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 مقدمٍ

 ٚ ثيٕبس ثٝ ٔشثٛى ٔؼبئُ دس ديچيذٌي ايٗ اػز ثٟذاؿشي ٞبي ٔشالجز دسػيؼشٓ وبس ٞبي ٔحيي سشيٗ ديچيذٜ اص يىي ُٕٓ اسبق

 ثشاي ٔٛطش ٔذيشيز ثٝ ٘يبص ساثٌٝ دسايٗ ؿٛد ٔي آؿىبس ُٕٓ اسبق دس سىِٙٛٛطي ثبالي ػٌح اص اػشفبدٜ ٕٞچٙيٗ ٚ دسٔب٘ي دشٚسىُ

 ايٕٙي ٘ىبر سٓبيز اص ٞذف.هشٚسيؼز ُٕٓ اسبق دس ثيٕبساٖ ٚ وبسوٙبٖ ايٕٙي سبٔيٗ ػٟز افضٖٚ سٚص ٚ ػشيْ سغييشار ثب ٕٞبٍٞٙي

 ٔٛسد أٙيز سأٔيٗ .داسد لشاس ػشاحي ُٕٓ سحز وٝ اػز ثيٕبسي ايٕٙي ٚ ُٕٓ اسبق دس ؿبغُ وبسوٙبٖ ايٕٙي سأٔيٗ ُٕٓ، اسبق دس

 اص ُٕٓ، اسبق ايٕٙي.وٙٙذ سأٔيٗ سا ثيٕبساٖ ٚ خٛد ايٕٙي سب داس٘ذ ٔـششن ٔؼئِٛيز ٕٞٝ ٚ ٌشٚٞي اػز وبسي ُٕٓ اسبق دس ٘يبص

 اسبق ٚػبخشٕب٘ي فيضيىي فوبي ٚ وبسوٙبٖ ٚ وبسوٙبٖ ايٕٙي ػٛصي، آسؾ ثب ٔمبثّٝ دس حفبُز ُٕٓ، اسبق دس ٓفٛ٘ز وٙششَ ػٙجٝ

 فيضيىي، اػشب٘ذاسدٞبي ِحبٍ اص ايٕٙي ٘ىبر سٓبيز ثبؿذ، ٔي ثيٕبسػشبٖ ٞش سذٙذٜ لّت ُٕٓ اسبق وٝ آ٘ؼب اص اػز ِ٘ش ٔذ ُٕٓ

 ػٟز اص سٛػٝ ٔٛسد ٕٞٛاسٜ ٓفٛ٘ز وٙششَ اػشب٘ذاسدٞبي سٓبيز ٕٞچٙيٗ ٚ ثيٕبس ايٕٙي وبسوٙبٖ، ايٕٙي ػٛصي، آسؾ ثب ٔمبثّٝ

 آٖ اص اػشفبدٜ ٚ آٔٛصؿي ػٙؼي ٘يبص لجيُ اص الذأبسي ا٘ؼبْ ثٙبثشايٗ، اػز ثٛدٜ الصْ أشيبصار وؼت ثشاي ثيٕبسػشبٟ٘ب وّي اسصيبثي

 ثبيبفشٝ ٌٔبثك ُٕٓ اسبق ثٝ ٔشثٛى ٓفٛ٘شٟبي ايٕٙي،وٙششَ ٟٞبي صٔيٗ دس ثبصآٔٛصي ٚ آٔٛصؿي ٚوبسٌبٟٞبي ٞب دٚسٜ ثشٌضاسي ػٟز

 ا٘ؼبْ آ٘بٖ، اكالح ٚ ُٕٓ ٞبي اسبق ثيٕبسػشبٖ، دس ايٕٙي وٙششَ ٞبي ثش٘بٔٝ ٔؼشٕش ِ٘ش سؼذيذ دظٚٞـي، ٚ ّٕٓي ػذيذ ٞبي

 سٓبيز ٓذْ اص ٘بؿي ٞبي ٞضيٙٝ ثشآٚسد ُٕٓ، اسبق فٔبالٖ ٚ ثيٕبساٖ دشػُٙ، سٛػي ُٕٓ اسبق ٓفٛ٘ز ا٘شمبَ اص ديـٍيشي سٚؿٟبي

 ٔٛهّٛ وٝ إٞيشي ثٝ سٛػٝ ثب ثيٕبسػشب٘ي ٓفٛ٘شٟبي وٙششَ ٚ ايٕٙي ٞبي وٕيشٝ ؿذٖ سش فٔبَ ُٕٓ، اسبق دس الصْ ٚاػشب٘ذاسد ايٕٙي

  .ٌيشد لشاس ِ٘ش ٔذ ٞب ثيٕبسػشبٖ ٔؼئٛالٖ سٛػي اػز ثٟشش ٚ ثٛدٜ ٔفيذ ثؼيبس داسد وبسوٙبٖ ٚ ثيٕبساٖ سهبيشٕٙذي ثشاي ايٕٙي

 ثبال سا أٙيز هشيت ثبيذ ثٙبثشايٗ .ثبؿذ ٔي ثيٕبس ٚ ػشاح وبدس دشػشبسي دس اسبق ُٕٓ، ثشاي خٌشار اص ػشؿبس ُٕٓ، اسبق ٔحيي

 اٌش( ٕ٘بيٙذ، ايؼبد صيبدي ٚػٔز ثب كذٔبر سٛا٘ٙذ ؿيٕيبيي،ٔي ٞبي وٙٙذٜ اػششيُ ٚ X  اؿٔٝ Laser - ٔب٘ٙذ اثضاسٞبيي.ثشد

ٟٕٔششيٗ خٌشار وبسي ثشاي دشػشبساٖ اًبق ُٕٓ .)٘ذٞٙذ ا٘ؼبْ سا ديـٍيشي الذأبر ٚ ثبؿٙذ ٘ذاؿشٝ ٟٔبسر ايٕٙي ِ٘ش اص دشػُٙ

اسسجبى ٔؼشميٓ ٚ سٍٙبسٍٙي ثب ُٕٓ ػشاحي ، ثشيذٌي، صخٓ، خشاؿيذٌي ٞب، ػٛصؽ ٚ ٘بساحشي ٞبي ٘بؿي اص اػشفبدٜ ػشٍٟ٘ب، چبلٛ ٚ 

 ، آػيت سػب٘ذٖ ثٝ دٛػز ، غـبٞبي ثيٟٛؿي، داسٚٞب ٚ اؿٔٝ ساديٛاوشيٛٚػبيُ سيض ػشاحي ، دس ٔٔشم لشاس ٌشفشٗ ثب ٌبصٞبي 

ٔخبًي ٚ ػيؼشٓ سٙفؼي ثش اطش اػشفبدٜ ٔؼشٕش اص ٔٛاد هذٓفٛ٘ي ٚ اػششيّيضاػيٖٛ ، ػٛخشٍي ثش اطش سٕبع ثب ػٌٛح دإ ٚ 

سؿجب٘ٝ ٚ ػبيش فبوشٛسٞبي سٚا٘ي ٚ سؼٟيضار اِىششيىي ٔٔيٛة ، دس ٔٔشم اػششػٟب ٚ اهٌشاثٟب ٚ خؼشٍي ٞب ثٝ خبًش وبس ؿيفشي، وب

ػبصٔب٘ي ، دچبس ؿذٖ ثٝ ٔـىالر ٓوال٘ي اػىّشي ٚ دسدٞبي دـز )وٕش دسد( ثٝ خبًش حُٕ ٚ ػبثؼبيي ثيٕبساٖ ػٍٙيٗ ٚصٖ، وبس 

 .ٔذاْٚ ٚ دس كٛسسيىٝ دس حبِز ايؼشبدٜ يب لذْ صدٖ ثبؿذ ٔي سٛا٘ذ ػجت فشػٛدٌي ٚ ٔـىالر صا٘ٛ ٚ ػبق ؿٛد

آٌبٜ  ٚ آٔٛصؽ، سٓبيز اػشب٘ذاسدٞبي حشفٝ اي ٚ الذأبر ديـٍيشا٘ٝ ٚ ٕٞچٙيٗ كحيح ساٞىبسٞبي اسائٝٚ ثبِمٜٛ رخٌشاِزا ؿٙبػبيي 

 ديـٍيشي ػٟز ٔٛػٛد سٚؿٟبي سشيٗ اػبػي اص اص خٌشار ٔٛػٛد دس ٔحيي وبس ٚ چٍٍٛ٘ي ثشخٛسد ثب ايٗ خٌشار، دشػُٙ وشدٖ

 .ثبؿذ ٔي احشٕبِي خٌشار اص
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 عمل اتاق دز ایمىی اصًل

 ٚ آٔٛصؽ.ثشد ثبال سا أٙيز هشيت ثبيذ ثٙبثشايٗ.ثبؿذ ٔي ثيٕبس ٚ ػشاح وبدس دشػشبسي، ثشاي خٌشار اص ػشؿبس ُٕٓ، اسبق ٔحيي

 سا ثبِمٜٛ خٌشار ثبيؼشي ٕٞچٙيٗ.ثبؿذ ٔي احشٕبِي خٌشار اص ديـٍيشي ػٟز ٔٛػٛد سٚؿٟبي سشيٗ اػبػي اص دشػُٙ دادٖ سٕشيٗ

 خٌشار سيؼه اص وبُٔ ثٌٛس ثيٕبس ٚ دشػُٙ ٞيچٍبٜ وٝ داؿز ِ٘ش دس ثبيذ ٚ ٌشفز ديؾ دس سا كحيح ساٞىبسٞبي ٚ ٕ٘ٛدٜ ؿٙبػبيي

 .٘جبؿٙذ خٌش ٔٔشم دس ؿبغُ، دشػُٙ ديٍش ٚ ثيٕبساٖ ٔشالجيٗ، وٝ حبِشي اص اػز ٓجبسر ايٕٙي سٔشيف، ثٝ ثٙب.ثٛد ٘خٛاٞٙذ دسأبٖ

 محیطی خطسات: 

 ُٕٓ اسبق دس افشاد سٕبْ .ثبؿذ ٔي ثيِٛٛطيه ٔٛاد ثٝ اوؼذٛطس ٚ اػشٙـبلي ػْٕٛ ثب ٔؼٕٛٔيز حشاسسي، ػٛخشٍي ٌشفشٍي، ثشق ؿبُٔ

 .ٕ٘بيٙذ ايؼبد دشػُٙ ديٍش ٚ خٛد ثشاي أٙي ٔحيي ُٔٛفٙذ

 :شًود می ایجاد ذیل دالیل تٍ خطسات

 ٘بٔٙبػت ٚػبيُ اص اػشفبدٜ 1-

 ٚػبيُ اص ٘بٔٙبػت اػشفبدٜ 2-

 ٔوش ٔٛاد ثب سٕبع 3-

 :خطسات تىدی تقسیم

 :وٙٙذ ٔي ثٙذي سمؼيٓ ريُ ثلٛسر سا ُٕٓ اسبق دس ٔٛػٛد خٌشار

 آسؾ ٌشفشٍي، ثشق يٛ٘يضاٖ، سـٔـْ كٛسي، آِٛدٌي ػمٛى، وٕش، كذٔٝ ؿبُٔ :فيضيىي خٌشار 

 ٞب وٙٙذٜ دبن ٚ ػيشٛسٛوؼيه داسٚٞبي ٔبئبر، ٚ ٌبصٞب ثخبسار ثيٟٛؿي، ٌبصٞبي ؿبُٔ :ؿيٕيبيي خٌشار 

 ثشيذٌي ٓفٛ٘ي، فوٛالر ،)دبسٛطٖ ٞبي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ احشٕبِي ٘بلُ ثٔٙٛاٖ( خٖٛ ٚ ثذٖ سشؿحبر ؿبُٔ :ثيِٛٛطيه خٌشار 

 )ػشاحي دػشىؾ( السىغ ثٝ حؼبػيز ُٕٓ، ٔحُ اص خٖٛ دبؿيذٖ ػٛصٖ، اص ٘بؿي كذٔبر ٞب،
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 آوُا اش مساقثت ي فیصیکی خطسات: 

 ٚ ثشػذ حذالُ ثٝ آِٛدٌي ٚ يبثذ وبٞؾ آٖ دس ٔشٚس ٚ ٓجٛس سشافيه وٝ ٌشدد ٔي ًشاحي اي ثٍٛ٘ٝ ُٕٓ اًبق فيضيىي ػبخشبس

 .ثبؿذ ساحز دشػُٙ ثشاي وبس ٔحيي ٕٞچٙيٗ ٚ ثبؿذ ساحز ٔٙبثْ ٚ اثضاسٞب ثٝ دػششػي

 محیطی عًامل: 

 : ؿبُٔ ٔحيٌي ايٕٙي ٓٛأُ

 )ػشد ٘ٝ ٚ ٌشْ ٘ٝ( ٌشدد ٔي ٚثيٕبس دشػُٙ ثشاي ٔحيي ساحشي ػجت وٝ . حسازت دزجٍ کىتسل 1-

 ).ٌشدد سٔٛين ػبٓز دس ثبس 35 ٔشٛػي، ًٛس ثٝ ثبيذ ُٕٓ اسبق ٞٛاي ٕ٘بيذ خبسع ػشٓز ثٝ سا ثٛٞب ثشٛا٘ذ ثبيذ تًُیٍسیستم  2-

 ٚ سيٛي احشمبٖ ػجت ٌبصٞب ايٗ ٚػٛد .ٕ٘بيذ خبسع سا غجبسٞب ٚ ثيِٛٛطيه ثخبسار ٚ ثيٟٛؿي ٌبصٞبي ثخبسار ثشٛا٘ذ ثبيذ سٟٛيٝ ػيؼشٓ

 ..ٌشدد ٔي حؼبع افشاد دس سّٟٛ

 ثشاق اثضاسٞبي وبسثشد .ٍ٘شدد ايؼبد چـٕي خؼشٍي ٚ ٌشدد ػٌّٛيشي ٘ٛس اهبفي ا٘ٔىبع اص سب ثبؿذ وبفي ٔيضاٖ ثٝ ثبيذ وًز 3-

 ٚ سيشٜ ؿبٟ٘بي وبسثشد ٕٞچٙيٗ.افضايٙذ ٔي سا ديذ ٔيذاٖ ٚ وبٞٙذ ٔي آٖ اص وذس ٚ ثشاق وٕشش اثضاسٞبي ٚ وٙذ ٔي ثيـشش سا ٘ٛس ا٘ٔىبع

 .وبٞٙذ ٔي سا ٔؼبٚس فيّذ ٚ ثبفشٟب ثيٗ وٙششاػز ٕٞچٙيٗ سيشٜ ٞبي ؿبٖ .وبٞذ ٔي سا ٘ٛس ا٘ٔىبع ٔيضاٖ دٛالسٚيذ، ٓيٙه

 ثيٗ اسسجبى اكّي كذاي سٟٙب ٚ ثبؿذ ػبوز وبٔال ثبيذ ُٕٓ اسبق ٔحيي .ٕ٘بيذ ايؼبد كٛسي آِٛدٌي سٛا٘ذ ٔي َا فه وًیص ي صدا-4

 سا كذاٞب ثيٕبس ٕٓيك، ثيٟٛؿي ؿشايي دس حشي ثبؿذ وٛسبٜ كذاي ثب ثبيذ ٚػبئُ دسخٛاػز ٚ ٞب ؿٕبسؽ .ثبؿذ داؿشٝ ٚػٛد دشػُٙ

 .ؿٙٛد ٔي

 َخٛد ثٝ سا ثيٟٛؿي ٚ ػشاح سٛػٝ سٛا٘ٙذ ٔي ٞب ػيٍٙبَ ايٗ .ثبؿذ داؿشٝ فبكّٝ ثيٕبس ٌٛؽ اص ثبيذ ٔب٘يشٛسٞب ثيخ ٞبي ػيٍٙب 

 .ٕ٘بيٙذ ٌٔٙٔف

 كذاي ٕٞچٙيٗ )ػيشوِٛش ٘شع سٛػي( ٘ـٛد ؿٙيذٜ ُٕٓ، اسبق دس ساٞشٚٞب ػشٚكذاي سب ؿٛد ثؼشٝ ثبيذ ُٕٓ اسبق دسٞبي 

 .ؿٛد ؿٙيذٜ ُٕٓ اسبق داخُ ٘جبيذ ػبص اػششيُ ٞبي دػشٍبٜ كذاٞبي ٚ ٞب آة ؿيش ٚ ؿؼشٗ دػز

 .سػب٘ذ ٔي حذالُ ثٝ سا فيضيِٛٛطيه ٚ سٚا٘ي ٓٛاسم ٚ ٕ٘بيذ ٔي ػٌّٛيشي خؼشٍي ايؼبد اص آساْ ٔحيي 
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 تدن مکاویک: 

 لشاس ػشٔبخٛسدٌي اص دغ ثٔذي ٔشحّٝ دس وبسوٙبٖ، دس ؿيّٛ ِ٘ش اص ٚ ثبؿذ ٔي وبسي صٔبٖ سفشٗ دػز اص ّٓز ٟٕٔششيٗ وٕشدسد

 ثذٖ ٘بٔٙبػت ٚهٔيز ٚ وٙٙذٜ خؼشٝ حشوبر اص .ٌشدد وٕشدسد ػجت سٛا٘ذ ٔي ٘بٔٙبػت ٚهٔيز دس ٔذر ًٛال٘ي ايؼشبدٖ .داسد

 ثٌٛس ثبيذ ثچؼجب٘يٓ، ٞٓ ثٝ سا دبٞب ايؼشبدٜ حبِز دس اٌش.ٕ٘بيذ ايؼبد اهبفٝ فـبس سٛا٘ذ ٔي دب يه سٚي ٚصٖ سٛصيْ .ؿٛد اػشٙبة ثبيذ

 ثٙبثشايٗ .ثبؿذ ٔي ٘يبص ٔٛسد وٕششي ا٘شطي ثبؿٙذ، ثبص ٞٓ اص دبٞب اٌش ِٚي .ٕ٘بييٓ اػشفبدٜ ٞب ساٖ ٓوالر اص سٔبدَ حفَ ػٟز دائٓ

 ُٕٓ فيّذ ٔشسجبً ثبيذ ػيشوِٛش دشػُٙ .ٕ٘بيذ ٔي ايؼبد وٕششي خؼشٍي وشدٜ، اػىشاة دشػُٙ ثشاي ػشاحي ًَٛ دس ثبص ٌبْ حفَ

 دس وٝ .ثبؿٙذ اػششاحز ٚهٔيز دس ايـبٖ، سحشب٘ي ٚ فٛلب٘ي ٞبي ا٘ذاْ ثبيذ ثٙبثشايٗ ثبؿٙذ، داؿشٝ ِ٘ش صيش سا ػشاحي سشِٚي ٚ ػشاحي

 .ا٘ذ ٌشفشٝ سا ٕٞذيٍش دـز، اص دػشٟب ٚ ثبص دبٞب حبِز ايٗ

 دس اٌش .ٞؼشٙذ سش ٔٙبػت وٙٙذ، ايؼبد دب اص وبفي حٕبيز وٝ ثٙذداس ٚسصؿي ٞبي وفؾ ثبؿٙذ، ايٕٗ ٚ ساحز وبٔال ثبيذ ٞب وفؾ -

 .ؿٛ٘ذ ا٘شخبة ايٕٗ ٚ ثؼشٝ دـز ٞبي وفؾ ثبيذ ثبؿذ، دٚيذٖ ثٝ ٘يبص اٚسطا٘غ ؿشايي

 ثبيؼشي سيٓ آوبء .٘جبؿذ ٔٙبػت آوبءسيٓ ديٍش ثشاي اٌش حشي .ٌشدد سِٙيٓ ٔٙبػت ثٌٛس ػشاح ثشاي ثبيذ ُٕٓ سخز اسسفبّ -

 ثبالسش دػز وشدٖ ثّٙذ ثٝ ٘يبصي ٚ ثبؿٙذ ٘ذاؿشٝ ػّٛ ثٝ خٕيذٜ حبِز ٚ ثبؿذ ساحز ثبصٚٞبيـبٖ ٚ ثبيؼشٙذ لبٔز ساػز ثشٛا٘ٙذ

 داؿشٝ وبفي اسسفبّ ثبيذ چٟبسدبيٝ .ثبؿذ هشٚسي ٞب وٕه ثشاي چٟبسدبيٝ اص اػشفبدٜ اػز ٕٔىٗ .٘جبؿذ آٟ٘ب ثشاي آس٘غ حذ اص

 .آٚسد فشاٞٓ سا ثبص يدب ايؼشبدٖ أىبٖ ٚ ثبؿذ

 ثبيذ ٘ـؼشٝ صٔبٖ دس .داسد سا اػشحىبْ ثيـششيٗ لبٔز ساػز ٚهٔيز دس وٕش .ثبؿذ ٔٙبػت ثبيذ ٘يض ٘ـؼشٝ حبِز دس ٚهٔيز -

 ثٙبثشايٗ ٚ ثبؿذ ٞب ساٖ ٘بحيٝ اص ثبيذ ػّٛ ثٝ سٕبيُ ٚ ثٛدٜ ٕٓٛدي وبٔال لبٔشـبٖ ٚ ثٙـيٙٙذ كٙذِي سٚي ٓمت وبٔال دشػُٙ

 ػيٙٝ سٚي فـبس اص ٚ ٌشدد ٔي ايؼبد وٕش ٓوالر سٚي فـبس حذالُ ٚهٔيز ايٗ دس .ثبؿٙذ خٕيذٜ ػّٛ ثٝ ٘جبيذ وٕش ٚ ٞب ؿب٘ٝ

 ٘ـؼشٝ ٚهٔيز دس ثبيذ ٚاػىشاة ػيشوِٛش دشػُٙ ػشاحي، ُٕٓ ا٘ؼبْ اص دغ ٚ لجُ .ؿٛد ٔي ٘يضوبػشٝ داخّي احـبء ٚ

 ثبيذ ٘ـؼشٗ دسكٛسر ٚ دسوٙٙذ خؼشٍي

 .ٌشدد سِٙيٓ وبس اسسفبّ ثب ٔٙبػت ثٌٛس كٙذِي اسسفبّ ثبيذ ٘ـؼشٗ دسكٛسر

 :ثٛد خٛاٞذ فبيذٜ ٔفيذ فيضيىي كذٔٝ اص ديـٍيشي ثشاي ريُ، ٔىب٘يىي اكَٛ سٓبيز

 .داسيذ ٍ٘بٜ ساػز سا خٛد دـز ٚ ٕ٘بييذ ٘ضديه آٖ ثٝ أىبٖ حذ سب سا ثذٖ وٙيذ، ثّٙذ سا ػؼٕي خٛاٞيذ ٔي اٌش 1-

 .٘ىٙيذ اػشفبدٜ وٕش ٓوالر اص ٚ دٞيذ ا٘ؼبْ ؿىٓ ٚ ٞب ساٖ لٛي ٓوالر ثب سا وشدٖ ثّٙذ 2-

 .وٙيذ ثّٙذ سا آٖ دبٞب، وشدٖ ساػز ثب ػذغ ٚ ثجشيذ ثبس صيش سا ثذٖ ٚ وٙيذ خٓ سا دبٞب 3-

 .٘ىٙيذ ٚاسد وٕش ثٝ سا فـبس ٚ دٞيذ ا٘ؼبْ آٞؼشٍي ثٝ سا وشدٖ ثّٙذ 4-

 .دٞيذ فـبس ػّٛ ثٝ سا آٟ٘ب ثّىٝ ٘ىـيذ، سا ػٍٙيٗ اػؼبْ -5
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 .وٙيذ خٛداػشفبدٜ لٛي ٓوالر اص ػٍٙيٗ، اػؼبْ دبيٝ دادٖ حشوز ثشاي 6-

 .٘ـٛيذ خؼشٝ سب وٙيذ ثبص سا دبٞب ًٛال٘ي، ٔذر ثٝ ايؼشبدٖ ؿشايي دس 7-

 .وٙيذ سٛصيْ دب دٚ ٞش سٚي ٔؼبٚي ًٛس ثٝ سا خٛد ٚصٖ 8-

 .دٞيذ لشاس خي يه دس ثذ٘شبٖ ثب ايؼشبدٜ ؿشايي دس سا خٛد ٌشدٖ ٚ ػش 9-

 .ؿٛيذ ٔشٕبيُ ػّٛ ثٝ ٍِٗ ٘بحيٝ اص ٚ داسيذ ٍ٘ٝ كبف سا خٛد وٕش ٘ـؼشٝ، ٚهٔيز دس 11-

 .ثض٘يذ لذْ ٚ وٙيذ ٓٛم سا خٛد ٚهٔيز ٌٍٟبٜ 11-

 )٘چشخب٘يذ سا خٛد وٕش فمي( ٍ٘شدا٘يذ سا خٛد وٕش ٚ ثچشخب٘يذ سىٝ يه سا خٛد ثذٖ 12-

 .ثٍيشيذ وٕه ٞب دػز اص ٚ وٙيذ اػشفبدٜ ٞب ساٖ اص ػّٛ، ثٝ ؿذٖ خٓ ٍٞٙبْ دس 13-

 .داسيذ ٍ٘بٜ خٛد ػيٙٝ لفؼٝ سب ٚ صا٘ٛ حذفبكُ دس سا اػؼبْ ٚ ٘ذٞيذ وؾ صيبد سا خٛد ٚ ثذشٞيضيذ ػش ثبالي حذ دس وشدٖ وبس اص

 حشوز .ٕ٘بييذ اػشفبدٜ Davis Roller ديٛيغ سِٚش اص وٕبيي، ثيٕبساٖ يب چبق ثيٕبساٖ يب ػٍٙيٗ اػؼبْ دادٖ حشوز ثشاي-34

 افشاد ٘يض،اص ثيٕبساٖ دادٖ دٛصيـٗ صٔبٖ دس ٕٞچٙيٗ .ٌشدد ٔي دضؿه ٚ ثيٕبس ثشاي ٔـىُ ثشٚص ػجت سٟٙبيي ثٝ ثيٕبساٖ ايٗ دادٖ

 .ٌشفز وٕه فيضيٛسشادي ٌشٜٚ ٞبي سٛكيٝ اص سٛاٖ ٔي سىٙيه، ايٗ آٔٛصؽ ثشاي .ثٍيشيذ وٕه ديٍش

 یًویصان تشعشع: 

 ٚ دٞٙذ سغييش سا ٞب ِٔٛىَٛ ٚ ٞب اسٓ ثٔوي اِىششيىي ثبس سٛا٘ٙذ ٔي وٝ وٙذ ٔي سِٛيذ ٔٙفي ٚ ٔظجز ثبسداس رسار يٛ٘يضاٖ اؿٔٝ

 ٔي اطش ايٗ .ٌشد٘ذ ٔي آٖ ط٘شيه ٔٛاد ٚ ػِّٛي ٞؼشٝ دشٚسئيٙي، آ٘ضيٕي، سغييشار ػجت سغييشار ايٗ .ٕ٘بيٙذ ايؼبد ػِّٛي سغييشار

 .ٌشدد اؿٔٝ دسٔب٘ي ٔٙبػت دٚص ٔلشف كٛسر دس ػشًب٘ي ػِّٟٛبي ٔشي ػجت سٛا٘ذ

 اػشخٛاٖ، ٔغض آػيت ٔشٚاسيذ، آة ٕٞچٖٛ ٓٛاسهي ٕٞچٙيٗ ٚ ثبؿذ ػشًب٘ضا سٛا٘ذ ٔي خٛد ٌشفشٗ، لشاس اؿٔٝ ٔٔشم دس اٌشچٝ

 .ثٕٙبيذ ايؼبد ٔبدسصادي ٞبي ٘بٞٙؼبسي ٚ خٛدثخٛدي ػمي ط٘شيه، ٔٛسبػيٖٛ ٘ؼؼي، ػٛخشٍي،٘ىشٚص

 ٔٙبػت دٛؿؾ آٟ٘ب اٌش .ٌيش٘ذ لشاس X اؿٔٝ ٔٔشم دس اػز ٕٔىٗ ُٕٓ، حيٗ ٚ ُٕٓ اص ديؾ ٞبي ٔشالجز دسٍٞٙبْ ػشاحبٖ 

 سٛا٘ذ ٔي ٞب C ARM ٚ فّٛسٚػىٛدي ٚ ُٕٓ حيٗ ثشداسي ٓىغ هٕٗ دس ثيٕبس ٚ دػشٍبٟٞب اص ؿذٜ دشاوٙذٜ ثبؿٙذ،اؿٔٝ ٘ذاؿشٝ

 ٔي لشاس اؿٔٝ ٔٔشم دس ساديٛاوشيٛ ٞبي ػٛسع ٕ٘ٛدٖ خبسع يب دادٖ لشاس صٔبٖ دس سيٓ، آوبء ٕٞچٙيٗ.ؿٛد ايـبٖ ثذٖ ػزة

 ساديٛاوشيٛ اؿٔٝ خٛد اص سٛا٘ٙذ ٔي )ثٌٛسسلبدفي يب دسٔب٘ي ٔمبكذ ثشاي (ا٘ذ وشدٜ دسيبفز ساديٛاوشيٛ ٔٛاد وٝ ثيٕبسا٘ي .ٌيش٘ذ

 .ثبؿذ ٔي آٖ ثٝ اوؼذٛطس صٔبٖ ًَٛ ٚ دٚص ٔيضاٖ ثٝ ٚاثؼشٝ غيشٔؼشميٓ يب ٔؼشميٓ ثٌٛس ساديٛاوشيٛ اؿٔٝ اطشار .ٕ٘بيٙذ ػبًْ

 ٔذاٚٔبً دِيُ ٕٞيٗ ثٝ .٘جبؿذ ّْٔٔٛ اػز ٕٔىٗ ػبِٟب سب آٖ ٘شبيغ ثٌٛسيىٝ .داس٘ذ ًٛال٘ي ٟ٘فشٝ دٚساٖ ٚ ثٛدٜ سؼٕٔي اطشار ايٗ

 .ٌشدد ديـٍيشي حذ، اص ثيؾ اوؼذٛطس اص سب آيذ ُٕٓ ثٝ دشػُٙ ػالٔز اص ٔشالجز ثبيذ



 
7 

 .ثبؿذ ٔي ٔشثًٛٝ دليك ٚ ػخز ٔمشسار سٓبيز ٔٔٙي ثٝ ٚالْ دس ديـٍيشي 

 :)اؿٔٝ ٔمبثُ دس حفبُز ؿٛساي ٔلٛة( :اػز آٔذٜ ريُ ػذَٚ دس اؿٔٝ دسيبفشي ٔؼبص دٚص

 )اػشخٛاٖ ٔغض ٌٙبدٞب، ٞب، ثيوٝ( Rem 5 ثذٖ سٕبْ -

 Rem 15 ٞب چـٓ ٓذػي -

 Rem 50 ديٍش ٞبي ثبفز -

 Rem 0.5 سحٓ دس ػٙيٗ -

 .وٙذ سؼبٚص ٞفشٝ دس Micro Rem 100 اص ٘جبيذ دسيبفشي اؿٔٝ وُ ٔيضاٖ -

 یًویصان اشعٍ کازتسد دز ایمىی وکات: 

 ٔي لشاس سٛػٝ ٔٛسد دشػُٙ ٚ ثيٕبس ػالٔز حفَ ثشاي ايٕٙي ٘ىبر ثذٖ، ٘ؼٛع سٚي يٛ٘يضاٖ اؿٔٝ سؼٕٔي ٚ ػٛء اطشار دِيُ ثٝ

 .سػيذ ٘خٛاٞذ خٌش٘بن حذ ثٝ دسيبفشي اؿٔٝ دٚص اغّت ؿٛد، سٛػٝ ايٕٙي ٘ىبر ثٝ اٌش.ٌيش٘ذ

 سٕبع اص ؿىّي ٞش .وٙذ دسيبفز سا دشاوٙذٜ اؿٔٝ يب ٚ ٌيشد لشاس ray-Xٞبي دػشٍبٜ اؿٔٝ ٔٔشم دس اػز ٕٔىٗ ثيٕبس :تیماز ایمىی

 ذ.يبث سمّيُ ٕٔىٗ حذالُ ثٝ سٕبع ػٌح ثبيذ دِيُ ٕٞيٗ ثٝ ٚ ثبؿذ ٔي ػٛء اطشار ثب ٕٞشاٜ يٛ٘يضاٖ اؿٔٝ ثب

 داد قساز تًجٍ مًزد تاید زا ذیل وکات دزیافتی، اشعٍ میصان کاَش جُت. 

 .ؿٛد حذالُ ثيٕبس، دسيبفشي اؿٔٝ سب ثبؿذ خبٔٛؽ ثبيذ فّٛسٚػىٛح دػشٍبٜ ٘يبص، ٓذْ دسكٛسر 1-

 غيشهشٚسي ٔٙبًك سٚي ٘جبيذ ٘يض ٔشٕشوض اؿٔٝ ٕٞچٙيٗ .ؿٛد ٔحبفِز دشاوٙذٜ اؿٔٝ ٔمبثُ دس ثبيذ ثذٖ غيشهشٚسي ٔٙبًك -2

 ٔيشٛاٖ ٕٞچٙيٗ .ٕ٘ٛد دٟٗ سا ػشثي ؿيّذ ثبيذ ٞب، ؿبٖ وشدٖ دٟٗ اص لجُ .ؿٛد ٔي اػشفبدٜ ػشثي ؿيّذ اص ٔحبفِز ثشاي .ثشبثذ

 .٘جيٙٙذ اؿٔٝ غيشهشٚسي ٔٙبًك سب وشد سًٙ سا دػشٍبٜ ديبفشآٌ دٞب٘ٝ

 تًجٍ قاتل وکات: 

 دٛؿب٘ذٜ ػشثي ؿيّذ سٛػي ثبيذ ٚ ٞؼشٙذ اؿٔٝ ثٝ حؼبع ٞبي ثبفز اص اػششْ٘ٛ دس اػشخٛاٖ ٔغض ٚ سيشٚئيذ غذٜ ِٙفبٚي، ثبفز :اِف

 )فٛلب٘ي ا٘ذاْ ٚ ػيٙٝ ٚ ػش فّٛسٚػىٛدي دس ثخلٛف( ؿٛ٘ذ

 )ٍِٗ ٚ ساٖ فّٛسٚػىٛدي دس ثخلٛف( ؿٛ٘ذ دٛؿب٘ذٜ ٌٛ٘بدٞب ػشثي ؿيّذ سٛػي ثبيذ سخٕذاٟ٘ب ٚ ٞب ثيوٝ :ة

 .ٔوشثبؿذ ػٙيٗ ثشاي سٛا٘ذ ٔي دشاوٙذٜ اؿٔٝ وٓ دٚص حشي .ؿٛد دٛؿب٘ذٜ ػشثي ؿيّذ سٛػي ثبيذ ٕٞيـٝ حبّٔٝ ٔبدس ػٙيٗ :ع

 .ؿٛد ٔي دشٞيض حبٍّٔي، اَٚ ٔبٞٝ ػٝ دس ٍِٗ ٚ ؿىٓ ساديٌٛشافي اص ثٙبثشايٗ
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 ٚ ّ٘ٛ ٕٞچٙيٗ ٚ ؿٛد طجز ثبيذ وٝ ثبؿذ ٔي ساديٌٛشافي ا٘ؼبْ يب فّٛسٚػىٛدي اص ٔؼشميٓ اػشفبدٜ ؿبُٔ ُٕٓ حيٗ ٔؼشٙذػبصي :د

 .ٌشدد ٔـخق ثبيذ ساديٛاوشيٛ ٞبي ػٛسع دليك ٔحُ

 .ٌشدد روش ثبيذ دشاوٙذٜ اؿٔٝ اطشار ٔمبثُ دس ثيٕبس ٔحبفِز ٞبي سىٙيه ٕٞچٙيٗ

 :پسسىل ایمىی

 دس ٕٞيـٝ ثبيذ وّيذي ٘ىشٝ ػٝ .ؿٛد ٌشفشٝ دسِ٘ش يٛ٘يضاٖ اؿٔٝ ثبِمٜٛ خٌشار اص سيٓ آوبء ٔحبفِز ثشاي ثبيذ ايٕٙي سٕٟيذار

 :ثبؿذ ِ٘ش

 صٔبٖ 1-

 فبكّٝ 2-

 ؿيّذيًٙ 3-

 :شمان(1

 سغييشار ثشٚص اص سب ؿٛد دشٞيض ثبيذ ٞؼشٙذ، ثبسٚسي - ػٗ دس وٝ آٟ٘بيي ثخلٛف دشػُٙ، سٕبْ دس غيشهشٚسي اوؼذٛطس اص -

 .ٌشدد ديـٍيشي ط٘شيىي

 .ثبؿذ چشخـي دشػُٙ، ثيٗ دس اؿٔٝ ثٝ اوؼذٛطس -

 - .ؿٛد دادٜ صايٕبٖ ٔشخلي دشػُٙ ثٝ -

 .ؿٛد خبٔٛؽ ػشٓز ثٝ اػشفبدٜ اص دغ دػشٍبٜ -

 - .ؿٛ٘ذ ٍٟ٘ذاسي ػشثي ٔحفِٝ دس ساديٛاوشيٛ ٞبي ػٛسع -

 .افشذ سٔٛيك ثٝ ساديٛاوشيٛ ٔٛاد دسيبفز اص دغ ػبٓز 24 حذالُ أىبٖ دسكٛسر ثيٕبس ػشاحي -

 .افشذ سٔٛيك ثٝ ساديٛاوشيٛ ػٛسع داساي ثيٕبساٖ ثب سٕبع -

 .ؿٛد آٚسي ػْٕ ػشٓز ثٝ ٚ احشيبى ثب ا٘ذ، وشدٜ دسيبفز ساديٛاوشيٛ ٔٛاد وٝ ثيٕبسا٘ي ثذٖ ٔبئبر -

 :فاصلٍ( 2

 ثؼبي وبٔذيٛسشي فشيٓ سه سلبٚيش اص اػشفبدٜ .دٞذ وبٞؾ سا دسيبفشي اؿٔٝ ٔيضاٖ سٛا٘ذ ٔي وِٛيٕبسٛس، اص ٔٙبػت اػشفبدٜ 

 دشػُٙ هٕٙبً .ٕ٘بيذ ٔي ايؼبد X-ray سلبٚيش ثٝ ٘ؼجز ثيـششي دشاوٙذٜ اؿٔٝ فّٛسٚػىٛدي صيشا اػز، ثٟشش ٔذاْٚ فّٛسٚػىٛدي

 .ٕ٘بيٙذ سٓبيز سا اؿٔٝ ٔٙجْ ثب فبكّٝ حذاوظش ثبيذ

 .ٕ٘بيٙذ سشن سا اًبق ثبيذ غيشاػششيُ، سيٓ 1.

 .٘جبؿذ ايٙىبس ثشاي افشاد حوٛس ثٝ ٘يبص ثٌٛسيىٝ ؿٛد، اػشفبدٜ ثيٕبس يب وّيـٝ ٍٟ٘ذاؿشٗ ثشاي اسٛٔبسيه ٚػبئُ اص 2.
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 )ٔشثْ ٔٔىٛع لبٖ٘ٛ( ٘جبؿذ آٖ ٔؼشميٓ دسٔؼيش ٚ ثبؿذ داؿشٝ فبكّٝ اؿٔٝ ٔٙجْ اص m 2 حذالُ اػششيُ سيٓ 3.

 )اػز ثذٖ ثٝ ٚسٚد دسحبَ اؿٔٝ وٝ ػٕشي( ثبيؼشٙذ اؿٔٝ ٔٙجْ دـز ثبيذ سيٓ آوبء 4.

 )ؿٛد ػٌٛيشي ديٛاسٞب يب صٔيٗ ػٕز ثٝ اؿٔٝ ٔٙجْ ( داسد ثيـششي دشاوٙذٜ اؿٔٝ اثّيه، يب ِششاَ وّيـٝ 4.

 :شیلدیىگ( 3

 .ؿٛد ٌشفشٝ دشاوٙذٜ ٚ ٔؼشميXٓ اؿٔٝ ػّٛي سب ثبؿذ mm 1/1 حذالُ ثبيذ ػشثي ؿيّذٞبي هخبٔز -

 :ثبؿذ ٔي ريُ ٔٛاسد ؿبُٔ ؿيّذيًٙ دس ِ٘ش ٔٛسد ٘ىبر .ثبؿذ ٕ٘ي ؿيّذيًٙ ثٝ ٘يبص ثشب ٚ آِفب اؿٔٝ دسٔٛسد

 هخيٓ ثشٖٛ يب ػشة ثب X اؿٔٝ ِٚي ٕ٘بيذ، ٘فٛر ػشة، cm 31 ٕٓك سب سٛا٘ذ ٔي ٌبٔب اؿٔٝ .ؿٛ٘ذ وٛثي ػشة وبٔالً ثبيذ ديٛاسٞب 1.

 .ؿٛد ٔي ٔشٛلف

 .ثبؿٙذ دػششع دس ثبيذ ٔحبفَ ػشثي ديٛاسٞبي 2.

  . ذٌيش٘ لشاس ػشثي ديٛاس دـز ثبيذ اػششيُ دشػُٙ -

 .ٌيشد لشاس اؿٔٝ ٔٙجْ دـز ثبيذ ػشثي ديٛاس -

 .ٌيشد لشاس وبػز دـز ثبيذ ػشثي ديٛاس ِششاَ، وّيـٝ دس -

 .ؿٛد ا٘ؼبْ cm 31 لٌش ثب ػشثي ديٛاس دـز ثبيذ ٌبٔب ػٛسع ثب وبس -

 .ٌيشد لشاس فشد ٚ اؿٔٝ ثيٗ ٔٙجْ ثٌٛسيىٝ )اػششيُ ٌبٖ صيش( ؿٛد سٗ ثٝ دشػُٙ سٛػي ثبيذ ػشثي ادشٖٚ -

 )دشاوٙذٜ اؿٔٝ( .ثبؿذ ٔي ثيـشش ادشٖٚ دٛؿيذٖ ثٝ ٘يبص اثّيه ٚ ِششاَ وّيـٝ ا٘ؼبْ صٔبٖ دس-

 ٚ)ؿٛد آٚيضاٖ يب( ٌشدد ػٌّٛيشي آٖ خٛسدٖ سشن اص سب ؿٛد دٟٗ كبف ػٌح سٚي ػشثي ٞبي ادشٖٚ ثبيذ اػشفبدٜ، ٓذْ صٔبٖ دس -

 .٘خٛس٘ذ سب وٝ آيذ ثُٕٔ ٔشالجز

 .ٕ٘ٛد اػشفبدٜ ػشثي دػشىؾ اص ثبيذ ساديٛاوشيٛ ٔٛاد ػبثؼبيي ٚ وبػز ٍٟ٘ذاؿشٗ صٔبٖ دس -

 .ؿٛد اػشفبدٜ اثّيه ٚ ِششاَ ٞبي ٌشافي ٚ فّٛسٚػىٛدي ثشاي ػشثي ٌشد٘جٙذ اص -

 .ؿٛد اػشفبدٜ ػشثي ٓيٙه اص فّٛسٚػىٛدي، حيٗ -

 .ؿٛد ثبصسػي خٛسدٌي سشن ِ٘ش اص ٔبٜ ؿؾ ٞش ثبيذ ػشثي ادشٖٚ ٞش -
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 :اشعٍ تٍ اکسپًضز پایش

 دٚص آٖ وٕه ثب سب ثبؿٙذ داؿشٝ ٕٞشاٜ ثٝ ثغ فيّٓ ثبيؼشي ٔذر، ًٛال٘ي ٔٛاسد دس ثخلٛف يٛ٘يضاٖ اؿٔٝ ثٝ ؿذٜ اوؼذٛص دشػُٙ سٕبْ

 ٚػبيُ ايٗ .هشٚسيؼز اؿٔٝ ثب ٔٛاػٟٝ صٔبٖ دس فمي ٚػيّٝ ايٗ داؿشٗ ٕٞشاٜ ثٝ اػز ثذيٟي .ؿٛد ٔحبػجٝ دسيبفشي اؿٔٝ سؼٕٔي

 ػبي دس ٕٞٛاسٜ ثبيذ ٔب٘يشٛس ايٗ .وٙٙذ ٔي حغ سا ٌبٔب ثشب، آِفب، ؿبُٔ اؿٔٝ ٔخشّف ا٘ٛاّ وٝ ثبؿٙذ ٔي ٔشٙٛٓي فيّٕٟبي ؿبُٔ

 ٔحبػجٝ ثشاي ادشٖٚ ثيشٖٚ ٔب٘يشٛس يه ٚ ٌٙبدٞب دسيبفشي اؿٔٝ ٔحبػجٝ ثشاي ادشٖٚ صيش ٔب٘يشٛس يه ٔظالً .ثٍيشد لشاس ثذٖ اص خبكي

 لشاس سيشٚئيذ دسيبفشي اؿٔٝ

 .ٌيشد

 لیصزَا 

 ثشاػبع دليمي أِبدٜ فٛق ايٕٙي ٘ىبر ٔشآبر ثٝ ٘يبص اصآٟ٘ب، اػشفبدٜ ٚ ثبؿٙذ ٔي دشا٘شطي ثؼيبس ٘ٛس ٔٙبثْ ؿبُٔ 

 ٞبي ػٛخشٍي ػجت يب ٚ ٌشد٘ذ ٘ؼؼي سجخيش يب ٚ ا٘ٔمبد ثشيذٖ، ػجت سٛا٘ٙذ ٔي اغّت ِيضسٞب ايٗ .داسد آٖ ػبص٘ذٜ سإٞٙبٞبي

 .ثبؿذ ٔي ِيضس احشٕبِي خٌشار اص سجخيش، ٚ چـٓ ٚ دٛػز آػيت ا٘فؼبس، ػٛصي، آسؾ .ؿٛ٘ذ حشاسسي

 ٍگسفتگی تسق ي الکتسیست: 

 وبسثشد .ثبؿذ ٔي ٔشثًٛٝ ايٕٙي ٘ىبر سٓبيز ٘يبصٔٙذ آٖ ثب وبس ٚ ٌشدد ٔي ٔلشف سٚسيٗ ثلٛسر ُٕٓ اسبق دس اغّت اِىششيؼيشٝ

 ؿذيذ ثؼيبس ٓٛاسم يب ٔشي خٌش ػجت سٛا٘ذ ٔي C-Arm ٔبؿيٟٙبي ٚ دفيجشيالسٛس وٛسش، ٔب٘ٙذ اثضاسٞبيي دس ٘بثؼب ثٌٛس اِىششيؼيشٝ

 .ٌشدد

 :الکتسیسیتٍ پازامتسَای

 :ثبؿذ ٔي اػبػي ٚيظٌي ػٝ داساي اِىششيؼيشٝ

 ِٚشبط 1.

 ٔمبٚٔز 2.

 .ثبؿذ )ٔؼشميٓ( DC يب )ٔشٙبٚة( AC سٛا٘ذ ٔي ػشيبٖ. ػشيبٖ ؿذر 3.
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 :)شمیه تٍ اتصال( تىدی ازت 

 اص سٛا٘ذ ٔي آٖ وبسثشد ٚ هشٚسيؼز اِىششيىي ػشيبٖ ٘ـز اص ديـٍيشي ٚ أٙيز ثشاي اِىششيىي اثضاسٞبي سٕبْ دس اسر ػيٓ اص اػشفبدٜ

 ٚ فبص ػيٓ دٚ سٛػي اِىششيؼيشٝ ػشيبٖ .ٕ٘بيذ ديـٍيشي ػٛخشٍي ٚ ؿٛن ايؼبد ٘شيؼٝ دس ٚ ثيٕبس ثذٖ اص اِىششيؼيشٝ ػشيبٖ ٓجٛس

 ػجت ُٕٓ، اسبق دس اسر ػيٓ اص اػشفبدٜ .ثبؿذ ٔي اسر ػيٓ ػْٛ، ػيٓ .ؿٛد ٔي ٔٙشمُ ٌشدد، ٔي خبسع ثشق دشيض اص وٝ َ٘ٛ

 چبٜ اص اػشفبدٜ .ؿٛد ٔي اِىششيؼيشٝ ػشيبٖ ٘ـز اص ديـٍيشي

 ٔي حذالُ ثٝ سا آٖ ثيِٛٛطيه خٌشار ٚ اِىششيؼيشٝ ػشيبٖ ٘ـز احشٕبَ ُٕٓ اسبق دس "دشب٘ؼيُ ٞٓ" اسر ٞبي وـي ػيٓ ٚ اسر

 .سػب٘ذ

 :شدٌ ایصيلٍ قدزتی سیستمُای 

 سٚؽ ثٝ ٌشفشٍي ثشق خٌش ٞشٌٛ٘ٝ اص ٔمبٚٔشي ٚ ُشفيشي ٔب٘يشٛسيًٙ ػيؼشٕٟبي ٚ ايضِٚٝ سشا٘ؼفٛسٔش اص اػشفبدٜ ثب سٚؽ ايٗ دس

 .ؿٛد ٔي ديـٍيشي ٞٛؿٕٙذ

 الکتسيکًشه ي الکتسیکی شًک: 

 ٔؼشميٓ اػز ٕٔىٗ ػشيبٖ ايٗ .وٙذ ٓجٛس اِىششيؼيشٝ ثب سٕبع دس فشد ثذٖ اص وـٙذٜ ػشيبٖ يه وٝ ؿٛد ٔي ايؼبد ٚلشي حبِز ايٗ

 اص ثشٛا٘ذ وٝ ثبؿذ لٛي لذسي ثٝ اِىششيىي ػشيبٖ وٝ ؿٛد ٔي ايؼبد ٚلشي اِىششيىي ؿٛن .ٕ٘بيذ ٓجٛس دٛػز اص يب وٙذ ٓجٛس اصلّت

 ٔي ديؾ ٔشي ٚ ثٌٙي فيجشيالػيٖٛ ٚ ٘ؼؼي ٘ىشٚص سب ٚ ؿٛد ٔي ؿشّٚ لّمّه احؼبع يه اص اطشار ايٗ .ٕ٘بيذ ٓجٛس ٓلجي ػيؼشٓ

 .ثبؿذ ٔي ٔبوشٚؿٛن ٚ ٔيىشٚؿٛن حبِز دٚ ؿبُٔ اِىششيىي ؿٛن .سٚد

 :شًک ماکسي

 سٛا٘ذ ٔي آٔذش ٔيّي 1 سب ػشيبٖ ٓجٛس كٛسر ايٗ دس .وٙذ ٓجٛس دٛػز اص ٚػئي ػٌح اص اِىششيؼيشٝ ػشيبٖ وٝ ؿٛد ٔي ايؼبد ٚلشي

 ايؼبد ثٌٙي فيجشيالػيٖٛ سٛا٘ذ ٔي آٔذش ٔيّي 111 حذٚد دس ػشيبٖ ػيٙٝ لفؼٝ اص ٓجٛس كٛسر دس ٚ سٕبع ٘مٌٝ ػٛخشٍي ثبٓض

 ِٚشبط ثب ػٌٛح يب ثشق ِخز ػيٕٟبي ٔبوشٚؿٛن، ٔٙـبء .وٙذ ٔي ٓجٛس ثذٖ اص وٝ اػز ػشيب٘ي ؿذر ثٝ ٚاثؼشٝ ٔشثًٛٝ ٓٛاسم.وٙذ

 وٕه صٔبٖ دس ثٙبثشايٗ .ثـٛد ٞٓ وٙٙذٜ وٕه فشد دس ؿٛن ثشٚص ػجت سٛا٘ذ ٔي ِخز دػشٟبي ثب لشثب٘ي ثذٖ ِٕغ .ثبؿذ ٔي ثبال

 .ٕ٘ٛد ػذا اِىششيؼيشٝ ػشيبٖ اص سا لشثب٘ي فشد ٓبيك، اثضاس وٕه ثٝ يب ٚ وشد خبٔٛؽ سا ثشق ػشيبٖ ثبيذ اثشذا سػب٘ي،

 :میکسيشًک

 دش وبسششٞبي ًشيك اص ٔظالً ٚ ٌشدد إٓبَ ثذٖ اص وٛچىي ػٌح ثٝ وٓ اِىششيؼيشٝ ػشيبٖ ٔيضاٖ وٝ ؿٛد ٔي ايؼبد ٚلشي ٔيىشٚؿٛن

 ٕٞيٗ ثٝ .ٌشدد إٓبَ ثذٖ حؼبع آوبء ثٝ ٞؼشٙذ، لّت اًشاف وٝ اِىششٚدٞبيي يب ٚ ٞؼشٙذ ثضسي ٓشٚق دس وٝ دشٚثٟبيي ٚ ٔبيْ اص

 اص ػٌّٛيشي ٔيىشٚؿٛن، اص ديـٍيشي ثشاي سٚؽ سشيٗ ٟٔٓ.اػز الصْ وٕششي ثؼيبس ػشيبٖ ؿذر آٚس، ٔشي اطشار ايؼبد ثشاي دِيُ
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 اص سب ؿٛد اػشفبدٜ دالػشيىي دػشىـٟبي اص اػز ثٟشش ثٛد، آٟ٘ب ِٕغ ثٝ ٘يبص ٚلز ٞش ٚ ثبؿذ ٔي ساٟٞب ايٗ ثب ٞبدي ػٌٛح سٕبع

 .ٕ٘بييٓ ػٌّٛيشي ثيٟٛؽ ثيٕبس دس ٔيىشٚؿٛن ثشٚص ٚ ٞب ساٜ ايٗ ثٝ خٛد ثذٖ ثٝ ػبوٗ اِىششيؼيشٝ ا٘شمبَ

 :ایمىی وکات 

 ؿٛن ايؼبد ػجت سٛا٘ٙذ ٔي خبكي ؿشايي دس آٟ٘ب ِٚي هشٚسيؼز، وبٔالً ُٕٓ اسبق دس اِىششٚ٘يىي اثضاسٞبي وبسثشد ثبٚػٛديىٝ

 حبِي دس سا دشػُٙ ثذٖ دس ؿذٜ ا٘جبؿشٝ وٛچه ػشيبٟ٘بي ثيٕبس آ٘ؼبئيىٝ اص .ؿٛ٘ذ لّجي ايؼز حشي ٚ ثٌٙي فيجشيالػيٖٛ اِىششيىي،

 ريُ ٘ىبر سٓبيز .ؿٛد ايؼبد ٚي دس ؿٛن حبِز اػز ٕٔىٗ ثٙبثشايٗ اػز، دسسٕبع صٔيٗ ثٝ ٔشلُ اثضاسٞبي ثب وٝ وٙذ ٔي دسيبفز

 .ثبؿذ ٔي هشٚسي اِىششٚؿٛن ايٗ ثشٚص اص ديـٍيشي ثشاي

 .ٌيش٘ذ لشاس ثشسػي ٔٛسد آٟ٘ب، اِىششيىي ٞبي ػيٓ ػالٔز ِ٘ش اص ُٕٓ اسبق داخُ اِىششيىي اثضاسٞبي 1.

 .ٌيش٘ذ لشاس دب صيش يب ٚ ؿٛ٘ذ سب ؿٛ٘ذ، وـيذٜ ٘جبيذ ثشق ػيٕٟبي 2.

 .ؿٛ٘ذ ٌزاؿشٝ اِىششيىي اثضاسٞبي سٚي ٘جبيذ ٔبئبر ُشٚف 3.

 .ؿٛ٘ذ سغزيٝ ػذاٌب٘ٝ دشيضٞبي اص ٚ ثبؿٙذ داؿشٝ فبكّٝ ٔب٘يشٛسيًٙ اثضاسٞبي اص ثبيذ سبحذأىبٖ ِٚيضس وٛسش اِىششيىي، اثضاسٞبي 4.

 .ثبؿٙذ داؿشٝ اسر ػيٓ ثبيؼشي اثضاسٞب سٕبْ .5

 .ؿٛ٘ذ خبٔٛؽ دشيض ثٝ آٟ٘ب ٕ٘ٛدٖ ٚكُ يب آٟ٘ب دٚؿبخٝ ٕ٘ٛدٖ خبسع اص لجُ ثبيؼشي ٔبؿيٟٙب وّيٝ 6.

 .وـيذ ٘جبيذ سا ػيٓ خٛد ٞيچٛلز ٚ وـيذٜ آ٘شا دٚؿبخٝ ثبيذ ثشق، ػيٓ ػذاوشدٖ ػٟز 7.

 .ؿٛ٘ذ ثبصثيٙي اي دٚسٜ ثٌٛس دضؿىي ٟٔٙذػي ٌشٜٚ سٛػي ثبيذ ػشاح اخشلبكي اثضاسٞبي ؿبُٔ اِىششيىي اثضاسٞبي وّيٝ 8.

 :حسازتی ي الکتسیکی َای سًختگی

 اص سٛا٘ذ ٔي ٚػيْ سٕبع ػٌح ٚ وٛسش )كفحٝ( دّيز كحيح اسلبَ .ؿٛد ايؼبد اِىششيؼيشٝ يب وٛسش سٛػي اػز ٕٔىٗ ػٛخشٍي

 ٚ ECG اِىششٚدٞبي فّضي، لٌٔبر ٕٞشاٜ ػٛاٞشار اٍ٘ـششي، حّمٝ ٔحُ دس اغّت ٞب ػٛخشٍي ٔحُ .وٙذ ػٌّٛيشي ػٛخشٍي

 وٛچه سٕبع ػٌٛح ٚػٛد دسكٛسر صيشا ٕ٘ٛد، ديـٍيشي ثبيؼشي فّضي ػٌٛح ثب ثذٖ سٕبع ٞشٌٛ٘ٝ اص .ثبؿٙذ ٔي ٔب٘يشٛس دشٚثٟبي

 دس ػشدوٙٙذٜ ٚ وٙٙذٜ ٌشْ ٔبؿيٟٙبي ٚ ديبسشٔي ، RF اثضاسٞبي.ؿٛد ايؼبد ػٛخشٍي سٕبع، ٔحُ ٕٞبٖ دس اػز ٕٔىٗ فّضار، ثب

 .ؿٛ٘ذ ػٛخشٍي ػجت سٛا٘ٙذ ٔي ثبؿٙذ، ٘ـذٜ سِٙيٓ ثذسػشي كٛسسيىٝ

 .داؿز خٛاٞذ وٙٙذٜ سٔييٗ ٘مؾ ػٛخشٍي ايٗ ثشٚص ؿذر ٚ احشٕبَ دس ٚي چشثي ثبفز ٔيضاٖ ٚ فشد سغزيٝ ٚهٔيز
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 ٍساکه الکتسیسیت: 

 سٛا٘ذ ٔي اِىششيؼيشٝ ايٗ .ثبؿذ ٔي سٕبع حبَ دس ػٌح دٚ اكٌىبن آٖ ّٓز ٚ داسد دبييٗ آٔذش ٚ ثبال ِٚشبط اغّت ػبوٗ اِىششيؼيشٝ

 سِٛيذ سٛا٘ذ ٔي سا ثيـششي ػبوٗ اِىششيؼيشٝ ثبؿذ، ثيـشش ػؼٓ ثٛدٖ ٓبيك ٔيضاٖ ٞشچٝ .ٕ٘بيذ ٔـشُٔ سا اؿشٔبَ لبثُ ٔٛاد يب ٌبصٞب

 ٕ٘بيذ

 اوفجاز ي سًشی آتش: 

 ػذي ثؼيبس اغّت ػٛصي آسؾ ايٗ .اػز ٔشفبٚر وبٔالً ًجئي، اسٕؼفش ثب ٔمبيؼٝ دس ُٕٓ اسبق اوؼيظٖ اص دش فوبي دس ػٛصي آسؾ

 احششاق ػجت سٛا٘ٙذ ٔي اؿشٔبَ لبثُ ٌبصٞبي ٚ ثخبسٞب اؿشٔبَ، لبثُ ٔبئبر ٚػٛد .ثبؿذ ٔي خٌش٘بن ٚ صا كذٔٝ أِبدٜ فٛق ٚ اػز

 ٚ ا٘فؼبس أشٚصي ٔٙبثْ دِيُ ٕٞيٗ ثٝ .اػز ؿذٜ ّٕٔٙٛ احششاق لبثُ ثيٟٛؿي ٔٛاد ٔلشف ديؾ، ٔذسٟب اص .ؿٛ٘ذ ٔٛاد ايٗ ػشيْ

 :ثبؿذ ٔي ريُ ٔٛسد 3 ؿبُٔ ػٛصي آسؾ

  ُٕٓ اسبق دس اوؼبيذ اسيّٗ ٚ اسش، اِىُ، ٔب٘ٙذ اؿشٔبَ لبثُ ٌبصٞبي ؿذٖ آصاد 1.

 .ؿٛد ٔي ا٘ؼبْ ػشاح سٛػي وٝ ِيضس اؿٔٝ ٚ وٛسش وبسثشد ٕٞب٘ٙذ احششاق وٙٙذٜ ؿشّٚ ٓبُٔ يه ٚػٛد 2.

 آصاد ُٕٓ اسبق داخُ ٔؼشميٕبً يب ٚ ؿٛد سِٛيذ ٘يششٚ اوؼيذ ٔب٘ٙذ ٌبصٞبيي اص اػز ٕٔىٗ وٝ ٞٛا دس يب خبِق ثلٛسر اوؼيظٖ 3.

 .ؿٛد

  .وشد اػشفبدٜ اِىششيؼيشٝ ٞبدي وفـٟبي ٚ دٛؽ وف اص ثبيؼشي ُٕٓ، اسبق دس ٌبصٞبيي چٙيٗ ٚػٛد دسكٛسر:ایمىی وکات

 

 : ػبصٔب٘ي فبوشٛسٞبي ٚ اػشٕبٓي –ٔخبًشار اسٌٛ٘ٛٔيه، سٚا٘ي  

اػششػٟبي سٚا٘ي  -خؼشٍي، وشفشٍي ٚ وٕشدسد خفيف ٘بؿي اص ٘مُ ٚ ا٘شمبَ ثيٕبساٖ ػٍٙيٗ، وبس ًٛال٘ي ٔذر دس دٛصيـٗ ايؼشبدٜ 

٘بؿي اص احؼبع ٔؼئِٛيز ػٍٙيٗ دس لجبَ ثيٕبساٖ ، اػششػٟب ٚ فـبسٞبي ٔٙبػجبر ٚ سٚاثي ثب خب٘ٛادٜ ٚ ػخشي ٘بؿي اص ؿيفز ٚ 

بس ٚ سٕبع ثب افشاد ٘بخٛؽ ٚ ثيٕبس ٔخلٛكبً ثب ثيٕبسا٘ي وٝ اص ُٕٓ ػشاحي ثٟجٛد ٕ٘ي يبثٙذ، ٔؼبئُ ٔشثٛى ٚ وبس ؿجب٘ٝ، اهبفٝ و

ٔشسجي ثب سٚاثي ٚ ٔٙبػجبر ثيٗ فشدي ثب ػشاحبٖ ٚ ديٍش آوبء سيٓ ػشاحي ، دس ٔٔشم لشاس ٌيشي ثب ثيٕبساٖ سشٚٔبيي ؿذيذ ٚ 

ػٔٝ آٔيض ٚ ٔليجز ثبس ٚ يب ثشخٛسد ثب ثيٕبساٖ ؿذيذاً ٚخيٓ وٝ ٕٔىٗ اػز دچبس ٚخيٓ، لشثب٘يبٖ صيبد اص يه حبدطٝ يب ٚالٔٝ فب

 .ؿٛ٘ذ Post – Traumatic stress ػٙذسْ

ٓذْ سٓبيز اػشب٘ذاسدٞبي حشفٝ اي ٚ الذأبر ديـٍيشا٘ٝ ، ٘جٛد خذٔبر ٔـبٚسٜ اي ثشاي وبسوٙبٖ ٚ ُِٔٔ وٕجٛد ٘يشٚي ٕٞچٙيٗ  ٚ

 . ػٍٙيٗ وبس دس اسبق ُٕٓ ٞب سا ثشاي دشػُٙ دشػشبسي آٖ چٙذ ثشاثش وشدٜ اػزا٘ؼب٘ي ؿبغُ دس اسبق ُٕٓ ٞب فـبس 
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 :آٟ٘ب ايٕٙي ٘ىبر ٚ ؿيٕيبيي ٔٛاد 

 تیًُشی گاشَای 1.

 ٔي ايؼبد وجذي ٔؼٕٛٔيز ٚ ثبؿذ ٔي صا ػشًبٖ ٚ آِشطٖ( ثبؿذفشٔبِذئيذ ٔي صا ػشًبٖ اسيّٗ، اوؼيذ( کىىدٌ استسیل عًامل 2.

 )وٙذ

 ).وٙذ ٔي ايؼبد سٕبػي دسٔبسيز ٚ ؿٛد ٔي ٌّٛ ٚ ثيٙي ٚ چـٓ اِشٟبة ػجت آٖ ثخبس( گلًتازآلدئید 4.

 ٚٞيذٛوّشيز فَٙٛ اِىُ، ايضٚدشٚديُ ؿبُٔ ٔٛاد ايٗ .ؿٛد ثيٙي ٚ ٞٛايي ٔؼبسي اِشٟبة ػجت سٛا٘ذ ٔي آٖ ثخبس :دشاوفکتاوُا 5.

 .ثبؿٙذ ٔي ػذيٓ

 ٔي ايؼبد وجذي ٔؼٕٛٔيز ٚ ثٛدٜ صا ػشًبٖ ٕٞچٙيٗ .ثبؿذ ٔي سٙفؼي ػيؼشٓ وٙٙذٜ سحشيه آٖ ثخبس :متاکسیلیت متیل 6.

 .ٌشدد سٕبػي دسٔبسيز ثبٓض يب ٚ ؿٛد لش٘يٝ ػٛخشٍي ػجت سٛا٘ذ ٔي چـٓ، ثٝ آٖ دبؿيذٖ دسكٛسر .ٕ٘بيذ

 .داس٘ذ ٔشالجز ثٝ ٘يبص ٚ ثبؿٙذ داؿشٝ ػٕيز سٛا٘ٙذ ٔي هذػشًبٖ داسٚٞبي :ديٍش شیمیایی مًاد ي دازيَا-6

 AnestheticWaste  Gases شائد( تیًُشی )گاشَای 

ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ ثخؾ وٛچىي اص ٌبصٞبي ثيٟٛؿي ٔي ثبؿذ وٝ اص چشخٝ سٙفؼي ثيٕبساٖ ثيٟٛؽ ، دس ًَٛ ا٘ؼبْ ُٕٓ 

ثيٟٛؿي ثٝ داخُ فوبي اسبق ُٕٓ سشاٚؽ ٔي وٙذ . ايٗ ٌبصٞب ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اػز دس ٍٞٙبْ ثشٌـز ثيٕبساٖ اص حبِز ثيٟٛؿي ، 

ي ثيٟٛؿي ؿبُٔ دٚ ّ٘ٛ ٘يششٚص اوؼبيذ  ٚ ٌبصٞبي ثيٟٛؿي ٞبِٛطٖ داس ٕٞچٖٛ سٛػي ُٕٓ دْ ثٝ فوب ي اسبق ٔٙشمُ ؿٛد .ٌبصٞب

ٞبِٛسبٖ ، اٖ فّٛساٖ ، ايضٚ فّٛساٖ ، دع فّٛساٖ  ، ػٛٚ فّٛساٖ ٚ ٔشٛوؼي فّٛساٖ ٔي ثبؿذ . ٌبصٞبي ثيٟٛؿي ٞبِٛطٖ داس اغّت 

ٞبي ثيٟٛؿي ٞبِٛطٖ داس ٔيشٛا٘ٙذ ٔٛػت ايؼبد ثلٛسر ٔخّٛى ثب ٘يششٚص اوؼبيذ سٟيٝ ٔي ؿٛ٘ذ . ٘يششٚص اوؼبيذ ٚ ثٔوي اص ٌبص

 ٔخبًشاسي دس وبسوٙبٖ ثيٕبسػشبٖ ؿٛ٘ذ . 
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  تُدید اوتشاز گاشَای تیًُشی دز اتاق عمل 

ي ؿٛد ثٝ دِيُ ٘جٛد ػيؼشٓ سخّيٝ ػالٔز دشػّٙي سا وٝ دس ايٗ اسبلٟب حوٛس داس٘ذ ٌبصٞبي ثيٟٛؿي وٝ دس اسبلٟبي ُٕٓ اػشفبدٜ ٔ

 سٟذيذ ٔي وٙذ

سحميمبر ٚ آصٔبيـبر ا٘ؼبْ ؿذٜ اص ػّٕٝ سؼز ٞبي وجذي ثشسٚي وبدس ثيٟٛؿي اسبق ُٕٓ ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ايٗ افشاد، ٘ؼجز ثٝ 

بق ٌبص ثيٟٛؿي اص ػّٕٝ ٘بيششٚع اوؼبيذ ٚ ٞبِٛسبٖ ٚ ا٘شـبس ػبيش دشػُٙ ثيٕبسػشبٖ، ثيـشش دس ٔٔشم خٌش لشاس داس٘ذ. اػشٙـ

ثخبسار ٞبِٛط٘ٝ ثٝ ٔحيي اسبلٟبي ػشاحي، احشٕبَ ثشٚص خٌشار ػذي سا ثٝ د٘جبَ داسد. ايٗ خٌشار ثبٓض وبٞؾ وبسايي ٔغض، وبٞؾ 

يٟبي وجذي ٚ وّيٛي سٛا٘بييٟبي ثيٙبيي ٚ ؿٙٛايي، وٓ خٛ٘ي ٍٔبِٛثالػشيه، افضايؾ ؿيّٛ ػمٌٟبي خٛدثخٛدي ٚ ثيٕبس

 ػّٕٝ اص ٞٛؿجش ٌبصٞبي ثب ٔضٔٗ سٕبع وٝ ٔيذٞذ ٘ـبٖ ا٘ؼب٘ي ٚ حيٛا٘ي ٌٔبِٔبر اص آٔذٜ دػز ثٝ ؿٛاٞذٕٞچٙيٗ اػز.

 ٔيذٞذ افضايؾ سا ٔبدسصادي ٘بٞٙؼبسيٟبي ٚ خٛدثخٛدي ػٙيٗ ػمي خٌش ايضٚفّٛساٖ،

اص ٟٕٔششيٗ خٌشار ؿغّي وبس دس ٔحيي اسبق ُٕٓ ٔي سٛاٖ ثٝ سٕبع ثب ٌبصٞبي ٞٛؿجش اؿبسٜ وشد وٝ ثب ايؼبد يه ػيؼشٓ  ثٙبثشايٗ

ثبس دس ػبٓز، ايؼبد ػشيبٖ ٞٛا اص ػمف ثٝ  55سٟٛيٝ ٔٙبػت ٔي سٛاٖ خٌشار ٘بؿي اص آٖ سا ثٝ حذالُ سػب٘ذ. سٔٛين ٞٛاي اسبق 

ُٕٓ اص اِضأبر يه ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٔٙبػت ػٟز ػٌّٛيشي اص افضايؾ غِّز ٌبصٞبي وف ٚ ايؼبد فـبسي ٔظجز دس ٔحيي اسبق 

 ٞٛؿجش دس ٔحيي ٔي ثبؿذ

 تماس تا گاشَای تیًُشی شائد چٍ اثسات تُداشتی زا تُمساٌ دازد ؟ 

 اثسات تماس تا غلظت َای تاال

 : داسد ثٟٕشاٜ سا صيش ثٟذاؿشي اطشار – وٛسبٜ صٔب٘ي ثشاي حشي –سٕبع ثب غِّز ٞبي ثبال ي ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ 

 ػشدسد

  سحشيه دزيشي

  خؼشٍي 

    ّٟٛحبِز س 

 خٛاة آِٛدٌي 

  ٔـىالسي دس خلٛف دػشٛسار ٚ ٕٞبٍٞٙي 

  ٝثيٕبسيٟبي وجذ ٚ وّي 

  

http://www.fardanews.com/fa/news/123395/تهدید-انتشار-گازهای-بیهوشی-در-اتاق-عمل
http://www.fardanews.com/fa/news/123395/تهدید-انتشار-گازهای-بیهوشی-در-اتاق-عمل
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 اثسات تماس تا غلظت َای کم

ٌضاسؿي دس خلٛف اطشار ثٟذاؿشي ٘بٌّٔٛة سٕبع ًٛال٘ي ٔذر ثب غِّز ٞبي وٓ ، ٘ذادٜ اػز ،  ،رٔبٞشچٙذ ثٔوي اص ٌٔبِ

 اسائٝ ٌضاسؿبسي ُٕٓ اسبق وبسوٙبٖ ٔيبٖ دس ػشًبٖ ٚ ط٘شيىي ٞبي آػيت ، خٛدثخٛدي ٌٔبِٔبر صيبدي ٘يض دس خلٛف ٚلّٛ ػمي

 ، فشص٘ذا٘ـبٖ دس ٔبدسصادي ٞبي ٘مق ٚ ٔٔشم دس وبسٔٙذ صٚػٟبي دس خٛدثخٛدي ػمي صٔيٙٝ دس ديٍش ٌٔبِٔبسي ٕٞچٙيٗ.  ٕ٘ٛد٘ذ

ب ايٍٙٛ٘ٝ ٌبصٞب ٚػٛد داؿشٝ ٚ ديـٟٙبدٞبئي دس خلٛف ث ٔٔشم دس وبسوٙبٖ خلٛف دس ٞبئي ٍ٘شا٘ي ثٙبثشايٗ.  وشد٘ذ  ٌضاسؽ

 ديـٍيشي ٚ وٙششَ سٕبع اسائٝ ٌشديذٜ اػز .

  ؟دز جٍ مکاوُائی کازکىان تٍ احتمال شیاد دز معسض تماس تا گاشَای تیًُشی شائد َستىد 

   ٝسؼٟيضار اسبق ُٕٓ ثذٖٚ ػيؼشٕٟبي اسٛٔبسيه ِ٘بفز ٚ سٟٛي 

  سؼٟيضار اسبق ُٕٓ وٝ دس آٟ٘ب ػيؼشٕٟبي فٛق هٔيف ٚ ٘بلق ٞؼشٙذ 

  حشي دس  ٞبي سيىبٚسي وٝ دس آٖ ٌبصٞبي ٔٙشـش ؿذٜ سٛػي ُٕٓ سٙفغ ثيٕبساٖ ثٌٛس ٔٙبػت سٟٛيٝ يب دبن ٕ٘ي ؿٛد  اسبق

 صٔب٘يىٝ ػيؼشٕٟبي سٟٛيٝ ٚ ِ٘بفز دس ايٗ ٔىبٟ٘ب ٚػٛد داسد ٕٔىٗ اػز سحز ؿشايي صيش وبسوٙبٖ دس سٕبع ثب ايٗ ٌبصٞب ثبؿٙذ:

  سخ ٔي دٞذ ) ثٌٛسيىٝ اٌش اسلبِز ، ِِٛٝ ٞب ٚ دسيچٝ ٞب ثخٛثي ٍٟ٘ذاسي ٘ـٛ٘ذ ٚ ٞبئي  ٚلشي وٝ دس چشخٝ سٙفؼي ثيٟٛؿي ٘ـز

 اسلبالر ٔحىٓ ٘جبؿٙذ ٕٔىٗ اػز ٘ـز ٌبص سخ دٞذ (

 ٚلشي وٝ ٌبصٞبي ثيٟٛؿي دس ٍٞٙبْ اسسجبى  ٚ لٌْ اسسجبى ، سٞب ٔي ؿٛد 

ػٛخ ٔي وٙذ ) خلٛكب ٍٞٙبٔي وٝ ٔبػه ثخٛثي فيز ٚلشي وٝ ٌبص ثيٟٛؿي اص وٙبس ٔبػه يب اصاسلبَ داخُ ٘بي ثيٕبس ثٝ ثيشٖٚ س

 ٕ٘ي ؿٛد ، ٔظال ٍٞٙبْ ثيٟٛؽ ٕ٘ٛدٖ وٛدن (

 ٖدس ًَٛ ُٕٓ ػشاحي د٘ذا 

دس ٍٞٙبْ اِمبء ثيٟٛؿي 
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 کازفسماَا چگًوٍ می تًاوىد تماس کازکىان زا تا گاشَای تیًُشی شائد کاَش دَىد؟ 

 ثب ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ سا وبٞؾ دٞٙذ :وبسفشٔبٞب ثب ثشداؿشٗ ٌبٟٔبي صيش ٔي سٛا٘ٙذ سٕبع 

 اػشمشاس ثش٘بٔٝ اسسجبى ثب خٌش:

       سٛػٔٝ ٚ اػشاي ثش٘بٔٝ سيضي ثٟذاؿشي ٚ ايٕٙي ؿبُٔ اًالٓبسي دس خلٛف سٕبع ثب خٌشار ٚ سٚؽ ٞبي وٙششَ آٟ٘ب 

      ٘لت ثشچؼت ٔٛاد ثيٟٛؿي ٔحشٛي ػيّٙذسٞب 

      دس دػششع لشاس دادٖ ثشٌٝ ٞبي اًال ( ٓبسي ايٕٙي ٔٛادMSDS  ) 

      ٖآٔٛصؽ وبسوٙب 

       ٘لت يه ػيؼشٓ سفْ آِٛدٌي ثٝ ػيؼشٓ ا٘شمبَ ثيٟٛؿي ثِٕٙٛس سفْ ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ دس اسبق ُٕٓ . ٌبصٞبي صائذ دس

 ٔىب٘ي سخّيٝ ؿٛ٘ذ وٝ أىبٖ ثبصٌـز ٔؼذد آٟ٘ب ثٝ ٔحيي ثؼِٟٛز ا٘ؼبْ ٘ذزيشد .

  

  ُثبس دس ػبٓز ٞٛا سا ػبثؼب  55يه ػيؼشٓ سٟٛيٝ وٝ ٞٛا سا دس اسبق ُٕٓ ٌشدؽ دادٜ ٚ ػبيٍضيٗ وٙذ ، ٘لت ٕ٘بئيذ .) حذال

 ثبس ػبيٍضيٙي ٞٛاي سبصٜ دس ػبٓز ( 3ٕ٘بيذ ، ثب حذالُ 

 ُثبس دس ػبٓز ٞٛا سا ػبثؼب ٕ٘بيذ  ، ثب  6 يه ػيؼشٓ سٟٛيٝ وٝ ٞٛا سا دس اسبق سيىبٚسي ٌشدؽ دادٜ ٚ ػبيٍضيٗ وٙذ ، ) حذال

 ثبس ػبيٍضيٙي ٞٛاي سبصٜ دس ػبٓز ( سب اص سٕبع ثب ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ ػٌّٛيشي ٕ٘بيذ . 2حذالُ 

ٟٛي ، ٌشدؽ سٙفؼي ٚ ػيؼشٕٟبي دفْ ٌبصٞبي صائذ ثِٕٙٛس وبٞؾ ٘ـز ٌبصٞبي ثيٟٛؿي دس اسبق ؿٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت سؼٟيضار ثي

. ُٕٓ 

ٙبٖ دس صٔيٙٝ آٌبٞي اص خٌشار ، ديـٍيشي ٚ وٙششَ سٕبع ثب ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ .آٔٛصؽ وبسو 

: سٛػٔٝ ثش٘بٔٝ ِ٘بسسي سٛػي فشدي ٌّْٔ دس ٔٛسد ٞش ٚػيّٝ ُٕٓ . ٕٞچٙيٗ يه ثش٘بٔٝ ِ٘بسسي ثبيذ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿذ 

      . اسصيبثي وٕي اطش يه ػيؼشٓ وٙششَ ٌبص صائذ 

       ػٙؼؾ ٔؼذد غِّز ٌبص ثيٟٛؿي دس ٌٔٙمٝ سٙفؼي وبسوٙب٘ي وٝ دس ٍٞٙبْ اػشاي دػشٛإِّٟٔبي وبسي ثـذر دس سٕبع

 ٞؼشٙذ .
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    ػبَ .33ٍٟ٘ذاسي ٔٙبػت ثبيٍب٘ي ٘شبيغ ػْٕ آٚسي ؿذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٞٛاحذالُ ثشاي ٔذر 

  ػبَ دغ اص اؿشغبَ آٟ٘ب .33ػٛاثك دضؿىي وبسوٙبٖ دس ٔٔشم ثشاي ٔذر  ٍٟ٘ذاسي 

  . ثذػز آٚسدٖ اًالٓبر اِٚيٝ دس خلٛف وجذ ٚ وّيٝ دشػُٙ اسبق ُٕٓ ٚ ٔب٘يشٛسيًٙ دٚسٜ اي فب٘ىـٗ ٞبي وّيٝ ٚ وجذ آٟ٘ب 

  بٍّٔي وبسوٙبٖ صٖ ٚ اصدٚاع وبسوٙبٖ ٔشد ثبيٍب٘ي سبسيخچٝ دضؿىي ثشاي وبسوٙبٖ ٚ خب٘ٛادٜ ؿبٖ ، ؿبُٔ سبسيخچٝ ؿغّي ؛٘شبيغ ح

 ) دس كٛسر أىبٖ (

  ؟چگًوٍ می تًاویم تماس پسسىل اتاق عمل زا تا گاشَای تیًُشی شائد کاَش دَیم 

ٌبصٞبي ثيٟٛؿي سا سب غِّز ٞبي ثؼيبس ثبال ٕ٘ي سٛاٖ اص ًشيك ثٛ سـخيق داد .سٕبع ثب ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ سا لجُ اص ؿشّٚ 

 اػشاي دػشٛسإِّٟٔبي صيش وبٞؾ دٞيذ :ثيٟٛؿي ثب 

     . ػيؼشٓ ٞبي آػيت سػبٖ ثيٟٛؿي سا لجُ اص ٞش ثبس اػشفبدٜ ػؼشحٛ وٙيذ . دس ٔٛسد ٘مق ٞب ٚ اخشالالر سحميك وٙيذ 

    . چه وشدٖ ٌشدؽ سٙفؼي ثيٕبساٖ  دس خلٛف فـبس ٔٙفي ٚ ٔظجز  سا دس چه ِيؼز سٚصا٘ٝ سؼٟيضار لشاس دٞيذ 

    ٓسٟٛيٝ ٔٛهٔي ٚ ٕٓٛٔي اسبق سا سٚؿٗ وٙيذ . ػيؼش 

     . اص اسلبَ ٔٙبػت سؼٟيضار دفْ آِٛدٌي ٌٕٔئٗ ؿٛيذ 

    . خشٚػي ٌبص سا ثٝ ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٔشوضي ثيٕبسػشبٖ ٔشلُ ٕ٘بئيذ 

     . ثٔذ اص ٘لت ٔبػه يب ِِٛٝ ٔشلُ ثٝ داخُ ٘بي ٘ؼجز ثٝ ثشلشاسي ػشيبٖ ٌبص الذاْ ٕ٘بئيذ 

    ر ثخبس وٙٙذٜ سا دس صيش يه ٞٛد ػمفي ثب ػيؼشٓ سخّيٝ فٔبَ دش وٙيذ .سؼٟيضا 

   . سؼٟيضار ثخبسوٙٙذٜ سا لجُ يب ثٔذ اص دػشٛسإُِٔ ثيٟٛؿي دش وٙيذ 

   َثيٟٛؿي دس حبَ  ٌٕٔئٗ ؿٛيذ وٝ ِِٛٝ داخُ ٘بي يه اسلبَ ساٜ ٞٛائي وبّٔي سا ثٛػٛد آٚسدٜ اػز .ثشاي ايٕٙي ػيؼشٓ  ا٘شمب

 وبس ٚ ايٕٙي ثيٕبساٖ اص وٕششيٗ ػشيبٖ ٌبص ثيٟٛؿي اػشفبدٜ ٕ٘بئيذ .

    ٝاص ػشيبٖ ثبالي  ٌبص ثيٟٛؿي اػشٙبة وٙيذ سب اص٘ـز ٌبص ػٌّٛيشي ٕ٘بئيذ . ػشيبٖ ثبال ٌبصٞبي ثيٟٛؿي صائذ ثيـششي ٘ؼجز ث

 ػشيبٖ دبئيٗ ٌبص ايؼبد ٔي ٕ٘بيذ .
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   دسيچٝ ثبص ا٘ؼبْ ٘ذٞيذ .) چىب٘ذٖ ٌبص ثيٟٛؿي ٔبيْ فشاس ثش سٚي ٌبص دب٘ؼٕبٖ (ا٘شمبَ ثيٟٛؿي سا ثلٛسر 

   . دس كٛسر اػشفبدٜ اص ٔبػه ٕٔىٗ اػز ثخٛثي ثشاي ثيٕبس ا٘ذاصٜ ؿٛد 

    ثٝ ا٘ذاصٜ اي وٝ أىبٖ داسد لجُ اص ػذاػبصي ثيٕبس اص ػيؼشٓ سٙفؼي ٌبص ثبليٕب٘ذٜ دس ػيؼشٓ دفْ آِٛدٌي سا دبن ٕ٘بئيذ. 

   . ٌبص سا لجُ اص خبٔٛؽ ٕ٘ٛدٖ ػيؼشٓ سٙفؼي لٌْ ٕ٘بئيذ   

 ٝ٘شخ سغييشار دس وٝ ٞؼشٙذ فبوشٛسٞبيي ثيٕبس ٞش ثٝ ٔشثٛى ٔـخلبر ٚ سٚصا٘ٝ سؼٛيض ٔيضاٖ ٔبػىٍزاسي، ٘حٜٛ ٔيشػذ ِ٘ش ث 

 اسبق ٔحيٌٟبي ايضٚفّٛساٖ، ػّٕٝ اص آٚس ثيٟٛؿي ٌبصٞبي ثب حذ اص ثيؾ سٕبع اص ػٌّٛيشي ِٔٙٛس ثٝ.ٔيجبؿٙذ ٔٛطش آِٛدٌي سِٛيذ

 ٚ سٔييٗ ، سٟٛيٝ ػيؼشٓ ٕٓىّشد دٚسٞبي ٚ ٞٛا Scavenging ثشسػي . ثبؿٙذ اػشب٘ذاسد ٚ ٔٙبػت سٟٛيٝ ػيؼشٓ ثٝ ٔؼٟض ُٕٓ

 دسوبٞؾ سٛا٘ذ ٔي ثيٟٛؿي ٔبؿيٗ خشٚػي ِِٛٝ ثٝ ٘ضديه دبوؼبصي ػيؼشٓ اص اػشفبدٜ ٚ ٞٛا ٔٛطش سٔٛين دفٔبر سٔذاد ٕٔيضي

 ٔٙبثْ ٔيشٛاٖ سديبة ٌبص دػشٍبٜ يه ٚػٛد كٛسر دس .ثبؿذ ٔٛطش ٔبدٜ ايٗ ثب ُٕٓ اسبق دشػُٙ سٕبع وبٞؾ ٘شيؼٝ دس ٚ غِّز

 . داد سـخيق سا ثيٟٛؿي ٔبؿيٗ دس ٔٛػٛد ٘ـشيٟبي ٚ آاليٙذٜ ا٘شـبس

 Scavenging· 

 حذاوظش داساي وٝ ؿٛد دادٜ لشاس ٔىبٟ٘بيي دس ثبيذ سٙفؼي ػيؼشٕٟبي اص صايذ ثيٟٛؿي ثخبسٞبي ٚ ٌبصٞب دفْ ٚ آٚسي ػْٕ فشايٙذ

 ٔي اسبق ٞٛاي دس ثيٟٛؿي ٌبصٞبي ػبصي دشاوٙذٜ اص اػشٙبة ٔٛسد دس ُٕٓ اسبق دشػُٙ ٔحبفِز ثشاي فشايٙذ ايٗ .ثبؿذ ٞٛا ػشيبٖ

  ثبؿذ

 کىىدٌ استسیل عًامل 

 

 فسمالدئید ي عًازض واشی اش آن: 

سحشيه سٙفؼي ٚ دس ٔمذاس صيبد ثبٓض ايؼبدٓٛاسم ػيؼشٕيه اص لجيُ افؼشدٌي فشٔبِذئيذ ٔي سٛا٘ذ ثبٓض ػٛصؽ چـٕٟب، دٛػز ٚ 

 ، سـٙغ، وٕب، صسدي، ُٟٛس آِجٛٔيٗ دس ادساس، ادساس خٛ٘ي، اػيذٚصٔشبثِٛيه ؿٛد.

 ٞٓ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دٞٙذ. 3/3ppmافشاد حؼبع ثٝ ايٗ ٔبدٜ ٔي سٛا٘ٙذ ثب غِّز وٕششاص  وکتٍ:

 عًازض واشی اش استىشاق فسمالدئید:

سحشيه ٔؼبسي سٙفؼي، سيٙيز ، ػشفٝ، وبٞؾ حغ ثٛيبيي، سٍٙي ٘فغ، ٚيضيًٙ، ثشٚ٘ـيز، اػذبػٓ حٙؼشٜ، آػٓ ٚ ػٙذسْ صػش 

 سٙفؼي )اػشٙـبق غِّشٟبي ثبالي ايٗ ٔبدٜ ٕٔىٗ اػز ثبٓض سأطيش سٚي ػيؼشٓ سٙفؼي سحشب٘ي ٌشدد.(
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 :تماس پًستی

 ٚ ايؼبد ٚاوٙـٟبي آِشطيه. Coagulative necrosisىشٚص ا٘ٔمبدي دسٔبسيز، سغييش سً٘ دٛػز ثٝ لٟٜٛ اي، وٟيش ٚ ايؼبد ٘

 عًازض چشمی:

 ػٛصؽ چـٓ ، اؿه سيضؽ ٚ اِشٟبة ّٔشحٕٝ دس اطش سٕبع ثبثخبس حبكُ اص فشٔبِذئيذ.

 ثيٟٛؿي ٚ وٕب دس اطش ٔلشف خٛساوي ٚ اػشٙـبق ايٗ ٔبدٜ ٌضاسؽ ؿذٜ اػز.

 عًازض کثدی:

 ذ دس حيٛا٘بر ديذٜ ؿذٜ اػز.ػٕيز وجذي دس اطش اػشٙـبق فشٔبِذئي

 عًازض تىاسلی:

 دس ٌٔبِٔبسي وٝ سٚي حيٛا٘بر ا٘ؼبْ ؿذٜ اطش ايٗ ٔبدٜ سٚي اػذشٔبسٛط٘ض ٌضاسؽ ؿذٜ اػز.

ثشخي ٌٔبِٔبر سٚي ص٘ب٘ي وٝ دس ٔحيي وبس ثب ايٗ ٔبدٜ وبس ٔي وشد٘ذ ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ فشٔبِذئيذ ثبٓض افضايؾ سيؼه ػمي خٛد 

 ثخٛدي ػٙيٗ ؿذٜ اػز.

 سِٛذ ثچٝ ٞبيي ثب ٚصٖ وٓ دس خبٕٟ٘بئي وٝ دس ٔحيي وبس دس سٕبع ثب فشٔبِذئيذ ثٛد٘ذ ٔـبٞذٜ ٌشديذ.

 سسطاوصایی: 

خفشٜ دٞب٘ي ٚ ٘بصٚفبس٘ىغ ٚ ثٝ ٔمذاس  Metaplasia neoplasiaٔٛاػٟٝ ثب فشٔبِذئيذ دس ٔحيي وبسي ثبٓض افضايؾ سيؼه ايؼبد 

 وٕشش خٌشار ثيٙي ٔي ؿٛد.

 تازدازی:اثس دز شمان 

 (EPA,1985ثي ِٕ٘ي دس ٓبدر ٔبٞيب٘ٝ ٚ ػمي خٛدثخٛدي ػٙيٗ ثب ايٗ ٔبدٜ ٌضاسؽ ؿذٜ اػز. )

سيؼه ٌٔبِٔٝ سٚي ص٘بٖ ثبسداسي وٝ دس ٔحيي وبس دس ٔٔشم هذٓفٛ٘ي وٙٙذٜ ٞبي فشٔبِذئيذ لشاس ٌشفشٝ ثٛد٘ذ. ٔـخق ؿذ 

 (.John et all, 1994ػٙيٗ ٌٔشح اػز )اػشفبدٜ اص ايٗ ٔبدٜ ثٝ ٓٙٛاٖ يه سيؼه فبوشٛس ػمي خٛدثخٛدي 

ثشاثش افضايؾ  5/3دس ٌٔبِٔٝ ديٍش سٚي ص٘ب٘ي وٝ دس آصٔبيـٍبٜ ثب فشٔبِيٗ وبس ٔي وشد٘ذ ٘ـبٖ داد وٝ سيؼه ػمي خٛدثخٛد ػٙيٗ 

 (Shumilina, 1975فشٔبِذئيذ وبس ٔي وشد٘ذ ٌضاسؽ ؿذٜ اػز. ) -ٔي يبثذ.سِٛذ ثچٝ ثٝ ٚصٖ وٓ دس ص٘ب٘ي وٝ ثب اٚسٜ



 
21 

 ًاجٍُ تا فسمالدئید )تٍ صًزت مصمه( م

ٕٔىٗ اػز ثبٓض آػيجٟبي وجذي ٚ وّيٛي ٌشدد. ٕٔىٗ اػز ثبٓض ايؼبد وبسػيٙٛٔبي ثيٙي ٌشدد. ٕٔىٗ اػز ثبٓض ايؼبد ػيشٚص 

 ٚ ٔـىالر سٙفؼي، دسٔبسيز ٞبي دٛػشي ٚ اِشٟبة ّٔشحٕٝ ٌشدد. CHDوجذي ٚ 

 

 ٞشٌٛ٘ٝ ٚػٛد .ثبؿٙذ ٔي ا٘ؼبٖ ثشاي صا ثيٕبسي ٚ دبسٛطٖ اسٌب٘يؼٕٟبي ؿبُٔ ثيِٛٛطيه ٞبي صثبِٝ :ثيِٛٛطيه خٌشار 

 وّيٝ .ٕ٘بيذ ٕٞٛاس سا ا٘ؼبٖ ثذٖ ثٝ ٔيىشٚثٟب ايٗ ٚسٚدي ساٜ سٛا٘ذ ٔي دٛػشي هبئٝ يب سضسيك ٔحُ ، Needle stick ثشيذٌي،

 ػذا ٕٓٛٔي ٞبي صثبِٝ اص ثبيؼشي دػشىـٟب ٚ خٛ٘ي ؿبٖ خٛ٘ي، ٌبص خٖٛ، ؿبُٔ ثيِٛٛطيه اهبفٝ ٔٛاد ٚ ثيِٛٛطيه ٞبي صثبِٝ

 سٍ٘ي وذ ٚ ٌزاسي ثشچؼت ثبيؼشي ػبثؼبيي، ٍٞٙبْ ُشف ػالٔز حفَ هٕٗ ٚ ؿذٜ دادٜ لشاس ٘فٛر غيشلبثُ ُشٚف دس ٚ ؿٛد

 اػششيُ ثخبس سٛػي ٞب صثبِٝ ايٗ ػذغ .ؿٛ٘ذ ػبثؼب ٔخلٛف ُشٚف دس ثبيؼشي سيض اػؼبْ ٚ ػٛصٟ٘ب .ٕ٘ٛد اِلبق آٖ ثٝ سا لشٔض

 .ٌشد٘ذ دفٗ آٖ اص دغ ٚ ؿذٜ

 تیماز مىشا اش تیًلًضیک خطسات: 

 اػز ٕٔىٗ آٟ٘ب ٓفٛ٘ي ٔٛاد ديٍش ٚ خٖٛ يب ٔخبًبر چـٓ، دٛػز، ثب اي حشفٝ سٕبع ٚ ثبؿٙذ ٔي ٓفٛ٘ز ثبِمٜٛ ٔٙجْ ثيٕبساٖ سٕبْ

 اص دغ .اػز ٟٔٓ ثؼيبس ثبِمٜٛ آِٛدٜ اثضاسٞبي ايٗ اص وبفي ٔحبفِز ٚ دليك ػبثؼبيي .افشذ اسفبق دسٔب٘ي الذأبر حيٗ دس ٘بثؼب ثٌٛس

 ثلٛسر ثبيؼشي ؿغّي، حٛادص ٚ سٕبع ثشٚص ٞشٌٛ٘ٝ .هشٚسيؼز دػشٟب ؿؼشٗ ثيٕبس، ثب سٕبع ٞشٌٛ٘ٝ ٚ دػشىـٟب وشدٖ خبسع

 ٘جبيذ غزايي ٔٛاد ٔظالً .ٌشدد سٓبيز دلز ثٝ ثبيذ ػشاح ٚ دشػُٙ ايٕٙي ثشاي ُٕٓ اسبق دس الصْ ٔحذٚديشٟبي .ٌشدد ٌضاسؽ ٔىشٛة

 ٔٙبًمي سٕبْ دس آؿبٔيذٖ ٚ خٛسدٖ .ؿٛد ٍٟ٘ذاسي ؿٛ٘ذ، ٔي دادٜ لشاس ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ خٛ٘ي ٞبي فشآٚسدٜ ٚ خٖٛ وٝ يخچبِي ٕٞبٖ دس

 يب خٛسدٖ ٘جبيذ ػشاحي ُٕٓ حيٗ ُٕٓ، اسبق دس ٞشٌض .ثبؿذ ٔي ّٕٔٙٛ داسد، ٚػٛد سٕبع أىبٖ خٌش٘بن ديٍشٔٛاد ٚ خٖٛ ثب وٝ

 .ؿٛد ا٘ؼبْ آؿبٔيذٖ

 خًوی تیمازیُای 

 شامل وافر صدمات Needle stick اغٕبم ٔٛسد ٘جبيؼشي فشد ٔخبًبر ٚ چـٕٟب داخُ ثٝ ٔبئبر دبؿيذٖ يب ثشيذٌيٟب يب 

 سٕبْ ثشاي B ٞذبسيز ٚاوؼيٙبػيٖٛ .ؿٛ٘ذ ٔي ٔٙشمُ ٔبئبر ٕٞيٗ ًشيك اص ثيٕبسيضا ٓٛأُ ديٍش ٚ ايذص ٞذبسيز، .لشاسٌيشد

 .ؿٛد ٔي سٛكيٝ خٌش ٔٔشم دس ػشاحبٖ ٚ دش٘ؼُ

 ٞشٌٛ٘ٝ ثشٚص دسكٛسر exposure ٝؿٛد ا٘ؼبْ ثبيؼشي صيش ٌبٟٔبي ثذٖ، ٔبئبر ٚ خٖٛ ث: 

 .ثىـيذ ٓمت ثٝ سا خٛد ٜآِٛد ٌٔٙمٝ اص ٚ ٕ٘بييذ ٔشٛلف سا فٔبِيز ثالفبكّٝ 1.

 .ثـٛئيذ ػشد آة ثب سا چـٓ ثٝ دبؿيذٖ يب ػٛخشٍي يب ثشيذٌي ٔحُ .2

 .دٞيذ ا٘ؼبْ سا الصْ دضؿىي ٔـبٚسٜ ٚ فشٔبييذ ٌضاسؽ ٚ ٔىشٛة سا حبدطٝ .3



 
22 

 .دٞيذ ا٘ؼبْ سا ديٍيشي ثشاي ٔشثًٛٝ دشٚسٛوُ .4

 ثٝ ٚ ٌيش٘ذ ٔي ديذٜ آػيت ػشاح يب دشػُٙ ٚ ثيٕبس اص خٛ٘ي ٕ٘ٛ٘ٝ يه ٔشاوض اوظش دس اػز، ؿذٜ ايؼبد Needle stick يه اٌش

 ثب وٝ دشػّٙي .٘ذاسد ٚػٛد آِٛدٌي وٝ ؿٛ٘ذ ٌٕٔئٗ سب ؿٛد ٔي ٌشفشٝ ٞشدًٚشف اص خٖٛ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ اي، دٚسٜ ثٌٛس چٙذٔبٜ ٔذر

 ثخؾ دشٚسٛوّٟبي ثشاػبع( .ٕ٘بيٙذ دسيبفز سا الصْ داسٚي ثبيؼشي ا٘ذ، ؿذٜ آِٛدٜ ايذص يب B ٞذبسيز ثٝ ٔشجال ثيٕبس يب دشخٌش ثيٕبس

 )ٓفٛ٘ي

 ٔي دشاوٙذٜ سا وبسػيٙٛطٟ٘ب ٚ ٔٛسبطٟ٘ب خٛ٘ي، دبسٛطٟ٘بي ٚ ؿٛد ٔي ايؼبد اػشخٛاٖ يب ثبفز حشاسسي سخشيت سٛػي :جساحی ديد 

 حفبُز ثشاي ٘يض كٛسر ؿيّذ ٚ ٓيٙه وبسثشد .ؿٛد ٔي سٛكيٝ دٚد ايٗ اػشٙـبق اص ػٌّٛيشي ثشاي ٔبػه وبسثشد .ػبصد

 .ٕ٘ٛد اػشفبدٜ سٛاٖ ٔي ٘يض دٚد سخّيٝ دػشٍبٜ اص ٕٞچٙيٗ .ؿٛد ٔي سٛكيٝ چـٕٟب

 حبٚي ٞب، ِِٛٝ ٚ ٞب دسٖ وبسششٞب، ػشاحي، دػشىـٟبي ؿبُٔ ُٕٓ اسبق داخُ اثضاسٞبي اص ثؼيبسي :التکس تٍ حساسیت 

 سٛا٘ذ ٔي وٝ ؿٛد ٔي آٖ ط٘يه آ٘شي خبكيز ػجت ًجئي السىغ دس آة دس ٔحَّٛ دشٚسئيٗ يه ٚػٛد .ثبؿٙذ ٔي السىغ

 ػٛخشٍي ٚ لشٔضي ٚ خبسؽ ثبٓض ٚ ثبؿٙذ ٕ٘ي ؿذيذ خيّي اغّت ٔٛهٔي ٚاوٙـٟبي .ٌشدد خٌش٘بن آِشطي ٚاوٙـٟبي ػجت

 ؿٛد ٔي ايؼبد ػيؼشٕيه ٓٛاسم وٙذ ديذا سٕبع كفبق دشدٜ يب ػشٚص ٔخبًبر، ثب السىغ وٝ دسكٛسسي ِٚي ؿٛ٘ذ ٔي دٛػشي

 ثشٚ٘ىٛاػذبػٓ سبويىبسدي، فـبس، افز ؿبُٔ ؿذيذ آ٘بفيالوؼي آٖ ٓالئٓ وٝ ثبؿذ ٔي ٔشي حشي ٚ ؿٛن آ٘بفيالوؼي ؿبُٔ وٝ

  .اػز ط٘شاِيضٜ اسيشٓ ٚ

 ٔي السىغ فبلذ ٔٛاد وبسثشد .داسد ٚػٛد ُٕٓ، اسبق ٞبي سٚوفـي ٚ ٔشىب سٚوؾ ٔشىب، حشي ٚ والٟٞب االػشيه، ثب٘ذٞبي دس السىغ

 ٚ ٕ٘بيذ آِٛدٜ سا دٛدسداس دػشىـٟبي ٘ـبػشٝ سٛا٘ذ ٔي السىغ دس ٔٛػٛد دشٚسئيٟٙبي .وٙذ ػٌّٛيشي حؼبػيز ثشٚص اص سٛا٘ذ

 ِٛاصْ وبسثشد .ٌشدد سٙفؼي ػيؼشٓ ًشيك اص آِشطيه ٚاوٙـٟبي ثشٚص ػجت ُٕٓ اسبق فوبي دس دػشىؾ دٛدس ؿذٖ دخؾ دسكٛسر

 ٔٛسد ثبيؼشي ثبؿٙذ، ٔي السىغ ثٝ حؼبػيز ثٝ ٔـىٛن وٝ ثيٕبساٖ ٚ دشػُٙ وّيٝ .وٙذ ٔي ػٌّٛيشي ٓبسهٝ ايٗ اص السىغ فبلذ

 اػشفبدٜ السىغ فبلذ ِٛاصْ اص ايـبٖ ثشاي ٚ ؿٛد، طجز ثيٕبساٖ حبَ ؿشح دس دػشىؾ ثٝ حؼبػيز ػبثمٝ ٚٞشّ٘ٛ ٌيش٘ذ لشاس آصٔبيؾ

 ٔي ٘يض غزايي ٞبي حؼبػيز اص ثٔوي ٕٞچٙيٗ ٚ السىغ ثب ٔذاْٚ سٕبع ٚ ٔشٙبٚة ػٛ٘ذاط دِيُ ثٝ ٔيٍّٛٔٙٙٛػُ ثٝ اثشال .ؿٛد

  .ثبؿذ ٔؤطش السىغ ثب حؼبػيز ثشٚص دس سٛا٘ذ

 ثٝ اثشال ٔؼشٔذ ػشاحي دػشىؾ دٛؿيذٖ ٚ دػشٟب ٔىشس ؿؼشٗ ٔوش، ؿيٕيبيي ٔٛاد ثب سٕبع دِيُ ثٝ ُٕٓ اسبق دشػشبساٖ اص ثؼيبسي

 ٚ خـىي ٔٙؼشثٝ ؿيٕيبيي ٔٛاد ٚ وٙٙذٜ ٞب هذٓفٛ٘ي ٞب، كبثٖٛ سٛػي دٛػز سٚي چشة ٔحبفَ الية حزف . ٞؼشٙذ دسٔبسيز

 .ٌشدد ٔي طب٘ٛي اِشٟبة ٚ لشٔضي ثبٓض ٔحيٌي ٞبي ٔحشن ثب ثٔذي ٔٛاػٟة ٚ ؿٛد ٔي دٛػز ؿمبق

 ٚاوٙؾ ايٗ .ؿٛد ٔي دٛػز خبسؽ ٚ خـىي ثبٓض ٚ اػز السىغ ثٝ ٚاوٙؾ سشيٗ ؿبيْ ٔؼشميٓ سحشيه اص ٘بؿي سٕبػي دسٔبسيز

 دػشىؾ دٛدس ثب ٔٛاػٟٝ ٚ ٞب وٙٙذٜ دبن اص اػشفبدٜ ٘يض ٚ دػشٟب ٔب٘ذٖ ٔشًٛة دٛػز، خـىي دػشٟب، ٔىشس ؿؼشـٛي دِيُ ثٝ ٞب

 .آيٙذ ٔي دذيذ ٞب
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 :میشًد پیشىُاد شغلی آسیة ایه اش پیشگیسی یا کاَش جُت

 ّٓز ( ػٛدب ٚ٘يُ، السىغ،) ػشاحي ٞبي دػشىؾ ّ٘ٛ سغييش يب اػىشاة ٞبي َ ٔحّٛ سغييش ثب دسٔبسيز، ثشٚص كٛسر دس 

 .وٙٙذ ديذا سا خٛد دسٔبسيز اكّي

 

 ٓفٛ٘ز دس اسبق ُٕٓ 

وـٛسٞبي سٛػٔٝ يبفشٝ ٚ وـٛسٞبي دس حبَ ٓفٛ٘شٟبي ثيٕبسػشب٘ي يىي اص ٟٕٔششيٗ ٔٔوالر ٚ ٔـىالر ٔشاوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي 

سٛػٔٝ ٔي ثبؿذ.ثشاي ديـٍيشي ٚ وٙششَ ٓفٛ٘شٟبي ثيٕبسػشب٘ي سٓبيز ٔٛاصيٗ ثٟذاؿشي ثيـششيٗ إٞيز سا داسا ٔي ثبؿذ.دس ايٗ 

دس ُٕٓ  ٖ اص إٞيز ثٝ ػضايي ثشخٛسداس٘ذ.ٔيبٖ وبسوٙبٖ ثيٕبسػشبٖ دس صٔيٙٝ ٞبي ثٟذاؿشي ٚ ٔـىالر ٓفٛ٘ز ٚ ًشيمٝ ا٘شمبَ آ

  ٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ آٔٛصؽ ٔٛطشسشيٗ سٚؽ ٔجبسصٜ ثب ٓفٛ٘شٟبي ثيٕبسػشب٘ي اػز.

دسكذ ٔٛاسد ٔشثٛى ثٝ ٓفٛ٘ز  333سمشيجب ٟٕٔششيٗ خٌش ثشاي دشػُٙ ثٟذاؿشي ٚثخلٛف اسبق ُٕٓ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد. خٌشار ٓفٛ٘ي

 ٞبي ٚيشٚػي اػز.

 دالیل اَمیت:

 ثيٕبساٖ ٚوٙششَ دٚسٜ اي دشػُٙ(اػشٙبة اص ) ٚػٛد ٘بلّيٗ ثذٖٚ ٓالٔز -3

 ٔحيي دس ٚيشٚع ًٛال٘ي ٔب٘ذٌبسي .2

 ثبال صائي ٓفٛ٘ز.3

 ٔذر دساص ٓٛاسم.4

  دسٔبٖ ٚػٛد ٓذْ..5
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 .کىد می ایجاد کاملی وسثتا محافظت ياکسیىاسیًن:مُم وکتٍ

  .اػز ٓبدي ػٕٔيز ثشاثش  10ُٕٓ اسبق دشػُٙ ٚدس ثشاثش  4ثٟذاؿشي دشػُٙ دس ٞذبسيز ثٝ اثشال سيؼه •

 Needle Sticks• ٗا٘شمبَ ساٜ ٟٕٔششي 

  ، دسكذ C 3 ، .ٞذبسيز ٚدس اػز دسكذ B 30ٞذبسيز دس Needle Sticks  اص دغ ا٘شمبَ سيؼه •

 .اػز ػٛصٖ ٌزاسي ػشدٛؽ ٍٞٙبْ اػشيه ٘يذَ صٔبٖ ٟٕٔششيٗ •

 .اػز ثيـشش ٕٓيك سضسيمبر ثب ا٘شمبَ سيؼه •

 .اػز ثيـشش سٛخبِي ٞبي ػٛصٖ ثب ا٘شمبَ سيؼه •

 ىٙششَ خبٕ٘ب٘ ثي افشاد-ٔضٔٗ سٚا٘ي ثيٕبساٖ-خٛ٘ي ٔحلٛالر دسيبفز-خٌش دش سفشبسٞبي -سضسيمي ٔٔشبداٖ -ص٘ذا٘ي : دشخٌش ثيٕبساٖ •

  ایدش-

 اَمیت: 

 دٚسٜ ثذٖٚ ٓالٔز داسد. -3

 ايٕٛ٘يضاػيٖٛ ٘ذاسد. -2

 دسٔبٖ ٘ذاسد. -3

 ديـٍيشي ٟٕٔششيٗ ػالح اػز. -4

 هٔيفي اػز ٚدسٔحيي ثٝ ػشٓز اص ثيٗ ٔي سٚد.ٚيشٚع  -5

  دسكذ( 3/3سيؼه ٓفٛ٘ز صائي وٓ اػز.)-6
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 :تماس اش پس کىتسل

 دبوؼبصي ٔحُ آِٛدٜ -

 ا٘ؼبْ سؼز ػشِٚٛطي  -

 دس كٛسر ٔٙفي ثٛدٖ سىشاسؿؾ ٞفشٝ ثٔذ -

 سىشاس ثٔذي دس ٔبٜ ٞبي ػْٛ ، ؿـٓ ، دٚاصدٞٓ  -

  ٚػٌّٛيشي اص ا٘شمبَ ثٝ ديٍشاٖدسكٛسر ٔظجز ؿذٖ سؼٛيض داسٚٞبي هذ ٚيشٚػي  -

 

 :ثبؿذ ِ٘ش ٔذ ثبيذ ٓفٛ٘ز ٔٙـب ثٔٙٛاٖ صيش ٔٛسد ػٝ ُٕٓ اسبق دس ٓفٛ٘ز اص ديـٍيشي دس 

 اِف: ثيٕبس

 دشػُٙ:  ة

 ُٕٓ اسبق ٔحيي:  ع

 ُٕٓ ٔحيي اسبق 

 .ٚسٚد دشػُٙ ثٝ اسبق ُٕٓ فمي ٔحذٚد ثٝ دشػُٙ هشٚسي ٌشدد 

 ٔبدٜ ٌٙذصداي ٔٙبػت ِ٘بفز ؿٛد.ب ثٔذ اص آخشيٗ ُٕٓ ػشاحي وف اسبق ُٕٓ ث 

 دي مًزدمُم:

 :1000ٚ ثب ٔحَّٛ ٞيذٛ وّشيز  ؿؼشٝ دسشػٙز ٔبدٜ ٚ آة ثب وبسي ؿيفز ٞش آخش  ػيٙه دػشـٛييppm  هذ ٓفٛ٘ي

 ٕ٘بييذ.

 آٖ ٚ ثشسػي وٙٙذٜ ٓفٛ٘ي هذ ٔٛاد ٚ كبثٖٛ اص ٘بؿي ، ؿذٜ دبؿيذٜ رسار ٚػٛد اص سٚصا٘ٝ سا ديٛاس  ديٛاس اًشاف ػيٙه دػشـٛيي :

 ٕ٘بييذ سٕيض سا ٔحُ
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  سٔذاد افشاد ٚ حشوبر فيضيىي الصْ دس اسبق ُٕٓ ثبيؼشي وبٞؾ يبثذسب ثبوششي وٕششي دس فوب دخؾ ؿٛد ٚسٚد ٚ خشٚػٟبي

اص اػبػي سشيٗ ُٚبيف دشػُٙ ايٗ اػز وٝ ػٟز وبٞؾ ٔيضاٖ آِٛدٌي اص سفز ٚ  اسبق ُٕٓ ثبيذ سٛػي ٔٙـي وٙششَ ؿٛد.

 وٙٙذ. آٔذ اهبفي خٛدداسي

ثشسػيٟبي ا٘ؼبْ ؿذٜ ثش سٚي دفٔبر سفز ٚ آٔذ دس اسبق ُٕٓ ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ : ثب افضايؾ سشدد ٚ دفٔبر سفز ٚ آٔذ دس اسبق ُٕٓ 

 ٔيضاٖ ٓفٛ٘ز ػيش كٔٛدي ديذا ٔي وٙذ.

 ٜفؾ ٔخلٛف يب و -ٔبػه -ثٝ ػض ٔٛاسد فٛق لٛا٘يٗ ديٍشي ٘يض ثشاي ٚسٚد ثٝ اسبق ُٕٓ ٚػٛد داسد وٝ ؿبُٔ اػشفبدٜ اص :وال

 ُٕٓ ٔي ثبؿذ. سٚوفـي ٚ ِجبع ٔخلٛف اسبق

 ٌکال 

اص  ثبؿذ ثبيذ ثٙذ والٜ ثؼشٝ ؿٛد سب اٌش والٜ ثٙذ داؿشٝ ٔٛٞبي ؿخق سا ثٌٛس وبُٔ ثذٛؿب٘ذ والٜ ثبيذ ًٛسي ثبؿذ وٝ ثشٛا٘ذ

 ُٕ ٚ آِٛدٜ وشدٖ آٖ ػٌّٛيشي ؿٛد.افشبدٖ آٖ ثٝ ػّٛي ٌبٖ ٓ

 کفش

 اص ثبيؼشي وفـٟب ايٗ ثٝ دػششػي ٓذْ كٛسر ُٕٓ ثبيؼشي سٕيض ٚ لبثُ ؿؼشـٛ ثبؿٙذ دسوفـٟبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس اسبق 

 جبس ٔلشف اػشفبدٜ ؿٛد.يى يب ؿؼشـٛ لبثُ سٚوـٟبي

 ماسک

 سٕبْ افشاد ثبيذ لجُ اص ٚاسد ؿذٖ ثٝ اسبق ُٕٓ ثٝ كٛسر خٛد ٔبػه ثجٙذ٘ذ.

 ؿشايي ٔبػه:

 ب٘ذ.ثبيذ ًٛسي ثبؿذ وٝ ثشٛا٘ذ ثيٙي ٚ دٞبٖ سا ثذٛؿ -3

 ٌشٜ ٔبػه ثبيذ ٘ٝ صيبد ػفز ٚ ٘ٝ صيبد ؿُ ثبؿذ)ثٟشش اػز ٞٛاي سٙفؼي اصًشيك ٔبػه فيّششٜ ؿٛد(.-2

 ُٕٓ ػشاحي سٔٛين ؿٛد . 3-2ٔب ثيٗ  -3

 سب حذ أىبٖ اص ٌٓؼٝ ٚ ػشفٝ خٛدداسي ؿٛد. -4
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 تًجٍ:

٘جبيذ ٚاسد اسبق ُٕٓ ؿذٜ ٚ دس ػشاحي  افشاديىٝ دچبس ػشٔبخٛسدٌي ؿذٜ ا٘ذ، دس كٛسر وبفي ثٛدٖ سٔذاد دشػشبساٖ اسبق ُٕٓ

 ؿشوز وٙٙذ دس غيش ايٙلٛسر ثبيذ اص دٚ ٓذد ٔبػه اػشفبدٜ ٕ٘بيٙذ.

 پسسىل

 دشػُٙ اسبق ُٕٓ دس ٔٔشم خٌش سٕبػٟبي ؿغّي ثب ثيٕبسيٟبي لبثُ ا٘شمبَ اص ًشيك خٖٛ ٞؼشٙذ.

 :مًازد مُم دز مًزد پسسىل شامل

 ؿؼشٗ دػز 

 ٔبػه ػشاحي 

 ٌٖب 

 ُٕٓ ِجبع اسبق 

 سٔٛين وفؾ 

 ٜ٘بخٟٙبي وٛسب 

 ُدػشىؾ السىغ اػششي 

 ُٕٓ ٖاػششيُ ٍٟ٘ذاؿشٗ ٔحًٛٝ ُٕٓ سب دبيب 

  اػشفبدٜ اص دٚ ػفز دػشىؾ دس ٔٛس د ثيٕبساٖ ٔـىٛن ثٝ ٓفٛ٘زHBS ٚHIV. 

 ي ٞش يه اص دشػُٙ اسبق ُٕٓ ثبيذ ٘ؼجز ثٝ سٕبْ اسفبلبسي وٝ دس اًشاف اٚ ثٝ ٚلّٛ ٔي ديٛ٘ذدٚ ٔخلٛكب ٘ؼجز ثٝ سشاِي ٞب

 اػششيُ ٚ سفز ٚ آٔذ افشاد احؼبع ٔؼئِٛيز وٙٙذ

 اسکساب

 ٌبٖ ُٕٓ ٚ دػشىؾ ا٘ؼبْ ٔي ٌيشد. اػىشاة ػشاحي ؿبُٔ دػشٟب، ػبٓذ ٚ آس٘غ ٔي ؿٛد ٚ ثالفبكّٝ لجُ اص دٛؿيذٖ

 :ٞذف اص ؿؼشٗ دػز يب اػىشاة
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ٔىب٘يىي ٚ ثب اػشفبدٜ اص ٔٛاد ؿيٕيبيي ؿؼشٗ ّٕٓي اػز وٝ دس ًي آٖ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٕٟبي ٔٛػٛد ثش سٚي دػز ٚ ػبٓذ ثٌٛس 

 ٔيىشٚ اسٌب٘يؼٕٟبي ٔٛػٛد ثش سٚي دٛػز دٚ ّ٘ٛ ٞؼشٙذ: صدٚدٜ ؿٛد.

 ثبوششيٟبي ا٘شمبِي

 ثبوششيٟبي ٔميٓ

ثبوششيٟبي ا٘شمبِي اغّت سٚي دٛػز ٔٛػٛد ثٛدٜ ٚ ثب ؿؼشـٛ ثٝ ًشيك ٔىب٘يىي ٚ ؿيٕيبيي اص ثيٗ ٔي سٚ٘ذ ِٚي ثبوششيٟبي ٔميٓ دس 

 ٚ غذد ػجبػٝ ٞؼشٙذ.سيـٝ ٔٛ 

 مساحل آمادٌ شدن تسای اسکساب 

 خبسع ٕ٘ٛدٖ ػٛاٞشار دػز-

 دٛؿيذٖ ِجبع ٔخلٛف اسبق ُٕٓ-

 ٔشست وشدٖ والٜ ٚ ٔبػه-

 ػب٘شيٕشش ثبالي آس٘غ 5/7ثشٌشدا٘ذٖ آػشيٗ ِجبع اػىشاة ثٝ ا٘ذاصٜ -

 سِٙيٓ ٔمذاس ٚ دسػٝ حشاسر آة-

 ي وٙٙذٜوٙششَ دذاَ ُشف ٔحشٛي كبثٖٛ يب ٔبيْ هذٓفٛ٘-

 تًجٍ:

 ٘بخٟٙب ثبيذ وٛسبٜ ٍٟ٘ذاؿشٝ ؿٛ٘ذ ٚ اػشفبدٜ اص الن ٘بخٗ ثشاي آوب سيٓ ػشاحي ٔؼبص ٕ٘ي ثبؿذ.
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 عمًمی َای دستًزالعمل 

 :سػب٘ذ خٛاٞذ يبسي ػشاحي ػشٚيغ دس وبسوٙبٖ ٔحبفِز ثٝ ريش دػشٛسإِّٟٔبي 

 .ؿٛد اػشفبدٜ ثبيذ ٘ذاس٘ذ ػٛصا٘ذٖ ثٝ ٘يبصي وٝ غيشٜ ٚ ٔلشف يىجبس ٔٛاد ثشاي ػذاٌب٘ٝ آٚسي ػْٕ ُشٚف اص -

 اص سب ؿذٜ ؿٕبسؽ ٞب اثضاس ٚ رخبيش ٕٞٝ .ؿٛ٘ذ ٍٟ٘ذاسي ؿذٖ ػٛساخ ثٝ ٔمبْٚ ٔخلٛف ُشٚف دس ٘يذِٟب ٚ ٞب سيغٝ سيض، اثضاسٞبي -

 .ؿٛد ديـٍيشي ؿٛد، حُٕ ثيٕبسػشبٖ دشػُٙ سٛػي اػز ٕٔىٗ وٝ ٚػبيُ ػبيش ٚ ّٔحفٝ دس آ٘بٖ ا٘ذاخشٗ

 ػمف اص أىبٖ حذ سب ثبيذ وبثّٟب ٚ خٌٛى .ٌشدد ديـٍيشي افشاد ِغضؽ اص سب ؿٛد ٘لت ٌٟٛ٘بي ثٝ ثشق وبثّٟبي ٚ ػبوـٗ خٌٛى -

 .ٌشد٘ذ ٘لت ػبخشٕبٖ وف صيش يب ؿذٜ آٚيضاٖ

 .ٌشدد ٔشٚس دٚسٞبي كٛسر ثٝ ٚ ؿٛد دادٜ آٔٛصؽ اػشخذاْ سبصٜ وبسوٙبٖ ثٝ ػالٔشي ٔخبًشار ٚ وبس ايٕٗ ساٞىبسٞبي -

 

 

 زعایت ایه مًازد ایمىی دز اتاق عمل الصامی است 

 حشٕب دس اسبق ٞبي ُٕٓ سٟٛيٝ ٔٙبػت ثشاي ػزة ٌبصٞبي ثيٟٛؿي سٔجيٝ ٚ لشاس دادٜ ؿٛد.-1

 وبسوٙبٖ اسبق ُٕٓ اص ِجبع ٞبي ٔٙبػت ثشاي ػزة ٘ىشدٖ دشسٛٞب ٚ اؿٔٝ ٞبي ِيضس ٚ ٓيٙه ٞبي هذ اؿٔٝ اػشفبدٜ وٙٙذ.-2

 آٔٛصؿي ثشاي چٍٍٛ٘ي اػشفبدٜ اص ٚػبيُ اِىششيىي ٚ ٔٛاسد ايٕٙي آٖ ٞبٌزسا٘ذٖ دسٜٚ ٞبي -3

 ُٚبيف ا٘ؼبْ حيٗ دس سٓبيز دٛػچشٞبي اػشب٘ذاسد ) ًشص لشاسٌيشي ا٘ذاْ ٞبي ثذٖ(  -4

 ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي ػٟز يبدٌيشي ايٗ افشاد ثشاي صٔبٖ ٞبيي وٝ ثب ٚػبيُ ثش٘ذٜ ٚ سيض ثشخٛسد داؿشٝ ثبؿٙذ.-5

 فبدٜ ٓبدي، ٕٞيـٍي ٚ سٚسيٗ اص دٛؿـٟب ٔب٘ٙذ دػشىـٟب، ٔحبفَ چـٓ )ٓيٙه ٞب يب ٔحبفَ كٛسر( ٚ سٚدٛؽ ثّٙذاػش -6

 .ثبؿٙذ ٕٞٝ ي ايٗ افشاد دس صٔبٖ ٞبي سٔييٗ ؿذٜ حشٕبً ثبيذ ٔٔبيٙبر دٚس ٜ اي داؿشٝ -7

 اػششاحز ٞبي وٛسبٜ ثٔذ اص ا٘ؼبْ ُٚبيف ٚ ٔؼئِٛيز ٞبيـبٖ.-8

 الذأبر ديـٍيشا٘ٝ وٙششَ ٓفٛ٘ز ثشاي خٖٛ، ٔبئبر ثذٖ ٚ ثبفشٟبيي وٝ آِٛدٜ ٚ ٓفٛ٘ي ٞؼشٙذديشٚي اص سٕبٔي  -9
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سا ػذي ٚ ثب إٞيز دس   ٔؼئّٝ ايٗ ٚ ؿيٕيبيي، ٔٛاد داؿشٗ ٚػٛد دِيُ ثٝ ؿٛد ػٌّٛيشي ثخؾ ايٗ ثٝ ثبسداس خب٘ٓ وبسوٙبٖ اص ٚسٚد-53

 .ِ٘ش ثٍيش٘ذ

 )ِيض ٕ٘ي خٛسد( ٚ فبلذ دبؿٙٝ ثّٙذ Non – slipٔـخلٝدٛؿيذٖ وفـٟبي ٔخلٛف دشػشبساٖ ثب -55

 سٓبيز ٚ اػشا ٕٞٝ دػشٛسإِّٟٔبي ساػْ ثٝ ٘لت ٚ ثبصسػي دٚسٜ اي اص سؼٟيضار اِىششيىي دضؿىي -52

ٔيـٛد.  exposedلشاسدادٖ يب اػشفبدٜ اص يه ا٘ذاصٜ ٌيش ٔيضاٖ سـٔـْ ساديٛاوشيٛ ثشسٚي ِجبع ٍٞٙبٔي وٝ ثشاي ساديِٛٛطي  -53

 ٌٔبثك ثب دػشٛسإِّٟٔبي ايٕٙي ثشاي ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٔيضاٖ دس ٔٔشم لشاس ٌيشي ثب اؿٔٝ

 سٟيٝ يب فشاٞٓ وشدٖ يه ٔٙجْ يب ُشف ؿٛيٙذٜ ٚ دبن وٙٙذٜ چـٓ -54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 مىاتع:

 ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ ثيٕبسػشبٟ٘بي ُٕٓ اسبق ثخؾ دس ايٕٙي اػشب٘ذاسدٞبي سٓبيز ٔيضاٖ ثشسػي ٔخشبسي/ صٞشا -1

 دا٘ـىذٜ ٔؼّٝ/ٖ سٟشا ؿىي دض ْ ّٓٛ ٜ دا٘ـٍب/ثيٙي ٚ حّك ٚ ؽ ٌٛ سحميمبر /ٔشوض /1389 ػبَ سٟشاٖ دضؿىي

 (سبثؼشبٖ 2 ؿٕبسٜ 5 دٚسٜ (ػالٔز ديبٚسد سٟشاٖ دضؿىي ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ ديشادضؿىي

 آٔٛصؿي ٞبي ثيٕبسػشبٖ ػشاحي سيٓ آوبي دس دػز سٕبػي دسٔبسيز ثشسػي : ٕٞىبساٖ ٚ ْ حؼٙضادٜ،-2

 ٣١ سجشيض، دسٔب٘ي ثٟذاؿشي خذٔبر ٚ دضؿىي ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ دضؿىي ٔؼّٝ سجشيض؛ دضؿىي ّْٓٛ دا٘ـٍبٜ ثٝ ٚاثؼشٝ

3-DHHS (NIOSH) Publication No. 2007–151/September 2007 

4-Peate WE: Occupational skin disease. American Family physician 2002 

5- Furay Fay M: Hand dermatitis. J AORN 1991, 54: 

 

 

 


