
 

  مخاطرات شغلی ناشی از دارو هاي خطرناك در کارکنان بیمارستانی

کار در بیمارستان ها به دلیل مواجهه با انواع میکروب هـا ،اشـعه یـونیزان و غیـر یـونیزان ،نوبـت کـاري        

،استرس روانی و....جزو مشاغل حساس از نظر مراقبت هاي پزشکی کارکنان طبقـه بنـدي مـی شـود.در     

وم تمرکز و دقت کارکنان بیمارستانی براي حفظ جان بیماران و سرعت عمـل بـاال   کنار این شرایط ، لز

با اینحال غفلت از سـالمت خـود ایـن کارکنـان     از شرایط الزامی براي پرداختن به اینگونه مشاغل است.

کـوزه گـر از کـوزه ي شکسـته آب مـی خـورد: عینیـت داده        "چنان شایع اسـت کـه بـه ضـرب المثـل      

نجا بیشتر می شود که بدانیم تربیت و تجربه اندوزي کادر بیمارسـتانی مجـرب و   اهمیت موضوع آاست.

حاذق چقدر براي جامعه هزینه بر است و جبران از کار افتادگی حتی یکی از این افراد هم به دلیل بروز 

در اینجا سعی می شـود یکـی   بیماري شغلی هزینه هاي فراوانی به بخش آموزش پزشکی وارد می کند. 

 Hazardousبه هاي تهدید کندده سالمت این کارکنان یعنی مواجهه بـا دارو هـاي خطرنـاك(   از جن

Drugs( .مورد بررسی قرار گیرد  

گروه اصلی داروهـاي خطرنـاك را تشـکیل مـی       )Antineoplastic drugsداروهاي ضد سرطان (

عفونـت ویروسـی    البته داروهاي خطرناك منحصر به داروهاي ضد سرطان نیستند و داروهاي ضددهند.

،داروهاي هورمونی و داروهاي مهندسی زیستی را نیز شامل مـی شـوند.مطالعات نشـان داده انـد کـه در      

براي دسترسـی بـه لیسـت ایـن     میلیون نفر به طور بالقوه در معرض این داروها هسـتند.  5.5ایاالت متحده 

هرچند مواجهه با این  مراجعه فرمایید. www.drbabai.comداروها می توانید به آدرس وب سایت 

ــا  ــارگران        درداروه ــازي، ک ــات داروس ــاغل در کارخانج ــازان ش ــاغل ( داروس ــف وســیعی از مش طی

کارخانجات داروسازي، بسته بندي و حمل نقل این داروها و ...) ممکن است رخ دهد، در بیمارستان ها 

و شیمی درمانی مهم ترین گروهی هستند کـه بـا ایـن داروهـا مواجهـه       پرستاران بخش هاي اونکولوژي

مطالعات متعدد نشان داده است که این داروها می تواننـد بعـد از مواجهـه شـغلی بـه طـور       پیدا می کنند.

  سیستمیک جذب بدن شوند.

  مواجهه با این داروها در بیمارستان ها به یکی از دالیل زیر رخ میدهد:

  باز شدن ویال این داروها در کنار تخت بیمارمواجهه در جریان 

 مواجهه حین تخلیه ي هواي موجود در سرنگ تزریق 



 

 مواجهه در جریان تماس پوستی با دارو ها یا تماس پوستی با ادرار بیماران 

 مواجهه در اثر تماس با ملحفه ي بیماران که آلوده به دارو شده باشد 

سایر کارکنان بیمارستان ها ، حتی در مشاغل ظاهراً غیر مرتبط  ،البته باید توجه داشت که بجز پرستاران 

(پرسنل رختشویخانه بیمارستان ها و خدمتکاران و افرادي که اتاق ها را تمیز می کنند) هم از مواجهه با 

این داروها در امان نیستند.نکته ي دیگري که نباید از آن غفلت شود این است که متابولیـت هـاي ایـن    

یز ممکن است داراي اثرات خطرناك باشند و کارکنـان در معـرض ترشـحات، خـون یـا ادرار      دارو ها ن

بیماران هم ممکن است به نوعی در معرض این داروها قرار بگیرند.در یک تحقیق که در ایاالت متحده 

% بخـش هـاي اونکولـوژي    65% اتاق هاي تهیـه داروهـا در بیمارسـتان و    75و کانادا انجام شده نشان داد 

توجه کنیـد کـه   ) با داروهاي خطرنـاك هسـتند.  surface contaminationداراي آلودگی سطوح (

حتی همراهان بیماران ، پزشکان،مددکاران و ...نیز ممکن است بـدون اطـالع از وجـود ایـن داروهـا در      

  سطوح در این مکان ها تردد یا کار کنند.

  اثرات باروري

با توجه به اینکه تقریبـا  بیمارستانی را بانوان تشکیل می دهند.در همه ي کشور تعداد زیادي از کارکنان 

تمام دوران باروري کارکنان بیمارستانی در دوران اشتغال آنها سپري می شود، اهمیت عوارض بـاروري  

  این دارو ها بر سالمت این کارکنان و سالمت نسل بعدي آنها مشخص می شود.

د که میزان سقط خودبخودي در کارکنان بیمارستانی داراي مطالعات متعدد اپیدمیولوژیک نشان داده ان

مطالعات دیگر میزان سقط و مـرده زایـی   شایعتر از جمعیت عادي است. ضد سرطانمواجهه با داروهاي 

  را نیز در این گروه از کارکنان بیشتر گزارش کرده اند.

  عبارتند از:عوارض دیگر داروهاي ضد سرطان بر باروري که در مطالعات یافت شده اند 

  افزایش ریسک ناباروري 

   حاملگی خارج رحمی 

 نان داراي مواجهه با این دارو هابروز آنومالی هاي مادرزادي در فرزندان کارک 

 بروز اختالل در سیکل قاعدگی  

  سرطان زایی



 

چنـد داروي ضـد    )IARC )International Agency for Research on Cancer سـازمان 

سرطان زا ها طبقه بندي کرده اسـت . بـروز سـرطان هـاي ثانویـه در بیمـارانی کـه         سرطان را در دسته ي

تحت شیمی درمانی قرار میگیرند پدیده اي اثبات شده است.با اینحال اطالعاتی از سرطان زایی بـدنبال  

در پرسـتاران شـیمی در دانمـارك     همواجهه شغلی با این دارو ها در دسترس نبـود تـا اینکـه یـک مطالعـ     

ش ریسک سرطان خون را نشان داد. بـا اینحـال بـراي اثبـات سـرطان زا بـودن ایـن داروهـا در اثـر          افزای

  مواجهه شغلی نیاز به مطالعات و بررسی هاي بیشتري وجود دارد.

  جهش زایی

 نشان داده شـده اثر موتاژنیک داروهاي ضد سرطان در کارکنان داراي مواجهه شغلی در چندین مطالعه 

پاسخ به دست نیامد.ضمناً افزایش سرطان زایی به دنبال موتاسیون نیز دیـده   –طه دوز با اینحال راباست.

نشد و ایـن تحقیقـات نتوانسـتند روش مناسـبی را بـراي اسـتفاده در معاینـات دوره اي کارکنـان از نظـر          

ش بررسی جهش زایی پیشنهاد نمایند.به نظر می رسد در این زمینه نیـز نیازمنـد ادامـه مطالعـات و پـژوه     

  بیشتر براي یافتن عوارض احتمالی دارو ها هستیم.

  عوارض دارو هاي خطرناك غیر از داروهاي ضد سرطان

گزارشاتی از بروز بیماري ها و عوارض در اثـر مواجهـه شـغلی بـا سـایر داروهـا (غیـر از داروهـاي ضـد          

تنفسـی فوقـانی    سرطان) نیز وجود دارد.براي مثال مواجهه شغلی بـا پنتامیـدین عوارضـی نظیـر شـکایات     

،برونکواسپاسم و اختالل در تست هاي عملکرد ریه گزارش شـده اسـت. از طـرف دیگـر ، مواجهـه بـا       

  ریباویرین نیز اختالل در تست هاي عملکرد ریه را به دنبال داشته است.

آلرژي ناشی از مواجهه شغلی با برخی دارو ها هم ممکن اسـت در کارکنـان بیمارسـتانی دیـده شـود.به      

ن مثال گزارشات متعددي از آلرژي پرستاران نسبت به پنی سیلین در هنگـام تزریـق آن بـه بیمـاران     عنوا

  منتشر شده است.

  بثورات جلدي نیز ممکن است در اثر مواجهه شغلی با این داروها به وجود بیایند.

  روش هاي پیشگیري

صادق است . سه قدم اصـلی  اصول کلی کنترل مخاطرات شیمیایی در محیط کار در مورد بیمارستان ها 

مشـخص کـردن اثـرات    )، identificationدر کنترل این مخاطرات عبارتند از  شناسایی مخـاطرات ( 

متاسفانه میـزان مجـاز    و ارزیابی و کنترل ماده مورد نظر در محیط کار. )characterizationریسک (



 

ا اینحال اقدامات زیر می تواند در بمواجهه با این داروها حتی در کشورهاي پیشرفته تعریف نشده است. 

  کاهش عوارض این داروها تاثیر بسازایی داشته باشد:

      تهیه داروهاي شیمی درمانی در زیر هـود مناسـب ( بـر اسـاسtype B of Class2    و یـا    

Class3( 

  استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب (دستکش،عینک ،گان و محافظ صورت) حین تهیه و

.در مـورد دسـتکش توصـیه مـی شـود از دو دسـتکش  بـدون پـودر از جـنس          وهـا یا تزریـق دار 

ضمناً پرسنل که ملحفه بیماران را عوض می التکس ،نیتریل، پلی اورتان یا نئوپرن استفاده شود.

کنند یا با لباس یا رختخواب بیماران تماس دارند (خدمات ،رختشویخانه و ..) نیز حین کـار بـا   

گان مورد استفاده نیز شیمی درمانی باید از دستکش استفاده کنند.   موارد مربوط به بخش هاي

محافظ صـورت یـا   باید یا یک بار مصرف باشد و یا از جنس غیر قابـل نفـوذ تهیـه شـده باشـد.     

ماسک نیز در مواردي که ریسک آئروسولیزه شدن دارو وجـود داشـته باشـد و تهیـه دارو زیـر      

 ند.هود مناسب انجام نمی شود توصیه می شو

      استفاده از دستورالعمل هاي استاندارد هاي الزم براي تهیه ، تزریـق و دور ریخـتن بقایـاي ایـن

 داروها

      استفاده از دستورالعمل هاي استاندارد براي شستشو و یا دور انداختن ملحفـه ي آلـوده بـه ایـن

 داروها و تمیز کردن سطوح آلوده در اثر پاشیده شدن این داروها

مـی   معاینات دوره اي دقیق و تخصصی با در نظر داشتن عوارض احتمـالی ایـن داروهـا   در نهایت انجام 

به خصوص خانم هـایی  تواند در کشف به موقع بیماري و درمان یا جلوگیري از پیشرفت آن موثر باشد.

 باید حتماً یا  یا قصد باردار شدن دارندو باردار شده اند  ، شیردهی می کنند ،که در سن باروري هستند 

پزشـک متخصـص طـب     در خصوص مواجهات محیط کار و عوارض احتمالی آنها بر سالمت جنین بـا 

کار مشورت نمایند و  چنانچه این خانم ها ناچار باشند در دوران بارداري به کار و مواجهه با این با این 

  قبیل دارو ها ادامه دهند باید مراقبت هاي ویژه اي براي سالمت جنین دریافت دارند. 

  

  


