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مقدمه :
بيماري هاي شغلي

بيماريهاي شغلي بيماريهايي هستند که به دليل خصلت کار و در محيط کار که داراي عوامل زيان آور
اثرگذار بر سالمت شاغلين هستند بوجود مي آيند عليرغم اينکه بنظر مي رسد اينگونه بيماريها از شيوع
کمتري نسبت به ساير بيماريها برخوردارند ،شواهد نشان دهنده آن است که گروه عظيمي از افرادي که به
نوعي شاغل محسوب ميشوند خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه مبتال به اينگونه بيماريها هستند.
بيماريهاي شغلي در صورت بروز و ابتال مي توانند فرد مبتال را ناتوان از انجام فعاليّت ها نمايند .بروز
بيماريهاي شغلي مي تواند بر اساس دو عامل پيشگيري کننده کاهش يابد:
کنترل و ارزيابي مداوم در محيط کار
معاينات قبل از استخدام ومعاينات دوره اي
بيماريهاي شغلي در صورت تشخيص زودرس در مراحل اوليه قابل پيشگيري و کنترل است.
معاينات دوره اي Periodic Exam
با توجه به نوع وظايف و خطراتي که کارکنان اتاق عمل را تهديد مي کند ليست معاينات دوره اي مناسب
کارکنان اتاق عمل به شرح زير
مي باشد :
اندازه گيري قند خون در افراد باالي  54سال هر سه سال يکبار
اندازه گيري چربي خون در افراد باالي 02سال هر  4سال يکبار
بررسي واکسيناسيون  MMR,HBVو ارزيابي تيتر آنتي بادي هپاتيت ب بررسي ساليانه ي PPD
بررسي عملکرد سيستم خونساز ( ، )CBC/diffکليه ( ، )BUN,Crکبد ( )ALT,AST
توجه به عالئم سيستم عصبي مرکزي)تحريک پذيري ،سردرد ،خستگي و نوروپاتي محيطي و (. . .
انجام اوديومتري
توجه به عواقب توليد مثلي)سقط خودبخودي جنين ،ناباروري ،آنورمالي هاي مادر زادي(
توجه به عالئم پوستي مانند درماتيت تماسي تحريکي،حساسيت و (. . .

توجه به معاينه ي سيستم اسکلتي ،عضالني) ستون فقرات و اندام فوقاني(
انجام معاينات و آزمايشات اختصاصي با توجه بر اساس قضاوت باليني متخصص طب کار
عوامل اثرگذار بر سالمت شاغلين چيست؟
محيط کار داراي عوامل مختلفي است که هر کدام مي تواند براي کارگران و ساير افرادي که به گونه اي در
معرض آن قرار گيرند سالمت آنها را تهديد نمايد مانند:
عوامل شيمايي محيط کار
عوامل فيزيکي محيط کار
عوامل بيولوژيکي محيط کار
عوامل ارگونوميکي و رواني محيط کار
محيط کار به تنهايي عامل بيماري زايي نيست بلکه شرايط ،تفکّر شخص وعدم رعايت اصول بهداشت نيز از
عوامل تشديد کننده مي باشد.

عوامل زيان آور محيط کار براي پرسنل بخش اتاق عمل
 )1عوامل زيان آور ارگونوميکي  ،رواني
بسياري از موقعيتهايي که در آنها اعمالي همراه با فشار دادن و انجام يک فعاليت تکراري ،وضعيتهاي
نامناسب بدن در حين
کار و فعاليت هايي يکنواخت و به مدت طوالني وجود دارد جزء مخاطرات ارگونوميک محيط کار پرستاران
محسوب مي شوند .
نظير:
راه رفتن و يا ايستادن براي مدت زمان طوالني
بلند کردن و جابجايي اجسام سنگين و يا بيماران
پوسچرهاي نامناسب بدني و انجام حرکات تکراري
اصول ارگونومي کار با رايانه
راه رفتن و يا ايستادن براي مدت زمان طوالني

نحوه انجام کار در ايستگاه پرستاري هم به صورت ايستاده و هم به صورت نشسته مي باشد و به طور
ميانگين ساعات کار در وضعيت ايستاده بنا به نظر مسئوالن بخش هاي موردانتخابي و پرستاران مورد ارزيابي
شده و بنا به حجم کار  1تا  6ساعت مي باشد .در واقع مي توان گفت که با توجه به نوع کار پرستاري
نيازمند ايستادن و راه رفتن به مدت بيشتر از چهار ساعت در هر شيفت مي باشد.

واريس
خار پاشنه
واريس
احتمال ابتال به اين اختالل در زنان  0برابر مردان است.سياهرگ واريسي ،در نتيجه اختالل عملکرد دريچه
هاي موجود درسياهرگ ها ،ايجاد مي شوند به طوري که در حالت طبيعي ،اين دريچه ها از بازگشت خون
در مسير عکس (به سمت پايين)جلوگيري کرده و ممکن است براثر عواملي مانند بارداري  ،ضعف مادرزادي،
چاقي يا ايستادن طوالني مدت تحت کشش قرارگيرند.
روشهاي پيشگيري از بيماري واريس :
ورزش منظم مي تواند در کاهش دردهاي شانه ،گردن و کمر که ناشي از خم و راست شدنهاي
مکرر ،قرار گرفتن دستها باالتر از حد شانه و حمل و جابجايي بيماران واجسام مي باشد ،بسيار تاثير
پذير باشد.
پوشيدن کفش مناسب و طبي در پيشگيري از پا درد ناشي از راه رفتن و ايستادن براي مدت زمان
طوالني ،بسيار موثراست.
اگر مجبور هستيد در محلي بي حرکت بمانيد اندامهاي پاييني مانند زانوها و مچها را مرتب خم
کنيد.
باال کذاشتن پاها حداقل  11سانتي متر باالتر از قلب در انتهاي روز به برطرف شدن تورم کمک مي
کند.
فعاليت هايي مانند راه رفتن ،دوچرخه سواري يا شنا ،به کاهش فشار در سياهرگها و تخفيف
ناراحتي ناشي از واريس ،کمک ميکند.
استفاده از جوراب واريس :صبحها پس از بيدار شدن از خواب بپوشيد و در تمام طول روز به پا
داشته باشيد .دقت کنيد
جورابهايي که مي پوشيد در ناحيه بااليي ران يا ساق پا خيلي تنگ نباشد.

خار پاشنه
خار پاشنه در اثر التهاب فاسياي کف پا ايجاد مي شود که اين امر سبب درد پاشنه مي شود .فاسياي کف پا،
يک باند پهن است که در کف پا از پاشنه تا انگشتان پا کشيده مي شود .التهاب طوالني مدت فاسيا ،مي
تواند باعث رسوب کلسيم در محل اتصال فاسيا به پاشنه پا شود.
تجمع کلسيم به تنهايي دردناک نيست و درد ،ناشي از کشيدگي فاسيا است .درد در خار پاشنه ،به صورت
دردي مبهم است اما گاهي به صورت درد تيز حس مي شود ،محل احساس درد در مرکز پاشنه يا لبه داخلي
آن است ،در برخي موارد خار در عکس ساده راديولوژي تشخيص داده مي شود اما فرد هيچ گونه عالمتي
ندارد.
شدت درد خار پاشنه در ابتداي صبح ،بعد از بيدار شدن و نيز بعد از استراحت ،بيشتر است و با راه رفتن کم
مي شود .اين درد ،در اولين قدم بعد از استراحت طوالني مدت ،بسيار دردناک است و عالوه بر اين راه رفتن
روي سطوح سخت و ناهموار و حمل اشياء سنگين ،منجر به افزايش درد مي شود.
اضافه وزن ،افزايش ناگهاني وزن در دوران بارداري ،صاف بودن کف پا ،مشکالت بيومکانيک "ناهنجاري هايي
که منجر به راه رفتن غير عادي مي شود" نيز از علل مهم التهاب فاسياي کف پا است ،التهاب مفاصل،
پوشيدن کفش نامناسب با پاشنه خيلي بلند و تنگ يا کفش بدون پاشنه و صاف از مهمترين علل و عوامل
بروز خار پاشنه

است.

راههاي پيشگيري
جهت بلند کردن اجسام ،زانوها و کمر را کمي تا کرده ،به کمک هم بار را بلند کنيد تا نه به زانو
فشار بيايد و نه به کمر.
هنگام جابجايي وسايل چرخدار( تختها و ترالي ها )جهت کاهش فشار روي کمر بهتراست از روش
هل دادن به جاي کشيدن ،استفاده کنيد.
چنانچه در حين کار نياز داشتيد به سمت راست ياچپ خود بگرديد ،هرگز روي کمرتان نچرخيد
براي اين کار از پاهايتان استفاده کرده و کل بدنتان را بچرخانيد تا به ستون فقرات آسيبي وارد
نشود.
استفاده از تجهيزاتي چون تختهاي قابل تنظيم ،آسان بر بيمار ،واکر و ....
تحقيقات نشان مي دهد که بيشترين دردهاي اسکلتي و عضالني در قسمت باالتنه به ترتيب در ناحيه کمر،
گردن ،پشت،شانه ،مچ دست  ،بازو و ساعد وجود دارد.

همچنين بيشترين دردهاي اسکلتي و عضالني در قسمت پايين تنه به ترتيب در ناحيه زانو و پا ،مچ پا و
انگشتان ،و نشيمنگاه مي باشد.

سندروم مدخل خروجي قفسه سينه ( ) Thoracic Outlet Syndrome
سندروم مدخل خروجي قفسه سينه (  ) TOSيک واژه عمومي براي شرح وضعيتي است که در آن اعصاب و
رگهاي خوني واقع در ميان گردن و شانه ها تحت فشار قرار مي گيرند .
فاکتورهاي شغلي اين سندروم چه مواردي هستند ؟
مطالعات کمي وجود دارد که نشان دهنده ارتباط ميان کارهاي دستي و سندروم مدخل خروجي قفسه سينه
است  .بهر حال فعاليت هاي کاري درگير با پوسچرهاي طوالني مدت همچون حمل بارهاي سنگين بر روي
شانه  ،خميدگي شانه ها به پشت و پائين  ،قرار گرفتن شانه به سمت باال مي تواند موجب التهاب و تورم
تاندونها و عضالت در شانه ها و بازوها شود  .وقتي که التهاب و تورم ايجاد مي شود مي تواند بر روي اعصاب
و عروق خوني واقع در ميان شانه ها و گردن فشار وارد آورد  .ضعف عضالت شانه  ،گردن کشيده و شانه هاي
خميده  ،پوسچر نامناسب و چاقي ممکن است در ايجاد سندروم مدخل خروجي قفسه سينه مشارکت نمايند
 .زنان کمي بيشتر ممکن است به اين بيماري مبتال شوند .
عالئم سندروم مدخل خروجي قفسه سينه چيست ؟
عالئم اين سندروم شامل  :درد  ،ضعف بازو و دست و بيحسي در بازو و انگشتان  .در بعضي موارد ممکن
است حس المسه و احساس گرما و سرما کاهش يابد .
چگونه مي توانيد از ابتال به  TOSپيشگيري کنيم ؟
براي پيشگيري از سندروم مدخل خروجي قفسه سينه بايد بر روي طراحي و طراحي مجدد محيط کار
تمرکز کنيم بطوريکه کارکنان از حمل بارهاي سنگين  ،کار کردن در باالي سر و بلند کردن بار در حالتي
که بازوها در سطحي باالتر از شانه قرار گرفته اند  ،اجتناب نمايند  .آمادگي روتين با عضالتي نيرومند و
پوسچر بهبود يافته مي تواند موجب کاهش فشار بر روي عضالت و عروق خوني شود
شدت و مدت بروز ناراحتهاي اسکلتي و عضالني درشرايط يکسان و اشخاص مختلف ،متفاوت است و
بستگي به عوامل ديگري نظير ژنتيک ،سن  ،توانايي فيزيکي  ،بهداشت عمومي  ،فاکتورهاي رواني نارضايتي
،شغلي ،استعداد فرد و ....نيز دارد.
اصول ارگونومي کار با رايانه

براي کاربران کامپيوتر (واحد پذيرش آزمايشگاه و مسئول ثبت نتايج در رايانه ) رعايت اصول ارگونومي زير
الزامي است.
کي برد را طوري تنظيم کنيد که زاويه خم آرنج شما  11درجه باشد و مچ خود را موقع تايپ کردن
صاف نگه داريد و مچذ و دستهايتان را روي تکيه گاه مچ قرار ندهيد ،تکيه گاه مچ براي استراحت
درطول تايپ طراحي شده است  .در غير اينصورت ممکن است دچار سندرم تونل کارپال شويد،
بيماريي که باعث خواب رفتگي ،بي حسي و احساس درد درمچ و انگشتان دست ميشود.
صندلي بايستي از نوع راحت با تکيه گاه کمري مناسب جهت صاف نگه داشتن حالت نشسته شما
باشد در غير اينصورت باعث فشار در ناحيه شانه ،گردن و کمر ميشود.
هر  0دقيقه يکبار نگاهتان را از مانيتوربرداريد ،نگاه خود را برروي اشيايي که در فواصل مختلفي
قرار گرفته اند تمرکز دهيد .فشار چشم مي تواند ناشي از خشک شدن چشم و کار با کامپيوتر براي
مدت طوالني باشد  .پلک زدن به رواني چشمانتان کمک مي کند .
اگر پاي شما در حالت استراحت  ،روي کف باشد از يک زير پايي استفاده کنيد ،زير پايي زانوها را
باال مي برد و فشارروي لگن خاصره را کاهش ميدهد ،ضمنا مانع از بي حسي پا ميشود.
ارتفاع مانيتور را طوري تنظيم کنيد که هم سطح چشم قرار داشته باشد و مانيتور حداقل به اندازه
طول يک دست با صورت شما فاصله داشته باشد.
به آرامي کليدها را فشار دهيد ،آنها را محکم نزنيد و براي مدت طوالني آنها را نگه نداريد.زيرا ضربه
زدن محکم کليدها سبب خارش در نوک انگشتان و درد در مفصلهاي انگشتان مي شود .فشار بر
کليدها بجاي لمس کردن آنها سبب فشار بر روي تاندون هاي انگشتان  ،دست و ساعد مي شود .
مانيتور را اندکي پايين کج کنيد تا از انعکاس نورهاي باالي سر جلوگيري کند .موقعيت ايستگاههاي
کاري کامپيوتر سمت راست گوشه پنجره ها باشد ( اپراتور نبايستي روبرو يا پشت پنجره قرار گيرد
)

عوامل رواني محيط کار:
کار به تنهايي در شيفت هاي شب مي تواند منجر به بروز اختالالت خلقي اين حرفه شود .همچنين
مسئوليت مراقبت در حالت هاي اورژانسي بيماران نياز به تصميم گيري هاي خاصي داشته که منجر به
استرس زيادي مي شود .مواجهه پرستاران با مجروحين و مصدومين پس از حوادث و سوانح يکي ديگر از
علل بروز استرس در آنها مي باشد .بنابراين فرا گرفتن تکنيکهاي کاهش استرس بسيار موثر است .

براي کاهش صدمات ناشي از کار شبانه ،چه بايد کرد؟

تعداد نوبت هاي کاري شبانه بايد کم باشد و اينگونه افراد پيش از شروع کار ،حداقل سه ساعت در
مکاني مناسب بخوابند .
برنامه غذايي مناسب داشته باشند و به اطرافيان براي جلوگيري از عدم تماس يا ايجاد اختالل در
خواب افراد در اين ساعات ،اطالع رساني گردد.
اين گونه افراد برخي از برنامه هاي روزمره خود را تعديل کرده و آنها را به صورت مختصر و مفيد
انجام دهند .
افراد شب کار بايد عادت کنند همواره در يک زمان مشخص از روز بخوابند .بهترين کار اين است که
زمان خوابيدن شان ساعت هاي قبل از کار باشد ،نه اول صبح .اگر اين کار مقدور نيست ،بهتر است
قبل از روانه شدن براي کار ،يک چرت کوتاه بزنند زيرا چرت هاي کوچک در شيفت کاري مي تواند
بسيار نيرو بخش باشد .
شب کارها بهتر است مرخصي هايشان را جمع نکنند ،بلکه از آن در بين شيفت ها استفاده کنند تا
به اين صورت ،هم به کارهاي عقب افتاده خود برسند و هم روابط اجتماعي وخانوادگي شان را
بخوبي حفظ کنند
بايد رفتارهاي اشتباه مان را در شيفت کاري شب تغيير داده و عادت هاي درست کسب کنيم .
نزديک محل کارتان زندگي کنيد چون فاصله زياد بين محل کار و منزل باعث کم خوابي و بعضا
روي دادن تصادفات درحين رانندگي مي شود .سعي کنيد رانندگي نکنيد و از وسايل نقليه عمومي
بهره بگيريد .
هنگام خواب در روز از اتاقي با پرده هاي تيره استفاده کنيد .اين کار به مغز شما کمک مي کند که
تصور کند وقت خواب است .
پيله اي از سکوت در اطراف خود بتنيد .پنجره ها را ببنديد و تلفن را از پريز درآوريد .وقتي بيدار
شديد پرده ها را کنار بزنيد و بيرون برويد و زير نور خورشيد بنشينيد .اين کار به ساعت بيولوژيکي
بدن شما نشان مي دهد که وقت بيداري و هوشياري است
خواب کوتاه در بين کار بسيار مهم است. .
براي کسا ني که شبها کار مي کنند مح يط ي فراهم شود که در آن به فعا ليت بدني ،نرمش و
ورزش بپردازند و عالوه برآن ،ساالنه معاينات دقيقي از آنها به عمل آيد .
به ورزش و تمرينات بدني روزانه توجه داشته باشند و حداقل پ ياده روي ،چرخ يدن در اطراف و
فعا ليت با دوستان را از دست ندهند .
حتماً رژيم غذايي تاييد شده اي را تنظ يم کرده و براساس آن جلو برويد؛ سعي کن يد هم يشه از
سبزيجات و ميوه هاي تازه استفاده کن يد.
در سرکار براي خود تنوع ايجاد کن يد مثالً گاهي قدم بز نيد ،گاهي به دستشويي رفته و آبي به
صورت بز نيد ،نفسي تازه کن يد و به نوار يا راديو گوش ده يد.

در سرکار براي خود تنوع ايجاد کن يد مثالً گاهي قدم بز نيد ،گاهي به دستشويي رفته و آبي به
صورت بز نيد ،نفسي 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 رانندگي نپردازيد .کمتر از قرص هاي 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 کاري بپره
يزيد .".

در مجموع ،از آنجا که به نظر مي رسد بسياري از موسسات ،سازمانها و شرکتهاي خصوصي و دولتي ناچار به
ادامه فعاليت خود در چارچوب نوبت هاي کاري مختلف از جمله شب هستند ،ضروري است مديران و برنامه
ريزان آنها براي کاستن از اثرات مخرب نوبت هاي کاري غير روزانه توجه بيشتري کرده و برنامه ريزي هاي
دقيق تري را به عمل آورند
مواجهه طوالني مدت با عوامل زيان آور مشروحه باال مي تواند باعث بروز عوارض مزمن در بعضي اندامها و
ارگانهاي بدن شود از جمله اين عوارض مي توان به اختالالت تنفسي ،عصبي ،سيستم توليد مثل ،پوست و
سيستم خونساز اشاره کرد.

 )2عوامل بيولوژيکي زيان آور
پرستاران ممکن است در معرض ابتالء به بيماريهاي مسري و عفوني که از طريق هوا و يا بافت هاي آلوده
منتقل مي شوند ،مثل سل و يا بيماريهاي عفوني منتقله از طريق خون و يا ترشحات زنده مانند ايدز و
هپاتيت  Bو  Cو ساير عفونت هاي فرصت طلب باشند .بنابراين استفاده ازوسايل حفاظت فردي) ماسک،
عينک ودستکش ( ،رعايت اصول احتياطات استاندارد و شستن مرتب دست ها براي پيشگيري از اين عفونت
ها بسيار ضروري مي باشد.

الزامات کارکنان در تماس با خون
براي کليه کارکنان در معرض خطر ،پرونده بهداشتي شامل شناسنامه واکسيناسيون و ثبت کليه
اطالعات مربوط به آزمايشات و تيتر آنتي بادي و وضعيت ايمني ايجاد شود.
تيم کنترل عفوني بيمارستان ها زير نظر حوزه درمان دانشگاه ،کليه کارکنان را مورد بررسي دوره
اي قرار دهند.
در اسرع وقت نسبت به انجام واکسيناسيون بر عليه هپاتيت  Bدر مورد پرسنلي که تيتر آنتي بادي
آن ها پايين بود،اقدام به عمل آيد.

دوره هاي آموزشي رعايت مقررات ايمني )لزوم استفاده از وسايل محافظتي  ،نظير دستکش  ،گان و
عينک هنگام مراقبت از بيماران (به طور دوره اي و مستمر براي کارکنان برگزار گردد.
تهيه تجهيزات حفاظتي کارکنان از قبيل کاتر سر سوزن براي کليه بخشها و تاکيد به استفاده از آن
و استفاده از ظروف غيرقابل نفوذ براي جمع آوري وسايل نوک تيز و دفع ايمن آنها.

سل:
گرچه خطر سل مستمراً از ابتداي قرن در حال کاهش بوده اما متأسفانه با پيدايش بيماري ايدز و ساير
شرايط مستعد ،سازمان بهداشت جهاني در خصوص بازگشت اين بيماري هشدار داده است.
در خصوص اين بيماري محيطهاي بيمارستان بعنوان مناطق مهم انتقال خصوصاً از بيمارانيکه با امراض
ناشناخته مراجعه مي نمايد ،مي باشد .البته چنين خطري را مي توان با يک برنامه پيشگيري و غربالگري
مؤثر کاهش داد.
غربالگري سل را مي توان پس از تعيين شرايط محيطي در معاينات قبل از استخدام و ادواري انجام داد.
روش انتخابي جهت غربالگري تست پوستي سل بوده و روش مانتو بهمراه ساير عالئم باليني )تزريق داخل
 0ميلي ليتر در  /پوستي  PPD 1سل پايه  ( TV4را مي توان استفاده نمود .تعريف واکنس مثبت تست
پوستي سفت شدگي محدوده  mm 1يا بيشتر مي باشد .پرسنل با تست پوستي مثبت بايد راديوگرافي
قفسه صدري نيز بشوند تا در صورت احتمال مبتال بودن ،به بيماري ريوي از سايرين مستثني شده و تحت
درمان قرارگيرند.
پس از اولين غربالگري سل و پس از ارزيابي خطر عفونت اکتسابي بايد روشها تکرار تست را مشخص نمود .
در خصوص پرسنل در معرض خطر مي توان تست پوستي را شش ماه و يا هر سال يکبار تکرار نمود.براي
پرسنلي که در معرض خطر کمتري هستند تست پوستي روتين الزامي نيست.
پرسنلي که در معرض تماس با بيمار عفوني هستند نياز به ارزيابي مجدد دارند .مگر آنکه تست پوستي را در
طي سه ماهه گذشته داشته که در اين صورت بايد حتي االمکان در اسرع وقت يک تست سل پايه(
 ( baselineنيز انجام گيرد.
تمام پرسنلي که واکنس نشان نداده اند بايد  10هفته بعد تست را تکرار کنند .پرسنلي که واکنش مشخصي
نشان داده اند بايد از جهت اظهارنظر در خصوص بيماري ريوي تحت راديوگرافي ريه قرار گيرند .کليه
پرسنلي که بنحوي داراي بيماري ريوي فعالند  ،تاز مان حصول اطمينان از عدم عفونت سلي که از منفي
بودن کشت خلط مشکوک بدست مي آيد بايد از تماس و مراقبت از بيماران دور گردند .و در صورت لزوم

بايد بخش پرسنلي را که در معرض خطر يک بيماري فعال پيشرونده اند و آنهايي 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 تالک در استفاده از دستکش التکس
کارکنان در تماس با دستکش هاي التکس و ديگر محصوالت حاوي الستيک طبيعي التکس  ،ممکن است
در معرض واکنش هاي آلرژيکي همچون خارش هاي پوستي  ،کهير  ،عالئمي در بيني  ،چشم و سينوسها ،
آسم و ( بندرت ) شوک باشند .
کارکناني که بطور مداوم با الستيک هاي طبيعي التکس در تماس هستند بايد با برداشتن گامهاي زير از
خود محافظت نمايند:
براي فعاليتهائي که احتمال تماس با مواد عفوني نيست (تهيه غذا  ،نظافت روتين اتاقها  ،تعمير و
نگهداري ) از دستکشهاي غير التکس استفاده کنيد .
در هنگام حمل دستي عفوني مواد استفاده از مانع حفاظتي مناسب ضروريست  .اگر شما از
دستکش هاي التکس استفاده مي کنيد  ،بهره گيري از دستکش هاي عاري از پودر موجب کاهش
ميزان حفاظت مي گردد .
در هنگام استفاده از دستکشهاي التکس از کرمها يا لوسيونهاي چرب استفاده نکنيد ) که مي تواند
موجب از بين رفتن دستکش شود ( مگر اينکه آنها موجب کاهش مشکالت مرتبط با التکس شده و
حفظ کننده مانع حفاظتي دستکش باشد.
مکرراً آلودگي هاي ناشي از گرد و غبار التکس را از روي سطوح کار پاک کنيد  ( .لوازم داخلي ،
کانال هاي تهويه و محوطه )
روش تشخيص عالئم آلرژي التکس را بياموزيد  :تحريک پوست  ،کهير  ،قرمزي  ،خارش  ،عالئم بيني ،
چشم و سينوسها  ،آسم و شوک .
اگر عالئم آلرژي به التکس در شما گسترش يافت  ،از تماس مستقيم با دستکشها و محصوالت التکس تا
زمانيکه با يک پزشک با تجربه در خصوص آلرژي التکس ديدار کنيد  ،اجتناب نمائيد
تماس با ضد عفوني کننده ها

ضدعفوني کننده ها وشوينده ها که بصورت روزانه براي ضدعفوني و شستن دست ها بصورت مکرر ،استريل
کردن سطوح و وسايل و تجهيزات بکار مي روند و ممکن است در طوالني مدت سبب حساسيتهاي پوستي
شوند بنابراين استفاده از وسايل حفاظت فردي ،داشتن اطالعات کافي درباره  MSDSمواد ،استفاده از
کرمهاي مرطوب کننده  ،تغييردر نوع ضد عفوني کننده ها ،هنگام ايجاد حساسيتهاي پوستي ضروري مي
باشد.

نيدل استيك
نيدل استيک به معناي شکافي است که در اثر سرسوزن يا ديگر اشياي تيز مثل اسکالپ در پوست شما
ايجاد مي شود  .صدمه ناشي از تماس با سرسوزن آلوده اي که يک فرد با آن تماس پيدا مي کند و وي را در
مواجهه با پاتوژنهاي خوني قرار مي دهد مي تواند باعث عفونتهاي جدي ويا کشنده شود.
در کارکنان مراکز بهداشتي درماني از هر  4نفر ،يک نفر در سال دچار نيدل استيک مي شوند  .عفونتهاي
جدي و يا کشنده مثل  HIVو هپاتيت Bو Cدر اثر نيدل استيک ها ايجاد گرديده است
چگونه خودمان را از آسيب هاي ناشي از تماس با نيدل محافظت کنيم :
از استفاده نيدلهايي که موثر و ايمن نيستند اجتناب کنيد.
در انتخاب و ارزيابي ابزاري که با خصوصيت ايمني خود ريسک آسيب هاي ناشي از نيدل را کاهش
مي دهد ،به مسئول خود کمک کنيد.
از قرار دادن مجدد کالهک نيدل اجتناب کنيد.
ابزاري را استفاده کنيد که با در نظر گرفتن خصوصيات ايمني ،توسط مسئو لين شما تهيه مي شود.
قبل از استفاده از نيدل ،براي جابجايي با دست و دفع آنها برنامه ريزي نماييد.
نيدل استفاده شده را فورا در ظروف اختصاصي دفع قطعات تيز ) سيفتي باکس ( بريزيد.
همواره آسيبهاي ناشي از قطعات تيز و نيدل را گزارش دهيد ،تا زمانيکه از دريافت پاسخ مراقبتي
مقتضي مطمئن شويد.
در صورت مشاهده هرگونه خطر بالقوه ناشي از تماس با نيدل ،مسئول خود را مطلع نماييد.
در برنامه هاي آموزشي مرتبط با پيشگيري از عفونتها شرکت کنيد.
نسبت به انجام واکسيناسيون هپاتيت  Bاقدام نماييد.

سر خوردن ،ليز خوردن و زمين خوردن Slips/Falls/Trips
به دليل ماهيت بخش هاي اتفاقات  ،فشار باالي کار و محيط فشرده ي شغلي سر خوردن ،ليز خوردن و

زمين خوردن مي تواند از مهمترين نگراني هاي کارکنان در بخش هاي اتفاقات باشد.
امکان خطر سرخوردن و زمين خوردن زماني که آب روي زمين بصورت اتفاقي ريخته باشد و يا کابل
هاي برق روي زمين باشد و يا تجهيزات اورژانسي راه هاي عبور را مسدود کرده باشند وجود دارد.
راه حل هاي ممکن :
فراهم کردن محيط امن و پاکيزه و باز نگهداشتن راه هاي عبور
تميز و خشک نگهداشتن زمين
نگهداشتن راه هاي خروجي خالي از هر گونه مانع در تمام مدت ) کليه راه هاي خروجي ،خروجي
هاي
برنامه هاي عملياتي در شرايط اضطراريو در هاي خروجي در پيشگيري از حريق
استفاده از کفپوش مناسب در جلو آزمايشگاه ها و در راهرو هايي که احتمال ليز بودن و سر خوردن
بيشتر مي باشد.

گاز هاي بيهوشي زائدWaste Anesthetic Gases
گازهاي بيهوشي زائد بخش کوچکي از گازهاي بيهوشي مي باشد که از چرخه تنفسي بيماران بيهوش  ،در
طول انجام عمل بيهوشي به داخل فضاي اتاق عمل تراوش مي کند  .اين گازها همچنين ممکن است در
هنگام برگشت بيماران از حالت بيهوشي  ،توسط عمل دم به فضا ي اتاق منتقل شود .گازهاي بيهوشي شامل
دو نوع نيتروس اکسايد و گازهاي بيهوشي هالوژن دار همچون هالوتان  ،ان فلوران  ،ايزو فلوران  ،دس فلوران
 ،سوو فلوران و متوکسي فلوران مي باشد  .گازهاي بيهوشي هالوژن دار اغلب بصورت مخلوط با نيتروس
اکسايد تهيه مي شوند  .نيتروس اکسايد و بعضي از گازهاي بيهوشي هالوژن دار ميتوانند موجب ايجاد
مخاطراتي در کارکنان بيمارستان شوند
.هدف اين مطلب به انجام رساندن موارد زير است :
افزايش آگاهي در خصوص اثرات نامطلوب بهداشتي گازهاي بيهوشي زائد
شرح چگونگي تماس کارکنان با گازهاي بيهوشي زائد
ارائه پيشنهاداتي در خصوص تمرينات کاري بمنظور کاهش اين نوع تماس ها
شناسائي روشهايي براي کاهش نست گازهاي بيهوشي در محيط کار
چه کساني با گازهاي بيهوشي زائد در تماس هستند ؟

کارکنان بيمارستاني زير ممکن است در تماس با گازهاي بيهوشي زائد باشند
متخصص هاي بيهوشي
تکنيسين هاي بيهوشي
پرستاران اتاق عمل
تکنيسين هاي اتاق عمل
ديگر پرسنل اتاق عمل
پرستاران اتاق ريکاوري
جراحان
تماس با گازهاي بيهوشي زائد چه اثرات بهداشتي را به همراه دارد ؟
اثرات تماس با غلظت هاي باال
تماس با غلظت هاي باال ي گازهاي بيهوشي زائد _ حتي براي زماني کوتاه _ اثرات بهداشتي زير را به همراه
دار د
سردرد
تحريک پذيري
خستگي
حالت تهوع
خواب آلودگي
مشکالتي در خصوص دستورات و هماهنگي
بيماريهاي کبد و کليه
اثرات تماس با غلظت هاي کم
هرچند بعضي از مطالعات  ،گزارشي در خصوص اثرات بهداشتي نامطلوب تماس طوالني مدت با غلظت هاي
کم  ،نداده است  ،مطالعات زيادي نيز در خصوص وقوع سقط خودبخودي  ،آسيب هاي ژنتيکي و سرطان در
ميان کارکنان اتاق عمل گزارشاتي ارائه نمودند  .همچنين مطالعاتي ديگر در زمينه سقط خودبخودي در
زوجهاي کارمند در معرض و نقص هاي مادرزادي در فرزندانشان  ،گزارش کردند  .بنابراين نگراني هائي در
خصوص کارکنان در معرض با اينگونه گازها وجود داشته و پيشنهادهائي در خصوص پيشگيري و کنترل
تماس ارائه گرديده است
.در چه مکانهايي کارکنان به احتمال زياد در معرض تماس با گازهاي بيهوشي زائد هستند ؟

تجهيزات اتاق عمل بدون سيستمهاي اتوماتيک نظافت و تهويه
تجهيزات اتاق عمل که در آنها سيستمهاي فوق ضعيف و ناقص هستند
اتاق هاي ريکاوري که در آن گازهاي منتشر شده توسط عمل تنفس بيماران بطور مناسب تهويه يا
پاک نمي شود.
حتي در زمانيکه سيستمهاي تهويه و نظافت در اين مکانها وجود دارد ممکن است تحت شرايط زير کارکنان
در تماس با اين گازها باشند:
وقتي که در چرخه تنفسي بيهوشي نشتهايي رخ مي دهد ) بطوريکه اگر اتصاالت  ،لوله ها و دريچه
ها بخوبي نگهداري نشوند و اتصاالت محکم نباشند ممکن است نشت گاز رخ دهد(
وقتي که گازهاي بيهوشي در هنگام ارتباط و قطع ارتباط  ،رها مي شود.
وقتي که گاز بيهوشي از کنار ماسک يا ازاتصال داخل ناي بيمار به بيرون رسوخ مي کند ) خصوصا
هنگامي که ماسک بخوبي کيپ نميشود  ،مثال هنگام بيهوش نمودن کودک(
در طول عمل جراحي دندان
در هنگام القاء بيهوشي
راه هاي کاهش تماس با گاز هاي زائد بيهوشي
استقرار برنامه ارتباط با خطر :
توسعه و اجراي برنامه ريزي بهداشتي و ايمني شامل اطالعاتي در خصوص تماس با خطرات و روش
هاي کنترل آنها
نصب برچسب مواد بيهوشي محتوي سيلندرها
در دسترس قرار دادن برگه هاي اطالعاتي ايمني مواد )  ( MSDSآموزش کارکنان
نصب يک سيستم رفع آلودگي به سيستم انتقال بيهوشي بمنظور رفع گازهاي

مواجهه با اشعه ماورا بنفش
اثرات مخرب پرتوهاي ماوراي بنفش بر سالمت انسان
آسيب هاي پوستي
سرطانهاي سلو لهاي قاعده اي پوست
سرطان سلولهاي خاردار

سرطان سلولهاي رنگي
آسيب هاي چشمي
چشم از جمله عضو هاي حساس به پرتوها بوده که اگر در معرض تابش پرتوها با طيف مختلف قرار گيرد
با عث بيماري هاي تورم قرنيه تورم قسمت ماتحمه ،تورم پلک ,خط انداختن به قسمت صلبيه و اب مرواريد
ميشود
تضعيف سيستم ايمني

وسايل حفاظت فردي
يکي از راه هاي پيشگيري حوادث و بيماري هاي شغلي استفاده پرسنل از وسائل حفاظت فردي مثل لباس
کار  ،پيش بند  ،کاله ايمني  ،عينک حفاظتي  ،ماسک و غيره مي باشد که مي بايست با توجه به شغل و نياز
او به يک يا چند نوع وسيله حفاظتي انفرادي از طرف کارفرما تهيه و در اختيارشان قرار داده شود  .بديهي
است کارکنان نيز بايد از وسائل حفاظت انفرادي که از طرف کارفرما تهيه مي شود به هنگام انجام کار جهت
جلوگيري از خطرات احتمالي استفاده کنند و عدم استفاده از آنها پيامدهاي غير قابل جبراني مثل کوري ،
بريدگي دست  ،سوختگي دست و پا و حتي ضربه مغزي و فوت کرا به دنبال خواهد داشت .
در اين مقوله مشخصات هر کدام از وسائل حفاظت فردي کارگران و انواع کارهايي که هنگام انجام کار بايد با
استفاده از وسائل مذکور انجام دهند به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد .
لباس کار :
لباس کار اولين وسيله ايمني و بهداشتي است که مي بايست از طرف کارفرما تهيه و در اختيار پرسنل قرار
داده شود .
لباس کار بايد متناسب با کار و بدن کارگر بوده و قسمت هاي آزاد نداشته باشد  .کمر آنها هميشه بسته بوده
و داراي جيب هاي کوچک و حتي االمکان تعداد جيب ها نيز کم باشد .
استفاده از وسايل تزئيني مثل ساعت ،دستبند و انگشتر ممنوع مي باشد.
پيش بند:
اگر کارکنان با مواد شيميايي خطرناک يا ترشحات بدن بيمار در تماسند بايستي از پيش بند استفاده نمايند.
عينك حفاظتي :

حساس ترين عضو بدن انسان چشم است که بايد از هر گونه آسيبي مصون بماند  ،زخم و جراحت چشم به
سختي قابل عالج مي باشد و در صورت وارد شدن جسم خارجي در آن ضربه شديد به چشم وارد شده و
ضايعات عميقي که احتماال کوري را نيز به دنبال دارد  ،عارض مي گردد .
استفاده از عينک هاي حفاظتي مناسب يکي از راه هاي جلوگيري خطرات چشمي انسان مي باشد .
کارکناني که با ترشحات بدن بيمار يا مواد شيميايي و گندزداها سروکار دارند بايد از عينک يا شيلد صورت
استفاده کنند.
دستکش هاي حفاظتي :
دستها از ارزشمندتر ين اعضا کمکي بدن انسان مي باشد که براي حفاظت آنها در مقابل خطرات مثل
سوختگي در اثر گرما  ،مواد خورنده  ،برنده و همين طور دربرابر عوامل ميکروبي و غيره بايد از دستکش هاي
حفاظتي مناسب استفاده نمود  ،بطوريکه ضمن حفاظت از دست ها هيچگونه ناراحتي نيز براي حرکت
انگشتان ايجاد نکرده و باعث حساسيت پوست دست نيز مي شوند .
کفش حفاظتي :
در زمان کار در بخش هاي بستري کليه کارکنان بايد از کفش هاي سربسته با پاشنه ي حدود سه سانتي
متر استفاده نمايند .کف کفش ها نبايد صدا توليد کند .استفاده از کف هاي جلوباز و صندل و کفش هاي
تخت يا پاشنه بلند(بيشتراز سه سانتي متر )ممنوع است.
ماسك هاي حفاظتي :
بمنظور احتياط هاي تماسي و قطره اي براي حفظ سالمتي خود و بيماران استفاده از ماسک تنفسي توصيه
مي گردد.
کليه کارکنان موظف هستند از وسايل حفاظت فردي که بيمارستان تهيه کرده است استفاده نمايند.

