
  

  
  معاونت سالمت

  مركز سالمت محيط و كار
  

  پمفلت

   شغلي آسيبهاي
  و 

  راههاي پيشگيري از آن
  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٨٧بهمن ماه 

  



  ؟آيا ميدانيد
  كار در جھان رخ ميدھد مرگ مرتبط با مورد ميليون ٢/٢ساليانه  

يھاي شغلي رخ اين مرگ ومير ھا غالباً متعاقب بروز حوادث و آسيبھاي شغلي و يا ابتال به بيمار

  ميدھند.

  

  حادثه شغلي چيست؟

  به ماشين آالت ، در اثر آنکه در محيط کار روی داده و است  ایحادثهحادثه شغلي 

  گردد. وارد مي خسارتافراد  و از ھمه مھمتر،ابزار  

  

  شغلي چيست؟ آسيب

  آسيب فيزيکی به بافتھای بدن بدليل بروز يک آسيب شغلي عبارتست از

  . اين آسيب اگر منجري محيط كارزاا مواجھه با عوامل استرسي شغلي دثهحا

   شغلي شود. ضمن اينکه آسيبناميده می» حادثه مرگبار«به مرگ گردد  

  تواند منجر به ناتوانی نسبی يا مرخصی استعالجی برای يک مدت زمان می

  خاص گردد.

  

  حوادث شغلي شايع كدامند؟

  به كارگر سقوط يا برخورد مواد -

  برخورد با اشياء -

  مواجھه يا تماس با دماھای خيلی باال يا پائين -

  مواجھه يا تماس با تشعشع  -

  گيرافتادن بين اشياء يا زير آنھا يا گير کردن به آنھا -

  مواجھه يا تماس با جريان برق -

  وقوع حريق يا انفجار -

  آسيبهاي شغلي شايع كدامند؟



اع زخمھا، انواع شكستگيھا و در رفتگي ھا، انواع سوختگي ھا، بارتند از انوعآسيبھاي شغلي شايع 

  غيرهانواع مسموميتھا وانواع قطع عضو ھا، 

  

  

  

  

  

  علل اصلي بروز حوادث و آسيبهاي شغلي كدامند؟

  دسته اصلي تقسيم ميگردند.  ٣علل بروز حوادث و آسيبھاي شغلي بطور كلي به 

  اين عوامل عبارتند از:

 :عوامل انساني

در شرايط و  يك فردتوانند در ايجاد يک حادثه برای ل انسانی متعددی وجود دارند که میعوام

زمان معين مؤثر باشند. برخی از اين عوامل عبارتند از : سن ، تجربه، استفاده از داروھا و مواد 

 ھای فردی و غيرهمخدر، انگيزه

 :عوامل محيطي

 نائی ، صدا ، دما و غيره حيط کار نظير روشعوامل فيزيکی م عبارتند از:اين عوامل برخي از

 :عوامل سازماني

سياستھای مديريتی، ابھام اھداف ، مشکالت پرسنلی ، مسئوليت  عبارتند از:اين عوامل برخي از

  داری، مقررات و ضوابط  وغيره ، مشکالت خانهداشتن، ارتباطات شغلی 

  روشهاي پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي كدامند؟

  :عبارتند از و آسيبھاي شغلي حوادث بروز اقدامات پايه جھت پيشگيری ازبرخي از

وزش  -  ارگرانآم ونگی ك اطرات و چگ ا از مخ ودن آنھ اه نم                   و آگ

 محيط كارانجام کار به شکل ايمن برای اجتناب از مخاطرات 

 ی حفاظت فرد وسائلجھت استفاده از  كارگرانتوصيه به  - 

   محيط كار به منظور اجتناب آنھا از مخاطراتنياز)در صورت (

 



ی،  -  ای مھندس ا گروھھ ک ب اری نزدي ارھمک ه طب ك د ب د خري نعتی و واح ت ص ، بھداش

 منظور حصول اطمينان از خريد ابزار و تجھيزات و کاالھای ايمن.

ا  -  تفاده ي ورد اس واد م ار، م ام ک ين، روش انج ه ماش وط ب ز مرب اطره آمي وارد مخ ذف م ح

  ساختمان و تأسيسات 

 کنترل يا محدود نمودن عامل مخاطره آميز  - 

اوره -  دمات مش ه خ ا ارائ رتبط ب وارد م اير م ت و س ی و بھداش ائل ايمن ه مس ای در زمين

 وادث و آسيبھاي شغليحپيشگيری از 

 وادث و آسيبھاي شغليکزی برای کنترل حک برنامه مرايجاد ي - 

ت از  -  ه و ممانع ت حادث ين عل ور تعي ه منظ ه ب ی حادث اتی در بررس ارت عملي دايت نظ ھ

 رخداد مجدد آن 

ل داده -  ع آوری و تحلي ه جم وط ب ای مرب يبھاي حھ غليوادث و آس روع  ش ور ش ه منظ ب

 گذاری اقدامات اصالحیاقدامات اصالحی و شناخت روند حوادث و ھدف

 ي مستمرھاپيگيری ونظارتی  اقداماتاوم تد - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نقش كارگران در پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي چيست؟

  :برخي از مھمترين وظايف كارگران در پيشگيري از بروز حوادث و آسيبھاي شغلي عبارتست از

  فراگيري اصول ايمني در محيط كار:

تفاده از ھدف از آموزش ايمنی انجام کار ب ه روشی ايمن است بنحوی که تبديل به يک عادت شود. اس
خنراني ر س ری نظي معی بص ک س ھای کم و و روش اليدھا، رادي دئوھا، اس ا، وي ترھا، فيلمھ ا، پوس ھ

  ھای تلويزيونی در آموزش ايمنی بسيار مھم است.برنامه
  

  مهارت آموزي:
د ،  وشھای قبلی بازنگری و به روز میگردند و يا روقتی تجھيزات و فرايندھای جديد معرفی می گردن

ه ھاي آموزشی كارگران و نيروھای شاغل جديد می بايست بمنظور كسب مھارتھاي اساسي در برنام
  متناسب با آن شركت نمايند.

  

  :قوانين مرتبط با ايمنيآشنايي با 
رای روشن ين ب ارگران و ھمچن ی ک رای ايمن ررات ايمنی ب وانين و ضوابط و مق شدن حيطه  وجود ق

اليز شغلی  ا و انجام آن ارگران و شفاف سازی شرح وظايف و مسئوليتھای آنھ ديريت و ک مسئوليت م
روز حوادث  ه از ب و مھم و ضروری است. اين قوانين و مقررات بايد بنحوی متضمن اقداماتی باشد ک

  شغلی پيشگيری نمايد.آسيبھاي 
  

  استفاده از وسايل حفاظت فردي:
  توجه به اين نكته ضروري است كه:از وسائل حفاظت فردي  در مورد استفاده 

تفاده از  ايلاس ردی مناسب وس اعی ،حفاظت ف ده و می خط دوم دف بايست پس از درنظر محسوب ش
داتی، گرفتن کليه تمھيدات و کنترل ين تمھي ام چن ا عدم امکان انج ودن ي افی ب ات ناک ھای مھندسی و اثب

  بکار گرفته شوند. 
ائ ه وس کاينگون واع ماسکھا، عين امل ان افظ ، کفشل ش ای مح ی، گوشھ اله ايمن ی، ک ای ايمن ا،  یھ ھ

  بندھای ايمنی است.ھا و پيشدستکش
  
  

  

  


