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شغل ي وًرآفتاب

کغبًی کِ ثب اًَاع اعیذّب کبر هی کٌٌذ ،آتؼ ًؾبى ّب کِ دائن ثب

شغل ي مًاد شیمیایی

کؾبٍرساى ،داهذاراى ،کبرگزاى عبختوبًی ،آعفبلتکبراى ،رفتگزاى

آتؼ عزٍکبر دارًذ ،افزادی کِ ثب هَاد ؽیویبیی کبر هی کٌٌذ ٍ

در هَرد ًیکل ٍ کزٍهبت ،حغبعیت پَعتی ثغیبر ؽیَع دارد اهب

ؽْزداری ،راًٌذگبى ٍعبیظ ًملیِ ػوَهی ،حتی پلیظ ّبی

دچبرعَختگی ّبی ؽیویبیی هی ؽًَذ کِ ػَارك خبؿ خَدػ

ثغیبری اس هَاد دیگز ّوچَى چغت ّبی فٌؼتی ،اعبًظ ّبی

راٌّوبیی ٍ راًٌذگی کِ دائن درخیبثبى ّب ٍ سیز ًَرهغتمین

را دارد ،ایي عَختگی ّب هوکي اعت ثغیبر ؽذیذ ثَدُ ٍ در

هختلف ،ػغز ،ادکلي ٍ خیلی اس هَاد آلزصی سای دیگز ًیش هی

آفتبة کبر هی کٌٌذ ،هلَاًبى ٍ کبرگزاى کؾتی ٍ ...هججَرًذ

هَاردی حتی ثِ هزگ هٌجز ؽَد ٍ ایي هغبلِ ثِ کزات در ثؼضی

تَاًٌذ ثِ تٌبعت ثب ؽغل ثیوبر اگشهب ،حغبعیت ٍ ضبیؼبت

عبػت ّبی عَالًی در هؼزك ًَر خَرؽیذ ثبؽٌذ ٍ ایي ثزای

اس هؾبغل دیذُ هی ؽَد .افزادی کِ ثب هَاد رادیَاکتیَ عزٍکبر

پَعتی ثزای فزد ایجبد کٌٌذّ .وچٌیي فزآٍردُ ّبی ًفتی ّن هی

پَعت آًْب سیبى آٍر اعت .عن پبؽبى در عوپبؽی درختبى اس

دارًذ ،ایي افزاد ّن ثبیذ ثِ ؽذت ًکبت ایوٌی را رػبیت کٌٌذ

تَاًذ ثِ عزیمی رٍی پَعت اؽکبل ّبیی ایجبد کٌذ اهب ثِ عَر

هبدُ ای ؽیویبیی اعتفبدُ هی کٌٌذ کِ همبثل آفتبة هوکي اعت

سیزا حغبعیت ٍ درهبتیتی کِ ًبؽی اس هَاد رادیَاکتیَ اعت سخن

کلی ّیذرات ّبی کزثٌی کِ در آًْب ّبلَصى ثِ کبر رفتِ اعت

حغبعیت ایجبد کٌذ ٍکبفی اعت کِ آفتبة سیبد ثِ ؽخـ ثتبثذ

ّبیی را در پَعت ثِ ٍجَد هی آٍرد کِ ثْجَدی آًْب ثغیبر

هبًٌذ کلز ،ثزٍم ٍ یذ ثزای پَعت هضزًذ کِ ّوِ ایي هَاد در

هؾکل اعت.

فزآٍردُ ّبی ًفتی یبفت هی ؽًَذ ٍ هی تَاًٌذ ثزای ؽبغالى در

چَى ثیوبر ؽغلؼ عَری اعت کِ ثبیذ دائن در هؼزك آفتبة

افزادی ّن ّغتٌذ کِ ؽغلؾبى در هحیظ ّبی عزد اعت؛ هثل

پوپ ّبی ثٌشیي ،پبالیؾگبُ ّب ٍ تؼویزکبراى اتَهجیل ٍ دیگز

ثبؽذ هوکي اعت هؾکلؼ رٍس ثِ رٍس ثذتز ٍ ٍخین تز ؽَد ٍ

افزادی کِ در عزدخبًِ ّب یب در کَّغتبى ٍ پیغت ّبی اعکی

ٍعبیظ ًملیِ کِ ثب گبسٍییلً ،فت ،ثٌشیي ،رٍغي ّبی فٌؼتی،

ثؼذ اس هذتی کبر کزدى دچبر هؼضالتی ؽَد.

کبر هی کٌٌذ ٍ در هَاجِْ ثب عزهب دچبر هؾکل هی ؽًَذ کِ

گزیظ ٍ هَاد هختلف عزکبر دارًذ ضبیؼِ ّبی پَعتی ایجبد

شغل ي گرما ي سرما

الجتِ در حبلت عجیؼی ّن هوکي ثَد ایي هؾکل را داؽتِ ثبؽٌذ

کٌٌذ.

ٍلی ثِ تٌبعت ؽغلؾبى ،هؾکلؾبى ثیؾتز اعت .ایي افزاد ثِ دلیل

ایي ضبیؼبت عجت ثذؽکلی ،خبرػ ،تحزیک ،اگشهب ٍ جَػ

ایجبد پزٍتئیي ّبی غیزعجیؼی در عزم خًَؾبىً ،غجت ثِ عزهب

ّبی ریش در هحل ّبی توبط پَعت ثب ایي ّیذرٍکزثي ّب هی

حغبعیت دارًذ؛ ًِ ثِ دلیل ایٌکِ فزفب ؽغلؾبى در هَاجِ ثب

ؽَد ٍ ثِ هزٍر سهبى ٍ ثِ دلیل هشهي ؽذى ؽبى ٍضؼیت پَعت

عزهب اعت .ایي افزاد دچبر سخن ّبی خیلی ؽذیذ ٍ ػَارك

ثذتز هی ؽَد .ایي افزاد یب ثبیذ در ؽغلؾبى تغییزی ایجبد کٌٌذ

ًبتَاى کٌٌذُ ای هی ؽًَذ کِ سًـذگی عجیؼی آًْب را هختـــل

یب تذاثیزی را رػبیت کٌٌذ کِ دچبر ایي هؾکل ّب ًؾًَذ .ضوي

تب ایي فؼبلیت آغبس ؽذُ ٍ ایي ٍاکٌؼ غیزعجیؼی ثِ ٍجَد ثیبیذ ٍ

کبر کزدى درهحیظ ّبی گزم ّن هی تَاًذ هؾکل ّبی پَعتی را
ثزای ؽبغالى ایجبد کٌذ .هْن تزیي هؾکل پَعتی در هحیظ ّبی

رتينولاعت .ػزق جَػ ،ضبیؼِ ای پَعتی ثِ دلیل
گزم ،ػزق جَػ
تؼزیك ثیؼ اس حذ اعت .ایي ثیوبری را در افزادی کِ پَعت
حغبط دارًذ ،ثیؾتز هی ثیٌینً .بًَاّب ،کبرگزاى کَرُ ٍ کبرگزاى
هؼذى ثبیذ تذاثیزی ثیٌذیؾٌذ تب سیبد ػزق ًکٌٌذ یب هحیظ

هی کٌذ ٍ السم اعت کِ فزد حتوب ؽغلؼ را ػَك کٌذ.

ایٌکِ ثبیذ ثْذاؽت ٍ تویشی لجبط کبرؽبى را ّن رػبیت کٌٌذ.
سیزا لجبط کبر آلَدُ ثِ ایي هَاد هی تَاًذ ثیوبری آًْب را تؾذیذ

کبرؽبى را ثِ ًحَی خٌک کٌٌذ کِ ایي هؾکل ایجبد ًؾَد؛ سیزا
ٍلتی ػزق جَػ ایجبد ؽذ ،درهبى فزفبً ثِ فَرت ػالهتی

افراد با پًست ريشه تر ي افرادی کٍ مذت

کٌذ .ثِ ّویي دلیل اعتفبدُ اس لجبط ّبی کبر هخقَؿ پیؾٌْبد

خَاّذ ثَد ٍ ثْتزیي درهبى ،دٍر ؽذى اس هحیظ اعت.

زمان طًالوی تری از ريز بخظًص از ساعت

هی ؽَد؛ سیزا لجبط کبر آلَدُ ثِ ایي هَاد هی تَاًذ ثیوبری آًْب

ثؼضی اس افزاد ثِ رٍػ ّبی هختلف در هحیظ کبرؽبى دچبر

01طبح الی3بعذازظُر کٍ زمان شذت تابش

عَختگی هی ؽًَذ ،هثل کغبًی کِ ثب هَاد هحتزلِ کبر هی کٌٌذ
ٍ ّز لحظِ اهکبى آتؼ گزفتي آًْب ٍجَد دارد.

آفتاب است در معرع تابش وًر خًرشیذ قرار
داروذ ،بیشتر در خطر ابتال بٍ سرطان پًست
َستىذ

را تؾذیذ کٌذ .ثِ ّویي دلیل اعتفبدُ اس لجبط ّبی کبر
هخقَفی کِ اس توبط سیبد ثب ایي هَاد جلَگیزی هی کٌذ ،هی
تَاًذ در رًٍذ درهبى کوک کٌٌذُ ثبؽذ.
مُمتریه علت شىاختٍ شذٌ ایجاد سرطان پًست
تماس مکرر با اشعٍ مايراء بىفش خًرشیذ است.
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شغل ي عًامل میکريبی

پیشگیری از عًارع پًستی وًر خًرشیذ:

در ثؼضی اس هؾبغل ،افزاد در هَاجِْ ثب ػَاهل هیکزٍثی ٍ

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اکثز عزعبى ّبی پَعت در ًمبط ثزٌِّ ثذى

لبرچی ّغتٌذ ٍ ًبراحتی ّبی پَعتی حبفل اس آًْب در ثغیبری

(فَرت –دعت –عبػذ ٍگَػ )ایجبد هی ؽَد ایي ًمبط ثبیذ در

اس ؽبغالى دیذُ هی ؽَد .هبًٌذ کغبًی کِ در اعتخزّب کبر

ثزاثز اؽؼِ خَرؽیذ هحفَػ ثوبًٌذ کِ ؽبهل دٍ هزحلِ اعت :

هی کٌٌذ ،هبّیگیزاى ،ؽبلیکبراى ٍ توبهی کغبًی کِ ؽغلؾبى

 .1اعتفبدُ اس هحقَالت ضذ آفتبة

در هحیظ ّبی هزعَة اعت .ایي هؾکل ّب اس ػَارك فیشیکی

 .2اعتفبدُ اس لجبط ٍپَؽؼ ّبی هٌبعت جْت حفبظت اس تبثؼ

کِ در پَعت ایجبد هی ؽَد تب ثیوبری ّبی پَعتی ػفًَی کِ

هغتمین ًَر خَرؽیذ

در هٌبعك هزعَة هیشاى پیذایؼ ؽبى ثیؾتز هی ؽَد ،هتغیز

در ٌّگبم خزیذ ضذ آفتبة ثبیذ اس ًَػی کِ عیف گغتزدُ

اعت .هثال لبرچ ّب در هحیظ ّبی گزم ٍ هزعَة فؼبلیت هی

( )Broad Spectrumهی ثبؽذ اًتخبة ًوَد کِ ّز دٍ

کٌٌذ.گبّی هوکي اعت فزد ثیوبری سهیٌِ ای داؽتِ ثبؽذ ٍ

اؽؼِ  UVB ٍ UVAرا فیلتز ًوبیذ.

ثِ تٌبعت ؽغلؼ در هؼزك آلَدگی ّبی سیبدی ثبؽذ ایي اهز
هوکي اعت ٍاکٌؼ ّبی ثذی در پَعت ایجبد کٌذ .هبًٌذ
فزدی کِ ثیوبری دیبثت دارد ٍ در هحیظ آلَدُ ثِ اًَاع لبرچ
ّب ٍ هیکزٍة ّب کبر هی کٌذ .اگز ؽغلؼ کوی خؾي ّن
ثبؽذ ٍ جزاحت ّبیی در پَعت اٍ ایجبد ؽَد هؾکل ّبی
سیبدی ثزای ثیوبر پیؼ خَاّذ آٍرد.

تأثیر ابسارآالت شغلی بر پًست
ثزخی اس ًبراحتی ّبی پَعتی در هؾبغل ثِ دلیل اعتفبدُ اس
اثزاس هخقَؿ ثِ آى ؽغل اعت؛ هبًٌذ آرایؾگزّب کِ در
توبط سیبد ثب آة ،رعَثت ٍ ّوچٌیي درتوبط ثب هَاد ؽیویبیی
ّغتٌذ ٍ ٌّگبم افالح ،خزدُ ّبی هَ ثیي اًگؾتبى ؽبى جوغ
هی ؽَد ٍ عجت هؾکل ّبی پَعتی هی ؽَدً .جبرّب ،آٌّگزاى
ٍ هکبًیک ّب کِ دائن اثشار خبفی را در دعت دارًذ ٍ ثب آى
کبر هی کٌٌذ ،دچبر پیٌِ ّبی هختلف یب هیخچِ در لغوت
ّبی هختلف دعت یب پبیؾبى هی ؽًَذ .حتی فؾبر ًبؽی اس
کفؼ ّبی فٌؼتی ٍ کفؼ ّبی ایوٌی ّن ایي هؾکل ّب را
ایجبد خَاّذ کزد.
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به نکات زیر توجه کنید:

کزم ضذ آفتبة ثبیذ داری  SPFحذالل 11یب ثبالتز ثبؽذ ،هتٌبعت
ًَع پَعت ثَدُ ٍخیلی چزة ًجبؽذ ،ضذ تؼزیك ٍ لبثل ؽغتؾَ
ثبؽذ ،عبخت یک ؽزکت هؼتجز ثبؽذً ،غجت ثِ ًَر ثجبت داؽتِ
ثبؽذ  ،تبریخ تَلیذ ٍاًمضبء داؽتِ ثبؽذ ّ ،زًَع ضذ آفتبة ثؼذ اس
2عبػت ثبیذ تکزار ؽَد 22 ،دلیمِ لجل اس لزار گزفتي در همبثل
ًَر خَرؽیذ اعتفبدُ ؽَد.



توجه داشته باشید :هذت سهبى لزار گزفتي در هؼزك ًَر

خَرؽیذ را ثِ حذالل ثزعبًیذ ثِ ٍیضُ ثیي عبػبت 12فجح تب
3ثؼذ اس ظْز  ،اعتفبدُ اس عبیجبى یب چتز کِ ّزچٌذ ًوی تَاًٌذ
هحبفظت لبثل تَجْی ثذٌّذ ٍاعتفبدُ اس ضذ آفتبة اجتٌبة ًبپذیز
اعت .درٌّگبم آفتبة اس ػیٌک ّبی آفتبثی هؼتجز اعتفبدُ ؽَد .سیز
ًَر آفتبة اس کالُ پْي ٍ دراس اعتفبدُ ؽَد ٍلجِ کالُ حذالل
11عبًتیوتز ثبؽذ .اس پیزاّي ّبی آعتیي ثلٌذ ٍؽلَارّبی ثلٌذ ثب
رًگ رٍؽي اعتفبدُ ؽَد.
(مىبع  :دکتر محمذ شُیذی دادرس -متخظض پًست -داوشیار داوشگاٌ علًم پسشکی
شُیذ بُشتی)
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