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 )تاريخچه، تعاريف، اصول و دامنه(بهداشت حرفه اي 

 
 فرشادبهرام صنعي، دكتر علي اصغر 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هداف درس ا

 :انتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس 

 علل بوجود آمدن علم بهداشت حرفه اي و اهميت آن را درك كند 

 مشاغل و صنايعي كه شروع كننده و اجرا كننده علم بهداشت حرفه اي بودند را بشناسد 

 ه و طراح اين علم بوده اند را بشناسدافرادي را كه در تاريخ شروع كنند 

 زمان و جايگاه علم بهداشت حرفه اي در ايران را بداند 

 تعاريف بهداشت حرفه اي از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت و سازمان بين المللي كار را درك كند 

 اصول بهداشت حرفه اي را بداند 

 اهداف بهداشت حرفه اي و راه هاي دستيابي به آن را بداند 

 ياست هاي بهداشتي مرتبط با بهداشت حرفه اي در ايران را بداندس 

 .شرايط بهداشت حرفه اي و توسعه پايدار را درك كند 

 واژه هاي كليدي 

 بهداشت حرفه اي، بيماري هاي شغلي، شغل، محيط كار، عوامل زيان آور

 بيان مسئله 

 ي در جهان اتاريخچه بهداشت حرفه : الف 

ود را شناخته، در پي تالش و فعاليت بوده و طبيعتا در مسير زمان، تحوالتي را پشت                   بشر از زماني كه خ    
بزار هاي مختلف و به تبع آن تكميل اين ابزار ها يكي از مهمترين عوامل تحول در شيوه                 ا اختراع.  گذاشته است  سر
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ابزار يش آهن و ساير فلزات       رار مي گرفت و بعد ها با پيدا      ق  مورد استفاده  ابزار سنگي زماني  .  زندگي انسان است  
 جايگزين آن شد و تا موقعي كه آن ابزار جز با نيروي عضالني انسان حركت نمي كرد، ابزار دستي اساسي                       فلزي

 ليكن با ابداع كشاورزي و دامداري، آغاز شهرنشيني و گسترش شهر ها، اختراع ماشين   .  ترين عنصر توليد بوده است    

در دوره هايي كه زندگي    .  ي بس عظيم در گسترش فعاليت هاي انساني پديدار شد        الت و تجلّي عصر ماشين، انقالب     آ
بهداشت محيط  (بشر از شكار و صيد و يا كشاورزي تامين مي شد به لحاظ سادگي ابزار، عوارض وابسته به شغل                      

 نمي كرده است   ناچيز بوده است و در اكثر موارد از چند خراش يا زخم ساده تا حداكثر، شكستگي اعضاء تجاوز                  )  كار
يز به همان   ن ولي به تدريج كه صنعت پيشرفت كرد و نيروي محرّكه مكانيكي و الكتريكي بوجود آمد خطرات                    

 .نسبت افزايش يافت

 در آثار خود از درد هاي شكمي قولنج مانندي در بين كارگران               ابوعلي سينا  و   سقراطبراي اولين بار     
    جالينوس.  د در رنگ هاي مصرفي و خواص سمي آن ارتباط داشته است          نقاش نام برده اند كه مسلما با سرب موجو       

(Galen) اغان نامبرده استد ز بيماري هاي معدنچيان واب. 
 

 قرن شانزدهم 

ر باره بيماري هاي شغلي كارگران ذوب آهن، فلزات        د (Paracelsus)  پاراسلوس  و (Agricola) اگري كوال
 يكسال بعد از    1556كتاب آگريكوال در سال     .  جيوه آثاري به جاي گذارده اند    و بيماري هاي معدنچيان و مسموميت      

 . منتشر شد1567مرگ او و كتاب پاراسلوس در سال 
 

 قرن هفدهم 

  سقراط در  “:  معروف ترين جمله را در رابطه با بهداشت حرفه اي عصر خود بيان كرد                :  برناردو رامازيني 

.  . ن شما چقدر است ؟ چند روز است بيماريد ؟ اشتهاي شما چگونه است، و                وقع حضور بر بالين بيمار مي پرسيد س      م
 Demordis كتاب بيماري هاي شغلي  (”شغل شما چيست ؟   “من مي خواهم به گفتة او اين عبارت را اضافه كنم           .  

Artificum Diatriba  ( 
ت ها، حلبي ساز ها و دباغان     يماري هاي كوزه گرها، شيشه گرها، نقاش ها، شيميس    ب رامازيني در كتاب خود از    

با مطالعه آثار اين    .  وي لزوم استراحت را در فواصل كار توصيه مي نمايد         .  و مشاغل گوناگون ديگر نام برده است       
 . دانشمند بزرگ به كساني كه او را پدر طب شغلي ناميده اند كامال حق مي دهيم

 
 قرن هيجدهم 

سل ستون  (ه نام او به علت پت         ك (Thomas Percival Pott) توماس پرسيوال پت  در انگلستان   
ه اطفالي كه جهت پاك كردن دودكش بخاري ها وارد آن مي شوند به سرطان               ك مشهور است متوجه شد   )  مهره ها

 .پوست بيضه مبتال مي شوند

زشك و دانشمند انگليسي از مسموميت سرب نزد نقاشان     پ (Charles Turnur Thackrah)  دكتر تاكرا 
 . به بيماري سنگتراشان اشاره نمودتيسوتدر قرن هيجدهم در سويس . م برده استمنازل نا
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 قرن نوزدهم و بيستم 

 منتشر كرد به بيماري هاي شغلي اشاره نموده        1908 در كتاب خود كه در سال        توماس اليور در انگلستان   
ت سرب كه به كمك     ر كتاب خود به نام جذب و مسمومي        د (Thomas moris legge) كتر توماس لِگ  د .است

 منتشر كرد به مضرّات اين فلز اشاره مي نمايد و متعاقب او در آمريكا مسموميت فسفر                 1912دكتر گادباي در سال     
كه در نظر گرفتن     در زمان جنگ جهاني دوم مسئولين كارخانه ها به اين نكته پي بردند           .   را جلب مي كند   اندريونظر  

س از جنگ   پ .لم از لحاظ بدني و رواني امر افزايش توليد ميسر نمي باشد           شرايط صحيح كار و داشتن كارگران سا       
اين احتياج به وسيله جامعه غير نظامي نيز احساس شد و صاحبان كارخانه ها جهت تامين بهداشت و سالمت                        

 .ه تاسيس سرويس هاي طبي در محيط كارخانه و كارگاه ها نمودندب كاركنان خود اقدام

  حرفه اي در ايران ب ـ تاريخچه بهداشت

 وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل و قانون موقت كار را تدوين نمود و در سال                     1325در مرداد سال    
 قانون مزبور با اصالحات و تغييراتي به صورت قانون به تصويب رسيد و اجراي وظايف مربوط به بهداشت و                     1337

در وزارت كار و امور اجتماعي وقت        .  رسي كار قرار گرفت   ايمني مندرج در قانون كار وقت به عهده اداره كل باز            
 .ادارات زير جهت حفظ سالمت و بهداشت كارگران ايجاد گرديد

  ـ اداره كل بازرسي كار  1

 : اين اداره كل داراي چند اداره به شرح زير بوده است 

اندارد ها و آيين نامه هاي الزم     اين اداره مسئول همكاري و نظارت در تهيه و تدوين است              :  ـ  اداره بهداشت كار    
همچنين تهيه و تنظيم برنامه هاي     .  جهت پيشگيري از بيماري هاي حرفه اي و بهبود محيط و شرايط كار بوده است            

بازرسي بهداشتي از كارگاه ها و تعيين خط مشي بازرسان بهداشت حرفه اي در نقاط مختلف و كنترل اجراي آن را                     
 .به عهده داشته است

 اين اداره مسئول تهيه آيين نامه هاي حفاظتي براي كارگاه هاي مشمول قانون كار وقت                :ره ميزان هاي كار    ـ  ادا  
ررسي برنامه و نقشه هاي كارگاه هاي       ب مطالعه و تحقيق در زمينه استاندارد هاي حفاظتي موجود در كشور،               

 .جديدالتاسيس و يا در حال گسترش بوده است

 اين اداره مسئول بررسي، تجزيه و تحليل پيشنهادهاي واحدهاي استاني و                : كار   ـ  اداره نظارت و هماهنگي      
موزشي بازرسان كار   آ شهرستاني هماهنگ كننده در امر روش هاي بازرسي كار، تنظيم كننده برنامه هاي كوتاه مدت            

 .و همكاري با اداره ميزان هاي كار در تهيه و تدوين آيين نامه هاي حفاظتي بوده است

 
  آشنايي با اداره كل بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت و نحوه تشكيل و فعاليت آن   ـ2

 سابقه و تشكيالت  

قت، اداره بهداشت محيط كار در تشكيالت اداره         و  در حوزه معاونت فني وزارت بهداشت       1346در سال   
عتي در اداره كل    ، اداره طب صن   1349 و   1348،  1347كلّ بهداشت محيط پيش بيني شد و سپس در سال هاي             
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 1352 و   1351،  1350سپس در سال هاي    .  خدمات بهداشتي حوزه معاونت فني وزارت بهداري وقت تاسيس گرديد         
، اداره بهداشت محيط كار به بهداشت محيط كار و هوا تغيير نام داد و اداره طب صنعتي همچنان به                    1353تا اوايل   

 حوزه معاونت امور بهداشتي و جمعيت و تنظيم خانواده وزارت              در 1350در اواخر دهه    .  وظايف خود ادامه مي داد   
بهداري وقت اداره بهداشت حرفه اي در دفتر خدمات بهداشتي ويژه كه بعدا به اداره كل خدمات بهداشتي ويژه                       

 .تغيير نام داد تشكيل گرديد

روي كار و محيط    ر ني ب  وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت وقت مشتركا           1362تا قبل از سال     
به منظور جلوگيري از دو باره كاري و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات براي حفظ و باال                   .  كار نظارت و مراقبت داشتند    

مسائل بهداشتي محيط كار و كارگر، از وظايف        .   در هيئت دولت   3/10/62المت شاغلين، طي مصوبه مورخ      س بردن
د و جهت انجام اين وظيفه خطير، اداره كل بهداشت حرفه اي            وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شناخته ش       

وناگون جامعه را عهده دار گرديد و با        گ تشكيل و مسئوليت حفظ و ارتقاء سالمت نيرو هاي شاغل كشور در مشاغل           
، به  1369سال   توجه به تصويب قانون جديد كار توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسالمي ايران در               

وزارت آموزش پزشكي عهده دار بهداشت و درمان كارگران و           ، درمان و  وزارت بهداشت  قانون كار،    85حكم ماده   
 . مسئول ايمني كارگران گرديدكار و امور اجتماعي

 
  ـ سياست هاي كلي بهداشت حرفه اي در ايران  3

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 43 و 29ـ  تحقق اهداف عالي اصول 

 نه امكانات بهداشتي ـ درماني كشور كه از عوامل مهم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است ـ  توزيع عادال

 ـ  ارتقاء سطح سالمت كارگران 

 ـ  گسترش فرهنگ خدمات بهداشتي 

 ـ  جلب مشاركت كارفرما جهت تامين حفظ و ارتقاء سالمت كارگران 

 ـ  آموزش هرچه بيشتر كارگران 

زمان جهاني بهداشت، جهت تامين سالمت براي همه، حتي االمكان در نزديكترين محل             ـ  تحقق اهداف عالي سا     
 كار با زندگي 

 ج ـ اصول بهداشت حرفه اي 

  ـ شناسايي 1

. اولين قدم در عمليات اجرائي بهداشت حرفه اي شناسايي است و از مراحل مختلفي تشكيل مي گردد                   
با انجام اين   .  .  .  خطر و مزاحم، تخمين شدت خطر و افراد در معرض            بازديد اوليه، تشخيص فرآيند، تعيين منابع        

مواد اوليه، مواد بينابيني، و      .  مرحله، طي يك بازديد مقدماتي، خصوصيات كلي كار، محيط كار شناسايي مي شود              
عاقبا با در   توليد نهايي شناسايي و بر حسب كار، مواد و تجهيزات بكار گرفته شده، منابع احتمالي خطر تعيين و مت                    

ولويت بندي شده و مقدمات اجرائي مرحله        ا (Work Load)  نظر گرفتن شدت خطر، افراد در معرض، نوع كار         
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 .بعدي، كه اندازه گيري است فراهم مي شود

  ـ اندازه گيري 2

عيين افراد در معرض و باالخره تعيين كارآيي        ت به منظور نشان دادن ميزان و شدت خطر، محل هاي آلوده،         
 .اقدامات كنترلي به كار گرفته شده و موجود در محيط كار اندازه گيري صورت مي گيرد

 
بدين منظور ممكن است    .  اولين اقدام پس از مرحله شناسايي، تعيين حدود نسبي عامل زيان آور است               

ري، مكالمه  در شرايطي كه به فاصله يك مت      .  (كارشناس بهداشت حرفه اي با استفاده از تجربيات خود عمل نمايد          
و يا با استفاده از     ).  عادي، بدليل سر و صدا امكان پذير نباشد، ميزان صدا باالتر از حد استاندارد تخمين زده مي شود                

وع آلودگي هاي شيميايي و حدود نسبي آن ها تعيين مي گردد و اقدام              ن Detector tube  وسائل ساده اي مانند  
 .عملي تعيين ميزان آلودگي مي باشدبعدي، تعيين و فراهم كردن ابزار و روش 

 
اندازه گيري معموال به دو صورت محيطي و بيولوژيك صورت مي گيرد كه هر يك به نوبه خود به اشكال                   

 .مختلف به مورد اجرا در مي آيد

 ) ارزشيابي( ـ تفسير نتايج و تعيين خطر 3

ورت مجرد معني و مفهومي ندارند      اعداد حاصل از اندازه گيري هاي محيطي و بيولوژيك به تنهايي وبه ص           
بر همين اساس استاندارد هاي بهداشت      .  و بايد كه آن ها را با ميزان ها، مورد تفسير و تجزيه و تحليل قرار داد                   

 .حرفه اي مطرح مي گردد

 
وجود هر عامل به اصطالح زيان آور در هر اندازه و مقدار براي سالمت افراد در معرض، خطرناك و زيان                     

يشتر باشد و   ب (Threshold Limit Volume)  حد تعيين شده استاندارد   اهد بود مگر آنكه ميزان آن از        آور نخو 
 ساعت در هفته براي سال ها بدون        40 ساعت در روز و       8مقداري است كه اكثر افراد معمولي مي توانند به مدت            آن  

 .نگراني در معرض آن قرار گيرند

و قابليت هاي جسمي افراد مي تواند زمينه ساز بيماري ها در            )  سختي كار (اگر چه در مواردي نوع كار         
 .شرايطي كه حتي عامل زيان آور در حدي كمتر از استاندارد است نيز باشد

  ـ اقدامات كنترلي 4

ا استاندارد هاي مربوطه و با در نظر گرفتن شرايط كار،            ب پس از مقايسه و تطبيق ميزان عامل زيان آور          
 . فيزيولوژيك افراد، اقدامات كنترلي به مورد اجرا در مي آيدقابليت هاي جسمي و

 : معموال اقدامات كنترلي شامل موارد زير است 

حذف منابعي كه ايجاد خطر مي نمايند و جايگزيني منابع كم خطر به نوعي كه به فرآيند كار                   (جايگزيني   •
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 ) لطمه اي وارد نياورد

حدوده هاي بسته اي كه تعداد افراد در معرض را به حداقل           قرار دادن منابع خطرساز در م     (محصور كردن    •
 ) ا حذف نمايدي ممكن رسانده و

كه از طريق اجراي يك سري فعاليت هاي جانبي در منابع توليد آلودگي، ميزان آن ها                  (ترميم و بهبود      •
 ) كاهش مي يابد

 يجاد فاصله و موانع ا •

 تهويه  •

 وسائل حفاظت فردي  •

  جهاني بهداشت سازمان ILO تعريف سازمان بين المللي كارد ـ بهداشت حرفه اي به 

  باالترين درجه از سالمت جسمي، روحي و اجتماعي شاغلين در كليه مشاغلحفظ و ارتقاء •

  استشرايط كاره سالمت آنان در معرض خطرات ناشي از ك مراقبت از شاغليني •

 .تهديد مي كند ط كار، سالمت آنان را در محيعوامل زيان آورمراقبت از شاغليني كه  •

 هـ ـ  اهداف بهداشت حرفه اي 

 تامين و ارتقاء بهداشت و سالمت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين  •

 پيشگيري از بيماري ها و حوادث ناشي از كار •

 . تطابق شرايط كار با انسان به منظور كاهش اثرات و ابزار كار بر سالمت انسان •

 اشت حرفه اي و ـ  راه هاي دستيابي به اهداف بهد

كارگر قبل از استخدام معاينه شده تا متناسب با توانايي ها و وضعيت جسمي و سالمتي او به كار گمارده                      •
 شود

 رايط كار و آزار هاي ناشي از آن بررسي و در صورت مخاطره آميز بودن رفع يا كنترل گرددش •

 رس و حوادث جلوگيري شوده نحوي رعايت شود كه از خستگي زودب تطبيق كار با كارگر و بالعكس •

 نظارت بر سرويس هاي بهداشتي در محيط كار مستمرا صورت گيرد •

 علل غيبت از كار بررسي و با رعايت اصول بهداشتي از تكرار آن جلوگيري شود •

 استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي به شاغلين آموزش داده شود •

 .متي شاغلين انجام شودبراي تعيين وضعيت سال) سالي يكبار(معاينات دوره اي  •

 ز ـ نقش بهداشت حرفه اي در توسعه پايدار

بنابر اعالميه كنفرانس عالي ريو توسعه پايدار به عنوان يك استراتژي براي برآورد نيازهاي جمعيت                     
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وي سالمت انسان و محيط زيست و بدون به مخاطره انداختن منابع آيه                 ر سوئي موجود دنيا بدون داشتن آثار     
براساس اين اعالميه،   .  آينده در نظر گرفته مي شود     نابراين بدون به خطر انداختن قابليت هاي توليد در        جهاني و ب  

انسان ها نقش محوري در ارتباط با توسعه پايدار بر عهده داشته و مستحق برخورداري از يك زندگي بارور و سالم                      
 .هماهنگ با طبيعت مي باشند

ات فوق در واقع ايفاي نيازهاي مادي با كار و ديگر فرآيند هاي               در مبحث بهداشت حرفه اي تغيير عبار      
توليدي بدون ايجاد خطر براي سالمتي انسان، اكوسيستم، منابع پايه، بهداشت جامعه، در كوتاه مدت يا بلند مدت                    

بهداشت حرفه اي به عنوان عنصري اساسي يك بعد بهداشتي و اجتماعي از اصل توسعه پايدار را                     .  خواهد بود 
جموعه اي از فعاليت هاي كليدي است كه رسيدن به          م تشكيل مي دهد و مسلما عملكرد هاي بهداشت حرفه اي        

 .توسعه پايدار را تسهيل مي كند

 
 نقش محوري بهداشت حرفه اي در توسعه پايدار

 پيشگيري از حوادث، آسيب ها و بيمارهاي شغلي و حفاظت كارگران در مقابل فشار هاي                  )1
وجود و به حداقل رساندن كاهش        م مي و رواني بر استفاده بهينه از منابع محدود            بيش از حد جس    

 .غيرضروري منابع مادي و انساني داللت دارد

كنولوژي همراه با مصرف انرژي     ت هدف از محيط كار ايمن و سالم، بكارگيري ايمن ترين          )  2
ورها قوانين مربوط به بهداشت      كم، ايجاد آلودگي كمتر و توليد مواد زائد كم مي باشد و در اغلب كش                 

 .حرفه اي بر استفاده از بهترين تكنولوژي كه دسترسي به آن نيز ممكن باشد، تاكيد دارد

حصوالت، بهره وري و فرآيند     م بكارگيري اصول بهداشت حرفه اي موجب افزايش كيفيت       )  3
ين پيشگيري از اثرات    مديريت گرديده و بنابراين در ممانعت از افت غيرضروري انرژي و مواد و همچن                

 .ر روي محيط زيست نقش موثري خواهد داشتب ناخواسته

اغلب مخاطرات محيط از محيط هاي كاري همچون صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و                  )  4
كارشناسان و ديگر افراد مسئول در امر بهداشت حرفه اي به خوبي از فرآيند ها و               .  خدمات، ناشي مي شوند  

ميز باشد، آگاهي دارند و اغلب اين اطالعات در           آ ي محيط زيست مخاطره   عواملي كه ممكن است برا     
مراحل اوليه بروز مشكل در اختيار آن ها قرار مي گيرد و بنابراين قادرند پيشگيري هاي اوليه را انجام دهند                  

 .در غير اين صورت عناصر مخاطره آميز در محيط پراكنده خواهند شد

.  كه مشكالت ناشي از سيستم هاي توليدي مطرح مي شود        در مورد حفاظت محيط زيست وقتي     
 به همين .  كارايي و صرف هزينه مورد تاييد قرار گيرد        انتظار مي رود كه عملكرد بهداشت حرفه اي از نظر       

نظور در برخي كشور هاي صنعتي فعاليت هايي را براي برقراري ارتباط نزديكتر بين بهداشت حرفه اي و                 م
 .از نموده اندبهداشت محيط زيست آغ

دف از خدمات بهداشت حرفه اي تامين سالمت و استفاده بهينه از توان كاري و رفاه                    ه )5
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وجود نيروي كار سالم، بارور و با انگيزه عامل كليدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي               .  كارگران مي باشد 
 كاال ها و همچنين    و  مواد بعالوه بهره وري و كيفيت باالي كار مي تواند توليد سالم           .  محسوب مي شود 

 .اقدام عملي دستيابي به اصول توسعه پايدار را تضمين نمايد

اكثر مخاطرات زيست محيطي ابتدا در محيط هاي كاري و يا جمعيت هاي كارگري مورد                 )  6
بنابراين بهداشت حرفه اي در همان نقطه شروع يك سيستم، اعالم خطر براي              .  شناسايي قرار مي گيرند  

اطرات زيست محيطي را فراهم مي كند كه مي توان براساس آن مدل هاي موثري براي                    خم تعيين
 .فعاليت هاي پيشگيري ارائه نمود

افراد بزرگسال در محيط كار در معرض عوامل زيان آور شيميايي، فيزيكي،              %  50بيش از   )  7
در اين مورد براي    .  يرندرار مي گ ق بيولوژيكي، ارگونوميكي يا استرس هاي رواني و فشار كاري بيش از حد           

 .دستيابي به يك زندگي سالم و بارور مي توان از بهداشت حرفه اي به عنوان ابزاري مناسب بهره گرفت

ضعيت كلي محيط زيست و اكوسيستم به طور مستقيم و غير مستقيم بر روي بهداشت                  و)  8
بنابراين يك ارتباط دو    .  ذاردكارگران در مشاغل مختلف كشاورزي، معدن و ماهيگيري و توليد تاثير مي گ            

يگر وجود  د جانبه بين ايمني و بهداشت حرفه اي از يك طرف و توسعه پايدار توام با محيط سالم از طرف                  
 .دارد

با توجه به اهميت رفاه افراد و براي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع و كشورها، خط                     )  9
پذير ساخته و آن ها را قادر مي سازد كه هزينه زندگي  مشي وجود دارد كه دستيابي هر فرد را به كار امكان            

باال بودن آمار شاغلين، يك عامل كليدي در توسعه پايدار و ايمن              .  خود و خانواده شان را تامين نمايند       
راي ب كشورها محسوب مي شود، در حالي كه افزايش نرخ بيكاري و تبعات منفي آن عاملي تهديد كننده                 

 .وداين توسعه به شمار مي ر

 اختصاصا در كشورهاي در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سالمتي و بهره                    )10
بنابراين وضعيت زندگي اعضاي آن متاثر از اقدامات بهداشت حرفه اي            .  ن خواهد بود  آ وري نيروي كار  

شديدي هداشت و كاهش توان كاري، بحران       ب خواهد بود در غير اين صورت با توجه به پايين بودن سطح           
 .دهندمي  در خانواده بوجود آورده و به طور غير مستقيم بهداشت، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثير قرار

 ح ـ پيشنهادها  

با توجه به اهميت بهداشت حرفه اي، الزم است اساتيد محترم دروس بهداشت حرفه اي در حين تدريس                  
ان و تعاريف آن از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت و             مباحث به اهميت اين علم، تاريخچه آن در جهان و اير              

 در ضمن متخصصين اين رشته نيز نياز به تبادل اطالعات علمي و             و سازمان بين المللي كار، تاكيد بيشتري بنمايند      
اجرايي بيشتر داشته و در شرايطي كه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به سرعت در حال                       

ارتباط ميان توسعه پايدار با سالمت نيروي كار در جامعه امري است كه كمتر به آن توجه شده                      .  شدوقوع مي با 
عنايت به اين مبحث و روشن شدن اذهان عمومي و مسئولين مسلما در تامين شرايط بهداشتي محيط كار،                    .  است
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 .سالمت شاغلين و در نهايت شكوفايي اقتصادي تاثير انكار ناپذيري دارد

  خالصه 

 : بهداشت حرفه اي عبارت است از 

 ارتقاء و حفظ باالترين درجه از سالمت جسمي، روحي، اجتماعي شاغلين در كليه مشاغل  

 مراقبت از شاغليني كه سالمت آنان در معرض خطرات ناشي از شرايط كار است  

 مراقبت از شاغليني كه عوامل زيان آور، سالمت آنان را در محيط كار تهديد مي كند 

 هدف از خدمات بهداشت حرفه اي 

ز بيماري هاي ناشي از كار، پيشگيري از معلوليت ها، استفاده         ا تامين ايمني، بهداشت محيط كار، پيشگيري     
وجود نيروي كار سالم، بارور و با انگيزه عامل كليدي براي             .  بهينه از توان نيروي كار و تامين رفاه شاغلين است          

ايدار پ وب مي شود بعالوه بهره وري و كيفيت كار و توليد سالم كه ضامن توسعه              توسعه اقتصادي و اجتماعي محس    
 .است را نيز به همراه دارد

 منابع  
  1381 ـ  مستندات و مدارك موجود در دفتر سالمت محيط كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سال 1

 
2 ) GLOBAL STRATEGY ON OCCUPATIONAL HEALTH FOR ALL, WHO, 1995   
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 ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از كار

 
 دكتر جواد عدل

 ه علوم پزشكي دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگا

 

 هداف درس  ا

 

   : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا

 خطر را تعريف كند 

 نحوه شناسايي خطر را شرح دهد 

 چگونگي ارزيابي خطرات را توضيح دهد 

 نحوه از بين بردن يا حذف خطر را شرح دهد 

 طرح ها و دستگاه هاي ايمني را نام ببرد 

 ه از طرح هاي فرار و بقاء را توضيح دهدچگونگي استفاد 

 سيستم ها و دستگاه هاي امداد را نام ببرد 

 انواع تكنيك هاي شناسايي خطرات را نام برده هريك از آنها را توضيح دهد 

 كاربرد تكنيك تجزيه و تحليل خطاهاي كاري را بيان كند 

 
 

 واژه هاي كليدي  

 ايمني، كار، خطر، بيماري هاي ناشي از كار

 مقدمه 

ر زبان عاميانه كار به صورت آنچه كه فرد به عنوان يك شغل انجام مي دهد تا درآمدي داشته باشد                        د
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ولي به عبارت دقيق تر، كار عبارتست از استفاده از جسم و فكر يك فرد براي انجام يا ساختن                       .  تعريف مي شود 
ر انجام هر كاري هدفِ بدست      د  رست كه بش  طبيعي ا ).  1(چيزي بشرط آنكه جنبه استراحت و بازي نداشته باشد           
وقتي از فكر و جسم انسان به خوبي و به درستي استفاده              .  آوردن نتيجه بيشتر و بهتر و مرغوبتر را دنبال مي كند          

اگر تجهيزات و ابزاري كه براي سرعت بخشيدن به انجام          .  بود  شود نتيجه كار بهتر و بيشتر و مورد پسندتر خواهد         
تن كار هاي عظيم مورد استفاده انسان قرار مي گيرند بخوبي نگهداري شده و همواره آماده ارائه                 كار و ممكن ساخ   

ت در  دق.  خدمات باشند نتيجه حاصل از كار را براي زمان هاي طوالني تداوم بخشيده و ازدياد آنرا ميسر مي سازند                  
دقت در كيفيت انجام خودِكار و محصول       انتخاب و كيفيت مواد و مصالح مورد استفاده در انجام كار و همين طور                

به همين دليل امروزه مسايل و موضوعات مختلفي        .  بدست آمده درجه تقاضا و مقبوليت محصول را افزايش مي دهد         
، روش هاي كاري   .  .  .)هاي جسمي و ذهني و       اييشامل انتخاب، دانش، آموزش، مهارت و توان       (چون نيروي كار    

، تجهيزات و ابزار    .  .  .)ظور دستيابي به روش هاي ساده، ممكن، كارآ و كم هزينه و             مطالعه و تغيير روش ها به من     (
و كيفيت  .  .  .  .)  نگهداري و    شامل طراحي و ساخت مناسب، روش هاي استفاده بهينه، برنامه هاي تعمير و             (كار  

قرار گرفته و به صورت     بسيار مورد توجه    .  .  .)  اد مصرفي، مياني و محصول، كيفيت انجام كار و           موشامل كيفيت   (
 . رشته هاي خاص مورد مطالعه پيوسته انسان مي باشند

اما نكته اي كه قابل ذكر است اينكه وقتي انسان در انجام كار به ميزان بسيار ناچيزي از درستي انجام كار                    
 نتيجه كار لطمه    )اري از موارد اين دور شدن كامال غيرعمد و بعضا به داليلي اجباري است             سيكه در ب  (دور مي شود   

يا اينكه وقتي در انتخاب مواد اوليه و        .  آنطوريكه بايد بهتر و بيشتر و مورد پسندتر باشد نمي گردد          بزرگي مي خورد و  
منجر به  )  باشد.  .  .  فيايي، سياسي و    راكه مي تواند بداليل اقتصادي، جغ    (كيفيت آنها دقت كافي مبذول نمي گردد        

مواقعي كه ابزار و تجهيزات كار بخوبي نگهداري نشده و             .  جه كار مي گردد  پايين آمدن كيفيت محصول و نتي       
بدرستي مورد استفاده قرار نگيرند ضمن كوتاه شدن عمر كاري آن ها در بعضي مواقع شكستگي، فرسودگي و از كار                   

پايين آمدن  همه اين اتفاقات يعني     .   لطمه وارد شدن به اهداف انسان مي گردد       عثافتادگي زودرس پيش آمده و با     
كيفيت محصول و نتيجه كار و كم شدن آن نسبت به تالشي كه براي انجام كار مبذول شده، از همان ابتدا كه                          

سان قرار  انبشر شروع به كار نموده وجود داشته است و به همين دليل يكي ديگر از موضوعاتي كه مورد توجه                        
 .گرفته ايمني كار مي باشد

 بوده كه در انجام هر كاري جنبه ايمني آنرا مورد مطالعه قرار داده و از                    ز همان آغاز بشر به فكر اين       ا
اتفاقاتي كه منجر به كاهش ميزان محصول يا نتيجه كار و پايين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تالش هاي                       

كار را بخوبي   ثال زير توجه انسان اوليه به ايمني          م  .ر ميگردند جلوگيري نمايد   افراوان صرف شده براي انجام ك      
 .نشان مي دهد

شر اوليه وقتي تالش نمود كه سنگي را با كمك نيروي بازو طوري بشكند يا باصطالح امروزي طوري                    ب
بتراشد كه لبه نسبتا نازك و تيزي داشته باشد تا بتواند مثال بدن حيوان شكار شده را ببرد خيلي زود متوجه شد كه                        

مه به دست او شده است و لذا با          صددست گرفته بود باعث وارد شدن       پس از انجام كار، آن قسمت از سنگ كه ب          
اين همان فكر و توجه به ايمني كار         .  پيچيدن برگ درخت به دور آن ميزان صدمه وارده به دست را كاهش داد               

 .مي باشد
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  يمني كارا

هش ميزان  در مقدمه اشاره شد ايمني كار يعني تالش براي جلوگيري از آنچه كه باعث كا                  مانطوريكهه
. محصول يا نتيجه كار و پايين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تالش هاي صرف شده در انجام كار ميگردد                        

ريسك هاي مختلف  ل  امروزه ايمني كار به صورت هاي مختلفي چون پيشگيري از حوادث يا داشتن سطح قابل قبو               
 ـاريف عبارتسـت از ميـزان يا درجـه فرار از خطرات        يكـي از بهتـرين تع   .  موجود در انجـام كار تعريف شـده اسـت      

)Degree of freedom from hazards  (سمت اصلي در اين تعريف، فرار از خطرات مي باشد و كلمه ميزان يا              ق
 .ه مثالي كه در مورد بشر اوليه در مقدمه اشاره شد توجه كنيد              ب.  درجه براي تعيين محدوده و مرز بكار رفته است         

مي توانست براي جلوگيري يا كاهش ميزان صدمه به دست يك يا چند برگ درخت را روي دسته سنگ                   شر اوليه   ب
طبيعي است كه هرچه تعداد برگ هاي درخت پيچيده شده بيشتر باشد ميزان صدمه به دست در حين انجام                   .  بپيچد

ام راحت و درست كار به       انعي در انج   م از طرف ديگر زياد شدن تعداد برگ هاي پيچيده شده          .  كار كمتر مي شود  
بنابراين به خود آن انسان اوليه بستگي داشت كه تصميم گرفته و از يك يا چند برگ درخت استفاده                    .  شمار مي آيد 

. نگ با چند اليه برگ برمي آمد و برعكس        س اگر دست هايش بزرگ و قوي بود بخوبي از عهده گرفتن دسته          .  نمايد
كارخانه، هر سازمان و هر كشوري بايد خود تصميم بگيرد كه              هر صنعت، پس مي توان گفت كه هر شخص، هر       

اين بستگي درجه يا ميزان ايمني به خود هر سازمان و كشور             .  ميزان يا درجه فرار از خطرات يا ايمني چقدر باشد          
 ي است كه موجب شده تا امروزه ايمني نتواند، همانند كيفيت و محيط زيست به صورت                 يليكي از عمده ترين دال    

تصميم گيري در مورد اين ميزان يا درجه ايمني به عوامل مختلفي مربوط               .  استاندارد هاي بين المللي مطرح شود    
  : مي شود كه عبارتند از

 
عت يا سازمان باالتر باشد بيشتر تمايل        ن هرچه سطح دانش و آگاهي يك فرد، ص          :انش و آگاهي    د)  1

ثال اگر در صنعتي ميزان صداي موجود باال باشد و افراد مشغول به              م.  ببرد خواهد داشت كه ميزان ايمني را باالتر      
كار و مسئولين صنعت، به موضوع آلودگي صدا و اثرات آن در سالمتي انسان ها و حد مجاز قرار گيري در معرض                       

ن در غير اي  .  ، آگاهي داشته باشند طبيعي است كه به فكر رفع و كنترل صدا خواهند بود                ارصدا در طول ساعات ك    
 .صورت اصال به وجود صدا پي نخواهند برد

 
 اگر صنعت مورد نظر، امكانات مالي خوبي نداشته باشد با وجود تمايل مسئولين               :وانايي هاي مختلف   ت)  2

و كنترل خطر آلودگي صوتي امكان انجام كار مهمي ممكن نخواهد             و افراد مشغول به كار در آن صنعت براي رفع         
 امكانات نظير امكانات فيزيكي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژيكي به صورت مانعي در باال              به همين ترتيب ساير   .  بود

با .   ميزان يا درجه ايمني، نشانگر آن است كه ايمني قابل اندازه گيري است               .بردن درجه فرار از خطر خواهند بود       
 معين ساخت و هم با       تعيين مقدار آن هم مي توان وضعيت ايمني يك صنعت يا سازمان را در يك زمان خاص                  

جه ايمني  درمقايسه وضعيت ايمني موجود در دو زمان مختلف در مورد برنامه هاي ايمن سازي و ارتقاء سطح يا                      
 .ار نظر نمودهصنعت يا سازمان در دوره محدود به دو زمان مزبور اظ
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 )Hazard Identification (ناسايي خطراتش

 ابتداي تعريف ايمني به قسمت اصلي آن يعني فرار از           س از روشن شدن مفهوم ميزان يا درجه در             پ

 راي آنكه بتوان از خطرات دوري كرد يا باصطالح از آن ها فرار             ب  .خطرات يا دوري گزيدن از خطرات مي پردازيم       

  : كرد بايد در وهله اول آن ها را شناسايي نمود و قبل از هر چيز بايد خود خطر را تعريف كرد
 

 تعريف خطر

 داراي پتانسيل يا بالقوه گي وارد آوردن آسيب بدني و خسارت مالي به انسان باشد را خط                     شرايطي كه 
  : اشاره نمود طر داراي انواع مختلفي است كه از آن جمله مي توان به خطرات زيرخ. مي نامند

 
 انند تغيير فاز، انتقال گرما، تبخير و ايجاد سرما م)Physical hazards (طرات فيزيكيخ) 1
انند قابليت اشتعال، قابليت انفجار، ناپايداري و ميل           م )Chemical hazards  (طرات شيميايي خ)  2

  تركيبي فراوان

ر ماده شيميايي يا هر جسم ديگري كه طبق          ه )Health hazards  (طرات تهديد كننده سالمتي   خ)  3
ا ي)  Acute effects  (ء آني اثرات سو   مدارك علمي موجود مي تواند در هنگام قرارگيري انسان در معرض آن ها             

از جمله مواد شيميايي مزبور مي توان به انواع زير          .  ر سالمتي انسان داشته باشد    د)  Chronic effects  (درازمدتي
واد تحريك  م،    reproductive toxins  اي)  toxic agents  (، مـواد سمـي  Carcinogen  مـواد:  اشاره كــرد 

، مـوادي كه بـه كبد صدمـه      )Sensitizers    (واد حساسيت زا  م،  )  Corrosives  (واد خورنده م)  irritants  (كننده
، مواديكه روي سلول هاي     )nephrotoxins  (، مواديكه به كليه ها آسيب مي رسانند       )  hepatotoxins  (مي زنند

يه ها، د آسيب رسان به ر     ا، مواديكه در مكانيسم توليد خون اثر سوء دارند،  مو            )  neurotoxins  (عصبي اثر دارند  
  .پوست و چشم ها

 
بعضا .  نابراين شناسايي خطرات يعني شناسايي و تشخيص شرايط موجود در محيط كار يا زندگي انسان               ب

اين شرايط به آساني قابل تشخيص مي باشند و متخصصين ايمني، همانند يك پزشك به هنگام رويارويي با يك                    
ين نوع  ا  .حيط كار، بسياري از خطرات را تشخيص مي دهند       بيمار، با مشاهده دقيق يك فعاليت يا يك وضعيت يا م          

خوانند كه درست شبيه      مي  Walking, talking through methodشناسايي خطر را اصطالحا تحت عنـوان       
 شرايط هم هستند كه به آساني قابل تشخيص         زبسياري ا .  ويزيت و معاينه كردن بيمار توسط يك پزشك مي باشد        

درست نظير پزشكي كه براي     .  ز به استفاده از روش هاي پيچيده، پرهزينه و زمان بر دارند            و شناسايي نبوده و نيا    
ابهي  مشتشخيص بيماري نياز به نمونه برداري و انجام آزمايش هايي دارد، در شناسايي خطرات هم روش هاي                     

 ج و با گذشت زمان در      روش يا تكنيك شناسايي خطرات وجود دارد كه به تدري          127امروزه نزديك به    .  وجود دارند 

بعضي از اين تكنيك ها خطرات خاصي را مورد شناسايي قرار           .    جريان توسعه علم ايمني ابداع و بكار برده شده اند         
ر جدول شماره   د  .ه يك فعاليت يا دستگاه خاص بوجود آمده اند       قومي دهند و بعضي ديگر براي شناسايي خطرات بال       

 . ارائه شده است ـ  اسامي تعدادي از اين تكنيك ها1
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  ـ اسامي تعدادي از تكنيك هاي شناسايي خطر1جدول 

 نام تكنيك شرح موارد كاربرد

در مورد مشاغلي چون جراحان، 
خلبانان و كنترل كننده هاي اطاق 

 .فرمان صنايع، كاربرد دارد

اين تكنيك، تداخل بين انسان و 
ماشين را بررسي مي كند و 

جام خطاهاي بالقوة انسان را در ان
 وظايف، شناسايي مي نمايد

 تجزيه و تحليل خطاهاي كاري

Action Error Analysis

در كليه سيستم هايي كه داراي 
مانند . انرژي هستند كاربرد دارد

 فرايندهاي شيميايي

جريان انرژي هاي مختلف را 
رديابي كرده و جريان هاي 

 ناخواسته را مشخص مي سازد

 رديابي انرژي و تجزيه و تحليل
 حفاظ ها و موانع 

Energy Trace & Barrier 
Analysis

در مواردي  كه ريسك هاي 
تركيبي يك سيستم، ارزيابي 

 مي شوند كاربرد دارد

تركيبي از روش هاي باال به پايين 
 و پايين به باال مي باشد

(Even Trace Fault Trace) 

 تجزيه و تحليل علت ـ پيامد

Cause Consequence 
Analysis

 همه سيستم ها وقتي تغييري در
ايجاد شد و نكته اصالحي انجام 

 شد كاربرد دارد

اثرات اصالحات و تغييرات را 
 بررسي مي كند

 تجزيه و تحليل تغييرات

Change Analysis

كادر بهره برداري وقتي اطالعات 
كافي در مورد عمليات را جمع 
آوري كردند اين روش مورد 

 استفاده قرار مي گيرد

جهت شناسايي شرايط روشي 
 ناامن و خطاهاي انساني مي باشد

 تكنيك وقايع بحراني

Critical Incident 
Technique

در مورد سيستم هاي الكتريكي، 
الكترونيكي هوا فضائي و سخت 
 افزارهاي مختلف كاربرد دارد

يك تجزيه و تحليل قابليت 
 اعتماد سيستم مي باشد

تجزيه و تحليل انواع نقص ها و 
 ت آن ها در سيستماثرا

Failure Mode & Effect 
Analysis (FMEA)

در مورد همة حوادث، قابل اجرا 
 است

روشي جهت تجزيه و تحليل 
حوادث به صورت سيستماتيك 

 مي باشد

تجزيه و تحليل غفلت ها و 
 فراموشكاري هاي مديريتي

Management oversight 
and Risk Trace Analysis 
(MORT)
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 ) Hazard Assessment (ترزيابي خطراا

س از شناسايي خطرات برنامه كنترل خطرات اجراء مي شود تا خطرات شناسايي شده به كلي از بين برده                  پ
ينكه برنامه كنترل خطر را بايد از كدام خطر يا خطرات آغاز نمود نياز به                 ا  .شده  يا به نوعي تحت كنترل در آيند         

ريسك هر  .  يين اولويت خطرات، اولين كار محاسبه ريسك آنها مي باشد          براي تع .  تعيين اولويت هاي خطرات دارد   
 حاصله يا شدت حادثه به      ددر پي آم  )  احتمال وقوع حادثه  (خطر از حاصل ضرب احتمال تبديل شدن آن خطر به حادثه             

به گذشته   هم احتمال وقوع و هم پي آمد حادثه هر دو به صورت عدد بيان مي شوند و معموال با توجه                     .دست مي آيد 
چنانچه در صنعتي حوادث اتفاق افتاده به طور دقيق ثبت نشده و در               .  و تاريخچه وقوع حوادث محاسبه مي گردند     

از حوادث امكان پذير نباشد مي توان با توجه به آمار صنايع مشابه در نقاط                د  نتيجه محاسبه احتمال وقوع و پي آم      
به همين دليل است كه ثبت حوادث و نگهداري اطالعات           .  ردمختلف كشور يا حتي جهان اين ارقام را محاسبه ك          

 كه اگر احتمال    ستآنچه كه در محاسبه ارقام مورد بحث مهم است اين ا            .  مربوطه حائز اهميت فراوان مي باشد     
وقوع در مورد يك حادثه خاص يا در مورد يكي از خطرات شناسايي شده بر حسب مثال درصد بيان شود بايد در                         

پي آمد هم به همين ترتيب است يعني اگر در مورد يكي از                .  طرات نيز بر حسب درصد معين شود       مورد بقيه خ  
ل روزهاي از دست رفته محاسبه شود بايد در مورد            ك خطرات بر حسب مقدار كل خسارت وارده يا بر حسب تعداد           

 يك عدد بيان    در غير اين صورت، ريسك هر خطر به صورت مجزا و            .  كليه خطرات به همين ترتيب عمل شود       
 .مي شود و قابل مقايسه با ساير ريسك ها نخواهد بود

 كه در آن ريسك هاي      دا محاسبه ريسك مربوط به كلّيه خطرات شناسايي شده ليستي تهيه مي شو               ب
بزرگتر يا بيشتر در اول و ريسك هاي كوچكتر يا كمتر در آخر ليست قرار مي گيرند و بدين ترتيب اهميت و اولويت                      

 Safety(  پس از آماده شدن اين ليست با توجه به خط مشي ايمني              .  سبت به همديگر تعيين ميگردد     خطرها ن 

policy( مثال اگر خطرات مربوط به يك      .  نعت يا سازمان مورد مطالعه به خطرات مختلف ضرايبي داده مي شود            ص
 خاصي برخوردار است به      دستگاه خاص كه با ارز خارجي خريداري شده و به دليل كمبود منابع ارزي از اهميت                   

اين نوع اهميت دادن ها در     .   مي گيرد قتعل)  در مقايسه با ساير خطرات و اهميت آن ها        (آن ها ضريبي بيشتر از يك      
 ضرب  2 داشته باشد ريسك مربوط به آن در            2حاال اگر خطري ضريب      .  خط مشي ايمني مشخص مي شود     

ليست دقيق اولويتي آن ها با توجه به ريسك ضرب شده          پس از دادن ضرايب مربوط به تك تك خطرات          .  مي گردد
 .در ضريب تهيه مي گردد

.  نيز تهيه گردد(Risk matrix)مروزه سعي مي شود كه پس از تدوين خط مشي ايمني، ماتريس ريسك          ا
  ها و پي آمد حادثه در       X   نشانداده شده احتمال وقوع در محور      1در ماتريس ريسك كه نمونه اي از آن در شكل           

از جمله نقاط الزم در خط مشي ايمني تعيين سطح يا ميزان ريسك پذيري يا ريسك                   .  رده مي شود بها    y  محور
وقتي ليست  .  اشد كه به صورت خطي در ماتريس ريسك مشخص مي گردد            بقابل قبول صنعت يا سازمان مي       

 آندسته از .   مي كنند ريسك هاي خطرات شناسايي شده تهيه شد همه آن ريسك ها را به ماتريس ريسك منتقل                

ليست خطرات قابل كنترل حذف        ريسك هايي كه در پايين خط سطح ريسك پذيري قرار دارند خودبخود از                
 قرار گرفته در باالي سطح ريسك پذيري، مورد توجه قرار گرفته و بين خود به همان                      يمي شوند و ريسك ها  

يين اولويت شده و براي اجراي برنامه كنترل خطرات         تع)  با در نظر گرفتن ضرايب اهميت آن ها      (ترتيب فوق الذكر    
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 .آماده مي شوند

 
 ميزان احتمال

 نامحتمل نادر گاهي ممكن شايع

 هـ د ج ب الف

فاجعه آميــــــــــز
(catastrophic) 

1 
     

      2 (critical)بحرانــــي

(Moderate) متوسط 3     

مت
وخا

ت و 
شد

   4 (Negligible)كـــم 

 محدوده خطر

 (Risk Assessment Matrix)  ـ ماتريس ريسك 1شكل 

 ) Hazard Control Program (رنامه كنترل خطراتب

طرات از چند مرحله زير تشكيل يافته كه به ترتيب آمده اند و بايد در مورد هر خطر به                       خ رنامه كنترل ب
رلي مورد توجه قرار مي گيرد و اگر خطر قابليت            از اعمال كنت   1ترتيب عنوان شده، اجراء شوند يعني اول مرحله           

 . اجراء مي شود2اجراي مرحله اول را نداشت در مورد آن مرحله 

 ) Hazard Elimination (ز بين بردن يا حذف خطرا) 1

راي كنترل هر خطر اول بايد تالش شود كه به ترتيبي خطر از بين برده شده يا حذف گردد و معموال با                       ب
. اين كار با تغيير تكنولوژي و فرآيند يا تعويض و جايگزيني مواد عملي مي گردد               .  يگزين مي گردد خطر ديگري جا  

ي است وقتي فرآيندي تغيير يافت و خطر مورد بحث از بين رفت در فرآيند جديد هم خطر يا خطراتي وجود                       عطبي
كه خطرات جديد از نظر ميزان       خواهد داشت كه بايد همواره سعي شود تا انتخاب فرآيند جديد به صورتي باشد                  

اشته باشند و ديگر نيازي      د ريسك در منطقه پايين خط سطح ريسك پذيري مشخص شده در ماتريس ريسك قرار             
ه عنوان مثال مي توان به تغيير رنگ هاي اتومبيل از سيستم حالّلي مرسوم به سيستم آبي                ب  .به كنترل مجدد نباشد   

نگ ها از حالل هاي آلي به آب تبديل شده و بدين ترتيب خطر حالل ها               ر  base    جديد اشاره نمود كه در آن پايه يا       
 .از بين رفته و سيستم جديد ديگر خطري از اين بابت ندارد) خطرات تهديد كننده سالمتي(

 ) Hazard Limitation (حدود سازي خطرم) 2

.  به نوعي خطر محدود گردد     قتي امكان از بين بردن و حذف خطر وجود نداشته باشد بايد سعي نمود كه              و

بسيـــــــار زياد
زيــــــــــــــــــاد

متوســـــــــــــــــط
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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و هم از نظر زماني و هم از نظر گروه افراديكه درمعرض خطر          )  جغرافيايي(محدود سازي مي تواند هم از نظر مكاني        
 و ايجاد شهرك هاي صنعتي در كشور         هامثال عدم صدور مجوز صنعتي براي اطراف شهر        .  قرار دارند عملي گردد   

ممنوع ساختن ورودافراد   .  ت صنايع به يك منطقه بنام شهرك صنعتي مي باشد        نمونه اي از محدود سازي كليه خطرا     
نيز نوعي محدود سازي مي باشد و      )  فقط انبار دار حق رفتن به داخل انبار دارد        (مواد شيميايي     متفرقه به داخل انبار   

 .زي زماني استنوعي محدودسا) طبق برنامه نگهداري(باالخره اجراي عمليات تعمير و نگهداري در شيفت روز 

 ) Use of safety devices (ستفاده از طرح ها و دستگاههاي ايمنيا) 3

ستگاه هاي ايمني همانطور كه از نام آن ها پيداست دستگاه هايي هستند كه ايمني سيستم را فراهم                     د
  : مي نمايند و داراي انواع متعددي مي باشند كه به عنوان نمونه به چند نوع زير اشاره مي شود

 
 (Fail-safe devices : FSD)دستگاه هايي كه به خاطر سيستم، از بين مي روند ) 1ـ3

متوقف مي شوند و سيستم را در حالت         فتند يا به عبارت دقيق تر     اين دستگاه ها به هنگام خطر از كار مي        ا
ه اشاره كرد كه به      به عنوان نمونه مي توان به فيوز برق در ورودي ساختمان يا دستگا              .  ايمن نگهداري مي كنند  

مي سوزد و باعث   )  خطر مدار كوتاه يا كشيده شدن بار زيادتر از حد           (محض بروز اشكال در سيستم برق رساني          
قتي فيوز  عمل كرد برق ساختمان يا دستگاه به كلي قطع و كار دستگاه متوقف                و.  نجات سيستم يا دستگاه مي شود    

بعضي از اين نوع    .  نامند مي  (Passive)انفعالي      ز نوع  ا FSDگاه هاي  به همين دليل فيوز و امثال آنرا دست       .  مي شود
 را در حداقل سطح ايمن، حفظ مي كنند و باعث متوقف           هعملكرد، كار سيستم يا دستگا      هستند كه پس از    دستگاه ها

 .دنامن  مي (Operational)ز نوع عملياتي   اFSD آن ها را دستگاه هاي. شدن كامل كار سيستم نمي گردند

 
 ) Safety Locks (قفل هاي ايمني) 2ـ3

  : فل هاي ايمني بر سه نوع مي باشندق
 
 قفل هايي كه خطر را در داخل به صورت محبوس نگه مي دارند و               (Lock-ins)   قفل هاي دروني  )لفا

 .مثل قرار دادن سموم در يك هود يا قفسه مخصوص و قفل كردن درب آن               .  اجازه نمي دهند كه در معرض باشند     
تجربه نمي تواند دسترسي به سموم داشته باشد و خطر            در مواقع ضروري و افراد با       بدين ترتيب هيچكس بجز    

 .و تابلوهاي برق نيز از اين نوع مي باشند قفل پست ها. قفل شده مي ماند داخل قفسه به صورت سموم در

 بيرون نگه داشته و اجازه قفل هايي كه بر عكس نوع اول خطر را در       (Lock-outs)   قفل هاي بيروني  )ب
 بستن در ها و پنجره ها و كلّيه روزنه ها به هنگام آلودگي هوا يا نشت گاز در محوطه صنعتي نوعي                   .  ورود نمي دهند 

Lock-out   باشد كه خطر آالينده ها را در بيرون نگه داشته و از ورود آن ها به داخل سالن و منزل جلوگيري                       مي
دانفجار نوعي از اين قفل ها به حساب مي آيند كه در محيط هاي داراي گازهاي قابل                 كليد هاي برق ض  .  مي نمايد

 .اشتعال و انفجار نصب مي گردند

قفل هايي كه بطور خودكار و با بروز يك خطر، جريان باال دستي يا             (Inter-locks)  قفل هاي خودكار  )ج
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مثال در ديگ هاي بخار اين نوع قفل با كم          .  دكار سيستم را در باال دست متوقف مي سازند تا خطري بوجود نياي             
را   شدن جريان آب ورودي به ديگ كه خطر انفجار را در پي دارد بطور خودكار شير فلكه گاز ورودي به مشعل                        

در ماشين هاي تراشكاري به    .  مي بندد و از باال رفتن بيش از حد درجه حرارت در داخل ديگ جلوگيري مي نمايد                 
فاف روي قطعه كار قفل مزبور عمل كرده و برق موتور ماشين تراشكاري را قطع                     محض باز كردن حفاظ ش     

 .مي نمايد تا هيچ بخشي از قسمت هاي گردان در دسترس تراش كار نباشد

 

 ) Minor Loss acceptance (دستگاه هاي تن به ضرر كم دادن) 3ـ3

ضرر و زيان هاي بزرگتر جلوگيري     ين دستگاه ها باعث مي شوند كه با وارد شدن يك ضرر و زيان كم از                ا
ه در مخازن يا ظروف تحت فشار نصب مي شوند و به محض باال رفتن               ك Rupture disk  مثال صفحاتي بنام  .  شود

فشار داخل مخزن از حد مجاز تركيده و فشار را در مسير خاصي آزاد مي سازند و بدين ترتيب از انفجار مخزن تحت                      
 .فشار جلوگيري مي نمايند

 

 ) Monitors ( مانيتور ها)4ـ3

ا اينكه بسياري از مانيتور ها براي نشاندادن وضعيت يك فرآيند، طراحي و نصب مي شوند و در جهت                     ب
بود كيفي كار و محصول آگاهي هاي الزم را در اختيار انسان قرار مي دهند ولي تعداد زيادي از آن ها هم شرايط و                     هب

به .  ان نشان مي دهند تا با اقدامات الزم از وقوع حادثه پيشگيري نمايد            موقعيت هاي پيش آمده خطرناك را به انس      
انيتور به منظور اهداف تكنيكي است تا راننده با            م عنوان مثال كيلومتر شمار اتومبيل در سرعت هاي پايين يك          

ين مانيتور در   ولي هم .  ديدن سرعت ماشين و موتور به موقع دنده عوض كرده و استفاده بهينه از موتور داشته باشد                
 كيلومتر در ساعت به عنوان يك دستگاه ايمني عمل مي كند و به راننده پيش آمدن حالت                  80سرعت هاي باالتر از  

 .ا نشان مي دهد و هيچگونه كار تكنيكي را دنبال نمي نمايد رخطرناك

 

 ) Warning devices (دستگاه هاي هشدار دهنده) 5ـ3

ي نظير فراموشكاري، خواب آلودگي و بي توجهي در بسياري از مواقع             ز آنجاييكه انسان به داليل مختلف     ا
به مانيتور ها توجه نكرده و حاالت خطرناك پيش آمده را متوجه نمي شود هميشه در كنار مانيتور ها دستگاه هاي                     

 ت هاي خطرناك پيش آمده كه توسط      عيهشدار دهنده ضرورتا نصب مي شوند تا توجه انسان را به حاالت و موق               
مثال در صنايع شيميايي به محض باال رفتن مقدار گاز هاي خطرناك در             .  مانيتور ها نشان داده مي شوند جلب نمايد     

 يا در محيط كار و رسيدن عقربه مانيتور به نزديك حاالت خطرناك هشدار دهنده هاي صوتي                      هاداخل دستگاه 
هنده هاي بينايي به صورت روشن شدن المپ يا         هشدار د .  عمل كرده و توجه انسان ها را جلب مي نمايد        )  آالرم(

 .چشمك زدن المپ عمل مي كنند



 564/ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از كار  /  2گفتار 
 

 

 ) Escape & survival (ستفاده از طرح هاي فرار و بقاءا) 4

ه مرحله فوق الذكر در برنامه كنترل خطر مخصوص جلوگيري از تبديل شدن خطر به حادثه بودند و                     س
حاال به سه مرحله ديگر برنامه كنترل خطر        .  ناميده مي شوند   )Pre - event  (اعمال كنترلي قبل از وقوع    اصطالحا  

اعمال هاي تبديل شدن خطر به حادثه مي باشند و اصطالحا بنام              دپرداخته مي شود كه به منظور كاهش پي آم         
هدف در اين مراحل كاهش تا حد امكان پي آمدهــاي           .  وانده مي شوند خ  )Post - event  (كنترلي بعد از وقوع   

  ناتـوان كننـده صدمــات ،)Minor injuries (جزئــي  صدمـــات باشــد كــه در چهـار بخــش      حـوادث مي 
)Disabling injuries ( ،بيماري هاي ناشي از كار) Work-related diseases(خالصه شده اندخسارات ماليو . 

د به محض وقوع حادثه رح هاي فرار و بقاء به آن منظور طراحي، ساخته و نصب مي شوند كه انسان بتوان            ط
براي اين گونه     بهترين مثال .  و تجهيزات را از مهلكه دور كرده و نجات دهد            خود و دارايي هاي خود نظير مواد      

هدف از ايجاد راه هاي فرار اضطراري      .  خصوص در مواقع آتش سوزي است     ب)  Exit  (طرح ها راه هاي فرار اضطراري   
 كه وجود هر راه اضافي در يك محيط كار يا ساختمان نمي تواند راه                به عنوان يك طرح فرار وبقاء نشان مي دهد        

 گاز هاي ناشي از     و اينگونه راه ها بايد عالوه بر مقاوم بودن در برابر حريق عاري از دود             .  فرار اضطراري تلقي شود   
 را به سالمت از     حريق بوده و حرارت هواي داخل آن ها قابل تحمل براي انسان باشد تا بتواند از طريق آن ها خود                  

 مهلكه وجود   زاز اين نوع طرح ها براي خارج ساختن مواد شيميايي ا          .  مهلكه دور كرده و به يك جاي امن برساند         
 .دارد كه نمونه بارز آن ها در مخازن مواد نفتي با سقف شناور نصب مي شود

 ) Rescue( يستم ها و دستگاه هاي امدادس) 5

ه منظور امداد رساني به شخص گير افتاده در حادثه و بعضا به منظور               يستم و دستگاه هايي هستند كه ب     س
مثال امروزه سقف اتومبيل ها را به صورت يكپارچه با روزنه اي در           .  نجات مواد و دستگاه ها طراحي و نصب مي شوند       

ريبا مربعي   سانتي متر بوده و تق      65در حدود   ي  اين روزنه داراي ابعاد   .  قسمت باالي سر راننده طراحي مي كنند      
 حادثه مخصوصا   عبه هنگام وقو  .  شكل است و دريچه اي به كمك ضربه يا پيچ آنرا در محل سقف اتومبيل مي بندد              

مواقعي كه حادثه در خارج از شهر ها و جاده هاي دور افتاده باشد پيدا كردن گاز استيلن و دستگاه برش سقف بسيار                      
با خارج  .  اي راننده مجروح و در حال خونريزي بسيار اهميت دارد           زماني كه بر  .  مشكل و نياز به زمان زياد دارد       

 . خدمات امداد رساني بهره مند مي گرددازساختن دريچه مزبور، كه به آساني امكانپذير است، راننده به موقع 

 ) Isolation (داسازيج) 6

در مورد يك خطر از     يعني وقتي نتوانستيم    .  خرين مرحله در برنامه كنترل خطرات، جدا سازي مي باشد         آ
زي امراحل قبلي كنترل استفاده كنيم يا اينكه استفاده از مراحل قبلي در حد لزوم كفايت نكرد بايد به مرحله جداس                    

اين مرحله مخصوصا در مورد آندسته از خطراتي كه با توجه به قوانين و مقررات، اصال خطر تلقي                     .  پرداخته شود 
هاي شيميايي در هواي محيط كار به ميزان كمتر از حد مجاز كه قانونا به                   نمي شوند مانند وجود بعضي آالينده      

 چون سردرد هاي مزمن و ناراحتي هاي عصبي       ي هاييصورت مشكل مطرح نمي گردد ولي در دراز مدت باعث بيمار         
 .مي گردد بسيار مفيد و كاربردي است. . . و 
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 خطر يا بين دستگاه و خطر كه از قرار گرفتن            يعني جدا كردن فيزيكي يا ايجاد مانع بين فرد و          داسازيج
 كافي موجود باشد بين      تدر انبار هاي مواد شيميايي اگر وسع      .  فرد يا دستگاه در معرض خطر جلوگيري مي نمايد        

طبق (ايد فاصله كافي     ب)  Incompatible chemicals  (مواد شيميايي مختلف مخصوصا بين مواد ناسازگار          
وقتي وسعت انبار كافي نباشد مواد را       .  ظر گرفته شود كه نقش جداسازي را ايفا مي نمايد        در ن )  استاندارد هاي موجود 

 متر باالتر از سطح مواد انبار شده ايجاد           5/1نزديك بهم انبار مي كنند ولي بين آن ها ديواري به ارتفاع حداقل               
خصوصا در طراحي كارخانه هاي     اين نوع جداسازي فيزيكي م     ).  2( كننده عمل نمايد      امي نمايند تا به عنوان جد     

 .صنعتي بسيار مورد توجه قرار دارد

همترين نمونه از   م)  Personal protective equipment = PPE  (وازم يا وسايل حفاظت فردي     ل
سيستم هاي جداسازي است وقتي امكان پيشگيري از نشت گاز در مواقع عادي يا اضطراري وجود نداشت يا به                      

 ماسك هاي تنفس در اختيار قرار مي دهيم تا افراد با پوشيدن آنها سيستم تنفسي و حتي                 درجات پايين وجود داشت   
يند يا جداسازي كنند و بتوانند به سالمت از محيط آلوده             ادر مواقع خاص پوست خود را از آالينده ها حفاظت نم           

ظت فردي همين جداسازي    الزم به يادآوري است كه نقش اصلي لوازم حفا         .  خارج شده و خود را ايمن نگه دارند        
 راست و بايد به هنگام وقوع حالت نامناسب و جهت دور شدن از محيط آلوده يا جدا بودن از خطر مورد استفاده قرا                       

 .گيرند

    نابعم

 
1) Oxford Learner's pocket Dictionary, New Ed. , Oxford University  press, 1996.   
 
2) Bretheric, L. Incompatible chemicals in the storeroom  Identification & segregation PP. 87-101 in : 
safe storage of laboratory chemicals, Pipitone (Editor), John Willey & Sons, New York, 1991. 
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 ايمني شيميايي
 

  مهندس فاطمه فلكي، دكتر علي اصغر فرشاد

 حوزه معاونت سالمت وزارت بهداشت

 

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود 

  مفاهيم ايمني شيميايي را شرح دهد 

  اهميت مديريت مواد شيميايي را بيان نمايد 

 را شرح دهد Riskو  Hazard تفاوت بين  

  اهداف برنامه ايمني و مديريت مواد شيميايي را بيان نمايد 

  مواد آلوده كننده آلي پايدار را بشناسد 

 . لزوم آموزش و ارتقاء آگاهي هاي مرتبط با مواد شيميايي را تشخيص دهد 

 

 واژگان كليدي 

  چرخه عمر مواد شيميايي ، POPsايمني شيميايي، مديريت مواد شيميايي، 

 بيان مساله 
محيط اطراف انسان را مواد شيميايي فرا گرفته كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از طريق هوا، خاك،                    

 .آب و مواد غذايي كه مي تواند سالمت محيط و انسان را به خطر اندازد در تماس مداوم با آنها مي باشد

 
 ميليون و در    4 حدود   1947سال    در 000/600 شناسايي شده حدود      تعداد مواد شيميايي   1942در سال    

 ماده شيميايي جديد نيز به اين تعداد اضافه مي شود و اين             2000 تا   1000 ميليون مي باشد، ساليانه     11حال حاضر   
وع  ن 000/10كه فقط براي    .   ماده شيميايي متفاوت توليد يا استفاده مي شود        000/100در حالي است كه هر ساله        

آن %  1كل مواد شناسايي شده شيميايي فقط          ماده شيميايي اطالعات سم شناسي تهيه و در دست است و از               
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 .مصرف عمومي دارد
 ميليون نفر در سطح جهان در صنايع شيميايي         4، گوياي اين واقعيت است كه         WHOبعضي از آمارهاي     

اثر تماس غير ايمن با مواد شيميايي دچار مرگ          مشغول به كار هستند به طوري كه يك ميليون انسان ساالنه در              
 . ميليون مسموميت ناشي از آفت كش ها نيز اتفاق مي افتد1-4شده و يا از كار افتاده مي گردند و 

 درصد در كشاورزي مورد      95 تا   90 درصد آفت كش ها در بهداشت عمومي مصرف دارند و              10 تا   5 
كل موارد  %  97حدود  ( تن   000/20 ساليانه در بخش كشاورزي حدود        استفاده قرار مي گيرد، براي مثال پاكستان،      

مسلما اين مقدار از    .   تن مصارف بهداشتي دارند    85آفت كش استفاده مي نمايد و در مقابل فقط         )  جهان مصرف در 
آفت كش، سالمت محيط زيست و انسان را به مخاطره خواهد افكند و مهمتر از همه زماني كه اين آفت كش هاي                     

اشته شده از نظر شيميايي منسوخ و يا ناخواسته باشند يك منبع خطر پايدار در محيط را بوجود خواهد آورد                          انب
استفاده از مواد شيميايي جهت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از ضروريات است لذا مديريت ايمن مواد شيميايي يك                   

يايي چگونگي واكنش در مقابله و تماس با        انتخاب نيست بلكه ضرورت و اولويت است در مديريت ايمني مواد شيم           
 .انواع گوناگون مواد شيميايي بسيار مهم است

 برنامه ايمني شيميايي چيست ؟
در برنامه بهداشت محيط ملل متحد        UNEP با همكاري    1980برنامه بين المللي ايمني شيميايي از سال         

ILO  سازمان جهاني كار وWHO تدوين و به مورد اجرا در آمد. 
پيشگيري و مديريت اثرات مضر كوتاه مدت و بلند مدت مواد شيميايي بروي انسان و محيط زيست از                      

با علم به اين كه مديريت      UNCED  كنفرانس 1992در سال   .  توليد، استفاده تا انهدام آن را ايمني شيميايي گويند        
تژي فعاليت هاي خود در زمينه        فصل نوزدهم استرا    21مواد شيميايي الزمه توسعه پايدار است در دستور كار              

 : مديريت صحيح مواد شيميايي را با ديدگاه زيست محيطي مشخص و شش محور زير را مد نظر قرار داد 
 گسترش و سرعت بخشيدن به ارزيابي بين المللي خطرات احتمالي مواد شيميايي و سموم  ) 1

 روف حاوي مواد شيميايي و سموم هماهنگي در طبقه بندي مواد شيميايي و الصاق بر چسب بر ظ ) 2
 تبادل اطالعات در زمينه مواد شيميايي و خطرات احتمالي اين مواد ) 3
 تدوين برنامه هاي كاهش خطرات احتمالي  ) 4

 افزايش ظرفيت ها و قابليت هاي ملي براي مديريت مواد شيميايي  ) 5
 .سمي و خطرناكجلوگيري از حمل و نقل بين المللي و غير قانوني توليدات  ) 6
دليل اصلي توجه به مديريت مواد شيميايي بستگي به اين حقيقت دارد كه اين مواد اثرات مضر خود را                       

بروي محيط و انسان مي گذارند خصوصا در توسعه زندگي مدرن، از طرفي استفاده پايدار از مواد شيميايي به منظور                   
 .اساسي استتامين اهداف اجتماعي و اقتصادي جامعه جهاني امري 

 اهداف برنامه ايمني شيميايي  

 .برنامه ايمني شيميايي دو هدف اصلي را دنبال  مي كند



 بهداشت حرفه اي / 5كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                           فصل /  569

 

 
 

فراهم نمودن پايه هاي علمي جهت استفاده ايمن از مواد شيميايي از طريق ارزيابي خطر براي محيط                   )  1 
 . خود را در اين زمينه ارتقاء دهنداين اطالعات به آن معنا است كه كشور ها برنامه هاي ايمني شيميايي. و انسان

در جهت ارتقاء ارائه فوريت ها و حوادث شيميايي و          )  همكاري هاي تخصصي (ارتقاء قابليت هاي ملّي      )  2 
 .بررسي اثرات زيان آور تماس با مواد شيميايي

 مديريت مواد شيميايي 

ز عوارض سوء در كليه      نيل به مديريت صحيح مواد شيميايي با هدف كاهش مخاطرات و پيشگيري ا                
مراحل چرخه عمر ماده شيميايي انجام مي پذيرد كه شامل مرحله توليد يا واردات، انجام فرآيند، نگهداري، حمل و                   

 .نقل، توزيع، كاربرد و دفع آن است
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

   Cradel to Grave ـ چرخه عمر مواد شيميايي1شكل 

 
دارند لذا بخش هاي مختلف اعم از        وجه به اين كه مواد شيميايي در همه عرصه هاي زندگي، حضور            با ت  

دولتي، صنعتي و كشاورزي و نيز موسسات تحقيقاتي، گروه ها و فرد فرد افراد جامعه بايد از مديريت صحيح ايمني                    
 .شيميايي آگاه باشند

  اهداف 1ـ1

حفظ سالمت انسان و پيشگيري از عوارض سوء         )  ني شيميايي ايم( هدف از مديريت صحيح مواد شيميايي        
 .بر محيط زيست است كه با اقدامات زير انجام مي پذيرد) مواد شيميايي(

  بخش هاي مختلف جامعه در خصوص مخاطرات مواد شيميايي :ارتقاء آگاهي  •

يايي، حوادث،   اتخاذ روش هايي براي جلوگيري و يا به حداقل رساندن آلودگي مواد شيم                 :پيشگيري   •
 .مسموميت ها

بازيافت

توليد نگهداري

صادرات

حمل و نقل

دفعكاربردتوزيع

 واردات
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 مواد شيميايي كه براي سالمتي و محيط زيست، در مراحل مختلف استخراج، توليد،                :كنترل و مديريت     •
و رفع، مخاطره آميز مي باشند كه شامل آمادگي در مواقع اضطراري           )  انبار(كاربرد، حمل و نقل، نگهداري      

  Hazardو    Riskي ادامه بحث الزم است ارتباط و تفاوت         برا.  توانايي مقابله با بروز حوادث نيز مي باشد       و
 .بيان گردد

 
 Hazard)  عبارت است از خاصيت ذاتي يك ماده شيميايي كه در صورت مواجهه، موجب بروز               )  :  خطر

 .عوارض سوء بر سالمت انسان و محيط زيست خواهد شد
 

 Risk)   از يك ماده شيميايي بر انسان و        عبارت است از احتمال رخداد اثر سوء ناشي           )  :احتمال خطر
 .محيط زيست، و درجه اهميت و بزرگي پيامد آن اثر سوئي است كه بدنبال خواهد داشت

بدون در نظر گرفتن سياست هاي كالن كشور نظير        )  ايمني شيميايي (سياست هاي مديريت مواد شيميايي      
 .مت عامه نمي تواند مورد ارزيابي قرار گيردتوسعه اقتصادي، بازرگاني، امور اجتماعي، توليدات كشاورزي و سال

تجربه نشان مي دهد كه مديريت صحيح مواد شيميايي مي بايست بازتابي از يك نگرش احتياطي و                      
 .كاربردي نمودن آن از نظر اقتصادي به گونه اي باشد كه در قالب برنامه ملي گنجانيده شود

 اهداف برنامه ايمني و مديريت مواد شيميايي 

كمك به بهبود و ارتقاء درك مخاطرات مواد شيميايي و ايمني توليد، كاربرد، حمل و نقل و روش هاي               )    1 
دفع به منظور حصول اطمينان از عملكرد، اطالعات الزم مي بايست براي مسئولين و مقامات جامعه، صنعت و                      

 . در دسترس باشدكارگران و افكار عمومي به روشي مناسب و با جزئيات و تفصيل متناسب تهيه و
) خصوصا در معدن كاري   (محدود و كنترل نمودن انتشار مواد و محصوالت خطرناك در طي استخراج               )  2 

 توليد، فرآيند، توزيع، حمل و نقل، بسته بندي، كاربرد، نگهداري و دفع 
احتمال آن به منظور كاهش       جايگزين نمودن مواد و فرآيند هاي ايمن به جاي انواع مخاطره آميز               )  3 

در اين  .  اين امر مي تواند شامل اقدامات غيرشيميايي براي كنترل حشرات و ناقلين عوامل بيماري زا باشد                 .  خطر
 .رابطه مي بايست اطمينان حاصل نمود كه مواد جايگزين عوارض سوء بر سالمت انسان نداشته باشد

 ناك منتشره و تخليه شده كاهش و بهينه سازي محتواي مواد شيميايي و پس مانده هاي خطر ) 4 

 كنترل و محدود نمودن، واردات، توليد، كاربرد و دفع مواد و محصوالت خطرناك  ) 5 
پيشگيري از حوادث شيميايي و در صورت بروز آن كنترل عوارض سوء مرمت حل حادثه و باز پروري                    )  6 

 و توانبخشي افراد در معرض 
دن غلظت آالينده هاي شيميايي خطرناك و باقيمانده آن ها در         ايجاد محدوديت و به حدود مجاز رسان        )  7 

 مواد غذايي و آب آشاميدني، مواد مصرفي و محيط زيست 
 پاكسازي محل هاي آلوده از كاربرد غلط مواد شيميايي  ) 8 
 نوتواني سالمت افرادي كه در معرض مواد خطرناك قرار گرفته اند ) 9 
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طرناك و مواجهه انسان و محيط زيست با زباله ها از طريق اتخاذ               كاهش توليد پس مانده هاي خ       )  10 
 .روش هاي تصفيه صحيح

از اوليه ترين و مهم ترين گام هايي كه كشور ها مي بايست در زمينه ايمني شيميايي بردارند ارزيابي                        
 به گام در پرتو     مخاطرات و مشكالت محلي و اجراي سياست ها و برنامه هاي مديريت مواد شيميايي به روش گام               

تهيه پروفايل كشوري ايمني شيميايي ارزيابي سيستماتيك از زيرساخت هاي موجود براي مديريت ايمني               .آن است
 . مواد شيميايي و شناسايي مشكالت اصلي و نقاط بحراني است كه شروع خوبي براي تعيين اولويت ها مي باشد

 اي، همكاري بين كشور ها در موارد مرتبط با مديريت          عالوه بر آن، بدليل رشد و توسعه اقتصادي منطقه          
اين همكاري ها نه تنها به كشور ها امكان فعاليت مشترك در جمع           .  مواد شيميايي بيش از پيش اهميت خواهد يافت       

آوري اطالعات، مديريت و ارزيابي مخاطرات مواد شيميايي را مي دهد بلكه امكان ايجاد فرصت هاي واردات                      
 .توسعه اقتصادي را نيز فراهم مي نمايدبازرگاني و 

  اصول  1ـ2

بعضي از اصول پايه كه زير بناي مديريت صحيح مواد شيميايي را بوجود مي آورند همگام با اهداف اصلي                   
در ميان اين اصول كه مي بايست همواره در طراحي،         .  در پيشگيري از اثرات سوء بر سالمت و محيط زيست است           

 : راي سياست ها و برنامه هاي مديريت مواد شيميايي مورد توجه قرار گيرند عبارتند از به روز نمودن يا اج

 
 : مسئوليت ايمني شيميايي با كليه بخش هاي جامعه است  ) 1

اين مهم از طريق گسترش فرهنگ ايمني بايد ارتقاء يابد، بطوريكه همه سازمان ها و افراد درك صحيح                    
ي خود وموادي كه با آن سروكار دارند داشته باشند و مسئوليت عوارض سوءاحتمالي              از مخاطرات عملكرد فعاليت ها   

 .آن ها را بپذيرند و حفاظت از محيط زيست و سالمت آحاد جامعه را يك رسالت اجتماعي بدانند تا يك الزام حقوقي

 
 : مواد شيميايي بايد در راستاي ارتقاء توسعه پايدار بكار رود  ) 2

 هاي جديد با سميت كمتر بايد توسعه پيدا نموده و از مواد شيميايي كه پايداري آن ها در                    كاربرد فنĤوري  
محيط بيشتر است كمتر استفاده گردد زيرا توليد و استفاده از مواد شيميايي بدون توجه به اثرات آن بروي سالمت                     

 .كشاورزي است و محيط زيست، مغاير با اهداف توسعه پايدار اجتماعي، صنعتي و

 
 : تعيين اولويت ها  ) 3

محدوديت منابع در بسياري از كشور ها موجبات عدم اجرا و ارتقاء برنامه هاي ايمني شيميايي را فراهم                     
مي نمايد، لذا درك ماهيت و وسعت مخاطرات موجود در هر كشور و تمركز فعاليت ها در زمينه آن گروه از                            

رد هاي آن كه بيشترين مخاطرات را به همراه دارند از اهميت               فرآيند هاي شيميايي، مواد و محصوالت و كارب        
فرآيند تعيين اولويت ها بايد به صورت مستمر انجام پذيرد زيرا اين امر مي تواند با تغييرات                    .  ويژه اي برخوردارند 
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 .سريعي كه به سبب مشكالت فني و مخاطرات جديد و اطالعات تازه بدست آمده ايجاد مي گردد همراه شود

 
 : توجه به روش ها و منابع آلوده كننده مواد شيميايي مهم و چرخه كامل عمر مواد شيميايي  ) 4

مواد شيميايي بايد مورد توجه     )  Cradel to Grave(توجه به ايمني شيميايي در كليه مراحل چرخه عمر            
 هاي خطرناك و دفن آن ها در      قبل از دفن پس مانده    :  قرار گرفته و بطور جامع مورد بررسي قرار گيرند براي مثال             

زمين بايد به اين موضوع توجه نمود كه آيا با اين عمل بطور ناخواسته سبب آلودگي آب هاي زير زميني و يا                            
 .مشكالت ديگر زيست محيطي نخواهيم شد

 
راد و استفاده و تجارت مواد شيميايي و فن آوري هاي مربوط به آن نبايد موجب به مخاطره افتادن سالمت اف ) 5

 .محيط زيست شود

 
 : تاكيد بر پيشگيري  ) 6

توجه به پيشگيري در منابع آلودگي و يا به حداقل رساندن آن در منبع، بسيار مهم تر از پرداختن به                           
مشكالت موجود و روش هاي درماني پس از ايجاد آلودگي است لذا هر جا كه الزم است بايد به مسئله تصفيه و                        

 .پاكسازي پرداخته شود

 
در انتخاب يك برنامه ملّي براي مديريت صحيح زيست محيطي مواد شيميايي خطرناك پيشگيري از                    

لذا به منظور   .  بروز آلودگي توسط يك ماده شيميايي به جبران خسارات ناشي از همان ماده شيميايي، برتري دارد                 
ت استراتژي هاي زير بايد مورد     پيشگيري از آلودگي و حفاظت از سالمت انسان و جلوگيري از تخريب محيط زيس              

 .توجه قرار گيرد

 
 استفاده بهتر و موثرتر از انرژي  •

 .استفاده از سوخت هايي كه حاوي مقادير كمتري از تركيبات سولفور باشند •

 .كاهش استفاده از بسته بندي هاي غير ضروري كه با انجام آن هزينه هاي دفع و دفن نيز كاهش مي يابد •

  منظور كاهش زباله هاي جامد، مايع و گازي شكل توسعه يك فنĤوري به •

 كاهش استفاده از آفت كش ها •

 گسترش وسايل نقليه عمومي به منظور كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي  •

وضع قوانين و مقررات به منظور ايجاد يك انگيزه قوي براي رسيدن به موارد فوق و هم چنين براي                            •
 . خطرناكجلوگيري از واردات مواد شيميايي

 
 .علمي استفاده از جديدترين و مناسب ترين اطالعات و ارزيابي هاي موجود ) 7

به منظور توسعه و اجراي برنامه ها و سياست هاي ايمني شيميايي، كشور ها بايد سعي خود را در جهت                      
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ارد كنندگان و تجار مواد     استفاده از بهترين اطالعات موجود به كار بندند، كليه توليد كنندگان، فرموله كنندگان، و               
شيميايي، جهت ارزيابي و تصميم گيري هاي مناسب مسئوالن، الزاما بايد اطالعات الزم در خصوص مواد شيميايي                

 .مربوطه را فراهم و در اختيار گذارند

 
 تامين تكنولوژي پيشرفته مناسب  ) 8

اسب، استفاده و تعمير و نگهداري      سياست هاي ايمني و مديريت مواد شيميايي و انتخاب فن آوري هاي من           
 .آن ها بايد از طريق همكاري هاي فني انجام پذيرد

 
اطالعات مربوط به ايمني شيميايي، كاربرد مواد شيميايي و خطرات آن ها بايد به سهولت در دسترس عموم،  ) 9

 : كارگران، صنايع، دولت ومسئولين قرار گيرد 

ا و اطالعات به دست آمده در زمينه مخاطرات شيميايي است لذا            ايمني شيميايي متكي بر وسعت آگاهي ه      
استفاده و فهم اطالعات بايد ساده بوده و همچنين مي بايد از جنبه هاي گوناگون علل و اثرات آن بر سالمتي                         

ند مواد شيميايي سروكار دارند حق دار      ومحيط زيست مورد بررسي قرار گيرد آحاد جامعه و كساني كه به گونه اي با             
 .كه از مخاطرات آن در چهارچوب قوانين و مقررات با حفظ  اسرار صنعت مربوطه آگاهي داشته باشند

 
 برنامه ريزي در زمينه حوادث شيميايي در مواقع اضطرار ) 10

ايجاد آمادگي و مقابله با شرايط اضطراري نيازمند اطالعاتي است كه براحتي در دسترس باشد تا بتوان                     
زيابي نمود همچنين افراد آموزش ديده و تجهيزات نيز در كاهش اثرات سوء حوادث و تعداد قربانيان                 مخاطرات را ار  

 .لذا طرح هاي ملّي ايجاد آمادگي در برابر اينگونه باليا قبال طراحي و مورد آزمايش قرار گيرند. موثر است

 
 : برنامه كنترل مواد شيميايي و سموم  ) 11

العات مورد نياز جهت مقابله و يا بهبود شرايط را دارا باشد و همچنين دسترسي                اين برنامه بايد حاوي اط     
كه شامل تسهيالت كلينيكي و آناليز مواد نيز باشد يكي از           .  فراهم گردد )  مركز اطالع رساني  (به اطالعات از طريق     

لي بهداشت و ايمني     و مجمع بين الدو    )IPCS(اقدامات مهمي كه برنامه هاي بين المللي ايمني مواد شيميايي              
ارائه يك سند بين المللي        IOMCو برنامه هاي بين سازماني مديريت صحيح مواد شيميايي           )  IFCS(شيميايي  

 . ماده شيميايي و سموم آلي پايدار است12الزام آور قانوني براي حذف 

 
در زمينه مواد    كشور هايي كه در ريودوژانيرو گرد هم آمده بودند به مشكل زيست محيطي              1992در سال    

 .شيميايي صنعتي شناخته شده با عنوان مواد آلي پايدار اشاره داشته اند

 چيست ؟)  POPs) Persistent Organic Pollutantمواد آلوده كننده آلي پايدار 

محيط، تجمع پذير در بافت هاي چربي        آن دسته از مواد آلي پايداري است كه بسيار سمي، پايدار در                
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 هم چنين خاصيت انتشار پذيري از مناطق گرم به طرف مناطق سرد را دارا است ضمنا اين مواد در                     موجود زنده، و  
اولين جلسه كميته مذاكرات    .  چربي ماهي ها، شير مادر نيز تجمع پذير بوده و به نسل هاي ديگر انتقال پذير است                

كشور از جمله ايران صورت پذير است،         92 در مونترال كانادا با حضور       1998در  )  POPs(مورد   در  INCبين الدولي   
 بوده است كه مقرر گرديد       2000 ماده آلي پايدار تا سال        12هدف اين جلسه توافق بين المللي براي ممنوعيت           

 .توسط كشورهاي عضو انجام پذيرد اقدامات زير
 

 هگزاكلروبنزن،  ، الدرين، ديلدرين، اندرين، كلراين، هپتاكلر،       DDT ماده آلي پايدار     12كاهش و حذف      )  1 
 دي اكسين ها و فوران ها) PCBs(ميركس، توكسافن، پلي كلرينيتد بي فنيل ها  

 آلوده  12فراهم نمودن معيارها و فرآيندهايي كه براي تعيين ساير آلوده كننده آلي پايدار عالوه بر                     )  2 
 كننده مشخص در نظر گرفته شده و قرار گرفتن آن در ليست اقدامات بعدي

  POPsاقدامات جهاني در زمينه حذف       جه به فاكتورهاي اقتصادي ـ اجتماعي كه مي تواند ناشي از         تو  )  3 
 بوجود آيد

و كاهش اثرات آن بروي توليدات         POPsتوجه به چگونگي اقدامات جهت محدود كردن يا حذف              )  4 
 تاثير سوء بر سالمت انسان ها غذايي، كنترل ناقلين يا به عبارت ديگر

به تامين نيروي انساني مناسب كار، اعتبارات، تاثيرات اقتصادي ـ اجتماعي ناشي از كاهش يا                 توجه    )  5 
 حذف مواد آلوده كننده پايدار

 پيشنهادها 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول مديريت ايمني مواد شيميايي، درمان مسموميت ها                )  1 

 الزم با ساير اعضاء مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع           و پيشگيري از آلودگي محيطي بوده و همكاري هاي       
 .كه در توسعه پايدار نقش دارند را بوجود آورد. . . و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست و 

 .تدوين پروفايل ملي و استاني ايمني شيميايي بعنوان اولويت فعاليت ها انجام پذيرد ) 2 
 .ك بايد برنامه ريزي شده و توسط اعضاء، تكميل و اجرا گرددفهرست برداري از مواد خطرنا ) 3 
تقويت و توسعه مركز اطالع رساني مواد شيميايي و سموم و كنترل مسموميت ها جزء اولويت ها قرار                   )  4 

 .گيرند

 توسعه و تقويت برنامه هاي فوريت، آمادگي و واكنش سريع در مقابل حوادث شيميايي  ) 5 
 قوانين و دستورالعمل هاي الزم در زمينه مديريت ايمني مواد شيميايي صورت گرفته و         تنظيم و تدوين    )  6 

 .به مورد اجرا گذارده شود

 تدوين مديريت ايمن مواد زائد بيمارستان ها و مراكز درماني توسط وزارت بهداشت  ) 7 
ر راستاي توسعه   برقراري كميته هاي همكاري بين وزارتي جهت همكاري چند جانبه و چند بخشي د               )  8

 .پايدار
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 سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي

 
 دكتر  حسين حاتمي

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 

 هداف درس ا

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا

 اهميت رعايت موازين بهداشتي در پيشگيري از مخاطرات شغلي را شرح دهد 

 اجزاء نظام سالمت كاركنان را نام ببرد 

 راه هاي انتقال عوامل عفونتزا در محيط كار را توضيح دهد 

 طغيان هاي ناشي از تماس كاركنان ناقل و بيمار در محيط كار را با ذكر مثال، شرح دهد 

 عفونت هاي قابل انتقال از كاركنان به بيماران و بالعكس را نام ببرد 

 ت بدن قرار گرفته اند را شرح دهدنحوه رويارويي با كاركناني كه در تماس با خون و ساير مايعا 

 لزوم تشكيل پرونده بهداشتي و صدور كارت بهداشتي براي پرسنل را متذكّر شود 

 در مورد محدوديت حضور كاركنان بيمار در محل كار، توضيح داده و مثال بزند 

 واژه هاي كليدي 

 سالمت كاركنان، كارت بهداشتي، شناسنامه بهداشتي، نظام سالمت كاركنان

 مقدمه 

 مرتبط با خدمات بهداشتي عبارتست از        نظام سالمت مشاغل  يا  نظام سالمت حرفه هاي پزشكي     منظور از    
سياستگذاري ها، برنامه ها و فعاليت هايي كه به منظور حفظ و ارتقاء سالمتي كاركنان به هنگام سالمت و                          

عايت موازين بهداشتي، كنترل عفونت هاي      بازگرداندن سالمتي آن ها در زمان بيماري و قطع زنجيره انتقال با ر              
 عبارتست از   حرفه هاي پزشكي منظور از   .  و آزمايشگاه، اِعمال مي شود   .  .  .  محلّ خدمت، اعم از بيمارستان، درمانگاه       

پزشكان عمومي، متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي، دندانپزشكي، مامايي، رشته هاي پرستاري و وابسته به آن،              
زمايشگاهي، كاركنان اورژانس هاي پزشكي، دانشجويان رشته هاي پزشكي و وابسته به آن،                 رشته هاي علوم آ   
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كاركنان موسسات پژوهشي مرتبط با سالمت و بهداشت و كلّيه كساني كه به نحوي با بيماران، نمونه هاي باليني                    
ي سالمتي را به مفهوم كسب      ، حفظ و ارتقا   حكيم نظامي آنها و عوامل عفونت زا سروكار دارند و اگر با اقتداي به             

ايجاد امنيت بهداشتي در    هدف اصلي نظام سالمت كاركنان،       )  سالمت به اقليم آسودگيست   (آسودگي، تلقي كنيم    
، اقليم آسودگي  مي باشد و بديهي است كه منظور از           محيط كار براي كاركنان حرفه هاي پزشكي و مراجعين به آنها           

اني و اجتماعي است تا در سايه آن متولّيان و خدمتگزاران امر سالمت                همان تامين و ارتقاء سالمت جسمي، رو       
جامعه، خود جزو سالم ترين ها باشند و با پوشيدن لباس دانش و مهارتِ موازين بهداشتي، همچون غواصاني آگاه،                    

 .ماهر و آماده، بدون هيچگونه احساس خطري به نجات غرق شدگان در درياي عوامل عفونتزا بپردازند

 ازمان دهي نظام سالمت كاركنانس

سازمان دهي نظام سالمت كاركنان، بر حسب دامنه اي كه براي اهداف اصلي آن تعريف مي كنيم متفاوت                 
 جزئي از برنامه هاي مدون كميته هاي       اگر جامعه هدف، فقط كاركنان بيمارستان ها باشند       خواهد بود به طوري كه       

اگر جامعه هدف، شامل كلّيه دست اندركاران نظام سالمت          يل خواهد داد ولي     كنترل عفونت در بيمارستان ها را تشك     
 بايد تشكيالت سازماني مفصلي نظير آنچه كه        جامعه و  زيرمجموعه هاي مستقيم و غير مستقيم وزارت بهداشت باشد          

اهميت و وسعت    پيشنهاد شده است مد نظر قرار گيرد و حقيقت امر اينست كه با توجه به                    1در آلگوريتم شماره    
و تب هاي    SARSموضوع و اينكه هر لحظه ممكن است با نوپديدي و بازپديدي يكي از بيماري هاي عفوني نظير                  

خونريزي دهنده مواجه شويم و يا توسط تروريسم جهاني، تهديد گرديم نياز به سياستگذاري هاي كشوري و ابالغ                   
اب مي كند كه با ژرفاي بيشتري به اين مفاهيم، بنگريم و بر            به سطوح پايينتر، كامالً محسوس مي باشد و چنين ايج        

 .اين اساس، سريعاً به تدوين و اجراي برنامه هاي الزم بپردازيم

 اهداف كلي

  ـ حفظ سالمتي كاركنان1

  ـ ارتقاي سالمتي كاركنان2
بيماران،    ـ پايش فعال به منظور قطع زنجيره انتقال بيماري هاي عفوني از كاركنان به همكاران، 3

 مراجعين و بالعكس

  ـ حفظ و ارتقاي سالمت رواني اجتماعي كاركنان4

 اهداف ويژه

  ـ تشكيل پرونده سالمت براي كاركنان جديد و تكميل آن براي كاركنان شاغل و بازنشستگان1
  ـ بررسي وضعيت ايمني كاركنان در مقابل بيماري هاي مسري2

 طر ـ واكسيناسيون كاركنان در معرض خ3
  ـ بازآموزي و نوآموزي موازين بهداشتي به منظور ارتقاء آگاهي هاي بهداشتي و مهارت هاي الزم4
  ـ تشكيل پرونده بهداشتي و پايش سالمت دانشجويان و اعضاء هيئت علمي5
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  ـ تامين محيط اجتماعي سالم به منظور ارائه خدمات بهداشتي درماني با كيفيت عالي6
زي بيماري هاي نوپديد و بازپديد و مخاطرات احتمالي آن ها براي كاركنان حرفه هاي  ـ نوآموزي و بازآمو7

 پزشكي و ايجاد آمادگي به منظور پيشگيري و مقابله با اينگونه بيماري ها

  ـ نظام سالمت كاركنان1آلگوريتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت سالمت

 
 مركز مديريت بيماري ها

 
 كميته علمي نظام سالمت

دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات مرتبط

 رئيس دانشگاه

 رمانمعاون د -

 معاون پشتيباني -

 معاون آموزشي -

 معاون دانشجويي -

 روساي دانشكده ها -

 
روساي بيمارستان ها

معاونت امور
دانشجويي

دانشكده ها و 
موسسات پژوهشي

 كميته هاي

كنترل عفونت

بيماران و 
 مراجعين

كاركنان
 بيمارستان

اعضاء هيئت علمي
 و كاركنان

 دانشجويان



 580/سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي  / 4گفتار 
 

 

 در محيط كارانتقال عوامل عفونتزا 

عوامل عفونتزا در محيط بيمارستان و محيط هاي مشابه، به طرق مختلفي منتقل مي گردند كه عمده ترين  
 :آنها عبارتست از 

 
 انتقال از طريق خون •

 انتقال از طريق تنفس •
 انتقال از طريق دستگاه گوارش •

 انتقال از طريق پوست •
ر مورد برخي از اين بيماري ها بسنده شده، شرح مفصل در اين گفتار به اشاره مختصر و ذكر مثال هايي د

 . محول مي نماييمكتاب نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و سالمت حرفه هاي پزشكيآن را به 

   (Bloodborne) انتقال عوامل عفونتزا از طريق خون

براساس مطالعات  .  توجه به انتقال عوامل عفونتزاي منتقله از طريق خون، حائز اهميت فراواني است                  
 درصد مي باشد و تا كنون موارد ثابت شده منتقله از            3/0 در حدود    (HIV)ويروس عامل ايدز    موجود احتمال انتقال    

طريق اصابت سرسوزن و حتي موارد منتقله از طريق تماس مخاطي، در بين كاركنان بهداشتي، كامالً به اثبات                      
 . رسيده است

در تماس هاي شغلي به مراتب بيشتر از ويروس عامل ايدز است و               Bيت  ويروس هپات البته احتمال انتقال    
 نفر از كاركنان بهداشتي اياالت متحده در اثر ابتالء شغلي             300به گزارش مركز كنترل بيماري ها ساالنه حدود          

اط با   مستقيماً در ارتب   Bبديهي است كه ميزان قابليت سرايت هپاتيت         .   جان خود را از دست مي دهند        Bهپاتيت
 30 درصد و در افراد مثبت در حدود         3 منفي در حدود     HBeAg است به طوري كه در افراد        HBeAgمثبت بودن   

 از  Bدرصد مي باشد و براساس بعضي از گزارش ها، با استقبال بيشتر كاركنان بهداشتي، از واكسيناسيون هپاتيت                   
 .اري در آن ها كاسته شده استميزان بروز و در نتيجه از عوارض احتمالي و مرگ ناشي از بيم

 منتقله از طريق تماس هاي شغلي، مشخص نمي باشد ولي آمارها           Cهپاتيت  ميزان مرگ و مير ناشي از         
مي باشد و در   %  3نشان دهنده اين واقعيت است كه در صورت اصابت اشياء نوك تيز آلوده، احتمال انتقال در حدود                  

 به سمت حاالت مزمن و عوارضي نظير سيروز در           Cال پيشرفت هپاتيت    افرادي كه به تازگي مبتال شده اند احتم       
با توجه به اينكه واكسن، پروفيالكسي و درمان چندان موثري براي آن وجود ندارد رعايت                  خواهد بود و    %  80حدود  

 .در پيشگيري از بروز آن حائز اهميت بسيار زيادي است) استاندارد(موازين احتياط هاي همه جانبه 
 باعث  Ebola و ازجمله تب خونريزي دهنده ناشي از ويروس          تب هاي هموراژيك ن هاي ناشي از انواع     طغيا 

 .ابتالء عده كثيري از كاركنان بهداشتي در بيمارستان ها گرديده است
 مي تواند براي كاركناني كه در دوران بارداري در تماس با آن قرار مي گيرند مشكل ساز                   CMVهرچند   

ات اخير، نشان داده است كه احتمال انتقال آن از طريق تماس هاي شغلي در پرستاران بخش                     باشد ولي مطالع  
  .اطفال و ساير كاركنان، بيشتر از ساير افراد جامعه نمي باشد
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 (Droplet nuclei)  و ذرات قطره اي (Air-borne Transmission)انتقال از طريق هوا 

 به كاركنان بهداشتي، اخيراً در چند طغيان نسبتاً          مايكوباكتريوم  خطر مراقبت از مبتاليان به سِل و انتقال         
شديد بيمارستاني عفونت ناشي از ارگانيسم هاي مقاوم به چند دارو در اياالت متحده به اثبات رسيده است و در اين                     

 عفونت سلي    نفر از كاركنانِ تماس يافته، دچار بيماري عالمت دار، گرديده و صدها نفر به                  20طغيان ها حداقل   
بدون عالمت، مبتال شده اند و چند نفر از كاركنان بهداشتي آن كشور كه از طريق تماس شغلي، مبتال گرديده اند                      

 از طريق تنفس، وجود دارد و هرچند ميزان قابليت سرايت آن            زونا/  ويروس آبله مرغان    احتمال انتقال   .  جان باخته اند 
در سال، ذكر كرده اند و لذا      %  10فراد حساس تماس يافته را در حدود        مشخص نشده است ولي ميزان بروز آن در ا        

 .  به منظور كنترل عفونت هاي بيمارستاني ناشي از اين ويروس، با اهميت تلقي مي شودVZVواكسن 

 در كاركنان بهداشتي تماس يافته، در حد بااليي قرار دارد و از طرفي احتمال عدم                   سرخكميزان حمله    
وجود دارد و مصونيت ناشي از آن نيز مادام العمر نبوده و از آنجا كه پزشكان و پرستاران، در معرض                      تاثير واكسن،   

 .خطر بيشتري مي باشند الزم است همواره در مقابل اين بيماري شديداً مسري، از مصونيت كافي برخوردار باشند

ز اهميت زيادي برخوردار است      در كاركنان باردار، ا    B19پاروويروس   و   سرخجهعفونت ناشي از ويروس      
 .زيرا رشد و تكامل جنيني را تحت تاثير قرار مي دهد

و .   نيز به كاركنان بهداشتي به اثبات رسيده است               و عامل سياه سرفه      RSVآدنوويروس،  انتقال   
 .ست نيز بيش از يك سوم قربانيان خود را از بين كاركنان حرفه هاي پزشكي برگزيده اSARSكروناويروس عامل 

 (Fecal-oral Transmission)انتقال مدفوعي دهاني 

 با انتشار به كاركنان بهداشتي، گزارش گرديده است و حتي يكي از                Aهپاتيت  طغيان هاي متعددي از      
 در زمينه نقص ايمني در يكي از بيمارستان ها رخ            Aهمه گيري ها پس از بستري كردن كودك مبتال به هپاتيت            

 عدم پاسخ ايمني و مثبت نشدن آزمون سرولوژيك تشخيصي، موازين بهداشتي الزم، مراعات              داده است و به علّت    
الزم به ذكر است كه با توجه به آندميك بودن           .  از كاركنان آن بيمارستان را مبتال نموده است       %  15نشده و حدود    

ن عالمت آن در دوران كودكي      اين بيماري در نقاط مختلف كشور ايران و اينكه ابتالء به اَشكال با عالمت يا بد                 
 مصونيت  IgGباعث مصونيت مادام العمر مي شود و از طرفي بررسي هاي انجام شده، حاكي از وجود آنتي بادي                    

 ساله ايراني است انتظار     35 درصد افراد باالتر از      95 ساله و بيش از      18 درصد افراد باالتر از      90بخش در بيش از     
 نيز  سالمونالهاشايان ذكر است كه     .  ي جزو مخاطرات شغلي كشور، به حساب آيد       نمي رود در حال حاضر اين بيمار     

 :به طرق مختلفي در بيمارستان ها ممكن است منتشر شوند 

 )غذاي آلوده( ـ از طريق يك منبع مشترك 1

  ـ از بيماران به كاركنان2

مايشگاه هاي تشخيص   ـ از طريق تماس با فضوالت و خون آلوده بيماران در بخش هاي باليني و آز                   3
 .طبي يا تحقيقاتي

الزم به ذكر است كه بررسي هاي رايج كاركناني كه دست اندر كار تهيه و توزيع غذا در بيمارستان هستند                    
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ممكن است جوابگو نباشد و عالوه بر اين ها نه تنها نيروهاي پرستاري بلكه كاركنان رختشويخانه ها و                             
 .ر معرض خطر ابتالء به اين بيماري مي باشندآزمايشگاه هاي بيمارستان ها نيز د

 نيز ممكن است    كريپتوسپوريديوز و   نورواك ساير عفونت هاي شايع روده اي نظير بيماري ناشي از ويروس           
 گزارش هاي موجود حاكي از قابليت سرايت شديد و          ويروس نورواك به كاركنان انتقال يابد و مخصوصاً در مورد          

 .از كاركنان تماس يافته مي باشد% 90انتشار در بين بيش از 

 انتقال از طريق تماس پوستي

 و زگيــل   (Tinea corporis) ، كچــلي    (Herpetic whitlow)ممــكن اســت هرپــس انگشتــان     
(Papilloma virus) از اين طريق به كاركنان، منتقل شود . 

 بعضي از عفونت ها طغيان  بيماري هاي عفوني ناشي از تماس كاركنان بهداشتي ناقل 

كاركنان بهداشتي كه ناقل بعضي از عفونت ها هستند ممكن است عوامل عفونتزا را به ساير كاركنان و به                   
 مي تواند از پرسنل پزشكي     C و   Bهپاتيت  گزارش هاي اخير، حاكي از آنست كه ويروس عامل         .  بيماران، منتقل كنند  

 بيماري كه به وسيله     144از  %)  13( نفر   19 يك گزارش تاييد شده،      و پرستاري به بيماران، انتقال يابد و براساس        
 گرديده اند و انجام    B دچار عفونت ناشي از ويروس هپاتيت        +HBeAg و   +HBsAgيكي از جرّاحان قفسه سينه      

PCR                          بر روي سرم جراح مزبور، وجود بيش از يك بيليون از ذرات ويروسي در هر ميلي ليتر خون او را به اثبات 
نده و ضمناً مشخص شده است كه واكسيناسيون اين پزشك، ناقص بوده و خود او در تماس هاي شغلي، مبتال                    رسا

 از يك نفر جرّاح قلب، حداقل به پنج نفر از بيماراني كه تحت                 Cهمچنين انتقال ويروس هپاتيت     .  گرديده است 
 . عمل جرّاحي دريچه قلب قرار گرفته اند نيز گزارش شده است

 درصد كاركنان بهداشتي يافت مي شود در ارتباط با             20-90 كه در     لي استافيلوكوك آرئوس   حالت ناق  
طغيان هاي اين عفونت، مخصوصاً در بخش هاي مراقبت ويژه بوده و مشخص شده است كه عدم شستشوي كامل                  

آرئوس مقاوم  براساس گزارش ديگري يكي از جرّاحان ناقل استافيلوكوك         .  دست ها باعث انتقال باكتري شده است     
ضمناً در  .   بيمار خود در بخش مراقبت هاي ويژه گرديده است        43 نفر از    8به متي سيلين باعث انتقال اين باكتري به        

شايان ذكر  .  مطالعه ديگري به دنبال استفاده جراح مزبور، از ماسك از ميزان بروز عفونت منتقله كاسته شده است                  
 و سيپروفلوكساسين خوراكي و ريفامپين،      Mupirocinن با تجويز پماد     است كه حالت ناقلي داخل بيني را مي توا        

 منتقله از طريق كاركنان بهداشتي، بارها به         Aاسترپتوكوك هاي گروه   طغيان عفونت هاي ناشي از     .  ريشه كن نمود  
 بديهي است كه در اغلب موارد، كاركنان بهداشتي، فاقد عالئم باليني هستند ولي كشت                   .  اثبات رسيده است   

گاهي انتقال  .  نمونه هاي حلق، واژن، ركتوم يا پوست آن ها، وجود استرپتوكوك ها را به اثبات مي رساند                       
استرپتوكوك ها از طريق ذرات قطره اي يا بوسيله غذا صورت مي گيرد و لذا كارگران مسئول تهيه و توزيع غذا                       

 . صورت مي گيرد انتقال دهندمي توانند عفونت را از طريق اقداماتي كه در آشپزخانه يا رستوران

 عرصه خدمات پزشكي، وادي مقدسي است كه تنها كساني كه داراي              :و اغراق آميز نيست اگر گفته شود         
 .طينت پاك، پوست پاك، مخاط پاك و خون پاكي هستند بايد اجازه حضور و خدمت رساني در آن را داشته باشند
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 ان بهداشتي مبتال  به اين بيماري هاطغيان بيماري هاي عفوني ناشي از تماس كاركن

يكي از مسائل قابل توجه، حضور در محل كار و ادامه فعاليت روزمرّه توسط كاركناني است كه دچار                       
مثالً طي چندين گزارش، مشخص شده      .  بيماري هستند و بدينوسيله عامل عفونتزا را در محيط، منتشر مي نمايند           

آبله رستاني در اثر حضور دانشجويان مبتال به اين بيماري بوده است و               در بخش هاي بيما   سرخكاست كه طغيان    
به طوري كه طي گزارشي مشخص شده       .   نيز ممكن است به وسيله كاركنان خدمات بهداشتي، منتقل گردد          مرغان

ئم است كه يكي از دستياران رشته اطفال پس از تماس با فرد مبتال دچار آبله مرغان گرديده و تا زمان بروز عال                        
 بيمار و كارگر شده و حدود ده هزار دالر،            250باليني به كار خود ادامه داده است و نهايتا باعث تماس با حدود                 

 براي كاركنان بهداشتي، الزامي نيست      واكسيناسيون واريسال يادآور ميشود كه هرچند     .  خسارت به بار آورده است    
البته يكي ديگر از راه هاي      .  بيماري ها توصيه شده است   ولي به وسيله كميته مشورتي ايمن سازي و مركز كنترل            

 طي دوران عفونتزايي احتمالي و دريافت       استفاده از ماسك  جلوگيري از انتقال اين ويروس از كاركنان به بيماران،          
 از كاركنان حرفه هاي پزشكي به بيماران و ساير تماس يافتگان در            SARSعامل  آسيكلووير است و انتقال ويروس      

ط بيمارستان و حتي در محيط هاي خارج بيمارستاني و مخصوصاً هتل محل اقامت آنان در اولين جهانگيري                    محي
 .بيماري، به كرّات، رخ داده است

 نيز يكي از بيماري هايي است كه ممكن است از كاركنان بيمار به ساير كاركنان و بيماراني كه                   توبركولوز
 نفر از كاركنان بهداشتي دچار توبركولوز فعال گرديده و            8ي مطالعه اي   ط.  با آن ها در تماس هستند منتقل شود       

 در صد افزايش يافته و       30-48ميزان تبديل تست توبركولين از منفي به مثبت در كاركنان بخش سِل به حدود                  
 .انتقال از كاركنان بيمار به كاركنان سالم نيز كامالً به اثبات رسيده است

عضي از بيماري ها چه از نظر سالمت خود كاركنان و چه از نظر سالمت بيماران               انجام آزمون هاي سرمي ب    
 و واكسيناسيون   Bهپاتيت  به طوري كه بررسي وضعيت ايمني كاركنان نسبت به           .  از اهميت زيادي برخوردار است    

ناشي از اين  كاركنان غيرايمن، در بيمارستان هايي كه به مورد اجرا گذاشته شده است باعث كاهش عوارض و مرگ                 
 . بيماري گرديده است

 نيز الزم است و حتي در بعضي از كشورهاي متمول،                واريسال زوستر بررسي از نظر آنتي بادي ضد        
 . واكسيناسيون كاركنان حساس نيز صورت مي گيرد

 مقاوم به پني سيلين در بين        عفونت هاي پنوموكوكي مطالعات انجام شده حاكي از وقوع طغيان هايي از             
ركنان بيمارستا ن ها مي باشد و هرچند پنوموكوك به عنوان يك عامل عفونتزاي بيمارستاني در نظر گرفته نشده                  كا

است ولي با توجه به گزارش هايي كه حاكي از انتشار بيمارستاني آنست بايد توجه بيشتري به اين موضوع، معطوف                    
شود، الزم است كاركنان بيمارستان ها عليه اين        توليد   RSV و   CMVگردد و باالخره در صورتي كه واكسن هاي         

 . ارگانيسم ها نيز واكسينه شوند
 

در مجموع هريك از كاركنان، بايد داراي پرونده بهداشتي باشند و اطالعات مربوط به سالمت و                     
 .بيماري آنان و ازجمله نتايج غربالگري ها و ساير اطالعات مربوطه در آن پرونده ها ثبت گردد
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  بيماري هاي عفوني منتقله از بيماران به كاركنان و بالعكسـ1جدول 

 عفونت ميزان انتقال پرسنل بهداشتي در معرض خطر

 (Blood-borne)قابل انتقال از طريق خون  

 HIV/AIDS درصد/. 3 همه، مخصوصاً پرستاران و كاركنان آزمايشگاه

انپزشكان، كاركنان بخش همه، مخصوصاً پرستاران، كاركنان آزمايشگاه، جراحان، دند
 دياليز

HbeAg 3=  منفي% 

HbeAg 30=  مثبت% 

  Bويروس هپاتيت

 Cويروس هپاتيت %3 همه، مخصوصاً جراحان دهان

 ويروس سيتومگال بسيار كم احتمال انتقال به پرسنل چندان زياد نمي باشد
 ويروس ابوال يار زيادبس موارد در پرسنل بهداشتي رخ داده است% 30طي طغيان هاي اخير، بيش از 

 تب هاي هموراژيك زياد همه، مخصوصاً پرستاران، جراحان

 (Air-borne)قابل انتقال از طريق هوا 

 متر، به هنگام معاينه، ساكشن، 1كليه تماس يافتگان نزديك، در فاصله كمتر از 
 انتوباسيون، احياء قلبي ـ تنفسي

 SARS-coV زياد

 آنفلوآنزا زياد ارانهمه، مخصوصاً پزشكان و پرست

همه، مخصوصاً كاركنان بخش اورژانس، فيزيوتراپيست هاي تنفس، پاتولوژيست ها، 
 كاركنان آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي، متخصصين ريه، پرستاران، ا

 درصد طي 50-20
 طغيان ها

 توبركولوز

 واريسال   درصد5-15 همه

 سرخك بسيار زياد همه، بيشتر در پزشكان و پرستاران عارض مي شود

 سرخجه %13 همه، پرسنل بارداري كه مبتال شده اند مجبور به سقط جنين خواهند بود

  B19پاروويروس  %25بيش از  سرعت و شدت انتشار آن كمتر از محيط مدرسه است

ويروس سنسشيال  %40بيش از  مداخله هاي مرتبط با كنترل عفونت، باعث كاهش انتقال به بيماران ميشود
 تنفسي

 آدنوويروس %20بيش از  همه، مخصوصاً در بخش مراقبت هاي ويژه، مراقبت هاي طوالني مدت كودكان

 سياه سرفه %43  نفر از پرسنل، منتقل شده است87همه، در يكي از طغيان ها به 

 (Enteric)منتقله از طريق مدفوع 

پرسنل % 90بيش از پرستاران كودكان در معرض خطر بيشتري هستند، در كشور ايران 
 بيمارستان ها مصون مي باشند

 Aويروس هپاتيت  20%

 سالمونال  درصد5-20 همه، مخصوصاً پرستاران و كاركنان رختشويخانه

 هليكوباكتر پيلوري نامشخص علت باال بودن شيوع سرمي آن در آندوسكوپيست ها معلوم نيست

 س نورواكويرو %50بيش از  قابليت سرايت زياد براي پرستاران

 كريپتوسپوريديوز %30بيش از  كاركنان آزمايشگاه ها كه در تماس با حيوانات هستند در معرض خطر بيشتري مي باشند

 كلوستريديوم ديفيسيل نامشخص در يكي از پرسنل بيمارستان ها منجر به مرگ شده است

 غربالگري و پيشگيري بيماري هاي مسري در كاركنان حرفه هاي پزشكي

  
 الف ـ غربالگري توبركولوز

در زمان تشكيل پرونده، تكرار ساالنه در موارد منفي و تكرار به فاصله چند هفته بعد                (ـ تست توبركولين    1



 بهداشت حرفه اي / 5                                                                                   فصل كتاب جامع بهداشت عمومي                      /  585

 

 
 

 )از تماس با سل فعال

 مثبت و تكرار آن در صورت        PPDدر زمان تشكيل پرونده در افراد        (ـ كليشه راديوگرافي قفسه سينه       2
ماري سل و يا در افرادي كه تست منفي آنها در بررسي هاي دوره اي، تبديل              وجود شك باليني نسبت به بي     

 )به مثبت شده است
 

 Bب ـ غربالگري هپاتيت 

  ـ ايمن سازي كليه كاركناني كه در معرض تماس با خون يا مايعات بدن مي باشند1 
 

 ج ـ واكسيناسيون عليه بيماري هاي واجد واكسن

 . . . وريون، آنفلوآنزا و ديفتري، كزاز، سرخك، سرخجه، ا 
 سرخجه، سرخك، واريسال. . .  و C و Bد ـ غربالگري از طريق سنجش عيار سرمي آنتي بادي هاي ضد هپاتيت 

 پيگيري منظم آزمون هاي كاركنان و واكسيناسيون يادآور در موارد الزم

 آزمون هاي رايج براي كاركنان جديد بيمارستان ها

چراكه تمامي كاركنان   .   سالمت كاركنان، شامل ارزيابي پزشكي آنان مي باشد       يكي از وظايف اساسي نظام     
 به برخي از آنها اشاره شده        1جديد بايد از نظر وضعيت ايمني در مقابل بيماري هاي بالقوه مسري كه در جدول                  

انجام پذير است و    ،  تست توبركولين  و   آزمون هاي سرمي اين بررسي ها از طريق انجام      .  است مورد بررسي قرار گيرند    
 را مي توان به مواردي محدود ساخت كه دچار مشكالت ريوي قبلي بوده يا كليشه آنها                راديوگرافي قفسه سينه  تهيه  

 .قبالً غيرطبيعي بوده و يا تست توبركولين مثبتي داشته اند

ي اين  حدود سه دهه قبل با كاهش ميزان سل در بعضي از جوامع غربي از اهميت برنامه هاي كنترل                       
بيماري كاسته شده ولي با توجه به افزايش ناگهاني ميزان بروز بيماري در بسياري از شهرهاي اياالت متحده در                      

 و وقوع چند طغيان چشمگير توبركولوز بيمارستاني، مجدداً برنامه كنترل سِل در بيمارستان ها با                 1980اواخر دهه   
 وجود اطالعات پايه در مورد وضعيت توبركولوز در بين كاركنان، بروز            جديت زيادي برقرار گرديد اما با توجه به عدم        

 ناشي از تست هاي مكرّر و عدم وجود پيش گيري دارويي موثر در مقابل                   (Booster effect)واكنش يادآور    
 . مقاوم به چند دارو تا حدودي افت كردTBعفونت هاي ناشي از 

 در آنهايي كه عليه سِل واكسينه شده اند و يا سنّ آنها             شايان ذكر است كه در كاركنان جديد و مخصوصاً         
 . سال است انجام تست توبركولين دو مرحله اي باعث حذف واكنش يادآور مي شود40-45بيش از 

 ) Booster effect(اكنش يادآور و

 منفي   ماه بعد از انجام آزموني كه نتيجه آن         12 روز تا    7زريق مجدد ماده توبركولين در خالل بيش از          ت
ممكن است موجب  تقويت پاسخ واكنش ضعيف قبلي بشود و شدت             )  عدم واكنش يا واكنش خيلي ضعيف     (بوده  
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 . ناميده ميشود" واكنش يادآور"اين پديده، اصطالحاً . واكنش دوم، بيشتر از تست قبلي باشد

  ـ  واكنش يادآور2لگوريتم آ

 
  تست توبركولين مثبت 

  
 

 

  سابقه عفونت سلي BCGواكسيناسيون 

    
 

 عدم بهبودي بهبود يا در حال بهبود 

    
 تداوم عفونت تبديل به بيماري سل عدم تداوم عفونت چند سال بعد

    

 فعالDH  پاسخ منفي يا خفيف در تست اول
 DHيادآوري پاسخ 

 تحت تاثير تست اول

   

   
 افزايش شدت واكنش 

 در تست دوم

 

  
 

 
به عبارت ديگر تست توبركولين، خود باعث ايجاد حساسيت نمي شود ولي ميتواند موجب تحريك مجدد                 
. يا تشديد واكنش تاخيري بشود كه در گذشته، مثبت بوده و به هنگام انجام اولين آزمون، منفي گرديده است                        

، شايع بوده و طي بررسي هاي ساليانه تست        شايان ذكر است كه اين پديده در سنين متوسط و در بين سالخوردگان            
توبركولين افراد در معرض خطر و مخصوصاً كاركنان بيمارستان ها مي تواند باعث ايجاد شك و ترديد بشود و لذا به                   

در صورت منفي بودن اولين تست، به فاصله يك          خاطر رفع چنين شبهه اي پيشنهاد شده است كه در چنين افرادي              
 مجددي را انجام داده و دومين پاسخ را در پرونده آنها ثبت نماييم و طي بررسي كه به فاصله يكسال                       هفته بعد، آزمون  

مثالً اگر قطر واكنش توبركولين پرستاري      .  بعد، انجام خواهيم داد پاسخ آخرين آزمون را با تست جديد مقايسه كنيم             
ميلي متر و پس از انجام دومين آزموني كه به              3كه اخيراً وارد بخش بيماري هاي عفوني گرديده است در ابتدا             

 ميلي متر باشد اوال تفاوت اين دو پاسخ، ناشي از عفونت جديد نمي باشد بلكه               8فاصله دو هفته بعد انجام مي دهيم       
به وجود عفونت بهبود يافته اي در گذشته، اشاره دارد و تزريق ماده توبركولين، تنها موجب يادآوري خاطره واكنش                   

 مقايسه  8يري ناشي از آن عفونت گرديده و ثانياً بايستي در بررسي هاي ساالنه، نتيجه آزمون جديد را با عدد                      تاخ
 شايان ذكر است كه واكنش بوستر، در رابطه با عفونت هاي ناشي از مايكوباكتريوم هاي                    03كنيم نه با عدد       

 .رخ ميدهدغيرتوبركولوزي، در سالمندان و افراد واكسينه، با شيوع بيشتري 

واكنش يادآور  مثبتتست 
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 واكسيناسيون ساالنه آنفلوآنزا  يكي ديگر از فعاليت هاي نظام سالمت كاركنان، برنامه ريزي به منظور انجام             
است كه هرچند اثرات بسيار مفيد آن در كاركنان و بيماران بستري در بيمارستان ها به اثبات رسيده است ولي                        

ط مورد توجه نيمي از كاركنان، قرار گرفته است درحاليكه            دربعضي ازكشورها با استقبال خوبي روبرو نشده و فق          
 .همكاري آنها در مورد واكسيناسيون عليه سياه سرفه يا اوريون طي طغيان هاي مربوطه خيلي بيشتر بوده است

 در بين افرادي كه قبالً واكسينه گرديده بودند هشداري بود مبني بر              1990طغيان سرخك در اوائل دهه       
 يادآور سرخك وره ايمني ناشي از اين واكسن و لذا بر اين اساس در بعضي از كشورها واكسيناسيون                  محدود بودن د  

در دوران نوجواني را به مورد اجرا گذاشتند و عالوه برآن در مورد طوالني بودن مصونيت ناشي از واكسن واريسال،                     
 مراقبت خاصي را در مورد اينگونه          نيز ترديد كردند ولي با اين وجود در حال حاضر              Bسياه سرفه و هپاتيت      

بيماري ها توصيه نمي كنند و تنها زماني كه با طغيان ناشي از آنها مواجه شويم بررسي افراد در معرض خطر از نظر                      
مثالً در برنامه هاي مربوط به كنترل سرخك، انجام غربالگري و واكسيناسيون افراد            .  سطح ايمني را توصيه كرده اند    

 .واكسيناسيون كلّ كاركنان، باصرفه تر مي باشدحساس، نسبت به 

 نحوه رويارويي با كاركناني كه در تماس با خون و ساير مايعات بدن قرار گرفته اند

تماس با خون و مايعات بدن يكي از مخاطرات شغلي مهم به حساب مي آيد و الزم است كاركنان تماس                     
زارش نموده تحت پوشش اقدامات پيشگيرنده بعد از تماس،          يافته هرچه سريعتر موضوع را به مسئولين مربوطه گ         

 :قرار گيرند و همچنين الزم است اقدامات غيراختصاصي زير نيز انجام شود 
  ـ شستشوي محل تماس يا اصابت اشياء نوك تيز1

مثالً صابون هاي ماليم و     .  در اينگونه موارد مي توان از آب و محلول شستشوي مناسبي استفاده كرد                
محرّك، يا مواد آنتي باكتريال، مناسب مي باشد ولي در صورتي كه ماده آلوده به داخل چشم ها يا غشاهاي                       غير

مخاطي پاشيده باشد بايد بالفاصله محلول سالين يا ساير محلول هاي غيرمحرّك را با فشار به محل آلودگي بپاشيم                  
 . مضاعفي بر نسوج وارد مي كنند استفاده نماييمدر اينگونه موارد هرگز نبايد از مواد تُند و محرّكي كه آسيب

  ـ اقدامات پيشگيرنده سريع به وسيله بخش اورژانس يا پايگاه عملياتي نظام سالمت كاركنان2

در چنين مواقعي بايد توجه داشت كه اقدامات پيشگيرنده بعد از تماسي كه در عرض چند ساعت اول                       
، (HIV)مثالً تجويز داروهاي ضد رتروويروس در تماس يافتگان با         .  اهد بود انجام شود از تاثير بيشتري برخوردار خو      

 در تماس يافتگان با     Ribavirin و تجويز    HBV در تماس يافتگان با      Bتجويز ايمونوگلوبولين و واكسن هپاتيت      
CCHFبايد هرچه سريعتر آغاز شود . 

  ساعت24 ـ گزارش مورد تماس به مراكز بهداشت در عرض 3

ست گزارش يا پيام به صورت محرمانه با ذكر نام، تاريخ تماس، نام بيمار اصلي، محل وقوع تماس                   الزم ا  
 .و امثال اينها ارسال گردد

 .  ـ مشاوره، درمان و انجام آزمايش ها بايد به صورت محرمانه و رايگان انجام شود4
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 ر گرفته اندنحوه رويارويي با كاركنان و بيماراني كه در تماس با آبله مرغان قرا

آبله مرغان يكي از بيماري هاي ويروسي شديداً مسري منتقله از راه تنفس است كه در افراد مبتال به                        
 نقايص ايمني نظير لوسمي و ساير اختالالت گلبول هاي سفيد، سوختگي ها، افراد تحت شيمي درماني يا استروئيدها

از .  شدت بااليي برخوردار بوده و يا منجر به مرگ شود            و يا بيماري هاي سركوبگر ايمنيِ ديگر ممكن است از             
 استفاده  (VZIG) ساعت اول پس از تماس، از ايمونوگلوبولين ضد وريسال زوستر              96طرفي در صورتي كه طي       

شود از شدت بيماري كاسته خواهد شد و بنابراين در كاركنان تماس يافته، الزم است هرچه سريعتر اقدامات ذيل                     
 :انجام شود 

  ـ تاييد تشخيص1

 داراي ضايعات تاولي متعددي هستند ولي بزاق آنان عاري از           زونابايد توجه داشت كه هرچند مبتاليان به         
 Zonaويروس است در حاليكه در مبتاليان به آبله مرغان به گونه ديگري است و از اين گذشته مبتاليان به                          

 مي كنند و نه از طريق تنفس و لذا با توجه به اين حقايق بايد                بيماري را از طريق تماس مستقيم به ديگران منتقل        
 .با بهره گيري از تجربيات باليني و ارسال نمونه هاي مناسب به آزمايشگاه به تاييد تشخيص، پرداخت

  ـ جداسازي بيماران2

ه است  مبتاليان را بايد در يك اطاق مجزا يا در اطاقي كه مورد شناخته شده آبله مرغان، بستري شد                       
ضمناً .  را در اطاق بيماران نصب كنيم        ”بيماري مسري منتقله از طريق هوا      “بستري نماييم و تابلوي هشداردهنده       

كاركناني كه قبالً دچار آبله مرغان نشده اند نبايد وارد اطاق شوند و بيماران نبايد جز در موارد كامالً ضروري از                         
كه قبالً آبله مرغان نگرفته اند نيز حساس بودن احتمالي آن ها در             اطاق خود خارج گردند و به مالقات كنندگاني          

 .مقابل آبله مرغان بايد گوشزد شود
  ـ محاسبه دوره قابليت سرايت3

براي اين منظور بايد آغاز عفونتزايي را چهار روز قبل از ظهور اولين بثورات در نظر گرفته كليه افرادي كه                     
 دقيقه در يك اطاق حضور داشته و از          30اشته اند و يا مشتركاً به مدت بيش از          با بيماران تماس چهره به چهره د       

 روز بعد از    6ضمناً بيماران را بايد تا حدود       .  تلقي گردند   ”تماس يافته “هواي مشتركي استفاده كرده اند بايد به عنوان        
 .ي در نظر بگيريمظهور آخرين بثورات يا تا زماني كه بثورات كامالً كبره بسته و خشك شوند مسر

  ـ ثبت اسامي كليه بيماران و كاركنان تماس يافته4

شامل آن ها مي شود را بايد يادداشت نمود و از آن ها              ”تماس يافته “اسامي كليه افرادي كه تعريف فرد         
كان يا  پرسيد كه آيا قبالً دچار آبله مرغان شده اند يا خير؟ و در صورت منفي بودن جواب، پرسيده شود آيا نزدي                        

كودكاني كه با آنها زندگي مي كنند هيچگاه دچار آبله مرغان بوده اند يا خير؟ و در صورتي كه بازهم جواب منفي                       
 .دادند الزم است وضعيت ايمني آنها از طريق آزمون هاي سرمي، بررسي گردد

  ـ هشدار به پزشكان غيرايمني كه بيماران را معاينه كرده اند5

در فاصله دوره قابليت سرايت بيماري در صورتي كه با بيماران و كاركنان حساس                پزشكان تماس يافته     
 . دريافت كنند (VZIG)ديگري تماس داشته باشند الزم است ايمونوگلوبولين ضد ويروس واريسال زوستر 
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  ـ ايمن سازي كاركنان بهداشتي2جدول 

 
 بيماري سيناسيونموارد لزوم واك دوز و نحوه واكسيناسيون موارد ممنوعيت واكسن

كليه كاركناني كه در معرض خطر  حساسيت نسبت به مخمرها
تماس با خون و مايعات بدن 

 هستند

 ميلي ليتر در عضله دلتوئيد در 1
  ماه بعد6 و 1 و 0زمان هاي 

 Bهپاتيت 

سابقه حساسيت شديد 
 نسبت به تخم مرغ

 آنفلوآنزا ميلي ليتر ساالنه/. 5 كليه كاركنان بيمارستان

حاملگي، سابقه حساسيت 
شديد نسبت به تخم مرغ يا 

نئومايسين، تب شديد، 
سركوب سيستم ايمني، 

  IVIGمصرف اخير 

كاركناني كه سابقه سرخك را ذكر 
نمي كنند و يا شواهد مصونيت در 

مقابل بيماري در آزمون سرمي آنها 
 وجود ندارد

ميلي ليتر زير جلدي از واكسن /. 5
MMR 

 سرخك

 اوريون نظير سرخك ظير سرخكن نظير سرخك

سالمت آن در دوران 
 بارداري مشخص نيست

 ساله يا آنهايي 65كاركنان بيش از 
كه دچار بيماري هاي قلبي، ريوي، 

كبدي، كليوي و يا سركوبگر ايمني 
 هستند

ميلي ليتر زير جلدي يا عضالني و /. 5
  سال6-10تزريق يادآور هر 

عفونت 
 پنوموكوكي

اني كه شواهد سرمي ابتالء و كاركن نظير سرخك
 مصونيت قبلي در آنها وجود ندارد

 سرخجه نظير سرخك

سابقه واكنش نرولوژيك يا 
حساسيتي شديد به دنبال 

مصرف دوز قبلي، سه ماهه 
 اول حاملگي

كاركناني كه سري اول 
واكسيناسيون را تكميل ننموده اند و 

 10يا دوز يادآور واكسن را طي 
 ت ننموده اندسال اخير،  درياف

ميلي ليتر عضالني در /. 5: سري اول 
 ماه بعد و دوز 6-12 و 1 و 0زمان 

هاي يادآور براي پرسنل ايمن به 
  سال10ميلي ليتر هر /. 5مقدار 

 كزاز 

حساسيت شديد نسبت به 
واكسن، ژالتين، نئومايسين، 

سركوب يا نقص سيستم 
ايمني، سل فعال، 

ناخوشي هاي تب دار، 
 بارداري

اركنان تماس يافته با بيماراني كه ك
سابقه ابتالء به آبله مرغان را ذكر 
نمي كنند و آنتي بادي ضد واريسال 

 نيز در سرم آنها منفي است

 4-8 و 0ميلي ليتر در زمان /. 5
 هفته

آبله مرغان 
 زونا/ 
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  ـ مدت زمان محدوديت حضور يا تماس در رابطه با برخي از بيماري هاي عفوني3جدول 

 
 بيماري دت و نوع محدوديتم

 آبله مرغان تا زمان خشك شدن و پوسته ريزي تاول ها

 زونا در صورت پوشاندن ضايعات، تماس با افراد ايمن، بالمانع است

 روز بعد از ظهور تورم غدد بناگوشي و در صورت فروكش سريع تورم، اين زمان را مي توان 9تا 
 كاهش داد 

 اوريون

 سرخجه هور بثورات پوستي روز بعد از ظ5تا 

 گال يا شپش  ساعت بعد از شروع درمان مناسب12تا 

 توبركولوز  هفته پس از شروع درمان موثر و احساس بهبودي در بيمار2تا حدود 

نيازي به استراحت پزشكي و محدوديت خاصي نمي باشد مگر مورد ثابت شده اي از انتقال بوسيله فرد 
 ناقل، وجود داشته باشد

 Aترپتوكوك گروه اس

  +استافيلوكوك كواگوالز

محدوديت هاي كاري، صرفا به وضعيت بهداشتي فرد مبتال و جلوگيري از تماس خون و ساير مايعات 
 بدن با ساير كاركنان و تماس يافتگان ديگر بستگي دارد

 حاد يا حالت ناقلي Bهپاتيت 
 HBsAgمثبت 

  حادCهپاتيت 

 HIV/AIDSمبتاليان  

لي مننگوكوكي نيازي به درمان يا محدوديت كاري ندارد و مبتاليان به بيماري حاد حالت ناق
مننگوكوكي و از جمله مننژيت نيز آنقدر بد حال هستند كه بستري بوده و در محل كار خود حاضر 

 نباشند

 مننگوكوك

آميبياز، سالمونلوز، كلرا،  اده كرده اندمحدوديت از نظر تماس با مواد غذايي و بررسي ساير كاركناني كه از غذاي مشتركي استف
 ، Aشيگلوز، هپاتيت 

 آلودگي هاي كرمي

 محدوديت حضور در محل كار در دوره كمون برخي از بيماري هاي عفوني

 روز بعد از اولين تماس تا 10 روز است، محدوديت حضور در محل كار از 13-21دوره كمون آن 
  بيماري و خشك شدن و پوسته ريزي تاول ها روز بعد از تماس يا تا زمان بروز21

 آبله مرغان و زونا

 روز است، محدوديت حضور در محل كار از روز هفتم بعد از اولين 7-18دوره كمون آن حدود 
. تماس تا چهارده روز بعد از آخرين تماس و در صورت بروز بيماري تا چهار روز بعد از ظهور بثورات

اعت اول بعد از تماس از واكسن زنده سرخك استفاده شود ممكن است  س72ضمناً در صورتي كه طي 
 از بروز بيماري جلوگيري كند

 سرخك

 روز است و محدوديت حضور در محل كار از روز دوازدهم تا بيست و يكم 14-21دوره كمون آن 
.  باشد روز بعد از شروع تورم غدد پاروتيد مي9بعد از تماس و در صورت بروز عالئم باليني تا 

 ايمن سازي تماس يافتگان بعد از تماس، اقدام مطمئني نمي باشد

 اوريون

 روز است و محدوديت حضور در محل كار از روز هفتم تا بيست و سوم بعد 14-23دوره كمون آن 
  روز بعد از ظهور بثورات پوستي مي باشد4از تماس و در صورت بروز بيماري تا 

 سرخجه



 بهداشت حرفه اي / 5                                                                                   فصل كتاب جامع بهداشت عمومي                      /  591

 

 
 

 مايشگاه به منظور انجام آزمون هاي سرمي ـ ارسال نمونه به آز6

به منظور رعايت حقوق بهداشتي كاركنان آزمايشگاه ها و حفاظت آنان در مقابل بيماري هاي مسري، پس                 
 . چسبانده شود”وضعيت ايمني مربوط به واريسال زوستر“از اخذ نمونه بايد روي تمامي لوله ها برچسب 

  ـ محدود كردن تماس يافتگان حساس7

 VZIG روز پس از آخرين تماس، حتي اگر 21 روز بعد از اولين تماس تا 10تماس يافتگان حساس از  
ضمناً . هم دريافت كرده اند نبايد در بيمارستان و اماكن ديگري كه احتماالً افراد حساسي حضور دارند، حاضر شوند

ي هستند موازين جداسازي به شيوه اي كه در صورتيكه تماس يافتگان، به طور طوالني مدت در بيمارستان بستر
 . توضيح داده شد بايد براي آن ها به مورد اجرا گذاشته شود2در بند 

 نحوه رويارويي با كاركنان و بيماراني كه در تماس با مننگوكوك بوده اند

 تعريف تماس

 ن داده است  ـ فردي كه به بيمار مبتال به بيماري مننگوكوكي درمان نشده، تنفس دهان به دها1 
 ـ تماس نزديك در فاصله كمتر از يك متري فرد مبتال به پنوموني، تراكئوبرونشيت مننگوكوكي كه 2

 . وصل مي باشد(Ventilator)دچار سرفه است و يا به دستگاه تنفس مصنوعي 
 اقدامات مورد نياز

  ـ اثبات مورد بيماري1

 عريف فوق ـ يافتن تماس يافتگان با بيمار درمان نشده طبق ت2
 ساعت اول بعد از تماس و خودداري از تجويز دارو به 48 ـ شروع كموپروفيالكسي در اسرع وقت و ترجيحا در 3

 ).1، گفتار 10فصل ( روز بعد از تماس، مراجعه نموده اند 7تماس يافتگاني كه به فاصله بيش از 

  ـ درماني و بيماري هاي مشابه آن در مراكز بهداشتيSARSمباني پيشگيري از 

  ـ ايزوالسيون بيماران و رعايت موازين كنترل عفونت1

 ـ بهداشت دست ها
 ـ مراقبت هاي تماسي نظير استفاده از دستكش و گان

 ـ مواظبت از چشم ها
 ـ پاكسازي محيط اطراف

توضيح .   و فشار منفي   N-95استفاده از ماسك مخصوص     (ـ مواظبت هاي مرتبط با انتقال از طريق هوا          
 بايد  N-95 ماسك جراحي را براي اين منظور، مناسب ندانسته اند و تنها در صورت موجود نبودن                   اينكه

 ).مورد استفاده قرار گيرد
  ـ به حداقل رساندن احتمال توليد افشانه طي انجام اقدامات تشخيصي و درماني2

 د طي انجام عمليات تشخيصي و درماني، وجود دارSARSاحتمال انتقال ويروس عامل  -
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مواردي از انتقال ويروس توسط اقداماتي كه منجر به توليد افشانه گرديده است در كاركنان                    -
 پزشكي و بهداشتي كانادا، هنگ كنگ، سنگاپور و هانويي، به اثبات رسيده است

اقداماتي نظير انتوباسيون و ساكشن كردن ترشحات تنفسي ممكن است به آساني باعث توليد و                -
 لوده گرددانتشار افشانه هاي آ

محدود كردن انجام اقداماتي كه باعث القاء سرفه ميشود با خودداري از به كارگيري ونتيالسيون                -
با بهره گيري از وسايلي كه     ,  و حفاظت از محيط   )  CPAP و   BiPAP(غيرتهاجمي با فشار منفي     

 در  HEPAامكان انجام ساكشن در فضاي بسته را فراهم مي كند و نيز استفاده از فيلتراسيون                 
 .دريچه خروجي ساكشن

  ـ حفاظت از پرسنل به هنگام انجام عملياتي كه باعث توليد افشانه ميشود3

 محدود كردن تعداد كاركنان به حداقل مورد نياز -

 پوشيدن وسايل حفاظتي نظير گان و دستكش -

 استفاده از عينك محافظ چشم -

 .استفاده از ماسك هاي مناسب -
 . صورت گيرد(BL4) 4حت شرايط ايمني زيستي سطح  ـ ايزوالسيون ويروس بايستي ت4

 

 

 

  ـ استفاده از وسايل حفاظت كاركنان1تصوير 

 

 در فضاي آزادغيرالزم اقــــدام
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 محدوديت حضور در محل كار براي كاركناني كه مبتالي به يك بيماري مسري هستند

ي و اوائل   محدود كردن حضور كاركناني كه مبتالي به يك بيماري مسري هستند يا در اواخر دوره نهفتگ                
شروع عالئم احتمالي يك بيماري عفوني به سر مي برند به منظور پيشگيري از انتقال آن به ساير همكاران و                         
تماس يافتگان ديگر اقدام الزم و مفيدي در راستاي قطع زنجيره انتقال بيماري ها به حساب مي آيد و برحسب دوره                   

 )3جدول (تلف، زمان هاي متفاوتي را به خود اختصاص مي دهد نهفتگي و راه هاي انتقال در بيماري هاي عفوني مخ

 حفاظت كاركنان آزمايشگاه ها

بسياري از كاركنان آزمايشگاه ها نه تنها با نمونه هاي آلوده به عوامل بيولوژيك بيماريزا در تماس هستند                  
ا بيماران بستري و سرپايي، قرار      بلكه به منظور نمونه گيري، انجام و قرائت آزمون هاي پوستي، در تماس تنگاتنگ ب            

، از طرفي نظير كاركنان باليني، بايد مورد توجه قرار گيرند           نظام سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي    مي گيرند و لذا در     
به منظور    و از طرف ديگر الزم است امنيت بهداشتي محلّ اصلي فعاليت آنان يعني آزمايشگاه، تامين گردد و لذا                    

ه كاركنان آزمايشگاه ها، پيشگيري از فرار و انتشار عوامل بيولوژيك و جلوگيري از سرايت عوامل                    حفظ سالمتي كلّي  
، عالوه بر آموزش موازين كلّي      عفونتزا به مراجعين به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و آزمايشگاه هاي پژوهشي مرتبط          

 .د نيز بايستي مورد توجه، قرار گير(Biosafety)سطوح مختلف زيست ايمني 
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 صول مهندسي فاكتور هاي انساني و تطابق شرايط با كاربرا

 
 حسن صادقي نائيني، دكتر علي اصغر فرشاد

 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد بود به پرسش هاي زير پاسخ دهد

 مهندسي فاكتور هاي انساني يا ارگونومي چيست ؟ 

 رگونومي و دامنه عملكرد آنرا شرح دهداهداف ا 

 سيستم انسان  ـ ماشين داراي چه عواملي است ؟ 

 آنتروپومتري را شرح داده اهداف آن را بنويسد 

 ويژگي هاي ارگونوميك ايستگاه هاي كاري نشسته و ايستاده چه مواردي هستند ؟ 

  ؟چه روشي است) به صورت اتفاقي و غير تكراري(روش صحيح حمل دستي بار  

 
 

 واژه هاي كليدي 

 ارگونومي، مهندسي فاكتورهاي انساني، آنتروپومتري، بهره وري، ايستگاه كار، فيزيولوژي كار

 بيان مسئله 
از اينرو حفظ صيانت نيروي     .  كمتر فعاليتي را بتوان يافت كه عاري از هر گونه عامل تهديدكننده اي باشد             

 در اين بين بخش عمده از مواردي كه سالمت جسمي و روحي               انساني به عنوان رسالتي مهم مطرح مي گردد و        
ارگونومي بطور علمي در طول     .  كاربران را به خطر مي اندازد مربوط به شرايط ارگونومي محيط هاي كار مي باشد              

ارگونومي از نظر لغوي بــه معناي قوانيــن كار مي باشــد در حقيقت ارگو              .  دوران جنگ هاي جهاني مطرح گرديد    
)ergo  (     به معني كار وNomos       ارگونومي از تطابق هر چه بيشتر شرايط محيط        .  به معني قوانين و اصول مي باشد

 .كار با اپراتور سخن مي گويد به تعبيري مي توان ارگونومي را به ترتيب زير تعريف نمود
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 ها و  علم اصالح و بهينه سازي محيط، مشاغل و تجهيزات به گونه اي كه متناسب با محدوديت                      "
با توجه به تعريف ياد شده مشخص مي گردد كه دامنه عملكرد اين علم مي تواند              )  مولف.  ("قابليت هاي انسان باشند  

 ).1(بسيار وسيع باشد 

 اهداف و دامنه عملكرد ارگونومي 
 مهمترين اهداف ارگونومي عبارتست از

 ايمني ـ بهداشت ) الف

 توليد ـ بهره وري ) ب

 
ه سالمت افراد مي انديشد و از سوي ديگر كارآمد بودن و بهره وري سيستم ها را در                اين علم از يك سو ب     

 .فعاليت هاي متنوع صنعتي يا غيرصنعتي بطور دقيق مد نظر دارد

با عنايت به آنچه تاكنون ذكر شده و با توجه به اهداف مزبور بخشي از حيطه هاي عملكردي ارگونومي را                   
 : مي توان به شرح زير دانست 

 بررسي ميزان توانمندي شاغلين با توجه به نوع كار و انرژي مصرفي ) 1

 و كاربرد اين دسته از اطالعات در طراحي ايستگاه هاي كار) آنتروپومتري(مطالعه ابعاد فيزيكي بدن ) 2

 طراحي ارگونوميك ابزارهاي دستي ) 3

 تم انسان ـ  ماشين و آناليز سيس) يا توام(طراحي ايستگاه هاي كار نشسته، ايستاده ) 4

 بررسي هاي روانشناختي از ديدگاه نحوه ارتباط بين افراد) 5

 ) زمان هاي استراحت و مدت انجام كار(تعيين رژيم هاي كار و استراحت ) 6

 بررسي روش هاي حمل دستي كاال و طراحي خطوط بسته بندي و بارگيري دستي ) 7

  آناليز وضعيت هاي بدني بررسي صدمات اسكلتي عضالني مرتبط با كار و) 8

 بيومكانيك شغلي ) 9

 ارگونومي و كار در منزل ) 10

 كاربرد بهينه رنگ و موسيقي در محيط هاي كار) 11

آنچه در باال ذكر شد بخشي از موضوعاتي است كه از ديدگاه مهندسي انساني قابل بررسي و ارزيابي                      
 .ذكر مي شودمي باشد، كه نكاتي در مورد برخي از آن ها به اختصار 

 سيستم انسان ـ ماشين 

سيستم انسان ـ ماشين يكي از سيستم هاي فراگير در مبحث ارگونومي است كه داراي چهار فاكتور                      
اساسي مي باشد كه عبارتند از انسان ـ محيط تجهيزات ـ شغل، بديهي است چنانچه بتوان در هر سيستم يا                          

مزايا و معايب آن سيستم يا ساختار را معين ساخت و بدنبال آن به               محيطي اين چهار عامل را آناليز نمود مي توان         
بررسي معايب و رفع آن ها پرداخت به بيان ديگر هر سيستم كاري شامل عناصر و اِلِمان هاي انساني و تجهيزاتي                     
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د به  مي باشد كه مستقر در يك محيط تعريف شده اي هستند اين سيستم ها يا به تعبيري ارگوسيستم ها مي توانن                   
 ).2(شكل هاي ساده يا پيچيده كه تحت نام كلي سيستم انسان ـ ماشين نيز خوانده مي شوند، مطرح گردند 

 .به ترتيب گوياي محيط، انسان و تجهيزات مي باشند M ,H ,Eدر اشكال ياد شده حروف 
ع و شرايط،   بالطبع هر يك از المان هاي تشكيل دهنده يك سيستم انسان ـ ماشيني مي تواند بر حسب نو                

 .اثرات قوي يا ضعيفي را بر روي ديگر عوامل سيستم بگذارند

 تعيين رژيم هاي كار ـ استراحت 

از جمله موارد حائز اهميت در انجام فعاليت هاي شغلي خصوصا امور صنعتي تنظيم زمان هاي كار و                      
رخي از مشاغل در جداولي      استراحت پرسنل مي باشد با مطالعات انجام شده بطور متوسط ميزان مصرف انرژي ب               

آورده شده است از طرفي به كمك تجهيزاتي چون ارگوسيكل يا نوار گردان و يا با محاسبه ضربان قلب مي توان                      
برآورد مناسبي از قابليت هاي مصرف انرژي در افراد مختلف را تعيين نمود و سپس به كمك معادالتي مي توان                      

 .زمان هاي استراحت و كار را مشخص كرد
 

 ايستگاه هاي كار

. در بررسي هاي ارگونوميك، ايستگاه هاي كار از جمله مواردي هستند كه بطور دقيق بررسي مي شوند                 
ايستگاه هاي كار را بطور عمده به سه دسته نشسته، ايستاده، نشسته ايستاده تقسيم مي كنند و در طراحي هر يك از                    

 . ، نوع فعاليت، زمان و فاكتور هاي مرتبط ديگر توجه مي شودآنها به اصول ابعاد شناسي بدن، حدود دسترسي كاربر
 

بديهي است عدم رعايت اصول مهندسي انساني در فعاليت در ايستگاه هاي كار مي تواند باعث بروز                     
، )بويژه كمر (بسياري از مشكالت جسماني ناحيه ستون فقرات             .  صدمات جسماني و كاهش راندمان گردد        

و حتي عوارض بينايي در اثر كار در شرايط نامناسب               )  بويژه مچ دست و شانه ها      (ي  ناراحتي هاي اندام فوقان   
 .ايستگاه هاي كار رخ مي دهد

 
 ) تن سنجي(آنتروپومتري 

آنتروپومتري، علم سنجش ابعاد    .  يكي از موارد مهمي كه در ارگونومي مطرح مي باشد، آنتروپومتري است           
هم تعيين دامنه ابعادي اندام هاي مختلف در بين كاربران و به طور              بدن مي باشد در اين مبحث از جمله اهداف م         

كلي افراد بشر مي باشد بديهي است در طراحي ايستگاه هاي كار بايد اطالعات اوليه اي در خصوص ويژگي هاي                    
ست ابعادي بدن در اختيار باشد، به كمك سنجش هاي مطرح در آنتروپومتري مي توان اين اطالعات اوليه را به د                    

 .آنتروپومتري بدو شكل عمده استاتيك و ديناميك تعريف شده است. آورد
 

در آنتروپومتري استاتيك، اندازه اندام هاي مختلف در شرايط ثابت وبدون حركت به دست مي آيد در نوع                  
 .ديناميك، دامنه حركتي اندام ها و چگونگي حركات نيز مورد بررسي قرار مي گيرند
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  عضالني مرتبط با كاربررسي صدمات اسكلتي ـ

 هــاي كار بــه علت وجــود عوامــل مخاطــره آميز گوناگون امكان بروز بيماري هاي شغلي                در محيط 
)Occupational Diseases  (   در بين صدمات و عوارضي كه سالمت شاغلين را تهديد             .امري ثابت شده است

مي باشند كه از جمله    )  Work Related Diseases  (مي كند برخي از بيماري ها جزء بيماري هاي مرتبط با كار          
  MSDيا     )  Musculoskeletal Disorders(مهمترين اين دسته از بيماري ها عوارض اسكلتي عضالني              

يا      Work-related Musculoskeletal(ـ  )  WMSDs(مي باشند، كه به شكل اختصاصي تر آنرا تحت عنوان           
Disorders (ن ريسك فاكتور هاي مهم از بي. ـ  بيان مي كنند)WMSDs (مي توان به موارد زير اشاره نمود. 

 
 ) body Posture(وضعيت استقرار بدن حين انجام كار ) الف
 ميزان نيروي اعمال شده از طرف اندام ها) ب
 ) Repetitive task(انجام فعاليت هاي تكراري ) ج

 توانمندي افراد و بالطبع افت راندمان        از بين صدمات اسكلتي عضالني مرتبط با كار كه باعث كاهش             
 .را نام برد) CTS , CTD(وعوارض ـ  مچ دست خصوصا  ) LBP(شغلي مي شود مي توان كمر درد  

به كمك اجراي اصول مهندسي انساني مي توان عوامل مكانيكي و تنش هاي عضالني را تا حدود قابل                  
ونوميك مي توان ضمن طراحي مناسب ايستگاه هاي كار،       توجهي كنترل نمود، به بيان ديگر با كمك روش هاي ارگ         

را تصحيح نمود البته الزم به توضيح است كه فاكتور هاي موثر در چگونگي                )  Posture(وضعيت استقرار بدن       
ويژگي هاي فيزيكي كاربر، نيازهاي    :  وضعيت استقرار بدن در حين كار متنوع هستند كه برخي از آنها عبارتند از                  

 .ط ايستگاه كارشغلي، شراي
 

 حمل دستي كاال

در اكثر  .          يكي از معضالت بهداشتي كه از ديدگاه اصول ارگونومي قابل بررسي است حمل دستي بار مي باشد               
ـ  )  Manual lifing(صنايع كشور و حتي در امور غيرشغلي به دفعات زياد جابجايي دستي كاال و بلند كردن بار ـ                    

ر يكي از داليل مهم براي بروز كمردرد مي باشد از اين رو عدم توجه به اين مهم نه تنها از                     اتفاق مي افتد و اين ام    
نظر سالمت وايمني شغلي كارگران باعث بروز مشكالت جسماني مي شود بلكه از ديدگاه اقتصادي نيز به بروز                      

مشكالت %  60بيشتر از   )  1981(در آمريكا )  NIOSH(به گزارش سازمان نايوش     .  خسارت هاي مالي منجر مي گردد   
مي باشد و ساالنه حدود نيم ميليون كارگر در آمريكا به درجات مختلف به             )  LBP(ستون فقرات مربوط به كمر درد       
غرامت هاي ناشي از   %  60اين گزارش حاكي از اين حقيقت است كه در حدود              .  اينگونه صدمات مبتال مي شوند   

كميسيون ايمني و   .  در هل دادن و كشيدن بار اتفاق مي افتد       %  20  صدمات جسماني در بلند كردن دستي بار و حدود        
 .حوادث مربوط به جابجايي دستي كاال بوده است% 25بهداشت انگلستان گزارش كرده است كه بيش از 

)R.S. Bridger : Introduction to Ergonomics ( 
 . اتفاق افتدبطور كلي دو حالت متمايز براي بلند كردن بار به صورت دستي ممكن است

 ) Leg Lift, Squat(حالت اسكات ) الف
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 ) Back Lift, Stoop(حالت استوپ ) ب

، حالتي است كه طي آن ستون فقرات كامال به صورت كشيده و مستقيم نگهداشته                     حالت اسكات 
ه طرف  مي شود، زانو ها خم شده و بار با دست هابه صورت محكم گرفته مي شود و سپس با نيروي عضالت پا، بار ب                    

 .در اين روش نيرو هاي وارده بر ستون فقرات در حد قابل مالحظه اي كنترل مي شوند. باال هدايت مي شود

، حالتي است كه طي آن ستون فقرات خم شده و پاها مستقيم هستند در واقع بلند كردن                    حالت استوپ 
اعمال شوند حالت اول حالتي ايمن      بار به اين روش باعث مي شود كه نيروهاي زيادي بر ديسك هاي بين مهره اي               

الزم به توضيح است كه از ديدگاه اصول مهندسي انساني روش هاي جديدي              .  وحالت دوم، شرايط غير ايمن دارد     
كه بر پايه طراحي ايستگاه كار استوار است تعيين شده است كه با اجراي آن الزم نيست خم شدن زانوها و نشستن                      

در حقيقت با عنايت به مطالعات ارگونوميك محيط كار و به كمك                 .  ق افتد در حين برداشتن دستي بار اتفا       
جديدترين معادله حمل دستي بار، ايستگاه كار به گونه اي طراحي مي شود كه هيچ يك از حاالت ذكر شده اتفاق                      

را انجام  نمي افتد و كارگر قادر خواهد بود با بهره وري باالتر و تحمل تنش هاي عضالني كمتر، حمل دستي بار                      
 .دهد

 
 ) Work Physiology(فيزيولوژي كار 

يكي از مباحث عمده و مهم در مهندسي انساني، فيزيولوژي كار است در فيزيولوژي كار شاخص هاي                    
فيزيولوژيك بدن كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم از شرايط محيطي و شغلي متاثر مي شود مورد مطالعه                            

زيولوژيك مذكور مي توان اطالعات گوناگوني را در مورد سطح توانمندي، ميزان           به كمك يافته هاي في   .  قرارمي گيرد
 . رابدست آورد000 تنفس ميزان انرژي مصرفي و مقابليت تطابق افراد، سطح خستگي، تغييرات ضربان قلب و أريت

 
و بديهي است با مطالعه شرايط حرفه اي و ويژگي هاي فيزيولوژيك كاربران مي توان از استرس ها                      

در مطالعات فيزيولوژي كار نيازهاي شغلي باتوجه به        .  تنش هاي مختلفي كه افراد را تهديد مي كنند جلوگيري نمود        
 5/2توان هوازي الزم نيز مورد بررسي قرار مي گيرد مثال دريافته اند كه انجام فعاليت هاي خيلي سنگين به بيشتر از                   

در اين دسته از    .   مي باشد 5/0ن مقدار براي كار هاي سبك كمتر از        ليتر اكسيژن در هر دقيقه نياز خواهد داشت، اي         
 ).3(مطالعات، ضربان قلب، فشارخون و اسيد الكتيك نيز مورد اندازه گيري و بررسي قرار مي گيرند 

 : پيشنهادها
 با توجه به دامنه عملكرد وسيع علم ارگونومي و نگرش توام مهندسي انساني به سالمت افراد و بهره وري                 

سيستم ها، الزم به نظر مي رسد كه شاغلين در حرف گوناگون با وظايف شغلي متنوع نسبت به الگوهاي مطرح در                     
ارگونومي آشنايي الزم را پيدا نموده و در جهت اجراي آن ها كوشش نمايند بديهي است كارشناسان علوم بهداشتي                  

ي را در اين راستا به خود اختصاص خواهند داد لذا            با عنايت به رسالت خطير حفظ سالمت افراد بشر جايگاه ويژه ا           
توصيه مي شود الگوها و پيشنهادهاي ساده و قابل اجراي ارگونومي از سطح ادارات و سازمان هاي دولتي به اجرا                     



 600/اصول مهندسي فاكتورهاي انساني  /  5گفتار 
 

 

درآيد و بخش هاي مختلف ادارات مثل واحد هاي تايپ، تكثير، امور دفتري، دفاتر امور كارشناسي و مديريتي از اين                   
اه مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرند تا الگويي مناسب براي مراكز صنعتي، خصوصي و حتي مراجعين تعريف                   ديدگ
مفاهيم بنيادي ارگونومي را حتي مي توان با زباني ساده از ابتدائي ترين سطوح آموزشي يعني مهد هاي كودك                 .  شود

قشار جامعه جلوگيري كرد، البته كاربرد اصول       و مدارس تعريف نمود تا حداقل بتوان از بروز صدمات عضوي آتي ا             
 .ارگونومي در واحد هاي صنعتي و يا در طراحي محصوالت به شكل هاي ديگري قابل دستيابي مي باشد

 خالصه 
ارگونومي علمي است چند نظامه با دامنه عملكرد وسيع كه از اهداف عمده آن ارتقاء سطح سالمت در                     

ارگونومي مي تواند به سئواالت گوناگوني در زمينه شرايط محيط كار          .  ان مي باشد سايه بهره وري هر چه بيشتر سازم     
 .پاسخ دهد

 

شايد يكي از پرسشهاي مهمي كه مديران واحد هاي مختلف صنعتي به دنبال پاسخگويي به آن مي باشند،                 •
عتي نحوه استخدام بهينه و مناسب نيروي كار مي باشد، بديهي است كارگراني كه در يك واحد صن                      

مشغول بكار مي شوند بايد قادر باشند با شرايط حاكم بر محيط كار، به توليد و فعاليت بپردازند و بالطبع                      
عدم كارايي كاربر، حادثه پذيري و عدم مسئوليت پذيري اپراتور از جمله عوامل مهمي هستند كه                        

 . گذارندمي توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم بر توليد و بهره وري اثرات منفي

به كمك الگو هاي ارگونوميك مي توان فعاليت هاي مورد نظر در انجام امور شغلي را از ديدگاه ميزان                      •
مصرف انرژي به گروه هاي سبك تا خيلي سنگين تقسيم بندي نمود و بطور موازي با ارزيابي هاي افراد                   

 . قابليت هاي آنها تعريف نموددر برنامه هاي قبل از استخدام، نحوه بكارگيري كاربران را متناسب با

در مباحث مهندسي انساني، روش هاي ايجاد انگيزش در شاغلين با هدف افزايش سطح رضايت مندي و                  •
 .كاهش خطاهاي اپراتوري مطرح مي شود

يكي ديگر از مواردي كه بر روي توانمندي جسماني و دقت هاي ذهني و ادراكي پرسنل اثر مي گذارند،                     •
گي يك عامل بازدارنده اي است كه نه تنها باعث كاهش قواي جسماني افراد                  خستگي مي باشد خست  

مي شود بلكه به طور غير مستقيم و در اثر كاهش ميزان دقت، حادثه پذيري فرد افزايش يافته و نهايتا                      
بهره وري شغلي تنزل مي يابد در مباحث مهندسي انساني به كمك معادالت و اندازه گيري هاي فردي و                  

 . زمان هاي كار و استراحت تنظيم مي شوندمحيطي،

در بين افراد بشر، بخش كثيري از مردم به درجات مختلف مبتال به                !  آيا مبتال به كمر درد هستيد ؟           •
. مي باشد)  LBP(گونه هايي از صدمات استخواني ـ عضالني هستند كه يكي از شايع ترين آن ها كمر درد                

 جسماني و يدي سنگين و طاقت فرسا باشد بلكه شايد در برداشتن             عامل كمر درد حتما نبايد فعاليت هاي     
حتي در زمان استراحت هم ريسك فاكتورهايي وجود دارند          .  قلم از روي زمين هم اين عارضه بروز كند         

كه باعث اين صدمه مي شوند به محل نشستن خود در همين لحظه كه در حال مطالعه هستيد نگاه كنيد،                   


	www.DoctorAbad.com
	VOLUME-01.pdf
	CHAPTER-01.pdf
	01_01.pdf
	01_02.pdf
	01_03.pdf

	CHAPTER-02.pdf
	02_00.pdf
	02_01.pdf
	02_02.pdf
	02_03.pdf
	02_04.pdf
	02_05.pdf
	02_06.pdf
	02_07.pdf
	02_08.pdf
	02_09.pdf
	02_10.pdf

	CHAPTER-03.pdf
	03_00.pdf
	03_01.pdf
	03_02.pdf
	03_03.pdf

	CHAPTER-04.pdf
	04_00.pdf
	04_01.pdf
	04_02.pdf
	04_03.pdf
	04_04.pdf
	04_05.pdf
	04_06.pdf
	04_07.pdf
	04_08.pdf
	04_09.pdf
	04_10.pdf
	04_11.pdf

	CHAPTER-05.pdf
	05_00.pdf
	05_01.pdf
	05_02.pdf
	05_03.pdf
	05_04.pdf
	05_05.pdf
	05_06.pdf

	CHAPTER-06.pdf
	06_00.pdf
	06_01.pdf
	06_02.pdf


	VOLUME-02.pdf
	CHAPTER-07.pdf
	07_00.pdf
	07_01.pdf
	07_02.pdf
	07_03.pdf
	07_04.pdf

	CHAPTER-08.pdf
	08_00.pdf
	08_01.pdf
	08_02.pdf
	08_03.pdf
	08_04.pdf
	08_05.pdf
	08_06.pdf
	08_07.pdf
	08_08.pdf
	08_09.pdf
	08_10.pdf
	08_11.pdf
	08_12.pdf
	08_13.pdf

	CHAPTER-09.pdf
	09_00.pdf
	09_01.pdf
	09_02.pdf
	09_03.pdf
	09_04.pdf
	09_05.pdf
	09_06.pdf
	09_07.pdf
	09_08.pdf
	09_09.pdf
	09_10.pdf
	09_11.pdf
	09_12.pdf
	09_13.pdf
	09_14.pdf
	09_15.pdf
	09_16.pdf
	09_17.pdf
	09_18.pdf
	09_19.pdf


	VOLUME-03.pdf
	CHAPTER-10.pdf
	10_00.pdf
	10_01.pdf

	CHAPTER-11.pdf
	11_00.pdf
	11_01.pdf
	11_02.pdf
	11_03.pdf
	11_04.pdf
	11_05.pdf
	11_06.pdf
	11_07.pdf
	11_08.pdf
	11_09.pdf
	11_10.pdf
	11_11.pdf
	11_12.pdf
	11_13.pdf
	11_14.pdf
	11_15.pdf
	11_16.pdf
	11_17.pdf
	11_18.pdf
	11_19.pdf
	11_20.pdf
	11_21.pdf
	11_22.pdf

	CHAPTER-12.pdf
	12_00.pdf
	12_01.pdf
	12_02.pdf
	12_03.pdf
	12_04.pdf
	12_05.pdf
	12_06.pdf

	CHAPTER-13.pdf
	13_00.pdf
	13_01.pdf
	13_02.pdf
	13_03.pdf
	13_04.pdf
	13_05.pdf
	13_06.pdf

	CHAPTER-14.pdf
	14_00.pdf
	14_01.pdf
	14_02.pdf


	APPENDIX-1&3.pdf
	APPENDIX_V1.pdf
	APPENDIX_V3.pdf


