شزکت فاضالب تهزان

پیام ایمىی  ،بهذاشت ي محیط سیست
شماره  – 8اردیبهشت 1392
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تهیه کننذه  :بخش ایمنی ،بهذاشت و محیط زیست

بسمه تعالی

شعار ريس جهاوی بهذاشت در سال 2013

فشار خًن خًد را کىتزل ومائیذ
ريز جُاوی بُذاشت ريز تًلذ ي تأسیس سازمان جُاوی بُذاشت
) (WHOمی باشذَ .ر سال در تاریخ  7آيریل (معادل  18فريردیه) بٍ
مىاسبت سالگرد تأسیس  WHOدر سال  1948جشه گرفتٍ می شًد ي یک
زمیىٍ ای مُم از سالمت عمًمی در جُان را اوتخاب ي در وظرَا پر
روگ تر می گردد.
 WHOدر سال  2013وظر َا را بٍ کىترل فشار خًن باال معطًف
ومًدٌ است ،در جُان از َر سٍ وفر یک وفر متأثر از آن می باشىذ.
در ادامٍ مطلبی در ایه خصًص خًاَیم خًاوذ.
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فشار خًن را جذی بگیزیم
مخاطبیه  :عمًم

در ّز فزد فشار خَى را در دٍ سطح سیستَل ٍ دیاستَل اًذاسُ هی گیزًذ .اعذاد ایي دٍ سطح بِ صَرت کسز
بز حسب هیلی هتز جیَُ )ً (mmHgشاى دادُ هی شَد .طبق طبقِ بٌذی اًجام شذُ  ،فشار خَى طبیعی کوتز
اس 𝟎𝟖 𝟎𝟐𝟏 هیلی هتز جیَُ  ،پیش فشار خَى باال 𝟗𝟖  ، 𝟏𝟐𝟎 − 𝟏𝟑𝟗 𝟖𝟎 −فشار خَى باالی درجِ یک
𝟗𝟗  ٍ 𝟏𝟒𝟎 − 𝟏𝟓𝟗 𝟗𝟎 −فشار خَى باالی درجِ دٍ 𝟎𝟎𝟏 𝟎𝟔𝟏 هیلی هتز جیَُ ٍ بیشتز در ًظز گزفتِ
شذُ است.
افزادی کِ فشار خَى آًْا در هحذٍدُ پیش فشار خَى باالست ،بیشتز در هعزض خطزافشایش فشار خَى ٍ
ابتال بِ بیواری ّستٌذ .بْتزیي راُ بزای پی بزدى بِ هقذار فشار خَى ّز فزد اًذاسُ گیزی هٌظن آى با دستگاُ
فشارسٌج است .در افزادی کِ فشار خَى طبیعی ٍ کوتز اس 𝟎𝟗 𝟎𝟒𝟏 هیلی هتز جیَُ دارًذ ،حذاکثز  2سال
یکبار السم است فشار خَى آًْا اًذاسُ گیزی شَد .هقذار فشار خَى بایذ بزاساس چٌذ اًذاسُ گیزی کِ در
هَقعیت ّای جذاگاًِ ٍ در طَل یک دٍرُ سهاًی اًذاسُ گیزی شذُ است ،تعییي شَد.

اگز فشار خَى بطَر

دائوی باالتز اس حذ طبیعی باشذ ،بِ آى فشارخَى باال هی گَیٌذ .هعوَالً هبتالیاى بِ فشار خَى باال سٍدتز فَت
هی کٌٌذ ٍ شایعتزیي علت هزگ در آًْا بیواری ّای قلبی است .سکتِ هغشی ٍ ًارسایی کلیِ ًیش در ردُ ّای

بعذی ایي فْزست قزار دارًذ .غزبالگزی ،تشخیص سٍدرس ٍ کٌتزل فشار خَى باال جشء ضزٍری بزًاهِ ّای
پیشگیزی اس بیواری ّای غیز ٍاگیز هْن است .تأکیذ هی ضَد فطار خَى ّوِ افراد از  3سالگی بِ بعذ بطَر
دٍرُ ای اًذازُ گیری ضَد .فشار خَى باال علیزغن آى کِ
بِ آساًی تشخیص دادُ هی شَد غالباً بی عالهت ٍ
بسیار شایع است .بْتزیي راُ شٌاسایی آى اًذاسُ
گیزی فشار خَى تَسط دستگاُ فشارسٌج است.

عًارض شایع فشار خًن باال



فطار خَى تاال ػاهل تیواری ػزٍق وزًٍز للة ٍ ایسىوی للثی ٍ ًیش سىتِ هغشی خًَزیشی
دٌّذُ هی تاضذ ٍ ارتثاط هخثت ٍ هستوز تا آًْا دارد .اس دیگز ػَارض فطار خَى تاال ًارسایی
للثی ،تیواری ػزٍق هحیطی ،خًَزیشی تِ چطن ٍ ًارسایی ولیِ است.
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خطز تیواری للثی ػزٍلی اس  11575هیلی هتز جیَُ ضزٍع هی ضَد ٍ تِ اسای ّز افشایص فطار
خَى  2010هیلی هتز جیَُ ،خطز دٍ تزاتز هی ضَد.



افزاد دیاتتی وِ تیواری فطار خَى تاال ّن دارًذ دٍ تزاتز تیطتز در هؼزض خطز هزي ًاضی اس
تیواری للثی ػزٍلی ّستٌذ.



در افزاد فطار خًَی وِ دخاًیات هصزف هی وٌٌذ تزٍس سىتِ للثی ٍ تیواری وزًٍز للة دٍ تا سِ
تزاتز ًسثت تِ افزاد سالن تیطتز است .تزن دخاًیات تِ سزػت خطز را واّص هی دّذ.

درمان فشار خًن باال
فطار خَى باال بیواری است کِ هعوَالً در توام هذت عور ًیاز بِ درهاى دارد ٍ الزم است
بیوار ٍ خاًَادُ اٍ تحت آهَزش قرار بگیرًذ تا ًسبت بِ بیواری فطار خَى ٍ عَارض آى آگاّی
کاهل پیذا کٌٌذ  .بِ طَر کلی درهاى بیواراى هبتال بِ فطار خَى باال هعوَالً بِ صَرت ترکیبی از
درهاى غیر دارٍیی ٍ درهاى دارٍیی هی باضذ .درهاى فطار خَى سیستَلی ٍ دیاستَلی تا رسیذى بِ
حذ فطار خَى ّذف بایذ اداهِ یابذ.
عًامل مؤثز در کاهش خًن:
 .1کٌتزل ٍسى :واّص ٍسى ،یىی اس هؤحزتزیي درهاى ّای غیز دارٍیی تزای هثتالیاى تِ پزفطاری خَى هی تاضذ.
 .2فعالیت جسوی :فؼالیت ّای َّاسی هاًٌذ ٍرسش ٍ فؼالیت ّایی وِ سهاى اًجام آًْا ًسثتاً طَالًی تز هی تاضذ ٍ
تا ضذت هتَسط اًجام هی ضًَذ اس طزیك وٌتزل ٍسى تاػج واّص فطار خَى هی ضًَذ.
 .3کاّش هصزف ًوک (سذین)ً :وه در افشایص فطار خَى تسیاری اس افزاد تأحیز دارد .هصزف سیاد سذین تاػج
افشایص فطار خَى هی ضَد.
 .4هصزف پتاسین ٍ کلسین :پتاسین ّن در پیطگیزی ٍ ّن در درهاى پزفطاری خَى هؤحز است .تزای افشایص
هصزف پتاسین تَصیِ هی ضَد هیَُ ّا ،سثشی ّا ،حثَتیات ٍ غالت استفادُ ضًَذ .هَس ،سردآلَ ،اًجیز ،گزیة فزٍت،
ّلَ ،اًگَر ٍ آلَ ،هیَُ ّایی سزضار اس پتاسین ّستٌذ وِ در واّص فطار خَى تاال هؤحزًذّ .وچٌیي هصزف لثٌیات
ون چزب تا تأهیي ولسین هَرد ًیاس تِ واّص فطار خَى ووه هی ًوایذ.
 .5هٌیشیَم  :دریافت همادیز هٌاسثی هٌیشیَم اس طزیك هٌاتغ غذایی هخل سثشیجات تا تزي سثش تیزُ ،هغشّا ،حثَتیات،
ًاى ٍ غالت سثَس دار ٍ غذاّای دریایی تَصیِ هی ضَد.
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 .6کاّش هیشاى هصزف چزبی :اس آًجا وِ پز فطاری خَى ٍ تیواری ّای للثی ٍ ػزٍلی در تیطتز هَارد تا ّن
ایجاد هی ضًَذ ٍ ّوچٌیي واّص هصزف چزتی در واّص ٍسى هؤحز است ،پس چزتی تؼٌَاى یه ػاهل تغذیِ ای
در ایجاد تیواری هؤحز است.
 .7هصزف بزخی غذاّا :اس هصزف غذا ّای ضَر اس جولِ گَضت ًوه سَد ضذُ ،وٌسزٍیّ ،وثزگزی ،سَسیس ٍ
والثاس تِ دلیل سطح تاالی سذین آًْا ،سثشی ّایی وِ در آب ًوه وٌسزٍ ضذُ اًذ ،چیپس ،پفه ،خیارضَر ،هاّی
ّای ضَر ٍ دٍدی ٍ سایز غذاّای فزآٍری ضذُ تایذ اجتٌاب ضَدّ .وچٌیي هصزف غذاّای چزب ٍ اًَاع سس ّا ًیش
تایذ هحذٍد ضَد.
 .8هصزف گَشت سفیذ :خَردى گَضت ّای سفیذ هاًٌذ هزؽ ٍ هاّی طثخ ضذُ تذٍى ًوه تزای افزاد دچار فطار
خَى تاال تَصیِ هی ضَد.
 .9عذم هصزف الکل :تیواراى هثتال تِ فطار خَى تاال اس هصزف الىل خَدداری وٌٌذ سیزا الىل اس هَادی است وِ
تاػج افشایص فطارخَى هی ضَد.
 .10هصزف ٍیتاهیي ث :هزوثات ،تَت ّا ٍ سثشی ّای دارای تزي سثش ،هٌاتغ خَب ٍیتاهیي ث ّستٌذ ٍ دریافت ون
ایي ٍیتاهیي تا فطار خَى تاال ارتثاط دارد.
 .11هصزف رٍغي سیتَى :هی تَاًذ تِ سالهت للة ٍ وثذ ووه وٌذ تا داضتي خاصیت واٌّذگی فطار خَىً ،یاس
افزاد تِ استفادُ اس دارٍّای پاییي آٍرًذُ فطار خَى را ووتز هی وٌذ.
 .12عذم استعوال دخاًیات :هحصَالت دخاًی حاٍی هَادی است وِ فطار خَى را تاال هی تزد .فطار خَى تاال
هیشاى هزي ٍ هیز را افشایص هی دّذ .تٌاتزایي تزن دخاًیات تاػج واّص فطار خَى تاال هی ضَد.
فشار خًن پاییه
فطار خَى پاییي  ،تیواری افزادی است وِ هیشاى فطار خَى آًْا  6090یا ووتز گشارش ضَد .ایي افزاد در خطز سزدرد
 ،گیجی  ،اختالل دیذ ،تَْع ٍ ضؼف ػوَهی ّستٌذ .اگز فزدی هثتال تِ فطار خَى پاییي تاضذ در تزاتز یىسزی اس
ػَاهل پزفطاری خَى ًظیز خَردى ًوه تِ هیشاى فزاٍاى ً ،خَردى همادیز وافی هیَُ ٍ سثشیجات ٍ داضتي اضافِ ٍسى
هصَى هی تاضذ .اها گاّی فطار خَى پاییي هی تَاًذ تا ػالئن ٍ ًطاًِ ّایی ّوزاُ تاضذ.
فطار خَى پاییي هؼوَالً ػالهتی ًذارد ٍ در ایي صَرت تِ درهاى ّن ًیاسی ًیست اها در هَاردی واّص هیشاى فطار
خَى هی تَاًذ تا تزٍس اختالل در گزدش خَى تِ هغش ٍ سایز ارگاى ّای حیاتی ّوزاُ تاضذ در ًتیجِ ػالیوی چَى
سزگیجِ ٍ ضؼف تزٍس هی وٌذ.
اس ًطاًِ ّای فطار خَى پاییي هی تَاى تِ سزدرد سثه  ،اختالل دیذ  ،گیجی  ،احساس تَْع  ،ضؼف ػوَهی ٍ افت
فطار خَى ٍضؼیتی یا ارتَستاتیه اضارُ وزد.
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برای اوذازٌ گیری صحیح فشار خًن رعایت وکات زیر ضريری است:


 30دقیقٍ قبل از اوذازٌ گیری فشار خًن ،سیگار ،چای ي قًٌُ ي یا سایر وًشیذوی َای اورشی زا
استفادٌ وکىیم.



 30دقیقٍ قبل از اوذازٌ گیری فشار خًن ،فعالیت بذوی شذیذ وذاشتٍ باشیم.



واشتا وباشیم.



قبل از اوذازٌ گیری فشار خًن مثاوٍ خالی باشذ.



َمیشٍ اوذازٌ گیری فشار خًن در يضعیت وشستٍ یا دراز کشیذٌ اوجام شًد.



در حالت آرام پشت خًد را تکیٍ دَیم.



دستی کٍ قرار است فشار خًن از طریق آن اوذازٌ گیری شًد را ريی تکیٍ گاٌ قرار دَیم.



از خم کردن ي مشت کردن دست خًدداری کىیم.



بُتر است فشار خًن از دست راست اوذازٌ گیری شًد.



در حیه اوذازٌ گیری بایذ ساکت ي بی حرکت باشیم.



آستیه لباس بایذ وازک ي بٍ اوذازٌ کافی گشاد باشذ تا بر ريی بازي فشار ویايرد.



اگر داريی فشار خًن مصرف می کىیم ،بُتر است فشار خًن در حالت ایستادٌ ي یا دراز کشیذٌ ویس
اوذازٌ گیری شًد.



زاوًَا را در حالت آيیسان قرار وذَیم ي زیر پا تکیٍ گاٌ داشتٍ باشذ.



برای اوذازٌ گیری فشار خًن بایذ از دستگاٌ فشارسىج دارای بازيبىذ مىاسب با دير بازي استفادٌ
کرد.



کیسٍ فشار خًن حذيد دي اوگشت (  2تا  3ساوتیمتر) باالی چیه آروج بستٍ شًد .از باد کردن مکرر
بازيبىذ بذلیل تأثیر بر مقذار فشار خًن خًدداری کىیم.



در صًرتیکٍ ویاز است بٍ طًر مىظم فشار خًن خًد را اوذازٌ گیری کىیم ،بُتر است َر ريز در یک
زمان مشخص ،ایه کار را اوجام دَیم.



اگر فشار خًن خًد را چىذ بار اوذازٌ گیری می کىیم بیه َر بار اوذازٌ گیری ،یک دقیقٍ صبر کىیم
لًلٍ الستیکی دستگاٌ فشارسىج وبایذ گرٌ یا پیچ بخًرد.



در افراد مسه فشار خًن بایذ از َر دي دست گرفتٍ شًد ي اگر فشار خًن متفايت بًد مقذار
فشاری کٍ باالتر است را در وظر بگیریم.
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ريس جهاوی ایمىی ي بهذاشت محیط کار ،بز
تمامی مهىذسیه که با بذل لحظه لحظه
عمزشان به کارگزان بهتزیه ريسی (سالمتی)
را هذیه می دهىذ  ،مبارک.
( 28آيریل -2013معادل  8اردیبهشت )1392

شعار ساسهاى ( ILOساسهاى جْاًی کار):
پیشگیزی اس بیواریْای شغلی
(ساالًِ حذٍد  2هیلیَى ًفز اس کارکٌاى بز اثز ًاراحتی ّای قلبی فَت هی کٌٌذ ).

جبلب است بذاًین طبق آهبر سبسهبى  ILOتٌْب حذٍد  %14اس هزگ ّب در هحیط کبر ًبضی اس
حَادث هی ببضذ ٍ حذٍد  %86آى ًبضی اس بیوبری ّبی ضغلی است کِ پٌْبى ّستٌذ .پس
ببیستی فزاتز اس رفع هَارد ًبایوي قذم بزدارین ٍ در صٌعت خَد در رفع هَارد غیزهٌطبق بب
اصَل بْذاضتی ًیش کَضب ببضین.
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بُداشت حزفٍ ای در ایزان اس گذشتٍ تا امزيس
مخاطبیه  :عمًم (عالقمىذان)

شزيع فعالیت َای رسمی بُداشت حزفٍ ای در ایزان بٍ سال َ 1325مشمان با تشکیل يسارت کار ي امًر
اجتماعی بز می گزدد  .در سال  1337قاوًن کار با تغییزاتی بٍ تصًیب رسید کٍ در ایه قاوًن يظایف
مزبًط بٍ ایمىی ي بُداشت کار بٍ تشکیالتی بٍ وام ادارٌ کل باسرسی کار محًل گزدید .

ایي ٍضعیت تب سبل  1362اداهِ داضت تب ایٌکِ پس اس بزگشاری جلسبت کبرضٌبسی ًْبیتبً بب هصَبِ 1362/10/3
ّیئت دٍلت ٍظبیف هزتبط بب سالهت ضبغلیي ٍ بْذاضت کبر بِ ٍسارت بْذاضت درهبى ٍ آهَسش پشضکی
هحَل گزدیذ کِ در ایي رابطِ بالفبصلِ در ٍسارت هذکَر ٍاحذی تحت عٌَاى ٍاحذ بْذاضت حزفِ ای در دفتز
خذهبت بْذاضتی بَیژُ تحت سزپزستی هعبًٍت اهَر بْذاضتی تأسیس ٍ پس اس گذضت چٌذ سبل ٍاحذ هذکَر
بِ صَرت هستقل ٍ تحت عٌَاى ادارُ کل بْذاضت حزفِ ای تَسعِ یبفت .

ادارُ کل بْذاضت حزفِ ای در آى سهبى هسئَلیت حفظ ٍ صیبًت اس ًیزٍی کبر ٍ ارتقبء سالهت ضبغلیي در
سزاسز کطَر را عْذُ دار گزدیذ تب ایٌکِ بب تصَیب قبًَى کبر جذیذ در آببى هبُ سبل  ٍ 1369بِ استٌبد هبدُ 85

ٍ تبصزُ یک هبدُ  96ایي قبًَى ٍ ،سارت بْذاضت  ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی عْذُ دار بزًبهِ ریشی ،کٌتزل ٍ
ارسضیببی ٍ ببسرسی در سهیٌِ بْذاضت حزفِ ای ٍ درهبى کبرگزاى گزدیذ ٍ بِ هَاسات آى ٍسارت کبر ٍ اهَر
اجتوبعی اهَر ًظبرت بز اجزای صحیح آئیي ًبهِ ّب ٍ دستَرالعول ّبی حفبظت فٌی  ،آهَسش هسبئل ایوٌی فٌی
ٍ رسیذگی بِ حَادث ًبضی اس کبر را بِ عْذُ گزفت .
در حبل حبضز  ،هسئَلیت ًظبرت ٍ رسیذگی ٍ اجزای بزًبهِ ّبی بْذاضت حزفِ ای ٍ درهبى کبرگزاى در کطَر
بِ عْذُ هزکش سالهت هحیط ٍ کبر ٍسارت بْذاضت ٍ درهبى ٍ آهَسش پشضکی هی ببضذ .
بُداشت حزفٍ ای اس دیدگاٌ ساسمان جُاوی بُداشت
بِ استٌبد اعالهیِ کٌفزاًس بیي الوللی عبلی ریَ در سبل  1992هیالدی تَسعِ پبیذار بِ عٌَاى یک استزاتژی بزای
تأهیي ًیبسّبی جبهعِ  ،بذٍى ایجبد آثبر سَء بز بْذاضت ٍ سالهت ٍ هحیط سیست ٍ بذٍى بِ خطز اًذاختي
قببلیت ّبی تَلیذ در آیٌذُ جْبى  ،تبییي گزدیذ ٍ اعالهیِ هذکَر بز ًقص هحَری اًسبى در تَسعِ پبیذار تأکیذ
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ًوَدُ ٍ اٍ را هستحق بزخَرداری اس یک سًذگی ببرٍر ٍ سبلن ٍ ّوبٌّگ بب طبیعت هی داًذ

ٍ لذا بْذاضت

حزفِ ای بِ عٌَاى عٌصزی پبیِ اس اصَل ٍ هقزرات تَسعِ پبیذار هی ببضذ .
عىايیه بُداشت حزفٍ ای
رضتِ بْذاضت حزفِ ای در طَل دٍ دِّ گذضتِ اسبهی هتعذدی را اس قبیل

ایمىی صىعتی  ،بُداشت کار ،

بُداشت صىعتی ي حفاظت فىی دارا بَدُ است  .در سبل ّبی اخیز حَسُ فعبلیت آى تَسعِ یبفتِ ٍ در اصل بِ
کلیِ هطبغل حزفِ ای در سطح کطَر گستزش یبفتِ ٍ ّن اکٌَى بب ًبم ٍ عٌَاى

"بْذاضت حزفِ ای " در صٌبیع

هختلف فعبلیت هی ًوبیذ .
فعالیت َای عمدٌ ي اساسی بُداشت حزفٍ ای
افراد ضاغل در حرفِ ّای هختلف هوکي است در هَاجِْ با عَاهل زیاى آٍر ( فیسیکی ،ضیویایی،
ارگًََهیکی ٍ بیَلَشیکی) ٍ تْذیذ کٌٌذُ ضغل خَد بِ ٌّگام کار قرار گرفتِ ٍ سالهتی آًاى بِ
خطر بیفتذ  .اًساى در هَاجِْ با ایي عَاهل خطرًاک تا حذٍدی هقاٍهت ًوَدُ ٍ در برخی هَارد
اختالالت ًاضی از ٍرٍد آًْا بِ بذى در اثر دٍر ضذى از هحیط آلَدُ رفع هی گردد  .در صَرت تذاٍم
هَاجِْ ٍ یا هَاجِْ ضذیذ با عَاهل بیص از حذ هجاز  ،تٌص جسوی یا رٍاًی در فرد ضاغل ایجاد
هی ضَد کِ بِ آى بیواری ضغلی ٍ یا بیواری ًاضی از کار گفتِ هی ضَد .علن بْذاضت حرفِ ای
ضوي ضٌاسایی خطرات ٍ عَاهل زیاى آٍر هحیط کار ٍ ارزضیابی آًاى اقذام در سالن ًوَدى
ضرایط هحیط کاری ٍ کٌترل عَاهل زیاى آٍر هحیط کار با رٍش ّای هٌاسب فٌی ٍ هٌْذسی ٍ
هذیریتی هی ًوایذ .

سودگی ي کار ایمه ي بُداشتی در دستان خًدتان است
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