
 

  پرستاران و کارکنان اتاق عمل اثرات مواجهه شغلی با داروهاي بیهوشی در

حتماً همکاران پزشک یا پرستار در مواقع بیماري با این جمله ي کنایه آمیز دیگران مواجه شده اند کـه  

ی مصـون از  انسـان  ،نتظـار عامـه از جامعـه پزشـکی    گویی ا "مگر پزشک یا پرستار هم مریض میشوند؟!"

که در فیلم ها از بیمارستان می بینیم  محیطی اسـت شـیک و تمیـز کـه یـک      هم تصویري ت.بیماري اس

در حالی که مواجهـه   پزشک و چند پرستار با آرامش در آن دستورات درمانی بیماران را اجرا می کنند.

 با انواع مخاطرات بیولوژیکی ، کار در شیفت شب، مواجهه با مواد شیمیایی خطرناك و داروها، تمـاس 

با اشعه یونیزان، ساعت ها کار سرپا و یـا در وضـعیت هـاي نامناسـب ارگونـومیکی بـراي رسـیدگی بـه         

وضعیت درمانی بیمار و .... این قبیل مشاغل را بدل یکی از دشوارترین و زیان بـار تـرین مشـاغل کـرده     

ال بـراي نجـات   است. عالوه بر این شاغلین بیمارستان ها نیازمند دقت ، تمرکز و سرعت عمـل بسـیار بـا   

جان بیمار هستند که در بسیاري از موارد بـا کـار در شـیفت هـاي شـب و در اثـر مواجهـات ذکـر شـده          

نکته دیگر دانش باالي شاغلین این حرفه ها و سال هاي طوالنی حفظ این تمرکز و دقت آسان نیست. ،

نوعی سرمایه هـاي بخـش   الزم براي تحصیل قبل از پرداختن به این مشاغل است که این کارکنان را به 

در این نوشتار سعی خواهد شد به یکی از جنبه هاي مخـاطرات شـغلی   سالمت جامعه تبدیل کرده است.

کارکنان اتـاق عمـل بیمارسـتان هـا پرداختـه      مواجهه شغلی با داروهاي بیهوشی دردر بیمارستان ها یعنی 

ین اتاق عمـل ، تکنیسـین بـی    پزشک جراح ،متخصص بیهوشی،تکنیسعمل اتاق  کارکنانمنظور از شود.

  است.هوشی، پرستار، بهیار، کمک بهیار، خدمات و دیگر اعضاي کادر پزشکی شاغل در این بخش  

مواجهه با داروهـاي  یکی از مهمترین مخاطرات شغلی کارکنان اتاق عمل  و اتاق هاي ریکاوري را 

تاق عمل و اتاق هاي ریکـاوري  تشکیل می دهد.انواع دارو هاي بیهوشی می توانند در هواي ا بیهوشی

و حتی در بیمارستان هـاي مـدرن و پیشـرفته کـه ایـن مکـان هـا بـا تهویـه مناسـب و            وجود داشته باشند

   .ها را نمی توان به صفر کاهش داد  استاندارد تجهیز شده اند هم میزان این دارو

دي انجام شـده اسـت.عمده   در مورد عوارض مواجهه شغلی با این دارو ها مطالعات اپیدمیولوژیک متعد

 موتاژنیسـیتی  ،مطالعات روي عوارض مواجهه شغلی با این داروها بر  عـوارض بـاروري ،سـرطان زایـی     

  این دارو ها تمرکز کرده اند. و تنفسی ،عوارض کبدي،کلیوي و عصبی

  اثرات باروري -الف



 

واجهه با گاز هـاي بیهوشـی   مطالعات نشان داده اند که میزان سقط در بین زنان شاغل در اتاق عمل که م

). البته اثر شیفت کاري نیز در این Relative Risk = 1.48ي عادي است( داشته اند باالتر از جامعه

و وزن  زایمان زودرسمورد اثبات شده است و نباید از هم افزایی این دو عامل در این مورد غفلت کرد.

نازایی اثر احتمـالی  گازها افزایش نشان داده است.هم در برخی مطالعات در اثر مواجهه با این  کم نوزاد

دیگري است که مطالعات اپیدمیولوژیک ارتباط آن را با مواجهه با گـاز هـاي بیهوشـی نشـان داده انـد.      

افزایش آنومالی هاي مادرزادي از دیگر عوارض مواجهه با گاز هاي بیهوشی است و مطالعات افزایشـی  

ی ها در نوزادان مادرانی که داراي مواجهه شغلی با گاز هاي بیهوشی درصدي را در این آنومال 50تا  25

  بوده اند گزارش کرده اند.

  سرطان زایی-ب

با وجود اینکه امروزه دانش بشر پیشرفت فوق العاده اي در درمان سـرطان هـا داشـته اسـت، هنـوز ابعـاد       

مطالعات در  زمینـه  ته است. مختلف ایجاد سرطان به ویژه علل محیطی و شغلی آن تا حد زیادي ناشناخ

یک مطالعه میـزان مـرگ و میـر    سرطان زایی ناشی از مواجهه شغلی با  داروهاي بیهوشی محدود هستند.

سـه برابـر    دتلیال و لنفوئیـ وسـرطان هـاي رتیکولوانـد    بیهوشی را در اثر سرطان ها ،خصوصـاًٍ متخصصین 

ن زایی در مواجهه شغلی با ایـن داروهـا   هر چند اطالعات کافی از سرطاجمعیت عادي نشان داده است .

در مطالعات وجود ندارد، خاصیت موتاژنیک در مواجهه حتی با مقادیر پایین این دارو ها گزارش شـده  

ــزایشاست ــاتی از افـــ و  sister chromatid exchange ،  micronuclei.گزارشـــ

chromosomal aberrations  قالــه مهــار موجــود اســت.حتی در یــک مدر کارکنــان اتــاق عمــل

neutrophil apoptosis .در مواجهه شغلی با این گازها یافت شده است  

نکته مهم در مورد عوارض فوق این است که اکثر این عوارض در مواجهـه بـا مقـادیر بـاالي گـاز هـاي       

بیهوشی مشاهده شده است و چنانچه سیستم هاي تهویه مناسـب بـراي کـاهش مقـادیر ایـن گـاز هـا در        

  محیط کار وجود داشته باشد احتمال مشاهده این عوارض کاهش عمده اي خواهد داشت.

  فسیعوارض تن -پ

بیماري هاي تنفسی جزو شایعترین و مهم ترین بیماري هاي شغلی هستند ، به خصوص از این جهت که 

ایجـاد  معموالً فرد مبتال به این بیماري ها باید به طور دائـم از عامـل ایجـاد کننـده بیمـاري دوري کنـد .       

رو هاي بیهوشـی (ناشـی   در اثر مواجهه ناگهانی با مقادیر  باالي دا RADSحساسیت راه هاي هوایی و 



 

. البته هر چند مطالعات دقیقی در مـورد  از حوادث و ریزش ناگهانی دارو در محیط)  گزارش شده است

ایجاد آسم در مواجهه کوتاه مدت با این گازها گزارش نشده است ولی در افراد آسماتیک مواجهـه بـا   

تشـدید آسـم شـود و از ایـن رو     این قبیل مواد که خاصیت تحریک کنندگی دارد مـی توانـد منجـر بـه     

تشخیص تشدید شدن آسم در اثر مواجهه با این مواد در اتاق عمل اهمیت فوق العاده زیـادي پیـدا مـی    

  کند.

  عوارض عصبی -ت

عوارض عصبی مواجهه با این دارو ها خصوصا نیتروس اکساید عبارتند از نوروپاتی به صورت پارستزي 

روپاتی به صورت ضعف و پارستزي در اندام ها  است. هر چند و ایجاد میلونو ،بیحسی، ضعف عضالنی

این عوارض بیشتر با مواجهه مزمن با نیتروس اکساید مشاهده می شوند ولی حتـی یـک بـار مواجهـه در     

  فرد داراي کمبود کوباالمین می تواند سبب ایجاد این عوارض شود.

  عوارض کلیوي و کبدي -ث

 collectingو تـاثیر بـر    Toxic nephritisورت ایجـاد  عوارض کلیوي دارو هـاي بیهوشـی بـه صـ    

ducts .در کلیه ، خصوصا در اثر مواجهه با گازهاي فلورینه بیهوشی است  

ایجاد هپاتیت توکسیک ناشی از دارو هاي بیهوشی هم یک اثر شناخته شده ي این داروها است و بایـد  

  نظر قرارداد. این عارضه را در مراقبت هاي سالمتی کارکنان اتاق عمل مد

  

براي پیشگیري از ایجاد این عوارض همانند سایر عوارض مخاطرات شغلی چندین راه وجود دارد. یکی 

از بهترین راه ها کاهش مواجهه با دارو ها از راه تهویه و جمع آوري داروهاي بیهوشی موجود در هواي 

کوچکتر و داراي بنیه مالی ضعیف تر این اقدام در بیمارستان هاي  با اینحالاتاق عمل و ریکاوري است.

ممکن است عملی نباشد. هرچند حتـی در مراکـزي کـه ایـن روش مـورد اسـتفاده اسـت هـم غفلـت از          

نگهداري صحیح سیستم و مونیتورینگ مرتـب میـزان آالینـده هـا  ممکـن اسـت باعـث افـزایش میـزان          

اتاق عمل بیمارسـتان هـاي داراي   به طوریکه میزان گاز نیتروس اکسید در هواي  مواجهه کارکنان شود.

مواجهـه بـا دارو هـاي بیهوشـی موجـود در هـواي بـازدمی         گزارش شـده اسـت.   300ppmتهویه هم تا 

بیماران در اتاق هاي ریکاوري هم اجتناب ناپذیر است  و باید در طراحی و نصب سیستم هاي تهویـه و  



 

میزان توصـیه شـده مراجـع    ی نمـود. جمع آوري دارو هاي بیهوشی به اتاق هاي ریکاوري هم توجه کـاف 

  است. 25ppmمعتبر براي نیتروس اکساید در هواي محیط کار 

نکته  دیگر در پیشگیري از این بیماري ها انجام معاینـات دوره اي پزشـکی بـا کیفیـت و دقـت مناسـب       

توسط متخصصین طب کار است. هر چند خوشبختانه اخیرا وزارت بهداشت تمرکز مناسبی روي انجـام  

اینات شغلی در پرسنل بیمارستانی داشته اسـت، بـا اینحـال اهمیـت دادن بـیش از حـد بـه جنبـه هـاي          مع

اقتصادي و سعی براي صرفه جویی در هزینه باعث شده متاسفانه اکثر بیمارستان ها انجام این معاینات را 

ایـد بـا آگـاهی    به مراکز تخصصی طب کار واگذار نکنند. طبیعی است معاینات دوره اي در این موارد ب

از اثرات این دارو ها و استفاده از روش هاي تشخیص این اثرات در مراحل ابتدایی و قبل از بروز عالئم 

  بالینی انجام گیرد و در غیر اینصورت متاسفانه کارآیی مناسب را نخواهد داشت.

کنـان اتـاق عمـل    علیرغم تمهیدات فوق یکی از بیماري هاي ذکر شده در باال در کار هدر نهایت چنانچ

مشاهده شد بررسی دقیق  این کارکنان داراي بیماري و تعیین تاثیر مواجهات شغلی در بروز و پیشـرفت  

این بیماري ها توسط پزشک متخصص طب کار همراه با ارائه توصیه ها و دسـتورات الزم مـی توانـد از    

  ن وي در محیط کار شود.در وي جلوگیري نماید و مانع ایجاد بیماري در همکاراپیشرفت بیماري 

  دکتر محمد بابایی

  متخصص طب کار و بیماري هاي شغلی

  دبیر انجمن طب کار ایران

www.drbabai.com 
  

 


