هوا معلق میبواسطه عطسه، سرفه و غیره در محیط پخش شده و تا مدت

برای برخی مشاغل مرتبط با موجودات زنده، تماس با میکروارگانیسم های عفونی، انگل ها و یا فراورده های مربوط موجب  

 .  بیماری می شوند

 ، ایدز عموماً در مشاغل مرتبط با خون و حیوانات  بیماریهای ناشی از ویروسها مانند بیماریهای هپاتیت، هاری، نیوکاسل (1

باکتری ها مانند سیاه زخم، بروسلوز، کزاز، سل و . . . عموماً در مشاغل مرتبط با دام و احشام و بیماریهای ناشی از  (2

 مراکز درمانی

 بیماریهای ناشی از قارچ ها عموماً در دامداریها، مزارع، سیلوها  (3

 فاضالب بیماریهای ناشی از انگل ها عموماً در مزارع، کارگران  ساختمانی، معادن ناشی از دفع غیربهداشتی (4

 : كنترل و پیشگیری

، محدودکردن واردات  ، تهویه مناسب برای پیشگیری عمومی استفاده از حشره کش های مناسب، واکسینه کردن احشام

 . از محیط های آلوده از جمله اقدامات محیطی مناسب می باشد نحیوانات و پرندگا

لباس ها و دستکش های حفاظتی استریل  ، پیشگیری کننده، داروهای  برای پیشگیری اختصاصی، واکسینه کردن کارکنان

 . ، آزمایشات مرتبط و تدوین دستورالعمل های بهداشتی از جمله مواردی است که توصیه می شود کردن وسایل

 انگلها

برد و یا تغذیه می  دیگری زندگی نموده و از این زندگی فایده میموجود زندهبه گیاه یا حیوانی که برروی یا داخل بدنانگل

 .شود کند، گفته می

 

 عوامل زیان آور روانی محیط کار

یکی از ابعاد مهم انسان، ابعاد روحی و روانی او است که متقابالً بر زندگی جسمی او تأثیر میگذارد. بیماریهای روانی و عصبی 

% 32% کارگران از آن رنج می برند و حدود 22حیط های کار مالحظه می شود بطوریکه گفته می شود حدود مآشکارا در همه 

 انی می باشد. این بیماریها عامل مهمی در تشنج محیط کار و افت بهره وری می باشد. غیبت ها ناشی از وضعیت نامناسب رو

و مدیران و رضایت کارگران از شرایط کار از جمله مزد، ساعت کار، عدم یان روابط صمیمانه و انسانی بین کارگران و کارفرما

 د تأثیر مهمی در کاهش حوادث داشته باشد. تبعیض، امکانات رفاهی، تضمین آتیه، وضع استخدامی مناسب و... می توان

عدم وجود استراحت کافی و کار خارج از قدرت  نظم و ترتیب و نظافت محیط کار نیز در بهبود شرایط محیط کار مؤثر است.

فشار، ،  ، نور، تهویه ، رطوبت )حرارتنامناسب شرایط فیزیکی و بدنی نیروی کار، کاهش توان انجام کار، بی عالقگی به کار 

  . اختالالت گوناگونی را ایجاد می کند سروصدا و ...(

فضای مناسب کار برای کارکنان و امکان دسترسی آنان به 

اهمیت بسیاری دارد.  ،وسایل و تجهیزات مورد نیاز

همانگونه که تجهیزات مورد نیاز باید در دسترس باشند، 

وجود وسایل اضافی و فرسوده نیز آزار دهنده و خطرناك 

 ست.ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
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بطور کلی  از  جمله مسائل روانی موجود درمحیط کار  می توان به مسائل ناشی از مدیریت و سرپرستی، مسائل ناشی از یکنواخت 

بودن  و یا  ماشینی شدن )اتوماسیون( مراحل تولید، مسائل ناشی از وضعیت کارگاه از نظر عوامل زیان آور محیط کار، مسائل ناشی 

خانوادگی، مسائل ناشی از قبول مسئولیت بیش از قدرت و توان روحی، مسائل ناشی از شروع بکار مجدد بعد از وضعیت اجتماعی و 

 از حادثه و یا بیماری و ... اشاره کرد.

 : عوارضی كه اختالالت روانی به دنبال دارد عبارتند از

 احساس کسالت و سستی در ادامه کار

 کاهش ظرفیت و بازدهی کار

 حوادث ناشی از کارافزایش سوانح و 

 ازدیاد اختالف و برخوردها در محیط کار و زندگی

 افزایش بیماریهای جسمی  و نیز پیری زودرس و کوتاهی عمر

 عدم توجه به وظایف اجتماعی و عدم تمایل به معاشرت با دیگران

 راههای پیشگیری و كنترل:

عوامل زیان آور محیط کار  قبیل کاهش سر و صدا، توجه به  ایجاد محیط  مناسب و  بهداشتی در کارگاهها  و کاهش  (1

 تامین درجه حرارت، روشنایی مناسب و ... 

 محول کردن کار به کارگران برحسب ظرفیت جسمی و روانی فرد (2

 ایجاد انگیزه و احساس رضایت در شاغلین   برای امرار معاش و کسب رضایت خانواده (3

 رعایت ساعات کار روزانه براساس قانون کار (4

 اد شرایط مناسب جهت استفاده  شاغلین از مرخصی سالیانه و تعطیالت  برای جلوگیری از عوارض خستگیایج (5

 تشویق کارگران  به استفاده از تفریحات سالم و ورزش در ساعات غیر کاری (6

 آموزش به شاغلین در زمینه راههای مقابله با عوامل نامساعد روانی (2

 

 بیماری های  شغلی

 تعریف:

شغلی به  گروهی از بیماریها اطالق می شود که به علت کار بوجود آمده و یا به عبارت دیگر منحصراً بیماریهایی بیماریهای 

هستند که عامل مولد آنها در محیط کار بوده  و شاغل به علت اشتغال به یک کار و تحت تاثیر شرایط موجود در محیط به 

 بیماری شغلی مبتال می شود.

عادی که هر کس ممکن است در هر جا به آن مبتال شود، بیماری شغلی  تلقی نمی شود هرچند که در بنابراین یک بیماری 

محیط کار به آن مبتال شده باشد. مثال کارگری که در محیط کار دچار سینه پهلو می شود، بیماری شغلی نیست  چون ممکن 

د و غبار سیلیس سرو کار دارد دچار بیماری ریوی می شود و بود همان بیماری را در منزل خود نیز بگیرد. ولی کارگری که با گر

 در حقیقت به یک بیماری شغلی یا ناشی از کار مبتال می گردد .

بنابراین با توجه به این که بیماری های شغلی به مرور زمان ایجاد می شوند ودرمان پذیر نیستند ،  می توان با انجام معاینات 

پارا کلینیکی آنها را  شناسایی کرده  و با حذف یا کاهش عوامل زیان آور محیط کار ، از بروز و بالینی، آزمایشات کلینیکی و 

 شیوع بیماریهای شغلی پیشگیری کرد.

 :انواع بیماری های شغلی 

 بیماریهای شغلی به دو دسته تقسیم می شوند:

 بیماری های ناشی از کار

 بیماری های مرتبط با کار
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 :بیماری های ناشی از كار

بیماری هایی هستند که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی،  ارگونومیکی یا روانی در محیط کار بوجود می 

 آیند. این عوامل که بوضوح در محیط کار مشخص می باشند برای ایجاد بیماری ناشی از کار کافی است.

 بیماری های مرتبط با كار: 

با کار  چند عاملی است و عبارت است از بیماریهایی که ممکن است بطور نسبی تحت تاثیر شرایط منشاء بیماری های مرتبط 

زیان آور کار بوجود آیند و ضرورتی ندارد که در هر مورد از این بیماریها یک عامل خطر مشخص وجود داشته باشد. مشخصات 

 یماریها نقش دارند. فردی، عوامل  محیطی، فرهنگی، اجتماعی بعنوان عامل خطر در این ب

 از بیماریهای مرتبط با کار می توان به افزایش فشار خون، بیماریهای قلب و عروق و اختالالت اسکلتی، عضالنی نام برد.

 نمونه هایی از بیماری های شغلی

 بیماری های شنوایی ناشی از كار:

 اثرات صدا بر انسان 

 صدمه  به دستگاه شنوایی  .1

 مانند اثر بر خواب و روابط اجتماعی و خانوادگیناراحتی اجتماعی:  .2

 اثرات عصبی: مثل اثر بر دستگاه گوارش  .3

 : بیماری های چشمی ناشی از كار

با پیشرفت صنایع و استعمال روز افزون مواد سمی و خطرناك روزبروز بر تعداد بیماری های چشمی ناشی از کار افزوده می شود.  

 یها از نظر منشاء تولید به شرح ذیل  می باشد:مهمترین تقسیم بندی این بیمار

 بیماری های چشمی با منشاء خارجی -الف

 بیماریهای چشمی ناشی از اثر اشعه -ب

 

 

 

 

 بیماریهای پوستی ناشی از كار:

شیمیایی و بیماری های پوستی ناشی از کار نه تنها شامل بیماریهای التهابی پوست بوده بلکه شامل سوختگیهای ناشی از مواد 

 حرارتی، تکثیر غیر طبیعی سلولهای پوست و زخمها می باشد.

قرار گرفتن در معرض خورشید، معموالً در کشاورزان، دریانوردان و سایر شاغلینی که مجبور به کار در خارج از محیط کارگاه 

 هستند سبب سوختگی ناشی از آفتاب، درماتیت )التهاب پوست(  و ... می گردد.

مترین علل بوجود آورنده بیماریهای پوستی عوامل شیمیایی مانند اسیدها )اسید نیتریک، اسید سولفوریک(، قلیاها یکی از مه

)آمونیاك، کربنات دوسدیم( و حاللها )الکل، بنزین( می باشند که در اثر تماس با پوست بخصوص دستها می توانند عوارضی به 

 صورت های ذیل ایجاد نمایند:
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و مزمن،  ایجاد زخم خصوصاً در انگشتان دستها و  سوختگی های شیمیایی )مانند تماس با آب اسید در باطری  درماتیت حاد 

سازی ها،  سفید کننده های لباس و  تمیز کننده های توالت و موزائیک که جزء مواد سوزاننده خطرناك محسوب می شوند( و 

 تغییرات رنگ پوست . 

 سرطانهای شغلی:

از کار در اثر تماس طوالنی بدن با مواد مختلف یا تشعشعات گوناگونی که سرطانزا شناخته شده اند، تولید می سرطانهای ناشی 

شوند.سرطانهای شغلی بیشتر در پوست، ریه، مثانه و دستگاه خون ساز دیده می شوند ولی ممکن است سایر اندامها را نیز در 

 برگیرند.

 های شغلی بیشتر دیده  شده است. زیرا کارگرانی که مشغول کارهای سرطان پوست: سرطان پوست از سایر سرطان

 صنعتی هستند اغلب با موادی سرو کار دارند که دستها و یا سایر نقاط باز بدن در معرض خطر قرار دارد.

سایرین کارگرانی که در معرض تماس با محصوالت نفتی، قیر و آسفالت، پارافین، واکس و روغنهای سنگین هستند بیشتر از 

دچار سرطان پوست می شوند. کشاورزان، دریانوردان و ماهیگیران در اثر تماس مستقیم با اشعه ماوراء بنفش نور خورشید در 

 معرض خطر سرطان پوست قرار دارند. 

  سرطان ریه: بعد از سرطان پوست ، سرطان ریه در مرحله دوم قرار دارد که نسبت به بیماری قبل، از مرگ و میر

ری برخوردار است. موادی که کارگران در صنعت با آنها سر و کار دارند ممکن است سبب سرطانهای مجاری تنفسی گردد. باالت

در بین مواد مورد استفاده در صنعت مواد رادیواکتیو، پنبه نسوز، نیکل، ارسنیک و کرم از جمله عوامل شناخته شده سرطان ریه 

 می باشند.

  سرطان پوست و ریه سرطان مثانه نیز در مشاغلی چون رنگ کردن پارچه، پوست و کاغذ و بطور سرطان مثانه: عالوه بر

 کلی در صنایع شیمیایی که در آن از بنزین،  انواع رنگها را می سازند دیده می شود.

 ارند سرطان دستگاه خون ساز : کارگرانی  که با حشره کش ها، سموم دفع آفات نباتی و مواد رادیو اکتیو تماس د

ممکن است در معرض سرطان خون قرار گیرند. همچنین کارگران معادن اورانیوم، کارگران صنایع کاغذ سازی، نقاش ها، 

 رادیولوژیستها و کارگران چاپخانه های چاپ سربی بیشتر در معرض خطر سرطان خون قرار دارند.

 بیماری های ریوی ناشی از كار:

غبار ایجاد می شود نوزوکونیوز می نامند.  بیماری هایی را که در اثر گرد و  

گرد و غبار ممکن است به اعضاء مختلف بدن صدمه رسانده و ایجاد بیماری 

نماید. هر گاه گرد و غبار باعث ایجاد صدمه به  دستگاه تنفسی گردد  

 پنوموکونیوز می گویند.

جاد پنوموکونیوزها  را بر اساس شرایط محیطی )شغلی و غیر شغلی(، عامل ای

گرد و غبار )معدنی، گیاهی و حیوانی(،  ضایعات پاتولوژیکی  )خوش خیم 

مانند عارضه حاصل از گرد و غبار آهن و بدخیم مانند ضایعات حاصل از گرد 

 و غبارات سیلیس و آزبست( و عالئم رادیولوژیکی تقسیم بندی می کنند.

 بیماری های اسکلتی عضالنی  ناشی از كار :

ات یکنواخت باعث می شود که بدن حالتی را که در موقع انجام دادن این حرکات به خود می گیرد حفظ نماید تکرار مداوم حرک

و در نتیجه از حالت طبیعی خود خارج شده و وضع غیر عادی به خود بگیرد. بعضی از حرکات مفصلی به علت تجاوز از حد 

ات مفصلی می گردند. دردهای پشت، انقباض عضالت کنار طبیعی خود و برخی به جهت شدت و تکرارشان باعث ایجاد ضایع

مهره ای، دردهای منطقه بین فقرات گردن و پشت، کمردردهای ناشی از کارکردن در یک وضعیت نامتناسب و تغییر شکل 

 ستون فقرات از جمله این عوارض می باشند.
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لیبافان، خیاطها، تلفنچی ها، نجارها، کفش دوزان، باربران کارگران شاغل در معادن، کاشیکاران، سنگ فرش کاران، ورزشکاران، قا

 و تایپیست ها در معرض این عوارض می باشند.

 پیشگیری از  بیماری های  شغلی :

بکار بردن وسایل حفاظتی پوست از قبیل دستکش، لباس مناسب آستین بلند ، روپوشهای بسته ، پیش بند ، کاله، ماسک، 

معاینات دوره ای مرتب ، شستشوی دستها قبل از صرف غذا ، تعویض لباس و استحمام بعد از پایان  استفاده از کرمهای محافظ،

 کار و رعایت دیگر موازین بهداشتی و ایمنی می تواند در پیشگیری از بیماری های شغلی موثر باشد .

 

 ازکار ناشی ازبیماریهای پیشگیری کلی اصول

 

 وجودنداردلذارعایت آن برای اساسی ودرمان بوده برگشت غیرقابل حاصله ازکارضایعات ناشی دراکثربیماریهای اینکه به باتوجه

 .باشد دارامی خاصی ازاهمیت پیشگیری اصول

 به کم بیماریزایی بیماریزاویاباقدرت ازموادغیرقابل ومنظوراستفاده بوده پیشگیری اصول ترین ازاساسی یکی : جایگزینی ـ1

 .باشد موادبیماریزامی جای

 

 درمعرض تعدادکارگران کردن آوریاکم زیان عوامل کاربه محیط آلوده کارگرازمحوطه جداکردن االمکان حتی : جداسازی -2

 .باشد آورمی زیان عوامل

 شودمانندمخلوط می مورداستفاده وصنعت دراتوماتیک مکانیکی ازتکنیکهای بااستفاده همزمان اصول این : محصوركردن ـ3

 . اتوماتیک باوسائل کامالبسته های درمحوطه سمی موادشیمیایی کردن

 چون شیمیایی های کننده آلوده کاربه محیط ازآلودگی جلوگیری برای روش ازاین استفاده : مصنوعی ازتهویه استفاده ـ4

 .باشد می عملی مکنده ازسیستمهای تولیدبااستفاده ازنقطه کننده آلوده بادورکردن که وگازهاست بخارات گردوغبار،

 کارازنقطه محیط هوای وخروج نقطه وتمیزازیک تازه کارباورودهوای محیط های کننده آلوده کردن رقیق:  عمومی تهویه -5

 .باشد می دیگرکارگاه

 کار های گردوغباردرمحیط ازپخش جلوگیری برای ازآب استفاده : مرطوب ازمتدهای استفاده ـ6

 تنهاراه ازمواقع دربعضی باشدالبته راهکاراجرایی آخرین وسائلی ازچنین نموداستفاده بایدسعی : فردی حفاظت ـ وسائل7

 .باشد می فردی حفاظت ازوسائل ازکاراستفاده ناشی کارگرازخطرات حفاظت

 که هایی ازعوامل ناشی های ازبیماریهاومسمومیت درپیشگیری امربخصوص این رعایت : فردی بهداشت اصول رعایت ـ 8

 .باشد رادارامی خاصی گردنداهمیت می واردبدن گوارش دستگاه ازطریق

 علت به که مختلف های کننده کارازآلوده محیط هوای آلودگی شودامکان می باعث اصل این بکاربستن : عمومی نظافت ـ9

 .نماید شوندکم پراکنده کارگاه درهوای مختلف علل وبه گردیده وکنارکارگاههاجمع درگوشه نظافت عدم
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 شاغلین ای حرفه بهداشت های مراقبت

   :از عبارتند میشود انجام شاغلین برای كه معایناتی مهمترین

 استخدام از قبل معاینات  

 ای دوره  

 اختصاصی 

 : استخدام از قبل معاینات اهداف

 نظر مورد کار برای  فرد قابلیت و استعداد تعیین -1

 بعدی درمراجعات آن واستفاده پزشکی پرونده تشکیل -2

 آنها درمان و بیماریها خصیص -3

  جامعه افراد سایر موارد از برخی در و کارگران سایر سالمت حفظ -4

  متقاضی پیشین نواقص و بیماریها تعیین -5

  سرایت قابل بیماریهای کشف -6

 بعدی معاینات فاصله و دفعات لزوم تعیین -7

 : ای دوره معاینات اهداف

  کار از ناشی عوارض و بیماریها رس زود تشخیص -1

  شغلی بیماری بروز از جلوگیری و بموقع درمان -2

 کار نمودن محدود یا و شغل تغییر برای توصیه -3

  دارند مشابه کار که افرادی در ای حرفه بیماریهای بروز از پیشگیری -4

  کارگران روی بر کار محیط آور زیان عوامل اثرا مطالعه -5

   ایمنی و پیشگیری روشهای  ارزشیابی -6

 مسری بیماریهای وانتشار انتقال از جلوگیری -7

 : اختصاصی معاینات اهداف

 آور زیان و سخت مشاغل کارگران برای اختصاصی معاینات -1

 موعود از بیش دربازنشستگی پزشکی معاینات -2

 شغل تغییر هنگام پزشکی معاینات -3

 مجدد بکار شروع هنگام پزشکی معاینات -4

 آنان کاری قدرت تعیین و معلولین پزشکی معاینات -5

 

 حادثه ناشی از کار

 واقعه ای است غیرمنتظره وپیش بینی نشده تعریف حادثه : 

:  عبارت است از اتفاق غیر منتظره ای که برای کارگر ) فرد بیمه شده ( درهنگام کار ویا به سبب آن اتفاق می حادثه ناشی ازكار

افتد . بنابراین درحین کار با ماشین آالت ، رفت وآمد درمحوطه کار ، حضور درخارج ازکارگاه به دستور کارفرما ، آمدن ازخانه به 

برای کارگر اتفاق بیافتد حادثه ناشی ازکار محسوب می گردد. علل بروز حوادث ناشی ازکار  محل کار ویالعکس وغیره اگر حادثه ای

 به دودسته تقسیم بندی می شوند  : 

 الف ( علل مربوط به كارگر كه شامل موارد ذیل می باشد :

 نداشتن مهارت کافی درکار  -1

 عدم آموزش مناسب درزمینه شرح وظائف  -2

 خستگی مفرط وبی خوابی  -3
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 قتی وشوخی درمحیط کار بی د -4

 بیماری وناتوانی کارگر  -5

 عدم استفاده ازوسائل حفاظت فردی و... -6

 ب ( علل مربوط به محیط كار : 

 عدم رعایت نظم درکارگاه  -1

 کثیف ولغزنده بودن سطح کف کارگاه وپله ها  -2

 سقوط اشیا ازبلندی  -3

 عدم وجود حفاظ مناسب برروی ماشین آالت  -4

 کمبود روشنایی درمحیط کار  -5

 عدم سرویس به موقع دستگاهها و... -6

 ایمنی حریق

 طبقه بندی آتش  :

گذارد مانند مقوا، کاغذ، لباس چوب. برای  ای که پس از سوختن از خود خاکستر بجا می شامل سوختن هر ماده :  (A)نوع اول 

  گیرد. هدف میشود و منبع آتش را  خاموش کردن این نوع آتش از آب استفاده می

های صنعتی و  گذارد مانند مواد نفتی، روغن باشد که از خود خاکستر بجا نمی شامل تمام مواد قابل اشتعال می:  (B)نوع دوم 

شود تا اکسیژن از دسترس  یا پودر خشک استفاده می Co2 نظیر  ییها ها. برای خاموش کردن این نوع آتش از خاموش کننده رنگ

  کند. استفاده از آب برای خاموش کردن این نوع آتش به توسعه آن کمک میآتش دور گردد. 

آید. مثل  شوند بوجود می : این نوع آتش از سوختن گازهای قابل اشتعال با موادی که بسرعت به گاز تبدیل می ( C)نوع سوم 

اکسیدکربن  ها کف و دی پودر خشک، هالوژنهایی مانند  شود. خاموش کننده پرویان مایع که بسرعت تبدیل به گاز قابل اشتغال می

  شوند. برای مقابله با این نوع حریق استفاده می

: حریق ناشی از سوختن برخی فلزات قابل اشتعال نظیر منیزیم، پتاسیم و آلومینیم برای خاموش کردن این نوع  (D)نوع چهارم 

 امکانات کافی از شن و ماسه استفاده نمود.  حریق باید از پودرهای خاص استفاده نمود و در صورت دسترس نبودن

 . باید توجه نمود که پودرهای اطفا را بایستی به آرامی روی مواد محرق ریخت و مراقب نور شدید ناشی از سوختن این فلزات بود

باشد که در اثر استفاده نابجا از یک وسیله الکتریکی و نگهداری  های الکتریکی می : این دسته شامل حریق(  E )حریق دسته

شود. استفاده از فیوز در کاهش این نوع حریق بسیار مؤثر  نادرست تجهیزات برقی استفاده می

ق فاصله داشت. است. برای اطفاء باید ابتدا برق را قطع نمود و تا آن هنگام الاقل یک متر با بر

بهترین  Co2شود.  هنگام اطفاء امکان تولید گاز سمی وجود دارد لذا از ماسک استفاده می

 ماده برای خاموش کردن است و استفاده از آب بسیار نامناسب است. 

رود در حالیکه خاموش  بکار می Aهای محتوی آب برای اطفاء حریق نوع  خاموش کننده

تر است روی این  تر و از مایعات قابل اشتعال سبک های محتوی کف که از هوا سنگین کننده

  کند. شود و ارتباط آنها را با اکسیژن هوا قطع می مایعات شناور می

باشد که  های محتوی پودر عموما شامل پودر بیکربنات سدیم یا پتاسیم می خاموش کننده     

 Co2تحت فشار است. در اطفاء حریق تجهیزات الکتریکی بهتر است از  N2یا  Co2با گاز 

 . استفاده شود

بوجود آمده در  CH4یا C2A6د در های محتوی هالوژن که از استخالف یک هالوژن نظیر کلر، برم و یا ی استفاده از خاموش کننده  

کند لذا  باید با توجه به این نکته صورت گیرد که بخصوص با پاشیدن روی فلزات داغ، تولید گازهای سمی می A,B,Cهای نوع  حریق

 . باشد در فضای محدود خطرناك می
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به رنگ سیاه و محتور  Co2حتوی های محتوی آب به رنگ قرمز، حاوی کف به رنگ کرم، م خاموش کننده، براساس استاندارد  

  شده است. کدگذاریپودر به رنگ آبی 

 عوامل ایجادآتش سوزی 

  بی دقتی در ایجاد جرقه (1

  بی دقتی در رها کردن آتش (2

  ، شعله یا گرما )عملیات برش، جوشکاری و ...( عدم کنترل تجهیزات ایجاد کننده جرقه (3

  وسایل گرم کننده نامناسب (4

  آتش سیگار (5

نامناسب مواد و نگهداری نامناسب مواد قاب اشتعال مانند رنگ، تینر، گازهای فشرده اصوالً توجه به ایمنی انبارها، ذخیره  (6

  های اطفا اهمیت زیادی دارد. آموزش و وجود سیستم

  عدم دفع زباله (2

  ایجاد اصطالك و ...( آالت )عدم روغن کاری، اعمال بار اضافی،  نگهداری ضعیف ماشین (1

 : ها این نکات باید رعایت شود در استفاده از خاموش كننده بطور كلی

 .متناسب با وضعیت محل و به میزان کافی استفاده شود  

 .به افراد آموزش کافی داده شود  

 .مرتباً بازرسی و تأیید شود  

 .در مکان مناسب و ثابت قرار داده شود 

 از برق یو انفجار ناش یآتش سوز

ها، اتصال باشد. مهمترین دالیل این حریقکشی تجهیزات برقی میازنقصان در یک وسیله برقی یا سیمها ناشی حریق ٪25بیش از 

ها، نشت آب و خم کردن و ها و تجهیزات، جرقه در محیط حاوی گاز و بخار قابل احتراق ، عایق کابلکوتاه برق ، گرم شدن کابل

 ها رخ دهد. کابل پیچیدن

ها و ایجاد اتصال منجر میها به تخریب عایقباشد. گاه گرد و غبار در این محلمهمترین نواحی خطر میهای تقسیم و تابلوها جعبه

 شود.شود. استفاده زیاد از پریزها نیز باعث ایجاد مشکالت اضافه بار می

 قایمنی بر

جهت محافظت کارکنان از شوك الکتریکی و سوختگی های ناشی از هادی برقدار ، قوس الکتریکی و تشعشعات الکتریکی باید  

 موارد ذیل رعایت شود:

 استفاده از ولتاژ پایین و ایمن-1

 عایق نمودن یا محصور نمودن قسمت های برقدار -2

معموالًًبرقدار  جلوگیری از برق دار شدن قسمت های هادی دستگاهها که-3

 نیستند)بدنه دستگاه( بوسیله:

 اتصال زمین و قطع خودکار منبع -الف

 عایق مضاعف یا دوبل -ب

 جدا کردن ) ایزوله کردن( منبع تغذیه از زمین -ج

محدود کردن انرژی الکتریکی) باید جریان های اتصالی که می تواند باعث  -د

له مقاومت بزرگی محدود شوك الکتریکی ناشی از تماس مستقیم شود بوسی
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 گردند.(

 انتخاب تجهیزات مناسب-4

 استفاده از تجهیزات مطابق با دستور عمل های سازنده-5

 اطمینان از بهره برداری صحیح تجهیزات الکتریکی -6

 اجتناب از کاربرد الکتریسیته در جایی که کاربرد آن خطرناك باشد.-2

 گرفتگی كمکهای اولیه هنگام برق

ثانیه بی  1/2میلی آمپر برای  522میلی آمپر برای یک ثانیه و  65،  متناوب عبور یک میلی آمپر برای زمان نامحدوددر جریان 

خطر است و جریان مستقیم کمتر از جریان متناوب خطرناك است. افرادی که نارسایی قلبی، غدد، اختالل اعصاب، خستگی و 

. به همین جهت آزمایشات پزشکی مرتب اشخاصی که با برق کار می  پذیرترند اعتیاد دارند به شوك الکتریکی حساس تر و آسیب

 کنند ضروری است. 

. تنفس مصنوعی و ماساژ خارجی قلب )برای گردش خون در  جدا کردن شخص مصدوم از مسیر جریان برق اهمیت بسیار دارد

 .  بدن( از اقدامات ضروری است

 وسایل حفاظت فردی

 
دون استفاده از وسایل حفاظت فردی ممکن نیست. آنها وسایلی هستند که شخص با استفاده از آنها خود را حفاظت از نیروی کار ب

 . در برابر خطرهای گوناگون تا حدی محافظت می نماید

 ، انواع دستکشها، انواع کفش ها و غیره در زمره این وسایل هستند.  اسک هام لباس کار، کاله سربند، انواع 

لباس کار و پیش بند باید برای انتخاب لباس مخاطرات نیروی کار ارزیابی و این لباس بگونه ای طراحی شود که ایمنی کافی در 

 مقابل آن مخاطرات ایجاد نماید. 

 برای حفاظت در مقابل سقوط اشیاء روی سر ساخته می شود و باید سبک، عایق و متناسب با شرایط کار باشد.  كاله كاسکت :

 
،  برای کارهایی که مخاطراتی برای چشم دارند نظیر جوشکاری، کار در کوره ها، حفاظت در مقابل پرتاب اشیاء عینك حفاظتی :

 گردوغبار استفاده می شوند. نوع آنها حسب کار متفاوت می باشد. 
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 برای محیط های پرسروصدا حفاظ گوشها :

از  "گوش قرار می گیرد و کوچک و ارزان است جنس این نوع پالگها معموال خارجی: در مجرای  Earplug (پالگ گوشایر پالگ )

مورد استفاده قرار  پالستیک است ) پالگهای گوش همیشه بایستی تمیز نگهداشته داشته شوند و به صورت شخصی الستیک و

 ( .   دگیرن

 
تر و گرانتر از پالگ گوش است ولی اگر بطرز  نگین، س بزرگترگوش را می پوشانند ،  ": کامالEarmuff ) ایر ماف) گوشی حفاظتی

ر از پالگ گوش استفاده ت حفاظت بهتراز پالگ گوش عمل می کند و در ضمن خیلی راحت صحیح مورد استفاده قرار گیرد از نظر

 .می شود

 
 : به ویژه برای کار در ارتفاع و با احتمال سقوط با امکانات کافی برای حفظ کل بدن.  كمربندهای ایمنی

 
 .با امکان حرکت مناسب انگشتان متناسب با شرایط کار دستکش ها :
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 : متناسب با شرایط کار برای حفاظت از ضربه یا رطوبت یا بعنوان عایق الکتریکی یا حرارتی یا برودتی  كفش ها و چکمه ها

 
 متناسب با شرایط با فیلترهای مناسب قابل تعویض یا احیاناً کپسول های هوا ماسکهای حفاظتی تنفسی :

 
اصوالً وسایل حفاظت فردی، شخصی بوده باید به موقع ضدعفونی، نظافت و از نظر کارکرد مرتباً بازبینی شوند و دقیقاً متناسب با  

. یک وسیله حفاظت فردی که برای ایمنی در مقابل حادثه ای خاص طراحی شده ممکن است در حادثه  شرایط کار استفاده شوند

 ارآیی نداشته باشدت کای دیگر و محیط کاری متفاو

گاهی استفاده از وسایل حفاظت فردی از کارآیی و توانایی نیروی کار و سرعت در کوتاه مدت می کاهد و بدین لحاظ با وجود اطالع 

از مخاطرات عدم استفاده از این وسایل کارگران به سختی از آنها استفاده میکنند. آموزش های مداوم، آگاهی های مرتب اقدامات 

 نبیهی برای استفاده مرتب از این وسایل گاهی ضرورت می یابد. و تی تشویق

های مهندسی و مدیریتی صورت میگیرد و سپس بعنوان مکمل از آور در محیط کار ابتد با روششود که کنترل عوامل زیانتاکید می

  . شوداین وسایل استفاده می

 

 :انواع وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در بیمارستان 

 

 سربند و كاله 
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 عینك 

 

 
 

 صورت محافظ 

 

 
 

 پالگ ایر و گوشی 

 

 
 

 ماسك 
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 كار لباس 

 

 
 

 گان 

 
 پالستیك بند پیش 

 

 
 

 دستکش  
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 ایمنی كفش 

 
  روكفشی (پاپوش ( 

 

 
 

 چکمه 

 

 
 

 فردی حفاظت لوازم انتخاب فاكتورهای

 عدم ـ استفاده سهولت ـ کیفیت ـ شکل ـ رنگ ـ ظاهری شکل ـ فصل با تناسبـ  کننده استفاده افراد با انطباق ـ بودن استاندارد

  کننده مصرف نظر ـ انقضاء تاریخ ـ بودن منظوره چند ـ استفاده زمان مدت ـ جانبی اثرات ایجاد عدم ـ کار انجام جهت مزاحمت

 ... و جنس ـ قیمتـ 

 فردی حفاظت وسایل از استفاده اصول

 برند نمی بین از کامالً را احتمال این ولی دهند می کاهش را عفونت احتمال. 

 مؤثرند شوند استفاده درست صورتیکه در فقط. 

 شوند نمی ( دست شستن)  جزء ترین اصلی جایگزین. 
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 غیره و خدمات آزمایشگاه، کارکنان رادیولوژی، کارکنان پرستاران، پزشکان، جمله از درتماسند بستری بیمار با که کسانی تمام

 .کنند استفاده فردی حفاظت وسایل از باید

  دستکش

 کند محافظت زیستی خطرناك مواد مقابل در را فرد تواند می دستکش پوشیدن. 

 بپوشاند را گان آستین مچ. 

 گردد استفاده بار یک فقط. 

 گردد تعویض مشاهده قابل آلودگی و پارگی صورت در. 

 شود تعویض هاست، میکروارگانیسم حامل که بیماری از مراقبت انجام بار هر بین. 

 انتقال از تا شود شسته ها دست بالفاصله و خارج باید دیگر، بیمار به مراقبت ارائه از پیش و استفاده از پس 

 .شود جلوگیری بیماران سایر یا محیط به ها میکروارگانیسم

  گان

 یا خون شدن پاشیده احتمال که پروسیجرهایی انجام طی ها لباس شدن آلوده از جلوگیری و پوست از حفاظت برای 

 .کرد استفاده استریل غیر و تمیز گان از باید دارد، وجود بدن ترشحات

 دارد رود می آن با مواجهه احتمال که مایعی میزان به بستگی شده انتخاب گان نوع. 

 باشد شستشو قابل جنس از یا و مصرف یکبار باید گان. 

 باشد دار کش آن مچ و بلند باید گان آستین. 

 (نباشد هفت یقه و باز هقیباشد )  بسته یقه باید گان 

 ( باشد زانو زیر تا باید گان بلندی) بپوشاند را بدن موردنیاز نواحی و باشد مناسب باید گان اندازه 

 شود پوشیده آن روی پالستیکی بند پیش یک باید صورت این غیر در و باشد آب ضد باید گان. 

 شود تعویض بالفاصله مشاهده قابل آلودگی صورت در. 

  ماسك

 وجود بدن ترشحات و مایعات خون پاشیدن احتمال که پروسیجرهایی انجام طی در دهان و بینی مخاطی غشای از حفاظت برای

 .شود استفاده ماسک از است الزم دارد،

 بپوشاند را چانه و دهان بینی، روی باید ماسک. 

 شود بسته سر پشت کش یا بند بوسیله باید ماسک. 

 شود تعویض شدن مرطوب صورت بایددر ماسک. 

 نکنید آویزان گردن به هرگز را ماسک. 

 بشویید را ها دست ماسک از استفاده از پس. 

 گردد معدوم استفاده از پس باید ماسک. 

  صورت محافظ /محافظ عینك

 استفاده صورت محافظ/محافظ ازعینک باید دارد وجود ملتحمه و ها چشم آلودگی خطر که زمانی بیماری، تشخیص از نظر صرف

 : گردد استفاده عینک از حتماً باید زیر درموارد .کرد

 بدن مایعات یا خون ترشح احتمال 

 آئروسل کننده تولید پروسیجرهای انجام هنگام 

 ( عطسه و سرفه مانند) است تنفسی حاد عالئم دچار که بیماری با نزدیک تماس در و مراقبت ارائه هنگام 

 تنفسی حاد بیماری به مبتال فرد با کمتر یا و متری یک فاصله در کار هنگام 

 : گیرد صورت زیر وسایل با تواند می چشم از حفاظت

 صورت محافظ 
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 صورت محافظ با ایمنی کاله 

 محافظ عینک 

  پا محافظ

 پرسنل .شود می محسوب مهمی امر کارکنان حفاظت برای اما ندارد، وجود استاندارد احتیاطات در پاها از حفاظت معموالً چه اگر

 ( دمپایی یا صندل نه)  فراگیرد را پاها سطوح تمام کامالً و باشد مایعات جذب به مقاوم که بپوشند هایی کفش باید

 سنگین اجسام سقوط معرض در کنند، می کار رطوبت در دارند، تماس قلیائی و اسیدی مواد با پاهایشان کار موقع که که افرادی

 که که افرادی .نمایند استفاده کار نوع با متناسب حفاظتی کفش از باید ... و کند می تهدید را آنها گرفتگی برق خطر دارند، قرار

 را پا قوزك و پا کامال بایست می ها کفش این و کرده استفاده باید بند بدون الستیکی کفش از دارند کار و سر خورنده مواد با

 استفاده صورت در .باشد زانو تا بلند های ساق با الستیکی نوع از باید کنند می کار رطوبت و آب در که کارکنانی کفش .بپوشانند

 .باشد آب ضد و(  بپوشاند را شلوار مچ) بلند ساق که نمود دقت باید کفشی رو از

 فردی حفاظت وسایل پوشیدن

 

  ماسك گذاشتن صحیح طرز                                                        گان پوشیدن                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورت محافظ  و عینك گذاشتن
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 دستکش پوشیدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردی حفاظت وسایل درآوردن

  دستکش درآوردن

 .است آلوده ها دستکش خارجی قسمت نکنید فراموش

 : دست راست افراد در

 ضمن و بگیرید راست دستکش انگشتان با را چپ دستکش خارجی بخش چپ، دستکش لبه از تر پایین اندکی ای نقطه در ـ1

 .کنید وارونه پشت به را آن چپ دستکش کردن خارج

 .بلغزانید راست دستکش زیر و راست دست مچ فاصل حد در را چپ دست برهنه انگشتان ـ2

 چپ دستکش روی بر کرده وارونه را آن خروج حین در و کرده خارج نیز را راست دستکش چپ، دست انگشتان کمک بهـ 3

 .بکشید

 .بیاندازید زباله سطل درون را شده وارونه دستکش دو هر ـ4
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  گان آوردن در

 .است آلوده گان های آستین و جلو قسمت نکنید فراموش

 .کنید باز را ها گرهـ1

 را آن گان آوردن در حین در .بکشید پائین به گردن و شانه ناحیه از را آن و برده گان داخلی قسمت به را خود دست یک ـ2

 .گیرد قرار خارج به رو آن داخلی بخش که نحوی به کنید وارونه

 بدون مناسبی طریق به است شستشو قابل اگر یا و بیاندازید زباله سطل داخل به آنرا و کنید تا یا لوله را ازتن شده خارج گانـ 3

 .شود فرستاده رختشویخانه به آلودگی شدن پراکنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  صورت محافظ یا عینك آوردن در

 ( بگیرید آن بند از را صورت حفاظ)  بگیرید آنرا های دسته عینک برداشتن برای

 مصرف یکبار صورت در) دهید قرار شده تعیین مخصوص ظروف در عفونی ضد جهت را(  صورت حفاظ یا عینک)  چشم محافظ

  ( بیاندازید زباله سطل در را آن بودن
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  ماسك آوردن در

 !نکنید لمس را قسمت این است، آلوده ویژه ماسک/ جراحی ماسک جلوی قسمت ! نکنید فراموش

 .کنید باز را ها گره ـ1

 .آورید بیرون سر پشت از گرفته را فوقانی بند سپس کنید، سرخارج پشت از آنرا و گرفته را تحتانی بند ابتدا ـ2

 .بیاندازید ( بودن مصرف یکبار صورت در) زباله سطل داخل به را ماسک ـ3

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 فردی حفاظت وسایل پوشیدن ترتیب

  دست شستنـ 1

 گان پوشیدنـ 2

 کاله پوشیدنـ 3

 ماسک گذاشتن ـ4

 عینک یا صورت محافظت ـ5

 دستکش پوشیدن ـ6

 :نکته چند

o باشید محیط و دیگران خود، نشدن آلوده مراقب فردی، حفاظت وسایل از استفاده هنگام. 

o نکنید لمس آلوده دستکش با را ... (و ماسک عینک، مثل)  حفاظتی وسایل و صورت هرگز. 

o کنید اجتناب بیمار از مراقبت مواقع از غیر محیطی سطوح لمس از. 

o نکنید آلوده را افراد سایر و خود که باشید داشته اطمینان فردی حفاظت وسایل آوردن در هنگام. 

o بیندازید عفونی های زباله سطل داخل را مصرف یکبار وسایل. 

o بیندازید(  ضدعفونی محلول بدون)   خشک بسته ظرف یک در را مصرف بار چند وسایل. 
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 ی و ایمنی برای زنان باردار شاغلنکات مهم بهداشت
طول کار بایستی از ضربه به شکم و سقوط مادر جلوگیری کرده و وضعیت بدن مادر در حالتهای نشسته و یاخم و راست در  -1

شدن بگونه ای باشد که به شکم فشار زیاد وارد نکند . معموال زنان قالیباف بعلت شرایط غیر بهداشتی محیط بویژه در حالت نشسته 

ر مشکالت خاصی در ناحیه لگن خاصره شده که در زمان زایمان برای مادر و نوزاد خطرناك و پاهای آویزان در کنار دار قالی دچا

 است.

 کاهش سرو صدای محیط کار و دوری از محیطهای پرسرو صدا ضروریست . -2

 کم کردن ساعات کار و جلوگیری از اشتغال زنان باردار از کارهای طوالنی و سخت امری ضروری می باشد.

بل آلودگیهای شیمیایی محیط کار از جمله گردو غبار ، حاللها، بخارات و گازهای سمی و خطرناك که حفاظت مادر در مقا -3

مسمومیت زن باردار و نهایتا جنین را باعث  می شود ، ضروریست. چنین مسمومیتهایی میتواند اثرات جبران ناپذیری در سیستم 

  موجب سقط جنین و ناتوانی جسمی، روحی نوزاد گردد .عصبی جنین و نیز ناهنجاری درونی را ایجاد نموده و معموال

با حفاظت مادر از تشعشعات خطرناك احتمالی در محیط کار ) اشعه ( میتوان از ناهنجاریهایی که منجر به تولد نوزاد ناقص و  -4

ن در مناطق مشکوك یا سقط جنین می گردد پیشگیری نمود. بطورکلی زنان باردار شاغل در رادیو لوژی ها بایستی حتی االمکا

 بوجود اشعه ، رفت و آمد نکنند و حد اقل در طول بارداری نوع شغل خود را تغییر دهند .

 کیلوگرم وزن را جابجا نمایند . 5زنان باردار نباید بارهای بیش از  -5

 سرپا ایستادن منجر به تجمع خون در عروق و رگهای پا شده و واریس پا ایجاد می کند . -6

شاغل بایستی از نوبت کاری و کار در شیفت شب پرهیز کنند زیرا سیستم خواب بهم خورده و مشکالتی را برای زنان باردار  -7

 جنین بوجود می آورد.

 کنترلی راههای و مخاطرات بخش ها و واحدها

 جراحی بخش 

 ) ایزوفلوران ( بیهوشی گازهایـ نشت 

 ) هپاتیت ، ایدز و ... ( و سایر مایعات و ترشحات بدن خون راه از شده منتقل ـ عوامل بیماریزای

 التکسبه  حساسیتـ 

 ، جابجایی بیمار (استاتیک   و نامناسب اریک پوسچرهایـ ارگونومی ) 

  ) ضدعفونی کننده ( شیمیایی مواد ـ

 ( گاز محتوی سیلندرهای خطر)  و ابزار اتتجهیز خطراتـ 

  برنده و تیز لوازم سایر و(  needle stick) خطر ـ 

  خوردن زمینو یدن زلغـ 

 تشعشع با مواجهـ 

 ـ سل

 ـ استرسورهای شغلی و نوبت کاری

 ـ آلرژی

 ( پرتابل رادیوگرافی ) اشعه با تماس ـ

 کار محیط در خشونتـ 

 واگیردار های بیماریـ 

 :كنترلی راهکارهای

 ( روکفشی و گان ، صورت حفاظ ایمنی، عینک کار، لباس التکس، دستکش ماسک، )  فردی حفاظت وسایل از استفاده 

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه  
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 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 فشار تحت گاز های سیلندر از استفاده حین در ایمنی نکات رعایت  

 استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداری  

 آنها کنترل های روش و خطرات با تماس خصوص در اطالعاتی شامل ایمنی و بهداشتی ریزی برنامه اجرای و توسعه  

 مواد  ایمنی اطالعات و آشنایی با مطالعه (MSDS) 

 ICUمتمرکز ( (ویژه های مراقبت بخش

 و سایر مایعات و ترشحات بدن خون راه از شده منتقل ـ عوامل بیماریزای

  خوردن زمینو یدن زلغـ 

 التکسبه  حساسیتـ 

 ( needle stick)  و ابزار اتتجهیز خطراتـ 

 ـ استرسورهای شغلی و نوبت کاری ) مواجه با شرایط سخت (

 استافیلوکوکی ) کار با زخمهای باز (  های عفونتـ 

 :كنترلی راهکارهای

 ( روکفشی و گان ، صورت حفاظ ایمنی، عینک کار، لباس التکس، دستکش ماسک، )  فردی حفاظت وسایل از استفاده 

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه 

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 فشار تحت گاز های سیلندر از استفاده حین در ایمنی نکات رعایت  

 استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداری 

 آزمایشگاه واحد
 و سایر مایعات و ترشحات بدن خون راه از شده منتقل ـ عوامل بیماریزای

 ـ سل

 ـ تماس با مواد آزمایشگاهی ) مانند فرمالدئید ، تولوئن ، گزیلن (

 ( needle stick)  و ابزار اتتجهیز خطراتـ 

 با ارک هنگام در مواد و ارکخود جویدن یا بینی خاراندنـ اعمال ناایمن )

 (  خطرناك های نمونه

  خوردن زمینو یدن زلغـ 

 التکسبه  حساسیتـ 

 استاتیک ) ساکن (  و نامناسب اریک پوسچرهایـ ارگونومی ) 

 آلرژی ـ

 :كنترلی راهکارهای

 همچنین گان، ، صورت حفاظ ایمنی، عینک کار، لباس التکس، دستکش ماسک،: مثل فردی حفاظت وسایل از استفاده  

 شوی چشم و اضطراری دوش مانند تجهیزاتی 

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه  

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 استفاده و کننده ضدعقونی مواد با مکرر تماس دلیل به دستها شوی شستو از بعد دست کننده نرم کرمهای از استفاده 

 التکس دستکش از مکرر
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 استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداری  

 مواد  ایمنی اطالعات و آشنایی با مطالعه (MSDS) 

 رادیولوژی بخش

 بلند کردن بیماران ، کار با رایانه (  و نامناسب اریک پوسچرهایـ ارگونومی ) 

 ـ مواجهه با اشعه یونیزان

  خوردن زمینو یدن زلغـ 

 و سایر مایعات و ترشحات بدن خون راه از شده منتقل ـ عوامل بیماریزای

 شرایط سخت ( ـ استرسورهای شغلی و نوبت کاری ) مواجه با

 ـ سل

 ـ خطرات برق

 واگیردار های بیماری ـ

 :كنترلی راهکارهای

 سربی روپوش سربی، عینک سربی، بند تیروئید گناد، حفاظ سربی، پاروان از استفاده  

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه  

 حین در مناسب فردی حفاظت تجهیزات از استفاده 

  اورژانس بخش

 ) هپاتیت ، ایدز و ... ( و سایر مایعات و ترشحات بدن خون راه از شده منتقل ـ عوامل بیماریزای

  خطرناك شیمیایی موادـ 

  خوردن زمینو یدن زلغـ 

 التکسبه  حساسیتـ 

 ( needle stick)  و ابزار اتتجهیز خطراتـ 

ـ استرسورهای شغلی و نوبت کاری ) مواجه با شرایط سخت ، برخورد 

 بیماران یا همراهان (

 سلـ 

 استافیلوکوکی ) کار با زخمهای باز (  های عفونتـ 

 واگیردار های بیماری ـ

 ( پرتابل رادیوگرافی ) اشعه با تماس ـ

 :كنترلی راهکارهای

 عفونت و خون با تماس مواقع در ماسک دستکش، از استفاده  

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه  

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداری 

  بستری بخشهای

 ... ( و ایدز ، هپاتیت)  بدن ترشحات و مایعات سایر و خون راه از شده منتقل بیماریزای عوامل ـ

 بیمارستانی عفونتهای ـ 

 ....و آنفوالنزا نظیر بیماریهایی گیری همهـ 
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 آلرژیـ 

 ( بیمار دستی جابجائی ـ کار حین در بدنی های پوسچر ـ  کاری نوبت)  ارگونومیکی ـ

 ( ها شوینده و کننده ضدعفونی مواد)  شیمیایی مواد با تماسـ 

  برنده و تیز لوازم سایر و(  needle stick) خطر ـ 

 سوزی آتش خطر ـ 

 گرفتگی برق ـ الکتریکی شوك ـ

 سروصدا ـ

 دماسنج شکستن صورت در جیوه با تماس ـ

 اشیاء سقوط ، لیزخوردن ، افتادن ـ

 شغلی استرس ـ

 کار محیط در خشونت ـ

 گاز محتوی سیلندرهای خطر ـ

 ( پرتابل رادیوگرافی ) اشعه با تماس ـ

 :كنترلی راهکارهای

 دستکش مناسب، ماسک از استفاده  

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه  

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداری  

 اضطراری شرایط و سوزی آتش با مواجهه در پرسنل آموزش 

  تاسیسات واحد

 ـ عوامل بیماریزای بیولوژیک ) باکتری لژیونال (

 ـ تماس با مواد شیمیایی

 ـ خطرات حریق

 ـ خطرات دستگاهها و ابزار

 ـ مواجه با مواد خطرناك ) آزبست ، جیوه (

 برق ) برق گرفتگی (ـ خطرات 

 ـ مواجه با صدای زیان آور

  خوردن زمینو یدن زلغـ 

 ـ خطرات جوشکاری

 ارتعاش و صدا سروـ 

 سرما ـ رطوبت ـ گرما ـ

 ... ( و سر باالی در کار نظیر مختلف بدنی پوسچرهای ـ بسته کاردرفضایـ بار دستی جابجائیـ ارگونومیک ) 

 كنترلی : راهکارهای

 و ... ( کار با مناسب ،دستکشهای ماسک ، کفش حفاظت فردی مناسب ) وسایلاز استفاده 

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 فشار تحت گاز های سیلندر از استفاده حین در ایمنی نکات رعایت  

 واگیردار های بیماری شیوع زمان در بهداشتی موارد رعایت  
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 تجهیزات و ها دستگاه از استفاده حین در ایمنی نکات رعایت  

 اضطراری شرایط و سوزی آتش با مواجهه هنگام در پرسنل آموزش 

  ( ری) لنژ رختشویخانه

 ـ لباسها یا ملحفه ای آلوده به عوامل بیماریزا

 ـ بریدگی و جراحت ناشی از وسایل تیز و برنده

 ـ تماس با مواد شوینده شیمیایی

 ـ حساسیت به التکس

 آور ـ مواجه با صدای زیان

 ـ استرس گرمایی

 ـ مواجه با عوامل ارگونومیک ) بلند کردن و کشیدن بار سنگین (

 ـ خطرات حریق

 خوردن زمینو یدن زلغـ 

 ـ آلرژی

  ـ ارگونومیکی ) جابجایی دستی بار (

 كنترلی : راهکارهای

 گوشی و ... ( کار با مناسب ،دستکشهای ماسک ، کفش وسایل حفاظت فردی مناسب )از استفاده ، 

 مناسب عمومی تهویه تعبیه 

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 ها دستگاه از استفاده حین در ایمنی نکات رعایت  

 اضطراری شرایط و سوزی آتش با مواجهه در پرسنل آموزش 

 آشپزخانه
 تکراری (ـ مواجه با عوامل ارگونومیک ) بلند کردن و کشیدن بار سنگین ـ کار 

 و ابزار ) سطوح داغ ، وسایل تیز و برنده ( اتتجهیز خطراتـ 

  ـ خطرات حریق

 ـ سوختگی با شعله

 ـ مواد شوینده شیمیایی

 ـ بیماریهای منتقله از مواد غذایی

  خوردن زمینو یدن زلغـ  

 ـ خطرات برق

 توزیع غذا بین بیماران ـ مواجه با عوامل بیماریزا در زمان

 :كنترلی راهکارهای

 گوشی و ... ( کار با مناسب ،دستکشهای ماسک ، کفش وسایل حفاظت فردی مناسب )از استفاده ، 

 مناسب عمومی تهویه تعبیه 

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 برنده و تیز اشیاء استفاده حین در ایمنی نکات رعایت  

 اضطراری شرایط و سوزی آتش با مواجهه در پرسنل آموزش 
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  CSR استریلیزاسیون واحد 

 کننده ضدعفونی مواد با تماس ـ

 شیمیایی مواد سایر با تماس ـ

 برنده و تیز لوازم ـ

 داغ اشیاء با تماس دلیل به سوختگی ـ

 ... ( و ایدز ـ هپاتیت)  خونی پاتوژنهای ـ

 ... ( و بار دستی جابجائی -ایستاده و کارنشسته)ارگونومیکی ـ

 اشیاء سقوط ـ لیزخوردن ـ افتادن ـ

 آلرژی ـ

 :كنترلی راهکارهای

 دستکش مناسب، ماسک از استفاده  

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه  

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 کننده ضدعقونی مواد با مکرر تماس دلیل به دستها شستشوی از بعد دست کننده نرم کرمهای از استفاده  

 برنده و تیز اشیاء حمل حین در ایمنی نکات رعایت 

  داروخانه

 ساز دست داروهای با تماسـ 

 مخدر داروهای با تماس ـ

 داروها سوءمصرف ـ

 ( کامپیوتر با کار -کارنشسته -بار دستی جابجائی)  ارگونومیکی ـ

 گذشته مصرف تاریخ داروهایـ 

 فاسد داروهای امحاء ـ

 آلرژی ـ

 اشیاء سقوط ـ لیزخوردن ـ افتادن ـ

 واگیردار های بیماری ـ

 : كنترلی راهکارهای

 لزوم مواقع در دستکش از استفاده  

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه  

 سنگین اجسام حمل حین در ارگونومیک اصول رعایت  

 واگیردار های بیماری شیوع زمان در بهداشتی موارد رعایت 

 خدماتواحد 
 بیماریزاـ لباسها یا ملحفه ای آلوده به عوامل 

 بریدگی و جراحت ناشی از وسایل تیز و برندهـ 

 ـ تماس با خون و سایر ترشحات بدن بیماران

 ـ تماس با مواد ضدعفونی کننده و شوینده شیمیایی

 ـ دستگاهها و ابزار آلوده
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 ـ حساسیت به التکس

  خوردن زمینو یدن زلغـ 

 پشتیبانی و اداری واحدهای
 ( نامناسب پوستچرهای ـ یکنواخت کار ـ کامپیوتر با کارـ  کارنشسته) ـ ارگونومیکی

 شغلی استرسـ 

 (رجوع ارباب نامناسب برخورد)  کار محیط در خشونتـ 

 واگیردار های بیماری ـ

 اشیاء سقوط ـ  خوردن لیز و افتادنـ 

 كنترلی : راهکارهای

 اتاقها در عمومی تهویه تعبیه 

 طراحی مناسب ایستگاه کار ، میز و صندلی( کامپیوتر با کار حین در ارگونومیک اصول رعایت ( 

 رعایت برنامه کار و استراحت 

 واگیردار های بیماری شیوع زمان در بهداشتی موارد رعایت 

 

 ( MSDS)  اطالعات ایمنی مواد شیمیایی

 

 (  MSDSبرگه اطالعات ایمنی مواد ) 

 روی عوارض وبروز ها یافته اساس بر جهانی معتبر مراکز توسط که مواد محیطی زیست و بهداشتی ، ایمنی نکات حاوی است ای برگه

 . است آمده بدست تحقیقات نتایج و محیط و ها انسان

 MSDSاجزاء 

 دارد؟ وجود شیمیایی ماده در خطرناکی ترکیبات چه •

 دارند؟ بدنبال را عوارضی و ها بیماری و مخاطرات چه شیمیایی مواد •

 نماییم؟ محافظت خطرات این از را زیستمان ومحیط خود چگونه •

 مواد که شد مقرر و پیگیری مهم این بهداشت وزارت باتولیت نیز ما کشور در

 مسلم حق دانستن  Rigth to Knowباشند .براساس قانون  شناسنامه دارای

 .باشند داشته آگاهی آن اثرات از باید و رندکار دا و سر مواد این با که است افرادی

 و تهیه تولید، پروسه با ارتباط در نحوی به که هرفردی I.L.O( International Labour Organization) توصیه اساس بر

 باشد . داشته مذکوراطالع مواد یا ماده بهداشتی ایمنی ازاطالعات که است الزم باشد، می خطرناك مواد ونقل یاحمل

 

 انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در بیمارستان 

o ( کننده سفید)  وایتکس 

o بتادین 

o درموسپت 

o دکوسپت 

o  2سایاسپت 

o سوالرسپت 

o ) سایدکس ) گلوتار الدئید 
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o الکل 

o سیتریک ، کلریدریک ( اسید ( 

o گازوئیل 

o گریس 

o روانکاری روغن 

o نمک جوهر 

o سارفوسپت 

o دکونکس 

o آی اچ سایاسپت 

o ساولن 

o کلر 

o آمونیاك 

o صابون 

o ( استون)  حالل 

o فنول 

o ید 

o فرمالین 

o آب اکسیژنه 

o ) فلزات سنگین ) جیوه 

o پودرلباسشویی 
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 مواد شیمیایی مورد استفاده  در بیمارستانبرخی (  MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 
 

 اتانول ( MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 

 ظاهری شکل شیمیایی فرمول نام ماده

 و با بوی مشخص بیرنگ مایع CO2H5OH اتانول

 غالت الکل ـ هیدروکساید اتیلـ  هیدرات اتیل ـ  اتیلیکـ الکل  الکل   دیگر های نام

 کننده رقیق و حاللـ  زدائی گند  موارد استفاده 
  

 1 خطرات آتش سوزی

 9 خطرات واکنش پذیری

 9 خطرات بهداشتی

 0 خطرات خاص
 

 تاثیر بر سالمت  

 اندامها درانتهای سيانوز و ايجاد  متوسط پوست تحريكتماس پوستی : 

 گذاشته تاثير مرکزی اعصاب سيستم عملكرد برمی شود ـ  تنفس دستگاه تحريك باعث زياد غلظتهای استنشاق تماس تنفسی : 

 احساس و سرگيجه ايجاد آن بخارات تنفس. ميشود کما و ـ تخدير ـ بيهوشی ـ سرگيجه سردرد ـ  تهوع حالتهای به منجر و

 .ميكند خفگی

 قرنيه به آسيبشود ـ  مي نور به دردنسبت با همراه حساسيت محرك ـ باعث شديدا تماس چشمی :

 و آلودگی خوابقندخون ـ  افزايش ـ سيستميك مسموميت ـ استفراغ و اسهالـ  تهوع حالت ـ  معده تحريك بلع و گوارش :

  تنفسی عملكرد در اختالل اثر در مرگ و کما ـ بيهوشی ـ سرگيجهـ  سردرد ـ پذيری هيجان و مرکزی اعصاب سيستم تخدير

 اقدامات کمک اولیه در مواجه

 مسموميت باعث دهان به دهان) دهيد مصنوعی تنفس او به تنفس قطع صورت در استراحت، و تازه هوایاستشناق تماس تنفسی : 



 واحد بهداشت حرفه ای                                                         42                                                        ( مرکز آموزشی و درمانی الزهرا ) س

 

  پزشك به، مراجعه  (ميشود دهنده کمك فرد

 صورت ، در آلوده لباسهای ، شستن دقيقه 15بمدت  فراوانو صابون  آب با در آوردن لباسها ،  شستشوی پوستتماس پوستی : 

 پزشك  به مراجعه ادامه

 در( ،   نگهداريد باال را پلكها چشمها شستن هنگام در) فراوان آب با دقيقه 15حداقل  مدت به چشم شستشویتماس چشمی : 

 پزشك بهمراجعه  تحريك يافتن ادامه صورت

 فنجان آب ياشير در صورت هوشياری ، مراجعه به پزشك   2عدم وادار به استفراغ ، خوردن بلع و گوارش : 

 کنترلهای تماسی و حفاظت فردی

استفاده ـ  باشد موجود ايمنی دوش و شوی چشم سيستم،  تهويه عمومی يا موضعی مناسب ماده اين نگهداری يا استفاده محل در

درصورتی که غلظت  ت ـ اسب و مقاوم در برابر پاشش مايعالباس کار من ـ  استفاده از الكلاز دستكش مناسب و مقاوم در برابر 

بخارات آن در محيط بحدی است که تنفس ممكن نيست بايد از رسپيراتورهای استاندارد برای تامين اکسيژن مورد نياز استفاده 

 (gogglesاستفاده از عينك ايمنی معمولی يا داری قاب محافظ دورچشم) ـ نمود

 اطالعات آتش و انفجار

 ـ  شوند منفجر است ممكن سوزی آتش هنگام در آن محتوی ظروف ـ است اشتعال قابل شديدا

 حریق

ظروف نگهداری آن بايد در برابر حرارت دارای مقاومت کافی باشد. در مواقع آتش سوزی بايد از حفاظت کامل فردی و 

رسپيراتورتنفسی استاندارد استفاده نمود. بخارات آن حتی در دمای کمتر از نقطه اشتعال هم  با هوا مخلوط قابل اشتعال توليد 

ی ميتواند به سمت منبع حرارت حرکت کرده و موجب اتش سوزی در ظروف ميكند. بخارات آن  از سمت ظروف نگهدار

 شوند. 

گاز  -در هنگام وقوع حريق برروی ظروف محتوی آن آب سرد بپاشيد.برای اطفاء حريقهای کوچك از مواد شيميايی خشك

CO2-  وسيع از جريان آب اسپری آی و فوم های مقاوم در برابر الكل استفاده نموده اما در آتش سوزی های بزرگ و

 بصورت مستقيم استفاده نكنيد.

 خطرات زیست محیطی

 آلودگی افزايش باعث و تجزيه نور توسط ساعت چند طیـ  است کشنده و سمی آبزيان و ها ماهی های گونه از برخی برای

 مساعد جوی شرايط در و شده کاسته هوا در آن آلودگی ميزان از روز 6تا4 بين متوسط بطور. ميشود شهری مناطق هوای

 .ميشود شيميايی باران ريزش موجب

 نکات انبارداری

 ترکيبات از دور ـ انبارنمائيد مناسب تهويه دارای و خشك و خنك محيطی در ـ کنيد نگهداری جرقه و حرارت و شعله از دور

 مايع محتوی ظروف درب کنی ـ  نگهداری اسيدنيتريك و اسيدکروميك ،پراکسيدها ،پرکلراتها ، اکسيدکننده مواد شامل ناسازگاری

 باشد بسته کامال هميشه بايد

 روش دفع ضایعات

 استفاده آن آوری جمع برای خاك و ماسه و شن،  (سيليكاژل نوعی)ورميكوليت نظير جاذب مواد از ريزش و نشت هنگام در

 .بريزيد شيميايی مواد مخصوص ظروف در بهداشتی دفع بمنظور و کرده جمع ضدجرقه ابزار با را مواد جذب از بعد. کنيد
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 اطالعات بیشتر

 اعصاب سيستم،  قلب،  ها کليه ، کبد بافت به ناپذير برگشت و جدی آسيبهای ايجاد به قادر مزمن مدت طوالنی تماسهای در

 ـ الستيك جمله از پالستيكی ترکيبات.  هرگز با اسيدها قاطی نكنيدـ  ميشود انسان در ناهنجارزائی  موجب و بوده مرکزی

 ميكند تخريب را پالستيكی ورنگهای مصنوعی پوششهای و روکش ـ رزين ـ مصنوعی کائوچوی

 

 وایتکس(  MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 

 ظاهری شکل شیمیایی فرمول نام ماده

 قوی بوی با رنگ بی محلول NaCLO سدیم كلریت هیپو

   دیگر های نام
 فرمین ـ میلتون ـ هیکلوریت ـ آنتی ـ کلروکس ـ ژاول ـ کلرسین آبـ  سدیم کلرید وایتکس ـ اکسی

      پارازون کلر ـ نئوسپتال نئوکلینرـ 

 نظافت و گند زدائی  ـاز بین بردن لکه  ـسفید کننده   موارد استفاده 
  

 0 خطرات آتش سوزی

 0 خطرات واکنش پذیری

 4 خطرات بهداشتی

 0 خطرات خاص
 

 تاثیر بر سالمت

 سرفه، گلو دردتماس تنفسی : 

  قرمزی ودردتماس پوستی : تحریك ، 

 قرمزی و دردسوزش ، تماس چشمی : 

 اسهال واستفراغ  ، شكم گلودرد ، سرفه ، درد ، سوزش احساسبلع و گوارش : 

 اقدامات کمک اولیه در مواجه

  پزشك مراجعه به استراحت، و تازه هوایتماس تنفسی : استشناق 

  آلوده لباسهای ، شستن فراوان آب با از تن در آوردن لباسها ،  شستشوی پوستتماس پوستی : 

 پزشك ، مراجعه به فراوان آب با دقيقه چند مدت به چشم شستشویتماس چشمی : 

دارد محلول غلظت میزان به بستگی وارده آسیب شدت
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 پزشك عدم وادار به استفراغ ، مراجعه به ، فراوان ، خوردن آب شستن دهانبلع و گوارش : 

 اطالعات آتش و انفجار 

 ندارد انفجار خطر .کند  می  توليد سمی يا محرك گازهای حريق صورت در. است  اشتعال قابل غير

 کنترلهای تماسی و حفاظت فردی 

 استفاده از تهويه عمومی ـ دستكش ـ عينك ايمنی 

 خطرات زیست محیطی

 به علت خاصيت خورندگی و آزادسازی گاز کلر ميتواند برای محيط زيست مضر باشد ـ برای آبزيان سمی می باشد 

 نکات انبارداری

 نگهداری کنيد ـ  دور از دسترس اطفال باشد ظروف تيره دربسته و تاريك ، خنك محل در کنيد ـ  نگهداری اسيدها از جدا

 روش دفع ضایعات

 با را مايعات نمائيد . دفع بهداشتی بطريق فاضالب طريق از و بشوييد فراون آب با را شده ريخته مايعات. نماييد تهويه را محل

 . نكنيد جذب اشتعال قابل جاذبهای ديگر يا اره خاك

 اطالعات بیشتر

 هرگز با اسيدها قاطی نكنيد .

 .شود مرگ  و ريه بافت تخريب به منجر ميتواند حتی و بوده سمی کلر گاز داشتن بعلت آن بخارات تنفس

 

 دکونکس ( MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 

 ظاهری شکل شیمیایی فرمول نام ماده

-Tensider <5% + Potasium Hydroxide >25%  Fostfaster  5 دكونکس

15 %  + Nonjon Tensider  <5% + Anjon 
 خاص بوی بدون تقریبا و بیرنگ مایع

 زدائی گند و کننده ضدعفونی  موارد استفاده 
  

 0 خطرات آتش سوزی

 4 خطرات واکنش پذیری

 4 خطرات بهداشتی

 0 خطرات خاص
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 تاثیر بر سالمت

 سوزش گلو                                       تحريك و تماس تنفسی :                  سوختگی امكان مواردی در و پوست قرمزی و دردتماس پوستی : 

 مخاطی بافت بلع و گوارش :آسیب به               قرنيه بافت تخريب و آسيب امكان و چشم تحريكتماس چشمی : 

 اقدامات کمک اولیه در مواجه

  پزشك بهدر صورت عدم بهبود مراجعه  استراحت، و تازه هوایاستشناق تماس تنفسی : 

 به مراجعه ادامه صورت ، در آلوده لباسهای ، شستن فراوان آب با از تن در آوردن لباسها ،  شستشوی پوستتماس پوستی : 

 پزشك 

 در( ،   نگهداريد باال را پلكها چشمها شستن هنگام در) فراوان آب با دقيقه 15حداقل  مدت به چشم شستشویتماس چشمی : 

 پزشك بهمراجعه  سوزش و تحريك يافتن ادامه صورت

 پزشك بهعدم وادار به استفراغ ، مراجعه فوری  ، فراوان آب، خوردن  دهانشستن بلع و گوارش : 

 اطالعات آتش و انفجار

 ندارد انفجار خطر . کند می  توليد سمی يا محركو بخارات  گازها حريق صورت در.  است اشتعال قابل غير

 کنترلهای تماسی و حفاظت فردی

 عينك ماسك ـ  ـ پيشبند ـ لباس ـ( شيميايی مواد مخصوص) استفاده از تهويه عمومی يا موضعی مناسب ـ دستكش الستيكی

 (شيلد) صورت حفاظ يا مقاوم محافظ

 خطرات زیست محیطی

 به علت خاصيت خورندگی و آزادسازی گاز کلر ميتواند برای محيط زيست مضر باشد 

 نکات انبارداری

 کنار در .باشد بسته کامال هميشه بايد محلول اين محتوی ظروف درب. کنيد نگهداری مناسب تهويه دارای و خنك و خشك محل در

 گذاری برچسپ خورنده مواد جزو.باشد شيشه نظير اشتعال قابل غير مواد از آن نگهداری ظروف جنس و کرده نگهداری جاذب مواد

 . گردد

 روش دفع ضایعات

. کنيد استفاده محل  پاکسازی برای  آب فشار از آن ريزش صورت در . نكنيد جاری فاضالب مجرای بداخل آنرا مستقيم بطور

 .باشد کشور رايج مقررات و قوانين اساس بر و زيست محيط مهندس توسط بايد ماده اين گذشته تاريخ يا زائد مقادير دفع

 اطالعات بیشتر

 مصنوعی پوششهای و روکش ـ رزين ـ مصنوعی کائوچوی ـ الستيك جمله از پالستيكی ترکيبات.  هرگز با اسيدها قاطی نكنيد

 ميكند تخريب را پالستيكی ورنگهای
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 گلوتارآلدئید محلول ( MSDSبرگه اطالعات ایمنی ) 

 

 ظاهری شکل شیمیایی فرمول نام ماده

 C5H8O2 اتانول

 بابوی رنگ زردكم یا رنگ بی مایع

 سیب بوی شبیه زننده و تند

 گندیده

 گلوتارآلدئید -درصد 52آلدئید دی گلوتاریک -پتاندیال -گلوتارآل - سایدکس   دیگر های نام

 جراحی و پزشکی لوازم ضدعفونی  موارد استفاده 
  

 0 سوزیخطرات آتش 

 2 خطرات واکنش پذیری

 1 خطرات بهداشتی

 0 خطرات خاص
 

 تاثیر بر سالمت

 ايجادـ  ميشود جذب پوست طريق از کم ميزان به حتی می باشد ـ محرك پوست برای شديد و متوسط حد درتماس پوستی : 

 ناخن و پوست روی رنگ طالئی يا ای قهوه های لكه ايجاد باعث ـ ميكند خارش و پوستی راش با همراه آلرژيك درماتيك

 .ميشود

 سينه خس خس ، تهوع ، بريده تنفس ، سردرد ، سرفه تماس تنفسی :

 درد ، قرمزی تماس چشمی :

 درد ايجادميشود ـ  سينه قفسه سوزش و گوارش لوله بافت شديد التهاب باعث است ـ  خطرناك و سمی بلع و گوارش :

 کبدی آنزيمهای افزايش باعثـ  کما و عروقی ( ـ گرفتگی خون با همراه گاهی ) اسهال ـ استفراغ ـ تهوع و کرامپ ـ شكمی

 سازد می مواجه مشكل با را ادرار دفع سيستم و ميكند خونی کم ايجادـ  شود طحال و کبد بافت تخريب و

 اقدامات کمک اولیه در مواجه



 واحد بهداشت حرفه ای                                                         52                                                        ( مرکز آموزشی و درمانی الزهرا ) س

 

لباسهای تنگ را از تنش خارج کرده و يقه و کمربند او را شل کنيد . در فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کرده   تماس تنفسی :

صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعی دهيد اما مراقب باشيد اگر مسموميت شديد است تنفس دهان به دهان ميتواند باعث 

ه و او را بسرعت به مسموميت  شخص کمك دهنده شود . درصورتی که تنفس با مشكل انجام ميشود به او اکسيژن وصل کرد

  اورژانس برسانيد.

فورا لباسها و حتی کفشهای آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادير زيادی آب سرد بشوئيد   تماس پوستی :

 روی پوست ملتهب کرم نرم کننده بماليد. قبل از استفاده مجدد از لباسها و کفشها آنها را خوب آبكشی نمائيد . در صورت

ادامه يافتن سوزش و التهاب پوست به پزشك مراجعه کنيد. در صورتی که آلودگی شديد باشد پوست را با آب و صابون آنتی 

  باکتريال شسته سپس روی آن کرم آنتی باکتريال بماليد و بسرعت به پزشك مراجعه کنيد

  بشوئيد و بسرعت به پزشك مراجعه نمائيددقيقه  15چشمها را با مقادير زيادی آب سرد به مدت حداقل  تماس چشمی :

اگر فرد بيهوش است به او  ـ ه تحت نظر پزشك اينكار انجام شودفرد مسموم را وادار به استفراغ نكنيد مگر اينك  بلع و گوارش :

 لباسهای تنگ را از تنش خارج کرده و يقه و کمربند او را شل کنيد و بسرعت او را به اورژانس برسانيد.  ـچيزی نخورانيد 

 کنترلهای تماسی و حفاظت فردی

 کامل قاب دارای مقاوم عينك ازوجود داشته باشد ـ  تهويه عمومی يا موضعی مناسب ماده اين نگهداری يا استفاده محل در

 ـ کنيد استفاده مناسب شيميايی ماسك ازـ  کنيد استفاده آزمايشگاه مناسب و مقاوم کار لباس از ـ کنيد استفاده دورچشم

  استفاده کنيد الستيكى يا موادشيميايى دربرابر مقاوم ازدستكش

 اطالعات آتش و انفجار

 اشتعال . انفجار قابل غير

 حریق

 از استفاده حريق هنگام درـ  ميكند سمی وبخارات آور خفقان دود توليد شود تجزيه که حدی به حرارت با تماس صورت در

 . باشد می مجاز ها کننده خاموش تمامی

 خطرات زیست محیطی

 است سمی بسيار آبزيان برایسمی و خورنده برای بافتهای زنده ـ 

 نکات انبارداری

در مجاورت مواد اکسيدکننده و مواد قليايی نگهداری نكنيد. در يخچال يا محيط خنك و دور از نور در ظروف تيره رنگ 

 پك شده  در هنگام حمل درب ظروف محكم بسته و باشد . و تهويه مناسبشده نگهداری کنيد .درب ظروف محكم بسته 

تن کرده و از وجود سيستم تهويه ه لباس کار مناسب ب .نداشته باشيد بخارات يا ذرات آن تماسی  ، باشد. دقت کنيد با قطرات

قوی مطمئن باشيد . درغيراينصورت استفاده از ماسك تنفسی شيميايی الزامی است. با برچسپ خورنده و بشدت سمی حمل 

 . کنيد نگهداری حيوانات غذای و غذايی مواد از جدا شود.

 روش دفع ضایعات

 دفع برای مناسبی ظرف در و کنيد پاك جاذب ماده يك يا دستمال با و کرده رقيق آب با آنرا باشد جزئی آلودگی اگر

 وارد آب کرده برطرف مخازن و ظروف از را مايع نشتی ابتدا باشد وسيع و شديد آلودگی که صورتی در. بيندازيد بهداشتی
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 از کرده کم هوا در را سمی بخارات غلظت آب اسپری از استفاده با. باشيد نداشته تماس شده ريخته مايعات با و نكنيد مخازن

 مسير مانع و سد ايجاد با لزوم صورت در نموده جلوگيری مخازن ساير و زيرزمينی آبهای،  فاضالب مجاری بداخل مايع ورود

 . نمائيد درخواست افرادذيصالح از آن پاکسازی برای.  ببنديد آنرا

 اطالعات بیشتر

 نمايد  خودداری ماده با بيشتر تماس از بايد است ماده اين با کار از ناشی آسم عاليم دارای که هرکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


