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 بیولوشیكي هخاطرات -1

 ثیوبري ثِ اثتالء هعرض در است هوکي پرستبراى

 ّبي ثبفت یب ٍ َّا طریق از کِ عفًَی ٍ هسري ّبي

 یب دارٍ ثِ هقبم سل هثل ، شًَذ هی هٌتقل آلَدُ

 یب ٍ خَى طریق از هٌتقلِ عفًَی ّبي ثیوبري

 عفًَت سبیر ٍ ّپبتیت ٍ ایذز هبًٌذ زًذُ ترشحبت

 . ثبشٌذ طلت فرصت ّبي

 

 از پیشگیري ثراي ّب دست هرتت شستي ثٌبثرایي

 اي حرفِ هْن اصَل از یکی کِ ّب عفًَت ایي

 درهبتیت ثرٍز ثِ هٌجر تَاًذ هی ، است پرستبري

 ثب حذ از ثیش هَاجِْ علت ثِ پَست توبسی ّبي

 ٌّگبم در خطر ّوچٌبى  .شَد شَیٌذُ ٍ گٌذزدا هَاد

 از دیگر یکی سَزى ٍ سرًگ از استفبدُ ٍ تسریق

 . است پرستبراى شغلی ّبي ًگراًی

 

 شیویایي هخاطرات -2

 در است هوکي پرستبراى ثیوبرستبى هحیط در

 : گیرًذ قرار زیر هَاد ثب هَاجِْ

 ثراي رٍزاًِ صَرت ثِ کِ هختلف هَادشیویبیی 

 ٍ ٍسبیل ٍ سطَح کردى استریل ٍ عفًَی ضذ

 . رًٍذ هی ثکبر تجْیسات

 ثیَْشی گبزّبي 

 دارٍّب 

  التکس دستکش 

 ارگونوهیک هخاطرات -3

 ثب ّوراُ اعوبلی آًْب در کِ ّبیی هَقعیت از ثسیبري

 ضعیت ٍ ، تکراري فعبلیت یک اًجبم ٍ دادى فشبر

 ّبیی فعبلیت ٍ کبر حیي در ثذى ًبهٌبست ّبي

 : ًظیر شًَذ هی هحسَة

 طَالًی زهبى هذت ثراي ایستبدى یب ٍ رفتي راُ 

 یب ٍ سٌگیي اجسبم جبثجبیی ٍ کردى ثلٌذ 

 ثیوبراى

 هکرر ّبي شذى ٍراست خن 

 
 

 فیسیكي هخاطرات -4

 ٍ x ّبي اشعِ تبثش ثب هَاجِْ در پرستبراى

 ّب ایسٍتَح رادیَ از ًبشی ّبي اشعِ ّوچٌیي

 پرستبراى ّوچٌیي  .دادًذ قرار لیسر ّوچٌیي ٍ

 تجْیسات از ًبشی سَختگی است هوکي

 . کٌٌذ تجرثِ را داغ شذُ استریل

 



 

 رواني هخاطرات-5

 

 تَاًذ هی شت ّبي شیفت در تٌْبیی ثِ کبر

 افسردگی ٍ رٍاًی خلقی اختالالت ثرٍز ثِ هٌجر

 هسئَلیت ّوچٌیي  .شَد حرفِ ایي شبغلیي در

 ثِ ًیبز ثیوبراى اٍرشاًسی ّبي حبلت در هراقجت

 ثِ هٌجر کِ داشتِ خبصی ّبي گیري تصوین

 ثب پرستبراى هَاجِْ  .شَد هی زیبدي استرس

 سَاًح ٍ حَادث از پس هصذٍهیي ٍ هجرٍحیي

 هی آًْب در استرس ثرٍز علل از دیگر یکی

 . ثبشذ

 ٍ ثَدُ کبر ًَثت پرستبراى اکثر ایي ثر عالٍُ

 ایي در کبر کِ ّستٌذ رٍزکبر آًْب از کوی عذُ

 سَء اثرات ثرٍز ثِ هٌجر تَاًذ هی ّب ٍضعیت

 . شَد ثْذاشتی

 

 

 

 پرستاراى براي شغلي پیشگیرانه اقذاهات از برخي

 

 کبّش ثراي ّب دست هرتت شستشَي 

 ثٌبثرایي است ضرٍري ثسیبر ّب عفًَت

 پَست کٌٌذُ هرطَة ّبي کرم از استفبدُ

 الساهی پَست خشکی از جلَگیري ثراي

 . است

 ثراي هٌبست ّبي تکٌیک یبدگیري 

 . سرسَزى صذهبت از جلَگیري

 هٌبست فردي حفبظتی تجْیسات از ّویشِ 

 از استفبدُ هبًٌذ کٌیذ استفبدُ کبر حیي در

 یب ٍ کردى تویس ثراي هٌبست ّبي دستکش

 . شیویبیی هَاد ثب کبر

 راُ ثراي طجی ٍ هٌبست کفش پَشیذى 

 . کبر هحیط در ایستبدى ٍ رفتي

 ٍ استرس کبّش ّبي تکٌیک گرفتي قرار 

 .  تٌْب ّبي هَقعیت در کبر ّوچٌیي

 

 

 کبري ًَثت ثِ هرثَط ثْذاشتی خطرات از آگبّی 

 اسبس ثر استراحت ٍ کبر ّبي سبعت تٌظین ٍ

 .  استبًذارد پیشٌْبدي الگَّبي

 در هٌبست تَْیِ ّبي سیستن ًگْذاري ٍ ًصت 

 هحیط کبر

 تبثش هعرض در سطَح ٍ هٌبثع کلیِ کٌترل 

 فیسیک هسئَل تَسط یًَیساى ّبي اشعِ

 فردي ّبي دٍزیوتري از دائن استفبدُ ٍ ثْذاشت

 . 

 اي ّستِ پسشکی ّبي ثخش در کِ پرستبراًی 

 از کِ ثیوبراًی از ٍ ّستٌذ فعبلیت ثِ هشغَل

 هی استفبدُ دارٍّب رادیَ ٍ رادیَاکتیَ دارٍّبي

 ّبي دٍرُ ثبیستی کٌٌذ هی هراقجت ، کٌٌذ

 گرفتِ فرا را پرتَّب ثْذاشت ٍ ایوٌی آهَزشی

 . ثبشٌذ

 ثبیستی کِ هَاقعی ثراي ارگًََهی اصَل رعبیت 

 گرفتي قرار هبًٌذ خبص هَقعیت یک در کبر

 گیرد قرار ّب شبًِ از ثبالتر ٍضعیت در ّب دست

 .  تکراري اعوبل اًجبم یب ٍ

 


