
ی را ندگان   ھدا ت  غ 

    ٨٨تابستان 
ابوالحسن ایزدي : تھیھ كننده   

پر نوشی ادرار مکرر و زیاد و افزایش اشتها عالئم اصلی : عالئم 
دیابت میباشند یک نگرش غلط که در جامعه ما وجود دارد این 

است که افراد فکر میکنند مصرف تریاك و مواد مخدر در کنترل 
دیابت مفید میباشند در صورتی این مواد  هیچ کمکی به کنترل 

 .دیابت نمی کنند
 :فشار خون

کاهش فشارخون منجر به  سرگیجه و کاهش هوشیاري میـشـود   
عوامل متعددي مانند تغذیه ،روش زنـدگـی، فـعـالـیـت           :  درمان

ورزشی ودرمان دارویی درمان و کـنـتـرل فشـار خـون مـوثـر              
 .میباشند 

 :سرو صدا چیست
از نظر روانشناسی عبارتست از یک صوت نامطلوب و ناخواسته 

 که براي گوش ناخوشایند است
  

 
 :عوارض ناشی از سروصدا

 افزایش میزان فشار خون
 کاهش میزان خواب

 اختالل در سیستم شنوایی

 استرس و ناراحتی عصبی و روانی

 سرگیجه و سردرد 

 وزوز کردن گوش

 افت شنوایی موقت یا دائم

دانشگاه علوم پزشکی  استان فارس مرکز بهداشت شهرستان مرودشت    واحد بهداشت حرفه اي 

 :علت افت شنوایی و انواع آن 
تماس  دائمی افراد شاغل با صداي بـاالتـر از       

 حد مجاز
 :صداي باالتر از حد مجاز طبق استاندارد ایران 

 .ساعت کاري میباشند  8در مدت  ٨۵dbصدایی است که باالتر از 
شنوایی فرد پس از قطع تمـاس بـا     :  افت شنوایی موقت

 .صداي باالتر از حد مجاز به حالت اولیه بر میگردد
 :کري دائم 

اگر زمان تماس فرد با صدا طوالنی شود فرد پـس    
از ترك محیط کار شنوایی اش را باز نمی یابد  که این نـوع  افـت         

 .شنوایی را دائم  گویند
 :راه هاي پیشگیري

پیشگیري از بیمار یهاي کري شغلی شامل دو مرحله میباشد که ابتدا 
کنترل هاي مهندسی صدا و در نهایت استفاده از وسایـل حـفـاظـت       
فردي میباشد با انجام آزمون هاي منظم شنوایی سنجی مـیـتـوان از      

 .ناشنوایی برگشت ناپذیر پیشگیري نمود
 :خواب آلودگی 

تا  7خواب یک نیاز ضروري است که هر فرد در یک شبانه روز بین 
ساعت به خواب احتیاج دارد اقدامات مناسب در خواب آلـودگـی    8

 :حین رانندگی
ساعت قبل از خواب از مصرف قهوه و چاي ،کشیدن سیگار  4تا  3-

 و مصرف الکل پرهیز کنید 
 ساعت در روز رانندگی نپردازید  10تا  8حتی المقدور بیش از 

یکی از علل اصلی تصادفات در جاده ها خواب الودگی است  ساعات 
صبح بدتریت زمان از نظر خواب آلودگیـسـت  و        5نیمه شب تا  1

بعد از ظهـر اسـت چـون         4تا 1دومین زمان خواب آلودگی نیز اط 
پس از صرف ناهار خون رسانی به مغز کم میشود و فـرد احسـاس     

 .خواب آلودگی میکند
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 :سالمت شغلی در رانندگان حرفه اي 
حمل و نقل امروزه یکی از اجزاي  مهم اقتصـاد مـلـی مـحـسـوب           
میشود و بدلیل نقش مهم زیر بنایی تاثیر فراوانی بر رشد اقتصادي 
دارد، تقریب نیم میلیون  نفر در ایران شغل رانندگی را بـعـنـوان      
حرفه اصلی خود برگزیده و نقش اساسی در حمل و نـقـل کـاال و        
مسافر را در کشور دارند شغل رانندگی همانند برخی شـغـل هـا        
بدلیل سختی  خود ممکن است سالمت شاغلین را به خطر  بیندازد 
سالمت رانندگان هم به دلیل  مواجه با عوامل زیان آور و هم بدلیل 
سوانح و حوادث جاده اي میتواند مورد تهدید واقع شـود در پـی       
تصادفات جاده اي نه تنها صدمات مالی هنگفتی به  افراد مختلف از 
جمله صاحبان وسائل نقلیه  و صاحبان کاال ودر واقع بـه اقـتـصـاد         
جامعه وارد کند بلکه مهم تر از همه اینها جان انسانها را بـعـنـوان      
منابع انسانی صنعت  حمل و نقل و سرمایه ارزشمند هر کشور را به 

 مخاطره می اندازد 
مهم ترین عامل حوادث خطاي انسانی میباشد حفظ و ارتقا سالمت 
 رانندکان میتواند نقش ارزنده اي در کنترل این معضل داشته باشد 

سالمت رانندگان با طرح دوره اي معاینات سالمت شغلی نقش 
مهمی در شناخت وپیشگیري از عوارض مهم وبیماري هاي 

 .برگشت ناپذیر خواهد داشت 
 :بنابراین عوامل را به هفت دسته تقسیم میکنیم

 :که در ادامه به توضیح برخی از آنها می پردازیم 
 )فیزیکی شیمیایی و بیولوژي(عوامل زیان آور 

 اختالالت اسکلتی عضالنی

 رانندگی و بیماري هاي شایع

 استرس شغلی

 سالمت و تغذیه وبیماري هاي واگیر دار

 خواب الودگی

 مصرف دارو مواد اعتیاد آور

 :نور خورشید
در مناطق گرمسیري باعث عوارض پوستی و چشمی 

سبب پیري  uvمیشود از طرفی بدلیل دارا بودن اشعه 
زود رس پوست و سرطان هاي پوستی میشود 

بنابراین استفاد ه از لباس هاي آستین بلند و 
سفید کاله لبه دار و کرم هاي ضد آفتاب و 
عینک آفتابی استاندارد از اثرات مضر نور 

 خورشید جلوگیري نمود
 :اختالالت اسکلتی عضالنی و کمر درد 

 :قسمتهاي مختلف عضالنی
مفاصل و استخوانبندي رانندگان بدلیل شرایط 

کاري رانندگان بویژه بعلت نشستن طوالنی مدت 
در یک وضعیت ثابت و درگیر بودن مداوم دستها و پاها در حین 

رانندگی ممکن است  دچار مشکالت متعددي بشود این اختالف در 
نواحی مختلف بدن از جمله گردن ،شانه، مچ دست زانو و ستون 

 .فقرات کمتري رخ می دهد 
 علل شغلی کمر درد

 ایستادن یا نشستن طوالنی مدت   -1
تواند احتمال ابتالء به  لرزش بیش از حد ماشین می:.  ارتعاش -2

 .کمردرد را افزایش دهد
ها  بعضی وقت: جابجایی اجسام سنگین -3

یا   به عنوان مثال هنگام تعویض الستیک،
تعمیرات اولیه ماشین راننده مجبور به 
حمل دستی اجسام سنگین مانند چرخ 

ماشین، چک و یا قطعات مختلف ماشین 
 . باشد می

 چگونه پیشگیري از کمردرد
هاي به ظاهر ساده ولی موثر در پیشگري از کمـردرد   ـ یکی از روش

بدین معنی که تـا  .  در شغل رانندگی تنظیم صحیح برنامه کاري است
دهد، برنامه کاري رانـنـدگـی بـایـد           آنجا که شرایط کاري انجام می
هاي طوالنی با فواصل اسـتـراحـت بـه        طوري تنظیم شود که رانندگی

روز کار پشـت     5براي مثال بجاي .  هاي مجزا از هم تبدیل شود تکه
سرهم و دو روز استراحت بهتر است این دو روز استراحت در داخل 

روز مناسب کاري توزیع شده و از روزهاي کاري پشت سر هم و    5
سعی کنید در صورت امکان بدنبال هر سـاعـت   .  مداوم اجتناب نمود

رانندگی چند دقیقه کوتاه ماشین را متوقف کرده و از ماشین پـیـاده   
 . شوید

مـهـمـتـریـن      .  بـاشـد     ـ روش دیگري مناسب بودن صندلی می
ویژگی یک صندلی خوب از نظر پیشگري از ابتالء به کمـردرد  

 . قابل تنظیم بودن صندلی است
روش دیگر حمل بار با استفاده از فشار بروي پاها به جـاي سـتـون        

 فقرات میباشد 
 :بیماري هاي شایع  عمومی در بین رانندگان

قند خون یک ماده مغزي و ضروري اسـت  : دیابت  یا قند خون
 که بعنوان غذا براي سلولهاي بدن الزم است 
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