مشاغل سمی
دس اثرش بسرااس اص فؼالار

هرا دس كاسگرا هرا و صرااعغ مثرل خرشد كرشد،

آسراا

كرشد ،برش ،ترشا ،و ...و دس مشراغیی نظارش

سراعاذ ،حفراس

نجاس ساگ برش هرا مؼراد ،ماشرا ابرضاس داسوسراص و صرااعغ شرامااعی
دس حا تولارذ گرشد و غبراس اعجراد و سرب

آلرودگی هروا محرا كراس مری

شود.

دس اثرش بسرااس اص فؼالار

هرا دس كاسگرا هرا و صرااعغ مثرل خرشد كرشد ،سراعاذ ،حفراس

برش ،ترشا ،و ...و دس مشراغیی نظارش نجراس

آسراا

كرشد،

سراگ برش هرا مؼراد ،ماشرا ابرضاس داسوسراص و صرااعغ

شامااعی دس حا تولاذ گشد و غباس اعجاد و سب

آلودگی هوا محا كاس می شود .

اص برا گرشد و غباسهرا گرشد و غبراس« سرایا

»سرمی محسرو مری شرود .استاشرا گرشد و غباسهرا سرایا

اص نوع كشعستالاض ) (SIO2نوػی باماس سعو به نام سایاكوصع

اعجاد می كاذ .

●باماس سعو ناشی اص سایا
سرایاكوصع

عر

بامراس سعرو اسر

كره دس نتاجره استاشرا رسات كشعسرتالاض سرایاكو ،آصاد)د اكسراذ

سایاكو(،مؼیق دس هوا به وجود مری آعرذ .دس بشخری مواقرغ سرایاكوصع
اص اعر سو اعر بامراس خطشنرا

سا باعرذ اص نظرش مشاقبر

تروام برا سرل سعرو مشراهذ مری شرود .

هرا و كاترش بامراس سرل نارض برا اهمار

دانسر

.

بره ػاروا ،اساسری ترشع ػامرل اعجراد كاارذ مؼیولار

سرایاكوصع

عرا مرش

و استاشرا آ ،دس مشراغل مختیر

شرااخته شرذ اسر

.اعر بامراس

برشوص مری كارذ .باشرتش تختره سراگ

شرلیی دس اثرش تمرا

برا رسات سرایا

هرا حراو سرایا

هسرتاذ .رسات سعرض سرایاكو ،آصاد دس نتاجره انفجراس و آسراا

كرشد ،سروسا كرشد،

ساعاذ ،خشد كشد ،و تكره تكره كرشد ،اعر نروع سراگ هرا اعجراد مری شرونذ .كراسگشانی كره دس اعر بخر
فؼالار

مری كاارذ دس مؼرش

ػمرشا ،كشراذ ،سوكر

خطرش سرایاكوصع

سرایی و صرالل داد ،سراگ طشاحری و حجراس بهسراص كافار

و كاسگرا هرا شسر
سشاما

قرشاس داسنرذ حفرش و اسرتخشا سراگ هرا سرخ

وشرو شر

جرذا كرشد ،سوكر

چاای و تولاذات لؼابی و ساذبالس

مهاذسری

سراگ رو شاشره

هرا ملراوم دس كروس هرا سعختره گرش

كاس كه اص ش بشا ساع

هرا

سوكشری

استفاد می شود .

●نوع حاد سایاكوصع
سایاكوصع
دس ػش
ػش

حاد ع

بامراس بره سرشػ

چاذ هفته تمرا

پاشرشونذ اسر

برا گرشد و غبراس شرشوع و گسرتش ،مری عابرذ .تایری نفر

چاذ مرا برشوص كرشد و مرش

تمرا

نراتوانی دس انجرام كراس دس

ناشری اص ناسسراعی سعرو عرا بامراس قیبری دس ػرش

می افتذ .دس شرشاع غارش حراد و مرضم بره ػیر
غیظر

.دس شرشاع حراد تایری نفر

و سرشفه هرا خشر

تمرا

و فاكتوسهرا دعیرش مثرل ملاومر

ترا  ۳سرا اتفرا

عر

طروننی و ترذسعجی برا گرشد و غبراس و بسرته بره مارضا،

فرشد و سروابق قبیری كراسگش و عرا اقرذامات كاتشلری انجرام

شذ ابتال به باماس اص  ۶ما تا چاذ سا طو می كشذ .
اع كاسگشا ،نسب

به بامراس سرل نارض دس مؼرش

و ماانی سعه ها شاعغ اسر

و دس بشسسری سادعروگشافی اص سعره فرشد مبرتال اخرتالنت بره شركل سراعه هرا نراماظ

دعذ مری شرود .اص اقرذامات كاتشلری كره برشا كراه
او سراج
ساج

خطرش باشرتش هسرتاذ .برشوص اعر اتفاقرات دس بخر

پراعاای

مارضا ،گرشد و غبراس اسر

و حرز اعر ػامرل خطرش مری تروا ،انجرام داد دس مشحیره

كره دس محرا كراس و برش اثرش فشاعارذ تولارذ اعجراد مری شرود .اعر

برا اسرتفاد اص سو ،هرا آصماعشریاهی و نمونره برشداس اص هروا كاسگرا برا پمر

هرا و وسراعل جرز

دس آصماعشریا برا سو ،هرا آنرالاض شرامااعی انجرام مری شرود .بره ػیر

كاارذ و تؼارا مارضا ،سرایا

اعاكره

رسات سعض قابل تافسی كه بره انتهراعی ترشع نلطره دس سعره نفرور مری كاارذ خایری مهر هسرتاذ نمونره برشداس دس
محرل تراف

كراسگش و جذاسراص رسات قابرل استاشرا انجرام مری شرود .كراه

هروا محرا كراس برا اسرتفاد اص سو ،هرا فاری رر مهاذسری بسرااس اثرشبخ
مسوون ،اعمای و بهذاش

مارضا ،غیظر
اسر

و اص وظراع

اعر آنعارذ دس
كاسشااسرا ،و

كاسخانجات به حسا می آعذ .

●چیونه كاتش كاا ؟
اسرتفاد اص وسراعل حفاظر
تهوعره مااسر

فرشد مااسر

جذاسراص كراسگش اص محرا كراس طشاحری و نصر

ساسرت هرا

اصرال فشآعارذ تولارذ و غارش ساهكاسهرا فاری محسرو مری شرونذ كره مری توانرذ دس كراه

و

كاترش اعر بامراس مروثش باشراذ .عكری دعیرش اص بشنامره هرا كاترش اعر بامراس كاترش وضرؼا
كاسگشا ،دس مؼش
كاسشااسرا ،بهذاشر

خطرش اسر

كره دس قالر

انجرام مؼاعارات دوس ا توسر متخصصرا ،طر
محرا

كراس و نتراع اسصعرابی هرا محاطری

و مشركل كراسگش مؼاعارات سعرو اص طشعرق مشراهذ سادعروگشافی و اسریاشومتش اقرذاماتی هسرتاذ كره

بره تشرخا
مااسر

كراس برا همكراس

حشفره ا و بشسسری هرا انجرام شرذ دس محرا كراس صروست مری گارشد .بشسسری وضرؼا

ظراهش بامراس سروابق كراسگش سروابق و مسرتاذات اص شرشاع
شركاع

سرالم

صودس

اعر بامراس خطشنرا

جیروگاش اص پاشرشف

ترش و عرا تلاارش شرلل فرشد مروسد نظرش كمر

سایاكوصع

بامراس

مری كاارذ و دس نهاعر

انجرام اقرذامات كاتشلری محاطری
ماجرش بره كراه

و كاترش

می شونذ .

بشنامره بشسسری و كاترش سرایاكوصع

دس اعرشا ،عكری اص اهرذا
و دسمرا ،اسر

بهذاشر

حشفره ا وصاست بهذاشر

بهذاشر

اقرذام بره طشاحری بشنامره كراه

مهر چشر انرذاص  2۲سراله كشروس دس بخر

.دس همرا ساسرتا دفترش سرالم

و كاترش سرایاكوص دس صرااعغ تحر

پوشر

محرا

كراس وصاست

شربكه هرا بهذاشر

كشوس كشد اس .

تهیه وتنظیم :
واحد بهداشت حرفه ای

