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 بسته آموزشي بهداشت حرفه اي  

 مقدمه :

نظامهاي كارآمد سالمت در دنيا سرمايه گذاري در جهت ارتقاي زير ساخت هاي اجتماعي سالمت و نظام مراقبتهاي 

اوليه بهداشتي درماني را اساسي ترين راه ارتقاي شاخص هاي سالمت مي دانند . پس از پيروزي انقالب اسالمي با 

 .شكل گرفت  PHCه سياست هاي تقدم خدمات پيشگيري بر درمان در قالب نظام ارائه خدمات توجه ب

 
  

 :تاریخچه کار 

بشر از زماني كه خود راشناخت در پي كار و فعاليت بوده ودر هر زمان دستخوش تحوالتي گرديده است . وجود 

آمده است . زماني ابزار سنگي و بعدا با پيدايش ابزار كار شايد قديمي ترين تحولي باشد كه در زندگي بشر بوجود 

آهن و فلزات ابزار فلزي جايگزين آن شد و تا موقعي كه آن ابزار جز به نيروي عضالني انسان حركت نمي كردند 

ابزار دستي اساسي ترين عنصر توليد بوده است ليكن با ابداع كشاورزي ودامداري . آغاز شهرنشيني و گسترش 

ين آالت . توسعه آن و تجلي عصر ماشين . انقالبي بس عظيم در كسترش فعاليتهاي انساني شهرها ورود ماش

پديدار شد . در بررسي تاريخچه كار از عصر ابزار دستي تا عصر ماشين به دوره هاي ديگري نيز برمي خوريم كه 

توان در دوره هايي مشتمل بر در زندگي و كار انسانها سايه افكنده است از اين رو تاريخچه كار را بطور كلي مي 

 عصر ابزار دستي . دوره بردگي . كار زراعتي . كار زنان و عصر ماشين مورد بررسي و مطالعه قرار داد .

 

 تاریخچه بهداشت شغلي ) حرفه اي ( 

تا قرن شانزدهم ميالدي در كتب طبي به بهداشت شغلي و ارتباط بيماريهاي مختلف با شغل افراد اشاره قابل 

هي نشده است . از قرن شانزدهم به بعد در تاريخ به چهره هاي درخشاني بر مي خوريم كه تمام عمر خود را توج

 صرف تشخيص وجلوگيري از بيماريهاي ناشي از كار نموده و خدمات با ارزشي انجام داده اند . 

ست طبيبي از ناحيه ساكسوني اولين فردي كه آثار ارزنده اي در موردد بهداشت شغلي از خود به يادگار گذاشته ا

جلد درباره اكتشافات و استخراج فلزات . ابزار كار . حوادث و  12در ايتاليا بنام اگريكولما بود او كتابي در 

پزشک ديگري اهل  1567منتشر شد . بعداز اودر سال  1556بيماريهاي ناشي از كار و ... نوشت كه در سال 
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بيماري هاي وابسته به شغل در بين كاركنان معدن ذوب و فلزات منتشر  سوئيس بنام پاراسلسوس كتابي درباره

در زمينه  17پدر طب كار يا همان رامازيني بدنيا آمد كه يكي از پيشقدمان بزرگ قرن  1633كرد . در سال 

 ميالدي منتشر شد . او براي 1700بهداشت كار مي باشد . كتاب معروفش در باره بيماريهاي حرفه اي در سال 

اولين بار به پزشكان توصيه كرد كه عالوه بر سواالت كه در زمان معاينه از بيماران مي پرسيدند از همه  بپرسند 

 شغل شما چيست اين جمله كوتاه نقطه عطفي در تاريخ طب كار بشمار آمده است . 

شكان قرن نوزدهمي كه  در انگلستان  اشاره كرد در ميان پز 1832پس از آن مي توان به وضع قانون كار در سال 

 در اين رشته فعاليت داشته ميتوان از دو پزشک انگليسي به نامهاي چارلز تاكرا و سرتوماس لک نام برد .

 

 کليات بهداشت حرفه اي :

 قسمت مهمي از زندگي انسانها صرف كار و تالش مي شود . در زندگي پيچيده امروز شغل هاي زيادي وجود دارد

 مواد و ابزار مورد استفادهدر آنها ميتواند سالمت و حتي جان كارگران را به خطر بياندازد. كه روش انجام كار ،

. با اگاهي از عوامل زيان آور  بيماري هاي ناشي از كار با رعايت اصول بهداشت حرفه اي قابل پيشگيري هستند

و حوادث ناشي از كار جلوگيري محيط كار و اصول ساده حفاظت از سالمت در محيط كار ميتوان از بروز بيماري 

 نمود.

 تعریف بهداشت حرفه اي 

سطح سالمتي افراد شاغل از طريق  ءپيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار و ارتقا هنربهداشت حرفه اي علم و 

 ميباشد.كنترل عوامل زيان آور محيط كار

ت كه بعنوان يک استراتژي با اهميت نه بهداشت حرفه اي از جمله باارزشترين دارائيهاي افراد جوامع و كشورهاس

 –تنها سالمتي شاغلين را در نظر مي گيرد بلكه تاثير مثبت و قابل مالحظه اي در بهره وري و كيفيت محصوالت 

 رضايت شغلي وكيفيت كل زندگي افراد جامعه دارد . –انگيزش كار 

 : ي بهداشتسازمان جهان ILOبهداشت حرفه اي به تعريف سازمان بين المللي كار 

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

 اي هدف بهداشت حرفه 

ترين درجه ممكن وضع جسمي ، رواني و اجتماعي كاركنان همه مشاغل ، جلوگيري از بيماريها ارتقاء و تأمين عالي

و حوادث شغلي ، انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط و شغلي كه از لحاظ جسمي و رواني قدرت انجام آن را دارد 

 امكان اين امر تطبيق انسان با كار . و يا بطور اختصار تطبيق كار با انسان و در صورت عدم

 

 کليات 

 عوامل زیان آور محيط کار بطور کلي به چهار گروه تقسيم مي شوند  

 عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار  -1

 :دسته تقسيم مي شوند  5خود به  عاملاين 

 * صدا  

رادر بر مي گيرد وبه عنوان يكي از  هر چيزي كه شنيده ميشود صدا نام دارد . امروزه صدا جزئي از زندگي انسان

باعث افزايش ضربان قلب . ي بيش از حد مجاز در محيط كارخطرات شغلي و صنعتي به شمار مي آيد . صدا 

مي شود . حد  ناشي از كاركري افت و در نهايت افزايش فشار خون . سردرد سرگيجه واستفراغ ودر نهايت باعث 

يعني اگر در محل كار صداي ماشين آالت و يا ساعت كاري است  8 برايبل  دسي 85استاندارد صدا در محيط كار 

ابزار كار بقدري زياد باشد كه دو نفر از فاصله يک متري صداي يكديگر را خوب نشنوند در آنجا آلودگي صوتي 

 وجود دارد

 :براي پيشگيري از عوارض صدا به نكات ذيل بايد توجه كرد 

 دوره اي معاينات قبل از استخدام و  -

 استفاده از وسايل حفاظت فردي  -

  منبع توليد صداكاهش صدا در  -
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. تراشكاري ها .نجاريها . چوب بري ها سنگ بري ها و ...  از مشاغلي كه در معرض صداي زياد قرار دارند مي توان 

 . را نام برد.

 * ارتعاش 

. ارتعاش در موارد خفيف باعث  اراي ارتعاش ميباشداگر ابزاري كه كارگر با آن كار ميكند لرزش زياد داشته باشد د

. سرگيجه و استفراغ مي شود . ارتعاش در دست باعث  دردسردرد وناراحتي عمومي ودر موارد شديد باعث سر

 ان در دست از حد ارتعاش بيش همجنينرنگ پريدگي در انگشت . درد .خارش و مورمور شدن دست مي شود .

كه رانندگان تراكتور ، ماشين هاي كشاورزي ، تقل ميشود و عوارض ايجاد مي كند و يا تمام بدن من هاوبازو

 و .... از مشاغل در معرض ارتعاش بيش از حد مي باشند. ، كار با اره برقي يا مته بادي ، معدنكاران آسفالت كاران

 براي كنترل و پيشگيري از عوارض ارتعاش مي توان اقدامات ذيل را انجام داد 

 كردن ارتعاش به دست و بازو ) هدايت ابزار از فاصله دور . ميرا كردن ابزار از درون ويا بدنه ابزار ( ميرا -

 كاهش زمان كار با دستگاه توليد ارتعاش  -

 در رانندگان استفاده از سيستم فنر بندي صندلي راننده و نيز قرار دادن بالشي نرم ميان راننده و صندلي  -

 ش در منبع ايجادكنترل توليد ارتعا -

 

 * روشنائي 

يافته است زيرا كمبود روشنائي در محيط كار . افزون بر ايجاد  ويژهامروزه روشنائي براي كارگاهها اهميتي 

ده و سبب بروز حادثه در محيط كار مي خستگي اعصاب . آسيب هاي ديگر به سالمت و بينائي كارگر وارد آور

  شود.

كم باشد ، مخصوصا در كارهايي كه به بينايي دقيق نياز دارد مثل خياطي ، عينک  اگر ميزان روشنايي در محل كار

سازي و...فشار بر چشم شاغل وارد مي شود و چشم او ناراحت ميشود همچنين نورزياد نيز باعث بيماري هاي 

ه كمر و چشمي و خستگي ميشود و كار در نور كم چون فرد مجبور است براي تطابق خم شود باعث درد در ناحي

 پشت و عضله ها ميگردد

 روشنائي در كارگاه به دو صورت تامين مي گردد 
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مي توان با تعبيه پنجره مناسب اين روشنائي را ايجاد كرد كه نسبت به  كهروشنائي طبيعي ) نور خورشيد (  -

 روشنائي مصنوعي برتر ي دارد 

استفاده مي گردد كه بايد در طراحي آن دقت روشنائي مصنوعي در روشنائي مصنوعي از المپ هاي الكتريكي  -

 شود تا باعث خيرگي نشود 

 هستند  نامناسب در محيط كار قالي بافان . طراحان و اپراتورها و ... در معرض عوارض ناشي از روشنائي

 * اشعه 

 كه دو دسته هستند :گونه اي از انرزي است كه در خالء يا ماده منتشر مي شود 

 غير يونساز  -         يونساز          -

پرتوهاي يون ساز كاربردهاي پزشكي . كشاورزي و صنعتي داشته در هنگام استفاده از اين پرتو ها بايد به نكات 

فاصله مناسب زمان كار توجه  حفاظ گذاري و زمان و بايد به حفاظتي تماس با آن توجه و رعايت شود از جمله

 است . اشعه ايكس جزء پرتوهاي يونساز نمود

اشعه ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز جزء اشعه هاي غير يونساز است .اثرات پرتو ماورائ بنفش شامل قرمزي 

پوست . تيرگي پوست . سرطان پوست و التهاب قرنيه ميباشد . هنگام تماس براي حفاظت در برابر آن بايد به 

 .ي و محصور كردن توجه كرد  دحفاظت فرنكات حفاظتي از جمله آموزش . فاصله از منبع اشعه . ووسايل 

 خورشيد يكي از توليد كنندگان اين اشعه است 

 .اشعه مادون قرمز از اجسام ملتهب منتشر شده ) جوشكاري ( مي تواند باعث آب مرواريد شود 

. بايد به كارگر شعه هستند ادر معرض  يآجرپز وكارگران كوره هاي  ، شيشه سازي گشاورزان . جوشكاران

 كه از عينک مناسب حفاظت از چشم استفاده نمايد و از خيره شده به اشعه خودداري نمايد.آموزش داد 

 رطوبت و * گرما سرما 

 بت مي باشد وشرايط جوي محيط كار شامل گرما و سرما و رط

 گرما و رطوبت  -

ايندهاي توليد تابش خورشيد و وسائل گرماي موجود در محيط كار از منابع مختلفي مثل ماشين آالت . فر

 روشنائي وشرايط خارج از محيط كار ايجاد مي شود . عوارض آن به دو گروه خفيف وشديد تقسيم مي شود .
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خفيف شامل سوختگي پوست و جوش گرمائي و شديد شامل گرمازدگي . ضعف گرمائي مي باشد . براي كنترل 

مانند كاهش فعاليت جسماني . برنامه منظم كار واستراحت .  گرماي محيط كار روش هاي متعددي وجود دارد

 تهويه عمومي و استفاده از وسائل حفاظت فردي 

 سرما  -

درجه  سانتي گراد است . در دماي پائين كار وفعاليت دشوار مي شود .  21مروزه مطلوب ترين دما براي زندگي ا

كرده و فرد توان انجام كار راندارد . در اين حالت اگر سرما شديد باشد دست و پاهاي فرد حالت كرخي پيدا 

استفاده از دستكش ووسائل حفاظت فردي . استفاده از غذا و نوشيدني ها يگرم . استفاده از پوشاک گرم و برنامه 

 ريزي براي گرم شدن هنگام استراحت مي تواند از عوارض سرما جلوگيري نمايد 

 

 عوارض ناشي از سرما عبارتند از :

 سرمازدگي  -سرخي         -كهير        -  

 همچنين استفاده از از اتاقک و چادرهاي ويزه براي كساني كه در فضاي باز كار مي كنند پيشنهاد مي گردد  

كشاورزان .كارگران راه سازي . جنگل بانان و كارگران كوره هاي آجر پزي در معرض عوارض ناشي از سرما و گرما 

 هستند . 

 

 زيان آور شيميائي  عوامل -2 

عوامل زيان آور شيميائي محيط كار به سه دسته گردو غبار . دود ودمه  . گاز و بخار و كليه مواد شيميائي وسموم  

. اگر در محل كار فرد از مواد كه در صنعت و كشاورزي  استفاده و كارگران در معرض آن هستند تقسيم مي شود 

ال رنگ ، مواد پاک كننده و سموم كشاورزي ( ممكن است به مسموميت و شيميايي يا سمي استفاده نمايد ) مث

بيماري هاي مزمن ويا حتي سرطان مبتال شود. همچنين اگر در محل كار گرد و غبار ، دود ، گاز يا بخار آلوده وجود 

طان مبتال داشته باشد مانند كارگران قاليباف ، معدن و... ممكن است به بيماري هاي تنفسي و مزمن  حتي سر

 شود.
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كنترل عوامل شيميائي در بهداشت حرفه اي شامل اقدامات و روش هايي است كه براي حذف يا كاهش تماس 

افراد با عوامل زيان آور محيط كار انجام گرفته يا بكار بسته مي شود هدف پاياني همه آنها جلوگيري از اثرا ت 

 .امات شامل دودسته اقدامات محيطي و فردي مي باشد است  . اين اقد گرانسوء عوامل زيان آور برروي كار

 

 :عوامل كنترلي محيطي شامل 

،  تهويه ) عمومي و موضعي (، جداسازي، حذف ياكاهش آالينده در محل توليد ،طراحي و جانمائي مناسب  

 نظافت كارگاه . انبار كردن مواد و برچسب گذاري ، استفاده از روش تر 

 : عوامل كنترلي فردي شامل

، انجام بهداشت فردي  ، رعايت كاهش زمان كار  مناسب ، وسائل حفاظت فردي  ، استفاده از روش انجام كار    

                            معلينات شفلي

 كه تمام راه حل هاي ذكر شده بايد تحت نظر مهندس بهداشت حرفه اي انجام گيرد.

             

 ي عوامل زيان آور ارگونوميك -3

اين عوامل عبارتند از طراحي نادرست ابزار . تجهيزات و محيط كار نيز حمل و بلند كردن بار . شرائط بينائي نا 

 مطلوب . ارتعاش  وضعيت نامطلوب بدني هنگام كار  اعمال نيرو و تكرار حركت .

ارض و آسيب هايي راايجاد وزيک بدن انسان فزوني گيرد . عولهر يک از عوامل ياد شده اگر از اندازه تحمل فيزيو

مي كند . در بهداشت حرفه اي كوشش ها بر پيش بيني . تشخيص . ارزيابي ودر صورت نياز كنترل آنها متمركز 

اگر وضعيت بدن كارگر  در حين كار كردن مناسب نباشد ) مثال صندلي نامناسب ، باال بودن . بعبارت ساده تر  است

دن اشياء و حمل نادرست بار ( باعث مي شود بر روي مفصل ها و مهره هاي يا پايين بودن سطح كار ، سنگين بو

 بدن صدمه وارد شود و فرد دچار بيماري هاي اسكلتي و عضالني گردد.

 

 عوامل زيان آور زيست شناختي  ) بيولوزيكي (  -4

اها و كالميدها . اين اين عوامل عبارت هستند از حشرات . كپک ها . قارچ ها . باكتري ها . ويروس ها . ريكتزي

عوامل ممكن است به هنگام كار با نمونه هاي زيست شناختي . گياهان . جانوران و يادفع نادرست مواد زايد 



9 
 

وفاضالب . رعايت نكردن بهداشت فردي و نظم و نظافت توليد شوند . در برخي شغل ها به دليل شرائط كار .گونه 

آور ودر نتيجه . ابتال به  ن كاركنان در برابر عوامل زيست شناختي زيانفعاليت و نيز توليد يا مصرف مواد گوناگو

بعبارت سادهتر ، اگر درمحل كار عوامل بيماريزا ) انگل و ميكروب ( وجود داشته بيماريهاي عفوني قرار دارند 

كارگر به  باشد ) مثال كارهاي مربوط به حيوانات يا محصوالت حيواني مثل پشم ، چرو و كشاورزي ( ممكن است

بيماري هايي مانن سياه زخم ، كزاز و بيماري هاي عفوني و انگلي مبتال شود كه الزم است از وسايل حفاظت فردي 

 مناسب استفاده نمايد.

 بهداشت حرفه اي و خانه داري :

 در واقع خانه نيز يک محيط كار براي خانم ها محسوب ميگردد كه خطرات خاص خودش را دارد كه در زير شرح

 داده ميشود :

ميكنند چون اين استفاده زنان براي نظافت و شست و شوي لباس و ظروف از مواد پاک كننده و سفيد كننده  -

 مواد ميتواند به پوست آسيب برساند در هنگام كار بايد از دستكش مناسب استفاده نمود.

ر ميگيرند كه الزم است بيني و دهان زنان خانه دار در حين گرد گيري و نظافت منزل در معرض گرد و غبار قرا-

 خود را با ماسک يا پارچه بپوشانند .

ممكن است براي جابجا كردن وسايل يا كاالي خريداري شده به مهره هاي كمري فشار آورند كه الزم است در -

يند و از خم كردن اينگونه موارد بار را به بدن خود نزديک نموده و فقط پاها خم شده و اقدام به بلند كذدن باتر نما

 كمر جدا خودداري نمايند.

براي جارو كردن نيز ممكن است در اثر اشتباه كاركردن به مهره هاي كمري فشار وارد شود كه الزم است از -

 جاروهاي دسته بلند استفاده نمايند.

 رعايت بهداشت فردي باعث ميشود كه سالمت فرد و خانواده او تامين گردد-

در هر منطقه اي كارگاههاي خانگي خاصي وجود دارد كه براي شناخت عوامل زيان آور محيط  قابل ذكر است كه* 

و كنترل اين عوامل تحت نظر ايشان انجام  ييكار آنان بايد از مهندسين بهداشت حرفه اي كمک گرفت و شناسا

 گيرد .
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 معاینات شغلي :

اص مورد  معاينه قبل از استخدام تحت نظارت ي در يک شغل خكار هر بايد قبل از شروع به افرادبطور كلي 

پزشک متخصص طب كار قرار گيرند . با معاينه ميتوان تشخيص داد كه آيا فرد براي شغلي كه انتخاب كرده 

هم به خودش صدمه ميزند و هم  مشكالت جسمي يا روحي باشد دارايمناسب است يا خير . چرا كه اگر فرد 

الزم به  آورده و در نهايت باعث كاهش بهره وري نيز خواهد شد،كار بوجود  مشكالتي براي همكارانش در محيط

شاغل پرونده پزشكي تشكيل  ذكر است پس از معاينات استخدامي تحت نظر پزشک متخصص طب كار براي فرد

ميگردد و اين معاينات به صورت دوره اي )حداقل سالي يكبار( جهت پيشگيري از بيماري هاي شغلي تكرار مي 

 رددگ
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 روش هاي حفظ سالمتي در برابر عوامل زیان آور محيط کار

 تحت نظر مهندس بهداشت حرفه اي اقدامات شرايط كاري

 روغن كاري دستگاهي كه صداي زياد دارد -  - باال بودن صداي بيش از حد

 صدامحصور كردن منبع توليد   -

 استفاده از گوشي مناسب  -

 استفاده از مايعات  - ط كارگرماي بيش از حد محي

 استحمام و استفاده از وسايل سرمايشي -

اگر كارگر با اجسام داغ سرو كار دارد بايد از عينک حفاظتي مناسب  -

 .استفاده نمايد

 پوشيدن لباس گرم و خوردن مايعات گرم - سرماي بيش از حد محيط كار

 در نزديكي محل كار يک اتاقک گرم آماده گردد تا كلرگران از آن -

 استفاده نمايند

 باز نمودن پنجره و استفاده از نور طبيعي - كم بودن روشنايي محيط كار

 ديوارهاي اتاق به رنگ روشن باشد  -

 استفاده از نور كافي المپ در محل مناسب -

 پنجره ها در نزديک سقف تعبيه گردد - زياد بودن روشنايي محل كار

 سطح كار نبايد براق باشد -

 رگران قرار نگيردالمپ ها روبروي چشم كل -

-  
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 استفاده از عينک مخصوص جوشكاري - كار با اشعه جوشكاري

 فضاي باز و يا استفاده از سيستم تهويه مناسبانجام كار در  -

 

وجود گرد و غبار زياد در 

 محيط كار

 استفاده از هواكش هاي مناسب -

 استحمام پس از پايان كار -

 عدم استفاده از دخانيات -

 باستفاده از ماسک مناس -

وجود دود و گاز زياد در محيط 

 كار

 استفاده از هواكش هاي مناسب -

 دور نمودن مواد قابل اشتعال -

 عدم استفاده از دخانيات -

 استفاده از ماسک مناسب -

 استحمام پس از پايان كار - وجود مواد شيميايي و سموم

 تعويض لباس پس از پايان كار -

 استفاده از ماسک مناسب -

 وجود آلودگي ميكروبي يا

 انگلي در محيط كار

 رعايت نظافت فردي و محيطي -

 استفاده از دستكش مناسب  -

 انجام واكسيناسيون كزاز -

 استفاده از وسايل چرخ دار - حمل اشياء سنگين 

 بهنگام بلند كردن باركمر خم نشدن  -
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 خم كردن زانو بهنگام بلند كردن بار -

 كسب آموزش هاي الزم در خصوص نحوه صحيح بلند  كردن بار -

عيت ضبدن در وار گرفتن قر

 نامناسب

بايد در حين كار چند لحظه بدن را به حالت طبيعي برگرداند تا خستگي  -

 عضالت كاهش يابد

 ضالت بدنعانجام حركات نرمشي و كششي براي تقويت  -

 كسب آموزش هاي الزم در خصوص نحوه صحيح كار كردن -

 


