
هاي شغلیآسیب

فاطمه آهکی، باقرعلی فاضلی

آزمایشگاه ورزنه

همکاران و سروران گرامی سالم خدمتبا عرض 

موارد آسیب شغلی ترینمهمکه یکی از هاي عفونیبه سمت انتقال بیماريبیشتر توجه همکاران شودمیهاي شغلی مطرح هر وقت موضوع آسیب

یستوري و از این بنیدل و النست و تیغ نقشکند میدر درجه اول ذهن ایشان را درگیرآنچهو شودمیمعطوف ،استآزمایشگاه تشخیص طبیدر 

وسایل ،کلیه سطوح اشیاء؛در کمین استجاهمهو درست است ولی نباید فراموش شود در شغل ما خطر جابکه البته استوسایلقبیل

حتی .آیندو زوائد تیز و برنده باشند خطري جدي به شمار میهالبهو اگر داراي شوندمیآلوده محسوب و غیرههادستگیره،هاکابینت،آزمایشگاه

ترجديشود و در مورد وسایل و سطوح آلوده این خطر یک خطر جدي محسوب میریل ست و دستکش آلوده توسط وسایل استبریده شدن پو

د زیرا نان باششانمواظب سالمت پوست دستبایدانشههاي مورد عالقها و ورزشن تمرینو همچنیکلیه همکاران در زندگی روزمرهو حتی است

.اي داردپوست دست جایگاه ویژه،در شغل ما

در . شودتوجه نمیهابه آنطورکلیبهگیرند یا میقرار موردتوجهکمتر از سوي همکارانکهشودمیاین مطالب، مواردي از آسیب شغلی را شامل 

طرف هايشرکتن خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدي و مسئوالهايشرکتشود تا از سوي یشتر روشنبهاآناین مبحث امید است اهمیت 

.انجام شودهاجهت رفع آنهاي الزمییزنقرار گیرد و راموردتوجهداد مراکز طبی ارقر

تنهانهپوشیدن دستکش هاست ولی ش باعث در امان بودن از این آسیبکه پوشیدن دستکباشندداشتهشاید بعضی از همکاران این استنباط را 

،نیستندرؤیتقابلها دستکشپذیرانعطافهاي کوچک که به خاطر جنس ها و پارگیبلکه با ایجاد سوراخ،کندها را کم نمیآسیبگونهاینخطر 

!نیست،بینیدز خطري که شما آن را نمیهیچ خطري بدتر او د ناندازسالمت شما را به خطر می

:این موارد عبارتند از

شدن دستبهدستدر هنگام رودمیو بیم آن شودنمیخمیدهو سر منگنه درست گیردنمیصحیح انجام طوربهبیمه هايدفترچهمنگنه –1

)دارداي سالمت پوست نوك انگشتان در شغل ما اهمیت ویژه(. باعث ایجاد زخم در نوك انگشتان شود

یا کوبیدن منگه و پوشاندن آن با چسب مخصوص ملزم مخصوص هايمنگنهبه استفاده از گربیمهم صورت گیرد و مراکز الزهايپیگیريبایستی 

.شوند تا خطر این آسیب به حداقل برسد



یمینیومودرهاي آلخصوصاًچهارچوب درها ، گرفته شده در ساختمان از جمله دستگیره درهاوسایل بکارمشاهده شده استدر بعضی موارد–2

باعث ایجاد توانندمی؛اندماندهباقیکه روي درها خوردهنو تراشتیز هايجوشخالاز انواع پرداخت شده نیست و هاي فوالديها و پنجرهدستشویی

پرداخت نشده باشند در مراکز بهداشتی درمانی خوبیبهها اگر ها و روي کابینتپنجرهپاییندرپوشهاي لبه سنگچنینمزخم شوند و ه

.خاص در این مورد توجیه و نظارت شوندصورتبهدرمانی یالزم است پیمانکاران ساختمانی مراکز بهداشت.خطرناك هستند)ویژهصورتبه(



هاآنسطوح ،ها پرداخت شده باشندهاي آنلبهباید دقت شودمیز و صندلی،شوییظرف، هاي روشوییسینکها و کمدها وکابینتنتخابدر ا–3

ن در این کاراو پیمانهاباشد و کارگاهمناسب هاآنهايدسته،بیرون نباشد) هاپیچآهنخصوصاً(آنهايپیچسرِ،باشدجوشخالو گیعاري از زد

اده موارد ایمنی رعایت شود و رومیزي استفاده نشود و در صورت استفعنوانبهبهتر است از شیشه .و نظارت شوندتوجیهویژهصورتبهموارد 

.پرداخت شودحتماًهاي شیشه لبه











خاص صورتبههاي آنلبهسطوح وباید پرداخت ،و حتی پایه چراغیخچال،اینهع، تخت مریفوژ، سانتوسایل تخصصی مثل هودنتخابدر ا–4

.شودگرفتهنظردر









هاي پرداخت نشده این وسایل سطوح و لبه؛ویژه باشدموردتوجهها باید پرداخت سطوح و کناره)هاسرنگخصوصاً(ینتخاب وسایل مصرفدر ا–5

،گیرينمونهظروف کلیهلبته این مورد شامل انداجراحت کردهها ایجاد شده این لبهبارها مشاهده،براي پرسنل بهداشتی درمانی خطرناك است

.شودمیو از این قبیل نیز هاکیتبنديبستهحتی وهاي ریجنتباتل،هالیکاتوراپ،هارسمپلسر









کاغذها از جنساغلبهمچنین .شودها بررسیسطوح و لبهاین قبیل باید پرداختش، پانچ، خودکار و ازکنظیر خطتحریرلوازمدر انتخاب –6

و و براق هستند دارروکششوند وو جلد دفترچه بیمه استفاده میجلد مجله، ی که براي مصارفی مانند کاتالوگیهاکاغذخصوصاً؛خشک هستند



یانتخاب نوع کاغذ براي مراکز بهداشتالزم است.ایجاد جراحت کنندتوانندمیی که بد برش خورده و یهادر بعضی موارد سخت و فشرده با لبه

.قرار گیردمدنظرالزم و درهنگام کار با این وسایل احتیاطباشدموردتوجهخاص صورتبهدرمانی 

.باشدشد و باید استفاده از آن در این مراکز ممنوعباییجابگرد در مراکز بهداشتی درمانی کار صحیح و استفاده از سوزن تهرسدنمیبه نظر -7



مانند رنگ . (که در صورت آلودگی با مواد آلوده متداول در آزمایشگاه آلودگی را نشان ندهدداشته باشدها نباید رنگی سطح میزها و کابینت-8

)رانیتیهاي گسنگخالخالسطوحیا قرمز و 

اطالعات الزم و کافی را ،خطرآفرینو رفع مواردخریدهاالزم است کلیه پرسنل مراکز بهداشتی درمانی نسبت به این موارد توجیه شوند تا در 

ایجاد تواندمیکه حتی پالستیک پرداخت نشده ایجاد جراحت لوازم قضاوت کرد چرایدر مورد توانایجنس اشیاءصرفبهنباید وداشته باشند

.جراحت کند

کار محیطدرشوند و شما را شامل نمیاند و همه موارد عنوان نمونه براي درك بهتر بحث انتخاب شدهفقط بهاین تصاویریدهمانطور که مستحضر

.توانید مشاهده کنیدهاي زیادي را میخودتان مثال

باشیم و با حمایت و هاي درگیر در این امرو همچنین شرکتوران گرامیامید است با مطرح شدن این بحث شاهد استقبال کلیه همکاران و سر

..رفع شوداي نزدیک در آیندهشکالتاین م،هاي ایشانپیگیري


