
 

 باند يا چوبي دسته با مرغوب و مناسب كار ابزار از استفاده -10

 نگههدار   همچنهي   و آنهها  موقه   بهه  سرويس,   شده پيچي

 كار محيط شلوغي و ريختگي بهم از خودار  و كار ابزار مناسب

 

 كمك جعبه و نشاني آتش كيلوئي 3 كپسول تامي  و تهيه -11

 (پنبه,  گاز,  باند,  چسب)  الزم وسايل با اوليه ها 
 

 و نشت و دستها مفاصل و كمر و گردن سبك ها  شنرم  -12

 ت نشس جا يك عوارض كاهش برا  دقيقه 5 بمدت برخاست

 

 كوتهاه  استراحت با(  روز در ساعت 8)  كار ساعات رعايت -13

 كار بي  در مدت

 

 بهودن  سمي بعلت دهان به قالي نخها  بردن از خوددار  -14

 احتمالي ها  مسموميت و آن در رفته بكار شيميائي رنگها 

 

 سهياه  خطرنها   بيمهار   از,  استفاده از قبل ها پشم ضدعفوني

 شسهته  خانهه  در پشم و نخ صورتيكه در كند مي جلوگير  زخم

 مهي  توصيه دستكش از استفاده و فرد  بهداشت رعايت شود

 و ريهو   هها   نهاراحتي  سهبب  پشهم  غبهار  و گرد ضمنا.  گردد

  (فرش زني پرداخت در بويژه)  گردد مي چشمي

 

 كارگهاه  از خهار   در سهمي  و گيهر  آتهش  مهواد  نگهدار  -15

  قاليبافي

 

 است ضرور  قاليبافان برا  كزاز واكس  -16
 

 
 

 

:  معاينات دوره ا  و اهداف آن  

 زود  كشف در  مهم  ابزار  يك عنوان  به  ا  دوره معاينات

  بود . خواهد بيماريهامفيد رس

 با   اما ندارند قطعي درمان كار از ناشي ها  بيمار  اغلب 

 جههت  و هسهتند  پيشگير  بيني پيش قابل معاينات  اي  

 :گيرند مي صورت زير اهداف به نيل

 كار از ناشي عوارض و ها بيمار  رس زود تشخيص-

 شغلي ها  بيمار  از گير  جلو و هنگام به درمان -

  واگير ها  بيمار  پخش و انتقال از جلوگير  -

 كهه  افراد  در ا  حرفه ها  بيمار  بروز از پيشگير    -

       دارند همانند كار

            رو  بهر  كهار  محهيط  آور زيهان  عوامل اثرات بررسي  -  

  كارگران

 

 اسپيرومتر  ، خون آزمايش شامل شغلي  معاينات  انجام

  ( گوش تست يا سنجي شنوايي)،اديومتر (  ريه تست)

 مهي   كهار  طب پزشك ويزيت  و سنجي ،بينايي قلب نوار 

 زمهاني  فاصهله  فرد هرشرايط  شغلي  به توجه با كه باشد

 بيشهتر  بهرا   اغلهب و باشد مي متغير معاينات اي  انجام

 .باشد مي يكبار ساليانه مشاغل

داخلي 07142227205جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 
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 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون
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 کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهید پیرویان
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 سالمتی در محیط کار از اساسی ترین حق هر کارگر
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 قاليبافي

 دراغلهب  دسهتي  صهناي   ازمهمتهري   ازقهديم  قاليبافي صنعت

 بها  و مهمتهري   از يكهي  قهالي  و اسهت    بوده ايران روستاها 

 .باشد مي كشور صادراتي اقالم ارزشتري 

 
 

قاليبافي كار محيط به مربوط خطرات  

 

 خار  بطرف آن خميدگي بصورت فقرات ستون شكل تغيير  -1

 رو  بافت منطقه بطرف زياد شدن خم اثر در پشتي قوز ايجاد و

 . قالي دار

 

 زايمان در اشكال باعث زنان در كه خاصره لگ  شدن تنگ  -2

 قاليباف مداوم ت سنش آن علت و شود مي سزاري  عمل لزوم و

 تابش از بودن محروم و كودكي سني  از هم آن  ، تخته رو  بر

  .باشد مي  د ويتامي  كمبود و آفتاب

 

 و آن شهدن  كج بصورت زانو استخوانها  دادن شكل تغيير  -3

 پا. مفاصل ورم

 

 و دسهت  با تارها گرفت  اثر در انگشتان مفاصل كردن ورم  -4

 آنها . به خامه زدن گره و كشيدن جلو

 

 بها  تمهاس  اثهر  در ريو  و پوستي ناراحتيها  و زخم سياه  -5

 غبار . و گرد ذرات استنشاق و پشم

 

 بهه  بايد بافنده كه زياد  و هميشگي توجه:  بينائي اختالت  -6

 شهود  مهي  چشم خستگي باعث باشد داشته گره يا بافت نقطه

 نباشد كافي اندازه به نور مقدار و روشنائي طراحي اگر بخصوص

  ميگردد عارض بيشتر  خستگي

 يهك  به رسيدن برا  خوب خيلي كردن كار:  رواني اختالت  -7

 اوقات بعضي,  هميشگي توجه و هنرمند  و مهارت عالي درجه

 اخهتالالت  و دسهت  لرزش بصورت كه عصبي بيماريها  باعث

  .كند مي ظهور رواني

 

 از حاصهله  ضهربات  از ناشهي  عهوارض :  مكانيكي عوارض  -8

 كار ابزار و وسايل

 

 قاليبافي كارگاهها  از بعضي بهداشتي شرايط آنجائيكه از  -9

 معهرض  در قاليبهاف (  هستند مرطوب و تاريك)  نيست مناسب

.  باشد مي استخوان نرمي و تيسم راشي و سل چون بيماريها 

 از اسهت  قاليبهافي  آنهها  كار كه مادراني گردد مي مشاهده اكثرا

 كارگهاه  بهه  خهود  همهراه  را خود خوار شير ها  بچه روز ابتدا 

.  كننهد  مهي  نگهدار  كارگاه در آنها از آفتاب غروب تا و ميبرند

 آفتهاب  اشهعه  تهابش  معهرض  در سهو  يك از چون ها بچه اي 

 بيمهار   دچهار  است ناكافي آنها تغذيه ديگر سو  از و نيستند

  . شوند مي تيسم راشي

 

               مسهموميت  ايجهاد  و دههان  به قالي نخها  بردن امكان  -10

 توسط كارگر . رفته بكار شيميائي ها  رنگ وسيلهه ب

  

  پيشگير  راهها 
  ييم نش اتاقها  از قاليبافي كارگاه بودن مجزا  -1

 و سهقف  و ديهوار  كار  گچ,  كارگاه كف بودن شستشو قابل -2

 روش  رنگها  با آن آميز  رنگ

 از اسهتفاده  جههت  سهقفي  نهورگير  با پنجره گرفت  نظر در -3

  .خورشيد نور روشنائي

كه معموال  روشنايي مصنوعي در باال  سر قاليبافاز استفاده -4

 اسهتفاده   باشهد  آويزان بصورت كه فلورسنت المپ استفاده از

 واتهي  100 تها  60 معمهولي  ها  المپ از آن طرفي  در و شود

 كهار  در روشه   سهايه  نقهاط كهه   نحهو  ه ب آيد بعمل استفاده

  نشود. مشاهده
 

 سهمت  بهه  راسهت  سمت از پنجره از نور و روشنائي تابش -5

   باشد قالي دار و قاليباف چپ

 درميدان نبايد وجه هيچ به كارگاه در شده نصب ها  المپ -6 

        خسههتگي و خيرگههي سههبب چههون گيههرد قههرار قاليبههاف ديههد

ه          به  را چشهمي  عهوارض  و شهده  كهارگر  جسم و چشم زودرس

  آورد . مي وجود

 

            از اسهتفاده  همچنهي   و قهالي  دار باال  در هواكش نصب  -7 

           وگههرد ورود از جلههوگير  جهههت ا  پارچههه و كاغههذ  ماسههك

      . قاليبافانتنفسي  به سيستم  غبار
 

          افقهي  محهور  حول كه دار )  بهداشتي قالي دار از استفاده -8

 و بهاال  بهه  مجبهور  بهاف  قالي كه ا  گونه به باشد چرخش قابل

         از اسهتفاده  همچنهي   و(  نباشهد  خهود  نشهيمنگاه  بهردن  پايي 

        زيرپهائي  همچنهي   و پشهتي  دارا  و نهرم  دار تشكچه نيمكت

                    شود . پاها شدن آويزان مان  كه مناسب

 

        در بايد نيمكت ها  پايه يا كارگاه كف از نشيمنگاه ارتفاع  -9  

       رو  بهر  راحتهي  بهه  قاليباف پا  كف كه گردد يمظتن ا  اندازه

       داشهت   مسهلما .  گيهرد  قهرار  دستگاه پاييني نورد رو  يا زمي 

             بههروز از حههدود  تهها بهداشههتي قههالي دار و مناسههب صههندلي

            و خاصهره  لگه   اسهتخوان  شهكل  تغييهر  و پها  واريس عارضه

  كرد. خواهد پيشگير  قاليباقان مهره ستون
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