
 هرگز وسایل سنگین بلند نکنید. --

ماهه دوم بارداری به  3اگر مجبورید نشسته کار کنید، از  -

 بعد پاهایتان را دراز کنید تا دچار ورم پا نشوید.

از فعالیت های طوالنی خوداری کنید و هر چند دقیقه یک  

بار به خصوص اگر احساس خستگی کردید، استراحت کنید. 

ورزش مناسب صالح دیده پزشکان ).... در داشتن وضعیت 

 های بدنی صحیح(

  ،سعی کنید پشت میز کارتان کامالً صاف بنشینید

بلندی صندلی تان را تنظیم کنید تا کامالً متناسب با 

میزتان باشد. پاهایتان را زیر میز دراز کنید و آن ها را 

 کمی باالتر از سطح زمین قرار دهید.

کمالوند روبروی کهریز مجتمع پردیس  -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مرکز آموزشی درمانی روانپززشزکزی  -دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 مهر  

 60033433653-58تلفن:     

و یا باید پاهایش را کمی باال نگه دارد )برای جلوگیری از -

اجتناب از ایستادن های طوالنی کمتر یا  -ورم( انجام شود.

 46از کار بیش از  -مساوی سه ساعت در خالل روز کاری

 -ساعت در روز خوداری شود. 5ساعت در هفته و یا 

ایستگاه های کاری باید با تغییرات بدنی زن باردار قابل 

 سانتیمتر فراتر نرود. 06تنظیم باشد و محدوده دسترسی از 

اجتناب از کارهایی که مستلزم حفظ تعادل هستند به  

 خصوص در سه ماهه پایانی بارداری.

اجتناب از نشستن های طوالنی مدت کمتر یا مساوی سه  -

ساعت در خالل روز کاری، هنگام نشستن از یک صندلی یا 

 تکیه گاه کمری مناسب استفاده شود.

خانم های باردار در محیط کار باید چه مسائلی را 

 رعایت کنند؟

نحوه نشستن و وضعیت بدنی زن باردار در محیط کار  -

های شایع   مهم است. کمر درد از جمله مشکالت و ناراحتی

در دوران بارداری است. برای پیشگیری از این موضوع از 

 یک بالشتک پشت کمرتان استفاده کنید.

از ماه ششم بارداری به بعد به طور مداوم ایستاده کار  -

اگر روی صندلی می نشینید، توجه داشته باشید  -نکنید.

عفونت های زنانه هنگامی که روی صندلی چرمی بنشینید، 

بیشتر می شود یا اگر شلوار تنگ بپوشید، لباس زیر به شما 

 می چسبد.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت   -واحد کنترل عفونت 

 ایمنی و سالمت شغلی در دوران بارداری

 -شناسنامه آموزش به پرسنل

 ایمنی و سالمت شغلی در دوران بارداریعنوان: 

تهیه کننده: خدیجه فرضی ) سوپروایزر کنترل 

کارشناس -سوپروایزر آموزش سالمت -عفونت

 بهداشت حرفه ای (

 3463063064تدوین: 

3461063064بازنگری دوم:    



تأثیر خستگی های کاری روی نحوه زندگی زنان باردار بسیار 

حایز اهمیت است. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای 

صنعتی زنان کارگر باردار را از کار شبانه و همچنین ازدیاد 

 ساعات کاری معاف میکنند 

سمت قسمت باالیی بدن: توانایی  وانای ق قدرت و ت

باالیی بدن در زنان باردار به طرز محسوسی کاهش می یابد. 

زنان کارگر باردار )به خصوص در سه ماهه سوم بارداری( از 

حرکات سریع و تکراری، فشار روی پشت و خستگی که 

 امکان سقوط را برایشان فرهم می کند دوری کنند.

ستگاه کاری باید طراحی ایستگاه کاری: در طراحی ای

چیدمان فضاها به نحوی باشد که زن باردار به خصوص در 

سه ماهه پایانی بارداری به راحتی بتواند در میز کاری خود 

قرار بگیرد )با توجه به افزایش حجم شکم(. در طراحی های 

میز کار و محدوده دسترسی برای این افراد باید توجه 

داشتکه کارشان سنگین نبوده و تا حد امکان کارها نزدیک 

 به بدن بوده و کشش خاصی برای بدن ایجاد نکند.

کسانی که به دلیل  -3زنان شاغل باردار در معرض خطر:

شغل خود همواره در معرض اشعه ایکس هستند، مثل 

متخصصین رادیولوژی و بویژه تکنسین های رادیولوژی که 

این مسأله در سه ماهه اول بسیار خطرناک تر است و 

 احتمال آسیب به جنین وجود دارد.

شغل هایی که نیاز به نشستن طوالنی پشت میز دارند،  -1

 خطرناک است، زیرا این شرایط موجب لخته شدن خون در 

معموالً در ایمنی و سالمت شغلی در دوران بارداری:

بین تأثیرات محیط کار بر زنان باردار به تماس های 

های ارگونومیک   شیمیایی تأکید می شود، حال آنکه جنبه

نیز حایز اهمیت هستند. فاکتورهای ارگونومیکی که بادی 

در خالل دوران بارداری از آنها اجتناب شود و یا محدود 

شوند، شامل: کار شدید فیزیکی، کار مستلزم حفظ تعادل، 

حمل بار سنگین، سر و صدای زیاد، نوبت کاری، ساعت 

های کار طوالنی، ایستگاه های کاری غیر قابل تنظیم، 

نشستن های طوالنی، ایستادن های طوالنی و تماس با 

های مغناطیسی است که به برخی از این عوامل اشاره   میدان

 می شود.

دمای باالی محل کار می تواند موجب بسیاری :  محیط کار

از مشکالت برای زنان باردار باشد. شرایط کاری گرم و 

استرس های حرارتی ضمن اینکه باعث گیجی و غش می 

شود در زنان باردار باعث از دست رفتن آب و امالح و در 

نتیجه دهیدراسیون خواهد شد. این مسأله حتی پس از 

وضع حمل نیز گریبان گیر زنان خواهد بود؛ به ویژه اگر از 

شیر خود برای تغذیه فرزند استفاده می کنند. برای 

جلوگیری از این امر زنان باید از لباس مناسب و خنک و 

مقادیر کافی نوشیدنی های بدون کافئین استفاده کنند و از 

 مند شوند. استراحت های مقطعی بهره

ر ترشح هورمونها نوبت کاری:  کار در شب باعث تأثیر ب

شده و خشتگی را در بر خواهد داشت. کنند.برخی از 

مطالعات ارتباط بین کار شبانه و کندی رشد درون رحمی 

 را نشان می دهد. همچنین مطالعات نشان می دهد که 

وریدها بویژه در وریدهای پا می شود. راه حل آن است که 3

خانم باردار هر یکی دو ساعت پشت میز بلند شود و تحرک 

داشته باشد یا دست کم پاهایش را تکان دهد تا احتمال 

 این مشکل کمتر شود.

زنانی است که سابقه سقط مکرر دارند، یا تهدید به سقط  -

شده اند )لکه بینی در اوایل بارداری از عالئم آن است(، 

کسانی که دچار نارسایی دهانه رحم هستند، کسانی که 

دچار فشار خون باال در بارداری )بویژه در سه ماهه سوم( 

شده اند، یا کسانی که سابقه زایمان زودرس در حاملگی 

های قبلی دارند، یا در این حاملگی احتمال این مشکل 

 وجود دارد.

برخی مشاغل در دوران بارداری مشکل ایجاد می کنند،  -4

مثل شغل هایی که نیاز به ایستادن طوالنی دارند )مثل 

پرستاری یا کسانی که جراحی های طوالنی را انجام می 

دهند مثل جراحان ارتوپدی یا مغز و اعصاب و کمک های 

 ایشان(.

کسانی که در اتاق عمل در معرض گازهای بیهوشی  -8

هستند، احتال سقط در ایشان زیاد است، مگر این که اتاق 

  عمل دارای سیستم تهویه مناسبی باشد.

اجتناب از شب کاری و یا  -ارگونومی زن باردار شاغل:

شیفت های گردشی به خصوص اگر متضمن استرس و 

اجتاب از صداهای شدید، گرمای بیش از  -خستگی باشد.

توقف های  -حد، سرمای بیش از حد، و ارتعاش تمام بدن.

کاری باید واقعی بوده و در مواقعی که فرد نیاز به استراحت 

 دارد 
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