
 

 خطرات ارگونومیکی:

 

عضالنی  – اسکلتی مشکالت     -    

ها دست و شانه در خستگی و گرفتگی ، درد       -  

دست کشیدگی نتیجه در گردن ناحیه در درد       - 

یراتتعم حین بدن نامناسب وضعیت اثر در کمردرد -  

 (نشستن های طوالنی مدت(

            

 راهکارهای کنترلی

         باعث توانند می که نامناسبی بدنی وضعیتهای از  -

           کار کیفیت کاهش حتی و تمرکز کاهش خستگی،   

.نمائید خودداری شوند، تراشکاری     

  

    يا و ايستاده راحت بدنی وضعیت يک در کردن کار از  -

 کاری وضعیت کوتاه فواصل به و نمائید خوداری نشسته،   

.دهید تغییر را خود    

  

نمائید تنظیم آرنج ارتفاع در را کار سطح امکان حد تا  . - 

         و پشتی تنظیم قابلیت دارای که مناسبی صندلی از   

.نمائید استفاده است، ارتفاع          

                        

     طوالنی، مدت به ناپذير اجتناب ايستادن صورت در -  

     فنری و ارتجايی حالت که هايی زيرپايی از است بهتر  

.نمائید استفاده چوبی های پالت مانند دارند    

 

 -    را مواد و ابزار کمر، مکرر شدن خم از پیشگیری جهت

      کمر ارتفاع حد در و دسترسی محدوده در امکان حد تا

.دهید قرار   

 

 

آن: اهداف و ای دوره معاينات  

 

 زود کشف در مهم ابزار يک عنوان بهمعاينات دوره ای:  

 . .بود خواهد هامفید بیماری رس

  با  اما ندارند قطعی درمان کار از ناشی های بیماری اغلب

 جهت و هستند پیشگیری و بینی پیش قابل معاينات  اين

گیرد : می صورت زير اهداف به نیل   

کار از ناشی عوارض و ها بیماری رس زود تشخیص     -  

شغلی های بیماری از گیری جلو و هنگام به درمان    - 

واگیر های بیماری پخش و انتقال از جلوگیری  -    

 

افرادی در ای حرفه های بیماری بروز از پیشگیری    -  

دارند همانند کار که   

          روی بر کار محیط آور زيان عوامل اثرات بررسی  -

کارگران       

 

اسپیرومتری ، خون آزمايش شامل شغلی  معاينات  انجام  

( گوش تست يا سنجی شنوايی)،اديومتری(  ريه تست  )  

 می  کار طب پزشک ويزيت  و سنجی ،بینايی قلب نوار 

 زمانی فاصله فرد هرشرايط  شغلی  به توجه با که باشد

 بیشتر برای اغلبو  باشد می متغیر معاينات اين انجام

 :  .باشد می يکبار سالیانه مشاغل
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 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

مرکز بهداشت شهید پیرويان شهرستان 

 کازرون

 

 ايمنی در تعمیرکاران
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون
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 سالمتی در محیط کار از اساسی ترين حق هر کارگر
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 تعمیرکاران
ماهیت کار مجبور هستند که به صورت  به دلیلتعمیرکاران 

بدنی نامناسب و ناراحت کننده به  های خوابیده و حالت

تکرار روزانه  کهمدت طوالنی تعمیرات الزم را انجام دهند

 –زمینه ساز ايجاد مشکالت اسکلتی  ها اين حالت

 و نامناسب فیزيکی وضعیت اين رفع جهت. است عضالنی

 ايجاد شرايطی دارد ضرورت مشکالت اين از پیشگیری

 ها اندام مناسب کارگیری به و کافی کار فضای که شود

 اشد.ب داشته وجود فوقانی های اندام خصوصاً

 :خطرات شیمیايی 

  (تعمیرکاران پوستی مشکالت)-1

اگزما يا همان التهاب که : تماس از ناشی اگزمایالف:  

در اثر تماس مستقیم با عامل شیمیايی يا فیزيکی ايجاد 

 رقیق و ها گريس،حالل روغن با تماسمی شود مانند 

 و شوينده ها به وجود می آيد. سوخت مايع ،رنگ، ها کننده

عارضه يک اين  التهاب ناشی از آلرژی به  تماس:ب: 

  افراد  حساسواکنش سیستم ايمنی بدن )آلرژی( در 

 دستی ابزارهای در رفته کار به نیکل فلز اش نمونهاست 

  افرادی. است بتونه در رفته کار به اپوکسی چسب آچار،

 و تورم عاليم باشند، داشته حساسیت عامل يک بهکه 

 ظاهری شکلاز نظر . شود می شکارآ  تاول و قرمزی

       .دارد تماس از ناشی اگزمای به زيادی شباهت

 با کردن کار دست، التهاب:ناخن و دست عفونتج: 

   ت بیرونیپوس ترک باعث زخم و ضربه و مرطوب محیط

به صورت عفونت و عاليم قارچی می شود که  عفونتو 

   .عرق سوزی بین انگشتان نمايان می شود

 

 های دستگاه با دائم آسیب طريق از: انگشت سفیدید: 

   .شود می ايجاد...  و باد پمپ پولیشر، سمباده، مانند لرزشی

 حسی بی و شدن سوزن سوزن : آن به صورت عاليم

 سرما هنگام ها ،انگشت انگشتان قدرت کاهش،انگشتان

 .شوند می دردناک و قرمز گرما هنگامو   سفید

   
 

 و گريس صنعتی، های روغن با تماس: آکنه جوشو: 

 و( مو ريشه ورم) فولیکولیت باعث تواند می ها کننده خنک

 بدن از جايی هر در عاليم اين. شود  سرسیاه جوش

 در حد از بیش لباس يا پوست که-( ران و ساعد معموال)

 .شوند می ظاهر -باشد روغن معرض

       گرم سطوح با تماس دلیل به معموال: پوست سرطان

          تماس گرم، مذاب شیمیايی مواد يا اگزوز لوله مانند

             سیستم و رادياتور لوله بخار و گرم آب با ناگهانی

     تماس همچنین و  کاری جوش و لحیم کننده، خنک

  پتروشیمی مواد و موتور روغن ضايعات با مداوم 

     قوسی جوشکاری وسیله به يا و( گازوئیل و بنزين) 

  باعث تواند می هم فرابنفش اشعه تابش دلیل به  

 .شوند پوست سرطان ايجاد  

 که دهد می روی زمانی : پوست سفیدی يا لکودرما

 بین از تدريج به( دانه  رنگ مولد های سلول) ها مالنوسیت

 به لکودرما است، پیسی شبیه ظاهر در لکودرما. روند می

 در شود می ايجاد ها مالنوسیت روی سموم تأثیر دلیل

 به لکودرما. است خودايمنی بیماری يک پیسی که حالی

 های رزين يا فنول مانند شیمیايی مواد با تماس دنبال

 ايجاد چکال صفحه و ترمز کفشک و لنت در موجود فنولیک

 می شود.

 
 توصیه های مفید مراقبت 

 

 -  دستورالعمل مطابق شخصی حفاظت تجهیزات از 

 .کنید استفاده سازنده کارخانه

   

 -سیگار و آشامیدن و خوردن از پیش را پوست آلودگی   

 .کنید تمیز گرم آب  با کشیدن

   

  -کنید استفاده کارتان برای را کننده پاک ترين خفیف   

 يا ها حالل غلیظ، های شوينده با را  هايتان دست هرگز

 .نکنید تمیز بنزين

  

         شرايط برخی در پوست محافظ های کرم از استفاده  -

  کند آسان را پوست تمیزی و باشد مناسب تواند می

 

  -مرطوب کرم از ها دست شستن از پس و کار از پس 

    کنید استفاده کننده . 

 

   - .کنید عوض را کثیف لباس منظم طور به

 

  -نگذاريد جیبتان در را روغنی های دستمال هرگز .

 

    ها، حالل مانند) محرک مواد با تماس رساندن حداقل به  -

   (آب غبار، و گرد
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