این عهارض گاهی منجر ته ضایعات

عوامل فیسیکی :

غیر قاتل ترگشت خهاهذ شذ.

 اشعه ماوراء تنفش

گازها  ،دود و فیوم های
فلسی

 اشعه مادون قرمس
 حرارت ناشی از پرتاب ررات گذاخته

در جهشووکاری تووه دذیوول روب فشووس یووا

 سروصذای محیط کار

اذکترود جهشوکاری ر گازهوا و دودهوای

عوامل شیمیایی :

خطرناک در محیط تهذیذ می شهد.

 گازها و تخارات
 دود و فیوووها هوووای فشوووسی ناشوووی از

تنفس گازها و تخارات ناشی از
جهشکاری یکی از عهامل اصشی ایجاد

جهشکاری

خطر ترای دستگاه تنفسی است.

عوارض و بیماری ها
جرقه های جوشکاری

تشعشعات
 خیرگی چشم
 آب مرواریوذ در طوالنی دو ب وو
استفاده از عینو

والضورارم دن وه وو

یاوینای د گهدد.
 سهختگی قرنیه در اثه اضع دا راء ونفص
یاض از والضرارم
 اثهاب یاض از اضع  ،چن سواع
تماس وا درد ض ی  ،اض

وعو از

والد وسم خارو در چطم ،تهس از یوالر
التهاب پل

تذن
 آتش سهزی ناشی از پرتواب ررات
روی مهاد قاتل اشتعال محویط کوار
ماننذ مهاد روغنوی و نفتوی ر رنو
مهاد پالستیکی و...

ریزش ،احساس

ظاهه د گهدد.

 سهختگی چشم و قسوتت هوای تواز

ر

قرار گرفتن به صورت مستترر رر
معرض بخارات تولید شده ،منجتر
به ایجار رسوبات فلزی رر ریه
می گررر.

عوامل زیان آور محیط کار

برخی از عوارض ناشی از تماس با گازها و

در جوشکاری

بخارات جوشکاری :
 سرگیجهر اختالالت عصثی ر عهارض
ریهیر تهمهرهای کشیهی ر تنگی نفس

عوارض بیماری های شغلی سال
ها بعد از مواجهه ظاهر می گردد.

معاینات دوره ای :
راهی ساده برای
تشخیص سریع و
درمان به موقع
بیماری های شغلی
نکات ضروری در کارگاه های جوشکاری :
استفاده از ذثاس کار و تجهیسات حفاظت فردی
مناسة ( ماسکر نقابر دستکش و عینک
مخصهص جهشکاری و)...
رعایت نظم در استقرار اتسار کار

پیشگیری بهتر از درمان است

نظافت و پاکسازی مستتر محل کار

اح وه اض
دهکز وه اض

دحیط حهف ام
ضههستا کهدا

