
 

 

 قاتل خاموش: آزبست
 در هَرد آى چِ هی داًیذ؟

 

 

 

مخصوص 

 کارگران

 ؟سر و کار دارید آزبست با جایی کار می کنید که آیا شما 
 چه خطراتی شما را تهدید می کند؟ 



 

 چیست؟ آزبست

 الیاف هؼذًیاست کِ تیطتز در عثیؼت تِ غَرت  تآستست ًام گزٍّی اس تزکیثا 

 . پٌثِ کَّی یا ًسَس استًام دیگز آى . ضَد ٍ سٌگ یافت هی

  ُاس دیزتاس تاکٌَى هَرد استفادُ تَدُ استایي هاد. 

 ارت ایي هادُ تِ خاعز دارا تَدى خَاظ ٍیژُ ٍ ارساًی آى تسیار سَدآٍر استتج. 

 

  انواع آزبست کدامند؟

 دّذ تطکیل هی ُ راجْاًی ایي هادّ درغذ اس هػزف 59 کِ :آستست سفیذ.  

 کِ تسیار خغزًاک هی تاضذ :آستست آتی. 

 آستست قَُْ اي 
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 کاربردهای آزبست

 یٍ لَلِ ّاي آستست( ایزاًیت)سیواى هثل ٍرقِ ّاي هَجذار -هحػَالت آستست •

  هش ٍ کالچ خَدرٍّا تِ هٌظَر افشایص هقاٍهتزت •

 هَاد ػایق کٌٌذُ  •

 ساخت لثاس ّاي ًسَس •

 ٍ غیزُ •

 خطرات آزبست

اگز تٌفس ضَد ٍ تِ تخص ّاي ػویق ریِ رٍد لیاف آستستی کِ در َّا رّا ضذُ اًذ ا •

کِ تا چطن  ّاي قاتل تٌفس کَچك آستستفیثز . هی تَاًذ تاػث آسیة ضَد

 .ٍ تاػث تحزیك هی ضًَذ در ضص ّا تِ ًطیي هی ضًَذ دیذُ ًوی ضًَذ

 .هکاًیسن ایوٌی تذى ّن ًوی تَاًذ ایي الیاف را ّضن کٌذ •

ًیش تزسٌذ ٍ تاػث  (تیي ضص ٍ قفسِ سیٌِ)تِ پزدُ جٌة ی هی تَاًٌذایي الیاف حتّ •

تِ عَر کلی تیواري ّاي ًاضی اس  .ضًَذهشٍتلیَها تیواري خغزًاک سزعاى 

 :آستست ضاهل

 دیگز سزعاى ّا، سزعاى ریِ، هشٍتلیَها، آستستَسیس •

ِي ّاي ًاضی اس آستست درهاى ًذاردتیوار :ًکت. 

 
  ً(.تنگی نفس، سرفه و )سال طول می کشد تا عالئم خود را نشان دهند 02تا  51معموال...  

  نیس ی می تواند پس از قطع مواجههمواجهه با آزبست حتّاثرات بهداشتی ناشی از 

  .پیشرفت کنند
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 مواجهه با آزبست

 :راه اصلي

 (راُ اغلی)یا ریِ ّا  دستگاُ تٌفسی 

 :راههاي فرعي

 تلؼیذى یا دستگاُ گَارش 

  (کارگزاى ساختواًیتزخی )پَست 

 تز هی ضَدآستست تِ خػَظ سهاًی خغزًاک 

الیاف ریش تز . در ایي حالت تِ راحتی هی تَاًذ در فضا آساد گزدد. تاضذکِ تزد ٍ ضکٌٌذُ  

تِ کیسِ  راُ دّاى ٍ تیٌیپس اس سآًْا  .هی تَاًٌذ تزاي هذّت سیادي در َّا تاقی تواًٌذ

 .ضص ّا رفتِ ٍ تاػث تیواري هی ضًَذّاي َّایی تسیار کَچك 

   ساالًِ تیص اس غذ هیلیَى ًفز در جْاى در هَاجِْ تا آستست قزار هی گیزًذ کِ تیص اس غذ ّشار

 .جاى خَد را اس دست هی دٌّذًفز اس آًْا در ّز سال 

 هوکي است افزاد خاًَادُ آًْا تِ  ًذثزثاس ّاي خَد آستست را تِ هٌشل تحتّی کارگزاًی کِ تا ل

 .ال ساسًذخػَظ فزسًذاًطاى را تِ تیواري هثت

  :آزبست را افسایش می دهد مربوط بهخطر بيماری های  كه مواردی

 تٌفس هقذار سیاد الیاف  •

 ت سهاى عَالًی هَاجِْهذّ •

 ارگکطیذى سی •

 پاییي تِ خػَظ کَدکاى سيّ •
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کیسه های 

 هوایی



 

 چه مشاغلی در خطرند؟

آستست، ساخت ٍ اگز ضوا در یکی اس کارخاًجات تَلیذ هحػَالت آستستی، هؼادى 

ٍ کارّاي ساختواًی کار هی کٌیذ یا اگز پلیس راٌّوایی ٍ  چتؼویز لٌت تزهش ٍ کال

 .راًٌذگی  ّستیذ تایذ تذاًیذ کِ در هؼزؼ خغز آستست قزار داریذ

 

 

 

 

 

 

 

 :گيرید كه شما زمانی بيشتر در مواجهه قرار می

 ّالػی اس خغزات ایي هادُ ًذاضتِ تاضیذاع. 

   را ًطٌاسیذهَاد داراي آستست. 

  تِ دالیلی هثل )اس رٍش ّایی کِ تاػث کاّص خغز هی ضًَذ استفادُ ًکٌیذ

 .(ػجلِ یا خستگی

 سیگار تکطیذ ٍ در حیي کار تا آستست غذا تخَریذ. 
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 راههای پیشگیری

ایي ضزایظ را عثق . تْتزیي راُ پیطگیزي قغغ کاهل هَاجِْ تا آستست هی تاضذ

هثالً اس هادُ جایگشیي آستست استفادُ کٌذ، . ایجاد کٌذقاًَى تایذ کارفزهاي ضوا 

در هَاردي کِ هَاجِْ ٍلی  ؛... ، اس تَْیِ هَضؼی استفادُ کٌذ ٍ هحػَر کٌذآى را 

 :هی تَاًذ هفیذ تاضذاجتٌاب ًاپذیز است رػایت تزخی اغَل 

 :كارهایی كه نباید انجام دهيد

  هثل ًظافت )هی ضًَذاًجام اػوال ٍ رٍش ّایی کِ تاػث گزد ٍ غثار سیادي

 ...(هحل تا جارٍّاي دستی، الك کزدى آستست ٍ 

 تزاتز هی کٌذ 03چزا کِ خغز را ًشدیك تِ  سیگار کطیذى. 

  داردخَردى ٍ آضاهیذى در هحل ّاي کاري کِ آستست ٍجَد. 

 :كارهایی كه باید انجام دهيد

 ّالع یاتیذپیص اس ضزٍع تِ کار اس ٍجَد آستست در هحل اع. 

  تِ اٍ فَراً در غَرتیکِ کِ کارفزها اس ٍجَد ایي هادُ یا اس خغزات آى آگاُ ًیست

 .الع دّیذاعّ

 قثل اس رفتي تِ هٌشل دٍش تگیزیذ. 

  هٌاسة استفادُ کٌیذ ٍسایل حفاظت فزدياس. 
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 وسايل حفاظت فردی

ّاي  هی تَاًیذ اس ٍسایل حفاظت فزدي هثل هاسكتزاي جلَگیزي اس  هَاجِْ تا آستست 

تِ یاد داضتِ . (لتِ ػٌَاى آخزیي راُ چارُ یا تِ ػٌَاى راّی هکوّ) هخػَظ استفادُ کٌیذ

 در اعزاف دّاى ٍ تیٌی یك دستوالتستي هؼوَلی یا پارچِ اي تاضیذ کِ هاسك ّاي 

 .هفیذ ٍاقغ ضَد تَاًذًوی 

 

 

 

 

 

 :به خاطر داشته باشید

 تثیٌیذتا چطن آساد را تسیاري اس اٍقات ًوی تَاًیذ  الیاف آستست. 

  تَ ًذاردالیاف آستست. 

 ػالئن ٍ تیواري ّاي هزتَط تِ آستست چٌذیي سال عَل هی کطذ تا هطخع ضًَذ. 

  هی دّذسیگار کطیذى خغزات هزتَط تِ آستست را چٌذیي تزاتز افشایص. 

 آستست ٍقتی ٍارد َّا ضَد تسیار خغزًاک هی ضَد. 
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پسشكي

 معاونت بهداشت

 مرکس سالمت محیط و کار 
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