کوز درد
کوش دسد هـکل ٍ ؿکایت ؿایعی اػت کِ
تؼیاسی اص افشاد دس طَل صًذگی تا آى سٍتشٍ

آیا هـــــیدانید ؟

سزطاى لاتل پیطگیزی ٍ زرهاى است

هی ؿًَذ  .آهاس ًـاى هی دّذ کِ  80دسصذ
افشاد دس دٍساى صًذگی خَد حذاقل یک هشتثِ

«فــــــــاس خَى»

بسیاری از سرطاوها در صورت تشخیص بموقع با موفقیت درمان میشووذ.

فـاس خَى تاال یکی اص هْن تشیي تیواسیْای غیش ٍاگیش اػت کِ دس طی چٌذ دِّ اخیش
ؿیَع آى دس حال افضایؾ اػت ٍ دس صَست عذم هشاقثت ٍ دسهاى هٌاػة ،

هٌجش تِ

عَاسضی هاًٌذ ػکتِ ّای قلثی ،ػکتِ ّای هغضی ً ،اسػایی قلثی ٍ ًاسػایی کلیِ ٍ
هیـَد.

تِ علت کوش دسد تِ پضؿک هشاجعِ کشدُ اًذ .
پیـگیشی اص دسدّای کوش یک عاهل هْن

تزذالف تاورهای غلط رایج :

جْت تْثَد هٌاػثات اقتصادی ،هـاسکت فعال افشاد دس جاهعِ ٍ کاّؾ ّضیٌِ ّای
دسهاًی اػت.

 -1سزطاى هسزی نوی تاضد.
سزطاى هسزی ًثَزُ ٍ استفازُ اس ٍسایل آًْا هاًٌس ظزف غذا هَجة سزایت ًوی ضَز .

اصَل کلی پیـگیشی اص
کوش زرز :
پشّیض اص یک ٍضعیت ثاتت  ،تِ ٍیظُ ًـؼتي طَالًی هذت سٍی صٌذلی
اجتٌاب اص حشکات ػشیع ٍ چشخـی دس ػتَى فقشات
تلٌذ کشدى اجؼام تا اػتفادُ اص سٍؽ صحیح
کاّؾ ٍصى دس صَست چاقی
تقَیت هاّیچِ ّای ػتَى فقشات تش اػاع اصَل صحیح
عذم اػتفادُ اص تـک ّای ًشم ٍ حجین ٍ اػتفادُ اص تالؾ ّای هٌاػة

سٍؽ صحیح تلٌذ کشدى اجؼام

 -2هوه سزطانها ارثی نوی تاضد.
تعضی اس سزطاًْا سهیٌِ ارثی زارًس ٍلی تزای ایجاز آًْا سایز عَاهل ّوچَى تزًاهِ غذایی
ًاهٌاسة  ،تغییزات َّرهًَی ٍ عَاهل سزطاى سا زذالت زارًس.
 -3سیگار ته تنهایی عاهل  24نوع سزطاى هی تاضد و یک سز قلیاى هعادل استعوال
 70ند سیگار است.
اقداهات السم جهت پیطگیزی عثارتند اس :
 -1هصزف کافی هیوه و سثشیجات تصورت روسانه
هیَُ ٍ سثشیجات تسلیل زاضتي هَاز آًتی اکسیساى زر جلَگیزی اس اتتال تِ سزطاى ّا هَثز هی تاضٌس.

عسم رعایت اصَل ارگًََهیکی زر تلٌس کززى اجسام اس علل هْن زر تزٍس کوز زرزّا هی تاضس .

 -2انجام 30دقیقه ورسش حداقل  3روس در هفته

تزای تلٌس کززى اجسام تا حس اهکاى تِ آى ًشزیک هی ضَین ٍ زر حالتی کِ پطت ها کاهالً صاف

 -3کنتزل وسى و پزهیش اس چاقی

است ساًَّا را ذن هی کٌین تاال هی گیزین ٍ زر حالتی کِ هْزُ ّای کوز ٍ پطت صاف است تار

ایي اهز  30تا  40زرصس اس تزٍس سزطاًْا جلَگیزی هی کٌس.

را تلٌس هی ًوایین زر ایي حالت تیطتزیي فطار تِ عضالت پطت پا ٍارز هیطَز ٍ فطار کوتزی

 -4کاهص هصزف غذاهای کنسزو ضده  ،سزخ ضده  ،سوسیس  ،کالثاس  ،چیپس و پفک و ...

تا رعایت نکات سیز اس اتتال ته تیواری فطارذوى تاال پیطگیزی نوایین :
 -1کٌتشل اػتشع ّا ٍ فـاسّای سٍحی
 -2کٌتشل هشتة فـاس خَى
 -3اجتٌاب اص هصشف دخاًیات ٍ الکل
 -4کٌتشل ٍصى
 -5کاّؾ هصشف ًوک
 -6سعایت سطین غزایی هٌاػة
 -7اًجام فعالیت جؼواًی هنظن

« هصشف داسٍ»

تِ هْزُ ّای کوزی ٍارز هی ضَز.
 -5عدم هصزف نوضیدنی ها و هواد غذایی داغ
 -6یادگیزی روش های هقاتله تا فطارهای روانی و استزس
 -7استفاده اس کاله لثه دار و کزم های ضد آفتاب و وسایل ایونی هناسة در هحیط کار

زارٍّای تجَیش ضسُ ضثیِ چالَ ّستٌس  ،زر عیي حال کِ زر صَرت هصزف صحیح ٍ
هٌطمی هفیس ّستٌس استفازُ ًاتجا اس آًْا هی تَاًس عارضِ آفزیي تاضس  .سیزا زارٍّا تِ ها
کوک هی کٌس تا عَاهل تیواری سا را ًاتَز ٍ تیواراى را زرهاى کٌس ٍ زر ًْایت ایوٌی ٍ
سالهتی را تِ ها تاسکززاًس ٍ.لی استفازُ ذَزسزاًِ ٍ تسٍى تَجِ تِ هزالثتْای پشضکی تِ
جای حل هطکل ها هسایل ٍ هطکالت هتعسزی را هی تَاًس زر پی زاضتِ تاضس .

...

« تْذاؿت سٍاى »

« خَد هشاقثتی چیؼت؟ »

هفته سالمت


ٍاحذ -HSEذَز هزالثتی ّواى طَر کِ اس

 1تا  8اردیبهشت 1393

اسوص پیساست  ،یعٌی ایٌکِ الساهاتی ذَز
ها اًجام زّین تا ًیاس تِ هزالثت ّای حزفِ
 ...پیسا
ای اس جولِ پشضک ٍ ارتَپس ٍ
ًکٌین.اها ایٌجا یک ًکتِ ٍجَز زارز کِ
ذَزهزالثتی تا ذَز زرهاًی فزق زارز .تسیي
تزتیة کِ ذَز زرهاًی الساهاتی است کِ ها

ذود هزاقثتی در افسزدگی :

تجای پشضک اًجام هی زّین هثالً  :هصزف لزظ ٍ زارٍ ّای هرتلف ،اها ذَز هزالثتی الساهاتی
است اس جولِ ٍ :رسش کززى  ،اجتٌاب اس پزذَری  ،استزاحت ٍ ذَاب کافی  ،تغذیِ سالن ٍ ایي
زست الساهات کِ تعساز هزاجعات ها را تِ پشضک ٍ هزاکش زرهاًی کاّص هی زّس .

ذَاتیس  ،سٍز اس ذَاب تیسار ضَیس  .تا ٍرسش صثح تاى را ضزٍع کٌیس  .صثحاًِ را هیل
ضة تِ هَلع ب
کٌیس ٍ آهازُ یک رٍس ضاز ضَیس .


برای دست یابی به سالمتی :
 ...تایذ اتتذا تعاریف اٍلیِ ّواًطَریکِ خَد درهاًی گفتِ شذ  ،را تذاًین.
در کل تایذ سطح آگاّی خَد را ًسثت تِ شٌاخت تِ تیواری ّا ،
عَارض ٍ حادثِ ّای اطراف خَدهاى را افسایش دّین ٍ ّوچٌیي
عالئن ٍ ًشاًِ ّای آًْا  ،را تذاًین.
سپس تعذ از شٌاسایی ًسثت تِ اٍلَیت ّای آًْا کِ کذام آسیة
تیشتر یا جذی تری ٍارد هی ًوایٌذ اقذام تِ کٌترل ٍ راُ ّای
پیشگیری از آى تٌوایین کِ ایي ًیس خَد هستلسم داشتي اطالعات از
آى عارضِ هی تاشذ.
ایي دستِ اطالعات را هی تَاى از هراجع هختلف هعتثر از جولِ اخثار ٍ
رساًِ ّای هلی  ،رٍزًاهِ ّا ٍ هجالت حَضِ سالهت ٍ یا از هراکس
تْذاشتی ٍ درهاًی تذست آٍرین .

برای من ،برای تو ،برای همه

اص هَقیت ّای اػتشع صا کِ قاتل اجتٌاب اػت  ،دٍسی کٌیذ

 ( .هاًٌذ دسٍػتاى

ًاهٌاػة ٍ سٍاتط غلط اجتواعی )


همسهِ

ّش گًَِ هٌفی گَیی دس هَسد خَد سا هتَقف کٌیذ  ( .هاًٌذ هي آدم تِ دسد تخَسی
ًیؼتن)



صَست لضٍم هَدتاًِ هعزست تخَاّیذ.

دٍستذار هحیط زیست تَدى ٍ حفاظت از هٌاتع


طثیعی هحیط زیستواى چِ تسا کِ تسیار تاثیر
هثثت در رٍحیِ ها ٍ جلَگیری از شیَع تی رٍیِ
تیواری ّا ّن در ایي ًسل ٍ ّن در ًسل



آیٌذگاًواى  ،خَاّذ داشت.
دل کٌذى از زًذگی ّای هاشیٌی ٍ شْری ٍ تِ
کَُ تیاتاى ٍ جٌگل زدى حتی ّر چٌذ کَتاُ ٍ

تا عجلِ قضاٍت ًکٌیذ ف ایي کاس تِ جش ٍ تحث تا ًضدیکاى هٌجش هی ؿَد

 .دس



رٍس  7آٍریل تزاتز تا  18فزٍرزیي هاُ «رٍس جْاًی تْساضت» ًام
گزفتِ است ٍ ّوِ سالِ تزًاهِّایی زر گزاهی

زاضت ایي رٍس زر

سزاسز جْاى تزگشار هیضَز .اها ًﻈز تِ اّویت «سالهتی» زر
سًسگی آحاز جاهعِ ٍ ًمطی کِ اًساى سالن هیتَاًس زر ضکلزّی

تٌْا ٍ تیکاس ًثاؿیذ  ،ایي دٍ عاهل تاعث هیـَد فکشّای هٌفی تِ رٌّتاى تیایذ .

جاهعِ سالن زاضتِ تاضس ،تعییي سهاى تیطتز اس یک رٍس تزای

تشای ػاعات ٍ سٍصّای تٌْایی تاى تا ّن فکشی خاًَادُ تشًاهِ داؿتِ تاؿیذ .

گزاهی زاضت تزًاهِّای هزتثﻂ تا سالهت ٍ تکزین فعالیتّای

تپزیشیذ کِ ّش کغ تَاًایی ّای خاف خَد سا داسد ٍ تِ ٍیظگی ّا ٍ اعوال هثثت

زستاًسرکاراى عزصﮥ تْساضت ٍ زرهاى هَرز تَجِ لزار گزفت .زر

خَد تَجِ کٌیذ.

ایي راستا ازارُ کل رٍاتﻂ عوَهی ٍسارت هتثَع زر سال ،1381

اگش عالین افؼشدگی تیؾ اص دٍ ّفتِ اداهِ یافت ( هاًٌذ گَؿِ گیشی  ،اًذٍُ ؿذیذ

پیطٌْاز ًامگذاری رٍسّای  24-18فزٍرزیي هاُ را تِ عٌَاى

 ،گشیِ  ،تی اؿتْایی  ،تی خَاتی ) حتوا تِ پضؿک هشاجعِ کٌیذ .

«ّفتﮥ سالهت» تِ ٍسیز هحتزم ٍلت ارایِ زاز ٍ تا پیگیزیّای

ّفتگی ًیس از جولِ راّْای خَدهراقثتی است .

اًجام ضسُ زر جلسﮥ هَرخ  88/04/02کویسیَى ًامگذاری

درًگی کَتاُ در هعٌای رًگ ّا ٍ طثیعت ٍ ٍجَد

رٍسّای ذاظ ضَرای فزٌّﮓ عوَهی کطَر تصَیة ضس ٍ تا

الیسالش رٍح اًساى را عاری از ًاپاکی ٍ اظطرار

هصَتﮥ جلسﮥ  53هَرخ  81/08/05ضَرایعالی اًمالب فزٌّگی اس

ٍ اظطراب هی ًوایذ.

سال  1382زر تمَین رسوی کطَر گٌجاًسُ ضس .اس آى سهاى تِ
تعس ّوِ سالِ تا اجزای تزًاهِّای هتٌَع ایي ّفتِ گزاهی زاضتِ
هیضَ از.ست ّفتﮥ سالهت سال ً 1393یش ّنچَى سالّای گذضتِ تا اجزای تزًاهِّای هٌاسة ٍ تا
زرًﻈز
هَضَع« :ذَزهزالثتی» گزاهی زاضتِ ضَز.

همکار گرامی :
نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مسایل ایمنی و به د اشتی و زیست
محیطی از طر یق فرم های نظرسنجی موجود در خانه بهداشت کارگری به ما
اعالم نمایید.

تیضک «ّفتﮥ سالهت» فزصت هغتٌوی است تا تا تیاى اّویت ٍ جایگاُ تسیار هُن ٍ سْن آى زر تحمك
تَسعﮥ پایسار ،تز هطارکت هززم ٍ ّوزاّی هجوَعِ ًْازّای حاکویتی ٍ اجزایی تﺄکیس ضَز .اس طزفی ایي
ّفتِ فزصتی است تا تا تاسًگزی ٍ ًگاُ هجسز تِ تَاًوٌسیّا؛ زستاٍرزّا ٍ اًتﻈارات هَجَز تزای
پاسدگَیی هٌطمی ٍ ضایستِ تِ هززم ،تاستَاًی هضاعف ٍ زر لالة یک تزًاهﮥ هٌسجن ٍ کالى ّوزاُ تا
سایز زستگاّْای هسﺌَل زر هسیز تحمك سالهت هززم گام ّای السم تززاضتِ ضَز.
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