
  آشنایی با سیلیکوزیس و راه ھای پیشگیری از آن

  

 فرايند يا فرايند دراولین .گردد مي تجارت و تولید چرخه وارد فرايند درچندين ازگردش وپس دارد فراوان كاربردھاي درصنعت سیلیس

 بازارعرضه به بندي درجه از پس و شده پرورده يا نظرتولید مورد ھدف به بنا ماده اين ھا كوبي سیلیس يا سیلیس معادن مثل اصلي

 كه سندبالستینگ وعملیات سرامیک و كاشي گري، ريخته سازي، شیشه مثل مشاغلي و صنايع تقاضاي به بنا سپس و شود مي

   وارد میكند ايفا خدمات وارائه تولید در را مھمي رل سیلیس

  شود؟ می یافت درکجاھا غبارسیلیس و گرد

 مي خطرناک كارگران براي واردم از يخیل ودر شیود میي مشاھده وحرف مشاغل ازصنايع، بیشماري درتعداد سیلیس غبار و گرد

 :عبارتنداز مشاغل دارداين دنبال رابه سیلیكوزيس ريوي بیماري و باشد

 ھا كوبي سیلیس يا كوبیھا سنگ -

 وبزرگ كوچک درمقیاس پاشي ساينده و )پاشي شن يا پاشي ماسه( سندبالستینگ عملیات -

 ). ..و پرداخت -كاري سمباده-سازي ماھیچه(گري ريخته صنايع - -

 سیلیس روبسته و روباز معادن -

  گري وشیشه سازي شیشه صنايع -

 اتوانن ، دهرون پیش غليش اريبیم کي لیكوزيسسی يا سیلیكوز بیماريسیلیس با مرتبط شغلی بیماریھای و عوارض کلیات

 دهدي چشم با ذرات اين .آيد مي بوجود  سیلیس تنفس لقاب ذرات استنشاق و تماس اثر در كه ايست كشنده بیماري اغلب و كننده

 پوسته در و تطبیع در وروف هب ورمتبل لیسسی وعن دش پیشترگفته ھمانطوركه .ھستند رؤيت قابل میكروسكوپ با فقط و وندش يم ن

 دارد وكار سر آن با روزانه بطور انسان كیه موادي از خیلي در صنعت بر عالوه بطوركلي و گرانیتي ھاي سنگ در و ماسه خاک، زمین،

 متبلورآلوده سیلیس حاوي خاک مقدارزيادي به است ممكن ھويج لمث تهنشس بزيجاتس هريش المث وانعن به شود مي يافت نیز

 موضوع اين .باشد خطرناک داشت خواھند تماس آن با بعدًا كه افرادي و كننده بندي بسته كننده، تبرداش ارگرانك رايب و باشید

 ھا ريه وارد تنفس توسط آن غبار و گرد که نمايد ايجاد سیلیكوزيس تواند می زمانی در فقط سیلیس" باشیم داشته خاطر به را مھم

  "شود

 دھد؟ می رخ اتفاقی چه ریه در شود؟ می ریه وارد چگونه سیلیس ذرات

 و شده ريه وارد تنفس قطري از واھ در قمعل یلیسس ذرات سندبالسیتینگ یاتعمل مثل سیلیس با كار مشاغل و فعالیتھا در

 بیمار بیماري شروع در ولي باشد مي عالمت بدون ابتدا در سیلیكوزيس افتنداگرچه مي دام به ريوي ھاي حبابچه يا درآلوئولھا

 قفسه درد اشتھا، دادن دست از مثل ديگر عالمات و بود خواھد ھمراه شديد سرفه با و دارد نفس تنگي شیكل به تنفسي مشكل

 پزشک توسط مربوطه ازمايشات وای  دوره معاينات انجام از بعد سیلیكوزيس .شد خواھد مشاھده نیز بدن شدن ضعیف و سینه

  ا تشخیص قابل ريه متخصص يا کار طب متخصص

  سیلیکوزیس مختلف اشکال

 .آيد مي بوجود سیلیس پايین غلظت با تماس اثر بیشتردر يا سال ده از بعد:مزمن سیلیکوزيس

 .شود مي ايجاد باال غلظت با سیلیس با تماس از بعد و سال 5 تا 4 از بعد:حاد سیلیکوزيس

 نزد در .شود مي ايجاد باال غلظت با سیلیس با اولیه تماس از بعد و سال 16 تا 5 از بعد:)شونده تسريع(شتابان سیلیکوزيس

 ديده عالمتي ابتدا در قراردارند سیلیكوزيس ريوي بیماري و سیلیس معرض در كه افرادي

  شدن اضعیف- اشته شدن كم- شديد سرفه- نفس تنگي :شود مي مشاھده ذيل عالئم بیماري پیشرفت در و شود نمي

  کدامند؟ سیلیس کنترلی اقدامات

 جھت تواند مي ذيل شرح هب يكل یا عمومي كنترلي اقدامات سیلیس، با كار مشاغل انواع براي خاص كنترلي براقدامات عالوه

 .باشد فايده بیه دمفی آن از يناش ايبیماريھ و وعیوارض لیسسی با ازتماس جلوگیري

  کار محیط به سیلیس ازورود جلوگیری

   کار محیط درھوای سیلیس غبار و گرد کنترل

  کارگران ريه به سیلیس غبار و گرد ازورود جلوگیری

  

  

  

  



 ھاتھويه محفظه از استفاده و جداسازی كاری فرايند در موادتغییر جايگزيني ھای روش مھندسی کنترلی ھای روش

 فردی حفاظت وسایل از استفاده-

 از نمايد، ايجاب كار ماھیت يا نباشد شبخ راث كار محیط در سیلیس غبار و ازگرد جلوگیري در مھندسي كنترلي ھاي روش صورتیكه در

 :از عبارتند سیلیس غبار و گرد با كار براي وسايل اين .شد خواھد تفادهاس يكنترل روش رينآخ وانعن هب رديف حفاظت وسايل

 .جیب و درز بدون و كاريكسره لباس -

 .صورت نیمه يا صورت فیلترداركامل تنفسي ماسک -

 نیمه ماسک مثل شود مي مشاھده مختلف ھاي شكل در و باال حفاظت كارايي با فیلتره دو يا فیلتره يک صورت به معموًال ماسكھا 

 دھان بر عالوه و گیرد مي قرار صورت روي كه صورت كامل ماسک و پوشاند مي را بیني و دھان و گیرد مي قرار صورت روي كه صورت

 و بیني بردھان، عالوه و گیرد مي قرار سر روي يكسره لباس با ھمراه كه ماسک از نوعي يا پوشاند مي نیز را چشمھا بیني و

   .دارد كاربرد بزرگ مقیاس در سندبالستینگ درعملیات معموًال و پوشاند مي طوركامل به را سر و مو چشم،

  

  

  واحد بھداشت حرفه ای مرکز بھداشت شھید بلندیان

  

 


