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کمالوند روبروی کهههریهز  -خرم آباد -لرستانآدرس:  

مهرکهز  -مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرسهتهان

 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 66633413653-55تلفن: 

 سرطان کبد:

سرطان کبد شایع نیست ولی همیشه کشنده است از 

مواد سرطان زای کبدی میتوان ونیل کلراید را نام برد و 

از سرطان زاهای دیگر کبد، میتوان آرسنیک که در معدن 

چیان طال، کارگران ذوب مس، کارگران مواد حشره کش 

 و کارگران مواد شیمیایی ایجاد سرطان می کند نام برد.

 

 

 

 سرطان بینی:

این گونه سرطان در افرادی که با گرد و غبار چوب، چرم 

کاران و کارگران صنایع نیکل و کروم و صنایع نفتی دیده 

 می شود.

 

 

 سرطان حنجره:

قرار گرفتن در معرض آزبست، گرد و غبار چوب، گاز 

خردل، نیکل و روغن های برشی هم ممکن است ایجاد 

 سرطان حنجره نماید.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

واحد - -واحد کنترل عفونت-واحد آموزش سالمت  

 بهداشت حرفه ای 

 انواع سرطان شغلی

 

 

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 همراهان

 انواع سرطانهای شغلیعنوان: 

تهیه کننده: خدیجه فرضی ) سوپروایزر کنترل 

کارشناس -سوپروایزر آموزش سالمت -عفونت

 بهداشت حرفه ای (

 1461061064تدوین: 

1462061064بازنگری دوم:    



برخی کارگران معادن، کوره های زغال سنگ، کارگران 

صنایع شیمیایی و افرادی که در تماس با آرسنیک، قیر و 

برخی ترکیبات نفتی هستند بیشتر از دیگران به این گونه 

 سرطان ها دچار می شوند.

همچنین تماس با پرتوهای یونساز سبب سرطان پوست 

می شوند. در مشاغلی همچون کشاورزی و ماهیگیری 

و ... به علت تماس فرد با پرتو فرابنفش ناشی از نور 

خورشید سرطان پوست به ویژه در ناحیه بینی دیده می 

 شود

 سرطان ریه:

کار با موادی مثل آزبست، رادون و کلرومتیل اتر در 

صورت عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی ممکن است 

سرطان ریه ایجاد کند. از این رو کارگران کشتی سازی 

 بیشتر در معرض خطر سرطان ریه قرار دارند.

. کلرومتیل اتر در باکتری کش ها، آفت کش ها و حالل 

ها به کار میرود. هیدروکربن های آروماتیک هم که بر اثر 

احتراق قیر و نفت تشکیل می شوند سرطان زای ریه می 

 باشند.

عوامل خطرزای متعددی در محیط های کار وجود دارند 

 که میتوانند ایجاد سرطان نمایند.

انجام مداخالت مؤثر در محیط های کاری میتوان مرگ 

 ناشی از سرطان، یک مورد آن را جلوگیری نمود.

درصد از موارد سرطانی را تشکیل  26تا  4سرطان شغلی 

 می دهد.

 

 

 

 

 شایعترین انواع سرطان شغلی:

سرطان ریه، سرطان مثانه، سرطان پوست، سرطان خون 

 و ... می بانشد.

 سرطان پوست:

یکی از شایعترین سرطان های شغلی است با افزایش سن 

به ویژه هنگامی که این مسئله همراه با تماس زیاد با نور 

خورشید باشد. خطر ابتال به سرطان پوست نیز افزایش 

میابد. صورت، پشت دست و به طور کلی قسمت های باز 

بدن نواحی هستند که غالباً به این بیماری مبتال می 

 شوند. .

  نقاش ها و کسانی که در تولید آسفالت و قیر کار می

کنند باید مراقب سرطان ریه باشند. پیشگیری و 

درمان سرطان ریه، شناسایی عوامل خطر زا در 

محیط کار و آموزش کارگان است. معاینات دوره ای 

 کارگران در شناسایی این بیماری مؤثر است.

 

 

 

 

 سرطان خون:

پس از کشف اشعه ایکس که به طور عمده در محیط کار 

گروه های پزشکی به کار می رود مشخص شد که بعضی 

از افراد مانند رادیولوژیست ها به سرطان خون مبتال 

های   شدند. کارگران معادن اورانیوم و کارگران کارخانه

هسته ای هم ممکن است به سرطان خون مبتال شوند 

کنند یا در تماس با   همچنین افرادی که با بنزین کار می

آن قرار دارند خطر ابتال به سرطان خون در آنها وجود 

دارد. اقدامات حفاظتی برای این افراد باید به گونه ای 

باشد که مدت زمان مواجهه کاهش یابد و از سپرهای 

 حفاظتی استفاده شود.
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