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یسالمتی و بیمار  

 مقدمھ

تندرستی و سالمتی موھبتی الھی است کھ باید با رعایت نکات مناسب بھداشتی و فنی در حفظ و نگھداری از آن 
.کوشا باشیم  

کشور ایران در طول ھزاران سال فرھنگ و تمدن خود،مذاھب و آداب و رسوم مربوط بھ خود را داشتھ و وجود 
.مھم واصلی در ساخت تاریخ کشورمان بوده است بھداشت در این سالھا از عوامل  

WHO) ١٩۴٨در سازمان ملل بھ تصویب رسید و از سال    میالدی اساسنامھ سازمان جھانی  ١٩۴۶در سال 
(بھداشت  

.عضو دارد ١۶٠میالدی بھ اجرا در آمد کھ در حال حاضر بیش از   

شخصی کھ از سالمتی کامل برخوردار است، در برابر حوادث توانا و بردبار میماند و میتواند بار  :تعریف سالمتی
.سختیھای گوناگون زندگی را با نیرو و توانایی جسمی و روانی خود تحمل کند  

 سازمان جھانی بھداشت سالمتی را تامین رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نھ فقط نبودن بیماری و نقص
.عضو تعریف کرده است  

ُبعد اجتماعی -٣ُبعد روانی  - ٢ُبعد جسمانی  -١ :ابعاد سالمتی  

.علم وھنر دستیابی بھ سالمتی را بھداشت گویند :تعریف بھداشت  

بیماری حالتی ناخوشایند، دارای نشانھ ھا و خصوصیات مشخص، کھ ممکن است ھمھ یا قسمتی از : تعریف بیماری
.بدن را فرا گیرد  

آثار و عوارض ناشی از بیماری، از دست رفت وقت نیروی کار، ھزینھ مصرف  :ل اولویت بھداشت بر درماندالی
دارو و درمان، آثار نامناسب دارو بر روی انسان و برخی مسایل دیگر، اولویت بھداشت بر درمان را آشکار 

.مینماید  

 

 کار و ایمنی کار

 

فرد بھ عنوان یك شغل انجام میدھد تا درامدي داشتھ باشد تعریف در زبان عامیانھ كار بھ صورت آنچھ كھ : كار
میشود ولي بھ عبارت دقیق تر، كار عبارتست از استفاده از جسم و فكر یك فرد براي انجام یا ساختن چیزي بھ شرط 

.اینكھ جنبھ استراحت و بازي نداشتھ باشد  

:ایمني كار  

ایین آمدن كیفیت آن و پث كاھش میزان محصول یا نتیجھ كار و ایمني كار یعني تالش براي جلوگیري از آنچھ باع
یشگیري از پامروزه ایمني كار بھ صورت مختلفي چون . ھدر رفتن نیرو و تالشھاي صرف شده در انجام كار میگردد

تعاریف یكي از بھترین . حوادث یا داشتن سطح قابل قبول ریسكھاي مختلف موجود در انجام كار تعریف شده است
ارت است از میزان یا درجھ فرار از خطرات قسمت اصلي در این تعریف، فرار از خطرات میباشد و كلمھ میزان یا عب

.درجھ براي تعیین محدوده و مرز بكار رفتھ است  
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:تعریف خطر  

مشخصات بالقوه یا ذاتي یك فعالیت، وضعیت یا شرایط محیطي را بتواند پیامدھاي ناگوار و مضر داشتھ باشد خطر 
:خطر داراي انواع مختلفي است كھ از آن جملھ میتوان بھ خطرات زیر اشاره كرد. مینامند  

:انواع خطر  

مانند تغییر فاز، انتقال گرما، تبخییر و ایجاد سرما:خطرات فیزیکی -١  

مانند قابلیت اشتعال،قابلیت انفجار، ناپایداری و میل ترکیبی فراوان:خطرات شیمیایی -٢  

ھرماده شیمیایی یا ھر ماده دیگری کھ طبق مدارک علمی موجود میتواند درھنگام : ننده سالمتیخطرات تھدید ک -٣
از جملھ مواد شیمیایی مزبور . قرارگیری انسان در معرض آن اثرات سوء آنی یا دراز مدتی در سالمتی داشتھ باشد

، مواد حساسیت زا، موادی کھ بھ کبد مواد سمی مواد تحریک کننده، مواد خورنده: میتوان بھ انواع زیر اشاره کرد
صدمھ میرسانند، موادیکھ کھ روی سلولھای عصبی اثر دارند، موادی کھ بھ کلیھ ھا آسیب میرسانند، موادیکھ کھ در 

. مکانیسم تولید خون اثر سوء دارند، مواد آسیب رسان بھ ریھ ھا، پوست و چشم ھا  

:برنامھ کنترل خطرات  

د مرحلھ زیر تشکیل میشود کھ بھ ترتیب آمده اند و باید ور مورد ھرخطر بھ ترتیب برنامھ کنترل خطرات از چن
عنوان شوند یعنی اول مرحلھ یک از اعمال کنترلی مورد توجھ قرار گیرد و اگر خطر قابلیت اجرای مرحلھ اول را 

.نداشت در مورد آن مرحلھ دوم اجرا شود  

یا حدف خطر از بین بردن -١  

اول باید تالش کرد کھ بھ ترتیبی خطر از بین برده شود ویا حذف گردد و معموًال باخطر دیگری برا یکنترل ھرخطر 
.کھ تاثیر کمتری دارد جایگزین شود  

محدودسازی خطر -٢  

.وقتی کھ نمیتوان خطر را از بین برد باید سعی نمود بھ نوعی خطر محدود گردد  

باشد و ھم از نظر زمانی و ھم گروه افرادیکھ در معرض خطر محدودسازی میتواند از نطر جغرافیایی باشد و مکانی 
مثًال عدم صدور مجوز صنعتی برای اطراف شھرھا و  ایجا د شھرکھای صنعتی و ممنوع . قرار دارند عملی گردد

ساختن ورود افراد متفرقھ بھ داخل انبار مواد شیمیایی و بالخره اجرای عملیات تعمیرات و نگھداری در شیفت روز 
.انواع محدودسازی خطر میباشن از  

استفاده از طرحھا و دستگاھھای ایمنی -٣  

دستگاھھای ایمنی ھمانطئر کھ از نام آنھا پیداست دستگاھھایی ھستند کھ ایمنی سیستمرا فراھم منمایند ودارای 
:انواع متعددی میباشند کھ بھ عنوان نمونھ بھ چند نوع زیر اشاره میشود  

 

(FSD) کھ بھ خاطر خطر از بین میروند دستگاھھایی -١-٣  

این دستگاھھا بھ ھنگام خطر از کار می افتند یا بھ عبارت بھتر متوقف میشوند و سیستم را در حالت ایمن نگھ 
بھ عنوان نمونھ بھ فیوز برق در ورودی ساختمان یا دستگاه اشاره کرد کھ بھ محض بروز اشکال در . میدارند

وقتی فیوز عمل کرد برق ساختمان یا دستگاه بھ . نجات سیستم یا دستگاه میشودسیستم برق رسانی میسوزد وباعث 
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بعضی از این نوع دستگاھھا    . از نوع انفعالی مینامند کلی قطع و کار دستگاه  FSD متوقف میشود بھ ھمین دلیل
  فیوز و انواع آنرا دستگاھھای

میکنند وباعث متوقف شدن کامل کار سیستم ھستند کھ گس از عملکرد،کار سیستم را در حداقل ایمن، حفظ 
.  نمیگردند .از نوع عملیاتی مینامند      FSD آنھا را دستگاھھای 

قفل ھای ایمنی  - ٢-٣  

قفلھایی کھ خطر را در داخل بھ صورت محبوس نگھ میدارند و اجازه نمیدھند کھ در معرض  :قفلھای درونی -الف
.قفسھ مخصوص و قفل کردن درب آنمثل قرار دادن سموم در یک ھود ویا  باشند  

کلیدھای . قفلھایی کھ برعکس نوع اول خطر را در بیرون نگھ داشتھ و اجازه ورود نمیدھند  :قفلھای بیرونی -ب
برق ضد انفجار از این نوع قفلھا بھ حساب میآیند کھ در محیطھای دارای گازھای قابل انفجار و اشتعال نصب 

.میگردد  

لھاییکھ بصورت خودکار و با بروز یک خطر، جریان باال دستی یا کار سیستم را در باال دست قف: قفلھای خودکار -ج
مثًال در دیگھای بخار این نوع قفل با کم شدن جریان آب ورودی بھ دیگ . متوقف میسازند تا خطری بھ وجود نیاید

را میبندد و از باال رفتن بیش از حد  کھ خطر انفجار را بھ دنبال دارد بھ طور خودکار شیر فلکھ گاز ورودی بھ مشعل
  .درجھ حرارت در داخل دیگ جلوگیریمیکند

دستگاھھای تن بھ ضرر کم دادن - ٣-٣  

مثًال      . این دستگاھھا باعث میشوند کھ با وارد شدنیک ضرر و زیان کم از ضرر و زیانھای بزرکتر جلوگیری شود
کھ در مخازن یا ظروف تحت فشار نصب میشوند و بھ محض باال رفتن فشار داخل        Rupture disk صفحاتی بھ

 نام 

مخزن از حد مجاز ترکیده و فشار را در مسیر خاصی آزاد میسازند و بدین ترتیب از انفجار مخزن تحت فشار 
.جلوگیری مینمایند  

مانیتورھا - ۴-٣  

رای نشان دادن وضعیت یک فرایند، طراحی و نصب میشوند و در جھت بھبود کیفی با اینکھ بسیاری از مانیتورھا ب
کار و محصول آگاھی ھای الزم را در اختیار انسان قرار میدھند ولی تعداد زیادی از آنھا ھم شرایت و موقعیت ھای 

بھ عنوان مثال . مایدپیش آمده خطرناک را بھ انسان نشان میدھند تا با اقدامات الزم از وقوع حادثھ پیشگیری ن
کیلومتر شمار در سرعتھای پایین یک مانیتور بھ منظور اھداف تکنیکی است تاراننده با دیدن سرعت ماشین و 

موتور بھ موقع دنده عوض کند و استفاده بھینھ از موتور داشتھ باشد ولی ھمین مانیتور در سرعت ھای باالتر از 
ایمنی عمل میکند و بھ راننده پیش آمدن حالت خطرناک را نشان میدھد کیلومتر در ساعت بھ عنوان یک دستگاه ٨٠

.و ھیچگونھ کار تکنیکی را دنبال نمی نماید  

 

 

دستگاھھای ھشدار دھنده - ۵-٣  

از آنجاییکھ انسان بھ دالیل مختلفی نظیر فراموشکاری،خواب آلودگی و بی توجھی در بسیاری از مواقع بھ 
خطرناک پیش آمده را متوجھ نمیشود ھمیشھ در کنار مانیتورھا ھشدار دھنده  مانیتورھا توجھ نکرده و حاالت

. ضرورتًا نصب میشوند تا توجھ انسان را بھ حاالت و موقعیتھای خطرناک نشان داده شده توسط مایتورھا جلب نماید
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ط  کار ورسیدن مثًال در  صنایع شیمیایی بھ محض باال رفتن مقدار گازھای خطرناک در داخل دستگاھھا یا محی
ھشدار دھنده . عقربھ ھای بھ نزدیک حاالت خطرناک ھشدار دھنده صوتی عمل کرده و توجھ انسان را جلب مینماید

.ھای بینایی بھ صورت روشن شدن المپ یا چشمک زدن المپ عمل می کنند  

استفاده از طرحھای فرار و بقاء  -۴  

حادثھ بودند و اصطالحًا اعمال کنترلی قبل از وقوع  سھ مرحلھ فوق مخصوص جلوگیری از تبدیل شدن خطر بھ
حاال بھ سھ مرحلھ دیگر برنامھ کنترل خطر پرداختھ میشود کھ بھ منظور کاھش پیامدھای تبدیل شدن . نامیده میشوند

ھدف در این مراحل کااھش تا . خطر بھ حادثھ میباشند و اصطالحًا بنام اعمال کنترل بعد از وقوع خوانده می شوند
حد امکان پیامدھای حوادث میباشد کھ در چھار بخش صدمات جزئی، صدمات ناتوان کننده، بیماریھای ناشی از کار 

.و خسارات مالی خالصھ شده اند  

طرحھای فرار و بقاء بھ آن منظور طراحی، ساختھ و نصب می شوند کھ انسان بتواند بھ محض وقوع حادثھ خود و 
بھترین مثال برای اینگونھ طرح ھا راھھای . یزات را از مھلکھ دور کند و نجات دھدداراییھای خود نظیر مواد و تجھ

ھدف از ایجاد راھھای فرار اضطراری بھ عنوان یک طرح . فرار اضطراری بخصوص در مواقع آتشسوزی است
طراری طلقی فرار و بقاء نشان میدھد کھ وجود ھر راه اضافی در یک محیط کار یا ساختمان نمیتواند راه فرار اض

اینگونھ راھھا عالوه بر مقاوم بودن در برابر حریق عاری از دود و گازھای ناشی از حریق بوده و حرارت . شود
ھوای داخل آنھا قابل تحمل برای انسان باشد تا بتواند از طریق آنھا خود را بھ سالمت از مھلکھ دور کرده و بھ یک 

خارج کردن مواد شیمیایی از مھلکھ وجود دارد کھ نمونھ بارز آنھا در از این نوع طرح ھا برای . جای امن برساند
.مخازن مواد نفتی با سقف شناور نصب می شود  

سیستم ھا و دستگاھھای امداد -۵  

سیستم و دستگاھھایی ھستند کھ بھ منظور امدادرسانی بھ شخص گیر افتاده در حادثھ و بعضًا بھ منظور نجات مواد 
مثًال امروزه سقف اتومبیلھا با روزنھ ای در قسمت باالی سر راننده طراحی . صب میشوندودستگاھھا طراحی و ن

سانتیمتر بوده و تقریبًا مربعی شکل است کھ در مواقع تصادف با  ۶۵این روزنھ دارای ابعادی در حدود . میکنند
.استفاده از این روزنھ بھ کمک سرنشینھا میروند  

جداسازی  -۶  

یعنی وقتی نتوانستیم در مورد یک خطر از مراحل قبلی در . برنامھ کنترل خطرات، جداسازی استآخرین مرحلھ در 
مانند وجود بعضی از آالینده ھای شیمیایی در ھوای . حد لزوم کفایت نکرد باید بھ مرحلھ جداسازی پرداختھ شود

د ولی در دراز مدت باعث بیماری محیط کار بھ میزان کمتر از حد مجاز کھ قانونًا بھ صورت مشکل مطرح نمی گرد
.میگردد بسیار مفید و کاربردی است... ھایی ھمچون سردردھای مضمن و ناراحتی ھای عصبی و   

یعنی جدا کردن فیزیکی یا ایجاد مانع بین فرد و خطر یا بین دستگاه و خطر کھ از قرار گرفتن فرد یا  جداسازی
بارھای مواد شیمیایی اگر وسعت کافی موجود باشد بین مواد در ان. دستگاه در معرض خطر جلوگیری می نماید

در نظر گرفتھ شود کھ ) طبق استانداردھای موجود(شیمیایی مختلف مخصوصًا بین مواد ناسازگار باید فاصلھ کافی 
ھا وقتی وسعت انبار کافی نباشد مواد را نزدیک بھ ھم انبار میکنند ولی بین آن . نقش جداسازی را ایفا می نماید

این . متر باالتر از سطح مواد انبار شده ایجاد می نمایند تا بھ عنوان جدا کننده عمل نماید ۵/١دیواری بھ ارتفاع 
.نوع جداسازی فیزیکی مخصوصًا در طراحی کارخانھ ھای صنعتی بسیار مورد توجھ قرار دارد  

:( PPE (لوازم یا وسایل حفاظت فردی  

زی لوازم و وسایل حفاظت فردی است وقتی امکان پیشگیری از نشت گاز در مھمترین نمونھ از سیستم ھای جداسا
مواقع عادی یا اضطراری وجود نداشت یا بھ درجات پایین وجود داشت ماسکھای تنفس در اختیار قرار میدھیم تا 

ا جداسازی افراد با پوشیدن آنھا سیستم تنفسی و حتی در مواقع خاص پوست خود را از آالینده ھا خفاظت نمایند ی



7 | P a g e                                               H 4 3 6 7 M . B l o g f a . c o m  
             
 

الزم بھ یادآوری است کھ نقش اصلی . کنند و بتوانند بھ سالمت از محیط آلوده خارج شده و خود را ایمن نگھ دارند
لوازم حفاظت فردی ھمین جداسازی است و باید بھ ھنگام وقوع حالت نامناسب و جھت دور شدن از محیط آلوده یا 

.جدا بودن از خطر مورد استفاده قرار گیرند  

 کار طیمح در آور انیز ییایمیش عوامل

 در کھ ، یاصل یفراوردھھا و واسطھ مواد ، خام مواد ، ھیاول مواد تمام رندهیگ بر در کار طیمح در ییایمیش عوامل
 است ممکن ، ھستند جامد ای و عیما ، گاز شکل بھ کھ مواد نیا. باشندیم ، شوندیم دیتول ای روندیم کار بھ صنعت

 مواد نیا از کی ھر.  باشند)  یآل ای یمعدن(  کیسنتت ای و یوانیح ، یاھیگ منشاء یدارا و بوده یمصنوع ای یعیطب
 بھ آنھا از حاصل انیز.  ندینمایم رخ آن با فرد تماس صورت در کھ است خود بھ مختص یانھایز و خطرات یدارا
 .دارد یبستگ تماس زمان طول و مقدار ، ورود راه نوع

 عاتیما نیا از یتعداد.  ھستند تماس در و داشتھ کار و سر آنھا با کارگران کھ دارند وجود صنعت در یاریبس عاتیما
 مانند ییایمیش مواد از یگرید تعداد و اھایقل ، یآل ای و یمعدن یدھایاس از یبرخ شامل و بوده سوزاننده و خورنده

 یاسام یدارا است ممکن ییایمیش یبند میتقس برحسب یصنعت عاتیما ریسا.  باشندیم...  و)  ژنھیاکس آب( درولیپرھ
 ، کلوخھ ، توده ھمانند مختلف یگونھھا بھ زین جامد مواد...  و حاللھا ، الکلھا ، روغنھا مانند باشند ینیومع خاص
 اثرات یدارا کھ جامد مواد از شکل نیمھمتر.  روندیم کار بھ ای شده دیتول صنعت در غبار و گرد ای و پودر ، دانھ

 راه از ، شودیم منتشر ھوا در غبار و گرد کھ یھنگام رایز ، آنھاست غبار و گرد ، باشدیم توجھ قابل کیولوژیزیف
 و گرد.  سازدیم ظاھر)  تماس مدت طول و ذره اندازه مقدار، ، نوع بھ بستھ(  را خود اثرات و شده بدن وارد استنشاق

 یناش عوارض و ھایماریب از یعیوس گستره و شوندیم شناختھ کار طیمح یھوا مھم یندھھایآال از یکی عنوان بھ غبار
 .برخوردارند ژهیو یتیاھم از یصنعت یشناس سم و یحرفھا بھداشت در رو نیا از.  شوندیم سبب را کار از

 یکیزیف حالت اساس بر ندھھایآال یبند میتقس

 . کرد میتقس معلق مواد و بخارات و گازھا دستھ دو بھ را ندھھایآال توانیم اساس نیا بر

 بخارات و گازھا- ١

 گفتھ یمادھا بھ بخار و دارد قرار خود یبحران حرارت درجھ یباال در کھ شودیم گفتھ یمادھا بھ گاز ، یکل طور بھ
 بھ و است یبحران حرارت درجھ از نترییپا حرارت درجھ آن کھ دارد قرار یحرارت درجھ در یگاز حالت در کھ شودیم

 ٢٥ یدما در کھ ھستند یمواد گازھا ، سخن گرید بھ.  کرد لیتبد عیما بھ را آن توانیم فشار شیافزا با لیدل نیھم
 ادی فشار و حرارت درجھ کھ است یمواد یگاز حالت ، بخار و داشتھ یگاز حالت اتمسفر ١ فشار و گرادیسانت درجھ
 ھیاول ماده عنوان بھ یصنعت یندھایفرا در یبرخ.  است ادیز اریبس گازھا تعداد. باشدیم جامد ای عیما صورت بھ شده
 یبو یدارا گازھا شتریب. شوند یم دیتول یینھا یھا فراورده عنوان بھ گرید یبرخ و رندیگ یم قرار استفاده مورد
 در و بوده خاص رنگ یدارا آنھا از یبرخ.  ھستند صیتشخ قابل ، انتشار از پس ، زیناچ ریمقاد در یحت و بوده نافذ

.  است کننده خفھ و نافذ آن یبو و سبز کلر گاز ، نمونھ یبرا.  داد صیتشخ را رنگ نیا توان یم نیمع یھا تراکم
.  باشد یم کننده خفھ و ییخرما یا قھوه زین برم بخارات.  است آور سرفھ و محرک و ییخرما زرد ازت دیاکس رنگ
 نیا از و باشند یم بو یب و رنگ یب گرید عبارت بھ ای و ستندین یخاص یبو و رنگ یدارا گازھا از یتعداد نیھمچن
 ھستند خطرناک اریبس باشند داشتھ یسم تیخاص کھ یصورت در گازھا نیا.  شود ینم حس یآسان بھ آنھا وجود ، رو
 از یبرخ ، یسم خاص برداشتن افزون.  باشند یم دکربنیاکس ید و دکربنیمونواکس گازھا گونھ نیا از ییھا نمونھ. 

 جادیا را بزرگ یھا یسوز آتش ، شعلھ برخورد و آنھا وجود صیتشخ عدم اثر در است ممکن و رندیپذ اشتعال گازھا
 . آورند بار بھ یادیز یمال و یجان خسارات و کنند

 نییتع و جستجو ، گاز نشت مسئلھ ، رو نیا از

  .دارد ژهیو یتیاھم صنعت در آنھا مقدار
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 معلق مواد- ٢

 بھ.  شود یم دهینام آئروسول ھول در ای و خاص یگاز فاز کی در عیما ای و جامد ینیب ذره ذرات یپراکندگ و انتشار
 موجود آئروسول کار طیمح ای ستیز طیمح یفضا در کھ است یگوناگون ذرات تمام شامل معلق مواد ، بیترت نیا

 بود خواھد)  یاسپر(  افشانھ و دود مھ ، دمھ ، دود ، مھ ، غبار و گرد رندهیبرگ در معلق مواد ، اساس نیا بر.  باشند
 ونیسوسپانس. شود یم گرفتھ آب در پراکنده یھا ستمیس بھ کھ دارد قرار دروسولیھ اصطالح ، آئروسول مقابل در. 
 . ھستند دروسلیھ از ییھا گونھ ونیامولس و

 و شود یم لیتشک کوچک ذرات بھ آنھا لیتبد و جامد مواد شکستن و شدن جدا اثر در غبار و گرد:  غبار و گرد -الف
 کردن متھ ، شکستن ، کردن اره ، خردکردن مانند یکیمکان اعمال.  ماند یم معلق و شناور یمدت یبرا ھوا در معموًال

 از و بوده زیر اریبس است ممکن ذرات نیا.  شوند یم غبار و گرد دیتول باعث...  رهیغ و منفجرکردن ، دنییسا ،
 تواند یم طیمح در غبار و گرد ذرات یپراکندگ و انتشار.  کنند رییتغ ینیب فراذره و ینیب ذره تا چشم با دنید قابل ذرات

 کند جادیا یگوناگون یھا یماریب و عوارض و گذاشتھ جا بھ نامطلوب اثر ابندی یم تماس آن با کھ یافراد یرو بر
 یبستگ یفرد تیحساس و استنشاق مدت طول ، ذرات اندازه ، غبار و گرد جنس بھ ، حاصلھ یھا یماریب و عوارض

 . دارد

.  شوند یم دیتول ھوا در عیما زیر قطرات و ذرات صورت بھ کھ دنید قابل یھا آئروسل از است عبارت مھ : مھ -ب
 بھ صنعت در ھا ندهیآال از یبرخ. گردد یم جادیا فشار و دما نظر از خاص یکیزیف طیشرا در آب بخار تراکم اثر در مھ

(  ستیم صورت بھ کیدکرومیاس بخارات ، کروم یآبکار اتیعمل در ، نمونھ یبرا. شوند یم منتشر ھوا در مھ شکل
 . سازد یم آلوده را کار طیمح یھوا و آمده در دیاس)  مھ

 شود یم دیتول...  و کیالست ، یوانیح یھا بافت ، یچرب ، روغن ، چوب مانند یآل مواد سوختن اثر در دود:  دود -ج
 . ھستند کربن یادیز مقدار یدارا ناقص سوختن اثر در کھ یذرات از است عبارت و

 یم منتشر ھوا در و شده خارج مذاب فلز سطح از کھ جامد یفلز ذرات از است عبارت یفلز دود ای دمھ : دمھ -د
 اریبس یفلز دود ذرات.  است ھمراه ونیداسیاکس مانند ییایمیش واکنش کی انجام با معموًال یفلز دود لیتشک.  شوند

 یفلز یدودھا ، لیدل نیھم بھ باشد یم)  کرونیم ٣/٠تا ٢/٠( کرونیم کی از کمتر معموًال آنھا اندازه و اند کوچک
 ھمانند سپس و دهیرس)  یشش یھا حبابچھ(  ششھا ینییپا یھا قسمت بھ یسادگ بھ توانند-یم استنشاق از پس

 یفلزات ذوب اثر در یفلز یدودھا.  کنند جادیا را دیشد عوارض و دهیگرد ریسراز خون انیجر داخل بھ یتنفس یگازھا
 کنند یم کار عیصنا نیا در کھ یکارگران یبرا آنھا یخطرھا و شوند یم دیتول...  و آھن ، یرو ، ومیکادم ، سرب مانند
 . است ادیز اریبس

 یآلودگ بھ و شده برگرفتھ) اسموک و فوگ( دود و مھ واژه دو از کھ است یاصطالح اسماگ ای دود مھ : مھ دود -ح
 اغلب بزرگ یشھرھا در ھوا یآلودگ. شود یم اطالق یعیطب منبع و یصنعت یھا ندهیآال از یناش یاتمسفر عیوس یھا
 . است دود مھ نوع از

 نام بھ یدنیپاش صورت بھ و فشار تحت ھا ونیامولس ای و ھا ونیسوسپانس ، آئروسولھا بردن کار بھ : افشانھ -ج
 روش بھ خودرو بدنھ یزیآم رنگ ، یخودروساز صنعت در ژهیو بھ ، عیصنا یبرخ در.  شود یم شناختھ افشانھ
 و یکشاورز در نیھمچن. شود یم دهیپاش سطح یرو بر زیر اریبس ذرات شکل بھ یرنگ ماده و ردیگ یم انجام افشانھ

 .رسد یم مصرف بھ افشانھ صورت بھ پاش سم تلمبھ لھیوس بھ ھا کش حشره و کش آفت مواد ، بھداشت

 ساز ونیامولس مواد کمک بھ کھ گرید عیما کی در عیما زیر ذرات قیتعل از است عبارت ونیامولس : ونیامولس-چ
 . ردیپذ-یم انجام

 ییایمیش بیترک ھیپا بر نده ھایآال یبند میتقس

 یشناس سم در ھا ندهیآال.  ردیگ یم انجام ییایمیش بیترک یچگونگ اساس بر معموًال ھیپا نیا بر ھا ندهیآال یبند میتقس
  . شوند یم یبند میتقس ھیپا نیا بر یصنعت
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 کیولوژیزیف یاثرھا ھیپا بر نده ھایآال یبند میتقس

 اثر نوع بخارات و گازھا مورد در رایز ، باشد بخش تیرضا تواند ینم ھیپا نیا بر ھا ندهیآال یبند میتقس ، یکل طور بھ
 یدارا است ممکن مشخص تراکم کی در بخار ای گاز کی مثًال ، داشت خواھد یبستگ ماده تراکم بھ کیولوژیزیف

 خونساز دستگاه بر و بوده آور یھوشیب اثر فاقد کمتر تراکم در ماده ھمان کھ یحال در ، باشد آور یھوشیب تیخاص
 یم اما ، ستین ریپذ امکان درست طور بھ جداگانھ و ژهیو دستھ کی در خاص ماده کی دادن قرار چھ اگر.اثرگذارد

 .کرد خالصھ ریز صورت بھ کیولوژیزیف یاثرھا ھیپا بر را ھا ندهیآال یبند میتقس توان

 یم متورم را مرطوب مخاط سطح و بوده آور تاول و سوزاننده اثر یدارا محرک مواد: محرک و آور التھاب مواد-١
 و زمان عامل بھ نسبت شتریب یتیاھم یدارا غلظت عامل کھ است یگفتن مواد نیا از یناش سوء اثرات مورد در.  کنند
.  زنند یم بیآس و داده قرار ریتأث تحت شتریب را یتنفس دستگاه قسمت محرک مواد یبرخ.  باشد یم تماس مدت طول
 ، کیدیفلوئور دیاس ، کیدکرومیاس ، اکیآمون ، ییایقل غبار و گرد ، دھایآالئ بھ توان یم مواد نوع نیا جملھ از

 ریتأث تحت را شش بافت ھم و ییباال قسمت ھم ، محرک مواد از یتعداد. کرد اشاره کیسولفور و سولفور یگازھا
 و تنفس دستگاه ینییپا یھا قسمت محرک ، مواد یبرخ.  کلر یدھایاکس و دی ، برم ، کلر ، فلوئور مانند دھند یم قرار

 بھ تواند یم یحت یویر یھا محرک با دیشد تماس ، فسژن و ازت ، دازتیاکس ید:  مانند ھستند یشش یھا حبابچھ
 .شود منجر یخفگ از حاصل مرگ

 ظاھر ، کنند یم جادیا ھا بافت ونیداسیاکس در کھ یاختالل علت بھ را خود اثر آور یخفگ مواد:  آور یخفگ مواد-٢
 یخفگ مواد.  شوند یم میتقس ییایمیش آور یخفگ مواد و ساده آور یخفگ گروه دو بھ مواد از دستھ نیا.  سازند یم

 جملھ از.  شد خواھند ژنیاکس از خون اشباع جھت الزم ینسب فشار آمدن نییپا باعث کھ ھستند ییگازھا ، ساده آور
 یسو از.  کرد اشاره ازت دیاکس و ومیھل ، تروژنین ، اتان ، متان ، دروژنیھ ، دکربنیاکس ید بھ توان یم مواد نیا
 مختل را ششھا از خون لھیوس بھ ژنیاکس حمل عمل ، ییایمیش اثر داشتن علت بھ ییایمیش آور یخفگ مواد ، گرید

 با کھ دکربنیمنوکس.  زند یم ھم بھ)  باشد یکاف ژنیاکس یدارا خون کھ چند ھر(  را ھا بافت ونیداسیاکس ای و کرده
 لھیوس بھ ھا بافت ونیداسیاکس از کھ لھایترین و کیدریانیس دیاس ، انوژنیس ، شود یم بیترک نیھموگلوب

 مت دیتول تروبنزنین و نیآالن لیمت ، نیلیآن نیھمچن. ھستند مواد نیا جملھ از ، کنند یم یریجلوگ یسلول یستھایکاتال
 .شود-یم تنفس اختالل باعث و آورد یم نییپا را خون فشار کرده نیھموگلوب

 عوارض جادیا بدون ساده آور یھوشیب مواد عنوان بھ را خود اثر مواد از دستھ نیا :مخدر آور یھوشیب مواد-٣
 در. باشند یم یمرکز اعصاب سلسلھ یرو بر آور رخوت اثر یدارا آنھا از یتعداد و کنند یم ظاھر کیستمیس دیشد
 یھا دروکربنیھ:   اند شده یمعرف آورشان یھوشیب تیخاص شدن ادیز برحسب و بیترت بھ مواد نیا از یبرخ ریز

 . استرھا و یلنیات یھا-دروکربنیھ ، یلنیاست

 یھا دروکربنیھ شتریب مانند شوند یم یداخل یھا اندام از یبرخ بیآس باعث کھ یمواد:  کیستمیس سموم -٤
  -  نینفتال و لنیگز ، تولوئن ، فنولھا ، بنزن مانند شوند یم خونساز دستگاه بیآس باعث کھ یمواد – ھالوژنھ
 منگنز ، ومیکادم ، وهیج ، سرب مانند یسم فلزات – وتنیت و متانول لیقب از شوند یم یعصب بیآس باعث کھ یسموم

 . گوگرد ، فسفر ، کینیآرس مانند یسم یفلز ریغ یمعدن مواد -... و موان یآنت ، ومیلیبر ،

 و سیلیس مانند ، کنند یم یشش بروزیف جادیا کھ یسم یغبارھا و گرد : کیستمیس سموم از ریغ معلق مواد ریسا -٥
 گرده مانند کنند یم جادیا تیحساس کھ یآل یغبارھا و گرد – مانیس و کربن مانند اثر یب یغبارھا و گرد – آزبست

 ذره موجودات ریسا و ھا یباکتر – فلوئورھا و ھا کرومات ، اھایقل ، دھایاس مانند محرک مواد - ... و چوب ، اھانیگ
 ینیب

 :داد انجام توان یم را ریز یبند میتقس ییایمیش عوامل از یناش یھایماریب یبند طبقھ یبرا

 )گاز و گردوغبار جذب( یتنفس دستگاه قیطر از مواد جذب از یناش یتھایمسموم و ھایماریب1- 

 انورھایس و فسفر ك،یارسن جذب مانند گوارش دستگاه قیطر از مواد جذب از یناش یتھایمسموم و ھایماریب2- 

 فنول و نیلیآن و سرب لنیتتراات جذب مانند پوست قیطر از مواد جذب از یناش یتھایمسموم و ھایماریب3- 
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 :گردوغبار

 آن ذرات كھ ندینما یم گرد و غبار دیتول شكستن، و دنیسائ كردن، متھ كردن، اره خردكردن، مانند یكیمكان اعمال
 :كرد میتقس دستھ دو بھ توان یم را گردوغبارھا نیا. باشد یكروسكوپیم ذرات ای چشم با تیرؤ قابل است ممكن

 اثر كم یگردوغبارھا1- 

 یسم یگردوغبارھا2- 

 جادیا عفونتھا ریسا ای سل رینظ ییھایماریب كھ:  اثر كم یگردوغبارھا•

 آھن گردوغبار گچ، مان،یس كربن، پودر مانند ندینما یم

 یسم یگردوغبارھا

 كاھند یم یتنفس تیظرف از تماس مدت طول و گردوغبار نوع بھ بستھ و ندینما یم یویر یھایماریب جادیا معموًال كھ
 .سازند یم متأثر را شخص یزندگ عمر آخر تا و

 حشره ك،یآرسن كروماتھا و كروم وم،یكادم سرب، سنگ، زغال كاتھا،یلیس آزبست، ن،یلیس از عبارتند آنھا نیمھمتر
 .غالت و ونجھی شكر،ین پنبھ، یگردوغبارھا ھا، كش

 ، بلع صورت در یگوارش دستگاه بر اثر ھ،یر قیعم نسوج بر اثر ،یآلرژ جادیا و یتنفس یمجار بر اثر شامل آنھا آثار
 چشمھا، ،یبند استخوان ساختمان ادرار، یمجار بر اثر اعصاب، ستمیس بر اثر

 بر اثر بدن، مقاومت كاھنده اثر سرطان، جادیا

 .باشد یم خون گردش ستمیس و ساز خون ستمیس

 آور انیز ییایمیش عوامل ییشناسا یکل صولا

 زانیم دمانیچ و ینگھدار نوع و ینیابیبن مواد و ھیاول مواد نوع نییتع شامل. یصنعت کارگاه یمقدمات یبررس1- 
 بھداشت تیوضع ،یحفاظت لیوسا و یکنترل اقدامات یآلودگ دیتول منابع کارگاه، مساحت کارگران، تعداد آنھا، مخاطرات

 کارگران یکار تیوضع و ھیتغذ و یرفاھ یعموم

 و ھشدارھا و نقل، و حمل نظام آنھا بھ مربوط اطالعات و مواد ینگھدار یاستانداردھا و ھا دستورالعمل ھیتھ2- 
 الزم یھا آموزش و گوناگون مخاطرات ھنگام بھ یمنیا یھا ھیتوص

 و یجداساز کردن، محصور ز،یتجھ ،ییجانما ،یطراح د،یتول ندیفرا مالحظھ شامل یمھندس و یفن یھا کنترل- ٣
 مخاطرات با مواجھھ سطح کاھش کنترل، و یبازرس نظام ،یبند بستھ در دقت. ھیتھو و یحفاظت یھا ستمیس

 نظام نیتدو و یبھداشت مسائل تیرعا با ھمراه مخاطرات و ھا ندهیآال با متناسب یفرد حفاظت لیوسا از استفاده -٤
 .یساز فرھنگ   و یآموزش

 كار طیمح در ذرات كنترل و یریشگیپ یراھھا

 نظافت و ینگھدار و ریتعم مرطوب، یھا روش  كار، روش رییتغ ،ینیگزیجا شامل یآلودگ دكنندهیتول عامل كنترل1- 
 یعموم

 رهیغ و فاصلھ جادیا ،یمصنوع ای یعیطب ھیتھو از استفاده شامل یآلودگ عامل انتقال2- 
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 .چرخش و كار ساعت میتنظ ،یحفاظت یماسكھا ،یمتریدوز ،یپزشك یھا شیآزما شامل كار عوامل كنترل3- 

 گازھا

 .باشند بو و رنگ یب كیگازكربن رینظ است ممكن یحت كھ شوند دیتول كار طیمح در است ممكن گازھا

 .باشد آنھا اشتعال تیقابل ھم و آنھا یسم خواص از یناش ھم است ممكن آنھا خطرات

 مانند ندینما یم اختالل دچار تنفس در ھوا كردن قیرق لحاظ بھ یول شوند ینم محسوب یسم شده دیتول یگازھا یگاھ
 متان و ازت

 یسم یگازھا

 :شود یم داده حیتوض بخش نیا در یسم یگازھا از یا پاره خواص

 CO كربن دیمنواكس -١

 با ادیز یبیترك لیم علت بھ و شود یم    دیتول كربن ناقص احتراق از. مزه بدون و رنگ یب بو، یب است یگاز
 باعث آن كم مقدار كند یم جادیا اختالل بافتھا بھ ژنیاكس انتقال در) ژنیاكس از شیب بار ستیدو( خون نیھموگلوب
 و تشنج و یھوشیب و تھوع و ضعف باعث شتریب مقدار فیخف سردرد ،یھوش کند اعصاب، مركز العمل عكس كاھش
 .شود یم مرگ و قلب دیشد ضربان

 ھیر از گازھا نیا دفع بھ خالص ژنیاكس یكپسولھا از استفاده

 .كند یم  كمك

 H2S  سولفوره دروژنیھ گاز -٢

 ریتأث با و شود یم دیتول ھا فاضالب  و گوگرددار یآل مواد ھیتجز از مرغ، تخم یدگیگند یبو با رنگ یب است یگاز
 .شود یم منجر مرگ بھ یتنفس دستگاه كردن فلج و اعصاب سلسلھ یرو

 NH3 اكیآمون گاز -٣

 چسب مانند ییایمیش عیصنا در سنتر یھا پروسھ  در و شود یم استفاده ییایمیش یكودھا دیتول در کھ رنگ یب یگاز
 ستمیس یبرا اریبس مخاطرات و دینما یم یسوختگ جادیا پوست با تماس در. ردیگ یم قرار استفاده مورد یساز

 تورم و یخون و دار خلط یھا سرفھ و نفس یتنگ و ییایمیش تیبرونش سبب گاز نیا استنشاق. دارد ھیقرن و یینایب
 كار عوامل یبرا یتنفس لیوسا از استفاده و یحفاظت یھا نكیع و ھا دستكش. شود یم اشك زشیر و گلو و دھان

 .است یضرور

 Cl2 كلر گاز -٤

 ،یخفگ احساس رود یم بكار استخرھا و یدنیآشام آب كننده یضدعفون ،یمصنوع افیال دكننده،یسف مواد ھیتھ یبرا
 با كار بھنگام یتنفس لیوسا از استفاده و یكاف ھیتھو. است آن عوارض از تھوع اشك، زشیر چشمھا، كیتحر سرفھ،

  .است یضرور گاز نیا
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 : ھوا ندهیآال مواد كنترل یدستگاھھا

 ھوا كننده آلوده یگازھا كنترل -١

 فعال، كربن از استفاده(   جامدات یسطح جذب ،) گاز با متناسب حالل انتخاب(  عاتیما در جذب از كار نیا یبرا
 ،) فشار شیافزا یگاھ ای حرارت درجھ كردن كم( ریتقط ،) گاز نوع حسب رهیغ و سیلیس ژل وم،ینیآلوم دیاكس

 .شود یم استفاده) دیتول از بعد ندهیآال یگازھا سوزاندن( بعدسوزھا

 ذرات كردن جدا -٢

(  یكونیلیس یریگردگ ،) ذرات زشیر یبرا كم اریبس سرعت با گاز عبور( ینینش تھ یھا اتاقك روش از كار نیا یبرا
 و یكیالكتر یرھایغبارگ و) یا پارچھ عمومًا متخلخل بستر كی بصورت( لترھایف ،) مركز از زیگر یروین از استفاده با
 .شود یم استفاده ھا روش نیا بیترك یگاھ و رهیغ

 كار طیمح یشناخت ستیز عوامل از یناش یھایماریب

 مربوط یھا فراورده ای و ھا انگل ،یعفون یھا سمیكروارگانیم با تماس زنده، موجودات با مرتبط مشاغل یبرخ یبرا
 .شوند یم یماریب موجب

 و خون با مرتبط مشاغل در عمومًا دزیا وكاسل،ین ،یھار ت،یھپات یھایماریب مانند روسھایو از یناش یھایماریب•
 واناتیح

 احشام و دام با مرتبط مشاغل در عمومًا. . .  و سل كزاز، بروسلوز، زخم، اهیس مانند ھا یباكتر از یناش یھایماریب•
 یدرمان مراكز و

 لوھایس مزارع، ھا،یدامدار در عمومًا ھا قارچ از یناش یھایماریب •

 كارگران مزارع، در عمومًا ھا انگل از یناش یھایماریب•

  فاضالب یربھداشتیغ دفع از یناش معادن ،یساختمان

  

 

 یریشگیپ و كنترل

 محدودكردن مناسب، ھیتھو احشام، كردن نھیواكس مناسب، یھا كش حشره از استفاده یعموم یریشگیپ یبرا
 .باشد یم مناسب یطیمح اقدامات جملھ از آلوده یھا طیمح از پرندگاه و واناتیح واردات

 یحفاظت یھا دستكش و ھا لباس كننده، یریشگیپ یداروھا كاركنان، كردن نھیواكس ،یاختصاص یریشگیپ یبرا
  شود یم ھیتوص كھ است یموارد جملھ از یبھداشت یھا دستورالعمل نیتدو و مرتبط شاتیآزما ل،یوسا كردن لیاستر
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 ایمنی و کمکھای اولیھ در آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمیعالئم در   

 عالمت معنی انگلیسی معنی فارسی
 
 

 مضر،خطرناک
 
 
 

 
 

HAZARD 

 

 
 
 

 
 

 جامد آتشگیر

 
FLAMMABLE 

SOLID 

 
 

 
 

خطرناک موقع مرطوب 
 شدن

 
DANGEROUS 
 WHEN WET 

 

 
 
 

 
 

 مایع یا گاز آتشگیر
 

 
FLAMMABLE GAS 

or FLAMMABLE 
LIQUID 

 

 
 

 
 سمی

 

 
POISON 

 
 

 خورنده
 

CORROSIVE 
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 خطر بیوشیمیایی

 
 

BIOHAZARD 

 

 
 

 
 
 
)پرتوزا(رادیواکتیو  

 
 
 

RADIOACTIVE 

 
 

 
 

 

 

 

 ایمنی در آزمایشگاه

 

این محل محتوی مایعات قابل اشتعال است، ظروف  .آزمایشگاه شیمی محلی است کھ در آن احتمال خطر وجود دارد
با این حال اگر پیشگیری و دقت بھ عمل آید از یک آشپزخانھ . استشیشھ ای شکننده و مواد شیمیایی خورنده و سمی 

.خطرناکتر نیست  

:معمولترین خطرات در یک آزمایشگاه شیمی عبارتند از  

آتش سوزی و انفجار -١  

مواد شیمیایی -٢  

ظروف شیشھ ای -٣  
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 پیشگیری از آتش سوزی در آزمایشگاه

.آزمایشگاه اجتناب کنیددر صورت امکان از بکار بردن شعلھ در  -١  

:چنانچھ الزم است از شعلھ استفاده کنید پیشگیریھای زیر را بھ عمل آورید -٢  

.ھرگز یک مایع قابل اشتعال را در طرف باز حرارت ندھید)الف  

ھنگامی کھ مایع قابل اشتعالی را در حالت تقطیر یا رفلکس حرارت میدھید اطمینان حاصل کنید تمام رابط ھا محکم )ب
.و عاری از فشار باشند  

.ھرگز مایعات قابل اشتعال را در نزدیکی شعلھ از ظرفی بھ ظرف دیگر منتقل نکنید) ج  

ھرگز نگذارید کھ یک محصول تقطیر قابل اشتعال، در نزدیکی شعلھ آزادانھ از خنک کننده بھ ظرف گیرنده ای کھ ) د
.چند اینچ پایینتر از آن است بچکد  

.ای را کھ در برابر فشار مسدود شده، حتی اگر خنک کننده ھم داشتھ باشد حرارت ندھیدھرگز دستگاه بستھ  -٣  

ھنگامی کھ واکنش گرمازایی را انجام میدھید یک حمام آب سرد یا آب یخ تھیھ کنید کھ اگر واکنش بخواھد از  -٤
.کنترل خارج شود از آن استفاده کنید  

.یریدمحل نزدیکترین کپسول آتشنشانی را یاد بگ -٥  

.ھیچپاه بھ یک مایع جوشان سنگ جوش یا جامد دیگری اضافھ نکنید -٦  

.محلولھای اتری را تا مرحلھ خشک شدن حرارت ندھید -٧  

 

 

 پیشگیری ھای شیمیایی

و در صورت تماس موضع را با مقدار . تا جایی کھ ممکن است نگذارید مواد شیمیایی با پوست شما تماس پیدا کند -١
.ماده شستشو دھنده مناسب بشویید زیاد آب یا ھر  

ھرگز ماده شیمیایی را نچشید -٢  

.تا جایی کھ ممکن است از استنشاق دود و بخارھای مواد شیمیایی و حاللھا اجتناب کنید -٣  

 

 

 کمکھای اولیھ

مواد  با وجود احتیاطھای الزم ممکن است در موقع کار در آزمایشگاه دست یا قسمتی از پوست بدن در اثر تماس با
.در این صورت از دستورات زیر استفاده کنید. شیمیایی سوختھ و یا صدمھ ببیند  
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 سوختگی حاصل از اسیدھا

آمونیم کلرید یا محلول % ٥بالفاصلھ قسمت آسیب دیده را با آب زیاد بشویید و سپس با محلول سدیم بی کربنات رقیق 
.مجددًا شستشو با آباسید نیتریک و % ٢اشباع شده بوریک اسید و یا محلول   

 سوختگی با فسفر

.نیترات نقره شستشو داد% ١سولفات مس و یا محلول % ١محل سوختگی را باید با محلول   

 سوختگی با برم

با مقدار زیادی آب بشویید و سپس با گلیسیرین چرب کرده و اگر ناراحتی ادامھ داشت پس از مدت کمی با گلیسرین را 
.آسیب دیده پاک نموده و از پماد مخصوص سوختگی استفاده کنیدبا آب گرم از روی قسمت   

:سوختگی بر اثر شعلھ یا تماس با جسم داغ و یا الکتریسیتھ  

اگر از نوع . باشد، پماد ضد سوختگی بھ کار میبریم)پوست سرخ و کمی متورم شده(اگر سوختگی از نوع اول
باشد محل آسیب دیده را فورًا با ) ی قسمتھای عمقی پوستآسیب دیدگ(یا نوع سوم) تولید تاول در اثر سوختگی(دوم

.سدیم بی کربنات شستشو داده و از پماد سوختگی استفاده میکنیم% ١محلول   

 بریدگی

کھ در آزمایشگاه اتفاق می افتد بیشتر در نتیجھ شکستن ناگھانی ظروف شیشھ ای و تماس شی شکستھ با  بریدگیھایی
باشد بھتر است بگذاریم برای چند ثانیھ مقداری خون از بریدگی خارج شود و پس از  اگر بریدگی خفیف. دست میباشد

. اطمینان از اینکھ ذرات شیشھ در زخم نمانده از پودر پنیسیلین استفاده میکنیم و آنرا با یک باند یا گاز تمیز میبندیم
ق فوق باند تمیز روی آن قرار داده و اگر بریدگی شدیدتر باشد پس از ضدعفونی کردن محل آسیب دیده بھ یکی از طر

.با تنسوپالست روی بریدگی را میبندیم  

 

:آتش سوزی مواد شیمیایی  

باید بھ سرعت مواد منفجره و سایر مواد سوختنی نظیر الکل و اتر را از مجاورت آتش دور نموده و سویچھای چراغ 
ی پودر کربن دی اکسید    بھتر است از سیلندرھابرای خاموش کردن آتش . گاز و دستگاھھای الکتریکی را قطع نمود

.استفاده کرد     

.مخلوط شن و سدیم بی کربنات نیز برای خاموش کردن آتش مفید است  

 

:مسمومیت با گازھا  

:دستورات مقدماتی -١  

استنشاق گازھای سمی در آزمایشگاه باعث تحریک بینی و گلو و یا سرفھ و سردرد میشود و این گونھ مواد در 
گاھی آثار مسمومیت با بعضی گازھا پس از چند ساعت آشکار میشود، در اینگونھ باید قواعد . آزمایشگاه زیاد است

.کلی زیر را رعایت کرد  
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.مسموم را بھ ھوای آزاد انتقال داده و دکمھ ھای لباس را در ناحیھ سینھ و گردن باز کنید) الف  

یدن تنطور اکالیپتوس و نعناع و آشامیدن چای یا شیر و یا غرغره کردن محلول سدیم بیکربنات رقیق، بوی) ب
.جوشانده دارچین با آب، از کمکھای اولیھ موثر میباشند  

:دستورات اختصاصی برای مسمومیت با گازھا -٢  

گاز آمونیاک) الف  

.استنشاق بخار اسید استیک رقیق و بعد مانند دستور سوختگی با قلیاھا عمل شود  

برم،کلر،فلوریدریک و کلریدریک اسیدگازھای ) ب  

سدیم بیکربنات% ١استنشاق بخار محلول رقیق آمونیاک و بعد شستشو با آب و محلول   

بخارھای اسید نیتریک و اکسیدھای ازت) ج  

 استنشاق بخار محلول رقیق آمونیاک

گاز ھیدروژن سولفید)د  

 شستشوی بینی و چشم با آب

 

:ورود مواد بھ چشم  

:قلیایی بھ چشمورود مواد  -١  

بھ وسیلھ چشم شوی حاوی آب، چشم را بشویید و در صورت احساس ناراحتی چند مرتبھ و ھر مرتبھ دو قطره روغن 
.بوریک اسید چشم را بشویید% ١در صورت لزوم میتوان با محلول . کرچک یا پارافین در چشم بریزید  

:ورود مواد اسیدی بھ چشم -٢  

.سدیم بیکربنات بشویید% ١چشم با آب، چشم را با محلول  در مورد اسیدھا پس از شستشوی  

 

 

:مسمومیت در اثر ورود مواد سمی بھ دھان  

:اسیدھا و بازھا فقط وارد دھان شده باشند) الف  

بھ سرعت ماده را بیرون ریختھ و با مقدار زیادی آب، دھان را میشوییم و بعد در مورد اسیدھا از آب آھک و در مورد 
.برای شستن دھان استفاده میشود% ۵لیمو و یا اسید استیک بازھا از آب   
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:مواد سمی فرو برده شده) ب  

:اسیدھا -١  

با آب یا شیر، بھ ھیچ وجھ از داروھاي    Mgo  آشامیدن مقدار زیادي آب و ژس از آن خوردن آب آھك و یا مخلوط  

.تھوع آور یا محلول بیكربنات سدیم استفاده نشود  

بازھا -٢  

مقدار زیادي آب و سژس سركھ و یا آب لیمو ویا آب نارنج، بھ ھیچ وجھ از داروھاي تھوع آور استفاده آشامیدن 
.نشود  

نمكھاي آرسنیك یا جیوه -٣  

 خوردن یك داروي تھوع آور و بعد شیر یا سفیده تخم مرغ در آب سرد و روغن كرچك

 HF -۴ 

.بھترین درمان استبھ مریض مقدار زیائي شیر بدھید چون كلسیم موجود در شیر   

.استفاده از آب آھك نیز مفید است  
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