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واحد بهداشت حرفه اي از  2بخش تشكيل شده است:
 بهداشت حرفه اي
 طب كار
بهداشت حرفه اي علمي است كه از طريق شناسايي ،ارزشيابي و كنترل شرايط و عوامل زيان آور در محيط
كار و ارائه مراقبتهاي پزشكي ،به حفظ  ،نگهدارى و ارتقاء سطح سالمت شاغلين و بهسازى محيط هاى كار و
كاهش مخاطرات شغلى كمک مي كند.
بهداشت حرفهاي از جمله با ارزشترين دارائيهاي افراد جوامع و كشورها است كه بعنوان يک استراتژي با
اهميت نه تنها سالمتي شاغلين رادرنظر ميگيرد بلكه تاثير مثبت و قابل مالحظهاي دربهرهوري و كيفيت
محصوالت ،انگيزش كار  ،رضايت شغلي و كيفيت كل زندگي افراد جامعه دارد .در بهداشت حرفهاي همه
مسايل بهداشتي  -پزشكي و ايمني پيشه هاي گوناگون مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد و همواره تالش
براين است كه ازتاثير سوء عوامل آسيبزا ،ازعوامل فيزيكي گرفته تا عوامل شيميايي ،زيست شناختي و
ارگونوميک بر فرد جلوگيري شود .در اين رشته كوششها بسوي پيشگيري از بيماريها و حوادث ناشي از كار
جهت يافتهاند زيرا باور بر اين است كه بيشتر بيماريهاي شغلي اگر درمان شدني نباشند ،سخت درمان بوده و
تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهند بود.
هدف ازخدمات بهداشت حرفهاي حفظ و ارتقاء سطح سالمتي شاغلين و پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار،
پيشگيري از معلوليتها ،استفاده بهينه از توان نيروي كار و تامين رفاه شاغلين است اين مهم ميسر نميشود
مگر آنكه بتوانيم با استفاده از قوانين ،آئين نامهها و طرحهاي دردست اجراي ذيل  ،وجود نيروي كارسالم،
بارور و با انگيزه را تضمين نمائيم.

تاريخچه بهداشت حرفه اي در ايران:
شروع فعاليتهاي رسمي در زمينه ايمني و بهداشت كار به سال  5221همزمان با تشكيل وزارت كار و امور
اجتماعي بر ميگردد .در سال  5221قانون كار با اصالحات و تغييراتي به تصويب رسيد كه در اين قانون
وظايف مربوط به ايمني و بهداشت كار به اداره كل بازرسي كار محول گرديده بود.
اين وضعيت تا قبل از سال  5232ادامه داشت تا اينكه پس از تشكيل جلسات متعدد كارشناسي و نهايتاً با
مصوبه  32 /51/ 2هيئت دولت به منظور جلوگيري از دوباره كاري و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات براي حفظ و
باال بردن سالمت شاغلين  ،وظايف مرتبط با سالمت شاغلين و بهداشت كار به وزارت بهداري وقت محول
گرديد.
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بالفاصله در وزارت مزبور جهت انجام وظايف محوله  ،واحدي تحت عنوان واحد بهداشت حرفه اي در دفتر كل
خدمات بهداشتي ويژه تأسيس و پس از چند سال واحد مذكور مستقل و تحت عنوان اداره كل بهداشت
حرفه اي توسعه سازماني يافت.
اداره كل بهداشت حرفه اي در آن زمان مسئوليت حفظ و ارتقاء سطح سالمت نيروي شاغل كشور در حرف
مختلف را عهده دار گرديد تا اينكه با تصويب قانون كار جديد در تاريخ آبان ماه سال  5231و به استناد ماده
 51و تبصره  5ماده  13اين قانون وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي عهده دار برنامه ريزي ،كنترل،
ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري و وزارت كار و امور اجتماعي عهده دار امور
نظارت بر اجراي صحيح آيين نامه ها و دستورالعملهاي حفاظت فني ،آموزش مسائل حفاظت فني و رسيدگي
به حوادث ناشي از كار گرديد.

خدمات بهداشت حرفه اي:
هدف ازخدمات بهداشت حرفهاي تامين ايمني ،بهداشت ،پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار ،پيشگيري از
معلوليتها ،استفاده بهينه از توان نيروي كار و تامين رفاه شاغلين است اين مهم ميسر نميشود مگر آنكه
بتوانيم با استفاده از قوانين ،آئين نامهها و طرحهاي دردست اجرا وجود نيروي كارسالم ،بارور و با انگيزه را
تضمين نمائيم.

اهداف بهداشت حرفهاي:
كميته مشترك سازمان بهداشت جهاني ( )WHOوسازمان بين المللي كار ( )ILOكه درسال  5112در ژنو
تشكيلشد اهداف بهداشت حرفهاي را چنين ترسيم نمود:
 تأمين ،حفظ و ارتقاء عاليترين درجه ممكن سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي كليه شاغلين.
 پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و صيانت شاغلين از خطراتي كه آنها را در محيط كار
تهديد مي كند.
 بكارگماردن شاغلين در كارهاي متناسب با قابليتهاي جسمي ،رواني آنها و به عبارت ديگر تطبيق كار
با كارگر و بالعكس.

راههاي دستيابي به اهداف بهداشت حرفه اي:
 كارگر قبل از استخدام معاينه شده تا متناسب با توانايي ها و وضعيت جسمي و سالمتي او به كار گمارده
شود.
 شرايط كار و آزارهاي ناشي از آن بررسي و در صورت مخاطره آميز بودن رفع يا كنترل گردد.
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 تطبيق كار با كارگر و بالعكس به نحوي رعايت شود كه از خستگي زودرس و حوادث جلوگيري شود.
 نظارت بر تأسيسات بهداشتي در محيط كار مستمراً صورت گيرد.
 علل غيبت از كار بررسي و با رعايت اصول بهداشتي از تكرار آن جلوگيري شود.
 استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي به شاغلين آموزش داده شود.
 معاينات دورهاي سالي يكبار براي تعيين وضعيت سالمتي شاغلين انجام شود.

نقش بهداشت حرفه اي در توسعه پايدار:
بنابر اعالميه كنفرانس عالي ريو توسعه پايدار به عنوان يک استراتژي براي برآورد نيازهاي جمعيت موجود
دنيا بدون داشتن آثار سوئي روي سالمت انسان و محيط زيست و بدون به مخاطره انداختن منابع آب جهاني
و بنابراين بدون به خطر انداختن قابليت هاي توليد در آينده در نظر گرفته مي شود .براساس اين اعالميه،
انسان ها نقش محوري در ارتباط با توسعه پايدار بر عهده داشته و مستحق برخورداري از يک زندگي بارور و
سالم هماهنگ با طبيعت مي باشند.
در مبحث بهداشت حرفه اي تغيير عبار ات فوق در واقع ايفاي نيازهاي مادي با كار و ديگر فرآيند هاي
توليدي بدون ايجاد خطر براي سالمتي انسان ،اكوسيستم ،منابع پايه ،بهداشت جامعه ،در كوتاه مدت يا بلند
مدت خواهد بود .بهداشت حرفه اي به عنوان عنصري اساسي يک بعد بهداشتي و اجتماعي از اصل توسعه
پايدار را تشكيل مي دهد و مسلما عملكرد هاي بهداشت حرفه اي مجموعه اي از فعاليت هاي كليدي است
كه رسيدن به توسعه پايدار را تسهيل مي كند.

نقش محوري بهداشت حرفه اي در توسعه پايدار:
 .5پيشگيري از حوادث ،آسيب ها و بيمارهاي شغلي و حفاظت كارگران در مقابل فشار هاي بيش از حد
جسمي و رواني بر استفاده بهينه از منابع محدود موجود و به حداقل رساندن كاهش غيرضروري
منابع مادي و انساني داللت دارد.
 .2هدف از محيط كار ايمن و سالم ،بكارگيري ايمن ترين تكنولوژي همراه با مصرف انرژي كم ،ايجاد
آلودگي كمتر و توليد مواد زائد كم مي باشد و در اغلب كش ورها قوانين مربوط به بهداشت حرفه اي
بر استفاده از بهترين تكنولوژي كه دسترسي به آن نيز ممكن باشد ،تاكيد دارد.
 .2بكارگيري اصول بهداشت حرفه اي موجب افزايش كيفيت محصوالت ،بهره وري و فرآيند مديريت
گرديده و بنابراين در ممانعت از افت غيرضروري انرژي و و مواد و همچن ين پيشگيري از اثرات
ناخواسته بر روي محيط زيست نقش موثري خواهد داشت.
 .4اغلب مخاطرات محيط از محيط هاي كاري همچون صنعت ،كشاورزي ،حمل و نقل و خدمات ،ناشي
مي شوند .كارشناسان و ديگر افراد مسئول در امر بهداشت حرفه اي به خوبي از فرآيند ها و عواملي
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كه ممكن است برا ي محيط زيست مخاطره آميز باشد ،آگاهي دارند و اغلب اين اطالعات در مراحل
اوليه بروز مشكل در اختيار آن ها قرار مي گيرد و بنابراين قادرند پيشگيري هاي اوليه را انجام دهند
در غير اين صورت عناصر مخاطره آميز در محيط پراكنده خواهند شد .در مورد حفاظت محيط زيست
وقتي كه مشكالت ناشي از سيستم هاي توليدي مطرح مي شود انتظار مي رود كه عملكرد بهداشت
حرفه اي از نظر كارايي و صرف هزينه مورد تاييد قرار گيرد .به همين منظور در برخي كشور هاي
صنعتي فعاليت هايي را براي برقراري ارتباط نزديكتر بين بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط زيست
آغاز نموده اند.
 .1هدف از خدمات بهداشت حرفه اي تامين سالمت و استفاده بهينه از توان كاري و رفاه كارگران مي
باشد .وجود نيروي كار سالم ،بارور و با انگيزه عامل كليدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب
مي شود .بعالوه بهره وري و كيفيت باالي كار مي تواند توليد سالم مواد و كاال ها و همچنين اقدام
عملي دستيابي به اصول توسعه پايدار را تضمين نمايد.
 .3اكثر مخاطرات زيست محيطي ابتدا در محيط هاي كاري و يا جمعيت هاي كارگري مورد شناسايي
قرار مي گيرند .بنابراين بهداشت حرفه اي در همان نقطه شروع يک سيستم ،اعالم خطر براي تعيين
مخاطرات زيست محيطي را فراهم مي كند كه مي توان براساس آن مدل هاي موثري براي فعاليت
هاي پيشگيري ارائه نمود.
 .1بيش از  %11افراد بزرگسال در محيط كار در معرض عوامل زيان آور شيميايي ،فيزيكي ،بيولوژيكي،
ارگونوميكي يا استرس هاي رواني و فشار كاري بيش از حد قرار مي گيرند .در اين مورد براي
دستيابي به يک زندگي سالم و بارور مي توان از بهداشت حرفه اي به عنوان ابزاري مناسب بهره
گرفت.
 .5وضعيت كلي محيط زيست و اكوسيستم به طور مستقيم و غير مستقيم بر روي بهداشت كارگران در
مشاغل مختلف كشاورزي ،معدن و ماهيگيري و توليد تاثير مي گ ذارد .بنابراين يک ارتباط دو جانبه
بين ايمني و بهداشت حرفه اي از يک طرف و توسعه پايدار توام با محيط سالم از طرف ديگر وجود
دارد.
 .1با توجه به اهميت رفاه افراد و براي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع و كشورها ،خط مشي وجود
دارد كه دستيابي هر فرد را به كار امكان پذير ساخته و آن ها را قادر مي سازد كه هزينه زندگي خود
و خانواده شان را تامين نمايند .باال بودن آمار شاغلين ،يک عامل كليدي در توسعه پايدار و ايمن
كشورها محسوب مي شود ،در حالي كه افزايش نرخ بيكاري و تبعات منفي آن عاملي تهديد كننده
براي اين توسعه به شمار مي رود .
 .51اختصاصاً در كشورهاي در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سالمتي و بهره وري نيروي كار
آن خواهد بود .بنابراين وضعيت زندگي اعضاي آن متاثر از اقدامات بهداشت حرفه اي خواهد بود در
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غير اين صورت با توجه به پايين بودن سطح بهداشت و كاهش توان كاري ،بحران شديدي در خانواده
بوجود آورده و به طور غير مستقيم بهداشت ،رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثير قرار مي دهند.

اصول بهداشت حرفهاي:
 -5شناسايي :اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي ،شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است .براي اين
كار ابتدا از محل ،بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند.
 -2اندازه گيري :براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد .اين كار به وسيله
تجهيزات مختلفي مانند صداسنج ،لوله هاي گاز ياب ،لوكس متر و ...انجام مي گيرد.
 -2ار زشيابي :نتايج اندازه گيري به تنهايي معني و مفهومي ندارد و بايد آن را با استانداردهاي بهداشت
حرفه اي مقايسه كرد .در مرحله ارزشيابي ضمن مقايسه اين اندازه گيري ها آنها را مورد تجزيه و تحليل
قرار مي دهند.
 -4كنترل :پس از اندازه گيري و مقايسه با استانداردها اقدامات الزم براي كنترل عوامل زيان آور محيط كار
و پيشگيري از تأثير اين عوامل به عمل مي آيد.
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شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفهاي شبكه بهداشت:
واحد بهداشت حرفهاي يكي از اجزاي نظام  PHCمي باشد كه در شبكه بهداشت عباس آباد با دارا بودن تنها
 5نفر نيروي ستادي ،تعداد  112واحد كارگاهي و  2425نفر شاغل را تحت پوشش قرار ميدهد .شرح وظايف
كارشناس بهداشت حرفهاي به شرح زير ميباشد:
 انجام مطالعات الزم به منظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفهاي
صاحبان مشاغل در شاخه صنعت ،معادن ،كشاورزي و خدمات و جمع آوري اطالعات الزم از سازمانها و
ارگانهاي ذيربط
 بررسي و شناخت مشاغل سخت و زيان آور در حرفههاي گوناگون و تعيين اولويتها ،جهت اجراي
برنامههاي در دست اقدام
 آشنايي با اصول خدمات بهداشتي اوليه  P.H.Cو نظارت بر حسن اجراء اين خدمات به شاغلين حرفه-
هاي گوناگون
 نظارت و پيگيري در تأسيس مراكز بهداشت كار ،خانههاي بهداشت كارگري و پست امداد كارگران
 نظارت و پيگيري در شناسايي ،كنترل و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار
 نمونه برداري ،اندازه گيري ،تجزيه ،ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار و ارائه طريق به منظور پيشگيري
كنترل عوامل مضر در محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود
 همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مركز بهداشت با توجه به دستورالعملهاي ستادي
 نظارت و اجراي برنامههاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفهاي و انجام كليه مسائل مربوط به آن
 نظارت بر برنامه پروفايل ايمني شيميايي و بهداشت مشاغل كشاورزي و كليه برنامههاي مربوطه
 نظارت بر نحوه اجراي امور بهداشتي كليه موسسات صنعتي اعم از بخش خصوصي و دولتي و راهنمايي
مسئولين موسسات مزبور به منظور بهبود شرايط محيط كار براساس قوانين موجود
 پيگيري و نظارت بر شركتهاي سالمت كار
 ج مع بندي آمارهاي شش ماهه وساليانه ومحاسبه شاخص ها وارسال آنها به معاونت بهداشتي دانشگاه
 انجام ساير امور در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
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يكي از برنامه هاي اصلي بهداشت حرفه اي مطالعه شرايط محيط كار و به عبارت بهتر بررسي و شناسايي
عوامل زيان آور محيط كار است .عوامل زيان آور محيط كار به دسته هاي زير تقسيم ميشوند:
 عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار
 عوامل زيان آور شيميايي محيط كار
 عوامل زيان آور ارگونوميكي محيط كار
 عوامل زيان آور بيولوژيكي محيط كار
 عوامل زيان آور مكانيكي محيط كار
 عوامل زيان آور رواني محيط كار

عوامل زيان آور فيزيكي در محيط كار:

اين عوامل كميت هاي فيزيكي هستند كه در محيط كار

وجود دارند .خصوصيات اين عوامل از قوانين مربوط به خود در علم فيزيک پيروي مي كند.اين عوامل به نوبه
خود ميتوانند آثار زيان بار و گاه برگشت ناپذيري بر روي شاغلين در معرض بگذارند .اين عوامل عبارتند از :
 سر وصدا
 ارتعاش
 گرما و سرما
 تشعشعات
 يونيزان
 غير يونيزان
 ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
 فشار

عوامل زيان آور شيميايي در محيط كار:

در بر گيرنده تمام مواد اوليه؛ مواد خام؛ مواد بينابيني و

همچنين فرآورده هاي اصلي كه درصنعت بكار رفته ويا توليدمي شوند مي باشد .ممكن است جامد؛ مايع؛ يا
گاز بوده و يا طبيعي يا مصنوعي باشند و داراي منشا آلي يا معدني و يا گياهي و حيواني باشند.
 گرد و غبار
 گاز و بخار
 دود و دمه
 اسماگ
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عوامل زيان آور بيولوژيكي:

در اين قسمت فاكتورهايي وجود دارند مانند قارچها ،باكتريها و ويروسها

كه در بعضي مشاغل و عمدتا مشاغلي كه افراد در آن با انسانها ،حيوانات يا با گياهان سرو كار دارند بيشتر
ديده ميشود .مثالً اغلب شاغلين گروه پزشكي با بيماراني سروكار دارند كه اين بيماران حامل و يا ناقل
ويروسها و باكتريهاي مختلف هستند كه شايعترين اينها دو بيماري ايدز و هپاتيت  Bاست و ممكن است
زماني كه پزشک با آنها در تماس است به او منتقل شود .بسياري از اين باكتريها از راه چشم يا مخاطها و يا
دستگاه تنفسي وارد بدن مي شوند.
 باكتريها
 ويروسها
 ريكتزياها
 قارچها
 پارازيتها يا انگلها
 بندپايان

عوامل ارگونوميک:
 وضعيت بدني نامناسب
 كار تكراري
 حمل دستي بار
 ابزار كار نامناسب
 ايستگاه كار نامناسب
 اعمال نيروي زياد

عوامل رواني:
 استرس شغلي
 نوبت كاري
 بي عالقه بودن به كار ويكنواختي محيط كار
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كنترل عوامل زيان آور محيط كار:
براي اينكه بتوانيم عوامل زيان آور محيط كار را بصورت درست و صحيح كنترل كنيم بايستي بدانيم كه اين
عوامل چه ميزان از استاندارد فراتر مي باشد در همين راستا الزم است اندازه گيري اوليه بعنوان شناسنامه
آاليندگي از محيط كار داشته باشيم تا بتوانيم روشهاي كنترلي مناسب را انتخاب كنيم.
اقدامات كنترلي شامل مراحل مختلف مي باشد؛
 كنترل در مبدأ ( كنترل فني  -مهندسي)
 كنترل در مسير ( كنترل مديريتي)
 استفاده از وسايل حفاظت فردي

پايش عوامل زيان آور محيط كار:

براي اينكه بدانيم سيستم انتخابي ما براي كنترل عوامل زيان آور

ما را به نتيجه مطلوب مي رساند يا نه ؟ ب ايستي روشهاي انتخابي در حين كار را پايش كنيم تا مطمئن شويم
كه سيستم درست كار مي كند (خراب نشده باشد  ،مانعي براي عملكرد آن وجود ندارد ،در جاي مناسب قرار
گرفته باشد ،اپراتور مربوطه آموزش الزم را داشته باشد ،سرويس و نگهداري آن بموقع انجام شود و .)...

ارزشيابي روشهاي كنترلي:

براي اينكه تأثير روشهاي كنترلي را بر روي عوامل زيان آور در اختيار

داشته باشيم و بدانيم كه چه ميزان از بار آلودگي محيط كار كاهش يافته  ،نياز است تا پس از يک دوره كاري
تجهيزات كنترلي ،ارزيابي الزم انجام شده و با استانداردها مقايسه تا كار آيي عملكرد سيستم مشخص و در
صورت نياز با اجراي طرحهاي مداخله اي به كاهش بار آلودگي محيط كار كمک كنيم .براي ارزيابي سيستم
هاي كنترلي نياز است اندازه گيري مجدد از عوامل زيان آور محيط كار توسط كارشناسان و افراد مجرب
انجام شود و نتايج آن با اندازه گيري قبلي مقايسه شود .در اين مرحله است مي توانيم مشخص كنيم كه روند
فعلي كنترل ادامه پيدا كند يا با اعمال روشهاي مداخله اي نسبت به كنترل بهتر و كار آمد اقدام شود.

برنامهها و فعاليتهاي بهداشت حرفهاي:
به منظوردست يابي به هدف فوق در بهداشت حرفهاي برنامههايي درنظرگرفته شده است كه به طورخالصه
عبارتنداز:
 معاينات پزشكي گوناگون براي كليه كاركنان
 برنامههاي مربوط به حفاظت فني و ايمني كارگران
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 برنامههاي مربوط به بهداشت محيط كار شامل شناخت و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار و ارائه
طرحهاي كنترلي و بهسازي محيط كار
 ايجاد امكانات درماني و اورژانس طب كار
 برنامههاي مربوط به آموزش براي بهداشت
 برنامههاي مربوط به تغذيه كارگران
 برنامههاي مربوط به نوتواني و توانبخشي حرفهاي
 بازرسي هدفمند
 بهداشت قاليبافان
 بهداشت بيمارستانها
 اجراي آئين نامه كميته حفاظت وبهداشت كار
 طرح مقابله با صدا -بهبود روشنايي وشرايط جوي محيط كار
 كنترل مواد شيميايي وثبت حوادث شيميايي
 توسعه تشكيالت بهداشت حرفه اي در واحد هاي كاري مشمول(مركز بهداشت كار ،خانه بهداشت
كارگريف ايستگاه بهگر)
 توسعه تشديد بازرسي بعد از سرويس اداري(طرح ضربت)
 پيگيري در انجام اقدامات كنترلي
 هماهنگي با مراجع قضايي وارگانهاي ذيربط(اداره كار-تامين اجتماعي-پايانه-شهرداري-حمل ونقل)
 پيگيري در اجراي ماده  1قانون پس ماند
 پيگيري بر انجام آالينده سنجي محيط كار
 پيگيري بر انجام معاينات شغلي
 پيگيري بر ارتقاي دانش سواد سالمت كارفرمايان-كارگران
 ثبت حوادث شغلي
 ثبت بازرسي ها وآالينده سنجي ومعاينات در سامانه جامع بازرسي
 اجراي برنامه ارگونومي در محيط كار
 برنامه بهداشت پرتو كاران
 بهداشت معادن
 حذف آزبست در محيط كار
 كنترل وحذف سرب وجيوه در محيط كار
 كنترل سليس وكروم در محيط كار
 اجراي پروفايل ايمني شيميايي(توليد،حمل ،انبار،مصرف)
 بهداشت كارگران ساختماني
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طرح بهداشت كشاورزي:
محيط كار كشاورزي به مانند ساير فعاليت هاي توليدي دربردارنده بيناب كسترده اي از عوامل زيان آور
كاري ميباشد كه سالمت شاغلين در اين بخش را با مخاطره مواجه ميسازد.
چنين وضعيتي متخصصان بهداشت كار را ناگزير ميسازد بخش بزرگي از تالش خود را معطوف ارتقاي
فرهنگي ،فرهنگ بهداشتي كشاورزان نمايند تا اصوال كشاورزان ضرورت بهبود شرايط و محيط كار خود رابه
عنوان يک ضرورت بهداشتي و شغلي درك نموده و به رفتارها و باور هاي خود بيافزايند.

عوامل زيان آور در حرفه كشاورزي:
 عوامل فيزيكي (گرما ،سرما ،سروصدا ،ارتعاش ،نور و رطوبت)
 عوامل شيميايي ( سموم كشاورزي ،گردو غبارگياهي و غالت)...
 عوامل ارگونومي (نحوه كار كردن ،حمل اشياء و ابزار)... ،
 عوامل بيولو ژيكي (بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان ،گردوغبار با منشا حيواني و انگلها و قارچها
مانند :كيست هيداتيک ،تب مالت ،آنفلوآنزاي پرندگان ،حيوان گزيدگي ،سياه زخم و )....
 عوامل رواني (استرس كاري )....
حضور هر يک از اين عوامل باعث به خطر انداختن سالمتي كاركنان ،وارد ساختن هزينه هاي مضاعف به آن و
دستگاه هاي تامين كنده بهداشت و سالمتي ،افزايش غيبت ناشي از كارو كاهش راندمان ميشود .بهبود
شاخص هاي سالمت ،رشد جمعيت را در پي داشته و نياز به غذا و محصوالت كشاورزي روز به روز بيشتر
شده است  .ازطرفي نيز تنها  ٪2كل سطح زمين را خاك فراگرفته و حدود  ٪51سطح خشكي مناسب
كشاورزي تشخيص داده شده است بعبارتي محدوديت در منابع باعث شده تا توليد كنندگان محصوالت
كشاورزي جهت توليد بيشتر ناگزير به استفاده از كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي شده اند.
باتوجه به برآورد آماري  5.2ميليارد نفر در دنيا و بالغ بر  21ميليون نفر دركشورمان بطور مستقيم و
غيرمستقيم در بخش كشاورزي اشتغال دارند طبق آمار سازمان بين المللي كار  ILOساالنه  511هزار نفر در
اثر حوادث كشاورزي مي ميرند وچندين ميليون نفر به عوارض ناشي از كار مبتال و فوت مي كنند و ريسک
مرگ درمشاغل كشاورزي دو برابر ساير مشاغل ارزيابي شده است و پس ازكار در معادن وساختمان سازي
سومين شغل پرخطر محسوب مي گردد .لذا برنامه بهداشت كشاورزي از اولويت ويژه اي از اين منظر
برخوردار مي باشد .با توجه به اينكه جمعيت زيادي از شاغلين كشور در بخش كشاورزي مشغول فعاليت بوده
و در معرض انواع آسيبها و بيماريهاي حرفهاي مرتبط قرار دارند و كمتر به اين قشر زحمتكش و آسيب
پذير توجه شده است ،لذا در همين راستا طرح كشوري بهداشت كشاورزي با هدف "ارتقاء سطح سالمت
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شاغلين حرفهاي كشاورزي" توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و به استانها
جهت اجرا ابالغ گرديد .سه محور عمده طرح مذكور شامل موارد زير ميباشد:
 آموزش شاغلين بخش كشاورزي
 انجام معاينات ادواري شاغلين در قالب برنامه پزشک خانواده
 شناسايي و بازديد از كارگاههاي بخش كشاورزي و تشكيل پرونده جهت آنها

اهداف مهم طرح:
 حفظ سالمت كارگران كشاورز و دامدار
 توليد محصوالت كشاورزي و دامي سالم

گروههاي هدف طرح:
شاغلين بخش كشاورزي شامل:
 زارعين(مزارع)
 باغبانان
 دامداران
 مرغداريها
 گلخانهها و مجتمعهاي كشت و صنعت
 شيالت

طرح ساماندهي روشنايي در محيطهاي كاري:
روشنايي يكي از مهم ترين مباحث فيزيكي محيط كار است .از نور نه تنها جهت رويت اشياء و انجام كارها
بلكه به عنوان عاملي براي ايجاد يک محيط كار مطبوع و دلپذير استفاده ميشود .اگر در طراحي و نگهداري
سيستم هاي روشنايي دقت كافي بعمل نيايد روشنايي ناكافي و نامطلوب ميتواند باعث خستگي چشم،
سردرد ،نقص بينايي و تشخيص اشياء و رنگها ،خيرگي و حتي سبب بروز حادثه شود .با توجه به شاخصهاي
آماري كشور ،تعدادي از كارگاههاي تحت پوشش فاقد سيستم روشنايي مناسب بوده ،لذا بالطبع درصدي از
كارگران در معرض روشنايي نامناسب ميباشند .بر همين اساس مركز سالمت محيط و كار با تدوين و ابالغ
طرح جامع عملياتي ساماندهي روشنايي در محيط كار در سال  5251روند شناسايي و ارزيابي عامل زيان آور
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روشنايي را با هدف ساماندهي و اصالح آن در محيطهاي كارآغاز نمود كه اين طرح ميتواند اقدامي مناسب
در جهت رفع اين عامل زيان آور باشد.

هدف كلي طرح:
 بهبود و ساماندهي نحوه شناسايي ،اندازهگيري ،ارزشيابي ،كنترل و گزارش دهي عامل زيان آور روشنايي
نامطلوب و درخشندگي نامناسب.

طرح مقابله با صدا در محيط كار:
سروصدا امروزه بعنوان يكي از مهمترين عوامل آلوده كننده محيط كار و بعضا" آلوده كننده محيط زيست
شناخته شده كه مي تواند اثرات نامطلوبي بر سالمت جسمي و روحي كارگران داشته باشد .عامل زيان آور
صدا با تأثير روي سالمتي افراد چه مستقيم مانند كم شنوايي و ناشنوايي و چه غيرمستقيم مانند افزايش
فشارخون ،موجب تحرك پذيري فرد و بروز حوادث ناشي از كار ميگردد.
سروصدا امروزه يكي از مهمترين علل شكايت كارگران در محيط كار و افتهاي شنوايي ناشي از كار يكي از ده
بيماري مهم شناخته شده است با توجه به آموزشهاي رده هاي مختلف بهداشتي در ابتداي سال  ،5255اين
برنامه با اهداف زير به مرحله اجرا گذاشته شد:
 شناسايي كارگاههاي مورد اشاره و مقايسه آن با استاندارد
 اندازه گيري در كارگاههاي مورد اشاره و مقايسه آن با استاندارد
 تجزيه وتحليل صدا اندازه گيري شده
 ارائه طريق جهت كنترل و يا كاهش
 آموزش به شاغلين در خصوص صدا و اثرات آن در كاهش سوانح و حوادث وهمچنين بيماري هاي شغلي
 حفاظت كارگران در مقابل صدا
 انجام شنوايي سنجي كاركران در معرض صدا
 افزايش آگاهي نيروهاي درگير طرح ،از جمله مديران ارشد ،پزشكان ،نيروهاي بهداشت محيط و حرفهاي
و بهورزان.
 افزايش آگاهي گروه هاي هدف شامل مديران صنايع و متصديان صنايع ،شاغلين در معرض صدا،
بهداشتياران و بهگران.
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ايمني شيميائي:
برنامه بين المللي ايمني شيميايي از سال  5151با همكاري  UNEPدر برنامه بهداشت محيط ملل متحد،
 ( ILOسازمان بين المللي كار ) و  ( WHOسازمان جهاني بهداشت ) تدوين و به مرحله اجرا در آمد.
پيشگيري و مديريت اثرات مضر كوتاه مدت و بلند مدت مواد شيميايي بر روي انسان و محيط زيست از
توليد ،استفاده تا انهدام آن را ايمني شيميايي گويند.
دليل اصلي توجه به مديريت مواد شيميايي بستگي به اين حقيقت دارد كه اين مواد اثرات مضر خود را بر
روي محيط و انسان مي گذارند  ،خصوصا" در توسعه زندگي مدرن  ،استفاده از مواد شيميايي به منظور
تأمين اهداف اجتماعي و اقتصادي جامعه امري اساسي است .برخي از فعاليتهاي مهم اين برنامه بشرح ذيل
مي باشد:
 ارزيابي خطر مواد شيميايي در رابطه با سالمت انسان
 كاهش مشكالت بهداشتي ناشي از سموم و مواد شيميايي
 بهسازي انبارهاي سموم و مواد گندزدا
 آموزش مصرف صحيح و بهينه سموم و گندزداها
 حمل و نقل و مصرف صحيح سموم و مواد شيميايي
 نظارت بر تهيه  msdsمواد شيميايي توليدي ومصرفي درسطح صنايع

طرح پيشگيري از سيليكوزيس:
سيليكوزيس يک بيماري شغلي است كه در اثر تماس با گرد و غبار حاوي كريستالينهاي سيليكا ايجاد
مي شود .سيليكوزيس عالج پذير نيست اما قابل پيشگيري ميباشد .شناسايي كارهايي كه در آن
كريستالينهاي سيليس ايجاد مي شوند و سپس حذف گرد و غبار حاصل و يا محدود كردن آنها بگونهاي كه
كارگران در معرض آن نباشند ،به عنوان كليد پيشگيري مطرح ميباشد.

سيليكوزيس چيست؟
سيليكوزيس يک بيماري پيش رونده و ناتوان كننده ريوي است كه در اثر استنشاق ذرات كريستالين سيليكا
بوجود ميآيد .اين ذرات بقدري كوچک هستند كه شما آنها را تنها با ميكروسكوپ ميتوانيد ببينيد .علت
بروز سيليكوزيس قرنهاست كه مشخص شده است اما هنوزهم همه ساله كارگراني در اثر ابتال به اين بيماري
فوت ميكنند .كريستالينهاي سيليكا در طبيعت به وفور يافت ميشوند .اين ماده به وفور در خاك ،ماسه،
گردوغبار ،كوارتز و سنگ هاي گرانيتي يافت ميشود .كريستالينها دربسياري از موادي كه ما روزانه در خانه
استفاده ميكنيم نيز يافت مي شوند .براي مثال در چين برخي ظروف غذاخوري از مواد حاوي سيليكافلور
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ساخته ميشوند .همچنين سبزيجات ريشهاي شسته نشده و سيبزميني كه حاوي خاك كريستالينهاي
سيليكا هستند هنگام درو و بستهبندي خطرساز هستند.
به خاطر داشته باشيد زماني دچار سيليكوزيس ميشويم كه كريستالينها به صورت گرد و غبار و يا پودرهاي
ريز وارد ريه شوند .ذرات سيليكا در ريه به دام افتاده و به بافتها آسيب ميرسانند .درنتيجه بافتهاي ريه
به صورتهاي كوچک و اجسام گردي تبديل ميشوند كه اصطالحا نودول مينامند .در نهايت اين نودولها
گسترش يافته و تنفس را به شدت دچار مشكل مينمايند .در هر حال سيليكوزيس در ابتدا عاليمي ندارد .اما
احتماال فرد دچار مشكالتي در تنفس و سرفههاي شديد خواهد شد .ديگر عاليم آن شامل خستگي ،كاهش
اشتها ،درد قفسه سينه و تب مي باشد كه در نهايت با تهيه يک عكس از قفسه سينه ( )X-RAYو تست
عملكرد ريه مشخص خواهد شد كه فرد بيمار است يا نه.
كساني كه احتمال ميدهند دچار اين بيماري شدهاند بايد به پزشک متخصص بيماريهاي شغلي مراجعه
كنند .سيليكوزيس به سه صورت مزمن ،پيشرونده و حاد نمايان ميشود .بسياري از كارگراني كه مبتال به
سيليكوزيس هستند تا  51سال يا بيشتر هيچ عاليمي نخواهند داشت .اين افراد كساني هستند كه تماس آنها
با سيليكا كم اما مداوم و تكراري بوده است .اين حالت پيشرفته را در اصطالح مزمن مينامند.
در نوع پيش رونده ،تماس بيشتر بوده در نتيجه عاليم سيليكوزيس زودتر ظاهر ميشوند .براي مثال عاليم
تشخيصي آن بعد از  1سال ظاهر ميشود .نوع حاد بدليل تماس بسيار شديد با مقدار زياد بوده كه در اولين
تماس يعني در كمتر از يک هفته بروز ميكند .اين حالت بيشتر در سندبالسترها كه با مقادير زيادي سيليكا
در تماس هستند ديده ميشود.

افراد مشكوك به سيليكوزيس:
هر كارگري كه با گرد و غبار حاوي كريستالين سيليكا (مانند گرد و غبار حاصل از تراشيدن سنگها ،خاك،
شن و ريگ يا ماسه) در تماس باشد مشكوك به اين بيماري ميباشد .در حقيقت ساالنه بيش از  511111كارگر
در آمريكا در معرض تماس با كريستالين سيليكا ميباشند.
در فعاليتهاي زير كارگران در معرض اين گرد و غبار ميباشند:
 ريختهگري فلزات
 شيشهسازي
 سراميکسازي و سفالگري
 آسفالتكاري
16

 سنگبري و سنگتراشي
 تراشكاري
 رنگرزي و سنگتراشي
 پااليش نوشيدنيها و غذاها
 كشاورزي ،براي مثال دروكاري پياز و سيبزميني همچنين هرس كردن ،چيدمان ،درجهبندي و
بستهبندي
بر طبق آمار ارائه شده در امريكا بيش از يک ميليون كارگر در معرض تماس با گرد و غبار سيليس كريستالي
هستند كه از اين تعداد  511111نفر كارگر در مشاغل با خطر باال مانند سند بالست مشغول به كار مي باشند و
به طور متوسط ساليانه  211نفراز انها به علت سيليكوزيس جان خود را از دست مي دهند .اين در حالي است
كه  %511موارد سيليكوزيس قابل پيشگيري اند .در اين راستا از اپريل سال  5111دو سازمان WHOو ILO
به اتفاق برنامه حذف سيليكوزيس را به عنوان يک برنامه بين المللي طراحي و پيشنهاد كردند كه هدف از آن
كاهش و حذف موارد بيماري سيليكوزيس مي باشد .هدف كوتاه مدت اين برنامه جهاني كاهش دادن قابل
توجه ميزان بروز اين بيماري تا سال  2151ميالدي و هدف بلند مدت آن حذف كامل سيليكوزيس تا سال
 2121ميالدي مي باشد .در ايران متاسفانه آمار دقيقي از شاغلين در مواجهه با سيليس و موارد بروز و شيوع
اين بيماري وجود ندارد .به همين دليل از سال  5252به منظور شناسايي ،كنترل و كاهش موارد بيماري
سيليكوزيس طرح كاهش وكنترل سيليكوزيس به عنوان يكي از برنامه هاي اجرايي مركز سالمت محيط و كار
در دستور كار اين مركز قرار گرفت و از سال 53در كليه دانشگاههاي علوم پزشكي به عنوان يكي از طرح
هاي اجرايي واحدهاي بهداشت حرفه اي به اجرا در آمد.

هدف كلي طرح:
 كنترل و كاهش سيليكوزيس در مشاغلي كه با اين عامل زيان آور مواجهه دارند.

اهداف اختصاصي طرح:
 ارتقاء آگاهيهاي بهداشتي افراد در معرض خطر در خصوص سيليكوزيس
 پيشگيري از وقوع بيماري سيليكوزيس
 بهسازي محيطهاي كاري داراي عامل زيانآور سيليس
 تشكيل پرونده براي شاغلين در معرض سيليس و انجام معاينات تكميلي
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طرح حذف آزبست:
از زماني كه آزبست به عنوان يک ماده سرطان زاي قطعي انساني شناخته شده است بيش از صد سال مي
گذرد ول ي با اين وجود هنوز مصرف اين ماده خطرناك در بسياري از كشورها ادامه دارد و آثار زيان بار آن بر
سالمت انسان و محيط زيست ديده مي شود؛ به طوريكه عامل بيش از  11درصد از سرطان هاي شغلي
آزبست اعالم گشته است .بر طبق مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست در دوم مرداد  ،5211مصرف
آزبست در ايران از اول مرداد  5253ممنوع شدهاست.
آزبست نام گروهي از تركيبهاي معدني منيزيوم و سيليسيوم است كه بيشتر در طبيعت به صورت الياف
معدني و سنگ يافت ميشود .اين مواد به خاطر مقاومت زيادي كه در برابر گرما و آتش دارند به عنوان مواد
نسوز بكار ميروند.
كاربردهاي آزبست در صنعت:
 عامل افزايش مقاومت سيمان در لولههاي سيماني و قطعات پوششي سقفي
 عامل افزايش دهنده نقطه اشتعال در منسوجات و محصوالت كاغذي
 عامل افزايش مقاوت لنتهاي ترمز و كالچ در برابر سايش

مهمترين فرآوردههاي آزبستي:
 محصوالت آزبستي سيماني :شامل لولههاي آزبست سيماني ،ناوداني و صفحات ايرانيت ،كه در
صنايع گوناگون بكار ميروند.
 جامههاي نسوز :لباس ،جليقه ،نمدها و ديگر مواد نسوز.
 كاغذهاي آزبستي :از اين نوع كاغذها به عنوان پوشش لولهها و عايقهاي الكتريكي استفاده
ميكنند.
 مواد مالشي و حرارتي :صفحه كالچ ،لنت ترمز ،انواع واشر و...
 بهعنوان ماده پركننده :در آسفالت ،رنگ شيميايي ،كاشي ،پالستيک.

آزبست و سالمت انسان:

الياف آزبست ميتواند به ذرات بسيار ريز و غيرقابل رويتي تبديل شود .اين

ذرات نامرئي كه قطر آنها كمتر از  1.1ميكرون است ،در هنگام تنفس به اعماق شش نفوذ ميكنند و براي
هميشه در آن جا مي مانند .با گذشت زمان اين ذرات بر اثر تحريكات مداوم خود ميتوانند سبب بيماري هاي
آزبستو سيس ،سرطان ريه و يا بيماري مزوتليوما شوند كه همه آنها در نهايت به مرگ منتهي ميشوند.
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بيماريهاي ناشي از استنشاق آزبست به انواع زير تقسيم مي شوند:


آزبستوزيس



سرطان ريه



مزوتليوما



سرطان حنجره

امروزه حتي در بعضي مراجع علمي ،آزبست بعد از سرب و جيوه به عنوان خطرناك ترين ماده براي محيط
زيست و سالمت انسان محسوب شده است ،به طوري كه آزبست به تنهايي عامل بيش از  11درصد از سرطان
هاي شغلي در سراسر دنيا را داراست .براي نمونه آزبستوس نوعي بيماري ريوي است كه در نتيجه تنفس
الياف بسيار نازك آزبستي به وجود مي آيد .الياف آزبست بسيار ناپايدار است ،بنابراين به آساني حل نمي
شود و تا ساليان متمادي در بافت ريه باقي مي ماند و به مرور زمان منتهي به فيبروز ريه يعني سفت شدن
بافت ريه و تنگي نفس مي گردد.
پيامدهاي زيست محيطي الياف آزبست نيز توسط استخراج از معدن ،ارّهكشي ،عمليات تخريبسازه هايي كه
در ساخت آنها از مصالح و تركيبات آزبستي استفاده شده ،و بطور كلي تخريب هر فرآورده آزبست دار به
محيط زيست وارد مي شوند .در شهرهاي بزرگ يكي از مهمترين راههاي ورود آزبست به هوا از طريق لنت
ترمز و كالچ خودرو است.

طرح مديريت كنترل جيوه:
جيوه را چينيان و هنديهاي باستان شناخته بودند و در گورهاي متعلق به  5111سال قبل از ميالد يافت
شدهاند .تا سال  111قبل از ميالد ،از جيوه به همراه مواد ديگر براي ساخت آمالگامها استفاده ميشد.
يونانيان باستان از اين فلز سمي در پمادها و روميان از آن در لوازم آرايشي استفاده ميكردند .كيمياگران
تصور ميكردند تمامي مواد از اين ماده ساخته شدهاند .همچنين ميپنداشتند در صورتي كه جيوه سخت
شود ،به طال تبديل خواهد شد.
در قرن  55و قرن  51از نيترات جيوه براي كندن موي حيوانات جهت ساختن كالههاي نمدي استفاده
ميكردند .اين مسئله موجب بروز آسيبهاي مغزي در بين كالهدوزان شد .تاكنون مدارك محدودي در ارتباط
با سرطان زا بودن جيوه ارائه شده است .مطالعات جهاني نشان ميدهند كه در نتيجه تماس مستقيم يا
استنشاق بخارات جيوه ،اختالالت مختلفي به وجود ميآيد كه برخي از آنها عبارتند از :اختالل سيستم
اتو ايميون ،اختالل در عملكرد كليه ،ناباروري ،تأثيرات منفي روي جنين ،مشكالت رفتاري -عصبي،
ناكارآمدي قلبي ،آلزايمر ،تأثيرات مخرب بر سيستم عصبي مركزي و محيطي ،تأثيرات چشمي ،مشكالت
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دهاني ،نارسايي حاد تنفسي ،درماتيت ،دمانس ،تهوع ،استفراغ ،اسهال ،درد شكم ،هماچوري ،كونژكتيويت،
برونشيت ،پنوموني ،ادم ريوي ،تب بخار فلزي و اختالالت نوروسايكوتيک ،اثر بر روي غده تيروئيد ،توليد
مثل و سميت ژني .ورود سميترين شكل جيوه يعني متيل جيوه به بدن انسان ،بيماري ميناماتا ايجاد ميكند.
بروز اين بيماري در انسان با عوارض گوناگون عصبي از جمله اختالل در حواس پنجگانه ،بروز آلزايمر در
سنين پيري و در موارد حاد با مرگ بيمار ،همراه است.
بيشترين كاربرد جيوه در ساخت مواد شيميايي صنعتي و كاربردهاي برقي و الكترونيكي است .عالوه بر اينها
از جيوه در دماسنجها بخصوص براي حرارتهاي باال مورد استفاده قرار ميگيرد .چون بهآساني با طال توليد
آمالگام ميكند ،براي تهيه طال از سنگ معدن مورد استفاده قرار ميگيرد .از جيوه عالوه بر دماسنجها در
فشارسنجها  ،پمپهاي انتشار و بسياري وسايل آزمايشگاهي ديگراستفاده ميگردد .از جيوه گازي در المپهاي
بخار جيوه تابلوهاي تبليغاتي استفاده ميشود .كاربردهاي متنوع جيوه عبارت است از:
 سويچهاي جيوه اي
 حشره كشها
 آمالگامها /داروهاي دندان
 باتريهاي جيوهاي براي توليد هيدروكسيد سديم و كلر
 الكترود در برخي انواع الكتروليز
 باتريها ( پيلهاي جيوهاي ) و كاتاليزورها.
رشد صنعت و تكنولوژي ب ا وجود رفاهي كه براي بشر پديد آورده است امّا باعث شده است كه مشكالت
جديدي را نيز ايجاد كند .سهم مواد شيميايي در اين مشكالت بسيار قابل مالحظه است و يكي از اين مواد
شيميايي  ،فلز سمّي "جيوه" مي باشد .اين مادّه به علّت خواصي همچون چگالي باال ،قابليت ايجاد تركيبات
متعدّد كاربردي و ...هم اكنون استفاده از آن بسيار رواج دارد امّا از آنجا كه در اثر مواجهه با اين مادّه اثرات
نامطلوبي مي تواند پديد آيد ،در نتيجه الزم است تا اقدامات كنترلي الزم نسبت به آن صورت پذيرد .از آنجا
كه اين مادّه در كشور عزيز ما ايران استفاده هاي فراواني دارد در نتيجه براي كنترل اين موضوع نياز به
برنامه ريزي جامعي وجود دارد كه بتواند اين مسئله را حل كند .خوشبختانه اين برنامه هم اكنون از طرف
مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تهيّه شده است .از اهداف مهم اين برنامه
شناسايي كارگاهها و كارخانجاتي است كه از جيوه استفاده مي كنند.
هدف كلي طرح :ارتقاء سطح سالمت شاغلين در مواجهه با جيوه از طريق كاهش و حذف جيوه از محيطهاي
كاري و جايگزين آن با مواد بي خطر يا كم خطر.
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اهداف اختصاصي طرح:
 افزايش سطح آگاهي و دانش مديران صنايع و كارفرمايان كه با اين عامل زيان آور سر و كار دارند.
 افزايش سطح آگاهي شاغلين در حرف مختلف صنعتي كه با عامل زيان آور جيوه كار ميكنند.
 ارتقاء سطح آگاهي شاغلين در بخش اصناف كه با اين عامل زيان آور سر و كار دارند.

برنامه كنترل مواجهه شاغلين با سرب در محيط كار:
سرب جز  51ماده شيميايي خطرناك اول سازمان جهاني بهداشت است كه باعث نگراني عمده براي سالمت
عموم مي باشد .متاسفانه اثرات سرب تنها شامل تاثيرات بر سالمت نمي باشد و تأثيرات اجتماعي ،اقتصادي
نامناسبي نيز از خود بر جاي مي گذارد .از جمله تأثيرات نامناسب آن بر اقتصاد ،كاهش بهره وري نيروي
انساني است كه ناشي از كاهش حافظه و ديگر اثرات منفي سرب بر سالمت روان مي باشد .با توجه به اين
موارد ،اهميت كنترل اين ماده خطرناك طي برنامه اي منظم بيشتر مشخص مي گردد .سرب در صنايعي مانند
ساخت لوله ها ،سيم هاي سرب دار ،صنايع شيميايي و رنگ سازي ،تهيه اسيد سولفوريک ،ساخت گلوله هاي
سربي وحروف چاپ ،باتري سازيها ،تهيه آلياژهاي مختلف ،ساخت آفتكش ها ،الستيک سازيها و غيره
موجود مي باشد.
بر اساس مقررات حاكم بر كشور مسئوليت فراهم نمودن امكانات الزم و اخذ تدابير مورد نياز براي كنترل و
كاهش عوامل زيان آور شغلي تا رسيدن به استانداردهاي حدود مجاز مواجهه شغلي مصوب وزارت بهداشت
بر عهده كارفرمايان و صاحبان صنايع مي باشد لذا برگزاري دوره هاي توجيهي و آموزشي از اهميت بسزايي
برخوردار است .همچنين كارگران نيز بايد از پيامدها و آثار سوء ناشي از مواجهه با اين ماده خطرناك جهت
محافظت خود اطالع داشته باشند .توانمند سازي كارشناسان درگير اين برنامه ،شامل كارشناسان بهداشت
حرفه اي حوزه هاي تابعه  ،كارشناسان بهداشت حرفه اي صنايع ،كارشناسان بهداشت حرفه اي شركت هاي
خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي ،كارشناسان شاغل در آزمايشگاه هاي تخصصي بهداشت
حرفه اي  ،جهت انجام تكاليف و وظايف محوله حائز اهميت مي باشد .لذا با توجه به مصرف وسيع و فزاينده
سرب در بخشهاي مختلف صنعتي كشور و نظر به تهديد روزافزون سالمت نيروي كار در اثر مواجهه شغلي،
اين برنامه بمنظور حفظ و صيانت سالمت شاغليني كه با سرب و تركيبات آن تماس دارند تدوين شده است.
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توسعه تشكيالت بهداشت حرفهاي
 طرح ايجاد خانههاي بهداشت كارگري:
به استناداصل  21قانون اساسي و ماده  541فصل هشتم و مفاد مندرج در مبحث اول فصل چهارم قانون كار
به منظور حفظ وصيانت نيروي كار ،كليه كارگاههاي صنعتي ،توليدي و معدني دولتي وخصوصي مشمول
قانون كار داراي  11-111نفر كارگر به منظور ارائه خدمات بهداشتي اوليه به كارگران ،مكلف به ايجاد خانه
هاي بهداشت كارگري مي باشند .دركارگاههاي با جمعيت  21تا  11نفر كارگر ،يک نفر از شاغلين به عنوان
بهداشتيار كار انتخاب و پس ازكسب مهارتهاي الزم مسئول ارائه خدمات بهداشتي خواهد بود .دركارگاه-
هاي با جمعيت  511-111نفر كارگر كارفرمايان موظف هستند حداقل يک نفر كاردان يا كارشناس بهداشت
حرفه اي حسب نياز وتشخيص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي به عنوان مسئول خانه بهداشت
كارگري استخدام نمايند.

هدف كلي طرح:
 ارتقاء سطح سالمت كارگران و پيشگيري در زمينه از كار افتادگي زودرس آنان در اثر بروز سوانح و
حوادث در محيط كار

اهداف اختصاصي طرح:
 تأمين سالمتي كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي و توليدي با بعد كارگري  11-411نفر
 ارتقاء دانش و ايجاد رفتارهاي بهداشتي در كارگران كه به طور غيرمستقيم براي خانواده آنان نيز مؤثر
خواهد بود.
 سالم سازي محيط كار

طرح بهگر:
حفظ و صيانت سالمت افراد جامعه طبق بند  2ماده  5تشكيالت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و
مواد قانوني مندرج در فصل چهارم قانون كارجمهوري اسالمي ايران به وزارت متبوع واگذار گرديده است .در
همين راستا مسئوليت تأمين سالمت نيروي كار كه قشر عظيم جمعيت كشور را تشكيل ميدهند نيز به
عهده اداره كل بهداشت حرفهاي اين وزارتخانه گذارده شده است .اداره كل بهداشت حرفهاي ،به منظور
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دسترسي شاغلين به حداقل موازين بهداشتي ،كارگاهها و كارخانجات كشور را براساس تعداد كارگران به قرار
ذيل تقسيم بندي نموده است.
الف :واحدهاي توليدي با بعد كاركنان  111نفر كارگر يا بيشتر به منظور احداث مراكز بهداشت كار
ب :واحدهاي توليدي با كاركنان بين  11تا  411نفر كارگر به منظور تأسيس خانههاي حفاظت فني و بهداشت
كار
ج :واحدهاي توليدي با بعد كاركنان 21-41نفر كارگر به منظور ايجاد ايستگاه بهگر
د :واحدهاي توليدي با بعد كاركنان  51نفر يا كمتر كه ضمن اعمال نظارت از طريق شبكههاي بهداشتي-
درماني ،برنامههاي آموزشي در زمينه ايمني و بهداشت با كمک حرف گوناگون و صنوف براي آنها برگزار
خواهد شد.

هدف كلي طرح:
 ارتقاء سطح سالمت كارگران و پيشگيري در زمينه از كار افتادگي زودرس آنان در اثر بروز سوانح و
حوادث در محيط كار

اهداف اختصاصي طرح:
 تربيت بهگر جهت ارائه كمکهاي اوليه در كارگاههاي كوچک
 ارائه خدمات ايمني و حفاظت فني براي كاهش ميزان سوانح و حوادث در محيط كار
 ارائه خدمات مراقبتهاي اوليه بهداشتي به كارگران

برنامه ايجاد مراكز بهداشت كار:
اين برنامه در كارخانه هايي كه  111نفر و بيشتر از آن كارگر دارند به مورد اجرا گذاشته مي شود .در اين
برنامه ،كارف رما موظف به ايجاد مركز بهداشت كار مي باشد در اين مركز يک پزشک عمومي كه دوره
بازآموزي طب كار را در دو سال اخير گذرانده باشد در كنار كارشناس يا كاردان بهداشت حرفه اي و ساير
تخصص هاي مورد نياز مانند پرستار  ،مددكار اجتماعي و...كليه خدمات بهداشت حرفه اي را به شاغلين ارائه
مي دهند.
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طرح كميته حفاظت فني و بهداشت كار:
براساس ماده  12قانون كار ،به منظور جلب مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات
حفاظتي و بهداشتي در محيط كار ،صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور ،پيشگيري از بيماريها و
حوادث ،حفظ و ا رتقاء سالمتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار در كارگاههايي كه داراي حداقل  21نفر
كارگر باشند ،كارفرما مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل دهد .همچنين
در واحدهاي داراي كمتر از  21نفر با تشخيص ارگانهاي زيربط ،كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد
بود .اعضاء كميته عبارتند از :كارفرما يا نماينده تام االختيار او ،نماينده شوراي اسالمي كار يا نماينده
كارگران كارگاه ،مدير فني و درصورت نبودن او يكي از سراستادكاران كارگاه ،مسئول حفاظت فني و مسئول
بهداشت حرفه اي ميباشد .آييننامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار به شرح زير ميباشد:
ماده  : 5به منظور تامين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و
بهداشت كار ،صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور در كارگاههاي مشمول و همچنين پيشيگيري از
حوادث و بيماريهاي ناشي از كار ،حف ظ و ارتقاء سالمتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار ،تشكيل
كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه در كارگاههاي
كشور الزامي است.
ماده  :2كارگاههايي كه داراي  21نفر كارگر باشند ،كارفرما مكلف است كميتهاي به نام كميته حفاظت فني و
بهداشت كار در كارگاه با اعضاي ذيل تشكيل دهد:
 .5كارفرما يا نماينده تام االختيار او
 .2نماينده شوراي اسالمي كار يا نماينده كارگران كارگاه
 .2مديرفني و در صورت نبودن او يكي از سراستادكاران كارگاه
 .4مسئول حفاظت فني
 .1مسئول بهداشت حرفهاي
ماده  :2در كارگاههايي كه كمتر از  21نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ
بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفهاي محل ،كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد بود.

ماده  : 4جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد الاقل هرماه يک بار تشكيل گردد و در اولين جلسه
خود نسبت به انتخاب يک نفر دبيراز ميان اعضاء كميته اقدام نمايند .تعيين زمان تشكيل جلسات و تنظيم
صورتجلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بود.
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ماده  :1وظايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار به شرح ذيل است:
 .5طرح مسايل و مشكالت حفاظتي و بهداشتي در جلسا ت كميته و ارايه پيشنهادات الزم به كارفرما جهت
رفع نواقص و سالم سازي محيط كار.
 .2انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات الزم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه.
 .2همكاري و تشريک مساعي با كارشناسان بهداشت حرفهاي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي
و بهداشت كار.
.4

توجيه و آشنا سازي كارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.

 .1همكاري با كارفرما در تهيه دستورالعمل هاي الزم براي انجام كار مطمئن ،سالم و بدون خطر و همچنين
استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.
 .3پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه در امر حفاظت فني وبهداشت حفاظتي و بهداشت كار
عالقه و جديت دارند.
 .1پيگيري الزم به منظور تهيه و ارسال صورتجلسات كميته و همچنين فرمهاي مربوط به حوادث ناشي از
كار و بيماريهاي ناشي از كار به ارگانهاي ذيربط.
 .5پيگيري الزم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتالء كارگران
به بيماريهاي ناشي از كار و ارايه نتايج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه.
 .1اعالم موارد مشكوك به بيماريهاي حرفهاي از طريق كارفرما به مراكز بهداشت مربوطه و همكاري در
تعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماريهاي حرفهاي مبتالء شده و
يا در معرض ابتالء آنها قرار دارند.
 .51جمع آوري آمار و اطالعات مربوطه از نقطه نظر مسايل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم و تكميل فرم صورت
نواقص موجود در كارگاه.
 .55بازديد و معاينه ابزار كار و وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.
 .52ثبت آمار حوادث و بيماريهاي ناشي از كار كارگران و تعيين ضريب تكرار و ضريب شدت ساالنه حوادث.
 .52نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماريهاي حرفهاي و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي
بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.
 .54اعالم كانونهاي ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در كارگاه.
 .51نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصوالت و استقرار ماشين آالت و ابزار كار به نحو صحيح و
ايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار.
 .53تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي هر كارگاه
جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماريهاي
شغلي.
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 .51تهيه و تصويب و صدور دستورالعملهاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در
مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي ،شيميايي ،ارگونوميكي،
بيولوژيكي و رواني محيط كار.
ماده  :3وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت و بهداشت حرفهاي در كارگاه بههيچوجه
رافع مسئوليتهاي قانوني كارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.

طرح ارگونومي در محيط كار:
ارگونومي يا مهندسي انساني يعني تطبيق كار با انسان به منظور كاهش مصرف انرژي  ،خستگي ناشي از
كار و زمان ،انجام كار و ضايعات مربوطه و نيز افزايش بهره وري و ارتقاء سالمت نيروي كار در جهت كاهش
اختالالت و عوارض عضالني و اسكلتي آنها ميباشد.
مداخله اصول ارگونومي در فعاليتهاي تخصصي بهداشت حرفه اي در بخش دولتي و خصوصي ،زمينه حفظ،
تأمين ،ارتقاء سطح سالمت شاغلين را فراهم مي سازد.
هدف :ارتقاء بهداشت حرفه اي از طريق كنترل و بهبود شرايط ارگونوميک در محيط هاي كار.
مهمترين فعاليتهاي مورد نظر در اين برنامه عبارتند از:
آموزش كليه پرسنل درگير در طرح جهت ارتقاء دانش ارگونومي آنها
آموزش كارفرمايان و شاغلين جهت آگاه سازي شاغلين و ايجاد ظرفيت در كارفرمايان در خصوص مسائل
ارگونومي محيط كار
اجراي طرح مداخله ارگونومي بمنظور بهسازي محيط كار در مورد كارگاههايي كه شاغلين آنها:
الف -وضعيت نامناسب در حين انجام كار دارند و در معرض اختالالت اسكلتي عضالني قرار دارند
ب  -فاقد ابزار كار مناسب مي باشند.
پ  -حمل و نقل بارهاي سنگين را به عهده دارند
ث  -نوبت كارند
ج  -از لحاظ تعادل انرژي در وضعيت نامناسبي مشغول به كار مي باشند.
بازديد نيروهاي بهداشت حرفه اي از كارگاههاي شناسايي شده در جهت بررسي مواجهه شاغلين با عوامل
زيان آور ارگونومي.
پيگيري در زمينه ارزيابي پوسچر شاغلين در معرض عوامل زيان اور ارگونومي.
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بهداشت قاليبافان:
قاليبافان درميان انوا ع صنايع دستي مردم ايران ازقرن ها پيش جايگاه ويژه اي داشته ودارد بررسي آماري
نشان داد كه بيش از  5.1ميليون نفر از زنان باالي  51سال درنقاط روستايي كشور بصورت دايمي  ،فصلي
وجنبي به كار قالي بافي وگليم بافي اشتغال دارند كه اكثر آنان درمحيط كاري از شرايط الزم بهداشتي
برخوردار نمي باشند.اشتغال جمعيت كثيري به اين حرفه بخصوص در روستاهاي دورافتاده كه بخشي از
درآمد ساليانه روستاييان راتامين مي نمايد ،مسئوالن مملكتي را هميشه به اتخاذ راهكارهايي براي ارايه
خدمات بهداشتي وفراهم نمودن نيازهاي اوليه اين قشر توليدكننده واداشته است.
دراين جهت به منظورتامين سالمت قاليبافان و بهداشت محيط كارايشان و به موازات آن توسعه اشتغال
واعتالي كمي وكيفي اين محصول پربازده كه ارزآوري مطلوبي را نيزدارد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش
پزشكي ووزارت جهاد سازندگي( وقت) درسال  5212ضمن ايجاد هماهنگي و بررسي و مطالعات الزم طرح
مشتركي را با هدف (( بهداشت وسالمت قاليبافان و بهسازي كارگاههاي قاليبافي)) تحت عنوان اختصاري
"طرح بقا " تدوين كرد.
 هدف كلي :تأمين وارتقاي سطح سالمتي شاغالن كارگاههاي قاليبافي روستايي

اهداف اختصاصي :
 ارتقاء شاخص بازديدكارگاههاي قاليبافي
 ارتقاء شاخص معاينات شغلي قاليبافان وارايه خدمات درماني
 ارتقاء شاخص بهسازي كارگاههاي قاليبافي
 ارتقاء سطح آگاهي قاليبافان درخصوص بهداشت محيط كار قاليبافي
برنامه سالمت  ،ايمني و بهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده  1قانون مديريت پسماندها:
بي شک تعداد كثي ري از شاغلين كشور هستند كه در مراحل مختلف كار با پسماندها از مرحله توليد ،جمع
آوري ،ذخيره سازي تا مراحل حمل ونقل ،بازيافت ،پردازش و دفع آنها در معرض عوامل تهديد كننده سالمت
قرار مي گيرند كه نه تنها بعنوان فرد شاغل بايستي تحت پوشش موازين و قوانين جاري قرار گيرند بلكه با
توجه به آسيب پذيري اين گروه ازشاغلين هر چه سريعتر از ضوابط مندرج در دستورالعمل "سالمت ،ايمني
وبهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده  1قانون مديريت پسماندها"برخوردار گردند.
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انواع روش هاي بازرسي بهداشت حرفه اي:
بازرسي از كارگاهها و محيط هاي كار با اهداف و داليل مختلفي انجام مي گيرد و به همين دليل نتايج بازرسي
نيز بر اساس هدف از بازرسي متفاوت خواهد بود .انواع رايج بازرسي بهداشت حرفه اي در سيستم نظارتي
بهداشت حرفه اي عبارتند از:
 بازرسي روتين ومنظم از كليه محيط هاي كار به منظور نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات بهداشت كار
براساس بازرسي هدفمند بهداشت حرفهاي
 بازرسي براي انجام ارز يابي واندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار
 بازرسي بعد از شكايات واصله مرتبط با بهداشت كار
 بازرسي براي اخذ استعالم هاي بهداشتي جهت واحد هاي جديد التاسيس و تمديد پروانه
 بازرسي پس از اخذ شكايات واصله مردمي
 بازرسي براي ارزيابي خود اظهاري كارفرمايان
 بازرسي و مميزي جهت رتبه بندي و اعطاي امتياز و نشان سالمت به كارگاهها
 بازرسي به منظور بررسي مشاغل سخت و زيان آور
 بازرسي از تشكيالت بهداشت حرفه اي بازرسي از شركت خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه
اي و مراكز تخصصي طب كار

بازرسي هدفمند بهداشت حرفهاي:
اين سيستم با هدف ساماندهي اطالعات و فرآيند بازرسي بهداشت حرفهاي به منظور هدفمند كردن
بازرسيها و ارتقاء كيفيت بازرسيها اجرا شده است .بازرسي از كارگاهها و محيط هاي كار با اهداف و داليل
مختلف ي انجام مي گيرد و به همين دليل نتايج بازرسي نيز بر اساس هدف از بازرسي متفاوت خواهد بود.

درجه بندي كارگاهها:
مركز سالمت محيط و كار براساس مخاطرات ناشي از مواجهه با عوامل زيانآور محيط كار كليهي مشاغل،
كارگاهها و كارخانجات را در يک برنامه بازرسي هدفمند به چهار گروه طبقه بندي كرده است:
 كارگاههاي درجه يک
 كارگاههاي درجه دو
 كارگاههاي درجه سه
 مشاغل خاص
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كارگاههاي درجه يک:
كارگاه هاي داراي مشاغل با ريسک غير قابل تحمل كارگاه درجه يک به شمار ميروند .در مشاغل با ريسک
غيرقابل تحمل تركيبات منتشره سرطانزا ،ايجاد كننده فيبروز ريوي ،تركيبات موتاژن و يا حداقل يكي از
عوامل زيانآور سيليس ،آزبست ،فلزات سرطان زا ،تركيبات آلي فرار منتشره در هوا به كار رفته كه حتي
علي رغم كنترل در محيط كار غلظت آن بيش از حدود مجاز و استاندارد ميباشد .كارگاههاي داراي مشاغل
زير در زمره كارگاه هاي درجه يک قرار داشته و نياز به اجراي كنترل مهندسي موثر ،انجام پايش هوا ،استقرار
سيستم دستورالعملي ارزيابي ريسک و  ...دارند ،بازديد از كارگاههاي درجه  5حداقل سالي سه بار تا بهسازي
كامل و رفع نقص انجام ميگيرد.
صنايعي كه در آنها به نحوي از تركيبات سرطانزا و موتاژني در انسان (سرطانزاي قطعي در انسان) استفاده
مي گردد ،صنايع ريخته گري ،صنايع ذوب فلزات ،صنايع لنت سازي با استفاده ار آزبست ،صنايع ساخت
ورقههاي سيماني-آزبستي ،صنايع ساخت سموم آفتكش ،حشرهكش ،علفكش ،صنايع سيليسكوبي،
سندبالستينگ ،معادن سر بسته ،صنايع استخراج ،فنآوري اورانيوم و مواد راديواكتيو ،صنايع توليد رنگ-
هاي ساختماني و انواع رنگها ،صنايع سيمان پورتلند (با سيليس بيشتر از  ،)%2صنايع با وجود پرتوهاي
غني اورانيوم به صورت چشمههاي راديواكتيو ،صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و پااليشگاه به شرط توليد بنزن،
صنايع توليد ايزوسياناتها و مواد مورد استفاده در توليد فوم و ابر ،صنايع توليد ديوارهاي پيش ساخته از
فوم ايزوسيانات ،صنايع باطريسازي ،صنايع آبكاري با نيكل ،كادميوم ،كروم و  ...و يا ساير صنايع خدماتي و
توليدي قطعات فلزي يا الكترونيكي كه داراي پروسه آبكاري ميباشند ،صنايع آسفالتسازي و توليد قير،
صنايع توليد مواد شوينده ،صنايع الستيکسازي ،شركتهاي سوله سازي.
كارگاههاي درجه دو:
به كارگاههايي كه داراي مشاغل با ريسکهاي متوسط اطالق ميگردد كه مشاغل با ريسک غير قابل تحمل
در آن موجود نباشد .اين كارگاهها به كنترل مهندسي عوامل زيانآور محيط كار نياز داشته و مشاغل و
تركيبات زير در آنها وجود دارد ،بازرسي از كارگاههاي درجه دو سالي دو بار انجام ميگيرد.
 صنايعي كه در آنها به نحوي از تركيبات مشكوك به سرطانزايي و موتاژني در انسان استفاده ميگردد.
 صنايع داراي حداقل يک عامل زيان آور فيزيكي(صدا ،ارتعاش ،روشنايي و پرتو) بيش از حد مجاز كه نياز
به كنترل مهندسي دارد.
 كارگاههايي كه داراي ايستگاه كاري هستند كه براساس ارزيابيهاي ارگونوميكي در طبقه بندي ريسک
باال قرار دارند.
 كارگاههاي داراي شاغليني كه به حمل دستي بارهاي بيشتر از حد مجاز اشتغال دارند.
 صنايع با گرماي باال و نياز به كنترل گرمايي ،صنايع پخش مواد شيميايي ،صنايع ساختماني كورهپز خانه،
سيمان معمولي و كاشي سازي ،صنايع مونتاژ فلزي ،كارخانجات داروسازي ،صنايع ريسندگي و بافندگي،
صنايع كشتيسازي ،هواپيما سازي ،ماشين سازي ،تراكتورسازي به جز بخشهاي ريختهگري يا
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سندبالست كه ممكن است در صنايع مذكور موجود باشد ،صنايع الكتريكي كه فقط مونتاژ قطعات را
انجام ميدهند و داراي پروسههاي آبكاري با نيكل ،كادميوم ،كروم و  ...نيستند ،صنايع پالستيکسازي،
صنايع نورد ،چرم سازي ،توليد چيني بهداشتي ،توليد خوراك طيور ،كشتارگاههاي دام و طيور،
سنگبري ،صنايع توليد قطعات و وسايل چوبي ،صنايع داروسازي مشروط بر اينكه مواد اوليه مورد
استفاده سرطان زا يا تراتوژنزا نباشند.

كارگاههاي درجه سه:
كارگاههايي كه صرفاً داراي مشاغلي با ريسک قابل تحمل باشند و سالي يكبار بازديد از آنها انجام ميشود.
 صنايع توليد مواد غذايي
 صنايع استفاده كننده از گرد و غبارهاي بي اثر (با سيليس كمتر از )%5
 صنايع شير ،پنير ،لبنيات
 صنايع سفالگري ،كوزهگري ،سراميکسازي
 صنايع موزاييکسازي
 صنايع توليد بتون و لولههاي بتوني
 صنايع چاپ
 معادن روباز (به جز آزبست و سيليس)
 صنايع توليد كاغذ ،پتو (مشروط بر صداي كمتر از)51dB
 صنايع توليد فرش

مشاغل خاص:
 رانندگان
 تعويض روغني
 كارگران ساختماني
 صنايع كوچک ماشيني (مثل صافكاري ،نقاشي و مكانيكي)
 بيمارستان و مشاغل بيمارستاني
 امور صنفي
 بخش كشاورزي و دامداري و ماهيگيري
 قاليبافي
 مشاغل خانگي
 دندانپزشكي
 شاغلين آرامستان
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طب كار و معاينات سالمت شغلي:
ا نجام معاينات شغلي ابزاري است جهت پيشگيري هاي اوليه  ،ثانويه  ،بديهي است التزام به انجام معاينات
زماني اتفاق مي افتد كه كارفرما ب ه اهداف معاينات مورد نظر آگاه باشد .لذا در اين راستا يكي از وظايف مهم ،
آشنايي كارگران و كارفرمايان با اصول و موازين بهداشت حرفه اي و مسائل مربوط به بيماريهاي مربوط به
شغل خود مي باشند.
يكي از مهمترين و اساسي ترين برنامه هاي پيشگيري از بروز بيماري ها و حوادث ناشي از كار در هر كشوري
كه به عضويت سازمان بين المللي كار و بهداشت جهاني در آمده انجام معاينات پزشكي جهت افراد شاغل
مي باشد .در كشور ايران سازمان تامين اجتماعي به عنوان مهم ترين و عظيم ترين سازمان حمايت كننده از
نيروي كار و توليد در برابر آسيب هاي گوناگون از جمله آسيب هاي ناشي از ابتال به بيماري ها و حوادث ناشي
از كار قانوناً موظف شده تا تسهيالتي را جهت ارائه خدمات مربوط به معاينات پزشكي شاغلين بيمه شده در
مجموعه كلينيک هاي طب كار ايجاد نمايد.
معاينات پزشكي افراد شاغل فقط اختصاص به افراد بيمه شده نداشته و طبق مفاد ماده  12قانون كار هر
فردي كه به عنوان كار فرما فرد ديگري را به استخدام در آورد موظف است جهت آگاهي از ميزان سالمت و
توانايي وي به منظور انجام كار محوله مدركي معتبر و قابل استناد (تشكيل پرونده پزشكي پيش از استخدام)
و هر ساله نيز با تمديد اين مدرك سالمتي فرد شاغل را تضمين نمايد (تشكيل پرونده پزشكي ادواري).

هدف از معاينات پزشكي:
 حصول اطمينان از اينكه فرد براي كار مورد نظر مناسب مي باشد( .ماده  11قانون تامين اجتماعي)
 جست و جوي اثرات احتمالي ناخوشايند كار بر سالمت فرد

اهميت معاينات:
بيماريهايي كه ب ه واسطه نوع شغل در افراد ايجاد مي گردد مثل انواع خاصي از سرطان ها اكثراً علي رغم
صرف هزينه هاي هنگفت متاسفانه غير قابل درمان هستند و در هنگام شروع عالئمي ندارند و تنها از طريق
معاينات و گاه با يک آزمايش ساده و كم هزينه مي توان به وجود آنها پي برد و از پيشرفت آنها جلوگيري
كرد.
معاينات پزشكي بسته به اهداف افراد ذينفع (شاغل ،كارفرما ،سازمان بيمه گر ،دولت) متفاوت انجام مي
شود.
 معاينات پيش از استخدام
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 معاينات دوره اي
 معاينات اختصاصي (مشاغل سخت و زيان آور ،جوانان و زنان ،مديران ،در مقابل درخواست ،معاينات
پيش از بازنشستگي)
 معاينات هنگام آغاز مجدد كار
 كارگران در زمان بيماري
 معاينات پزشكي هنگام تغيير شغل
 معلولين و تعيين قدرت كاري آنها

معاينات پيش از استخدام:
در واقع با انجام اين معاينات جهت هر شغلي مناسب ترين فرد با آن كار و وظيفه استخدام شده و اين به نفع
كار فرما ا ست .يعني از تغيير شغل هاي متعدد ،نارضايتي هاي شغلي بعدي ،بيماري ها و حوادث ناشي از كار و
انواع هزينه هاي اضافي ديگر به راحتي پيشگيري مي كند.
مهم ترين اهداف معاينات پزشكي پيش از استخدام عبارت اند از:
 تعيين استعداد و توانايي جسمي و ذهني فرد براي كار مورد نظر
 تشخيص بيماري ها و درمان آنها قبل از آنكه منجر به ناتواني شود
 حفظ سالمت ساير كارگران و در برخي موارد ساير افراد جامعه
 تعيين بيماري ها و نواقص پيشين متقاضي و ثبت در پرونده پزشكي
 كشف بيماري ها قابل سرايت كارگر و جلوگيري از انتشار آنها
 نوع معاينات و آزمايش هاي مورد نياز براي تشكيل پرونده پزشكي پيش از استخدام
بسياري از كارفرمايان تصور مي كنند معاينات پيش از استخدام لزوماً شامل آزمايش هاي تخصصي و معاينات
پزشكان متخصص بوده و بسيار هزينه بر است و در نتيجه از انجام آن طفره مي روند در صورتي كه يک
پرونده سالمت اوليه در هنگام استخدام شامل:
 شرح حال متقاضي
شامل پيشينه فردي و خانوادگي بيماري هاي قبلي ،ناراحتي هاي جسمي و رواني و ...
 معاينه بدني
شامل معاينات عمومي دستگاه هاي قلب و عروق ،ريه ها ،اعصاب ،كليه ،چشم و گوش و ...
 آزمايش هاي پاراكلينيكي
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شامل آزمايش خون و ادرار از نظر قند ،چربي ،عفونت ،اعتياد و نوار قلب و در برخي موارد بسته به نوع شغل
عكس برداري از قفسه سينه و ستون فقرات ،اپتومتري ،اديومتري ،اسپيرومتري است.
معاينات فوق توسط پزشک طب كار و يا پزشک عمومي دوره ديده طب كار انجام مي شود و تمامي مدارك
معاينات در فرم مخصوصي (پرونده پزشكي شاغل) كه مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
مي باشد ثبت و در پرونده فرد بايگاني مي گردد.

معاينات دوره اي:
معاينات دوره اي در واقع حكم مهر تاييد بر معاينات پيش از استخدام دارد ،چنانچه اولين عالئم بروز بيماري
ها (اعم از شغلي و غير شغلي ) طي انجام معاينات دوره اي (حداقل سالي يک بار) مي توان با صرف كمترين
هزينه جلوي پيشرفت بيماري را گرفت و سالمتي شاغل را تضمين كرد.
عالوه براين معاينات دوره اي نوعي بيمه عمر تلقي مي گردد كه از بروز از كار افتادگي هاي پيش از رسيدن به
سن بازنشستگي در نيروي كار و توليد كشور جلوگيري مي كند.

اهداف معاينات ادواري:
 تشخيص زودرس بيماري ها و عوارض ناشي از كار
 درمان به هنگام و جلوگيري از بيماري هاي شغلي
 توصيه براي تغيير شغل و يا محدود كردن كار كارگران بيمار
 جلوگيري از انتقال و انتشار بيماري هاي قابل انتقال
 پيشگيري از بروز بيماري هاي حرفه اي در افرادي كه كار مشابه دارند
 مطالعه عوامل زيان آور محيط كار برروي كارگران
 ارزشيابي روش هاي كنترل عوامل زيان آور و ايمني

معاينات اختصاصي:
 معاينه اختصاصي كارگران مشاغل سخت و زيان آور
 معاينه هاي پزشكي جوانان و زنان
 معاينه هاي پزشكي مديران
 معاينه هاي در برابر درخواست
 معاينه هاي قبل از بازنشستگي
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معاينات به هنگام تعويض شغل:
 براي هر كارگر معاينه بدو استخدام انجام مي شود براي همين شايسته است يک بار ديگر براي شغل
مورد نظر هم معاينه گردد.

معاينات به هنگام بازگشت به كار:
 هر گا ه به داليل گوناگون كارگر به مرخصي دراز مدت مثل :بيماري و يا حادثه كارگر براي مدت زيادي از
محيط كار دور شود بايد قبل از آغاز دوباره از وي معاينه به عمل آيد ،چون ممكن است در اين مدت
شرايط جسماني او با شرايط الزم براي كار مغايرت پيدا كرده و ديگر شخص براي آن كار مناسب نباشد.
بيماري هاي شغلي :بيماريهـاي شاغلين شامل دو دسته اصلي ميباشد :بيمـاريهـاي عمـومي شـاغلين كه
با توجه به روند صـعودي بيمـاريهـاي غيرواگير و تبديل شدن بيماريهـايي همچـون قلبـي -عروقي،
ديابت ،سرطان به اولويتهاي اوليـهي مـرگ و ميـر در جهـان توجـه بـه مراقبـت از آنهـا روز بـه
روزضروريتر بهنظر ميرسـد .ايـن بيمـاريهـا مـيتواننـد كفايت كاري شاغلين را تحت تأثير خود قرار
دهند.
بيماريهاي شـغلي شـاغلين كه شـامل دو دسـته اصـلي بيمـاريهـاي ناشي از كار و بيماريهاي مرتبط با
كـار مـيباشـد .بيماريهاي شاغلين هزينههاي زيادي بر جامعـه تحميـل ميكند ،كه اين هزينهها را ميتوان
به سه دسته كلي تقسيم كرد:
 .5هزينههاي مستقيم كه شامل هزينههاي درماني ،بـاز تـواني و غيـره مـيباشد.
 .2هزينـههـاي غيرمستقيم :شامل هزينههاي مرتبط بـا كـاهش توليـد ،كارايي و غيره ميباشد.
 .2هزينههاي غيرمـادي :نظيـر درد و رنج ،اختالل در خانواده و ...
در كشـور مـا آمـار دقيقـي از هزينـههـاي بيمـاريهاي شـاغلين در دسترس نيست ،امـا در بررسي كـه
در ايـاالت متحـده انجام شده است كـل هزينههاي تحميـل شـده ناشـي از بيماريهاي شغلي را 515
ميليارد دالر ( 31ميليـارد دالر هزينــهي مســتقيم و  513ميليــارد دالر هزينــهي غيــر مستقيم )
برآورد كرده است ،كه از اين مقدار  541ميليارد دالر آن مربوط به حوادث شـغلي و  23ميليـارد دالر آن
مربوط به بيماريها بوده است.
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قوانين كار مرتبط با بهداشت حرفهاي در ايران:
ماده  51قانون كار :براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هائي كه از طريق
شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (جهت
جلوگيري از بيماريهاي حرفهاي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين ميشود ،براي كليه
كارگاهها ،كارفرمايان ،كارگران و كارآموزان الزامي است.
ماده  :11كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فردي و بهداشتي را وارد يا توليد كنند
بايد مشخصاتوسايل را حسب مورد همراه با نمونههاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت
درمان و آموزشپزشكي ارسال دارند و پس از تائيد به ساخت يا وارد كردن اين و وسايل اقدام نمايند.

ماده :15

كارفرمايان و مسئوالن كليه واحد هاي موضوع ماده  51اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات

شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل حفاظت
فردي و امكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوقالذكر را به آنان
بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند .افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و
نگهداري از وسائل حفاظتي و بهداشت فردي و اجرايدستورالعملهاي مربوط به كارگاه ميباشند.
ماده  :12كليه واحدهاي موضوع ماده  51اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز
بيماريهاي ناشي ازكار قرار دارند .بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي
يكبار توسط مراكز بهداشتيدرماني از آنها معاينه و آزمايشهاي الزم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده
مربوطه ضبط نمايند.

تبصره :5
چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتال يا در
معرضابتالء باشد  ،كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور
بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند.
ماده  :12بمنظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط
كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ،در كارگاههائي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكيضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.
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ماده

 :11مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي

موضوع ذكر شده درماده  51اين قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كار فرما
يا مسئول مذكور حادثهايرخ دهد كارفرما از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون
مسئول است.

ماده

 :15بازرسان كار و كارشناسان بهداشت در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطالع قبلي در هر

موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده  53اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند ،و نيز ميتوانند به
دفاتر و مدارك مربوطه درموسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل
نمايند.

ماده :11

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند بمنظور اطالع از تركيبات موادي كه كارگران

با آنها در تماسميباشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار ميگيرد  ،به اندازهاي كه براي آزمايش الزم
است ،در مقابل رسيد نمونه بگيرند و به رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند.

ماده 511

 :كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفهاي ،داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير

كار و اموراجتماعي يا وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها
باشد و در صورتتقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود.

ماده

 :515گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در مورد مربوط به حدود و اختيارشان در حكم

گزارش ضابطيندادگستري خواهد بود.

ماده :514

كارفرمايان و نيز كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي

مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطالعات و مدارك به آنان خودداري
نمايند ،حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده

 :511هر گاه در حين بازرسي ،به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفهاي احتمال وقوع

حادثه و يا بروز خطردر كارگاه داده شود  ،بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفهاي مكلف هستند مراتب را
فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطالع دهند.
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