
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


در ارزيابي مواجهه با غبار COSHHكاربرد مدل كيفي ارزيابي مواجهه تنفسي 

 اين هدف .اند يافته كوچك صنايع در ويژه به بااليي مقبوليت برد هوا هاي آالينده از مستقيم برداري نمونه روش به نسبت بودن تر ارزان و سادگي علت به مواجهه ارزيابي هاي مدل اخير هاي هده در :زمينه
.باشد مي COSHH مدل توسط استنشاق قابل غبارات غلظت ميزان بيني پيش صحت بررسي مطالعه

  .شد مقدار تعيين سنجي وزن روش با و گرفت انجام هوا از برداري نمونه .گرفت انجام كاشي صنعت در اوليه مواد بندي بسته و توزين وظيفه روي بر مقطعي-تحليلي صورت به مطالعه اين :ها روش و مواد
  كنندگان شركت همچنين .نمودند بيان متوسط مقدار و حداكثر مقدار حداقل، مقدار صورت به را غبارات با كارگر مواجهه ميزان از خود قضاوت فرآيندكاري، مشاهده با ايحرفه بهداشت كارشناسي دانشجوي27

  افزار نرم از استفاده با آماري آناليزهاي .شد استفاده NFC پرسشنامه از ارزيابي خطاهاي در كنندگان شركت شناختي هاي توانايي تأثير تعيين براي .كردند ارائه COSHH راهنماي اساس بر را خود برآورد
SPSS پذيرفت انجام 20 نسخه.
,r2=0.542) دارد وجود 0/1 اطمينان سطح در داريمعني همبستگي شده گزارش حداكثر و حداقل مقادير بين :ها يافته n=27, p=0.004)، همبستگي هايداده تمام براي را خطي الگوي تواننمي هرچند 

=rبود دارمعني همبستگي NFC و شده گزارش مينيمم مقادير مورد در اما نيامد بدست معناداري همبستگي شده گزارش ماكزيمم مقدار و NFC نمره بين .داد هئارا p و (0.041- < 0.05(.
.كنندمي اعالم را تري كارانهمحافظه نتايج تر،پايين NFC عدد با افراد .نمود استفاده اوليه غربالگري هدف با يا و نگر گذشته مطالعات جهت كاركنان تماس ارزيابي در روش اين از توان مي :گيري نتيجه

.COSHH مواجهه مدل ، NFC شاخص تنفسي، مواجهه مواجهه، ارزيابي :كليدي ايه واژه

چكيده

 منظور به بنابراين است اجتناب قابل غير معموالً شغلي هاي محيط در شيميايي هاي آالينده با مواجهه
 مواجهه خطرناك، شيميايي مواد با آن ها اينكه از يافتن اطمينان و صنعتي واحدهاي كارگران سالمت حفظ
 هاي شركت معموًال.شود ارزيابي آن ها شغلي مواجهات ميزان كه است الزم اند، نداشته حد از بيش

 براي ديده آموزش نيروي يا اي حرفه بهداشت كارشناسان فاقد فرما خود هاي كارگاه و متوسط و كوچك
 كافي مالي توان خدماتي، يا صنعتي واحدهاي چنين در اين بر عالوه .هستند شغلي مواجهات ارزيابي

 از برداري نمونه كه گفت توان مي اصوالً .ندارد وجود كار محيط شيميايي آور زيان عوامل ارزيابي براي
 به قادر باال مالي توان با صنايع تنها كه بوده هزينه پر اي گزينه استنشاقي تماس ارزيابي منظور به هوا

 بهداشت متخصصين ميان در اخير هاي سال در مواجهه ارزيابي هاي مدل از استفاده .باشند مي آن انجام
 نمونه روش به نسبت بودن تر ارزان و سادگي علت به ها مدل اين .است گرفته قرار توجه مورد اي حرفه

 ميان اين در .است يافته كوچك صنايع در ويژه به بااليي مقبوليت برد هوا هاي آالينده از مستقيم برداري
 به نياز عدم و سادگي جهت به كمي نيمه و كمي هاي مدل  با مقايسه در كيفي هاي مدل از استفاده

 غلظت كيفي هاي مدل در .است گرديده برخوردار خاصي محبوبيت و مقبوليت از پيچيده پارامترهاي
 يا قبول قابل هاي گروه در غيره و سميت مواجهه، مدت بخار، فشار قبيل از فاكتورهايي اساس بر مواجهه

COSHH .گردد مي بندي طبقه قبول قابل غير Essentials مواجهه ارزيابي كيفي هاي مدل از يكي 
 چهارچوب مدل اين .است گرديده ارائه 1998 سال در انگلستان HSE سازمان توسط كه است استنشاقي

 بسيار متوسط و كوچك صنايع براي كه دهد مي ارائه استنشاقي مواجهه ميزان ارزيابي براي را آساني
.باشد مي اجرا قابل و كاربردي

 مي COSHH مدل توسط استنشاق قابل غبارات غلظت ميزان بيني پيش صحت بررسي مطالعه اين هدف
.باشد

 و توزين فرآيند .گرفت انجام اپراتور توسط پودري مواد انتقال و توزين وظيفه روي بر پژوهش اين
 معدني صنايع در كاري وظايف ترين معمول از يكي گرانولي و پودري شيميايي مواد دستي بندي بسته
 ظرف به كيسه از را مواد دستي صورت به اپراتور مطالعه اين در .باشد مي ... و سراميك و كاشي مانند

 زيادي غبار كاري فرآيند اين طي در .داد مي قرار ديگري كيسه در توزين از پس و داده انتقال توزين
 برداري نمونه .باشد خطرناك تواند مي استفاده مورد اوليه شيميايي ماده نوع به بسته كه گردد مي توليد
 شركت PCMTX8مدل( فردي برداري نمونه پمپ از استفاده با استنشاقي مواجهه ميزان تعيين براي فردي
SKC( فيلتر و PVC 2 دبي در نيز هاپمپ تمام .پذيرفت صورت روبسته استري پلي تكه سه هولدر در 

 از پس هانمونه .گرديد انجام كارگر تنفسي ناحيه در بردارينمونه .گرديدند كاليبره دقيقه بر ليتر
  دقت با GR-200 مدل AND ترازوي(سنجي وزن روش با  و گرديد منتقل آزمايشگاه به آوريجمع

.گرديد مقدار تعيين mg/m3 حسب بر كاري منطقه هواي در كلي غبار غلظت ،)گرمميلي 0.0001
 قضاوت كاري، فرآيند مشاهده با تا گرديد درخواست ايحرفه بهداشت كارشناسي دانشجوي 34 از

 بيان متوسط مقدار و حداكثر مقدار حداقل، مقدار صورت به را غبارات با كارگر مواجهه ميزان از خود
  راهنماي اساس بر را كارگر مواجهه گروه از خود برآورد شد خواسته كنندگانشركت از همچنين .نمايند

COSHH پرسشنامه )0.655 كرونباخ آلفا( شده سنجي اعتبار و فارسي نسخه از .نمايند ارائه NFC نيز 
 .گرديد استفاده ارزيابي خطاهاي در كنندگانشركت شناختي هايتوانايي تأثير تعيين براي

3، بي بي زهرا متقي*و2، حميده ميهن پور1محمد جواد زارع سخويدي

، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد )عضو هيئت علمي(دكتراي بهداشت حرفه اي -1
كارشناس ارشد،گروه بهداشت حرفه اي، يزد) نويسنده مسئول( -*و2

كارشناس،گروه بهداشت حرفه اي، يزد -3

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
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 گزارش پارامتر دو اين بين كه داد نشان شده گزارش حداكثر و حداقل مقادير بين همبستگي بررسي
,r2=0.542( دارد وجود 0.1 اطمينان سطح در داري معني همبستگي افراد در شده n=27, p=0.004(. 

 .برد كار به آن براي را خطي الگوي توان نمي كه دهد مي نشان همبستگي اين هاي داده بيشتر بررسي
 گزارش ماكزيمم در افزايشي ديگر شده گزارش مينيمم حد براي گرم ميلي 2 از بيش هاي غلظت در

 كه داد نشان برداري نمونه از آمده بدست هاي داده توصيفي آناليز .است نداده رخ افراد توسط شده
 مجاز حد از باالتر ها گيري اندازه از درصد 5/81 حدود آمده بدست آماري توزيع و ميانگين براساس

  افراد كه داد نشان ها كننده شركت بيني پيش از آمده بدست نتايج با نتايج اين مقايسه .باشد مي
 .اند نموده ارئه را تري كارانه محافظه نتايج همواره كننده شركت

 .دارند باالتري اعداد اعالم به تمايل همواره كمترNFC با افراد كه داد نشان همبستگي آزمون نتايج
 نيامد بدست معناداري همبستگي شده گزارش ماكزيمم مقدار وNFC آماري ارتباط مورد در چند هر
.بود دار معني همبستگيNFC و شده گزارش مينيمم مقادير مورد در اما

 يافته زيادي كاربرد شيميايي آور زيان عوامل با تماس ارزيابي جهت پيشگويانه هاي مدل از استفاده
 ميزان مؤثري نحو به تواند مي COSHH ساده مدل از استفاده كه شد داده نشان مطالعه اين در .است

 پراكندگي كه داد نشان مطالعه اين نتايج چند هر .نمايد برآورد را تنفسي شيميايي عوامل با مواجهه
 گزارش ميانگين حال اين با .دارد وجود مدل اين در كارشناسان توسط شده گزارش نتايج در بسياري

  از توان مي كه است نكته اين بيانگر اين .ندارد داري معني تفاوت شده گيري اندازه ميانگين با شده
 هدف با يا و نگر گذشته مطالعات جهت كاركنان تماس ارزيابي در مؤثري طور به روش اين

 عوامل عنوان به كارشناسان فردي خصوصيات به مطالعه اين در چند هر .نمود استفاده اوليه غربالگري
 تأثير روي بر تمركز با آينده مطالعات گردد مي پيشنهاد اما .نگرديد بررسي نتايج روي بر گذار تأثير

 مي بهتر متخصص افراد شده، انجام مطالعات طبق بر .بپردازد نتايج اين روي بر فردي هاي تفاوت
  افراد اين رسد مي نظر به چون نمايند استفاده لئمسا حل و بيني پيش زمينه در خود اطالعات از توانند

  تصميم براي .كنند مي استفاده مسأله حل در آنها از و كرده بررسي شده تر بندي ساختار را اطالعات
 توانند مي تجربه و همساني مرتبط، تحصيالت ميزان شغلي، سالمت حيطه در متخصصين گيري

 رسد مي نظر به .گردد تماس سطح مناسب بيني پيش و گيري تصميم به منجر كه باشند فاكتورهايي
 كننده كمك آالينده صحيح ميزان تخمين در تواند مي موجود هاي داده از استنباط در افراد توانايي

 نشان را شده گزارش مقادير حداقل با NFC مقادير ميان ارتباط تنها پژوهش اين نتايج چند هر باشد
.كنند مي اعالم را تري كارانه محافظه نتايج تر، پايين NFC عدد با افراد ديگر عبارتي به .است داده

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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