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ارزيابي تاثيرات مواد شوينده بر روي ظرفيت هاي ريوي كاركنان تنظيفات يكي از صنايع شيميايي  
1391-1393در طي سال هاي 

چكيده

 ايجاد زمين داشتن نگاه پاكيزه با ارتباط در را عمده اي مشكالت جهان، جمعيت فزاينده رشد
 حيات و سرنوشت كه صنعت از ناشي آلودگي هاي رفع و بهداشت تأمين درباره نگراني .است كرده
 طلب زندگي شرايط بهبود و تغيير براي را جدي برنامه ريزيهاي افكند خواهند مخاطره به را زمين

 بازگشت همچنين و هپاتيت ها انواع و ايدز مانند بيماريهايي پيدايش با اخير سالهاي در .مي كند
 مصرف اهميت ايدز، ويروس با آن تداخل و سل مانند شده اي فراموش عفوني بيماريهاي

 نحوه در عمده  اي تحوالت كه طوري به .است شده مشخص بيش از بيش بهداشتي محصوالت
  شوينده مواد خريد هنگام معموًال .است آمده پديد بهداشتي شوينده فرآورده هاي مصرف و توليد
  صابون ها، از زيادي بخش .است پاك كنندگي قدرت آن و دارند توجه مورد يك به تنها افراد

 مورد شدن خوشبو و پاكيزگي علت به .... و جرم گيرها نرم كننده ها، سفيد كننده ها، خوشبوكننده ها،
 در محصوالت اين اكثر در موجود سمي و شيميايي مواد اين كه از غافل مي گيرند، قرار استفاده
  وارد دهان طريق از گاهي حتي و تنفسي راه هاي پوست، طريق از و شده پخش خانه هواي و محيط

 از كه بخارهايي دليل به شوينده مواد .مي شود مسموميت ايجاد و مخاط ها تخريب باعث و شده بدن
 يا و مخاط التهاب باعث و درگير را افراد بيني و گوش،حلق تواند مي كند مي متصاعد خود

 هاي ظرفيت روي بر شوينده مواد اثرات بررسي مطالعه اين از هدف لذا .شود شديد هاي سوختگي
.بود شيميايي صنعت يك در اداري شستشوي و نظافت كاركنان تنفسي

 سرشماري بصورت تعداد اين كه شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 30 توصيفي، مطالعه اين در
 كاري سابقه و سيگار استعمال ريوي، هاي ظرفيت مقادير به مربوط اطالعات و شدند مطالعه وارد

 .گرديد مقايسه هم با و استخراج آنان اسپيرومتري نتايج و  پزشكي پرونده ،از سال سه به مربوط
:پذيرفت انجام زير مراحل  تنظيفات  كاركنان روي بر  شوينده مواد اثرات تعيين جهت
 مورد افراد مواجهه از اطمينان جهت پرسنل شغلي شناسنامه و HSE هاي فرم  بررسي -1
1393 سال تا 1391 سال از  شوينده مواد با مطالعه
يكديگر با سال سه ي ها تست نتايج مقايسه و اسپيرومتري هاي تست نتايج بررسي -2
سيگاري افراد تعيين جهت افراد پزشكي هاي پرونده بررسي -3
  داراي مواد اين با مواجهه از قبل كه افرادي حذف جهت افراد پزشكي هاي پرونده بررسي -4

.اند بوده ريه عملكردي اختالالت
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 جوهر و وايتكس(شوينده شيميايي مواد با مواجهه كه داد نشان 91-93 هاي سال نتايج بررسي 
 الگوي بصورت كاهش اين گردد،كه مي ريوي عملكرد كاهش ايجاد سبب كاركنان در ،)نمك

 20 حدود كاهش سبب مواد اين با مواجهه از حاصل اختالالت و .باشد مي مشاهده قابل انسدادي
 استعمال داد نشان همچنين نتايج .گرديد مواجهه سال سه از پس افراد در ريوي ظرفيت درصدي

 و ريوي هاي ظرفيت يافتن كاهش در تشديد سبب گذار تاثير عامل يك عنوان به تواند مي سيگار
 .گردد انسدادي الگوي به مبتال موارد افزايش

استفاده از دستگاه تهويه در محيط كار با شوينده ها، استفاده از ماسك، باز بودن پنجره ها، 
                                                 استفاده از دستكش و عينكهايي كه مانع از انتشار اين مواد به داخل چشم مي شوند را مهمترين 

. ذكر كرد كه بايد به شدت مورد توجه قرار گيرندمواردي 

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري روش بررسي

منابع
1. Grime, K. and Class, A. (1990), Laundry Bleaches and Activators,

Chemistry and Industry, 1990: 647- 49
2. Trotman, E.R. (1968), Textile Scouring and Bleaching Saude Publica,

Textile Scouring and Bleaching, 89-94
3. Dence, Carlton W., Douglas W. (1996), Pulp Bleaching ,Textile

Association of Pulp and Paper Industry, 65-69

  بهداشتي مشكالت مثبت، هاي جنبه رغم علي شوينده مواد مصرف حد از بيش گسترش و گيرند مي قرار عموم استفاده مورد كه هستند محصوالتي متداولترين از شوينده و سفيدكننده مواد امروزه :زمينه
  شيميايي صنعت يك در اداري شستشوي و نظافت كاركنان تنفسي هاي ظرفيت روي بر شوينده مواد اثرات بررسي مطالعه اين از هدف لذا .است آورده بوجود ها كننده مصرف براي را فراواني تنفسي و

.بود
  سابقه و سيگار استعمال ريوي، هاي ظرفيت مقادير به مربوط اطالعات و شدند مطالعه وارد سرشماري بصورت تعداد اين كه شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 30 توصيفي، مطالعه اين در :ها روش و مواد
  .گرديد مقايسه هم با و استخراج آنان پزشكي پرونده از سال سه اين كاري
  بصورت كاهش اين و ريوي عملكرد كاهش ايجاد سبب كاركنان در ،)نمك جوهر و وايتكس(شوينده شيميايي مواد با مواجهه هاي سال افزايش با كه داد نشان 91-93 هاي سال نتايج مقايسه :ها يافته
 كاهش باعث گذار تاثير عامل يك عنوان به تواند مي سيگار استعمال داد نشان همچنين نتايج .گرديد ريه عملكرد درصدي 20 حدود كاهش به منجر اختالالت اين .گرديد مشاهده قابل انسدادي الگوي
  .اند بوده بهره بي تنفسي حفاظت وسايل و موضعي تهويه سيستم از افراد اين متاسفانه كه داد نشان نيز افراد كاري سوابق .گردد ريوي عملكرد تشديد
  مناسب تنفسي حفاظت وسايل از استفاده و افراد اين بر نظارت مناسب، جاگزين تركيبات نياز و شده انسداداي الگوي ايجاد و ريوي هاي ظرفيت كاهش باعث نمك جوهر و وايتكس با كار :گيري نتيجه
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