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مقدمه :

بیماری های شغلي

بيماريهای شغلی بيماريهايی هستند که به دليل خصلت کار و در محيط کار که دارای عوامل زيان آور
اثرگذار بر سالمت شاغلين هستند بوجود می آيند عليرغم اينکه بنظر می رسد اينگونه بيماريها از شيوع
کمتری نسبت به ساير بيماريها برخوردارند ،شواهد نشان دهنده آن است که گروه عظيمی از افرادی که به
نوعی شاغل محسوب ميشوند خصوصاً در کشورهای در حال توسعه مبتال به اينگونه بيماريها هستند.
بيماريهای شغلی در صورت بروز و ابتال می توانند فرد مبتال را ناتوان از انجام فعاليّت ها نمايند .بروز
بيماريهای شغلی می تواند بر اساس دو عامل پيشگيری کننده کاهش يابد:
کنترل و ارزيابي مداوم در محیط کار
معاينات قبل از استخدام ومعاينات دوره ای
بيماريهای شغلی در صورت تشخيص زودرس در مراحل اوليه قابل پيشگيری و کنترل است.
عوامل اثرگذار بر سالمت شاغلين چيست؟
محيط کار دارای عوامل مختلفی است که هر کدام می تواند برای کارگران و ساير افرادی که به گونه ای در
معرض آن قرار گيرند سالمت آنها را تهديد نمايد مانند:
عوامل شيمايی محيط کار
عوامل فيزيکی محيط کار
عوامل بيولوژيکی محيط کار
عوامل ارگونوميکی و روانی محيط کار
محيط کار به تنهايی عامل بيماری زايی نيست بلکه شرايط ،تفکّر شخص وعدم رعايت اصول بهداشت نيز از
عوامل تشديد کننده می باشد.

عوامل زيان آور محیط کار برای پرسنل پرستاری

 )5عوامل زيان آور ارگونومیکي  ،رواني
بسياری از موقعيتهايی که در آنها اعمالی همراه با فشار دادن و انجام يك فعاليت تکراری ،وضعيتهای
نامناسب بدن در حين کار و فعاليت هايی يکنواخت و به مدت طوالنی وجود دارد جزء مخاطرات ارگونوميك
محيط کار پرستاران محسوب می شوند .
نظير:
راه رفتن و يا ايستادن برای مدت زمان طوالنی
بلند کردن و جابجايی اجسام سنگين و يا بيماران
پوسچرهای نامناسب بدنی و انجام حرکات تکراری
اصول ارگونومی کار با رايانه
راه رفتن و يا ايستادن برای مدت زمان طوالنی
نحوه انجام کار در ايستگاه پرستاری هم به صورت ايستاده و هم به صورت نشسته می باشد و به طور
ميانگين ساعات کار در وضعيت ايستاده بنا به نظر مسئوالن بخش های موردانتخابی و پرستاران مورد ارزيابی
شده و بنا به حجم کار  1تا  6ساعت می باشد .در واقع می توان گفت که با توجه به نوع کار پرستاری
نيازمند ايستادن و راه رفتن به مدت بيشتر از چهار ساعت در هر شيفت می باشد.

واريس
خار پاشنه
واريس
احتمال ابتال به اين اختالل در زنان  2برابر مردان است.سياهرگ واريسی ،در نتيجه اختالل عملکرد دريچه
های موجود درسياهرگ ها ،ايجاد می شوند به طوری که در حالت طبيعی ،اين دريچه ها از بازگشت خون
در مسير عکس (به سمت پايين)جلوگيری کرده و ممکن است براثر عواملی مانند بارداری  ،ضعف مادرزادی،
چاقی يا ايستادن طوالنی مدت تحت کشش قرارگيرند.

روشهای پیشگیری از بیماری واريس :
ورزش منظم می تواند در کاهش دردهای شانه ،گردن و کمر که ناشی از خم و راست شدنهای
مکرر ،قرار گرفتن دستها باالتر از حد شانه و حمل و جابجايی بيماران واجسام می باشد ،بسيار تاثير
پذير باشد.
پوشيدن کفش مناسب و طبی در پيشگيری از پا درد ناشی از راه رفتن و ايستادن برای مدت زمان
طوالنی ،بسيار موثراست.
اگر مجبور هستيد در محلی بی حرکت بمانيد اندامهای پايينی مانند زانوها و مچها را مرتب خم
کنيد.
باال کذاشتن پاها حداقل  11سانتی متر باالتر از قلب در انتهای روز به برطرف شدن تورم کمك می
کند.
فعاليت هايی مانند راه رفتن ،دوچرخه سواری يا شنا ،به کاهش فشار در سياهرگها و تخفيف
ناراحتی ناشی از واريس ،کمك ميکند.
استفاده از جوراب واريس :صبحها پس از بيدار شدن از خواب بپوشيد و در تمام طول روز به پا
داشته باشيد .دقت کنيد
جورابهايی که می پوشيد در ناحيه بااليی ران يا ساق پا خيلی تنگ نباشد.

خار پاشنه
خار پاشنه در اثر التهاب فاسيای کف پا ايجاد می شود که اين امر سبب درد پاشنه می شود .فاسيای کف پا،
يك باند پهن است که در کف پا از پاشنه تا انگشتان پا کشيده می شود .التهاب طوالنی مدت فاسيا ،می
تواند باعث رسوب کلسيم در محل اتصال فاسيا به پاشنه پا شود.
تجمع کلسيم به تنهايی دردناک نيست و درد ،ناشی از کشيدگی فاسيا است .درد در خار پاشنه ،به صورت
دردی مبهم است اما گاهی به صورت درد تيز حس می شود ،محل احساس درد در مرکز پاشنه يا لبه داخلی
آن است ،در برخی موارد خار در عکس ساده راديولوژی تشخيص داده می شود اما فرد هيچ گونه عالمتی
ندارد.

شدت درد خار پاشنه در ابتدای صبح ،بعد از بيدار شدن و نيز بعد از استراحت ،بيشتر است و با راه رفتن کم
می شود .اين درد ،در اولين قدم بعد از استراحت طوالنی مدت ،بسيار دردناک است و عالوه بر اين راه رفتن
روی سطوح سخت و ناهموار و حمل اشياء سنگين ،منجر به افزايش درد می شود.
اضافه وزن ،افزايش ناگهانی وزن در دوران بارداری ،صاف بودن کف پا ،مشکالت بيومکانيك "ناهنجاری هايی
که منجر به راه رفتن غير عادی می شود" نيز از علل مهم التهاب فاسيای کف پا است ،التهاب مفاصل،
پوشيدن کفش نامناسب با پاشنه خيلی بلند و تنگ يا کفش بدون پاشنه و صاف از مهمترين علل و عوامل
بروز خار پاشنه

است.

راههای پیشگیری
جهت بلند کردن اجسام ،زانوها و کمر را کمی تا کرده ،به کمك هم بار را بلند کنيد تا نه به زانو
فشار بيايد و نه به کمر.
هنگام جابجايی وسايل چرخدار( تختها و ترالی ها )جهت کاهش فشار روی کمر بهتراست از روش
هل دادن به جای کشيدن ،استفاده کنيد.
چنانچه در حين کار نياز داشتيد به سمت راست ياچپ خود بگرديد ،هرگز روی کمرتان نچرخيد
برای اين کار از پاهايتان استفاده کرده و کل بدنتان را بچرخانيد تا به ستون فقرات آسيبی وارد
نشود.
استفاده از تجهيزاتی چون تختهای قابل تنظيم ،آسان بر بيمار ،واکر و ....
تحقيقات نشان می دهد که بيشترين دردهای اسکلتی و عضالنی در قسمت باالتنه به ترتيب در ناحيه کمر،
گردن ،پشت،شانه ،مچ دست  ،بازو و ساعد وجود دارد.
همچنين بيشترين دردهای اسکلتی و عضالنی در قسمت پايين تنه به ترتيب در ناحيه زانو و پا ،مچ پا و
انگشتان ،و نشيمنگاه می باشد.

سندروم مدخل خروجي قفسه سینه ( ) Thoracic Outlet Syndrome
سندروم مدخل خروجی قفسه سينه (  ) TOSيك واژه عمومی برای شرح وضعيتی است که در آن اعصاب و
رگهای خونی واقع در ميان گردن و شانه ها تحت فشار قرار می گيرند .
فاکتورهای شغلي اين سندروم چه مواردی هستند ؟
مطالعات کمی وجود دارد که نشان دهنده ارتباط ميان کارهای دستی و سندروم مدخل خروجی قفسه سينه
است  .بهر حال فعاليت های کاری درگير با پوسچرهای طوالنی مدت همچون حمل بارهای سنگين بر روی

شانه  ،خميدگی شانه ها به پشت و پائين  ،قرار گرفتن شانه به سمت باال می تواند موجب التهاب و تورم
تاندونها و عضالت در شانه ها و بازوها شود  .وقتی که التهاب و تورم ايجاد می شود می تواند بر روی اعصاب
و عروق خونی واقع در ميان شانه ها و گردن فشار وارد آورد  .ضعف عضالت شانه  ،گردن کشيده و شانه های
خميده  ،پوسچر نامناسب و چاقی ممکن است در ايجاد سندروم مدخل خروجی قفسه سينه مشارکت نمايند
 .زنان کمی بيشتر ممکن است به اين بيماری مبتال شوند .
عالئم سندروم مدخل خروجي قفسه سینه چیست ؟
عالئم اين سندروم شامل  :درد  ،ضعف بازو و دست و بيحسی در بازو و انگشتان  .در بعضی موارد ممکن
است حس المسه و احساس گرما و سرما کاهش يابد .
چگونه مي توانید از ابتال به  TOSپیشگیری کنیم ؟
برای پيشگيری از سندروم مدخل خروجی قفسه سينه بايد بر روی طراحی و طراحی مجدد محيط کار
تمرکز کنيم بطوريکه کارکنان از حمل بارهای سنگين  ،کار کردن در باالی سر و بلند کردن بار در حالتی
که بازوها در سطحی باالتر از شانه قرار گرفته اند  ،اجتناب نمايند  .آمادگی روتين با عضالتی نيرومند و
پوسچر بهبود يافته می تواند موجب کاهش فشار بر روی عضالت و عروق خونی شود
شدت و مدت بروز ناراحتهای اسکلتی و عضالنی درشرايط يکسان و اشخاص مختلف ،متفاوت است و
بستگی به عوامل ديگری نظير ژنتيك ،سن  ،توانايی فيزيکی  ،بهداشت عمومی  ،فاکتورهای روانی نارضايتی
،شغلی ،استعداد فرد و ....نيز دارد.
اصول ارگونومي کار با رايانه
برای کاربران کامپيوتر (واحد پذيرش آزمايشگاه و مسئول ثبت نتايج در رايانه ) رعايت اصول ارگونومی زير
الزامی است.
کی برد را طوری تنظيم کنيد که زاويه خم آرنج شما  11درجه باشد و مچ خود را موقع تايپ کردن
صاف نگه داريد و مچذ و دستهايتان را روی تکيه گاه مچ قرار ندهيد ،تکيه گاه مچ برای استراحت
درطول تايپ طراحی شده است  .در غير اينصورت ممکن است دچار سندرم تونل کارپال شويد،
بيماريی که باعث خواب رفتگی ،بی حسی و احساس درد درمچ و انگشتان دست ميشود.
صندلی بايستی از نوع راحت با تکيه گاه کمری مناسب جهت صاف نگه داشتن حالت نشسته شما
باشد در غير اينصورت باعث فشار در ناحيه شانه ،گردن و کمر ميشود.

هر  2دقيقه يکبار نگاهتان را از مانيتوربرداريد ،نگاه خود را برروی اشيايی که در فواصل مختلفی
قرار گرفته اند تمرکز دهيد .فشار چشم می تواند ناشی از خشك شدن چشم و کار با کامپيوتر برای
مدت طوالنی باشد  .پلك زدن به روانی چشمانتان کمك می کند .
اگر پای شما در حالت استراحت  ،روی کف باشد از يك زير پايی استفاده کنيد ،زير پايی زانوها را
باال می برد و فشارروی لگن خاصره را کاهش ميدهد ،ضمنا مانع از بی حسی پا ميشود.
ارتفاع مانيتور را طوری تنظيم کنيد که هم سطح چشم قرار داشته باشد و مانيتور حداقل به اندازه
طول يك دست با صورت شما فاصله داشته باشد.
به آرامی کليدها را فشار دهيد ،آنها را محکم نزنيد و برای مدت طوالنی آنها را نگه نداريد.زيرا ضربه
زدن محکم کليدها سبب خارش در نوک انگشتان و درد در مفصلهای انگشتان می شود .فشار بر
کليدها بجای لمس کردن آنها سبب فشار بر روی تاندون های انگشتان  ،دست و ساعد می شود .
مانيتور را اندکی پايين کج کنيد تا از انعکاس نورهای باالی سر جلوگيری کند .موقعيت ايستگاههای
کاری کامپيوتر سمت راست گوشه پنجره ها باشد ( اپراتور نبايستی روبرو يا پشت پنجره قرار گيرد
)

عوامل رواني محیط کار:
کار به تنهايی در شيفت های شب می تواند منجر به بروز اختالالت خلقی اين حرفه شود .همچنين
مسئوليت مراقبت در حالت های اورژانسی بيماران نياز به تصميم گيری های خاصی داشته که منجر به
استرس زيادی می شود .مواجهه پرستاران با مجروحين و مصدومين پس از حوادث و سوانح يکی ديگر از
علل بروز استرس در آنها می باشد .بنابراين فرا گرفتن تکنيکهای کاهش استرس بسيار موثر است .

برای کاهش صدمات ناشي از کار شبانه ،چه بايد کرد؟
تعداد نوبت های کاری شبانه بايد کم باشد و اينگونه افراد پيش از شروع کار ،حداقل سه ساعت در
مکانی مناسب بخوابند .
برنامه غذايی مناسب داشته باشند و به اطرافيان برای جلوگيری از عدم تماس يا ايجاد اختالل در
خواب افراد در اين ساعات ،اطالع رسانی گردد.
اين گونه افراد برخی از برنامه های روزمره خود را تعديل کرده و آنها را به صورت مختصر و مفيد
انجام دهند .

افراد شب کار بايد عادت کنند همواره در يك زمان مشخص از روز بخوابند .بهترين کار اين است که
زمان خوابيدن شان ساعت های قبل از کار باشد ،نه اول صبح .اگر اين کار مقدور نيست ،بهتر است
قبل از روانه شدن برای کار ،يك چرت کوتاه بزنند زيرا چرت های کوچك در شيفت کاری می تواند
بسيار نيرو بخش باشد .
شب کارها بهتر است مرخصی هايشان را جمع نکنند ،بلکه از آن در بين شيفت ها استفاده کنند تا
به اين صورت ،هم به کارهای عقب افتاده خود برسند و هم روابط اجتماعی وخانوادگی شان را
بخوبی حفظ کنند
بايد رفتارهای اشتباه مان را در شيفت کاری شب تغيير داده و عادت های درست کسب کنيم .
نزديك محل کارتان زندگی کنيد چون فاصله زياد بين محل کار و منزل باعث کم خوابی و بعضا
روی دادن تصادفات درحين رانندگی می شود .سعی کنيد رانندگی نکنيد و از وسايل نقليه عمومی
بهره بگيريد .
هنگام خواب در روز از اتاقی با پرده های تيره استفاده کنيد .اين کار به مغز شما کمك می کند که
تصور کند وقت خواب است .
پيله ای از سکوت در اطراف خود بتنيد .پنجره ها را ببنديد و تلفن را از پريز درآوريد .وقتی بيدار
شديد پرده ها را کنار بزنيد و بيرون برويد و زير نور خورشيد بنشينيد .اين کار به ساعت بيولوژيکی
بدن شما نشان می دهد که وقت بيداری و هوشياری است
خواب کوتاه در بين کار بسيار مهم است. .
برای کسا نی که شبها کار می کنند مح يط ی فراهم شود که در آن به فعا ليت بدنی ،نرمش و
ورزش بپردازند و عالوه برآن ،ساالنه معاينات دقيقی از آنها به عمل آيد .
به ورزش و تمرينات بدنی روزانه توجه داشته باشند و حداقل پ ياده روی ،چرخ يدن در اطراف و
فعا ليت با دوستان را از دست ندهند .
حتماً رژيم غذايی تاييد شده ای را تنظ يم کرده و براساس آن جلو برويد؛ سعی کن يد هم يشه از
سبزيجات و ميوه های تازه استفاده کن يد.
در سرکار برای خود تنوع ايجاد کن يد مثالً گاهی قدم بز نيد ،گاهی به دستشويی رفته و آبی به
صورت بز نيد ،نفسی تازه کن يد و به نوار يا راديو گوش ده يد.
در سرکار برای خود تنوع ايجاد کن يد مثالً گاهی قدم بز نيد ،گاهی به دستشويی رفته و آبی به
صورت بز نيد ،نفسی تازه کنيد و به نوار يا راديو گوش دهيد.
با خانواده خود ،آخر هفته ها به مسافرت و گردش رفته و کمبود ارتباطات را جبران کن يد.

بعداز شيفت شبانه بالفاصله به رانندگی نپردازيد .کمتر از قرص های خواب آور استفاده کن يد و
خود را به آنها عادت نده يد و عالوه بر آن ،تاحد امکان بالفاصله بعد از ش يفت ،از اضافه کاری بپره
يزيد .".

در مجموع ،از آنجا که به نظر می رسد بسياری از موسسات ،سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی ناچار به
ادامه فعاليت خود در چارچوب نوبت های کاری مختلف از جمله شب هستند ،ضروری است مديران و برنامه
ريزان آنها برای کاستن از اثرات مخرب نوبت های کاری غير روزانه توجه بيشتری کرده و برنامه ريزی های
دقيق تری را به عمل آورند
مواجهه طوالنی مدت با عوامل زيان آور مشروحه باال می تواند باعث بروز عوارض مزمن در بعضی اندامها و
ارگانهای بدن شود از جمله اين عوارض می توان به اختالالت تنفسی ،عصبی ،سيستم توليد مثل ،پوست و
سيستم خونساز اشاره کرد.

 )2عوامل بیولوژيکي زيان آور
پرستاران ممکن است در معرض ابتالء به بيماريهای مسری و عفونی که از طريق هوا و يا بافت های آلوده
منتقل می شوند ،مثل سل و يا بيماريهای عفونی منتقله از طريق خون و يا ترشحات زنده مانند ايدز و
هپاتيت  Bو  Cو ساير عفونت های فرصت طلب باشند .بنابراين استفاده ازوسايل حفاظت فردی( ماسك،
عينك ودستکش ) ،رعايت اصول احتياطات استاندارد و شستن مرتب دست ها برای پيشگيری از اين عفونت
ها بسيار ضروری می باشد.

الزامات کارکنان در تماس با خون
برای کليه کارکنان در معرض خطر ،پرونده بهداشتی شامل شناسنامه واکسيناسيون و ثبت کليه
اطالعات مربوط به آزمايشات و تيتر آنتی بادی و وضعيت ايمنی ايجاد شود.
تيم کنترل عفونی بيمارستان ها زير نظر حوزه درمان دانشگاه ،کليه کارکنان را مورد بررسی دوره
ای قرار دهند.
در اسرع وقت نسبت به انجام واکسيناسيون بر عليه هپاتيت  Bدر مورد پرسنلی که تيتر آنتی بادی
آن ها پايين بود،اقدام به عمل آيد.
دوره های آموزشی رعايت مقررات ايمنی )لزوم استفاده از وسايل محافظتی  ،نظير دستکش  ،گان و
عينك هنگام مراقبت از بيماران (به طور دوره ای و مستمر برای کارکنان برگزار گردد.

تهيه تجهيزات حفاظتی کارکنان از قبيل کاتر سر سوزن برای کليه بخشها و تاکيد به استفاده از آن
و استفاده از ظروف غيرقابل نفوذ برای جمع آوری وسايل نوک تيز و دفع ايمن آنها.

سل:
گرچه خطر سل مستمراً از ابتدای قرن در حال کاهش بوده اما متأسفانه با پيدايش بيماری ايدز و ساير
شرايط مستعد ،سازمان بهداشت جهانی در خصوص بازگشت اين بيماری هشدار داده است.
در خصوص اين بيماری محيطهای بيمارستان بعنوان مناطق مهم انتقال خصوصاً از بيمارانيکه با امراض
ناشناخته مراجعه می نمايد ،می باشد .البته چنين خطری را می توان با يك برنامه پيشگيری و غربالگری
مؤثر کاهش داد.
غربالگری سل را می توان پس از تعيين شرايط محيطی در معاينات قبل از استخدام و ادواری انجام داد.
روش انتخابی جهت غربالگری تست پوستی سل بوده و روش مانتو بهمراه ساير عالئم بالينی )تزريق داخل
 2ميلی ليتر در  /پوستی  PPD 1سل پايه  ( TV5را می توان استفاده نمود .تعريف واکنس مثبت تست
پوستی سفت شدگی محدوده  mm 1يا بيشتر می باشد .پرسنل با تست پوستی مثبت بايد راديوگرافی
قفسه صدری نيز بشوند تا در صورت احتمال مبتال بودن ،به بيماری ريوی از سايرين مستثنی شده و تحت
درمان قرارگيرند.
پس از اولين غربالگری سل و پس از ارزيابی خطر عفونت اکتسابی بايد روشها تکرار تست را مشخص نمود .
در خصوص پرسنل در معرض خطر می توان تست پوستی را شش ماه و يا هر سال يکبار تکرار نمود.برای
پرسنلی که در معرض خطر کمتری هستند تست پوستی روتين الزامی نيست.
پرسنلی که در معرض تماس با بيمار عفونی هستند نياز به ارزيابی مجدد دارند .مگر آنکه تست پوستی را در
طی سه ماهه گذشته داشته که در اين صورت بايد حتی االمکان در اسرع وقت يك تست سل پايه(
 ( baselineنيز انجام گيرد.
تمام پرسنلی که واکنس نشان نداده اند بايد  12هفته بعد تست را تکرار کنند .پرسنلی که واکنش مشخصی
نشان داده اند بايد از جهت اظهارنظر در خصوص بيماری ريوی تحت راديوگرافی ريه قرار گيرند .کليه
پرسنلی که بنحوی دارای بيماری ريوی فعالند  ،تاز مان حصول اطمينان از عدم عفونت سلی که از منفی
بودن کشت خلط مشکوک بدست می آيد بايد از تماس و مراقبت از بيماران دور گردند .و در صورت لزوم

بايد بخش پرسنلی را که در معرض خطر يك بيماری فعال پيشرونده اند و آنهايی که با بيماران High risk
در تماسند را تغيير داد.

 )3عوامل شیمیایی زیان آور
تماس با پودر تالك
تماس با ضدعفوني کننده ها

تماس با پودر تالك در استفاده از دستکش التکس
کارکنان در تماس با دستکش های التکس و ديگر محصوالت حاوی الستيك طبيعی التکس  ،ممکن است
در معرض واکنش های آلرژيکی همچون خارش های پوستی  ،کهير  ،عالئمی در بينی  ،چشم و سينوسها ،
آسم و ( بندرت ) شوک باشند .
کارکنانی که بطور مداوم با الستيك های طبيعی التکس در تماس هستند بايد با برداشتن گامهای زير از
خود محافظت نمايند:
برای فعاليتهائی که احتمال تماس با مواد عفونی نيست (تهيه غذا  ،نظافت روتين اتاقها  ،تعمير و
نگهداری ) از دستکشهای غير التکس استفاده کنيد .
در هنگام حمل دستی عفونی مواد استفاده از مانع حفاظتی مناسب ضروريست  .اگر شما از
دستکش های التکس استفاده می کنيد  ،بهره گيری از دستکش های عاری از پودر موجب کاهش
ميزان حفاظت می گردد .

در هنگام استفاده از دستکشهای التکس از کرمها يا لوسيونهای چرب استفاده نکنيد( که می تواند
موجب از بين رفتن دستکش شود ) مگر اينکه آنها موجب کاهش مشکالت مرتبط با التکس شده و
حفظ کننده مانع حفاظتی دستکش باشد.
مکرراً آلودگی های ناشی از گرد و غبار التکس را از روی سطوح کار پاک کنيد  ( .لوازم داخلی ،
کانال های تهويه و محوطه )
روش تشخيص عالئم آلرژی التکس را بياموزيد  :تحريك پوست  ،کهير  ،قرمزی  ،خارش  ،عالئم بينی ،
چشم و سينوسها  ،آسم و شوک .
اگر عالئم آلرژی به التکس در شما گسترش يافت  ،از تماس مستقيم با دستکشها و محصوالت التکس تا
زمانيکه با يك پزشك با تجربه در خصوص آلرژی التکس ديدار کنيد  ،اجتناب نمائيد

تماس با ضد عفوني کننده ها
ضدعفونی کننده ها وشوينده ها که بصورت روزانه برای ضدعفونی و شستن دست ها بصورت مکرر ،استريل
کردن سطوح و وسايل و تجهيزات بکار می روند و ممکن است در طوالنی مدت سبب حساسيتهای پوستی
شوند بنابراين استفاده از وسايل حفاظت فردی ،داشتن اطالعات کافی درباره  MSDSمواد ،استفاده از
کرمهای مرطوب کننده  ،تغييردر نوع ضد عفونی کننده ها ،هنگام ايجاد حساسيتهای پوستی ضروری می
باشد.

نیدل استیك
نيدل استيك به معنای شکافی است که در اثر سرسوزن يا ديگر اشيای تيز مثل اسکالپ در پوست شما
ايجاد می شود  .صدمه ناشی از تماس با سرسوزن آلوده ای که يك فرد با آن تماس پيدا می کند و وی را در
مواجهه با پاتوژنهای خونی قرار می دهد می تواند باعث عفونتهای جدی ويا کشنده شود.
در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی از هر  5نفر ،يك نفر در سال دچار نيدل استيك می شوند  .عفونتهای
جدی و يا کشنده مثل  HIVو هپاتيت Bو Cدر اثر نيدل استيك ها ايجاد گرديده است
چگونه خودمان را از آسیب های ناشي از تماس با نیدل محافظت کنیم :
از استفاده نيدلهايی که موثر و ايمن نيستند اجتناب کنيد.

در انتخاب و ارزيابی ابزاری که با خصوصيت ايمنی خود ريسك آسيب های ناشی از نيدل را کاهش
می دهد ،به مسئول خود کمك کنيد.
از قرار دادن مجدد کالهك نيدل اجتناب کنيد.
ابزاری را استفاده کنيد که با در نظر گرفتن خصوصيات ايمنی ،توسط مسئو لين شما تهيه می شود.
قبل از استفاده از نيدل ،برای جابجايی با دست و دفع آنها برنامه ريزی نماييد.
نيدل استفاده شده را فورا در ظروف اختصاصی دفع قطعات تيز ) سيفتی باکس ( بريزيد.
همواره آسيبهای ناشی از قطعات تيز و نيدل را گزارش دهيد ،تا زمانيکه از دريافت پاسخ مراقبتی
مقتضی مطمئن شويد.
در صورت مشاهده هرگونه خطر بالقوه ناشی از تماس با نيدل ،مسئول خود را مطلع نماييد.
در برنامه های آموزشی مرتبط با پيشگيری از عفونتها شرکت کنيد.
نسبت به انجام واکسيناسيون هپاتيت  Bاقدام نماييد.

سر خوردن ،لیز خوردن و زمین خوردن Slips/Falls/Trips
به دليل ماهيت بخش های اتفاقات  ،فشار باالی کار و محيط فشرده ی شغلی سر خوردن ،ليز خوردن و
زمين خوردن می تواند از مهمترين نگرانی های کارکنان در بخش های اتفاقات باشد.
امکان خطر سرخوردن و زمين خوردن زمانی که آب روی زمين بصورت اتفاقی ريخته باشد و يا کابل
های برق روی زمين باشد و يا تجهيزات اورژانسی راه های عبور را مسدود کرده باشند وجود دارد.
راه حل های ممکن :
فراهم کردن محيط امن و پاکيزه و باز نگهداشتن راه های عبور
تميز و خشك نگهداشتن زمين
نگهداشتن راه های خروجی خالی از هر گونه مانع در تمام مدت ) کليه راه های خروجی ،خروجی
های
برنامه های عملياتی در شرايط اضطراريو در های خروجی در پيشگيری از حريق
استفاده از کفپوش مناسب در جلو آزمايشگاه ها و در راهرو هايی که احتمال ليز بودن و سر خوردن

بيشتر می باشد.

وسايل حفاظت فردی
يکی از راه های پيشگيری حوادث و بيماری های شغلی استفاده پرسنل از وسائل حفاظت فردی مثل لباس
کار  ،پيش بند  ،کاله ايمنی  ،عينك حفاظتی  ،ماسك و غيره می باشد که می بايست با توجه به شغل و نياز
او به يك يا چند نوع وسيله حفاظتی انفرادی از طرف کارفرما تهيه و در اختيارشان قرار داده شود  .بديهی
است کارکنان نيز بايد از وسائل حفاظت انفرادی که از طرف کارفرما تهيه می شود به هنگام انجام کار جهت
جلوگيری از خطرات احتمالی استفاده کنند و عدم استفاده از آنها پيامدهای غير قابل جبرانی مثل کوری ،
بريدگی دست  ،سوختگی دست و پا و حتی ضربه مغزی و فوت کرا به دنبال خواهد داشت .
در اين مقوله مشخصات هر کدام از وسائل حفاظت فردی کارگران و انواع کارهايی که هنگام انجام کار بايد با
استفاده از وسائل مذکور انجام دهند به ترتيب مورد بررسی قرار می گيرد .

لباس کار :
لباس کار اولين وسيله ايمنی و بهداشتی است که می بايست از طرف کارفرما تهيه و در اختيار پرسنل قرار
داده شود .
لباس کار بايد متناسب با کار و بدن کارگر بوده و قسمت های آزاد نداشته باشد  .کمر آنها هميشه بسته بوده
و دارای جيب های کوچك و حتی االمکان تعداد جيب ها نيز کم باشد .
استفاده از وسايل تزئينی مثل ساعت ،دستبند و انگشتر ممنوع می باشد.
پیش بند:
اگر کارکنان با مواد شيميايی خطرناک يا ترشحات بدن بيمار در تماسند بايستی از پيش بند استفاده نمايند.
عینك حفاظتي :
حساس ترين عضو بدن انسان چشم است که بايد از هر گونه آسيبی مصون بماند  ،زخم و جراحت چشم به
سختی قابل عالج می باشد و در صورت وارد شدن جسم خارجی در آن ضربه شديد به چشم وارد شده و
ضايعات عميقی که احتماال کوری را نيز به دنبال دارد  ،عارض می گردد .

استفاده از عينك های حفاظتی مناسب يکی از راه های جلوگيری خطرات چشمی انسان می باشد .
کارکنانی که با ترشحات بدن بيمار يا مواد شيميايی و گندزداها سروکار دارند بايد از عينك يا شيلد صورت
استفاده کنند.
دستکش های حفاظتي :
دستها از ارزشمندتر ين اعضا کمکی بدن انسان می باشد که برای حفاظت آنها در مقابل خطرات مثل
سوختگی در اثر گرما  ،مواد خورنده  ،برنده و همين طور دربرابر عوامل ميکروبی و غيره بايد از دستکش های
حفاظتی مناسب استفاده نمود  ،بطوريکه ضمن حفاظت از دست ها هيچگونه ناراحتی نيز برای حرکت
انگشتان ايجاد نکرده و باعث حساسيت پوست دست نيز می شوند .
کفش حفاظتي :
در زمان کار در بخش های بستری کليه کارکنان بايد از کفش های سربسته با پاشنه ی حدود سه سانتی
متر استفاده نمايند .کف کفش ها نبايد صدا توليد کند .استفاده از کف های جلوباز و صندل و کفش های
تخت يا پاشنه بلند(بيشتراز سه سانتی متر )ممنوع است.
ماسك های حفاظتي :
بمنظور احتياط های تماسی و قطره ای برای حفظ سالمتی خود و بيماران استفاده از ماسك تنفسی توصيه
می گردد.
کليه کارکنان موظف هستند از وسايل حفاظت فردی که بيمارستان تهيه کرده است استفاده نمايند.

