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 مقدمه

 هاي سختي راه، اين در و بوده مجبور كوشش و كار به خود، زندگي پويايي براي آفرينش، آغاز از انسان،

 از اهميت پر از بخشي توسعه، حال در كشورهاي ويژه به كشور، هر نيروي كار .است شده متحمل بسيار

 رو، اين از .شود مي انگاشته اجتماعي و اقتصادي ي توسعه هاي پايه از و شده دانسته ملي هاي سرمايه

 .است برخوردار توجه شايان هميتيا از كار، محيط بهسازي و كار نيروي تندرستي از حفاظت

 بردن باال و نگهداري آوري، فراهم راستاي در توان مي آن كمك به كه است ابزاري اي، حرفه بهداشت

 عوامل كنترل و ارزشيابي تشخيص، بيني، پيش بر اي، حرفه بهداشت .گام برداشت كار نيروي سالمت سطح

 تندرستي بر يا و شوند سبب را بيماري يا وانند آسيبت مي كه است متمركز كار محيط فشارهاي يا محيطي

 فيزيك، مانند شيمي، علوم از بسياري در ريشه كه است دانشي اي حرفه بهداشت .بگذارند سوء اثر كاركنان

 .دارد انساني علوم نيز، و ...و فيزيولوژي،آمار پزشكي، رياضيات، مهندسي،

 

 اي حرفه بهداشت خچهيتار

 تازه نسبت به ها، دانش ديگر از جدا و ويژه تخصص يك عنوان به اي، حرفه بهداشت دانش پديداري

 نخستين رامازيني، .است بوده توجه مورد كهن هاي زمان از اين دانش، در شده مطرح مفاهيم اما است،

 فردي نخستين و پرداخت ها از آن ناشي هاي و بيماري گوناگون هاي پيشه توصيف به كه است پزشكي

زيرا،  .شوند جويا نيز را او ي پيشه بيمار، از خود هاي پرسش هنگام به كرد، پيشنهاد پزشكان به كه بود

 شرح در پرسش اين امروزه، .باشد داشته وجود او بيماري و فرد ي پيشه ميان نزديك ارتباطي است ممكن

 بيشتر كار از شينا عوارض به پزشكان رامازيني، ازكارهاي پس.رود مي به كار بيماران ي همه نويسي حال

 .كردند توجه

 و كار نيروي بر هم با وقت بهداري وزارت و اجتماعي امور و كار وزارت اسالمي، انقالب اوايل در

 امور و كار وزارت موافقت با 1362 سال ماه دي در .نظارت داشتند كاركنان و كارگران ايمني و بهداشت

 محيط بهداشت بر دولت نظارت هيئت تصويب و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت و اجتماعي

 ي اداره عنوان با اي اداره .شد گذاشته پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ي عهده بر كارگر و كار

 جامعه گوناگون هاي شغل در را كشور شاغل نيروي سالمت ارتقاي و حفظ مسئوليت اي بهداشت حرفه

 .گرديد دار عهده
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 اي حرفه بهداشت زمينه در فعال المللي بين هاي سازمان

 (ILO) -1 كار المللي بين سازمان 

 (WHO) -2 جهاني بهداشت سازمان 

 (OSHA) -3 صنعتي ايمني و بهداشت هاي سازمان 

 (NIOSH) -4 شغلي ايمني و بهداشت ملي هاي پژوهش مركز 

 (NFPA) -5 سوزي آتش برابر در حفاظت ملي انجمن 

 

(Occupational Health) مت شغليسال  

 سالمت ي گستره آغاز، در .كند مي بررسي را كار محيط و كار با آن ،ارتباط تندرستيشغلي((  سالمت ))

 نسبت كار محيط يا كار شرايط كار، به كه گرديد، مي محدود شغلي ، هاي بيماري يا ها آسيب به شغلي،

 عوامل جمله از شده ياد ملعا كه سه ساختند مشخص شده انجام هاي بررسي تدريج، به .شد مي داده

 .گسترش يافت شغلي سالمت ي دامنه رو، اين از و هستند نيز شغلي غير هاي بيماري بروز به كننده كمك
 

 :از عبارتند شغلي، سالمت هاي هدف

 .هستند كه اي پيشه هر در كاركنان اجتماعي و رواني جسماني، سالمت بردن باال و نگهداري تأمين، -

 كار از ناشي هاي آسيب و ها ماريبي از پيشگيري -

 .هستند آور زيان تندرستي براي كه عواملي برابر در كاركنان حفاظت -

 .باشد داشته را آن انجام توانايي رواني و فيزيولوژيك نظر از كه كاري در فرد كارگيري به -

 كار با فرد همخواني امكان، نبود صورت در و فرد با كار همخواني -

 
 

1 International Labour Organization 

2 World Health Organization 

3 Occupational Safety and Health Administration 

٤ National Fire Protection Association 

٥ National Fire Protection Association 

 

 اي حرفه بهداشت محتواي
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 بهداشتي خطرهاي 9 كنترل و 8 ارزيابي ، 7 تشخيص ، 6 بيني پيش دانش از، است عبارت اي، حرفه بهداشت

 ايمن پايان، در و آنان كار تندرستي و سالمت بردن باال و آن،تأمين، نگهداري هدف .كار محيط در

 آور زيان عوامل از ناشي مزمن حاد و عوارض و ها بيماري اي، حرفه بهداشت در .است جامعه نگهداشتن

 .شوند مي بررسي كار محيط

 

 درماني -بهداشتي هاي مراقبت گيرد، انجام بايد اي حرفه بهداشت هدف به رسيدن براي كه اتياقدام از يكي

 .پذيرد مي انجام موردي معاينات اي، دوره معاينات استخدام، از قبل طريق معاينات از كه است شاغلين
 

 :از عبارتند اي دوره معاينه اصلي هاي هدف

 شغلي غير هاي بيماري و كار با مرتبط و ناشي هاي بيماري زودرس تشخيص  -

 ها آن وضع شدن روشن تا مشكوك موارد پيگيري - 

 بيماري پيشرفت از جلوگيري و موقع به درمان - 

 بيمار فرد در كار كردن محدود و كار محيط آور زيان عوامل كنترل - 

 مسري هاي بيماري انتشار و انتقال از جلوگيري -

 مو عوامل آور زيان اثرات مطالعه  -

 كار محيط در جود

 كارگران بيماري و سالمتي بر محيط اثر تعيين - 

 ايمني و پيشگيري هاي روش ارزيابي - 

 يا بيولوژيكي شيميايي، فيزيكي، عوامل با مواجهه علت به كه است هايي بيماري :كار از ناشي بيماري

 .آيد مي بوجود كار محيط ارگونومي

 جامعه افراد در معموالً كه مختلف عامل يا منشاء چند با هستند هايي بيماري :كار با مرتبط هاي بيماري

 تشديد را اي موجود زمينه حالت احتماالً و آنهاست ي آورنده بوجود از عوامل يكي شغل و دارند وجود

 .كند مي

 

۶Anticipation 

٧ Recognition 

٨ Evaluation 

٩ Control 

 

 بیمارستان در کار و محیط سالمت
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 اعظم بخش و دهند مي تشكيل را درماني بهداشتي مراكز از اي عمده قسمت كشورها اكثر در نهابيمارستا

 نظافت الگوي بايد بيمارستان .اند داده اختصاص خود به را (درصد 70 حدود)و درمان بهداشت هاي هزينه

 از اي حرفه و محيط بهداشت بخصوص ضوابط بهداشتي بنابراين .باشند بهداشت و پاكيزگي سمبل و

 اجراي مقررات عدم از ناشي بيمارستان در سالمت عمده مخاطرات .است برخوردار خاصي اولويت

عدم  و بهداشتي غير غذايي مواد و آب بيمارستان، رختشويخانه فاضالب، ، جامد)زباله( زائد مواد بهداشتي،

 ارگونوميك بيولوژيك، ،شيميايي فيزيكي، عوامل نظير اي حرفه آور زيان و عوامل عمومي نظافت مراعات

 از يك هر در تكراري كار كار، حين نامناسب پوستچرهاي)

 كليه كه باشند مي غيره و رواني و (...و عضالني -اسكلتي اختالالت اجسام، اصولي غير حمل بدن، نواحي

 .دهد مي قرار مخاطرات اين معرض در را جامعه نهايت در و كنندگان، كاركنان مالقات بيماران،

 

 :كار محيط آور زيان املعو

 هاي اشعه -فشار -روشنايي -سرما -گرما -ارتعاش -صدا : كار محيط فيزيكي آور زيان عوامل - الف

 .مضر

 مواد -حاللها - دمه و دود -غبار گردو - بخارات و گازها: كار محيط شيميايي آور زيان عوامل - ب

 .كننده ضدعفوني

 آلوده ترشحات و خون -ها انگل -قارچها -باكتريها -ويروسها : ركا محيط بيولوژيك آور زيان عوامل - ج

 .غيره و

 ابزاراالت از استفاده - كار هنگام در بدن نامطلوب وضعيت : كار محيط ارگونوميكي آور زيان عوامل - د

 .غيره و نامناسب

 كار محيط در رواني و روحي اختالالت و ها استرس بروز موجب كه عواملي : كار محيط رواني عوامل -ه

 .شوند مي

 ايجاد آسيبهايي و عوارض باشد بيشتر انسان فيزيولوژيك تحمل حد از شده ياد عوامل از يك هر اگر

 .نمود خواهد

 به ادامه در كه باشد مي آنها حذف يا كنترل و عوامل اين ارزيابي بر تالشها عمده اي حرفه بهداشت در

 .خواهيم پرداخت هريك توضيح به اختصار

 
 

 

 
 يزيكيف آور زيان عوامل 1-
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  صدا1-1-

 داليلي به گاهاً ولي باشد آرامش نهايت داراي كه باشد هايي محيط جمله از بايد بيمارستان اينكه به توجه با

 دهنده آزار بسيار اگر كهشود.  مطرح محيط در مخرب عاملي عنوان به نيز كه صدا شود مي موجب عوامل

 مدت طوالني مواجهه صورت در است ممكن ودفراترر بل دسي 60 حدود از درماني هاي محيط در و باشد

 و مكالمه از شيدن جلوگيري صدا، از شنوايي افت :كنيم مي اشاره مواردي به كه گردد هايي آسيب موجب

 اختالالت و اجتماعي و رواني اختالالت و مشكالت -تعادلي سيستم بر تأثير -بينايي روي اثر -خطر عاليم

                                                           .فيزيولوژيكي

 ارتعاش1-2-

 كه هست افرادي كالبد به آن انتقال امكان و شود مي پراكنده ها ماشين و تجهيزات بيشتر از ارتعاشي نيروي

 .كنند مي كار تجهيزات اين با

 را كار ي بازده -تهريخ هم به را آسايش انسان كالبد به )مرتعش( لرزان منبع يك از مكانيكي انرژي انتقال

 :بدن روي ارتعاش اثرات .كند مي دچار اختالل به را كالبد اعمال فيزيولوژيك سرانجام و داده كاهش

 ي عارضه -عمومي و عصبي اثرات -گوارشي اختالالت -ستون فقرات خصوص به و ها اندام در اختالل

 .دست كف و مچ هاي خواناست عوارض و انگشتان مفاصل و ها استخوان شكل تغيير -انگشت سپيد

 روشنايي 1-3-

 ايجاد عوامل كاهش كاركنان، بينايي بيشتر حفاظت موجب مناسب روشنايي گفت توان مي كلي بطور

 ويژگيهاي.گردد مي كار از ناشي حوادث از پيشگيري و كافي روشنايي غير از ناشي فشار و خستگي

 :از عبارتند مناسب روشنايي

  .باشد كافي نور  1-

 .باشد مطلوب توزيع نظر از  2-

 .نشود چشم ناراحتي باعث سطوح درخشندگي 3- 

 .نشود ايجاد مزاحم هاي سايه  4-

 :نمود توجه زير نكات به بايد مصنوعي روشنايي طراحي در مصنوعي: نور  -

  .باشد نزديك روز روشنايي به امكان حد تا و بوده مناسب درخشندگي داراي بايد مصنوعي روشنايي - الف

 ۶٠ از كار سطح از آن ارتفاع و باشد كار سطح چپ طرف در بايد روشنايي اضافي منبع نصب محل - ب

 .نكند تجاوز متر سانتي

 .شود توزيع كار سطح روي يكنواخت بطور و ثابت ، كار نوع با مناسب شغل هر براي روشنايي تعداد - ج
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 ديد ميدان در يعني .شود جلوگيري چشم به نآ نور مستقيم تابش از كه باشد طوري المپها نصب محل - د

 .باشد نداشته قرار فرد

 .نشود نور شديد بازتاب يا خيرگي باعث سطوح از نور انعكاس - ه

 .ننمايد حرارت ايجاد روشنايي منابع - و

 -چشم در فشار ايجاد -سرگيجه -سردرد -چشم خستگي -خيرگي :نامطلوب روشنايي از ناشي عوارض

 .عضالني و اسكلتي هاي بيماري و حوادث افزايش- راندمان هشكا -بينايي ضعف

  گرما 1-4-

 هاي ماشين و وسايل از توان مي كه گردد مي ايجاد گوناگون منابعي از كار محيط در موجود گرماي

 محيط بيرون هواي شرايط و انسان مصنوعي، روشنايي وسايل تابش خورشيد، توليد، فرآيندهاي گوناگون،

 هاي تابش از ناشي اساساً  افراد شاغل بر وارد گرمايي بار خشك، و گرم هاي محيط در .برد نام كار

برخاستن  مرطوب، و گرم هاي محيط .است داغ مواد جابجايي نيز و داغ وسايل و سطوح از برخاسته

 كه گردد افزوده كار محيط در موجود رطوبت به آب بخار كه گردد مي سبب مرطوب فرايندهاي از بخارآب

 ناتواني به محيط از برخاسته گرماي و ساز و سوخت از ناشي گرماي در دفع افراد شود مي باعث امر، اين

 پذيري تحريك و ناآرامي با توأم احساس خستگي -كاري بازده كاهش :گرما از ناشي عوارض .گردند دچار

 - مقدار ادرار شدن كم -نبض تندشدن -بدن حرارت درجه باالرفتن -فراوان عطش -آلودگي خواب -

 .گرمايي سنكوپ -گرمازدگي -گرمايي خستگي -عضالني كرامپ
 

  سرما5 -1-

 شرايط نظر از كه دانند مي سانتيگراد درجه 25 تا 23 را زندگي براي دما اندازه ترين مطلوب امروزه

 گفتني البته .باشد همراه ثانيه در متر سانتي 10 به نزديك جريان هواي و درصد 50 رطوبت با محيطي،

 بستگي فعاليت شدت و نوع كار به گوناگون، بدني هاي فعاليت براي مطلوب دماهاي ي اندازه كه است

 مجاز ي دامنه پيشنهاد از منظور. شود مي دشوار فعاليت و كار پايين، دماهاي در رو، هر به اما دارد

 آسيب از تا است انتيگرادس درجه 3۶ از كمتر به بدن عمقي دماي كاهش از جلوگيري سرما، با رويارويي

 پاي -زدگي يخ :سرما از ناشي عوارض .گردد پيشگيري (و پاها ها دست)بدن انتهايي هاي بخش به سرما 

 .هيپوتري -سنگربانان

 

 فشار 1-6-

 و فضا( وزني)در بي در و كم فشار در يا و ها( تونل داخل در درياها، اعماق زياد)در فشار تحت در كار

 مدت يا و نبوده مناسب شرايط گاه هر و گيرد انجام خاص شرايط بايد در مرطوب يها محل در همچنين

 .نمايد ظهور افراد در است مخصوصي ممكن عوارض باشد طوالني حد از زياده شرايط اين در كار انجام
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 -پوست خارش و سوزش -ها اندام مورمورشدن و كرختي -نفس تنگي :هوا فشار كاهش از ناشي عوارض

 .بينايي سيستم و شنوايي حس در اختالل-خون گردش اختالالت -ارشيگو عوارض

 

 پرتو 1-7-

 غير و يونيزان پرتوهاي دسته به و شوند مي منتشر ماده يا خأل در در كه هستند انرژي از گونه پرتوها،

 .شوند مي بندي دسته يونيزان

 از: عبارتند يونيزان پرتوهاي

 (Xالكترومگنتيك)اشعه  -1

 بتا( آلفا، گاما، ا)اشعهپارتيكله 2-

 تركيب زدن برهم باعث ها اشعه اين با مدت كوتاه تماس .هستند بااليي انرژي و كوتاه موج طول داراي كه

 .شود مي سلولها شيميايي

 يونساز پرتوهاي شناختي زيست اثرات

 اعصاب دستگاه آسيبهاي و گوارش دستگاه آسيبهاي خونساز، مركز آسيبهاي :زودرس اثرات 

 زيمرك

 پزشكان در)پوست سرطان مرواريد، آب عمر، طول كاهش ،(ژنتيكي)ارثي اثرات :ديررس اثرات 

  خون سرطان ،)شناس پرتو

 :از عبارتند يونيزان غير پرتوهاي

 )همراه تلفن و راديويي امواج(ويو مايكرو امواج 1- 

 (MRI)استاتيك مغناطيسي، ميدانهاي امواج 2- 

 ليزر 3- 

 (IR قرمز) مادون   (UV)فرابنفش د،التراسون امواج 4- 

 در اما نيستند، بيماريزا مدت كوتاه تماسهاي در .هستند كمي انرژي و بلند موج طول داراي پرتوها اين

 .باشند خطرناك توانند مي نيز ها اشعه اين طوالني تماس صورت

 و ملتحمه التهاب -پوست سرطان-پوست تيري - پوست قرمزي :يونساز غير پرتوهاي شناختي زيست اثرات

 بدن دماي تنظيم دستگاه در اختالل بروز - مثل توليد برغدد اثر -مرواريد آب -قرنيه
 

 

 

 
 شيميايي آور زيان عوامل 2-
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 مايع جامد، بصورت مواد اين .هستند شيميايي مواد شاغل، افراد براي آفرين خطر و آور زيان عوامل از يكي

 قرار استفاده مورد بخار و ،گاز

 چهار به بستگي شيميايي مواد انواع با مسموميت نوع و شدت .شوند مي دتولي كار جريان در يا و گرفته

 ماده غلظت  4 -شيميايي ماده با تماس مدت    3 -بدن به ورود راه  2-شيميايي ماده نوع -1 :دارد عامل

 شيميايي

 

 .شوند مي بدن وارد گوارش پوست، تنفس، طريق سه از سموم :بدن به ورود راه

 تبخارا و گازها 2-1-

 وجود گاز صورت به جيوه متر ميلي 760 فشار و سانتيگراد درجه 25 حرارت در كه جسمي هر به گاز

 در كه اي ماده گازي حالت به بخار اصطالح هم، نحو همين به .گردد مي اطالق كند پيدا وجود يا داشته

 اغلب .شود مي داده است جامد مايع يا معموالً فشار جيوه متر ميلي 760 و سانتيگراد حرارت درجه 25

 .باشند مي تشخيص قابل انتشار از پس ناچيزي مقادير به و بوده نافذ بوي داراي گازها

 

 معلق ذرات 2-2-

 در يا و خاص گازي فاز يك در مايع يا و جامد ميكروسكوپي ذرات پراكندگي و انتشار گيبز، تعريف طبق

 محيط فضاي در كه است مختلفي ذرات كليه ملشا معلق مواد ترتيب اين به .شود مي ناميده آئروسل هوا

 .باشند موجود آئروسل صورت به كار محيط يا و زيست

 

 

 )مواد شیمیايي(: د زير قرار گیرندرپرستاران ممكن است در مواجهه با موا در محیط بیمارستان-2-3

 و  مواد شيميايي مختلف كه به صورت روزانه براي ضد عفوني و استريل كردن سطوح و وسايل

 مي روند تجهيزات بكار

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

 داروها 

 )التكس )دستكش و تجهيزات مصرفي 

 

 خطرات مواد شيميايي:
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خطرررات موادشرريميايي را بطرروركلي ميترروان در دو گررروه خطرررات فيزيكرري و خطرررات شرريميايي 

 بندي نمود.تقسيم

 شامل خطرات آتش سوزي و انفجار خطرات فيزيكي 

 باشدها ميخطرات شيميايي در ارتباط با اثرات سمي مواد و شامل اثرات حاد و مزمن آن. 

بنابراين از آنجا كه استفاده نادرست از موادشيميايي مي تواند مخاطرات زيادي را بدنبال داشته باشد، اين 

تفاده، مواد شيميايي را ارزيابي نموده معموال ظروف مسئوليت به عهده استفاده كننده است كه پيش از اس

حاوي مواد شيميايي شوينده ها داراي برچسب هاي مناسب به همراه ماده شيميايي و عالئم هشداردهنده 

 مناسب با آن مي باشند.

 شيميايي: مواد ايمني اطالعات

MSDS  ،كلمات اول برگه اطالعات ايمني موادMaterial  ،)مواد( Safetyيمني(، )اData   ،)اطالعات( 

Sheet برگه و يا ورقه( تشكيل يافته و به برگه يا ورقه اي اطالق مي شود كه اطالعات ايمني ماده روي آن(

مكان بروز حوادث مختلف نظير تماس درج شده باشد هنگامي كه با موارد شيميايي مختلف كار مي كنيم ا

 در محيط و غيره وجود دارد.پوستي، بلع، استشمام ازاد يا ريخته شدن مواد 

بنابراين بسيار مهم است كه بدانيم در مقابله با اين حوادث چگونه بايد عمل نمود. اطالعات الزم براي اين 

جمع آوري مي گردد كه در  MSDSمنظور در برگه هايي به نام برگه هاي اطالعات ايمني مواد يا همان 

 ود.موارد اضطراري مي توان از آن ها استفاده نم

اي درباره مواد يا فرآورده هاي شيميايي را در بر مي گيرد. اين برگه اطالعات ايمني مواد، اطالعات پايه

برگه، داراي اطالعاتي پيرامون خصوصيات، پتانسيل آسيب زايي مواد، نحوه استفاده ايمن و چگونگي 

 برخورد در مو.اقع اضطراري است.

MSDS تاندارد بوده و اطالعات بهداشتي و ايمني مواد شيميايي را به متشكل از متن ها و عبارت هاي اس

كند. اين اطالعات توسط كارشناسان مجرب سازمان هاي بين المللي از شركت هاي طور خالصه بيان مي

هاي اطالعات فني آوري، اصالح و بررسي شده است. اين برگه ها، برگهسازنده و مراكز كنترل سموم، جمع

مربوط به خطرات ويژه، كاركردن ايمن و دستورالعمل هاي اضطراري و اطالعات اساسي  هستند و اطالعات

 ها در محيط كار توسط كاربران فراهم مي نمايد.مواد شيميايي را براي مصرف و كاربرد آن

 برچسب مواد شيميايي:
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 ت.برچسب هاي نصب شده بر روي ظروف مواد شيميايي، منبع اصلي و مهم اطالعات آن ماده اس

 لوزي خطر:

 National Fire Protectionروشي براي طبقه بندي خطرات يك ماده شيميايي است كه توسط 

Association (NFPA)  انجمن ملي حفاظت در برابر حريق تدوين شده است. عالمت لوزي كه توسط

NFPA اص طراحي شده است. روشي بين المللي براي شناسايي خطرات مربوط به يك ماده شيميايي خ

است تا كاركنان با استفاده از اطالعات آن دچار صدمه و آسيب نشوند. اين عالمت خيلي مواقع در 

 آزمايشگاه ها، مكان هاي نگهداري مواد شيميايي يا روي ظروف مواد شيميايي پيدا مي شود.
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 عاليم و هشدار خطرات مواد شيميايي:
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 مسموميتهاى ناشى از استنشاق مواد شوينده:

يبشتر موارد مسموميت با شوينده ها از نوع استنشاقي است. استفاده از مواد سفيدكننده در فضاي بسته حمام 

هاي هوايي شده و عالئم مسموميت در افراد بروز و دستشويي به علت ايجاد گاز كلر موجب تحريك راه

هاي ريوي ( از جمله بيماريمي كند. سرفه، خس خس سينه و تنگي نفس )بويژه در افراد داراي زمينه 

 .عالئم مسموميت با اين مواد است

ها از مخلوط وايتكس و تركيبات اسيدي گاهي كاركنان خدمات براي پاكيزگي بيشتر سطوح وكف سالن

قوي مثل جوهرنمك استفاده مى كنند كه به علت برخى فعل و انفعاالت شيميايى موجب آزاد شدن 

عاليم مسموميت مى شود و در صورت باال بودن سن و داشتن زمينه بيشترگاز كلر و در نتيجه شدت 

ها موجب از بين رفتن بيمارى هاى ريوى و قلبى مى تواند منجر به مرگ شود تماس مكرر با سفيدكننده

 .چربى پوست در محل تماس شده و خارش، سوزش، زخم، ترشحات آبكى و چركى ايجاد مى شود

هاى حاوى گليسيرين، وازلين استكى پوست، استفاده ازكرمبهترين راه براى جلوگيرى از خش . بايد حتماً  

از دستكش استفاده شود و به علت احتمال ايجاد حساسيت به دستكش هاى الستيكى بايد ابتدا دستكش 

 .نخى و سپس از دستكش پالستيكى استفاده كرد

 

 توصيه هاي ايمني حين كار با گندزداها:

o اي شيميايي، حتماً از ماسك و دستكش مناسب استفاده كنيدهنگام استفاده ازشوينده ه. 

o توصيه مي  .تركيب جوهرنمك و وايتكس بسيارخطرناك است؛خصوصاً براي چشم، پوست و ريه

 .شودازتركيب اين دو ماده خودداري كنيد

o گاه اين مواد را در محصوالت شيميايي و شوينده را هميشه در ظرف اصلي آن نگهداري كنيد هيچ

اين عمل سبب خورده شدن اشتباهي اين  )مانند بطري نوشابه( نگهداري نكنيد. مواد خوراكي ظرف

 .مواد مي شود

o را ببنديدهميشه پس از استفاده از مواد شيميايي سريعا درب آن. 

o  اگر از مواد سفيدكننده و انواع اسيدها استفاده مي كنيد، مراقب باشيد كه به پوست، چشم وحتي

 .لباس شما نپاشد

o ها را در كنيد، حتماً پنجرههاي بهداشتي از مواد فوق استفاده ميهنگامي كه براي شستشوي سرويس

 .آن مكان بازكرده و در صورت وجود هواكش، آنرا روشن كنيد
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o  از مخلوط كردن موادي نظير پركلرين، گردهاي رنگبر، آب ژاول يا مواد سفيدكننده ديگر با هر ماده

 .ماييداسيدي بايد خودداري ن

o هاي عميق بكشيددر صورتيكه به گازگرفتگي كلر دچار شديد، سريعاً به هواي آزاد رفته نفس. 

را استشمام نماييد و سپس  هاي عميق آنسپس مقداري الكل معمولي را بر روي پنبه ريخته با نفس

 .يك ليوان شير ميل كنيد و در يك محل آرام استراحت نماييد

o حتياطي روي برچسب مواد شيميايي را مورد توجه  قرار دهيدتمام هشدارها و موارد ا. 

o  در صورت لزوم برحسب دستور برچسب مادة شيميايي، بايد از وسايل محافظ نظير دستكش و

 .عينك استفاده كرد

o در صورت تماس دست و پا با مواد شيميايي فوراً محل را با آب كامالً شستشو دهيد. 

 

 

 
 

 

 نيوكاسل -زگيل -ايدز -هاري B-هپاتيت :ها ويروس زا ناشي هاي بيماري 3-1-

 .طاعون -سل -كزاز -بروسلوز -زخم سياه :ها باكتري از ناشي هاي بيماري 3-2-

 .كيو تب :ها ريكنزيا از ناشي هاي بيماري 3-3-

 .تيفوس-(گال)جرب -شيستوزومياز -قالبدار كرم :ها انگل از ناشي هاي بيماري 3-4-

  .كچلي-درماتوفيتوز -آسپرِژيلوز -هيستوپالسموز :ها قارچ از يناش هاي بيماري5 -3-

 

 :(كار محيط بيولوژيك عوامل( ديگر بندي تقسيم در

 هوابرد پاتوژن عوامل

HIV -B هپاتيت :(Blood borne pathogens) برد خون پاتوژن عوامل 

 : مثال طور به

هپاتيت B :خون، دياليز،گروهاي انتقال ،واحدهاي تارانپرس ويژه به درماني كاركنان درميان بيماري اين 

خوني،  ي فرآوردهاي تهيه و نيز آنها زدايي وگند آزمايش هاي لوله پيوند اعضاء، آزمايشگاها، شستشوي

 .ديده ميشود بيشتر

و در صورت گيرد مي صورت آلوده لباس يا وسايل و خون با تماس و دراثر پوست از راه معموالا : انتقال راه 

 .دارد وجود هم دهان طريق از ها، انتقال دست يآلودگ

 زيست شناختي آور زيان عوامل 3-
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و واكسيناسيون بهداشتي نكات رعايت: پيشگيري اقدامات 

  پرستاران ممكن است در معرض ابتالء به بيماريهاي مسري و عفوني كه از طريق هوا و يا بافت

يق خون و يا هاي آلوده منتقل مي شوند، مثل سل مقام به دارو يا بيماريهاي عفوني منتقله از طر

 .و ساير عفونت هاي فرصت طلب باشند CوB ترشحات زنده مانند ايدز و هپاتيت

بنابراين شستن مرتب دست ها براي پيشگيري از اين عفونتها كه يكي از اصول مهم حرفه اي 

 پرستاري است

بروز درماتيت هاي تماسي پوست به علت مواجهه بيش از حد با مواد گندزدا و شوينده شود 

چنان خطر در هنگام تزريق و استفاده از سرنگ و سوزن يكي ديگر از نگراني هاي شغلي هم

 پرستاران است.

 

 

 

 

 لغوي نظر از و است شده گرفته قانون معني به نوموس و كار معني به ارگو يوناني واژه دو از ارگونومي

 رواني و فيزيكي مشخصات اب كار محيط و كار علمي تطابق از عبارت است ارگونومي .است كار قوانين

 :از عبارتند ارگونومي عملكرد هاي حيطه برخي .انسان

 

 )سنجي تن( آنتروپومتري 4-1-

 اقتباس سنجش و گيري اندازه معني به مترين و انسان معني به آنتروپوس يوناني واژه دو از آنتروپومتري

 علم عنوان به و است شده

 .شود مي شناخته بدن ابعاد سنجش

 كار زيولوژيفي 4-2-

 كار هنگام در را ها اندام و ها بافت وضعيت و اعمال كه است فيزيولوژي از اي شاخه كار فيزيولوژي

 فيزيولوژي اصلي هدف .دهد مي توضيح

 از پس و بوده خود كار انجام به قادر غيرضروري خستگي بدون افراد آن در كه است شرايطي تأمين كار

 تجه كافي توان همچنان كار اتمام

 .باشند دارا را روزمره هاي فعاليت ساير انجام

 

 ارگونومي آور زيان عوامل 4-
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 محيط فيزيولوژي 4-3-

 و ارتعاش رطوبت، سرما، گرما، روشنايي، سروصدا، مانند محيطي عوامل و شرايط اثر محيط فيزيولوژي در

 انسان بدن فيزيولوژي بر غيره

 عنوان به شوند خارج انسان يكفيزيولوژ تحمل حد از اگر عوامل اين از يك هر .گيرد مي قرار مطالعه مورد

 .دارند دنبال به فرد در را هايي آسيب و گشته آورمحسوب زيان محيطي عامل

 

 

 کار با مرتبط عضالني -اسكلتي صدمات بررسي 4-4-

 اصول اجراي كمك با .نمايد تجاوز فرد هاي توانمندي از شغلي نيازهاي كه كنند مي بروز زماني عوامل اين

 بروز از توجهي قابل حد تا مكانيكي عوامل كنترل و عضالني هاي تنش كاهش طريق از توان مي ارگونومي

 .كاست اختالالت

  بار دستي حمل 4-5-

 از تنها نه مهم امر اين به توجهي بي باشد، مي درد كمر به ابتالء مهم داليل از يكي امر اين اينكه به توجه با

 شغلي ايمني و سالمت نظر

 .است همراه اي مالحظه قابل مالي هاي خسارت با نيز اقتصادي دگاهدي از بلكه كار نيروي

 عضالني -اسكلتي مخاطرات
 عضالني رايج در بيمارستانها )ويژه پرستاران( -مخاطرات اسكلتي 

Health care wide hazards module – Ergonomics 
اسكلتي عضالني مرتبط با  هزارمورد آسيب و بيماري 2٠٠براساس آمارهاي كشور آمريكا ساالنه بيش از 

كار در پرستاران ثبت ميشود. بسياري از اين موارد شامل آسيبهاي شديد هستند و بيش از نيمي از اين آسيبها 

نياز به استراحت پزشكي دارند و ساالنه نزديك به يك ميليارد دالر خسارت ناشي از پرداخت غرامت 

ي اسكلتي عضالني در پرستاران به سيستم هاي بيمه دستمزد روزهاي استراحت پزشكي فقط بخاطر آسيبها

 .اي امريكا وارد ميشود

 

 

 

 در بخش هاي بيشترين مخاطرات متوجه پرستاراني است كه از بيماران ناتوان يا مسن مراقبت ميكنند ) مثال

كنند در ازآنجا كه اين گروه از پرستاران در فعاليتهاي روزانه به بيمار كمك ميسي سي يو و اي سي يو( 

در صورت عدم كنترل منجر به  معرض ريسك ناشي از حمل و جابجائي دستي بيمار هستند . اين فعاليتها

عضالني ميشود. اين افراد حتي ممكن است دچار حوادثي مثل افتادن و ليز خوردن  –آسيبهاي اسكلتي 

 :مخاطرات شغلي رايج در حرفه پرستاري
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ي نادرستي كه خواسته يا عضالني گردد. همچنين پوسچرها –شوند كه خود منجر به بروز آسيبهاي اسكلتي 

ناخواسته متحمل ميگردند حتي در برخي گزارش ها و مطالعات نشان داده شده كه استرس هاي روحي و 

 .عضالني را افزايش دهد –نوبت كاري نيز ميتواند دردهاي اسكلتي 

 

 نشانه هاي درد ناشي از آسیب کمر :
 

 تير بكشد يا محدود به ناحيه تحتاني كمر باشد.دردي كه امكان دارد به جلو، كناره ها يا عقب ساق پا 

 دردي كه با فعاليت بدتر شود.

 رانندگي طوالني بدتر شود. "دردي كه در شب يا در نتيجه نشستن طوالني مدت مثال

 دردي كه همراه با گزگز شدن يا ضعف در بخشي از پا باشد.

 پیشگیري از کمر درد :

 

دوچرخه سواري با افزايش ميزان تناسب و توان مي توانند در  انجام ورزشهائي مثل شنا، پياده روي و

 كاهش ابتال به كمر درد مفيد باشند.

 تقويت عضالت شكم ميزان ابتال به كمر درد و در موارد وجود كمر درد، شدت آنرا كاهش مي دهد.

ند بمدت افرادي كه كار آنها مستلزم بلند كردن اجسام سنگين است بايد هرگز از كفشهاي پاشنه بل

از كمربندهاي پهن محافظ كمر استفاده كنند. در هنگام ايستادن طوالني  "طوالني استفاده نكنيد. حتما

مدت هر از گاهي به روي يك تكيه گاه يا ديوار تكيه كنيد تا از فشار بر روي كمر كاسته شود نمائيد. 

تشك مناسب استفاده هم تشك هاي خيلي نرم و هم تشكهاي سفت سبب كمردرد مي شوند لذا از 

 كنيد.

هرگز اجسامي را كه براي شما سنگين هستند بلند نكنيد. در هنگام بلند كردن اجسام كمر بايد عمود بر 

 زمين و نه خم شده به جلو باشد بايد اجسام را در حاليكه نزديك بدن شما هستند با زانوها بلند كنيد.

 

 بارهاي سنگین :

، از راه هاي ديگري مانند هل دادن براي جابه جا كردن به جاي بلند كردن اجسام سنگين  •

 استفاده كنيد ) هل دادن بهتر از كشيدن است . (

تا مي توانيد از ديگران كمك بخواهيد و از بلند كردن وسايل سنگين با خم كردن كمرتان   •

ادتان خودداري كنيد. بهتر است زانوهايتان را خم كرده و كمرتان را صاف نگه داريد. البته ي

 باشد كه پاها را از هم كمي فاصله بدهيد.
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 خودداري كنيد. "از بلند كردن يك جسم سنگين و چرخاندن كمرتان بطور همزمان جدا  •

 هميشه هنگام حمل اجسام سنگين، آن را نزديك بدن نگه داريد. •

 

 قاعده نشستن:
 

بهانه هاي مختلف اگر مجبوريد مدت طوالني روي صندلي بنشينيد بهتر است هر نيم ساعت به  •

 از جا برخاسته و راه رفته يا به بدن خود حركات كششي بدهيد.

درجه، استفاده كنيد و اگر صندلي تان  120تا  100از صندلي مناسب با پشتي و با زاويه حدود  •

 محافظ قوس كمر ندارد، قوس كمر را با يك بالشتك كوچك محافظت كنيد.

 رخش صندلي استفاده كنيد.به جاي چرخاندن كمرتان حين كار، از چ •

وسايل مورد استفاده تان را در دسترس خود روي ميز بچينيد تا براي استفاده از آنها مجبور به  •

 ايستادن و خوابيدن بدون كمر درد: خم كردن كمرتان به جلو نشويد.

هنگام ايستادن خود را به جلو خم نكنيد، گوش ها، شانه و لگن را بايد در يك امتداد و شكم  •

 را تو نگه داريد.

 20اگر مجبوريد مدت طوالني بايستيد، يكي از پاها را روي يك پله يا چهارپايه به ارتفاع  •

دقيقه جاي پاها را با هم عوض  10سانتي متر قرار دهيد تا فشار كمتري به كمر وارد شود و هر 

 كنيد.

بوده و يك بالش  بهترين حالت خوابيدن خوابيدن به پهلو در حالي است كه زانوها كمي خم •

يك  كوچك بين دو زانو قرار گيرد. اگر به پشت مي خوابيد الزم است يك بالش زير زانوان و

 بالش كوچك زير گودي كمر قرار دهيد.

و پاهاي خود را از تخت آويزان  براي خارج شدن از تختخواب ابتدا به كنار تخت بچرخيد •

 نيد.كرده، با كمك دست ها و سفت كردن عضالت شكم بنشي

 

 پیشگیري از آسیب هاي مفصل زانو:
 

مفصل زانو مهم ترين مفصلي است كه وزن بدن را تحمل مي كند از اين رو كاهش وزن موثرترين راه 

 پيشگيري و درمان آسيبهاي وارده به اين بخش از بدن است.

فشارهاي  مفصل زانو در تمام فعاليت هاي انسان مانند ايستادن، راه رفتن و حتي نشستن در معرض

 مكانيكي زياد كه ناشي از وزن، حمل بار و حتي ماندن در يك موقعيت ثابت است، قرار دارد.
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بعنوان مثال فشار وارد بر مفصل زانو در هنگام باال رفتن از پله ها معادل سه برابر وزن بدن و در هنگام 

ظ سالمتي مفاصل به پايين آمدن هفت تا هشت برابر وزن بدن است از اين رو كاهش وزن براي حف

 خصوص مفاصل زانو بسيار با اهميت است.

بي تحركي نيز خطري جدي براي مفاصل مي باشد: برخي به غلط بر اين باورند كه فقط با حذف فشار 

بر روي مفصل و ثابت نگه داشتن آن مشكل حل مي شود در حالي كه عدم تحرک مناسب خود 

ون آرتروز است چرا كه تغذيه مفصل از طريق تحرک خطري جدي براي بروز بيماري هاي مفصل همچ

 انجام مي شود.

نحوه نشستن به صورت چهارزانو، چمباته زدن و استفاده از توالتهاي ايراني از جمله موارد تشديد 

كننده آسيب هاي مفصلي است وتبعيت از اين روش هاي غلط زندگي، افراد را در سنين پايين مستعد 

 لي مي كند.ابتال به آسيب هاي مفص

 

  
 نكاتي چند براي مراقبت از زانوها :

زانوها نياز به حركت دارند. تحرک ، به تغذيه مفصل، حفظ قدرت عضالني و دامنه حركتي زانو  -

 كمك مي كند.

اگر به كارهايي اشتغال داريد كه ناگزيريد براي مدتي طوالني روي صندلي بنشينيد، ساعتي يك بار  -

و پنج دقيقه راه برويد. همچنين هنگام نشستن مي توانيد پاشنه هاي پا را از روي از جاي خود برخيزيد 

 زمين بلند كنيد يا زانوها را صاف نگه داريد.

افرادي كه ناچارند مدتي طوالني بايستند، ساعتي چند بار زانوهاي خود را خم كنند. همچنين توصيه  -

 ستند و چند قدم راه بروند. مي شود كه در طول روز، چند بار روي پاشنه پا باي

هنگام خوابيدن به صورت طاق باز، بالش را زير زانوهاي خود قرار دهيد. چنانچه به پهلو مي  -

خوابيد، بين زانوها بالشي قرار دهيد، اما اگر عادت داريد كه بر شكم بخوابيد، ) كه عادت نادرستي 

 ساق ها بگذاريد. است و از منظر اسالم نيز مكروه مي باشد ( بالش را زير

با انجام منظم ورزش هاي تقويتي و كششي، قدرت عضالني و انعطاف پذيري بافت هاي اطراف 

 مفصل را بهبود ببخشيده و از بروز ضايعات زانو پيشگيري نماييد. 

ورزش هاي زانو را ابتدا با تعداد كم ) پنج بار ( و دو بار در طول روز شروع كنيد و با بهبود وضعيت 

 ني، تعداد و دفعات تكرار آن را افزايش دهيد.جسما
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اگر افزايش وزن داريد، با برنامه هاي مناسب ورزشي و غذايي، وزن خود را كاهش دهيد. به خاطر  -

 داشته باشيد كه كاهش وزن موجب كاهش فشار وارده بر مفصل مي شود.

 

 :شايعترين بیماري هاي ناشي از ايستادن براي مدت زمان طوالني

 سواري

 پيشگيري:

ورزش منظم مي تواند در كاهش دردهاي شانه، گردن و كمر كه ناشي از خم و راست  •

ها باالتر از حد شانه و حمل و جابجايي بيماران شدنهاي مكرر، قرار گرفتن دست

 .واجسام مي باشد، بسيار تاثير پذير باشد

و ايستادن براي پوشيدن كفش مناسب و طبي در پيشگيري از پا درد ناشي از راه رفتن  •

 .مدت زمان طوالني، بسيار موثر است

ها را هاي پاييني مانند زانوها و مچاگر مجبور هستيد در محلي بي حركت بمانيد اندام •

 .مرتب خم كنيد

هاي روز به برطرف شدن سانتي متر باالتر از قلب در انت 31باال گذاشتن پاها حداقل  •

 .تورم كمك مي كند

ها و اه رفتن، دوچرخه سواري يا شنا، به كاهش فشار در سياهرگفعاليت هايي مانند ر •

 .كندتخفيف ناراحتي ناشي از واريس، كمك مي

ها پس از بيدار شدن از خواب بپوشيد و در تمام طول استفاده از جوراب واريس: صبح •

هايي كه مي پوشيد در ناحيه بااليي ران يا روز به پا داشته باشيد. دقت كنيد جوراب

 .پا خيلي تنگ نباشد ساق

 

   )C.S.T (سندرم تونل کارپال
 

صورتي كه شما به كاري مشغول هستيد كه مكررا با دست انجام داده مي شود ر دپيشگيري: 

كار در وضعيت صاف و بدون شكستگي قرار گرفته  اطمينان حاصل كنيد كه مچ شما در زمان
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در صورت ابتال عمل جراحي تنها . است و در طول كار، فواصل استراحت منظم داشته باشيد

 .راه درمان است

  
 

 كاري نوبت 4-6- 

 پذيرد، انجام (عصر 6 تا بامداد 7 از قراردي طور به) روزانه كار زماني دريچه از خارج در كه كاري هر به

 شدن مختل گوارشي، اختالالت خستگي، مانند مختلفي مشكالت با نوبت كاري .شود مي گفته كاري نوبت

 .باشد مي همراه حوادث افزايش وقوع احتمال وري، بهره كاهش اجتماعي، و خانوادگي زندگي

 
 

 توصیه هاي تغذيه اي براي نوبت کاران

  بعد در اصلي وعده يك شود مي توصيه كاران شيفت به •

 از ظهر و يك وعده اصلي در نيمة زمان شيفت مصرف كنند.

 شود.مي اييكار آلودگي و افتهاي غذايي سنگين سبب خوابوعده

 :دارد كاربرد نيز جا اين در غذا مصرف در تنوع و تعادل اصل •

 .باشد ساعت ۴-۵ از بيش نبايد هاوعده بين فاصله -

 .نگردد فراموش پرتقال آب ضمن در. شود ميل كامل صبحانه صبح، روز هر -

 .شوند انتخاب نشاسته حاوي و متعدد سبك، هايوعده  -

 . شود پرهيز غذا به اضافي روغن و ادويه ها،چاشني افزودن از -

گردند، از اين رو بهتر است محدود شوند، قندهاي ساده باعث افزايش و افت قند خون متعاقب آن مي-

 ميوه جات و سبزي ها ميان وعده هاي مناسبي مي باشند.

 ديگر سوي از يول. دارند كلسيم نظير امالحي به نياز دارند كمي تحرک كه كار شيفت هاي خانم -

 انرژي دريافتي خود را محدود كنند. كه شودمي توصيه

هاي گرم، به دليل تعريق، امكان بروز سردرد و خشكي پوست، ابتال به بيماري و تضعيف  در محيط-

 شود. به همين دليل مصرف مايعات در حين كار الزامي است.تر ميسيستم ايمني بدن بيش
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 اتراهكارهاي مقابله باخطر

برنامه ريزي براي خواب كافي ماننداستراحت وخواب قبل ازشروع كاردرشب )سه ساعت خواب قبل 

 .ساعت درطول كار1- 2دقيقه اي هر10 -1۵ازشروع شيفت ايده آل است( و امكان استراحت 

براي داشتن خواب كافي و مناسب پس ازشبكاري، استفاده ازمقداري شيرگرم، چاي گياهي و موز 

 .مؤثراست. اين مواد غذايي با ترشح سروتونين باعث خواب مي گردد

دقيقه پس از استفاده ۴۵تا1۵استفاده از قهوه را چهارساعت قبل ازپايان كارمتوقف كنيد. قهوه بين 

هار ساعت اثرآن باقي مي ماند. هنگام خواب ازچشم بند استفاده كنيد. نور اثرگذار بوده و سه الي چ

موجود در روز حتي ازپشت پلك هاي بسته قابل نفوذ بوده و مانع ترشح مالتونين مي شود. ازپرده 

 .هاي ضخيم درمحل خواب و تشك راحت استفاده كنيد

 .از موزيك ماليم استفاده كنيد

 .باتمام راهكارها، خوابتان نبرد، در بسترمانده و استراحت كنيد از افكار منفي بپرهيزيد. اگر

آگاه باشيد كه كمبود خواب باعث خستگي بيشتر، تحليل رفتگي، استعداد ابتال به بيماري ها و خطاهاي 

 .كاري مي شود

 

 شغلي بيومكانيكي  4-7-

 كمك با مثال عنوان به .گيرد يم قرار بررسي مورد بدن هاي فعاليت بر حاكم قوانين علم، از شاخه اين در

 هنگام بدني مختلف هاي وضعيت طي بدن مفاصل و ها ماهيچه بر وارد فشارهاي مكانيكي بيومكانيك اصول

 .شود مي برآورده كار انجام

 

 

  كار هاي ايستگاه8 -4- 

 مانند صدمات از مختلفي انواع تواند مي كار هاي ايستگاه با ارگونومي جنبه از مطلوب شرايط برقراري عدم

 به كار هاي ايستگاه .باشد همراه بينايي عوارض حتي و فوقاني اندام ناراحتي هاي فقرات، ستون مشكالت

 .شود تقسيم مي نشسته -ايستاده و ايستاده نشسته، دسته سه به كلي طور

 

 :معاينات بدو استخدام و دوره اي و تشكیل پرونده پزشكي شاغلین

و  هايمارياز بروز ب رييشگيبرنامه هاي پ نيتر يو اساس نياز مهمتر يكي :نيلشاغ يپزشك ناتيبرنامه معا 

درآمده انجام  يكار و بهداشت جهان يالملل نيسازمان ب تيدر هركشوري كه به عضو ازكار يحوادث ناش

 .باشديافراد شاغل م يپزشك ناتيمعا
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،  يسنج يي، شنوا يكامل پزشك هنياز معا رييفرد با بهره گ يسنجش سالمت : قبل از استخدام ناتيمعا

 يو روح يجسم تيوضع نينظر گرفتن تناسب ب در خون و..... شاتي، آزما يسنج يينايب سنجش تنفس ،

 فرد و شغل محوله

. رديگ يصورت م نيخاص با فاصله هاي مع يهستند كه در دوره هاي زمان يناتيمعاادواري :  ناتيمعا

عالئم بروز  نياز استخدام را دارد. چنانچه اول شيپ ناتيبر معا ديمهر تائ حكم ادواري در واقع ناتيمعا

با  تواني( مكباري يادواري )حداقل سال تانيمعا انجام يشود ط اني( نما يشغل ريو غ ي) اعم از شغلهايماريب

 كرد. نيتضم شاغل را يرا گرفت و سالمت مارييب شرفتيجلوي پ نهيهز نيصرف كمتر

 

 :شغلياز معاينات هدف يا منظور
 از كار يو عوارض ناش هايماريزودرس ب صيتشخ  -

 كار بر سالمت كاركنان  طياثر مح نييتع -  

 يمنيو ا رييشگيپروش هاي  يابيارزش -  

 تشخيص به موقع بيماري شاغلين و بررسي وضعيت سالمت شاغلين-

 پيشگيري از تشديد بيماريهاي قبلي در صورت وجود-

 اسب با توجه به تواناييهاي جسمي و روحيبكار گماردن فرد در شغل من-

جلوگيري از كار كردن افراد در محيط هاي پرخطر براي افراد  بيمار و جلوگيري از كارافتادگي شاغلين و -

 بازنشستگي قبل از موعد بر اثر بيماري و ناتواني

 كنترل بيماري و ناتواناييهاي جسمي و روحي شاغلين در محيط كار -

 رتقاي سالمت جسمي و روحي شاغلينتامين،حفظ و ا -

 

 شغلي حوادث از پیشگیري و ايمني

 آن شود، تعريف  »بيماري از پيشگيري «صورت به كاربردي و ساده مفهوم يك در » بهداشت « هرگاه

 همان ايمني، كار ديگر سخن به .گرفت نظر در » حادثه از پيشگيري « معناي به توان مي را »  ايمني «گاه

 .اهميت دارد بسيار حادثه پديده درك بنابراين .است حادثه از پيشگيري

 

 .شود مي زيان بروز موجب كه ناخواسته نتيجه در و نشده ريزي برنامه رويداد يك از است عبارت  :حادثه

 همه كه هستند اي منفجره مواد مانند خطرها واقع در .شود مي رساني آسيب موجب كه است شرايطي :خطر

 دستگاه خرابي مديريت، دستگاه در نارسايي انساني، خطاي مثل هايي محرك اثر بر و دارند وجود جا

 .شود مي تبديل حادثه به وتجهيزات و ...
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 .خطر از بودن دور درجه از است عبارت : ايمني

 

 كه گرفته قرار همه توجه مورد بسيار ايمني مسئله دهد مي رخ كه فراواني حوادث دليل به امروز جهان در

 حوادث كاهش موجب ايمني نكات به توجه حقيقت در .كنند توجه اين مسئله به بايستي نيز ها ستانبيمار

 .شود مي كار از ناشي

 

 

 
 

 

 

 

 نامناسب( پوستچرهاي – يكنواخت كار -كامپيوتر با كار -كارنشسته (ارگونوميكي -

 شغلي استرس - 

 ) رجوع ارباب نامناسب برخورد(كار محيط در خشونت  -

 واگيردار هاي بيماري  -

 اشياء سقوط –خوردن ليز و افتادن  -

 

 :كنترلي راهكارهاي

  اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

  كامپيوتر با كار حين در ارگونوميك اصول رعايت •

  واگيردار هاي بيماري شيوع زمان در بهداشتي موارد رعايت •

 

 

 :مهندسي -تاسیسات       
 

 ) لژيونال (تنفسي عفونتهاي  -

 شيميايي مواد - 

 )ها سيلندر با كار دليل سوزي)به آتش  -

 تجهيزات و آالت ماشين خطرات  -

 بیمارستان در رايج بهداشتي -ايمني مخاطرات

 

 پشتیباني و اداري واحدهاي
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 گرفتگي برق – الكتريكي شوك  -

 جوشكاري بخارات  -

 ابزاردستي  -

 ارتعاش و صدا سرو  -

 سرما -رطوبت – گرما  -

 و... سر باالي در كار نظير فمختل بدني پوسچرهاي -بسته كاردرفضاي -بار دستي ارگونوميكي)جابجائي - 

 ها سيستم نگهداري و تعمير حين در محيطي مختلف هاي آلودگي  -

 جوشكاري بخارات - 

 شيشه پشم و آزبست نظير عايق مواد با تماس  -

 دستي ابزار - 

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن -

 واگيردار هاي بيماري -

 

 :كنترلي راهكارهاي

  كار با مناسب ،دستكشهاي ماسك ، كفش از استفاده •

 سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

  فشار تحت گاز هاي سيلندر از استفاده حين در ايمني نكات رعايت •

 واگيردار هاي بيماري شيوع زمان در بهداشتي موارد رعايت •

  تجهيزات و ها دستگاه از استفاده حين در ايمني نكات رعايت •

  اضطراري شرايط و سوزي آتش با مواجهه امهنگ در پرسنل آموزش •

 

 

 رختشويخانه             

  

 آلوده البسه - 

 برنده و تيز لوازم  -

 سوختگي - 

 )ها شوينده ديگر و وايتكس)شيميايي مواد -

 آلرژي  -

 سروصدا  -
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 رطوبت – گرما  -

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن  -

 (بار دستي جابجائي)ارگونوميكي  -

 سوزي آتش  -

 

 :كنترلي راهكارهاي

  گوشي كفش، دستكش، مناسب، ماسك از استفاده •

  عمومي تهويه تعبيه •

 سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

  ها دستگاه از استفاده حين در ايمني نكات رعايت •

  اضطراري شرايط و سوزي آتش با مواجهه در پرسنل آموزش •

 

 

  هآشپزخان               
 

 ...(و بار دستي جابجائي- كارايستاده)ارگونوميكي -

 و...( گوشت برش و چرخ دستگاههاي - برنده و تيز لوازم(كار لوازم و تجهيزات -

 )شويندهمواد)شيميايي مواد -

 (گاز شعله با تماس(سوختگي  -

 گوشت نظير خام مواد از منتقله عفونتهاي  -

 گرفتگي برق – الكتريكي شوك  -

 اشياء سقوط - ليزخوردن – ادنافت - 

 

 :كنترلي راهكارهاي

  دستكش مناسب، ماسك از استفاده •

  عمومي تهويه تعبيه •

 سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

  برنده و تيز اشياء استفاده حين در ايمني نكات رعايت •

  اضطراري شرايط و سوزي آتش با مواجهه در پرسنل آموزش •
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CSR(CSSD)  

 

 كننده ضدعفوني مواد با تماس - 

 شيميايي مواد ساير با تماس  -

 برنده و تيز لوازم - 

 داغ اشياء با تماس دليل به سوختگي - 

 ) و ... ايدز – هپاتيت ( خوني پاتوژنهاي - 

 …)و بار دستي جابجائي -ايستاده و كارنشسته(ارگونوميكي  -

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن  -

 آلرژي - 

 

 :كنترلي راهكارهاي

  دستكش مناسب، ماسك از استفاده •

  اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

  سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

 ونيضدعف مواد با مكرر تماس دليل به دستها شستشوي از بعد دست كننده نرم كرمهاي از استفاده •

  كننده

 برنده و تيز اشياء حمل حين در ايمني نكات رعايت •

  
 

  داروخانه           
 

 ساز دست داروهاي با تماس  -

 مخدر داروهاي با تماس - 

 داروها سوءمصرف  -

 (كامپيوتر با كار -كارنشسته -بار دستي جابجائي)ارگونوميكي -

 گذشته مصرف تاريخ داروهاي - 

 فاسد داروهاي امحاء  -

 واگيردار هاي بيماري -آلرژي - 

 اشياء سقوط - وردنليزخ – افتادن  -
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 :كنترلي راهكارهاي

 لزوم مواقع در دستكش از استفاده •

  اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

  سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

 واگيردار هاي بيماري شيوع زمان در بهداشتي موارد رعايت •

 

 

  تصويربرداري        
 

 و ...( كامپيوتر با كار -رنشستهكا -بيمار دستي جابجائي)ارگونوميكي - 

 اشعه با تماس  -

 گرفتگي برق – الكتريكي شوك  -

 دستگاهها و تجهيزات خطرات  -

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن  -

 .. (.و ايدز – هپاتيت ) خوني پاتوژنهاي  -

 اولتراسوند خطرات - 

 واگيردار هاي بيماري  -

 

 :كنترلي راهكارهاي

  سربي روپوش سربي، عينك سربي، بند تيروئيد گناد، حفاظ سربي، انپارو از استفاده •

  اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

  اشعه با مستقيم تماس حين در مناسب فردي حفاظت تجهيزات از استفاده •

  اشعه با تماس حين در ايمني نكات رعايت •

 

 

 فیزيوتراپي         
  

 و ... (كامپيوتر با كار -ستهكارنش -بيمار دستي جابجائي)ارگونوميكي - 

 اشعه با تماس - 

 گرفتگي برق – الكتريكي شوك  -
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 دستگاهها و تجهيزات خطرات  -

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن  -

 (...ايدزو - هپاتيت ) خوني پاتوژنهاي  -

 واگيردار هاي بيماري  -

 :كنترلي راهكارهاي

  سربي روپوش سربي، عينك سربي، بند دتيروئي گناد، حفاظ سربي، پاروان از استفاده •

 اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

  اشعه با مستقيم تماس حين در مناسب فردي حفاظت تجهيزات از استفاده •

  اشعه با تماس حين در ايمني نكات رعايت •

 

  آزمايشگاه

 (… ايدزو – هپاتيت ) خوني پاتوژنهاي  -

 .... و فرمالين نظير شيميائي مواد - 

  برنده و تيز لوازم ساير و needle stickر خط  -

 و ...(كامپيوتر با كار -كارنشسته)ارگونوميكي  -

 آلرژي - 

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن - 

 

 :كنترلي راهكارهاي

 حفاظ ايمني، عينك كار، لباس التكس، دستكش ماسك، :مثل فردي حفاظت وسايل از استفاده •

 شوي چشم و اضطراري دوش مانند تجهيزاتي همچنين گان، ، صورت

 اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

  سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

 ضدعقوني مواد با مكرر تماس دليل به دستها شوي شستو از بعد دست كننده نرم كرمهاي از استفاده •

 التكس دستكش از مكرر استفاده و كننده

 استفاده از دبع سرنگ درپوش گذاردن از خودداري •

 (MSDS)مواد ايمني اطالعات مطالعه •
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 :اورژانس           
 

  برنده و تيز لوازم ساير و needle stick خطر - 

 ...( و ايدز – هپاتيت ) خوني پاتوژنهاي  -

 عفوني بالقوه لوازم و اشياء هرگونه - 

 شيميايي مواد با تماس  -

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن - 

 شغلي استرس - 

 كار محيط در خشونت  -

 بيمارستاني عفونتهاي  -

 (بيمار دستي جابجائي – كار حين در بدني پوسچرهاي -كاري نوبت)ارگونوميكي  -

 دستگاهها و تجهيزات خطرات  -

 واگيردار هاي بيماري - 

 (پرتابل راديوگرافي)اشعه با تماس  -

 

 :كنترلي راهكارهاي

 عفونت و خون با تماس مواقع رد ماسك دستكش، از استفاده •

 اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

 سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

 استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداري •

  

 

 بستري بخشهاي     
 

 .. (.ايدزو - هپاتيت ) خوني پاتوژنهاي  -

 بيمارستاني عفونتهاي  -

 ....و آنفوالنزا رنظي بيماريهايي گيري همه  -

 آلرژي  -

 (بيمار دستي جابجائي – كار حين در بدني هاي پوسچر -كاري نوبت)ارگونوميكي  -

 (ها شوينده و كننده ضدعفوني مواد)شيميايي مواد با تماس - 
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  برنده و تيز لوازم ساير و needle stickخطر -

 سوزي آتش خطر  -

 گرفتگي برق – الكتريكي شوك - 

 سروصدا  -

 دماسنج شكستن صورت در جيوه با تماس  -

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن  -

 شغلي استرس  -

 كار محيط در خشونت  -

 گاز محتوي سيلندرهاي خطر  -

 )پرتابل راديوگرافي)اشعه با تماس -

 

 :كنترلي راهكارهاي

 دستكش مناسب، ماسك از استفاده •

  اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

  سنگين اجسام حمل حين در گونوميكار اصول رعايت •

  استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداري •

  اضطراري شرايط و سوزي آتش با مواجهه در پرسنل آموزش •

 

 

 : عمل اتاق          
 

 ... (ايدزو – هپاتيت )خوني پاتوژنهاي - 

 …)و ايزوفلوران )بيهوشي گازهاي با مدت دراز تماس  -

 گاز محتوي ايسيلندره خطر - 

 آلرژي - 

 )بيمار دستي جابجائي – كار حين در بدني پوسچرهاي -كاري نوبت(ارگونوميكي - 

 )كننده ضدعفوني مواد(شيميايي مواد - 

 دستگاهها و تجهيزات خطرات  -

  برنده و تيز لوازم ساير و  needle stick خطر - 

 اشياء سقوط - ليزخوردن – افتادن - 
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 (پرتابل اديوگرافير)اشعه با تماس  -

 كار محيط در خشونت -

 واگيردار هاي بيماري -

 

 :كنترلي راهكارهاي

 حفاظ ايمني، عينك كار، لباس التكس، دستكش ماسك، :مثل فردي حفاظت وسايل از استفاده •

  روكفشي و گان ، صورت

  اتاقها در عمومي تهويه تعبيه •

 سنگين اجسام حمل حين در ارگونوميك اصول رعايت •

  فشار تحت گاز هاي سيلندر از استفاده حين در ايمني نكات ترعاي •

  استفاده از بعد سرنگ درپوش گذاردن از خودداري •

 و خطرات با تماس خصوص در اطالعاتي شامل ايمني و بهداشتي ريزي برنامه اجراي و توسعه •

  آنها كنترل هاي روش

 (MSDS)مواد ايمني اطالعاتي هاي برگه دادن قرار دسترس در •

 
 

كليه ي گزاراشات حوادث در بخش ها به  هات شغلي لذا شايسته است هر مار*به دليل اهميت مخاط

 واحد بهداشت حرفه اي مركز گزارش گردد.

 

 : فردي حفاظت وسايل از استفاده

 از ناشي بيماريهاي ويا شغلي صدمات از كاركنان حفاظت براي كه هستند تجهيزاتي فردي حفاظت وسايل

 .اند شده طراحي....و الكتريكي ،راديولوژيك، فيزيكي ، شيميايي بيولوژيكي، با مواد تماس

 فردي حفاظت وسايل. باشند مي متفاوت شغلي تماس انتظارو مورد صدمه نوع به باتوجه تجهيزات اين

 انتقال مانع ، آنان ابتالي از وپيشگيري كاركنان محافظت ضمن عفونت از پيشگيري جهت مورد استفاده

 .ميگردد افراد و ساير بيماران به عفونت
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 دستكش

 : بايد دستكش

 .بپوشاند را گان آستين مچ  .1

 .گردد استفاده يكبار فقط  .2

 .گردد تعويض مشاهده قابل آلودگي و پارگي صورت در  .3

 . شود تعويض ، است ميكروارگانيسم حامل كه بيماري از مراقبت انجام بار هر نبي  .٤

 از تا شود دستها شسته بالفاصله و بايدخارج ديگر، بيمار به مراقبت ارائه از پيش و استفاده از پس  .٥

 . شود جلوگيري بيماران ساير يا محيط به ها ارگانيسم ميكرو انتقال

 گان

 پاشيده احتمال كه يي پروسيجرها انجام طي ها لباس شدن آلوده از گيريجلو و پوست از حفاظت براي

 . كرد استفاده استريل يا و تميز گان از بايد ، دارد وجود بدن ترشحات خون يا شدن

 :بايد گان

 .باشد شستشو قابل جنس از يا و مصرف يكبار  .1

 .باشد دار كش آن ومچ بلند بايد گان آستين  .2

 :فردي حفاظت وسايل

  دهند مي كاهش را عفونت حتمال ا .1

 .برند نمي بين از كامال را احتمال اين ولي .2

 .  موثرند شوند استفاده درست صورتيكه در فقط .3

 شستن) عفونت كنترل جزء ترين اصلي جايگزين .٤

   .شوند نمي(  دست
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 مورد نواحي و باشد مناسب بايد گان اندازه). نباشد هفت يقه و باز يقه و دباش بسته يقه بايد گان  .3

 ( بپوشاند را بدن نياز

 . باشد زيرزانو تا بايد گان بلندي  .٤

 .شود پوشيده آن روي پالستيكي بند پيش يك بايد اينصورت غير باشدودر آب ضد بايد گان  .٥

 .شود تعويض بالفاصله مشاهده قابل آلودگي صورت در  .۶

بدون  مناسبي طريق به است شستشو قابل اگر يا و نمود معدوم را گان استفاده، از بعد است هترب  .٧

 . شوند شسته دستها سپس و شده فرستاده رختشويخانه به آلودگي، شدن پراكنده

 ماسك

 و مايعات خون پاشيدن احتمال كه پروسيجرهايي انجام طي در دهان و بيني مخاطي غشاي از حفاظت براي

 . شود استفاده ماسك از است الزم دارد، وجود ات بدنترشح

 :بايد ماسك

 .شود بسته سر پشت به كش يا بند بوسيله  .1

 .شود تعويض شدن مرطوب صورت در  .2

 .نشود آويزان گردن به هرگز  .3

 .گردد دفع زباله سطل در استفاده از پس  .٤

 .شود شسته دستها بايد استفاده از پس  .٥

 دي:ترتيب پوشيدن لوازم حفاظت فر

 .دستكش٥.كاله  ٤.عينك   3. ماسك  2.گان  1

 

 ترتيب درآوردن لوازم حفاطت فردي:

 .گان و دستكش همزمان با هم1

 .كاله2

 .عينك3

 .ماسك٤
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 از پائين تر اندكي اي نقطه در: دست راست .افراد 1

 با چپ را دستكش خارجي بخش ، چپ دستكش لبه

 ردنخارج ك ضمن و بگيريد راست دستكش انگشتان

            .كنيد وارونه پشت به را آن چپ دستكش

 

مچ  فاصل حد در را چپ دست برهنه انگشتان. 2

به كمك  بلغزانيد راست دستكش زير و راست دست

خارج  نيز را راست دستكش ، چپ دست انگشتان

برروي  كرده وارونه آنرا خروج حين در و كرده

 .بكشيد چپ دستكش

 

 سطل زباله درون را دهش وارونه دستكش دو هر. 3

 .بياندازيد

 

 

 

 كنيد باز را ها گره .1

 

 گان داخلي قسمت به را خود دست يك. 2

 به گردن و شانه ناحيه از را آن و برده

 .بكشيد پايين

 

 كنيد وارونه را آن گان درآوردن حين در. 3

 خارج به رو آن داخلي بخش كه نحوي به

 لوله را تن از شده خارج گان.گيرد قرار

 زباله سطل داخل به را آن و كنيد تا اي

 .بياندازيد

 

 

 

 نحوه درآوردن گان نحوه درآوردن دستكشها



39 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       كنيد باز را ها گره .1

  بيرون سر پش از گرفته را فوقاني بند سپس كنيد خارج سر پشت از آنرا و گرفته را تحتاني بند ابتدا .2

                    آوريد ،

 .         بياندازيد بودن( مصرف يكبار صورت در ) زباله سطل داخل به را سك ما .3

 

 

 نحوه درآوردن ماسك

 :توجه

 كنيد نمي آلوده را افرادساير و خود كه باشيد داشته اطمينان فردي حفاظت وسايل درآوردن هنگام. 

 

 بياندازيد عفوني هاي زباله سطل داخل را يكبارمصرف سايل و  . 

 

 

 ننماييد لمس آلوده دستكش با را (...و ماسك عينك، ) حافظتي وسايل و صورت هرگز. 

 

 نماييد بيماراجتناب از مراقبت مواقع از غير ، محيطي سطوح لمس ز ا. 
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 مي كار كامپيوتر با متمادي ساعتهاي افراد از زيادي تعداد و است زياد بسيار بشر زندگي در كامپيوتر كاربرد

 شرايط وجود. دارد اديزي اهميت كامپيوتر با كار سالمت در موثر عوامل شناخت دليل به همين. كنند

 در است ممكن كامپيوتر با كار هنگام بهداشتي و ارگونوميكي موارد به توجه عدم كاري، محيط در نامناسب

 . شود و ناهنجاريها بيماريها بروز سبب مدت بلند

 محيط يك ويژگيهاي كمترين.كنند مي كار كوچك فضاهاي و سربسته هاي محيط در كامپيوتر كاربران بيشتر

 : است زير قرار به كامپيوتر كاربران براي ري مناسبكا

 

 مطبوع تهويه سيستم وجود .1

 ومناسب نوركافي .2

 .باشد  استاندارد وارتفاع عرض داراي كه ازميزمخصوص استفاده .3

                          ارتفاع تنظيم قابليت با ارگونوميك ازصندلي استفاده .٤

 پاها وراحت مناسب قرارگيري يبرا اززيرپايي استفاده .٥

 هنگام تحركي كم دارد وجود اپراتور براي خاص بيماريهاي بروز امكان هم باز فوق، نكات رعايت وجود با

 ، دست مچ تكراري و يكنواخت حركات و مانيتور صفحه به طوالني مدت در دوختن چشم كامپيوتر، با كار

 . شوند انواع عوارض بروز سبب است ممكن

 : کنید رعايت کامپیوتر با کار هنگام را زير مهم و ساده نكات عوارض اين از یشگیريپ براي

 را پاها و دست مچ ، بازو ، گردن ساده، خيلي نرمشهاي با و برخاسته، كامپيوتر ميز پشت از تناوب به .1

 .دهيد حركت

 رايانه با کار ارگونومي



41 
 

 و گرفته قرار مستقيم رتصو به شما فقرات ستون تا كنيد تنظيم طوري را) نمايش صفحه( مانيتور صفحه .2

 شما چشمان براي وضعيت اين. گيرند قرار مستقيم خط يك در نمايش صفحه بااليي قسمت با چشمان شما

  داشت. خواهد به همراه بيشتري راحتي

 .باشد متر سانتي ۶3 تا ٥3 بين بايد شما چشمان تا مانيتور صفحه فاصله .3

 .بدوزيد چشم دقيقه چند ، دارند قرار تريم ۶ فاصله در كه اشيائي به دقيقه 33 هر .٤

 .باشد متر سانتي ٧1 تا ۶۶ بين بايد كامپيوتر ميز ارتفاع .٥

 وضعيت بودن راحت به وسيله اين.دهيد قرار آن روي را پاها و نماييد استفاده پايي زير يك از ترجيحاً .۶

 .كند مي شما كمك پاهاي

 در ميز دادن قرار از و گيرد قرار طرفين در سقف هاي مپال روشنايي كه دهيد قرار طوري را كار ميز .٧

 نبايد نيز طبيعي روشنايي از استفاده در.شود خودداري باشد شما برابر در مستقيماً المپ كه نور محلي

 .گيرد قرار برابر پنجره در مانيتور صفحه

 صفحه روي عادي طور به ها مچ و باشد آرنج و صندلي دسته با ارتفاع هم تقريباً كليد، صفحه سطح . ٨

 و دست مچ بين زاويه و گرفته قرار افق با موازي تقريباً  ساعدها كار، هنگام كه طوري به قرار گيرد، ها كليد

 . است كليد صفحه به نسبت فاصله و ارتفاع همان در mouse موقعيت. درجه باشد 13 تا ٥ ساعد،

 شدت و شود( استفاده مهتابي المپ از )ترجيحاً بوده زرد و نورسفيد از مخلوطي بايد كار محل روشنايي .٩

  .باشد لوكس 333 آن درحدود

 از استفاده ، نامه يا نوشته يك تايپ هنگام كمر و گردن روي بر فشار رساندن حداقل به براي .1٠

 .است الزم آن روي نامه دادن قرار براي هاي كاغذ نگهدارنده

 . است مناسب درصد ٥٠ حدود رطوبت و گراد نتيسا درجه 1٩-23 دماي كار، اتاق براي 11.

 تعويض مرتب طور به اتاق هواي ، تهويه دستگاه تعبيه يا و ها پنجره و درب كردن باز با است بهتر .12

 .شود
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 : مهم نكته

 كليدها صفحه اين بيمارستاني، هاي بخش در كامپيوترها كليد صفحه با افراد دست مداوم تماس به توجه با

 علت به ها ارگانيسم ميكرو انواع. آيند مي حساب به افراد دست به پاتوژن انتقال از مهمي منبع به عنوان

 گندزدايي اصول رعايت عدم همچنين و ها رايانه كاربران توسط دست بهداشت اصول به توجه كافي عدم

 از پيشگيري تجه ذيل موارد رعايت لذا. است شده گزارش بيمارستانها در ها رايانه صفحه كليد روي بر

 :مي شود توصيه مذكور موارد

 

 رايانه با كار هنگام موادغذايي مصرف عدم.1

 مناسب  گندزداي بامحلول كليدها صفحه كردن ضدعفوني.2

 هاكليد صفحه پوشش جهت پالستيكي هاي كاور از استفاده.3

 كليد ازصفحه استفاده بار ازهر پس دست ويششست .٤

 

 

 

ت طبیعی بدن قرار بگیریدهنگام کار در وضعی-1 .  

                               

.فشار بیش از حد را کاهش دهید-2  

                           

.همه چیز را در محدوده دسترسی خود قرار دهید-3  

 

 

 
 

  

 
 

 
 اصول ده گانه ارگونومی:
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. کار را در ارتفاع صحیح انجام دهید-4  

 

حرکات اضافی را کاهش دهید.-5  

 

    

.ستاتیک را به حداقل برسانیدخستگی و بار ا-6  

 

 

.نقاط تحت فشار را به حداقل برسانید-7  

 

 

.فضای کافی برای کار در نظر بگیرید-8  

 

حرکت کنید و عضالت را منقبض و منبسط نمایید.-9  

 

.یک محیط کار راحت و قابل انعطاف را فراهم نمایید-10  
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 ايمني

 اطفاء حريق

 

 
 

فاق افتد وظرف چند دقيقه جان ومال افراد را به خطر اندازد آتش سوزي هرآن ممكن است ات •

 آتش سوزي ها قابل پيش بيني وپيشگيري هستند.%7۵درحالي كه 

و آتش سوزي راه آهن  ٥٥از آتش سوزي هاي مهم ايران :آتش سوزي گمرك جلفا درسال  •

 را مي توان نام برد.  ٨2نيشابوردرسال

صور نكنيم هيچگاه دچار حريق نخواهيم شد يا نيازي به اگر تاكنون دچار آتش سوزي نشده ايم ت •

 پيشگيري نداريم .

صرف بيمه كردن ساختمان ومؤسسات تلفات جاني وعوارض رواني ناشي ازحريق هيچگاه قابل  •

 جبران نمي باشد.

 همواره فرهنگ سازي درزمينه نحوه پيشگيري ومبارزه با حريق الزامي و اجتناب ناپذيراست. •

 ورنده حريق:عوامل بوجود آ •

 عدم رعايت نكات ايمني. •

 عوامل اقتصادي اجتماعي فرهنگي. •

 صاعقه –زلزله  –عوامل طبيعي وفيزيكي : آتش فشان  •
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 مثلث آتش :

 از بهم پيوستن سه ضلع اكسيژن ، حرارت ومواد قابل اشتعال حريق صورت ميگيرد 

        

•         

      
 

 

 :ه سه دسته تقسيم ميشوندمواد در طبيعت از نظر فيزيكي ب

 

 جامد: مثل چوب -1

 سياالت: روان ها -2

 گازها-3

 :سياالت خود به دو دسته زير تقسيم ميشوند

 مايعات : مثل آب ، بنزين

 2COگازها : مثل اكسيژن، 
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 :دسته زير تقسيم ميشوند 3مواد از لحاظ قابليت احتراق به 

 مواد قابل انفجار مانند باروت

 اق مانند چوب ، كاغذمواد قابل احتر

 مواد غير قابل احتراق مانند آجر ، سنگ

 

 :(FIRE) آتش

 فرايند تبديل ماده به كربن،گرما ونور را آتش گويند

دريك ( AIR ) و اكسيژن يا هوا(FUEL)مواد سوختني  (HEAT)حرارت يا جرقه–هرگاه سه عنصر

 . معروف است زمان ويك مكان با هم جمع شوند آتش پديدميآيد كه به مثلث آتش

در موردمايعات بجاي مثلث آتش مربع آتش گفته اند. يعني جمع شدن يكجا : مواد سوختني ، حرارت يا 

 .جرقه ، اكسيژن و زنجيره ي مولكولي مواد

 طبقه بندي انواع آتش  •

 چآتشي كه در اثر حريق جامدات مثل چوب بوجود مي آيد A: آتش نوع

 يعات مثل بنزين بوجود مي آيدآتشي كه در اثر حريق ما B: آتش نوع

 آتشي كه در اثر حريق گاز ها مثل بوتان بوجود مي آيد C :آتش نوع

 آتشي كه بعلت عوامل برقي يا تجهيزات برقي مثل اتصاالت جعبه برق ايجادميشود  D :آتش نوع

 اد ميشوداورانيوم ايج-منيزيم-پتاسيم-آتشي كه در اثر حريق فلزات قابل احتراق مثل سديم:E آتش نوع

هنگامي كه درهواپخش شده باشند هيچگونه وسيله اي جهت كنترل وجلوگيري  گازها  گازها :

رقيق كردن هوا بدون حضورجريان برق  و اشتعال باتهويه ودندارد مگرقبل ازازسوختن آن وج

ين حجم فضاي باز برسد انفجار رخ خواهددادوا ٪1٥والكتريسيته ساكن  ،درصورتيكه ميزان نشت گاز  

 ميباشد ٪1٠-1ميزان براي فضاهاي بسته 
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درصورتي كه گازدرمخزن باشد اگرآتش سوزي رخ دهد به روش عمليات سدكردن وخنك كردن  •

 آن هم درمراحل اوليه وقبل ازداغ شدن مخزن تحت كنترل درمي آيد.

ا آن باتوجه به خطرانفجاردراين حريق لذا پيشگيري ازبروزآتش سوزي به مراتب مهمترازمبارزه ب •

 است گاهي خطرخاموش كردن آتش گازها ازادامه آتش سوزي بمراتب بيشتراست .

درصورتي كه آتش سوزي ازسيلندرگازباشد بستن شير گاز توام با سردكردن بوسيله آب توصيه  •

 ميشود.   

 احساس بوي گازدرراهروها نشانگر تراكم بيشترگازدراتاقها وخطر انفجار است •

 راه هاي  اطفاءحريق

 ارتباط اضالع مثلث آتشقطع  •

 استفاده ازآب - سرد كردن آتش •

 كپسول آتش نشاني -قطع اكسيژن (استفاده ازپتوي خيس) –خفه كردن آتش •

 بستن شيرمخزن گاز-ممانعت ازرسيدن سوخت به كانون اشتعال –سد كردن  •

 

 

 تجهيزات اطفاء حريق

 Fireequipmentتجهيزات خاموش كننده 

 

 Fire detectorتجهيزات هشدار دهنده 

Fireprotection تجهيزات پيش گيري كننده 
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 GN FIRESIعالئم

 

 
 

 قسمتهاي مختلف يك خاموش كننده

 كپسولي كوچك فلزي است كه در آن گاز ازت يا تحت فشار بسيار زيادي نگهداري مي شود: گاتريج -

ك سوراخ قرار دارد اين پين بمنظور جلوگيري از فعال شدن كپسول بصورت سهوئ در ي :پين ايمني-

 بنابراين در مواقع استفاده بايد آنرا از جاي خود بيرون آورد

 با استفاده از دسته كپسول را بلند و جابجا ميكنيم: دسته نگهدارنده -

با فشار دادن اين ضامن پس از بيرون آوردن پين محتويات كپسول با سرعت از شيلنگ و  :ضامن يا اهرم -

 .ي شودنازل به بيرون پرتاب م

 :گيج يا فشارسنج-
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گيج ازيك  .ميرود و نشان دهنده ميزان فشار گاز درون گاتريج است بكار اين وسيله تنها دركپسولهاي پودر

صفحه با دو رنگ سبز و قرمز ويك عقربه تشكيل شده است رنگ سبز نشان دهنده شارژبودن كپسول و 

ر عقربه روي رنگ قرمز سمت راست سبز باشد رنگ قرمز نشان دهنده خالي بودن كپسول است اما اگ

 .كپسول بيش از استاندارد شارژ ميباشد

 

 :برچسب روي سيلندرهاي آتش نشاني بايد شامل اطالعات زير باشند

 

 نوع خاموش كننده بكاررفته-

 عالمت استاندارد-

 وزن كپسول-

 تاريخ شارژ و انقضاء-

 نوع حريق-

 دستورالعمل استفاده از كپسول-

 ركت سازندهنام ش-

 

 انواع خاموش كننده

(WATER)   / آب(FEOM)   /  فوم(POWDER) CO2پودر  /  شن و خاك 

 

  (water)خاموش كننده ي آب

 مزايايكه .متداولترين خاموش كننده اي است كه بخصوص براي اطفاء حريق جامدات استفاده ميشود

 اني و سهولت استفادهآنعبارت است ازفراواني و دسترسي آسان خنك كننده است ، ارز

 اشكاالت استفاده از آب

 در حريق فلزات قابل اشتعال استفاده از آب موجب انفجار مي گردد-

 آب بر روي برخي از كاالها مانند وسايل برقي يا كاغذي اثر نامطلوب دارد-

 .استفاده زياد از آب در كشتي ها مي تواند موجب از بين رفتن تعادل آن گردد-

 يزات الكتريكي و برق كاربر آب ميتواند موجب برق گرفتگي و گسترش آتش ميگردددر حريق تجه-

 نكات الزم در خصوص استفاده از آب 

 براي اطفاء حريق جامدات آب را بايد بصورت جت روي قلب آتش بگيريم-

 .استفاده از آب بصورت جت بر روي مايعات در حال اشتعال موجب گسترش آتش به اطراف ميگردد-

 ورتي كه بخواهيم براي اطفاء حريق مايعات از آب استفاده كنيم بايد آنرا بصورت مه پاش بكار بريمدر ص
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براي خاموش كردن حريق گوگرد هيچگاه از آب دريا) آب شور( استفاده نكنيم زيرا اينكارباعث توليد گاز -

 .سمي و در نتيجه موجب خفگي ميگردد

 

 ت نكات ذيل ضروري استدر مورد تجهيزات الكتريكي و برقي رعاي

در صورتي كه براي خاموش كردن حريق وسايل و تجهيزات برقي خاموش كننده اي جز آب در دسترس -

 .نباشد بايد برق را از منبع قطع كرد

در برخي از تجهيزات برقي برق ذخيره ميشود )خازنها ( ريختن آب بر روي اينگونه وسايل و تجهيزات -

 يگرددموجب برق گرفتگي و جرقه م

 

 Powderپودر 

پودر خاموش كننده جامد است بسيار نرم و لطيف برنگ سفيد مايل به صورتي كه براي اطفاء تمام انواع 

گازها ، مايعات و فلزات ( مي  )( Dو B, Cآتش كاربر دارد اما بيشترين كاربرد آن براي اطفاء آتش) نوع 

 .باشد

تاسيم تهيه ميشود و بااختالل درزنجيره مولكول مايعات پودر از موادشيميايي مانند بيكربنات سديم ياپ

 .همچنين ايجاد يك پوشش رويحريق، آتش راخاموشميكند

 براي اطفاءحريق فلزات ازنوعي پودرسياهرنگ كه ازتركيبات كلرورسديم وپتاسيم استفاده مي گردد

 

 : نمونه ي كپسول پودر

 
 

دور آن كه براي اطفاء هر نوع حريق استفاده ميگردد اما كپسول پودر برنگ آبي يا قرمز با نوار آبي رنگ -

 .موثرترين كاربرد آن براي خاموش كردن حريق مايعات و فلزات است
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 2COگاز 

 

يعني تجهيزات الكتريكي و  D گازي است بي رنگ وبو كه از آن بعنوان خاموش كننده بويژه آتشهاي نوع 

 برقي استفاده مي گردد

 

 2COخواص 

 خفه كننده كه با احاطه اطراف آتش مانع از رسيدن اكسيژن شده و حريق را خاموش مي كند گازي است-

 -2CO 2- چون خنك كننده قوي نيز است با سرد كردن آتش موجب خاموش كردن حريق مي گرددCO

 برابر بيشتر از هواست 2CO 50 غلظت -برابر هوا وزن دارد 5/1 

 -2CO مين براي شارژ گاتريج همچنين باد كردن اليف رفت و اليف قدرت انبساط بااليي دارد براي ه

 جكت از اين گاز استفاده مي گردد

 

 :خاموش كننده هاي دستي

كيلوگرمي هستندكه بمنظور اطفاءحريقهاي كوچك ويادر مراحل ابتدايي آن  12تا 1كپسولهاي به وزن 

 استفاده ميگردد 

 . ذشت شكل نوع دستي آورده شدهدر كنار هر نوع آتش خاموش كن كه شرح آن گ:توجه 

 

 امتيازات خاموش كننده هاي سيار

 هر شخص به آساني مي تواند آنرا حمل نمايد-

 هزينه خريد و نگهداري و شارژ آن كم است-

 جاي كمي را اشغال مي كنند-

 به آساني در دسترس است-

 متناسب با نوع آتش قابل استفاده است-

 كاربرد موثري دارددر مورد حريق هاي موضعي و كوچك -

 اجزاء خاموش كننده هاي سيار

از جنس فلز و بصورت قالب يك تكه است و مي بايست در برابر حرارت ، ضربه و خوردگي مقاوم :بدنه-

 باشد همچنين فشار زيادي را تحمل نمايد

 :(HOSE) و شيلنگ (NOZE)نازل-

خارج شده و بسمت آتش هدايت مي  ماده خاموش كننده محتوي كپسول از طريق نازل و شيلنگ با سرعت

 از طول بدنه باشد %٨٠گردد طول شلينگ بايد 



52 
 

 

 
 

 . در شكل باال 3بعضي از شيلنگها باعث پرتاب آب ميشوند )حالت جِت پاش ( شماره 

 2بعضي هم آب را به صورت مِه پاش مي ريزند :شكل 

 . متصل هستند به آنها)كوپلينگ (گويند اگر توجه كرده باشيد دو سر شيلنگ ها و پايين نازلها به قطعاتي

بصورت نر و مادگي در هم بسته ميشوند و اين كار با يك چرخش كم بايد انجام  (COPLING)كوپلينگها

شود تا با اندك زمان اين اتصاالت صورت گيرد . جنس آنها را از آليژهايي مثل برنج و آلومينيوم ميسازند تا 

 . زنگ نزند

 

 ش كننده:طريقه ي تشخيص خامو

 طبق استاندارد كارخانه موظف به ثبت مشخصات مي باشد.-1

 پودر خشك. D-)پودر(ABCهالوژنه(-CO2-)پودرBC-)كف(AB)آبي( و Aحرفثبت حروف:-2

:آب و گاز غير كنترل معموالً دو گالني است،كف مكانيكي سر لوله كوچك كف ساز سر قطعات دستگاه-3

بدنه فوالدي بدون درز،سرلوله قيفي شكل و سنگين تر از بقيه  CO2 لوله پودر پاش قابل كنترل مي باشد و

 است.
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يا آب است.داراي CO2در صورت جامد بودن پودر است،اگر مايع باشد كف يا هالوژنه يا تكان دادن:-٤

دستگيره تحتاني بدون كفه و ميله ضربه كف شيميايي است غير كنترل و داراي دستگيره تحتاني و ميله و 

 بدنه غير فوالدي هالوژنه است.-CO2سودا اسيد است. بدنه فوالدي كفه ضربه

در صورتي كه از راههاي باال نتوان پي به ماده اطفاء كننده برد مقدار كمي از آن را استفاده مي كنيم. -٥

خاموش كننده اتومبيل ها معموالً پودر يا هالوژن است)كوچك يكبار مصرف(گاهي از رنگ خاموش كننده 

پي به ماده دروني  برد)خاموش كننده آب قرمز،كف كرم رنگ،دي اكسيد كربن سياه،هالوژنه  مي توان 

 سبز،پودر آبي يا قرمز رنگ( است.

 نكات مهم قابل توجه در مورد خاموش كننده ها:

 موارد دستگاه كار نمي كند.(%1٠استفاده از دو يا چند خاموش كننده جهت حريق كوچك و جزئي)-1

 ا خاموش كننده و طرز كار آن.آشنايي قبلي ب-2

 پر كردن دستگاه بالفاصله بعد از مصرف.-3

 قرار دادن در جايي كه معرض ديد عموم و قابل دسترس باشد.-٤

 جلوگيري ا ضرب ديدگي و زنگ زدگي و خودداري از قرار دادن در معرض باران و نور خورشيد.-٥

 استفاد خاموش كننده باتوجه به نوع حريق.-۶
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 ن از آماده بودن دستگاه ها  و انجام آزمايشات معمول.اطمينا-٧

 قرارگرفتن پشت باد جهت اطفاءحريق)درفضاي باز(وقراردادن بين آتش وراه خروج)درفضاي بسته(.-٨

 متر. 3٠كيلويي)بسته به نوع ماده(به فاصله حد اكثر12قرار دادن يك كپسول-٩

 متر است(.12-٤رتاب بقيه،فاصله پCO2عدم نياز به نزديكي زياد به حريق)جز-1٠

 حفظ  خونسردي عامل مهم موفقيت در اطفاء حريق است،با استفاده از وسايل با حداكثر بهره.-11

 خيس نمودن كامل چيزهاي جامد با آب.-12

 خاموش كردن حريق روي زمين از جل و عقب و در سطوح عمودي از پائين به باال.-13

 مايعات به منطور عدم برگشت شعله از طرف مايع داغ. ادامه اطفاءحريق پس از قطع شعله در-1٤

 پاشيدن پودر به سطح مايع كه حالت خفگي و قطع شعله را انجام دهد.-1٥

در پودر با راندن شعله و خفه كردن حريق را اطفاء نمايند.)تكان دادن سريع دستي كه سر لوله در آن -1۶

 بايد بدان توجه بيشتري نمود.است بطريق جارو كردن(از جمله ديگر مواردي است كه 
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 جدول انواع خاموش كننده ها و كاربرد آن در اطفاء حريق

 

 نوع آتش سوزی   

 ماده اطفائی 

 جامد

(A) 

 مایع

(B) 

 گاز

(C) 

 فلزات

(D) 

 برق

(E) 

 - - +  * - +   + آب

 - - +   * +   + + کف

 -+    - +   * +   + -+     پودرشیمیایی

 -+    +   + +   * + -  +   پودر خشک

 +   + - + -+     -+     دی اکسیدکربن

 -+     - + -+     -+     هالوژنه

 

 

 راهنما

 

 احتیاط بی اثر کم اثر مؤثر بسیار مؤثر

+  + +    +- - * 
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 - .100-1کلیات بهداشت حرفه ای، دکتر علیرضا چوبینه، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، صفحات -

راهنمای معاینات سالمت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش -
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 (OELکتابچه ایمنی و سالمت شغلی)-

 


