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  ملي سالمت مردان گرامي باد  هفته
  سوانح و حوادث؛ در كمين سالمت مردان

  كارگران عزيز  :
جان خود را در اثر حوادث ناشي از كار  در جهان نفر 40،  در هر ساعت   بهتراست بدانيد

   .  مي دهنداز دست 
ن دقيقه يك حادثه منجربه فوت در بخش ساختمان در جها 10بهتر است بدانيد ، در هر

  روي ميدهد
مي در اثر حوادث ناشي از كار مجروح نفر در جهان  3082در هر ساعت  ،بهتر است بدانيد 

  .   شوند
  است .بي احتياطي و بي تجربه گي ثر  ث ناشي از كار در احواد از %52، بهتراست بدانيد 

ميليون حادثه شغلي باعث غيبت سه روز ويا  270بهتر است بدانيد ، هر ساله 
  كارگران از محيط كار مي شود .بيشتر

% توليد ناخالص ملي در نتيجه حوادث شغلي براي پرداخت 4بهتر است بدانيد ، تقريبا 
    در كشورهاي جهان از دست مي رود . غرامت هزينه درمان و از كار افتادگي هر ساله 

  كشور حادثه خيز در جهان مي باشد .  10، كشور ما جزء بهتر است بدانيد 
،  بيشتر حادثه ديدگان از حوادث ناشي از كار در كشور ما در گروه است بدانيد بهتر 
  .سال قرار دارند  25-29سني 

  حوادث ناشي از كار مربوط به زنان مي باشد . درصد   6/1تا  5/0، تنها بهتر است بدانيد 
، بر اساس تحقيقات مختلف ارتباط مستقيمي بين ايمني و رقابت بهتر است بدانيد 

  اقتصادي وجود دارد .
، افرادي كه دچار حوادث ناشي از كار مي شوند ، شانس كاريابي مجدد بهتر است بدانيد 

  آنها كاهش پيدا مي كند .
% بازنشستگي هاي پيش از 40، در كشورهاي با درآمد باال در حدود بهتر است بدانيد 

   موعد به علت ناتواني و يا معلوليت ناشي از حوادث شغلي است .
% حوادث ناشي از كار در كارگاه هاي 30در حدود ، در كشور ما  بهتر است بدانيد 

  ساختماني روي مي دهد  . 
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، اضطراب ، افسردگي ، خستگي ، عجله و شوخي در هنگام كار از علل بهتر است بدانيد 
  اصلي بروز حوادث ناشي از كار مي باشد .

دشمن جان كارگران مي   ، يمني و يا حفاظ، ماشين آالت فاقد سيستم ابهتر است بدانيد 
  باشد 

استفاده از وسائل حفاظت فردي آخرين گام در پيش گيري  از  حوادث  بهتر است بدانيد ،
  . شغلي است

 ، ثبت و نگهداري گزارشهاي حوادث در يك كارخانه از اصول كلي  بهتر است بدانيد 
  يري از حوادث ناشي از كار مي باشد  . پيشگ

، قبل از شروع انجام هر كاري بايستي از چگونگي انجام آن كار از هر   بهتر است بدانيد 
  نظر از قبل آشنا باشيد . 

  ، اعمال زير نا ايمن هستند و در بروز حوادث شغلي دخالت دارند بهتر است بدانيد 
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 فقدان يا نا مناسب بودن حفاظ ايمني دستگاه  - 3

 لغزندگي كف كارگاه - 4
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