
 ؟است كسي چه عمل اطاق پرستار

 ياري و است شده مشخص پرستاري حرفه عنوان تحت كه است سالمتي مراقب فرد يك عمل اطاق پرستار يك
 نيازهاي كردن فراهم دار عهده عمل اطاق پرستار. باشد مي وظايفش جمله از جراحي تيم و ها جراحه به رساندن
 تمراقب مسئوليت همچنين آنها. باشد مي نياز مورد جراحي طول در كه آيتمهاي همه از نگهداري و تهيه و جراحي

 ساير اب مباشرت و همكاري همچنين. دارند عهده بر را عمل اتاق در بيمار فرد از پرستاري و سالمتي حفظ و بيمار از
 .باشد مي وظايفشان جمله از مديريت و جراحها، بيمارستان قسمتهاي

 ؟چيست شغل اين با مرتبط خطرات

 .دارد جراحي عمل با تنگاتنگي و مستقيم ارتباط عمل اطاق پرستاران براي كاري خطرات مهمترين -1
 دهاستفا از ناشي هاي ناراحتي و سوزش، ها خراشيدگي، زخم، بريدگي دچار است ممكن عمل اطاق پرستاران -2
 .گردند جراحي تيز وسايل و چاقو، سرنگها از
 .گيرند قرار راديواكتيو اشعه و داروها، بيهوشي گازهاي معرض در است ممكن عمل اطاق پرستاران -3
 ممكن كه دكنن مي استفاده عواملي از استريليزاسيون، ضدعفوني، شستشو، نظافت جهت عمل اطاق پرستاران -4

 .برساند آسيب را تنفسي سيستم و مخاطي غشاهاي، پوست است
 .شود پوست سوختگي سبب است ممكن غيره و معيوب الكتريكي تجهيزات و داغ سطوح با تماس -5
 يجابجاي و حمل خاطر به شوند( درد كمر) پشت دردهاي و اسكلتي عضالني مشكالت دچار است ممكن آنها -6

 و يفرسودگ سبب تواند مي باشد زدن قدم يا ايستاده حالت در صورتيكه در مداوم كار، وزن سنگين بيماران
 .شود ساق و زانو مشكالت

، يشيفت كار خاطر به باشند ها خستگي و اضطرابها و استرسها معرض در است ممكن عمل اطاق پرستاران -7
 سازماني و رواني فاكتورهاي ساير و كارشبانه

 پيشگيرانه اقدامات

 بلند پاشنه فاقد و( خورد نمي ليز) Non – slipمشخصه با پرستاران مخصوص كفشهاي پوشيدن( 1
 براي( سباك سفتي) آوري جمع ظرف از استفاده و دقت نهايت با تيز نوك و برنده و تيز اشياء بكارگيري( 2

 بودن دسترس در صورت در Safety needles از استفاده. شده استفاده نيدلهاي
 تعمير و ستت براي قابل كار برق يك كردن خبر، زمين به اتصال سيستم براي جريان درست گردش از اطمينان( 3

 مشكوك يا معيوب تجهيزات
 پزشكي الكتريكي تجهيزات از اي دوره بازرسي و نصب به راجع دستورالعملهاي همه اجرا و رعايت( 4
 ولوژيرادي براي كه هنگامي لباس برروي راديواكتيو تشعشع ميزان گير اندازه يك از استفاده يا قراردادن( 5

exposed عهاش با گيري قرار معرض در ميزان رساندن حداقل به براي ايمني دستورالعملهاي با مطابق. ميشود. 



 خارج و گرما استرس رساندن حداقل به براي عمل اتاق در موثر متداول عملكرد با air condition نصب( 6
 بخارات و گازها، بوها كردن

 چشم كننده پاك و شوينده ظرف يا منبع يك كردن فراهم يا تهيه( 7
 استفاده( اند دهش تهيه ديگر مواد از) نيستند التكس جنس از كه دستكشهايي از بايد التكس به حساس پرستاران( 8

 التكس منابع ساير از كردن دوري و كنند
 .هستند عفوني و آلوده كه بافتهايي و بدن مايعات، خون براي عفونت كنترل پيشگيرانه اقدامات تمامي از پيروي( 9

 و( صورت محافظ يا ها عينك) چشم محافظ، دستكشها مانند پوششها از روتين و هميشگي، عادي استفاده( 11
 بلند روپوش

 بدن مايعات و خون با احتمالي تماس از بعد پوست پوشش بدون نواحي ساير و دستها شستن( 11
 نيدلها تيزو نوك آالت با كاركردن نحوه خصوص در دستورالعملها از كردن پيروي( 12
 خصصمت يك با مشورت و همفكري و سنگين بيماران جابجايي و انتقال براي( كننده منتقل) Lifting تهيه( 13

 سنگين بيماران انتقال و نقل در ايمني براي( اي حرفه بهداشت) شغلي ايمني
 post – traumatic سندرم با معرض و تماس در كاركنان براي بايد اي مشاوره خدمات و كار روشهاي( 14

stress باشد فراهم و دسترس در. 

 شغل اين به وابسته مخاطرات

 (:اي سانحه) اي حادثه مخاطرات: الف
 -1- غيره و پزشكي آالت ابزار اشياء سقوط بعلت پاها و انگشتان به آسيب -1
 -1- اورژانسي موقعيتهاي طول در مخصوصاً خيس سطوح روي در افتادن و خوردن پا پشت، سرخوردن -2
 -2- ها يغهت با ها بريدگي و سرسوزن نوك با مخصوصاً برنده و تيز اشياء طريق از ها بريدگي و شدگي سوراخ -3
 شونده استريل اشياء داغ سطوح طريق از ها زدن تاول و ها سوختگي -4
 -4-3- معيوب كاري عايق با تجهيزات يا غلط زمين به اتصال يا معيوب تجهيزات طريق از الكتريكي شوك -5
 سنگين بيماران انتقال و نقل و حمل هنگام زياد فشار تحمل يا بدن بد پوزيشن متعاقب حاد كمردرد -6

 :فيزيكي مخاطرات: ب
 -5- راديواكتيو منابع و X-Ray گرفتن بواسطه راديواكتيو اشعه با قرارگيري معرض در -1
 :شيميايي مخاطرات: ج
 متوهگزيل، اتر، كلرايد اتيل، برومايد اتيل، هالوتان, ، N2O) مختلف بيهوشي داروهاي با قرارگيري معرض در -1

 -6-( غيره و فلوران

 مواد و ها شوينده، صابونها از مكرر استفاده بخاطر پوستي درماتيتهاي و تحريكات، سوزشها، حساسيتها -2
 غيره و كننده ضدعفوني



 عاتماي از هوا در معلق مايع ذرات و آئروسلها ذرات با قرارگيري معرض در بخاطر گلو، بيني، چشمها آزردگي -3
 -7-6- كننده پاك و شوينده

 و ئيدگلوتارالد) استريليزاسيون مايعات، داروها با مدت طوالني گيري قرار معرض در بخاطر مزمن مسمويتهاي -4
 .غيره و بيهوشي گازهاي و( غيره

 وسايل در رفته ربكا التكس منابع ديگر و طبيعي باالتكس دستكشهاي با تماس بخاطر التكس با حساسيت -5
  پزشكي

 :زيستي مخاطرات: د
 يماريهاييب بتواند شايد كه بافتي هاي نمونه با يا، بدن مايعات، خون با قرارگيري معرض در از ناشي عفونتهاي -1

 -12-11-11-9- كند منتقل را C هپاتيت و B هپاتيت، HIV مثل
 سرسوزن با شدگي سوراخ خاطر به مثالً كند منتقل فرد به را نازوكوميال بيماري يك تواند مي كه خطراتي -2
 (سل، ماالريا، سيفليس، عفوني هپاتيت: مثل)
 .گردند مي انگشتان و دست كف هرپس باعث كه عواملي -3
 .ميشوند ايجاد مشخص علت بدون، خودبخود بصورت كه خطراتي -4
 سازماني فاكتورهاي و اجتماعي – رواني، ونوميكارگ مخاطرات: ه
  ايستاده وزيشنپ در مدت طوالني كار، سنگين بيماران انتقال و نقل از ناشي خفيف كمردرد و كرفتگي، خستگي -1
 بيماران قبال در سنگين مسئوليت احساس از ناشي رواني استرسهاي -2
 افراد با تماس و كار اضافه، شبانه كار و شيفت از ناشي سختي و خانواده با روابط و مناسبات فشارهاي و استرسها -3

 .يابند نمي بهبود جراحي عمل از كه بيماراني با مخصوصاً بيمار و ناخوش

 جراحي تيم اعضاء ديگر و جراحان با فردي بين مناسبات و روابط با مرتبط و مربوط مسائل -4
 مصيب و زآمي فاجعه واقعه يا حادثه يك از زياد قربانيان، وخيم و شديد ترومايي بيماران با گيري قرار معرض در -5

 .شوند Post – Traumatic stress سندرم دچار است ممكن كه وخيم شديداً بيماران با برخورد يا و بار
 


