تِذاضت ّسالهت کطاّرزاى
کطاّرزی ّ داهذاری جسء ّسیعتریي فعالیتِا در سطح جِاى هی تاضٌذ ّ

** عًامل بیًلًشیک کٍ شامل :

»

ّیرّسِا  -تاکتریِا  -اًگلِا – لارچِا ّ ......

ًمص تارزی درالتصاد ّ پیطرفت جْاهع دارًذ 36 .درصذ از جوعیت
کطْرُای درحال تْسعَ در تخص کطاّرزی ّ داهذاری اضتغال دارًذ کَ
سِن اضتغال هرتْط تَ تخص کطاّرزی در ایراى  72درصذ هی تاضذ .
کشايرزی سًمیه شغل پر خطر دویا است کَ  05درصذ از حْادث ضغلی
هٌجر تَ هرگ درآى اتفاق هی افتذ.
ُذف تِذاضت حرفَ ای در راتطَ تا کطاّرزاى  ،تاهیي  ،حفع ّ ارتماء
سطح سالهتی کلیَ ضاغلیي تخص کطاّرزی  ،پیطگیری از تیواریِای
حرفَ ای ،هسوْهیتِای ضغلی  ،حْادث ّ سْاًح ًاضی از کار هی تاضذ.

*

بیماریُای حاصل از عًامل زیان آير در کشايرزان :

** بیماریُای واشی از عًامل فیسیکی درکشايرزی :

»

آفتاب سْختگی  ،آب هرّاریذ  ،التِاب هلتحوَ چطن ّ سرطاى پْست

کَ تَ علت تواش تا اضعَ هاّراء تٌفص ّ هادّى لرهس خْرضیذ ایجاد
هی ضْد.
» گرها زدگی  ،سرها زدگی  ،خطکی ّ ترک پْست کَ دراحرضرایظ جْی
( سرها ،گرها ّ تاد ) تَ ّجْد هی آیٌذ.

* عًامل زیان آير درحرفٍ کشايرزی :

» افت ضٌْایی ًاضی از آلْدگی هاضیي آالت کطاّرزی.

** عًامل فیسیکی شامل :

» اختالالت اسکلتی  -عضالًی ّ گْارضی ًاضی از ارتعاش.

الف) آلْدگی صْتی
ب) پرتْ ُای هاّراء تٌفص ّ هادّى لرهس
ج) ضرایظ آب ُّْایی ( سرها -گرها -تاد)
د) ارتعاش

** بیماریُای واشی از عًامل شیمیایی در کشايرزی :

»

سْختگی  ،کِیر ،حساسیت  ،هسوْهیت ّ .....

** عًامل شیمیایی کٍ شامل :

** بیماریُای واشی از عًامل بیًلًشیک درکشايرزی :

» سوْم علف کص  ،لارچ کص ّ حطرٍ کص

»

» گردّغثار
» تواش پْستی تا کْدُا

تیواری ُایی ُوچْى سالک

» ُاری  ،تة یًْجَ  ،کساز  ،سیاٍ زخن  ،تة هالت ّ .....

» گردٍ گیاُاى ّگلِا

» تیواریِای پْستی ّ اًگلی

** عًامل ارگًوًمیکی کٍ شامل :

** بیماریُای واشی ازعًامل ارگًوًمیک در کشايرزی :

» حاالت ًاهٌاسة تذى درحیي کار

» فطار تر اعضاء تذى

(زاًْ زدى -اًجام کار تَ صْرت خویذٍ – تلٌذ کردى تار تا خن کردى کور
تَ جای خن کردى زاًْ)
» حول تارُای سٌگیي
» استفادٍ از اتسار ًاهٌاسة

» دردُای اسکلتی -عضالًی»
خوص تا ُن تْام تاضٌذ

اًجام کار تَ صْرتی کَ درآى پیچص ّ

راَُای جلًگیری ازاثرات عًامل زیان آير کشايرزی :
 -1آموزش در زمینه نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی و

 -10درٌُگام رلیك کردى سوْم آفات یا سن پاضی استفادٍ کردى از لثاش
کار ّ ّسایل حفاظتی هٌاسة از لثیل دستکص الستیکی  ،چکوَ  ،عیٌک
دّر تستَ  ،کالٍ ّ هاسک تٌفسی .

 -2شستشوی دستها به ویژه زیر ناخن ها بعد از تماس با کودهای

 -13عذم تواش هستمین تا حیْاًات  ،دفي تِذاضتی یا سْزاًذى الضَ ُای
حیْاًات ّ طیْر .

 -3استفاده از ماسک تنفسی مناسب جهت جلوگیری از عوارض ریوی

 -12سوپاضی ًکردى تاغ ّ هسرعَ در رّزُایی کَ ّزش تاد ضذیذ است
ّ در صْرتی کَ ّزش تاد آرام است پطت تَ تاد سوپاضی ضْد تا ررات
سن ّارد سیستن تٌفسی ًطْد.

 -4استفاده از لباس کار متناسب با فصل و شرایط محیطی

 -11ظرّف هحتْی سن هی تایست کاهال سالن تْدٍ ّاز دسترش افراد
هتفرلَ دّر ًگَ داضتَ ضْد.

ادوات کشاورزی.

حیوانی و شیمیایی .

ناشی از گرد و غبار ( غالت – یونجه – پنبه ) ....

 -5استفاده از جعبه کمک های اولیه مجهز به وسایل الزم

 -11از تلوثارکردى علْفَ هرطْب تر رّی ُن کَ سثة کپک زدى ّ
لارچی ضذى آًِا هی ضْد خْدداری کٌیذ زیرا در صْرت جاتجایی هجذد
علْفَ سثة ترّز هطکالت ریْی ترای کارگر هی ضْد.

 -7تعویض لباس ها و استحمام در پایان عملیات سم پاشی

» طب کار «

 -6استفاده از کاله  ،عینک آفتابی و کرم های ضد آفتاب

 -8مراجعه به نزدیکترین مراکز بهداشتی – درمانی در صورت بروز
مسمومیت ناشی از سموم .
 -9استراحتهای کوتاه مدت هنگام کاربا ماشن آالت کشاورزی ارتعاش زا
و استفاده از تشکچه های ضد ارتعاش برروی صندلی ماشین آالت .
 -01استفاده از کمربند ایمنی یا طناب مهار کننده جهت باال رفتن از
درختان تنومند و بلند .
 -00پرهیز از انجام کار در وضعیت های نا مناسب بدنی

ّظیفَ طة کار پیطگیری ّ درهاى تیواریِای هرتثظ تا کاراست .
هتخصصیي طة کاراز طریك ارزیاتی ّ تررسی هحیظ کاری تا تْجَ تَ
ًْع عْاهل زیاى آّر آى ّ تا اًجام هعایٌات دّرٍ ای ّ غرتالگری تاعج
تطخیص زّدرش ّ درهاى تَ هْلع تیواریِا ّ آسیثِای ًاضی از کار
هی ضًْذ.

تا اًجام هعایٌات طة کار

 -02متناسب بودن ابزار کار با اندازه های بدن کارگرمانند بیل  ،بیلچه
و ......
 -03استفاده کردن از بیل یا بیلچه برای مخلوط کردن کودها .
 -04ازتیي تردى ًاللیي تی هِرٍ (کٌَ  ،حطرات  ،تیذ ،عمرب ّ  ) .....تا
سن پاضی ُای تَ هْلع ّ تا هطْرت کارضٌاش تِذاضت هٌطمَ .

عاليٌ بر آگاَی ازيضعیت سالمتی خًد از بريز بیماریُای
شغلی پیشگیری کىیذ

معایىات ديرٌ ای :
راَی سادٌ برای تشخیص سریع ي درمان بٍ مًقع بیماریُای شغلی

پیشگیری بُتر از درمان است

