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             مخاطرات شغلی وایمنی وبهداشت حرفه ای کارکنان پرستاری

۱- مخاطرات بيولوژيكي

- پرستاران ممكن است در معرض ابتالء به بیماري هاي مسري و عفوني كه از طريق هوا و يا بافت هاي آلوده منتقل مي شوند، 
مثل سل مقام به دارو يا بیماري هاي عفوني منتقله از طريق خون و يا ترشحات زنده مانند ايدز و هپاتیت  BوC و ساير عفونت 

هاي فرصت طلب باشند.

بنابراين شستن مرتب دست ها براي پیشگیري از اين عفونت ها كه يكي از اصول مهم حرفه اي پرستاري است،  

مي تواند منجر به بروز درماتیت هاي تماسي پوست به علت مواجهه بیش از حد با مواد گندزدا و شوينده شود. همچنان خطر در 
هنگام تزريق و استفاده از سرنگ و سوزن يكي ديگر از نگراني هاي شغلي پرستاران است.

۲- مخاطرات شيميايي

در محیط بیمارستان پرستاران ممكن است در مواجهه با مواد زير قرار گیرند:

-  موادشیمیايي مختلف كه  به صورت روزانه براي ضد عفوني و استريل كردن سطوح و وسايل و تجهیزات بكار میروند.

- گازهاي بیهوشي

-  داروها

-  التكس ( دستكش و تجهیزات مصرفي)

۳- مواجهه با عوامل ارگونوميك

بسیاري از موقعیتهايي كه در آنها اعمالي همراه با فشار دادن و انجام 
يك فعالیت تكراري، وضعیت هاي نامناسب  بدن در حین كار فعالیت هاي يكنواخت و طوالني که جزء مخاطرات ارگونومیك 
محیط كار پرستاران محسوب مي شوند نظیر: راه رفتن و يا ايستادن براي مدت زمان طوالني، بلند كردن و جابجايي اجسام 

سنگین ويا بیماران،خم وراست شدنهاي  مكرر.

۴- عوامل فيزيكي

پرستاران در موجهه با تابش اشعه هاي xو همچنین اشعه هاي ناشي از راديو ايزوتوپها و همچنین لیزر قرار دادند. همچنین 
پرستاران ممكن است سوختگي ناشي از تجهیزات استريل شده داغ را تجربه كنند.

۵- عوامل رواني  محيط كار

كار به تنهايي در شیفت هاي شب مي تواند منجر به بروز اختالالت خلقي رواني و افسردگي در شاغلین اين حرفه شود. همچنین 
مسئولیت مراقبت در حالت هاي اورژانسي بیماران نیاز به تصمیم گیري هاي خاصي داشته كه منجر به استرس زيادي مي شود. 

برخي از اقدامات پيشگيرانه شغلي براي پرستاران

- شستشوي مرتب دست ها براي كاهش عفونت ها بسیار ضروري است بنابراين استفاده از كرم هاي مرطوب كننده پوست براي 
جلوگیري از خشكي پوست الزامي است.

- يادگیري تكنیكهاي مناسب براي جلوگیري از صدمات سرسوزن

- همیشه از تجهیزات حفاظتي فردي مناسب در حین كار استفاده كنید مانند استفاده از دستكش هاي التكس مناسب براي تمیز 
كردن و يا كار با مواد شیمیايي - پوشیدن كفش مناسب و طبي براي راه رفتن و ايستادن در محیط كار

- آ- رعايت اصول ارگونومي براي مواقعي كه بايستي كار در يك موقعیت خاص مانند قرار گرفتن دست ها در وضعیت باالتر 
از شانه ها قرار گیرد و يا  انجام اعمال تكراري- آموزش تكنیك هاي مناسب براي بلند كردن اجسام و بیمار


