
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمالوند روبررو  کریرر ر   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکر   -مجتمع پرد س دانشگاه علوم پ شکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپ شکی میر 

 60000430650-58تلفن:  

 

   آگاهی از خطرات بیداشتی مربوط به نوبت کار

و تنظیم ساعت ها  کار و استراحت بر اساس 

 الگوها  پیشنیاد  استاندارد.

   پرستارانی که در بخش ها  پ شکی هسته ا

مشغول به فعالیت هستند و از بیمارانی که از 

داروها  راد واکتیو و راد و داروها استفاده می 

کنند، مراقبت می کنند با ستی دوره ها  

آموزشی ا منی و بیداشت پرتوها را فرا گرفته 

 باشند.

  قرار گرفتن تکنیک ها  کاهش استرس و شاد

 ز ستن 

  استرش شغلی و کار به تنیا ی در شیفتیا  شب می

 تواند باعث اختالالت روانی شود 

نصب و نگیدار  سیستم ها  تیو ه مناسب در  -

 محیط کار.

کنترل کلیه منابع و سطوح در معرض تابش اشعه  -

ها   ونی ان توسط مسئول فی  ک بیداشت و 

 استفاده دائم از دوز مترها  فرد .

  فراگرفتن عالئم و نشانه ها  خشم و در خود و

گره کردن -د گران )قدم زدن مداوم و بی قرار ی

 دشنام(-تید د-حرف زدن با صدا  بلند-مشتیا

   کنترل خشم فراگیر  راهیا 
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت

 مخاطرات شغلی پرستاران

 

 شناسنامه بروشور آموزش به پرسنل

 عنوان: مخاطرات شغلی پرستاران 

تهیه کننده: خدیجه فرضی )سوپروایزر آموزش سالمت 

 کارشناس بهداشت حرفه ای (

1041041041بازنگری دوم:   1041041041تدوین:   



  همچنین پرستاران ممکن است سوختگی ناشی

 از تجیی ات استر ل شده داغ را تجربه کند.

پرستاران ممکن است در :مخاطرات بیولوژیکی-0

معرض ابتالء به بیمار  ها  مسر  و عفونی که از 

طر ق هوا و  ا بافت ها  آلوده منتقل می شوند، مثل 

سل مقام به دارو  ا بیمار  ها  عفونی منتقله از 

طر ق خون و  ا ترشحات زنده مانند ا دز و هپاتیت 

B  وC  .و سا ر عفونت ها  فرصت طلب باشند

بنابرا ن شستن مرتب دست ها برا  پیشگیر  از ا ن 

عفونت ها که  کی از اصول میم حرفه ا  پرستار  

ها  تماسی   است، می تواند منجر به بروز درماتیت

پوست به علت مواجیه بی از حد با مواد گندزا و 

شو نده شود. همچنان خطر در هنگام ت ر ق و 

استفاده از سرنگ و سوزن  کی د گر از نگرانی ها  

 شغلی پرستاران است.

در محیط بیمارستان مخاطرات شیمیایی: --5

پرستاران ممکن است در مواجیه با مواد ز ر قرار 

مواد شیمیا ی مختلف که به صورت روزانه  -گیرند:

برا  ضد عفونی و استر ل کردن سطوح و وسا ل و 

گازها  بییوشی )از جمله  -تجیی ات بکار میروند.

 --داروها-اکسید نیتروژن، هالوتان، اتر د  اتیلن و ...(

 التکس )دستکش و تجیی ات مصرفی(

-دررابطه با  سالمت شغلی بیماری ها ی عمومی

 یا مرتبط با کار یا ناشی از کار مطرح می باشند 

کار به تنیا ی در عوامل روانی محیط کار: -1

شیفت ها  شب می تواند منجر به بروز اختالالت 

خلقی روانی و افسردگی در شاغلین ا ن حرفه شود. 

همچنین مسئولیت مراقبت در حالت ها  اورژانسی 

بیماران نیاز به تصمیم گیر  ها  خاصی داشته که 

منجر به استرس ز اد  می شود. مواجیه پرستاران با 

مجروحین و مصدومین پس از حوادث و سوانح  کی 

د گر از علل بروز استرس در آنیا می باشد. عالوه بر 

ا ن اکثر پرستاران نوبت کار بوده و عده کمی از آنیا 

روز کار هستند که کار در ا ن وضعیت ها می تواند 

 منجر به بروز اثرات سوء بیداشتی شود.

سیار  از مواجهه با عوامل ارگونومیک: -1 ب

موقعیتیا ی که در آنیا اعمالی همراه با فشار دادن و 

انجام  ک فعالیت تکرار ، وضعیت ها  نامناسب 

بدن در حین کار و فعالیت ها ی محسوب می شوند 

 نظیر:

  ،راه رفتن و  ا ا ستادن برا  مدت زمان طوالنی

بلند کردن و جابجا ی اجسام سنگین و  ا 

 بیماران، خم و راست شدنیا  مکرر

پرستاران در مواجیه با صدا عوامل فیزیکی: -3

و روشنا ی و همچنین پرتوها  غیر  ونی ان قرار 

 

 

 

برخی از اقدامات پیشگیرانه شغلی برای 

 پرستاران

  شستشو  مرتب دست ها برا  کاهش عفونت ها

بسیار ضرور  است بنابرا ن استفاد از کرم ها  

مرطوب کننده پوست برا  جلوگیر  از خشکی 

 پوست ال امی است.

پوشیدن کفش مناسب و طبی برا  راه رفتن و  -

 ا ستادن در محیط کار.

رعا ت ارگونومی برا  مواقعی که با ستی کار در  -

 ک موقعیت خاص مانند قرار گرفتن دستیا در 

وضعیت باالتر از شانه ها قرار گیرد و  ا انجام اعمال 

 تکرار .

 ادگیر  تکنیکیا  مناسب برا  جلوگیر  از  -

 صدمات سر سوزن.

همیشه از تجیی ات حفاظتی فرد  مناسب در  -

حین کار استفاده کنید مانند استفاده از دستکش 

ها  التکس مناسب برا  تمی  کردن و  ا کار با مواد 

 شیمیا ی.
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