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سالهتي است وِ تحت عٌَاى بق عول يه فشد هشالت تيه پشستبس ا

حشفِ پشستبسي هطخع ضذُ است ٍ يبسي سسبًذى ثِ جشاح ّب ٍ تين 

بق عول عْذُ داس تجشاحي اص جولِ ٍؽبيفص هي ثبضذ. پشستبس ا

فشاّن وشدى ًيبصّبي جشاحي ٍ تْيِ ٍ ًگْذاسي اص ّوِ آيتوْبي وِ 

دس عَل جشاحي هَسد ًيبص هي ثبضذ. آًْب ّوچٌيي هسئَليت هشالجت 

ص ثيوبس ٍ حفؼ سالهتي ٍ پشستبسي اص فشد ثيوبس دس اتبق عول سا ثش ا

عْذُ داسًذ. ّوچٌيي ّوىبسي ٍ هجبضشت ثب سبيش لسوتْبي 

 ثيوبسستبى، جشاحْب ٍ هذيشيت اص جولِ ٍؽبيفطبى هي ثبضذ.

 

 
بق عول استجبط اتهْوتشيي خغشات وبسي ثشاي پشستبساى  -1

 هستمين ٍ تٌگبتٌگي ثب عول جشاحي داسد.

بق عول هوىي است دچبس ثشيذگي، صخن، تپشستبساى ا -2

خشاضيذگي ّب، سَصش ٍ ًبساحتي ّبي ًبضي اص استفبدُ اص 

 سشًگْب، چبلَ ٍ ٍسبيل تيض جشاحي گشدًذ.

بق عول هوىي است دس هعشؼ گبصّبي تپشستبساى ا -3

 گيشًذ. ثيَْضي، داسٍّب ٍ اضعِ ساديَاوتيَ لشاس

بق عول جْت ًؾبفت، ضستطَ، ضذعفًَي، تپشستبساى ا -4

استشيليضاسيَى اص عَاهلي استفبدُ هي وٌٌذ وِ هوىي 

است پَست، غطبّبي هخبعي ٍ سيستن تٌفسي سا آسيت 

 ثشسبًذ.

توبس ثب سغَح داغ ٍ تجْيضات الىتشيىي هعيَة ٍ غيشُ  -5

 هوىي است سجت سَختگي پَست ضَد.

دچبس هطىالت عضالًي اسىلتي ٍ دسدّبي آًْب هوىي است  -6

پطت )ووش دسد( ضًَذ ثِ خبعش حول ٍ جبثجبيي ثيوبساى 

سٌگيي ٍصى، وبس  هذاٍم دس غَستيىِ دس حبلت ايستبدُ يب 

لذم صدى ثبضذ هي تَاًذ سجت فشسَدگي ٍ هطىالت صاًَ 

 ٍ سبق ضَد.

بق عول هوىي است دس هعشؼ استشسْب ٍ تپشستبساى ا -7

تگي ّب ثبضٌذ ثِ خبعش وبس ضيفتي، اضغشاثْب ٍ خس

 وبسضجبًِ ٍ سبيش فبوتَسّبي سٍاًي ٍ سبصهبًي

اق عمل ها را می تمخاطرات يابسته به شغل کادر پرستاری ا

 به چىذ دسته تقسیم ومًد که عبارتىذ از :تًان 

 

اضيبء اثضاس آالت پضضىي ٍ آسيت ثِ اًگطتبى ٍ پبّب ثعلت سمَط 

غيشُ ، سشخَسدى، پطت پب خَسدى ٍ افتبدى دس سٍي سغَح خيس 

هخػَغبً دس عَل هَلعيتْبي اٍسطاًسي ، سَساخ ضذگي ٍ ثشيذگي ّب 

اص عشيك اضيبء تيض ٍ ثشًذُ هخػَغبً ثب ًَن سشسَصى ٍ ثشيذگي ّب 

ء ثب تيغِ ّب ، سَختگي ّب ٍ تبٍل صدى ّب اص عشيك سغَح داغ اضيب

يب   استشيل ضًَذُ ، ضَن الىتشيىي اص عشيك تجْيضات هعيَة

يب تجْيضات ثب عبيك وبسي هعيَة ، ووشدسد   اتػبل ثِ صهيي غلظ

حبد هتعبلت پَصيطي ثذ ثذى يب تحول فطبس صيبد ٌّگبم حول ٍ ًمل 

 ٍ اًتمبل ثيوبساى سٌگيي

 

ٍ  X-Ray دس هعشؼ لشاسگيشي ثب اضعِ ساديَاوتيَ ثَاسغِ گشفتي

هٌبثع ساديَاوتيَ وِ اوٌَى دس اتبق عول ّب دستگبُ ّبي ساديَگشافي 

بق عول ّب ثذٍى ٍجَد حفبػ ٍ تسي اسم ٍجَد داضتِ ٍ پشسٌل ا

پَضص ٍ حتي ثذٍى هعشفي آًْب جْت عي دٍسُ حفبؽت دس ثشاثش 

اضعِ ثِ ايي ٍضعيت اداهِ هي دٌّذ.دس ثسيبسي اص جشاحي ّب اص 

 X-RAYثٌبثشايي دس هعشؼ هىشس اضعِ ايىس استفبدُ هي ضَد . 

لشاس گشفتي هي تَاًذ ثِ ثبفتْب غذهِ صدُ ٍ ثب گزضت صهبى عَاسضي 

سا ايجبد ًوبييذ . توبم وسبًي وِ ثب اضعِ وبس هي وٌٌذ ثبيذ لَاًيي 

اٍليِ حفبؽت دس ثشاثش پشتَّب سا هذًؾش داضتِ ثبضٌذ وِ ايي لَاًيي 

 ضبهل : صهبى . فبغلِ . حفبؽت هي ثبضذ .

 پرستار اتاق عمل چه کسی است؟

 مخاطرات حادثه ای )ساوحه ای(

 مخاطرات فیسیکی

 خطرات مرتبط با ایه شغل چیست؟
 



 

هبى : پشتًَگبسي ٍ همذاس دسيبفت اضعِ ثبيذ ثِ حذالل هوىي ثبضذ ٍ ص

 فبغلِ ثيي هٌجع اضعِ ٍ پشسٌل ثبيذ ثِ حذاوثش همذاس خَد ثشسذ .

فبغلِ : دٍ ثشاثش وشدى فبغلِ ثبعث ون وشدى ضذت اضعِ ثِ هيضاى 

 يه چْبسم هي ضَد

حفبؽت : استفبدُ اص ضيلذّبي حفبؽتي ثشاي وبسوٌبى اتبق عول 

 يِ هي ضَدتَغ

  اعضبي آسيت پزيش دس ثشاثش اضعِ ايىس

  تيشٍئيذ-1

 ًبحيِ ضىن-2

 اًذام ّبي تٌبسلي -3

هبِّ اٍل ثبسداسي ثبيذ اص اضعِ حفبؽت وبهل  3ٍ خبًن ّبي ثبسداس دس 

 ضًَذ چَى اضعِ هي تَاًذ ثبعث آًَهبلي دس جٌيي ضَد .

 

، ّبلَتبى، اتيل N2O هعشؼ لشاسگيشي ثب داسٍّبي ثيَْضي )دس 

ثشٍهبيذ، اتيل ولشايذ، اتش، هتَّگضيل فلَساى ٍ غيشُ( ، حسبسيتْب، 

سَصضْب، تحشيىبت ٍ دسهبتيتْبي پَستي ثخبعش استفبدُ هىشس اص 

غبثًَْب، ضَيٌذُ ّب ٍ هَاد ضذعفًَي وٌٌذُ ٍ غيشُ ، آصسدگي 

عشؼ لشاسگيشي ثب رسات آئشٍسلْب ٍ چطوْب، ثيٌي، گلَ ثخبعش دس ه

،   رسات هبيع هعلك دس َّا اص هبيعبت ضَيٌذُ ٍ پبن وٌٌذُ

هسوَيتْبي هضهي ثخبعش دس هعشؼ لشاس گيشي عَالًي هذت ثب 

داسٍّب، هبيعبت استشيليضاسيَى )گلَتبسالذئيذ ٍ غيشُ( ٍ گبصّبي 

ثيَْضي ٍ غيشُ ، حسبسيت ثب التىس ثخبعش توبس ثب دستىطْبي 

 التىس عجيعي ٍ ديگش هٌبثع التىس ثىبس سفتِ دس ٍسبيل پضضىيثب

 

عفًَتْبي ًبضي اص دس هعشؼ لشاسگيشي ثب خَى، هبيعبت ثذى، يب ثب 

، HIV ًوًَِ ّبي ثبفتي وِ ضبيذ ثتَاًذ ثيوبسيْبيي هثل

خغشاتي وِ هي تَاًذ يه  .سا هٌتمل وٌذ C ٍ ّپبتيت B ّپبتيت

ل وٌذ هثالً ثِ خبعش سَساخ ضذگي ثيوبسي ًبصٍوَهيبل سا ثِ فشد هٌتم

ثب سشسَصى )هثل: ّپبتيت عفًَي، سيفليس، هبالسيب، سل( ، عَاهلي 

وِ ثبعث ّشپس وف دست ٍ اًگطتبى هي گشدًذ، خغشاتي وِ 

 ثػَست خَدثخَد، ثذٍى علت هطخع ايجبد هيطًَذ.

 

 

خستگي، وشفتگي ٍ ووشدسد خفيف ًبضي اص ًمل ٍ اًتمبل ثيوبساى 

استشسْبي سٍاًي  -سٌگيي، وبس عَالًي هذت دس پَصيطي ايستبدُ 

ًبضي اص احسبس هسئَليت سٌگيي دس لجبل ثيوبساى ، استشسْب ٍ 

فطبسّبي هٌبسجبت ٍ سٍاثظ ثب خبًَادُ ٍ سختي ًبضي اص ضيفت ٍ وبس 

س ٍ توبس ثب افشاد ًبخَش ٍ ثيوبس هخػَغبً ثب ضجبًِ، اضبفِ وب

ثيوبساًي وِ اص عول جشاحي ثْجَد ًوي يبثٌذ، هسبئل هشثَط ٍ 

هشتجظ ثب سٍاثظ ٍ هٌبسجبت ثيي فشدي ثب جشاحبى ٍ ديگش اعضبء تين 

جشاحي ، دس هعشؼ لشاس گيشي ثب ثيوبساى تشٍهبيي ضذيذ ٍ ٍخين، 

عِ آهيض ٍ هػيجت ثبس ٍ يب لشثبًيبى صيبد اص يه حبدثِ يب ٍالعِ فبج

 Post ثشخَسد ثب ثيوبساى ضذيذاً ٍخين وِ هوىي است دچبس سٌذسم

- Traumatic stress .ضًَذ 

 

 – Nonپَضيذى وفطْبي هخػَظ پشستبساى ثب هطخػِ( 1

slip ليض ًوي خَسد( ٍ فبلذ پبضٌِ ثلٌذ( 

ثىبسگيشي اضيبء تيض ٍ ثشًذُ ٍ ًَن تيض ثب ًْبيت دلت ٍ ( 2

استفبدُ اص ؽشف جوع آٍسي )سفتي ثبوس( ثشاي ًيذلْبي 

دس غَست  Safety needlesاستفبدُ ضذُ. استفبدُ اص 

 دس دستشس ثَدى

اعويٌبى اص گشدش دسست جشيبى ثشاي سيستن اتػبل ثِ ( 3

ويش صهيي، خجش وشدى يه ثشق وبس لبثل ثشاي تست ٍ تع

 تجْيضات هعيَة يب هطىَن

سعبيت ٍ اجشا ّوِ دستَسالعولْبي ساجع ثِ ًػت ٍ ثبصسسي ( 4

 دٍسُ اي اص تجْيضات الىتشيىي پضضىي

لشاسدادى يب استفبدُ اص يه اًذاصُ گيش هيضاى تطعطع ( 5

ساديَاوتيَ ثشسٍي لجبس ٌّگبهي وِ ثشاي ساديَلَطي 

exposed ٌي ثشاي هيطَد. هغبثك ثب دستَسالعولْبي ايو

 ثِ حذالل سسبًذى هيضاى دس هعشؼ لشاس گيشي ثب اضعِ.

ثب عولىشد هتذاٍل هَثش دس  (air conditionَّاسبص)ًػت ( 6

اتبق عول ثشاي ثِ حذالل سسبًذى استشس گشهب ٍ خبسج 

 وشدى ثَّب، گبصّب ٍ ثخبسات

تْيِ يب فشاّن وشدى يه هٌجع يب ؽشف ضَيٌذُ ٍ پبن ( 7

 وٌٌذُ چطن

حسبس ثِ التىس ثبيذ اص دستىطْبيي وِ اص  پشستبساى( 8

جٌس التىس ًيستٌذ )اص هَاد ديگش تْيِ ضذُ اًذ( 

 استفبدُ وٌٌذ ٍ دٍسي وشدى اص سبيش هٌبثع التىس

پيشٍي اص توبهي الذاهبت پيطگيشاًِ وٌتشل عفًَت ثشاي ( 9

 خَى، هبيعبت ثذى ٍ ثبفتْبيي وِ آلَدُ ٍ عفًَي ّستٌذ.

ي ٍ سٍتيي اص پَضطْب هبًٌذ استفبدُ عبدي، ّويطگ( 11

دستىطْب، هحبفؼ چطن )عيٌه ّب يب هحبفؼ غَست( ٍ 

 سٍپَش ثلٌذ

ضستي دستْب ٍ سبيش ًَاحي ثذٍى پَضص پَست ثعذ اص   (11

 توبس احتوبلي ثب خَى ٍ هبيعبت ثذى

پيشٍي وشدى اص دستَسالعولْب دس خػَظ ًحَُ وبسوشدى ( 12

 ثب آالت ًَن تيضٍ ًيذلْب

)هٌتمل وٌٌذُ( ثشاي اًتمبل ٍ جبثجبيي  Liftingتْيِ ( 13

ثيوبساى سٌگيي ٍ ّوفىشي ٍ هطَست ثب يه هتخػع 

ايوٌي ضغلي )ثْذاضت حشفِ اي( ثشاي ايوٌي دس ًمل ٍ 

 اًتمبل ثيوبساى سٌگيي

سٍضْبي وبس ٍ خذهبت هطبٍسُ اي ثبيذ ثشاي وبسوٌبى دس ( 14

 post – traumatic stressتوبس ٍ هعشؼ ثب سٌذسم 

 دس دستشس ٍ فشاّن ثبضذ.
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