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 ارزيابي

 شماره ميخوانيم و آنچه در اينفهرست

 اطالع رسانی تیروئیدجهانی  هفتهماه  خرداد 10الی  4
تنفسی مورد استفاده در شیوع ويروس 

 كرونا

 

 

 ماه خردادمناسبت های مهم تقويمی در 

 داليل آتش سوزی ناشی از برق

 هفته جهانی اطالع رسانی در خصوص تيروئيد

 هفته ملی بدون دخانيات
 

1 

1 

2 

2 

2 

3 
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 اقدامات جهت حفظ سالمتی در مقابله با ريزگرد ها

 

 غذايی در فصل گرم افزايش احتمال مسموميت

 و حفاظت از آن محيط زيستروز جهانی 
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            پیام آوران ايمني و سالمت  خبرنامه داخلي

 شرکت عملیات غیر صنعتي

 HSEواحد 

 غیر صنعتي عملیاتشرکت HSEاداره 

 1401  خرداد–3سال اول / شماره 

 

 

  

 1401ماه  خردادمناسبت هاي مهم در 

 

 

 

 

 دالیل:

احتمال رشد سریع تر باکتری ها و √

میکرو ارگانیسم های بیماری زا در هوای 

 گرم بیشتر است.

غذا، رطوبت و مواد مغذی الزم برای √

 رشد این میکروب ها را فراهم می کند.

سالمونال، لیستریا، توکسوپالسما و ای √

کوالی از شایع ترین انواع میکروب ها ی 

مومیت مواد غذایی ایجاد کننده مس

 هستند.

 

اقدامات جهت پیشگیری از مسمومیت 

 :های غذایی

تاریخ انقضاء مواد غذایی را حتما چک √

 کنید.

هنگام خرید، مواد غذایی خام مانند √

مرغ را از سایر  انواع گوشت و تخم

 خوراکی ها جدا نگه دارید.

ندی گوشت ها، ه بقبل و بعد از بست√

خوبی شسته و  دست ها و سطوح را به

 ضدعفونی کنید.

تخم مرغ و انواع گوشت را بطور کامل √

بپزید و از مصرف خام یا نیم پز آن 

باقیمانده غذا های پخته را  پرهیز کنید.

 هید.سریعا در یخچال یا فریزر قرار د

 عالئم مسمومیت غذایی:

تهوع، استفراغ، اسهال، کرامپ √

 شکمی و تب

 درمان:

هیدراته کردن بدن با آب،آب √

گوشت و نوشیدنی های بدون 

 کافئین.

 استراحت زیاد√

، الکل، پرهیز از مصرف لبنیات√

 کافئین و غذاهای چرب و شیرین

 وز جهانی تیروئیدر

غده تیروئید در بدن بسیار مهم است؛ چراکه 

شوند؛ بر  هایی که از آن ترشح می هورومون

تمام فرآیندهای متابولیک بدن، اثر دارند. 

ها برهم بریزد؛  تعادل ترشح این هورمون  اگر

هایی از این غده بزرگ شوند؛ تومور در  بخش

رشد کند یا تیروئید سمی شود؛ فرد با این غده 

شود. بنابراین در  مشکالت زیادی مواجه می

های بهداشتی جهانی توافق شده است  سازمان

روز در سال را برای سالمت غده تیروئید  1که 

  .اختصاص دهند

 اند؟ های تیروئیدی کدام انواع بیماری

های تیروئیدی معموال در اثر کمبود ید  بیماری

های  شوند؛ شایع ترین اختالل ایجاد می

 :تیروئیدی عبارتند از

 )گواتر )بزرگ شدن غده تیروئید

  پرکاری تیروئید

 کاری تیروئید  کم

 (تیروئید سرطان(تیروئیدیت 

 

 کم کاری تیروئیدی

کم کاری تیروئید زمانی اتفاق می افتد که 

غده تیروئید میزان هورمون کمتراز حد 

این اتفاق کاهش نتیجه  طبیعی تولید کند.

 بسیاری از فعالیت های بدن است.

 عالئم کم کاری تیروئید

خستگی فراگیر، خواب آلودگی، فراموشکاری، 

مشکالت یادگیری، ناخن و موی خشک و 

شکننده، پوست خشک و خارش دارد، 

یبوست، صورت پف آلود، ناراحتی عضالت، 

اضافه وزن و احتباس ادراری،افزایش فراوانی 

 ش حساسیت به داروسقط، افزای

 علل کم کاری تیروئید

 هیپوتیروئیدی خود ایمنی-1

 یدوشروع خود به خ-2

 التهاب تیروئید پس از زایمان-3

 وضعیت مادرزادی-4

 هیپوتیروئیدی هیپوفیزی-5

 پرکاری تیروئید

پرکاری تیروئید حالتی است که باعث می شود 

 مقدار زیادی هورمون به بافت های بدن برسد

 پرکاری تیروئیدعالئم 

لب،افزایش خفیف افزایش تعداد ضربان ق

افزایش تعریق، ضعف عضالت فشار خون، 

گن و ران، لرزش بخصوص در ناحیه شانه، ل

، ریزش مو، جدا شدن دست ها، کاهش وزن

ناخن از بستر،تورم نوک انگشتان،بزرگی 

کشیده شدن پلک باال بسمت پایین،  تیروئید،

ش حرکات تغییر در ضخامت پوست،افزای

دستگاه گوارش، کاهش تعداد دفعات 

بزرگ شدن پستان در  خون،  قاعدگی و حجم

 آقایان، برجسته شدن چشم ها

 علل پرکاری تیروئید

 افزایش مصرف ید-1

 فعالیت بیش از حد تولید هورمون-2

 افزایش توده در تیروئید-3

 التهاب غده تیروئید-4

 خود ایمنی-5

 خرداد هفته ملی بدون دخانیات 10الی  4
 یک دستورالعمل مهلک 

ماده شیمیایی در  4000بیش از 

دود تنباکو شناسایی شده است. 

مواد شیمیایی دیگری نیز به تنباکو 

که باعث سریع تر اضافه می شود 

سوختن آن، طعم دار شدن آن و 

اعتیاد آور کردن آن می شود. بیش 

ماده شیمیایی سیگار باعث  40از 

 28سرطان می شود و دست کم 

ماده شیمیایی تنباکو جدید باعث 

 .سرطان می شود

بهداشت، بر اساس آمار سازمان جهانی 

مصرف دخانیات که عامل مرگبار قابل 

% از مزگ و میر 10پیشگیری است علت 

 ها در بین بزرگساالن است.

 آثار کوتاه مدت

بو، بد خلقی، بوی بد لباس،  تنفس بد

سرگیجه، تغییر رنگ دندان، باال رفتن 

رفتن فشار خون و سرفه  ضربان قلب، باال

 های خشک

 آثار بلند مدت 

سرطان ریه، حنجره، قلبی،ی های بیمار

 کبد، دهان، لوزالمعده، گلو، مثانه، کلیه،

لب، بیماری های ریوی، آسم حاد تنفسی 

 تولد زودرس کاهش باروری، سقط جنین،
 

اهش شنوایی، عفونت گوش میانی و ک

زخم معده سکته مغزی ن، استخواپوکی 

عف سیستم ، ضضعیف شدن معده

  آسیب به دندان ولثهایمنی بدن،

 دود دست دوم سیگار

دود سیگاری است که به دود دست دوم 

و دیگران آن را  محیط وارد می شود

. این دود مخلوطی از استنشاق می گنند

دود سیگار و بازدم یک فرد سیگاری است 

طی  که از دهان به بیرون منتقل می کند.

یک فرد غیر یک ساعت در اتاق پر از دود، 

 5سیگاری ممکن است معادل کشیدن 

 فیلتر دار، مواد سمی موجود در دود سیگار

 سیگار را استنشاق کند.

 

 افزايش احتمال مسمومیت غذايی در فصل گرم
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 محیط زيستارتقاء فرهنگ حفاظت از
زيست محیط، روز جهاني خرداد16  

 

 اقدامات الزم جهت حفظ سالمتی در شرایط آلودگی هوا

وغباربا آالینده های شهری به وجود  پدیده ای ست که از ترکیب ذرات گردریزگرد 

 می آید.

 گرد ها بر سالمتیآثار ریز 

اختالل در ضربان قلب)آریتمی( و حمالت قلبی برای افرادی که بیماری زمینه ای 

 دارند.

تنفسی و رسوب در جدار عروق که موجب التهاب و  ورود ذرات ریز به دستگاه

 تنگی عروق می شود.

 یزگرد ها:توصیه هایی در رابطه با ر

 در صورت امکان تا بهبود شرایط هوا در منزل بمانید.

 .در فضاهای آلوده از تنفس عمیق خودداری کنید

 از ماسک مناسب استفاده کنید.

 توصیه می شود. شستشوی بینی به کمک سرم های شستشو

 را افزایش دهید کم چرب، و سبزیجات تازه مصرف روزانه آب، شیر

 خودداری کنید.از سفر های غیر ضروری 

 از ورزش در هوای آلوده خودداری کنید.

آتش سوزی در هر دو محیط تجاری و مسکونی معمول است.طبق 

آتش  50،000بنیاد ایمنی برق بین المللی ، ساالنه بیش از  داده های

مصدوم رخ می  1400کشته و بیش از  500سوزی در خانه با نزدیک به 

میلیارد دالر است و یکی از  1دهد.خسارت امالک مسکونی بیش از 

 .دالیل عمده آتش سوزی ها ناشی از برق است

ات یا ماشین آالت می خرابی یا سوء عملکرد در اجزای الکتریکی تجهیز

تواند باعث آتش سوزی برقی شود.آتش سوزی های برقی از سیم های 

الکتریکی ، کابل ها ، قطع کننده های مدار و اجزای الکتریکی منشأ 

 می گیرند

 دالیل عمده آتش سوزی های برقی

.سیستم های الکتریکی به طور مداوم خطر آتش سوزی دارند.درک علل 

ی ناشی از الکتریسیته و پیروی از اقدامات متداول آتش سوزی ها

پیشگیرانه برای حفظ سیستم های الکتریکی ، احتمال آتش سوزی 

 .شما را کاهش می دهد

 نگهداری ضعیف

نگهداری ضعیف دلیل اصلی آتش سوزی های ناشی از برق است.انجام 

تعمیر و نگهداری منظم در تابلوهای برق ، تجهیزات الکتریکی ، سیم 

ره خطر آتش سوزی را کاهش می دهد.یک نوع تعمیر و ها و غی

نگهداری شامل از بین بردن خاک و گرد و غبار و بازرسی و تعویض 

 .قطع کننده های مدار معیوب است

 تجهیزات و وسایل قدیمی

تجهیزات و لوازم قدیمی باعث ایجاد آتش سوزی های برقی می 

از آتش  ٪19 شود.طبق اعالم سازمان آتش نشانی ایاالت متحده ،

از آتش سوزی های  ٪13سوزی ساختمان های غیر مسکونی و 

مسکونی به دلیل تجهیزات و لوازم خانگی قدیمی یا سوء عملکرد برق 

است.جایگزینی مدارهای منسوخ و معیوب در تابلوها ، تجهیزات و 

 .لوازم خانگی ، خطر آتش سوزی شما را کاهش می دهد

 همراه نبودن با کدهای ایمنی

ا افزایش تقاضا برای برق ، به روز بودن در مورد کدهای ایمنی مهم ب

است.سیم کشی قدیمی که تقاضای فعلی را پشتیبانی نمی کند در 

خانه ها و فضاهای تجاری قدیمی رایج است.سیم کشی قدیمی 

میتواند آتش سوزی ایجاد کند ، به خصوص اگر سیم با جریان مدار 

از مطابقت سیم کشی با جریان مدار مطابقت نداشته باشد.اطمینان 

و عاری از نقص ، راهی آسان برای جلوگیری از آتش سوزی های برقی 

 .است

 تابلوهای برق و قطع کننده مدار

قطع کننده مدار با خاموش کردن خودکار برق مدار ، از مدار 

 و کلید های برق ایم ها، پریز هس

هایی که در زیر دیوار .پریزهای برق که از بین رفته یا زنگ زده اند ، سیم 

خشک ما پنهان می شوند ، سیم های لوازم خانگی که فرسوده شده اند ، 

 .همه اینها اگر زود رسیدگی نشوند می توانند مسائل بزرگی باشند

اگر پریزها و کلیدهای دیوارهای شما ضعیف به نظر می رسند ، ممکن 

ان است که است زمان تعویض آنها فرا رسیده باشد.این یک راه حل آس

خودتان انجام می دهید.با این حال ، اگر سیم های شل ، وصل نشده یا در 

معرض دید مشاهده کردید ، کاری را که انجام می دهید متوقف کنید و 

 .یک برق کار را صدا کنید

 
 

 

 

در صورت مشاهده هرگونه سیم برق فرسوده ، الزم است بالفاصله توسط 

ا که در امتداد کف یا دیوارهای شما برق کار تعویض شوند.این سیم ه

  قرار دارند ، در صورت جرقه زدن می توانند بسیار خطرناک باشند

وسایل قدیمی ممکن است از استاندارد برخوردار نباشند.اجاق گاز ، 

توستر ، یخچال و فریزر ، همه چیزهایی که می توانید در آشپزخانه خود 

 .برقی هستند پیدا کنید ، در معرض خطر آتش سوزی های

 بخاری های برقی قابل حمل

برچسب های هشدار دهنده واقعی هستند: بخاری های قابل حمل را از هر 

چیز قابل اشتعال دور نگه دارید.گرچه گرمای اضافی خوب است ، اما قرار 

دادن بخاری قابل حمل خود در کنار پرده ها ، فرش ها ، تخت ها ، کاناپه 

یکی از مهمترین دالیل آتش سوزی است.هرگز ها و مواردی از این دست 

آن را برای مدت زمان طوالنی روشن نکنید ، مخصوصاً هنگام خواب یا 

 .بیرون رفتن از خانه

 سیم کشی

هرچه خانه شما قدیمی تر باشد ، احتمال پیر شدن سیم کشی نیز بیشتر 

است.همانطور که ما فناوری بیشتری را به خانه های خود اضافه می 

، با جدیدترین لوازم خانگی مطابقت داریم یا چند شارژر تلفن به  کنیم

برق متصل می کنیم ، سیم کشی های قدیمی همیشه نمی توانند با 

افزایش قدرت جدید همگام شوند.سیم کشی منسوخ شده بیشتر در 

معرض خطر گرم شدن سریع ، جرقه زدن و آتش گرفتن است.اگر 

وخ شده و نیاز به تعویض دارد مشکوک هستید که سیم کشی شما منس

، بهترین برنامه این است که با یک کارشناس برق تماس بگیرید.آنها 

می توانند تشخیص دهند که کدام سیم ها نیاز به تعویض دارند و چگونه 

 .راحت کار را انجام داد می توان با خیال

 داليل آتش سوزي هاي ناشي از برق

 

https://ghavisazeh.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%82/

