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مقدهم 

پس اص اوتطبفبت ثضسي وِ دس پبیبى سذُ ی ًَصدّن دس صهیٌِ ی 

ضىل « یه ثیوبسی، یه ػلت»ثبوتشی ضٌبسی سخ داد، ًگشش 

گشفت، دس هیبى سذُ ی ثیستن ایي ًگشش سفتِ سفتِ دگشگَى ضذ ٍ 

ایي هَضَع پزیشفتِ ضذ وِ هوىي است ثیوبسی دس اثش تشویت ػَاهل 

هطخص ضذ وِ ضشایظ وبس یب هحیظ .  گًَبگَى ٍ ثسیبس ایجبد ضَد

 .وبس هی تَاًذ اص ػَاهل هَثش دس ثشٍص ثسیبسی اص ثیوبسی ّب ثبضذ
تٌذسستی ٍ استجبط آى ثب وبس ٍ هحیظ وبس سا ثشسسی « سالهت ضغلی»

دس آغبص، گستشُ ی سالهت ضغلی ثِ آسیت ّب یب ثیوبسی . هی وٌذ

ّبی ضغلی هحذٍد هی گشدیذ وِ ثِ وبس، ضشایظ وبس ٍ یب هحیظ وبس 

ثِ تذسیج ثشسسی ّبی اًجبم ضذُ هطخص . ًسجت دادُ هی ضذ

سبختٌذ وِ سِ ػبهل یبد ضذُ اص جولِ ػَاهل ووه وٌٌذُ ثِ ثشٍص 

ثیوبسی ّبی غیش ضغلی ًیض ّستٌذ ٍ اص ایي سٍ داهٌِ سالهت ضغلی 

دس یه تمسین ثٌذی ثیوبسی ّب دس سِ دستِ ی فَق . گستشش یبلت

ثیوبسی ّبی ػوَهی،  ثیوبسی ّبی هشتجظ ثب وبس، : لشاس هی گیشًذ

 ثیوبسی ّبی ًبضی اص وبس

، تؼشیف فشاگیش (1950)دس ًخستیي ًطست وویتِ ی سالهت ضغلی، 

 :سالهت ضغلی ثِ ثیبى صیش اسائِ گشدیذ

  ٍ تبهیي، ًگْذاسی ٍ ثبال ثشدى سالهت جسوبًی، سٍاًی

 .اجتوبػی وبسوٌبى دس ّش پیطِ ای وِ ّستٌذ

 پیطگیشی اص ثیوبسی ّب ٍ آسیت ّبی ًبضی اص وبس 

  حفبظت وبسوٌبى دس ثشاثش ػَاهلی وِ ثشای تٌذسستی صیبى

 .آٍس ّستٌذ

  ثىبسگیشی فشد دس وبسی وِ اص ًظش فیضیَلَطیه ٍ سٍاًی

 .تَاًبیی اًجبم آى سا داضتِ ثبضذ

دس سالهت ضغلی ًِ تٌْب حفبظت ثلىِ ثبال ثشدى سالهت ًیض هغشح 

 .است

 سالمت شغلی رد مراکز بهداشتی ردمانی

هحل ّبی وبسی ووی ثِ پیچیذگی ثیوبسستبى ّستٌذ ٍ هیضاى صذهبت 

ثغَسی وِ دوتش . ضغلی پشستبسی اص ّش حشفِ ی دیگشی ثیطتش است

 هذیش سبثك هَسسِ (Linda Rosenstock)لیٌذا سٍصى استبن 

هلی ٍ سالهت ضغلی ػٌَاى هی داسد خغشات وبسی، ضبغلیي خذهبت 

ثْذاضتی اص دٍضغل سبثمبً پشخغش وطبٍسصی ٍ سبخت ٍ سبص ثیطتش 

 .است

  ماارات شغلی رد  حر    ستاا  

است ثٌبثشایي  پیص  ٍظبیف وبسی پشستبساى ثسیبس هتٌَع ٍ گستشدُ

ثیٌی ولیِ خغشات ضغلی آًْب ووی دضَاس ثِ ًظش هی سسذ، عجك 



هخبعشات ضغل پشستبسی دس یىی اص گشٍُ ّبی  ILOتمسین ثٌذی 

 : ریل لشاس هی گیشد

  مخاطرات بیولوشیکی

 پشستبساى هوىي است دس هؼشض اثتالء ثِ ثیوبسیْبی هسشی ٍ ػفًَی

وِ اص عشیك َّا ٍ یب ثبفت ّبی آلَدُ هٌتمل هی ضًَذ، هثل سل همبم 

ثیوبسیْبی ػفًَی هٌتملِ اص عشیك خَى ٍ یب تشضحبت  ثِ داسٍ، یب

سبیش ػفًَت ّبی فشصت علت   ٍ Bٍ Cصًذُ هبًٌذایذص، ّپبتیت

ثبضٌذ، دس ایي هَاسد ضستي هشتت دست ّبوِ یىی اص اصَل هْن 

حشفِ ای پشستبسی است ٍ ًیض استفبدُ اص تجْیضات حفبظت فشدی 

هٌبست ٍ سػبیت ًىبت ایوٌی ثِ ٌّگبم وبس ثْتشیي ساُ پیطگیشی 

پَضیذى دستىص ّیچگبُ جبیگضیي ضستطَی دست ًوی . است

ثش خالف تصَس ثشخی اص ّوىبساى هجٌی ثش سشعبى صا ثَدى . ضَد

هبًَساپیذ، دس حبل حبضش هَسدی دس سشاسش دًیب اص ایي حیث گضاسش 

 .ًطذُ است

 مخاطرات شیمیایی

ضذ ػفًَی وٌٌذُ ّب، استشیل وٌٌذُ ّب، حالل ّبی آلی، هَاد 

ضذسشعبى، هَاد ثیَْضی، اص جولِ هَادی ّستٌذ وِ توبس ثب آًْب 

. هطىالتی سا ثشای پشستبساى ایجبد هی وٌذ (اغلت ثصَست هضهي)

ّوچٌجي داسٍّبیی هبًٌذ ًئَهبیسیي ٍ ثٌضٍوبئیي، دستىص ّبی 

التىس ٍ ثشخی تجْیضات پضضىی وِ دس آًْب هَاد التىس ثىبس سفتِ 
                                                           

 International Labor Organization 

دس . اًذ  دس ثشخی اص افشاد دسهبتیت توبسی آلشطیه ایجبد هیىٌذ

 .ایٌگًَِ هَاسد پبیص ٍضؼیت سالهتی ضبغلیي هَثش ثِ ًظش هی سسذ

دادى  ثسیبسی اص هَلؼیت ّبیی وِ دس آًْب اػوبلی ّوشاُ ثب فطبس

ٍاًجبم یه فؼبلیت تىشاسی ، ٍ ضؼیتْبی ًبهٌبست ثذى دس حیي وبس 

یىٌَاخت، ثِ هذت عَالًی ٍجَد داسد جضء  ٍ فؼبلیت ّبیی

: هی ضًَذ ًظیش  هخبعشات اسگًََهیه هحیظ وبس پشستبساى هحسَة

ساُ سفتي ٍ یب ایستبدى ثشای هذت صهبى عَالًی، ثلٌذ وشدى ٍ جبثِ 

. جبیی اجسبم سٌگیي ٍ یب ثیوبساى، خن ٍ ساست ضذًْبی هىشس

ووشدسد ضبیغ تشیي هَسدگضاسش ضذُ دس ثیي پشستبساى هی ثبضذ 

 دسصذ ضبیغ تشیي ًَع اختالالت 60 تب 30ثغَسیىِ ثب ضیَع 

 اص دیگش هَاسد هخبعشُ . ػضالًی دس ایي گشٍُ هی ثبضذ–اسىلتی 

 احتوبالً ثشای للت صیبى آٍس آهیض ًَثت وبسی است، ًَثت وبسی

 ػشٍلی –الجتِ دس ثشخی هغبلؼبت ضیَع ثیوبسی ّبی للجی ). است

دس ًَثت وبساى ثستِ ثِ ضذت ٍ عَل ًَثت وبسی دٍ ثشاثش هیضاى 

، ثِ احتوبل لشیت ثِ یمیي (عجیؼی آى دس جبهؼِ گضاسش ضذُ است

افسشدگی اص جولِ ثیوبسی ّبی سٍاًی ). ثشای هغض صیبى ثبس است

است وِ دس ثیي ًَثت وبساى ضیَع ثبالیی داسد، اهب ٌَّص ثغَس ولی 

هطخص ًیست وِ آیب ًَثت وبسی هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یه ػبهل 

ثِ یمیي ثشای دستگبُ  (خغشًبن ثشای افسشدگی هغشح ضَد یب خیش

 .گَاسش هضش است

 مخاطرات فیسیکی                                                            

 ٍ ّوچٌیي اضؼِ ّبی x پشستبساى دس هَاجِْ ثب تبثص اضؼِ ّبی

ّوچٌیي پشستبساى . ًبضی اص سادیَایضٍتَپْب ٍ ّوچٌیي لیضس لشاس داسًذ

سَختگی ًبضی اص تجْیضات استشیل ضذُ داؽ سا تجشثِ  هوىي است

 .  تَجِ ثِ تَصیِ ّبی ایوٌی دس ایي هَاسد سَدهٌذ است.وٌٌذ

ًَس ٍ سٍضٌبیی ًیض یىی اص هجبحث هحیظ فیضیىی وبس سا تطىیل هی 

دّذ، سٍضٌبیی ًبوبفی دس هحیظ ّبی وبسی ػالٍُ ثش ایجبد خستگی 

 .اػصبة ٍ صذهِ ثِ ثیٌبیی هیضاى خغبّب سا ًیض افضایص هی دّذ

 مخاطرات تصادفی                                                                    

 Accident گًَِ ای اص خغشات ثب ػٌَاى ILOدس تمسین ثٌذی 

hazards یبد ضذُ، ضَن الىتشیىی ًبضی اص تجْیضات هؼیَة ٍ یب 

ثشق گشفتگی، سمَط اص استفبع، لیض خَسدى، توبس ثب سغَح داؽ دس 

ایي دستِ لشاس هی گیشًذ  دس ثشخی هٌبثغ ایٌگًَِ خغشات جضٍ 

 .هخبعشات فیضیىی تمسین ثٌذی ضذُ اًذ

 :هٌبثغ

 ولیبت ثْذاضت حشفِ ای.  اسلبهی ش، ٍ ّوىبساى

 ثْذاضت وبس. حلن سشضت ح، دل پیطِ الف
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