
 

کارگر انتقال يااباد   مي کنند که ممکن است به بدن  

مانند رانندگان و يا  افرادي که با دستگاه هاي پنوماتيکي 

 . و يا سنگ شکن کار مي کنند

پرتو ها به طور کلي به   ج ( پرتو :

دو قسمت پرتوهاي يونيزان شاما  

پرتو ايکس   گاما    الفا   بتا و پرتوهايي غير يونيزان شام  

(  و اماوا  IRمادون قرمز  )، ( UVتشعشعات ماوراء بنفش)

راديويي تقسيم مي شود . از عوارض پرتو ها ماي تاوان 

سرطان پوست   آب مرواريد و ...را نام برد. شيشه گري   

جوشکاري و افرادي که در محيط هاي رو باز کاار ماي 

    کنند مانند کشاورزان در معرض انواع پرتوها هستند .

شام  گرما   د ( شرايط جوي:

سرما و رطوبت ماي بااشاد   

افزايش رطوبت محيط   بطوريکه 

کار در کاهش تعريق و افزايش دماي بدن شاغلين ناقاش 

موثري دارد. برخي  مشاغ  از قبي  کارگران کشاورزي   

کوره ها   نانوايي ها  کارکنان سرد خانه ها و ... به علات 

وضع خاص شغلي خود کم و بيش در معرض سرما و گرما 

  ي بيش از حد قرار دارند .

امروزه حفظ سالمت نيروي کار نه تنها از باعاد انسااناي   

اجتماعي و عاطفي بلکه از بعد اقتصادي نيز به عنوان يک امر 

مهم در بسياري از کشورهاست زيرا نيروي کارآمد و با تجربه 

به عنوان سرمايه ملي هر کشور است .گاه عواملي  بااعا  

تهديد اين موضوع شده  که آن ها را تحت عنوان عاواما  

زيان آور محيط کار ميشناسيم .که مي توان اين عواما  را   

  به صورت زير تقسيم بندي کرد :

سرو صداي بيش     الف(سروصدا:

از حدمجاز در اکثر محيط هااي 

کاري سبب صدمه به سيستم هااي 

شنوايي و اعصاب مي شود که مي تواند منجر باه کااهاش 

 .  بازدهي کار  کاهش دقت و همچنين ايجاد حادثه شود

ارتعاش يا لارزش  ب ( ارتعاش : 

در بيشتر موارد   ابزار مورد استفاده

با سرو صدا هماراه ماي بااشاد. 

دستگاه ها و مااشايان آدت در   

 هنگام کار  به  علت  حرکت موتور نيز  ايجاد ارتعاش  

 ان آور  عوامل زي

 ط کاردر محی         

 تهیه و تنظیم

 مهديه سادات راه چمني

 کارشناس بهداشت حرفه اي

 عوامل زيان آور فیزيکي
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گاهي به صورت  بايامااري 

هاي روان تني مانند بيماري 

هاي قلبي  زخام ماعاده   

سردرد هاي مزمن و ... بروز 

 . مي کند

 

 

درواقع منظور از آن عدم 

ايمن بودن ماشين آدت  

بنحوي که احتمال ايجاد 

حادثه را براي گارگر افزايش 

دهد . سقوط   ضربه   گير کردن   بريدگي   له شدگي 

و .... نمونه اي از خطرات هستند که مي تواند ايجاد 

حادثه يا آسيب کند .جهت پيشگيري از اين خطرات 

استفاده از حفاظ هاي مناسب  بر روي دستگاه ها و انجام 

 بازرسي هاي ايمني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس، شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان جغتای واحد بهداشت حرفه ای و یا با شماره تلفن  

 تماس حاصل فرمایید. 42502654150

 علیرضا حاجی قاسمخان  -منبع : مبانی بهداشت حرفه ای 

افراد شاغ  در گروه هاي پزشکي خصوصا شاغلين در 

آزمايشگاه ها   قصابان  دامداران و .. ممکن است در 

 معرض اين عوام  قرار بگيرند.

 

ايستادن يا نشستن هاي طودني 

مدت   کارهااي تاکاراري   

حم  و نق  بار ساناگايان   

وضعيت نامناسب بدن و ...از 

کاار جمله عوام  زيان آور ارگونومي در ماحاياط 

ارگونومي علمي است کاه ساعاي در   است در واقع

تطبيق محيط کار  ماشين و انسان دارد و باه دناباال 

سيستمي است که براي کارگر راحتي   رضايت مندي   

  حداق  تنش و حداکثر بازدهي را فراهم آورد .

 

عدم رضايت مندي از کار   استرس هاي شغلي و نوبت 

کاري باع  تنش در فرد مي شود و اين تنش  بصورت 

 بيماري هاي رواني نظير عصبي بودن   افسردگي و 

 

 

عوام  شيميايي در محيط 

کار به موادي اطالق مي 

شود که کارگر به اقتضاي 

شغ  خود در تماس با آن 

ها قرار مي گيرد . چنانچه 

اين تماس ها بيش از حد مجاز باشد   ناراحتي هاي 

مختلفي بر حسب نوع ماده و راه ورود آن به بدن 

بوجود خواهد آمد که اين مواد به طور کلي شام  : 

گرد و غبار ها  دودهاي فلزي جوشکاري   حاللها  آفت 

 کش ها   اسيد و باز   گازها و بخارات سمي و ... است.

 

عوام  زيان آور بيولوژيکي در 

محيط کار در واقع شام  

ويروس ها   باکتري ها  قارچ 

ها و انگ  ها هستند که فرد  به 

 اقتضاي شغ  خود ممکن است  با آن ها در تماس باشد. 

 عوامل زيان آور شیمیايي

 عوامل زيان آور بیولوژيکي

 عوامل زيان آور ارگونومیک

 عوامل زيان آور رواني

 عوامل زيان آور مکانیکي 




