


 ایوٌی ٍ ثْذاضت ضغلی دس ثیوبسستبى

 

 

 

 واحد بهداشت حرفه ای

(ع)بیمارستان امام رضا  

 



 :عًامل زیان آير محیط کار
 

ؾَاهل صیبى آٍس فیضیىی-  
ؾَاهل صیبى آٍس ضیویبیی-  
ؾَاهل صیبى آٍس ثیَلَطیىی-  
ؾَاهل صیبى آٍس اسگًََهیىی-  
ؾَاهل سٍاًی-  

                                             

                            



 

 

 

 

 

 
 

 
 :عًامل زیان آير فیسیکی محیط کار

 

 

صذا-  
استؿبش-  
گشهب-  
سشهب-  
سٍضٌبیی-  
فطبس-  
اضؿِ ّبی هضش-  



 ريشىایی

 
هٌبست هَجت حفبغت ثیطتش ثیٌبیی  سٍضٌبیی 

وبسوٌبى، وبّص ؾَاهل ایجبد خستگی ٍ فطبس ًبضی  
اص سٍضٌبیی غیش وبفی ٍ پیطگیشی اص حَادث ًبضی  

هی گشداص وبس  . 



 يیصگیهای مىابع ريشىایی مىاسب

هصٌَؾی ثبیذ داسای دسخطٌذگی هٌبست سٍضٌبیی -
 .ثِ سٍضٌبیی سٍص ًضدیه ثبضذثَدُ ٍ تب حذ اهىبى 

 
هحل ًصت هٌجؽ اضبفی سٍضٌبیی ثبیذ دس طشف چپ  -

سبًتی  ۶٠سطح وبس ثبضذ ٍ استفبؼ آى اص سطح وبس اص 
 .هتش تجبٍص ًىٌذ

 
تؿذاد هٌبثؽ سٍضٌبیی ،هٌبست ثب ًَؼ وبس ثَدُ ٍ  – 

 .ثطَس حبثت ٍ یىٌَاخت سٍی سطح وبس تَصیؽ ضَد
 

 



 يیصگیهای مىابع ريشىایی مىاسب

 
ثبضذ وِ اص تبثص  ثِ گًَِ ای ًصت الهپْب هحل -

یؿٌی دس   .هستمین ًَس آى ثِ چطن جلَگیشی ضَد
 .هیذاى دیذ فشد لشاس ًذاضتِ ثبضذ

ضذیذ ًجبضذ وِ ثبؾج اص سطَح  اًؿىبس ًَس  -
 .  خیشگی چطن ضَد

 .ایجبد حشاست ًٌوبیذهٌجؽ سٍضٌبیی  -

 



 پرتًهای یًوساز

 
 ایي پشتَّب ضبهل اضؿِ ایىس،آلفب ،ثتب ٍ گبهب هی ثبضذ

توبس وَتبُ هذت ثب  .وِ داسای طَل هَد وَتبُ ٍ اًشطی ثبالیی ّستٌذ
 .ایي پشتَّب ثبؾج ثشّن صدى تشویت ضیویبیی سلَلْب هی ضَد

 :یًَسبصصیست ضٌبختی پشتَّبی احشات 
آسیجْبی هشوض خًَسبص، آسیجْبی دستگبُ گَاسش ٍ  :صٍدسساحشات -

 آسیجْبی دستگبُ اؾصبة هشوضی 

وبّص طَل ؾوش، آة هشٍاسیذ، سشطبى طًتیىی، احشات  :دیشسساحشات -
 ، سشطبى خَى  (دس پضضىبى پشتَ ضٌبس)پَست

 



 :  حفاظتی در مقابل پرتًهای یًن سازريشهای 

 

ثشای حفبغت دس ثشاثش ایي پشتَّب سٍضْبی هختلفی ٍجَد 
 :داسد ٍلی ؾَاهل ضشٍسی آًْب ؾجبستٌذ اص

ّشچِ فشد ثیطتش دس ثشاثش پشتَ ثبضذ ثیطتش پشتَ : صهبى -
 .ثشسذلزا ثبیذ پشتَ گیشی ثِ حذالل صهبى . هیگیشد

ّش چِ فبصلِ تب هٌجؽ پشتَ ثیطتش ثبضذ پشتَ : فبصلِ-
 .حذاوخش ثشسذلزا ثبیذ فبصلِ تب هٌجؽ پشتَ ثِ . ووتشاست

دس هَاسدی وِ استفبدُ اص دٍ سٍش پیطیي هیسش : حفبظ -
ًجبضذ ثبیذ اص صفحبت جبرة پشتَ ثیي افشاد ٍ هٌجؽ 

 .استفبدُ وشد 



 ريشهای حفاظتی در مقابل پرتًهای یًوساز

 وِاص لجبسْب ٍ پَضطْبی حفبغتی هٌبست ثگًَِ ای استفبدُ -

 .ًطَدفشد ّشگض ثذٍى ٍسیلِ حفبغتی ثب هٌجؽ پشتَصا سٍثشٍ   
 
-75سٍپَش سشثی ثبؾج حفبغت اص هغض استخَاى ثِ هیضاى : سٍپَش سشثی-

 .دسصذ هی ضَد 8٠

سبًتی هتشی ضؿبؼ اٍلیِ اضؿِ، اصحفبظ گٌبدّب   5دسهحذٍدُ : گٌبدحفبظ -
 .هگشایٌىِ دسویفیت تصَیش اختالل ایجبد وٌذ. حتوب استفبدُ ضَد

دسصذ اضؿِ ثِ ًبحیِ تیشٍئیذسا وبّص   9٠دساستفبدُ اصآى : تیشٍئیذحفبظ -
 .هی دّذ

دسصذ  98ثبؾج وبّص دص اضؿِ ثِ چطن ّب ثِ هیضاى : ؾیٌه سشثی -  
اصلَاصم حفبغتی دیگشهی  ... پبساٍاى سشثی،حفبظ صَست سشثی ٍ. ضَدهی 

  .ثبضٌذ



 عًامل زیان آير شیمیایی

یىی اص ؾَاهل صیبى آٍس ٍ خطش آفشیي ثشای افشاد ضبغل، 
 .استهَاد ضیویبیی 

ثصَست جبهذ، هبیؽ ،گبص ٍ ثخبس هَسد استفبدُ ایي هَاد 
  .لشاسگشفتِ ٍ یب دس جشیبى وبس تَلیذ هی ضًَذ

ٍ ًَؼ هسوَهیت ثب اًَاؼ هَاد ضیویبیی ثستگی ثِ  ضذت 
 :چْبس ؾبهل داسد

هذت توبس ثب هبدُ  ،ثذىثِ ،ساُ ٍسٍد هبدُ ضیویبیی ًَؼ  
 هبدُ ضیویبییغلػت ٍ ضیویبیی

سِ طشیك تٌفس، پَست، گَاسش ٍاسد ثذى هی ایي هَاد اص 
 .ضًَذ



 عًامل زیان آير بیًلًشیکی

 -ّپبتیت ة، ّبسی :ّبی ًبضی اص ٍیشٍس ّبثیوبسی -
 ایذص

 -سیبُ صخن :ّبی ًبضی اص ثبوتشی ّبثیوبسی -

 -.طبؾَى -سل -وضاص -ثشٍسلَص
 .تت ویَ :ثیوبسی ّبی ًبضی اص سیىٌضیب ّب -

 -وشم لالثذاس :ّبی ًبضی اص اًگل ّبثیوبسی -

 .تیفَس جشة، -ضیستَصٍهیبص
 -ّیستَپالسوَص :ّبی ًبضی اص لبسچ ّبثیوبسی -

 .وچلی-دسهبتَفیتَص -آسپشِطیلَص
 



 مًاد شیمیایی برافراد اثرات حاد یامسمه 

 

 سشطبى یبهطىَن ثِ سشطبىهَادی وِ سجت : سشطبًضا

 .هَادی وِ سجت التْبة پَست ٍچطن هیطَد: هحشن
 .هَادی وِ سجت تخشیت غیشلبثل ثشگطت ثبفتْبی صّذُ هیطَد: خَسًذُ

 .تشویجبتی وِ حسبسیت افشادسادسثشاثشهَادافضایص هیذّذ: حسبسیت صا
هَادی وِ داسای پتبًسیل احشثشسیستن تَلیذهخل هشداى،صًبى : سوَم تَلیذهخل

 .ٍ یبسضذجٌیي هیطَد
..(  وجذ،ولیِ،خًََ)هَادی وِ ثشاسگبًْبی خبظ ثذى : خبظهَحشثشاسگبًْبی 

 .احشهی وٌٌذ

  

 



 دستًرالعمل ایمىی مًاد شیمیایی

 ساهطبلؿِ وٌیذ(MSDS)ثشگِ اطالؾبت ایوٌی هَادضیویبیی 

توبم هَادضیویبیی ثبیذداسای ثشچست هؿشفی وٌٌذُ هبدُ ضیویبیی ساسؾبیت 
 .ًوبییذ

 .ٍتَصیِ ّبی وبسخبًِ سبصًذُ هبدُ ضیویبیی ساسؾبیت ًوبییذّویطِ دستَسات 
 .هَادضیویبیی آتص گیشسادٍساصگشهب،ًَسهستمین آفتبة ٍضؿلِ ًگْذاسیذ.

 .دسهٌبطمی وِ خطشاًفجبسٍاضتؿبل داسدسیگبسًىطیذ
داسای سیستن تَْیِ هَادضیویبیی سوی حتوبثبیذدسهحلی ًگْذاسی ضًَذوِ 

 .ثبضذ

 







 دستًرالعمل ایمىی مًاد شیمیایی

 
استفبدُ اصّشگًَِ هبدُ ضیویبیی حتوباصٍسبیل حفبغت فشدی استفبدُ ٌّگبم 
 .ًوبییذ

 .اصًگْذاسی هَادضیویبیی دسوٌبسدستگبّْبی ثشلی ٍجشلِ صاخَدداسی وٌیذ
ًگْذاسی هَادضیویبیی ثبیذاصهَادهمبٍم دسثشاثشخَسدگی ٍآتطگیشی غشٍف 
 .ثبضٌذ

 .ًگْذاسی هَادضیویبیی حتوبٍسبیل اطفبحشیك ًصت وٌیذدسهحل 
 .پشسٌل ثبیذآهَصضْبی الصم دسهَالؽ ثشٍصحَادث سافشاگیشًذ

 



 اقدامات ایمىی هىگام يقًع زلسله

 .آساهص خَد سا حفع وٌیذ
 .دس صَست ًطت هَاد هخبطشُ صا هَضَؼ سا فَسأ ثِ هسئَل ٍاحذ اطالؼ دّیذ

 .هشالت پس لشصُ ّب ثبضیذ
 .هشالت اجسبهی وِ هی تَاًٌذ سمَط وٌٌذ ثبضیذ

 .دستَس ؾول تخلیِ سا هشٍس وشدُ ٍ هٌتػش تَصیِ هسئَلیي ثبضیذ
 .دس صلضلِ خفیف احتوبل تخلیِ ون است

 .دس ٌّگبم صلضلِ صیش یه هیض هحىن، وٌبس دیَاس یب ستَى پٌبُ ثگیشیذ
 .چوجبتِ صدُ ٍ سش خَد سا ثب دست هحبفػت وٌیذ

اص پٌجشُ ّب یب ووذّبیی وِ هوىي است سمَط وٌٌذ ٍ ّوچٌیي سین ّبی ثشق 
 .دٍسی ًوبییذ

 



 اقدامات ایمىی هىگام يقًع زلسله

اگش ثیشٍى سبختوبى ّستیذ، اص دیَاسّب ، دسخت ّب ٍ خطَط ثشق فبصلِ 
 .ثگیشیذ

اص ساُ ( ثطوبسیذ 2٠تب )پس اص تَلف حشوت صلضلِ ، چٌذ لحػِ صجش وٌیذ 
پلِ ٍ هسیشّبی خشٍد اغطشاسی استفبدُ وٌیذ ٍ هشالت پلِ ّبی آسیت 

ثشق              دیذُ ، اضیبیی وِ هوىي است سمَط وٌٌذ ٍ سین ّبی 
 .ثبضیذ

 .خشٍد اص وجشیت ٍ فٌذن استفبدُ ًىٌیذلجل اص 
 دس هحل اهي ثوبًیذ تب هسئَلیي اؾالم وٌٌذ وِ ثبصگطت ثِ سبختوبى 

.ثی خطش است  

 


