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طبقِ بٌذی بیوبری در هحیط کبر

بیوبریْبی هرتبط بب کبر :

بیوبریْبی ًبشی از کبر :هخل آصثستَص ،هسوَهیت ثب سشة

هٌطبء ثیوبسیْبی هشتجط ثب وبس چٌذ ػبهلی است .

بیوبریْبی هربَط بِ کبر :هخل ثیوبسی وشًٍش للت ،ووشدسد

ثیوبسیْبیی ّستٌذ وِ هوىي است ثِ طَس ًسجی تحت تأحیش

بیوبریْبی عوَهی :هخل دیبثت ،هبالسیب

ضشایط صیبى آٍس وبس ثَجَد آیٌذٍ ،لی ضشٍستی ًذاسد وِ دس ّش

بیوبریْبی ًبشی از کبر :
ثیوبسیْبیی وِ ثِ ػلت هَاجِْ ثب ػَاهل فیضیىی ،ضیویبیی،
اسگًََهیه  ،ثیَلَطیىی دس هحیط وبس ثَجَد هی آیٌذ.
ثِ ػجبست دیگش  :ثیوبسیْبی ًبضی اص وبس ثِ ػلت اضتغبل ثِ یه
وبس ٍ تحت ضشایط هَجَد دس آى ثَجَد هی آیٌذ ٍ ساثطِ
اتیَلَطیه خبظ هحیط وبس ثب ثیوبسی وبهالً هطخع است.
هذت هسئَلیت در بیوبری ّبی ًبشی از کبر:
هذت هسئَلیت هذتی است وِ اگش وبسگش ثؼذ اص لطغ توبس ثب
ػبهل ثیوبسیضا دس ظشف آى هذت ػالئن ثیوبسیضا ًطبى داد ثیوبسی
اٍ ثبص ًبضی اص وبس ضٌبختِ هی ضَد.
ٍیژگیْبی بیوبری ّبی ًبشی از کبر:
غیش لبثل دسهبى ثَدُ ٍثیوبس تب آخش ػوش ثب آى دسگیش است

رتينول

عَاهل زیبى آٍر ٍ خطرات هَجَد در هحیط کبر

هَسد اص ایي ثیوبسیْب یه ػبهل خطش هطخع ٍجَد داضتِ ثبضذ.
بیوبریْبی هرتبط بب کبری کِ شبیستِ تَجِ خبص ّستٌذ :
پشفطبسی خَى
ثیوبسیْبی ػشٍق وشًٍش
صخوْبی پپتیه

 -3ػَاهل ثیَلَطیىی

ثیوبسیْبی تٌفسی هضهي غیش اختػبغی
اختالالت حشوتی
ضشایط وبسی وِ یه ثیوبسی لجلی سا تطذیذ هی ًوبیذ.

 -4فطبس سٍحی سٍاًی

سشٍغذا ،ثیوبسیْبی اًمجبؼ
ػشٍلی تشٍهبتیه
سشطبًْب ،آلشطیْب ،آسیجْبی
ػفًَتْب ،آلشطی ّب
ضغلی ،افسشدگی ،آسیت
سٍحی

هَاجِْ ثب تشویجی اص چٌذ هخبطشُ ضغلی

آسیجْبی وططی ،استشس

هیضاى حسبسیت ّبی فشدی
تفبٍت ثیوبسیْبی ًبضی اص وبس ٍ ثیوبسیْبی هشتجط ثب وبس

ٍجَد داسد

ّضیٌِ ّبی ٌّگفتی سا هتَجِ غٌؼت ٍ ثیوبس هی وٌذ.

ػلت اختػبغی است

ػلت چٌذ ػبهلی است

فمط دس یه فشد ثشٍص ًوی وٌذ ٍ ػوذتبً ثب اثتالی تؼذاد صیبدی

هَاجِْ دس هحیط وبس

هَاجِْ دس هحیط وبس هوىي

ضشٍسی است

است یه ػبهل ثیوبسی ثبضذ

 ،لبثل ججشاى ٍ هطوَل

هوىي است ،لبثل ججشاى ٍ

غشاهت است

هطوَل غشاهت ثبضذ

پیطگیشی هی ثبضٌذ.

وبّص ضٌَایی ًبضی اص

فطبس سٍحیً ،بسضبیتی

هی ضَد

اوخش لشیت ثِ اتفبق آًْب ثِ طَس وبهل ٍ غذ دس غذ لبثل

دیگر

دستگبُ ػػجی

اغَالً دس هیبى جوؼیت وبسی

اص وبسگشاى ّوشاُ هی ثبضذ.

سشٍغذا ٍ استؼبش

 -2ػَاهل صیبى آٍس ضیویبیی

ثیطتش دس افشاد جبهؼِ دیذُ

ثبػج اثتالی ضبغلیي دس سٌیي جَاًی ٍ هیبًسبلی هی ضَد.

 -5ػَاهل فیضیىی هخل

اثر سَء سالهتی یب ًتبیج

هسوَهیتْب ،فیجشٍصّب،

بیوبریْبی ًبشی از کبر

ًٍبتَاًیْبی هتؼذدی هی ثبضٌذ.

عَاهل زیبى آٍر

اختالالت سٍاى تٌی ٍ سفتبسی

بیوبریْبی هرتبط بب کبر

اوخش لشیت ثِ اتفبق آًْب وطٌذُ ًوی ثبضٌذ ٍ تَام ثب هؼلَلیت
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 -5ػَاهل اسگًََهیىی

رٌّی ،وبّص ثْشُ ٍسی ٍ
ویفیت وبس

 -6ػَاهل خطش هىبًیىی

حَادث ٍ آسیجْبی ًبضی اص
وبس

پیشگیری از بیوبری ّبی شغلی
پیشگیری ًَع اٍل :
اص طشیك وبّص ضذت هَاجِْ ثب هَاد خطشًبن
پیشگیری ًَع دٍم :
اص طشیك ضٌبسبیی هطىل سالهتی لجل اص ثشٍص ػالئن ولیٌیىی
(هشالجت یب  Surveillanceثیوبسی ضغلی )

سـلـامـت شـغـلی عبارت است از :

ثسیبسی اص افشاد ثیص اص یه سَم صًذگی پس اص ثلَؽ خَد سا دس

پیشگیری ًَع سَم :

ارتقاء ي حفظ باالتریه درجه از احساس خًب

هحیطْبی هخبطشُ آهیض هی گزساًٌذ .طجك تخویي سبصهبى جْبًی

اص طشیك ثِ حذالل سسبًذى احشات سَء ثبلیٌی یه ثیوبسی یب

بًدن کارگران از وظر فیسیکی  ،ذهىی ي اجتماعی

ثْذاضت دس سبل  5995سبالًِ  68تب  557هیلیَى هَسد ثیوبسی

هَاجِْ ثش سالهتی فشد  ( .طت وبس ثبلیٌی )

در همه مشاغل

ضغلی دس احش توبسْبی ضغلی هختلف ایجبد هی ضَد.
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بیوبریْبی دستگبُ تٌفسی ًبشی از کبر

نشریه شماره 301

پٌَهَکًَیَزیس هسهي ًبشی از رغبل سٌگ CWP
سیِ سیبُ هؼذًچی ّب دس هؼذًچیبى رغبل سٌگ سخ هی دّذ.
ثیوبسی هضهي ًبضی اص گشد ٍ غجبس ثِ ػلت وبس دس هؼبدى صیش صهیٌی
رغبل ػالهت ٍ ًطبًِ فیضیىی ایجبد ًوی وٌذ .صهیٌِ فیجشٍص ٍسیغ
پیص سًٍذُ سیِ سا هسبػذ هی وٌذ .دس هشاحل ًْبیی ثبػج ًتگی
ًفس هی ضَد.

شرکت زغالسنگ پروده طبس

ضبیؼِ اغلی دس  ،CWPهبوَل رغبل است وِ دس ّش دٍ سیِ
هتمبسى ثَدُ ٍ ػوذتب دس لَة ّبی فَلبًی دیذُ هیطًَذ.
دس هشاحل اًتْبئی، CWPآهفیضم یه یبفتِ ضبیغ هیجبضذ.
استٌشبق  :هْوتشیي ساُ ٍسٍد آئشٍسلْب ٍ رسات صیبى آٍس
هؼلك دسَّا ثِ ثذى
بیوبریْبی ریَی جسٍ شبیعتریي بیوبریْبی شغلی ّستٌذ.
تقسین بیوبریْبی شغلی تٌفسی بِ چْبر گرٍُ بسرگ :
فیبرٍز هسهي (ًَهَکًَیَز)
استمشاس ّشگًَِ گشد ٍ غجبس استٌطبلی دس سیِ ّب ثذٍى دس
ًظش گشفتي احشات آى (ثِ جض آسن) هی ثبضذ.

عالئن ببلیٌی

التْبة حبد ریِ  :هبًٌذ ثؼضی هَاد هخل هٌگٌض ،ثشیلیَم،

سشفِ ثب خلط سیبُ سًگ

وبدهیَم ٍ اوسیذّبی آًْب ٍ ّوچٌیي ثبگبس (الیبف سبلِ ّبی

ثب پیطشفت ثیوبسی تٌگی ًفس ٍ خس خس ثتذسیج اضبفِ هیطَد.

ًیطىش) ٍ گبُ ػلَفِ لبسچ داس هی تَاًذ ایجبد التْبة حبد سیِ

تشخیض

وٌٌذ وِ آًشا پٌَهًَیت هی گَیٌذ.

ضشح حبل توبس ثب گشد ٍ غجبس رغبل ٍ سادیَگشافی لفسِ سیٌِ

آسن  :اًَاع هختلف چَة ،داًِ ّستِ ،پطن ،خض ٍ هَاد دیگش

پیشگیری ٍ درهبى

هی تَاًٌذ ایجبد آسن ٍ تٌگی ًفس وٌٌذ .آسوْبی ضغلی دٍ

وٌتشل گشد ٍ غجبس ،ثْجَد تَْیِ  ,اسپشی وشدى آة ٍ ثىبس ثشدى

ًَػٌذ  :یىی ثِ ػلت حسبسیت فشدی وِ فمط ثؼضی افشاد ثِ

تجْیضات هىبًیضُ  ،هشالجت ّبی پضضىی ثب گشافی سیٌِ ثػَست

آى هجتال هی ضًَذ ،دیگشی ثِ ػلت خبغیت خَد هَاد هػشفی

دٍسُ ای  ،تشن سیگبس  ،اجتٌبة اص توبس ثیطتش دس افشادی وِ

وِ دس ثسیبسی اص هػشف وٌٌذگبى ایجبد آسن هی وٌذ.

دچبس ػَاسؼ ضذُ اًذ ،دسهبى اختػبغی ًذاسد.

سرطبى  :آسسٌیه ،وشٍهبتْب ،پٌجِ ًسَص ،گشدٍغجبس سٌگْبی

مصرف سیگـار ابتال به بیماری های ریوی ناشی از کار

هؼذًی ،سادیَاوتیَ ،لیش ٍ لطشاى هوىي است ثبػج سشطبى

در معادن زغالسنگ را به شدت افسایش می دهد.

هجبسی تٌفسی ضًَذ.

تهيه كننده :

واحد بهداشت حرفه ای
آذر ماه 4931

