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مقدمه

در آغاز سخن از کلمات زیبا و پرارزش قران کریم که در آیه 7۰ سوره بنی اسرائیل بر پیامبر 
اکرم در مکه معظمه نازل شده است استعانت می طلبم.

» و لق��د كرمن��ا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم 
علی كثیر ممن خلقنا تفضیل«

و ما فرزندان آدم را بس��یار گرامی داش��تیم و آنان را بر دشت و دریا سوار نمودیم و 
از هر غذای لذیذ و پاكیزه آنها را روزی دادیم و بر بس��یاری از مخلوقات خود برتری و 

فضیلت كامل بخشیدیم.

وجود نیروی انسانی س��الم از نظر جسمانی و روانی در هر سازمان با ارزش ترین دارایی برای 
آن سازمان محسوب می شود و همواره به عنوان یک سرمایه آماده و بالقوه قدرتمند و غنی برای 
برنامه های توس��عه به ش��مار می رود. در مدیریت منابع انسانی، نظام نگهداری، ارزش و اهمیت به 
س��زایی داراس��ت و در کارکنان ایجاد علقه، انگیزش، ش��وق و دلگرمی می کند و باعث دلبسته 
ش��دن کارکنان به محیط کاریش��ان می ش��ود و در نتیجه وظایف و تکالیف محوله را بهتر انجام 
می دهند. از این رو، حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار، از اهمیتی شایان توجه 

برخوردار است.

بهداشت حرفه ای، ابزاری است که به کمک آن می توان در راستای فراهم آوری، نگهداری 
و بال بردن س��طح سلمت نیروی کار گام برداش��ت. بهداشت حرفه ای، بر پیش بینی، تشخیص، 
ارزش��یابی و کنترل عوامل محیطی یا فش��ارهای محیط کار متمرکز است که می توانند آسیب یا 
بیماری را سبب شوند و یا بر تندرستی کارکنان اثر سوء بگذارند. بهداشت حرفه ای دانشی است 
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که ریشه در بسیاری از علوم مانند شیمی، فیزیک، مهندسی، ریاضیات، پزشکی، فیزیولوژی،آمار 
و... و نیز، علوم انسانی دارد.

ضایعات انس��انی و مادی فراوان حوادث ناش��ی از کار که آمار و ارقام مبین وسعت و کثرت 
آنها در همه کش��ورهای جهان اس��ت، اقدامات موثری را به صورت وسیع، همه جانبه و در سطح 
جهانی، برای پیشگیری از آنها اجتناب ناپذیر می سازد.حوادث ناشی از کار موجب رنج و عذاب 
افراد بش��ر و ضایعات مادی فراوان می شوند، و دنیا همه س��اله متحمل خسارات بسیاری می شود. 
گسترش تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی، سرعت، پیچیدگی روابط اجتماعی  و غیره نیز 

به طور دائم میزان و شدت آنها را دامن می زند.

واقعیت انکار ناپذیر آن است که به رغم پیشرفت تکنیک و تکنولوژی، جلوگیری از حوادث 
به طور صد در صد و کامل اجتناب ناپذیر نبوده و نمی توان حوادث را از صحنه زندگی بش��ر به 

طور کامل حذف کرد.

»حفاظت صنعتی« یا »مهندسی ایمنی« که امروزه به آن HSE )بهداشت- ایمنی- محیط زیست( 
گفته     می ش��ود، که مجموعه تدابیر، فنون، ش��یوه ها و اصولی را در بر می گیرد که با کاربردن 
آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیط های کار به 
نحو موثری حفظ و حراس��ت کرد و در نتیجه محیط های کاری بی خطر و س��المی جهت افزایش 
کارایی کارکنان ایجاد نمود و آس��یب های محیط کار را به حداقل خود رس��انید. اش��نا ش��دن با 
عوامل و عناصر  زیان بخش و خطرات محیط کار، و نحوه مقابله با آنها، باعث می شود که نیروی 

انسانی شاغل در محیط کار احساس امنیت کند و کارایی اش افزایش یابد. 

امنیت محیط کار یکی از مس��ائل مهم صنایع برای حفظ جان انس��انها و حفاظت از سرمایه ها 
اس��ت. همان گونه که علم و صنعت در جهان امروز توس��عه یافته و بش��ر با بهره گیری از آن راه 
پیشرفت را پیموده ، حوادث ناشی از کار و به کارگیری تکنولوژی پیشرفته، به مراتب زیان بارتر 
از دوره های قبل از ترقی علم و صنعت و تکنولوژی جدید می باش��د؛ چنانچه برای پیش��گیری و 
رفع آن حوادث اقداماتی به عمل نیاید و چاره هایی اندیش��ده نش��ود، عواقب دردناکی را در پی 
خواهد داش��ت که جبران آن بدون ش��ک بسیار دش��وار و حتی در پاره ای از موارد امکان ناپذیر 

خواهد بود. 1

1. بابک کاظمی، ایمنی و بهداشت کار، انتشارات برآیند پوشش، چاپ سیزدهم، تهران، 1392، ص۵۵.
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مبحث اول- ایمنی و بهداشت کار

گفتار اول- قوانین ایمنی و سلمت حرفه ای در ایران

در هر یک از کش��ور ها برای ایمنی و س��لمت محیط کار قوانینی وجود دارد که البته شدت 
و ضعف آن با توجه به میزان توس��عه یافتگی کش��ور ها متفاوت است. در کشور ایران نیز قوانینی 
برای این منظور پیش بینی ش��ده اس��ت و بعد از انقلب نیز توجه ویژه ای به این امر ش��ده اس��ت. 
برای صیانت از نیروی انس��انی و منابع مادی کش��ور رعایت دس��تورالعمل هایی از سوی شورای 
عالی حفاظت فنی جهت تأمین ایمنی و وزارت بهداش��ت جهت سلمتی تدوین می شود که برای 
کلیه کارگاه ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی اس��ت2. شورای عالی حفاضت فنی مسئول تهیه 

آیین نامه های حفاظت فنی می باشد3.

در ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تأسیس کارخانه داشته باشند باید طرح های خود 
را از نظر ایمنی به تأیید وزارت کار )شورای عالی حفاظت فنی( و از نظر سلمت به تأیید وزارت 

بهداشت برسانند. این موارد در خصوص واردات ماشین آلت  هم صادق است۴.

در م��ورد کارکن��ان نیز کارفرمایان برای حفاظت از ایمنی و س��لمت کارکنان در محیط کار 
مکلف به تهیه تمامی وس��ایل ایمنی و ارائه آموزش های لزم می باشند. همچنین کارکنانی که در 
معرض بیماری های ناش��ی از کار هستند باید پرونده پزش��کی داشته باشند و هر سال یکبار توسط 

2. ماده 8۵ قانون کار

3. ماده 86 قانون کار

۴. مواد 87 الی 9۰ قانون کار
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مراکز درمانی مورد تأیید، معاینه ش��ده و نتیجه در پرونده آنها ثبت ش��ود. چنانچه بیماری ناشی از 
کار در فرد تشخیص داده شود کارفرما مکلف است این فرد را بدون کاهش حق السعی در قسمت 
مناس��ب دیگری به کار گمارد. در صورت تعدد این بیماران وزارت کار مکلف است تا از محیط 
کار برای کنترل موارد ایمنی و سلمت بازدید به عمل آورد و با بررسی شرایط  و در صورت لزوم 
برای پیشگیری از بیماری های محیط کار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط وزارتخانه های 
کار و بهداشت تشکیل خواهد شد. وظیفه کمیته مذکور برقراری ارتباط میان وزارتخانه های مسئول 

و کارفرما می باشد و این کمیته از افراد متخصص با تأیید وزارتخانه های مسئول تشکیل می شود۵.

در صورتی که کارفرما در مورد ایمنی و سلمت حرفه ای قصور کند برطبق قانون ملزم به جبران 
 خس��ارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور کارگر، کارفرما مس��ئولیتی نخواهد داشت6

. ب��ه منظور اجرای صحیح این قوانین و ضوابط حفاظت فنی و س��لمت کارکنان اداره بازرس��ی 
وزارت کار تش��کیل ش��ده که وظایفی از قبیل نظارت براجرای قوانین، آموزش مس��ائل ایمنی و 
س��لمت، بررسی اشکالت قوانین، رسیدگی به حوادث کاری و بازرسی های منظم بر طبق فانون 

دارد. نحوه بازرسی و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بینی شده است7.

ب��ا توجه به اهمیت ایمنی و س��لمت، کارفرمایان همواره از طرف اف��راد جامعه، کارگران و 
کارمندان و گروه ها و اتحادیه های کارگری به منظور پذیرفتن مس��ئولیت بیش��تر در مورد ایمنی 
و س��لمت کارکنان تحت فش��ار بوده اند. این فش��ار ها باعث ش��ده تا دولت ها ب��ه ایجاد قوانین 
پوش��ش دهنده ایمنی و سلمت اقدام کنند که به دلیل عدم توجه کافی و وجود مشکلت بنیادی 
در اغل��ب موارد منجر ب��ه پیچیدگی فرایند تولید و عدم ش��مول برخی اف��راد در بعضی زمینه ها 
می ش��وند. به علوه این مش��کل بوس��یله تلش های غیر موثر و بدون برنامه بعض��ی از دولت ها، 

اتحادیه ها و شرکت ها حادتر می شود.

گفتار دوم- اهمیت بهداشت محیط کار 

هدف از بهداش��ت محی��ط کار تامین و ارتقا عالی ترین درجه س��لمت روانی و جس��می و 
اجتماعی کارکنان همه مشاغل پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار و رسیدگی به آنها، 

۵. ماده 91 الی 93 قانون کار

6. ماده 9۴ و 9۵ قانون کار

7. مواد 96 الی 1۰6 قانون کار
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انتخاب کارگر و یا کارمند برای محیط شغلی که از نظر جسمانی و روانی قدرت انجام آن را دارد 
و به طور خلصه تطبیق کار با انس��ان مورد توجه است. موضوع بهداشت وایمنی ، حفظ سلمت 
کارکنان در محیط های صنعتی و کاری، یا بهداش��ت کار و بهداشت شغلی، یکی از مسائل بسیار 
مهم است و آشنایی با اصول بهداشتی و کمک های اولیه برای جلوگیری و محافظت از خطرات 
حاصله از بیماری ها در محیط های صنعتی و تولیدی، که کارها به صورت گروهی و دسته جمعی 
انجام می ش��وند، حائز اهمیت می باش��د. بررس��ی عوامل زیان بخش در  محیط های کار و کنترل 
آنها و رعایت اصول بهداش��تی وایمنی باعث س��لمت و شادمانی کارکنان و موجب بهروری در 
محیط های صنعتی و کاری می شود. محیط های تولیدی و کاری عوارض و بیماری های حاصل از 
مواد رادیو اکتیو و پرتوهای یونساز و امراضی نظیر سل، رماتیسم، دیسک، آرتروز، تنگی نفس، 
سرطان، عقیم شدن، کاهش حساسیت حواس پنجگانه و اعضای بدن و مسمومیت شغلی ناشی از 

سر و کار داشتن با موادی چون سرب، سیلس، گرد و خاك و غیره وجود دارند.

در عی��ن حال لزم اس��ت به بیماری های واگیردار یا عفون��ی در محیط های کار و محیط های 
اجتماعی به سبب ارتباط افراد با هم احتمال سرایتشان زیاد است، توجه کافی شود و اقدامات لزم 

در جهت پیشگیری از آنها به عمل آید8.

اصول بهداشت محیط کار که هم اکنون در تمام کشورها اجرا می شود، دارای عنوان» سیستم 
بهداشت و ایمنی« است و در محیط های اداری و حتی دانشگاهی اعمال می شود، این برنامه شامل3 
محور اساسی است. اولین محور بهداشت شامل چندین بخش است. عوامل فیزیکی موثر در محیط 
کار شامل روشنایی، صدا و تشعشعات رایانه است. روشنایی در محیط کار اصل بسیار مهمی است 
و باید به میزانی باشد که نیاز افراد را برآورده کند و استاندارد باشد. صدا نیز باید در محیط اداری 
ب��ه اندازه ای باش��د که به آلودگی صوتی منجر نش��ود و کمترین آلودگ��ی صوتی در محیط کار 
حاکم باش��د، همچنین دیگر عوامل زیان آور محیطی باید به حداقل برس��د. به عنوان مثال باید از 
انتشار تشعشعات رایانه در محیط کار جلوگیری و تلش کرد که صدمات ناشی از کار با ابزارهای 
دیجیتال به حداقل برس��د. در دومین محور مس��ئله ارگونومی یعنی تطابق بدن انسان با محیط کار 
مطرح اس��ت. در این محور مناس��ب بودن میز و صندلی، ارتفاع و راحتی و اس��تاندارد بودن آن ها 

8. نسرین اوتادی، بررسی نقش استقرار رویکرد ایمنی و سلمت در بهره وری سازمان و مدیریت منابع انسانی، شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی

http://www.safetymessage.com/education/hse-management/1185-2014-11-12-13-17-18
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لحاظ می ش��ود. سومین مس��ئله ای که در محیط اداری حائز اهمیت است، مسئله رعایت بهداشت 
عمومی مناسب در محیط است. داشتن تاسیسات عمومی مناسب، پاکیزگی محیط، نظافت کف و 
دیوارها و رنگ مناس��ب از ابتدایی ترین مواردی اس��ت که یک محیط اداری باید داشته باشد. در 
مراحل بعدی معاینات دوره ای کارکنان، تغذیه مناس��ب در محیط کار، داش��تن زمان استراحت و 
ورزش های گروهی لحاظ می شود. طبق آمار جهانی اختللت اسکلتی عضلنی در بین کارمندان 
ش��یوع بیشتری دارد، این در حالی است که تمامی این اختللت قابل پیشگیری است. اهمیت این 
نکته زمانی روش��ن می شود که بدانیم%۵۰ بیماری های ناش��ی از کار، کمردردهای شغلی است. 
اگرچه در کشور ما آمار دقیقی از شیوع این بیماری ها وجود ندارد، اما آمار پراکنده و آمار مربوط 
به بار بیماری ها نشان می دهد که این بیماری های قابل پیشگیری حجم زیادی از هزینه های درمانی، 

از کار افتادگی و پرداخت غرامت به کارمندان را تشکیل می دهد9.

بند اول- مدیریت ایمنی و سلمت محیط کار 

در ابتدا ایمنی و سلمت به طور حاشیه ای مورد توجه مدیران قرار می گرفت و گاهی اوقات به 
صورت یک وظیفه تکمیلی از مس��ئولیت های عمومی مدیران فرض می شد. بعضی مدیران اعتقاد 
دارند که به کارگیری یک متخصص یا مس��ئول ایمنی و س��لمت برای پاسخ به این مسئولیت و 

عمل به هر تعهدی در این زمینه کافی می باشد.

تحقیقات نش��ان داده اس��ت که درصد زیادی از مدیران، آموزشی در زمینه ایمنی و سلمت 
ندیده ان��د و عدم آموزش و عدم تأمین منابع کافی توس��ط کارفرمایان به منظور پوش��ش قوانین 
ایمنی و س��لمت، مهمترین مش��کلت محسوب می شوند. این امر نش��ان می دهد که تفکر اغلب 
کارفرمایان بدون تغییر مانده و اکثر بهبود ها به علت فش��ار های خارجی می باش��د. البته باید توجه 
داش��ت که در اکثر کشور ها و از جمله ایران   شورا هایی جهت نظارت بر ایمنی و سلمت وجود 

دارند که به کارفرمایان جهت ارتقاء سطح ایمنی و سلمت فشار می آورند. 

جراحت ها و بیماری های مرتبط با کار باعث ضایع شدن منابع انسانی سازمان می شود و افزایش 
تصادفات در کار باعث ایجاد اختلل در خطوط پایین س��ازمان می ش��ود که این عوامل علوه بر 
زیان مالی موجب عدم توانایی س��ازمان در نگهداری کارکنان توانمند می ش��ود. ایمنی و سلمت 

9. موسویان، سیده مرضیه. زلقی، الهه، نورزاده حداد عادل، مهدی. فولدی، معصومه. سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست، انتشارات نوروزی، چاپ اول، گرگان،1393، ص6۰-61.



1۵: لصا لصف ایمنی و بهداشت کار 

حرفه ای تنها رعایت حال دیگران نیست بلکه یک جنبه ضروری و اساسی از بهره وری هر سازمانی 
می باش��د و اگر س��ازمان ها بتوانند نرخ و مقدار حوادث حرفه ای، بیماری ها و استرس نامطلوب را 

کاهش دهند، کیفیت زندگی کاری کارکنان بهبود پیدا کرده و آنها اثربخش تر خواهند بود.

تصادفات کمتر، بیماری ها و علئم اس��ترس کمتر و وجود کیفیت زندگی کاری نتیجه موارد 
زیر است: 

• بهره وری بیشتر مطابق با روزهای زیان و غیبت کمتر 	

• اثربخشی بیشتر از کارکنانی که بیشتر درگیر کار شده اند 	

• کاهش نرخ استراحت های پزشکی و استعلجی و پرداخت ها به علت دعاوی علیه شرکت 	

• کاهش نرخ ترك خدمت و غیبت مطابق با افزایش رضایت کارکنان 	

• افزای��ش انعطاف پذی��ری و قابلیت تطبی��ق در محیط کار در نتیجه افزایش مش��ارکت و 	
احساس مالکیت 

• نرخ انتخاب بالتر به دلیل افزایش جذابیت سازمان به عنوان یک قسمت از کار 	

• ایجاد یک محیط کار ایمن از نظر عقلی قابل قبول است و در این راه تعهد مدیریت عالی 	
بسیار اهمیت دارد و رویکرد آینده نیز اتکا به رهبران ایمنی است1۰.

موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت کار معمول به سه دسته تقسیم می شوند:

موازین یا استاندارد های مربوط به ضوابط کلی: این دسته از موازین شامل اسنادی با عنوان 
کلی ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از حوادث ناشی از کار، خدمات خدمات بهداشتی کار و 

نیز بازرسی خدمات بهداشتی است.

موازین مربوط به خطرات معین: این دس��ته ش��امل موازینی اس��ت ک��ه در جهت حمایت 
کارگران و به طور کلی کارکنان در مقابل نوع خاصی از مخاطره به تصویب رسیده است.

موازی�ن مربوط به ایمن�ی در بخش های خاصی از فعالیت اقتصادی: این موازین همانطور 
که از عنوان آن بر می آید، شامل ضوابط، راهنمایی ها و توصیه هایی برای پیشگیری از مخاطراتی 

می باشد که ممکن است در بعضی شاخه های فعالیت اقتصادی بروز کند.

10. Stone. Human Resource Management. . 2004
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بند دوم- سلمت، محیط کار، اقتصاد و توسعه پایدار

موفق ترین سازمان ها از نظر مسائل اقتصادی نشان داده اند که محیط های کاری که بر اساس 
اصول صحیح ارگونومی، ایمنی و بهداش��ت حرفه ای طراحی ش��ده اند، از نظر تولید و بهره وری 
نیز بیش��ترین پایداری را به خود اختصاص داده اند. بطور کلی دستیابی به اقتصادی سالم، کیفیت 
ب��الی تولی��د و ارایه خدمات و به��ره وری طولنی مدت درمواردی که نی��روی کار در معرض 
مخاطرات ایمنی و بهداش��تی باشند مش��کل خواهد بود.اصل اول بیانیه ریو در خصوص محیط و 
توسعه )کنفرانس س��ازمان ملل متحد در مورد محیط و توس��عه، ریودوژانیرو-1992( می گوید: 
انسان محور توسعه پایدار است و شایسته داشتن زندگی مولد و سالم و هماهنگ با محیط زیست 
می باشد. توسعه پایدار بعنوان یک استراتژی برای » رفع نیازهای بشر امروز بدون بروز اثرات سوء 
بهداش��تی و زیس��ت محیطی و بدون وارد آوردن خسارت به منابع جهانی و در واقع بدون تهدید 

نسل های آینده در رفع نیازهایشان« تعریف می شود.

از دیدگاه س��لمت ش��غلی، اصول یاد ش��ده به معنی رفع نیازهای مادی از طریق کار و تولید 
بدون بروز خطراتی برای سلمت انسان، اکوسیستم و دیگر منابع و همچنین بهداشت جامعه، چه 
به صورت کوتاه مدت و چه دراز مدت می باش��د. س��لمت ش��غلی جزء اساسی ابعاد بهداشتی - 

اجتماعی در اصول توسعه پایدار محسوب می شود.

سلمت شغلی از طریق زیر می تواند به عنوان مرکز و محور توسعه پایدار باشد:

پیش��گیری از حوادث ش��غلی، صدمات و آس��یب ها و بیماری ها، حفاظت کارگران در  -
مقابل فش��ارهای روانی و فیزیکی با استفاده مناسب از منابع و همچنین به حداقل رساندن 

خسارت های جانی و مالی

تبیین اهداف ایمنی و بهداشتی محیط های کار برای استفاده از تکنولوژی به طریق ایمن،  -
با صرف انرژی کمتر، تولید و پخش مواد سمی کمتر، و تولید کمتر مواد زاید )تکنولوژی 
س��بز(. در بسیاری از کشورها، مقررات سلمت ش��غلی استفاده از بهترین روش های فنی 

تولید را الزامی کرده است.

رویکردهای مطرح در س��لمت ش��غلی می تواند تس��هیلتی را برای ارتقای سطح کیفی  -
تولیدات، مدیریت تولید و فرآیندها فراهم کرده و به جلوگیری از اتلف بی مورد انرژی 

و مواد و پیشگیری از مشکلت ناخواسته محیطی کمک کند.
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بس��یاری از مش��کلت و مخاطرات محیطی ناش��ی از محیط ه��ای کار از جمله صنایع،  -
فعالیت های کش��اورزی و خدمات حمل و نقل می باش��د. افرادی ک��ه در زمینه ایمنی و 
بهداش��ت ش��غلی مس��ئول هس��تند به خوبی از فرآیندها و عوامل زیان آور اطلع دارند. 
اطلعات مربوطه اغلب در همان مراحل اولیه بروز مش��کلت در اختیار آنها قرار دارد و 
آنها را قادر به بکارگیری روش های پیش��گیری اولیه می کند. امری که در صورت آزاد 

شدن مواد خطرناك در محیط، دیگر امکان پذیر نیست.

تاثیر س��لمت شغلی بر حفاظت محیط از صنعت هم مؤثر و هم از نظر اقتصادی اثربخش  -
است. در بسیاری از کشورهای صنعتی اقداماتی در راستای ایجاد ارتباط هر چه بیشتر بین 

بهداشت شغلی و بهداشت محیط در حال انجام است.

خدمات س��لمت ش��غلی با هدف حصول اطمینان از س��لمت، ایمنی، رفاه و توانمندی  -
کارگ��ران انجام می گیرد. نیروی کار با انگی��زه، مولد و با کیفیت مطلوب تضمینی برای 

تولید سالم مواد، کال و خدمات بوده و ضامن اجرای اصول توسعه پایدار است.

 اکثر مخاطرات بهداش��ت محیطی که بعدها تاثیرات بهداش��تی آنه��ا روی افراد جامعه  -
ش��ناخته شده، ابتدا در محیط های کاری تشخیص داده شده اند. محیط های کار به نوعی 
یک سیستم اعلم خطر به موقع برای مخاطرات بهداشت محیطی محسوب می شوند و از 

طرفی الگوهای مؤثری را برای فعالیت های پیشگیرانه فراهم می سازند.

برای بس��یاری از بزرگس��الن، محیط های کاری در مقایس��ه با دیگر محیط ها بیش��ترین  -
فش��ارهای کاری و استرس های روان شناختی، ارگونومیک، فیزیکی و شیمیایی را سبب 
می شود. اصل مطرح در بیانیه «ریو» در خصوص وجود یک زندگی مولد و سالم، بویژه 

در محیط های کاربرد داشته و برقراری و کاربرد اصول سلمت شغلی را می طلبد.

محیط های عمومی و اکوسیس��تم بطور مستقیم یا غیرمستقیم روی سلمت نیروی کار در  -
مشاغل مختلف مثل امور کش��اورزی، معدن، ماهیگیری و امور تولیدی اثرگذار هستند. 
بین س��لمت شغلی و ایمنی از یک سو و سلمت ش��غلی و توسعه سالم محیطی از سوی 

دیگر ارتباطی دو طرفه وجود دارد.

یک خط مشی و سیاست اشتغال که دستیابی به کار و اشتغال را برای هر فرد فراهم کرده  -
و افراد را در جهت بقا و پایداری آنها و خانوادهایشان یاری می کنم، اهمیت یکسانی هم 
در س��لمت و رفاه فردی و هم در توس��عه اقتصادی - اجتماعی جوامع و کشورها دارد. 
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فراهم سازی بیشترین امکان اشتغال در واقع یک عامل کلیدی در جهت توسعه اجتماعی 
پایدار، ثابت و ایمن برای کش��ورها تلقی می ش��ود و در نقطه مقابل نرخ بالی بیکاری و 

مشکلت ناشی از آن چنین توسعه ای را تهدید می کند.

در کش��ورهای روبه رش��د بهداشت و س��لمت خانواده کامًل به س��لمت و مولد بودن  -
اعضای ش��اغل خانواده وابسته است، از اینرو بس��یاری از افراد اجتماع به سلمت نیروی 
کار وابسته اند. در مواردی که حفاظت اجتماعی سازماندهی شده ای وجود نداشته باشد، 
از دست رفتن س��لمت، زندگی یا ظرفیت کاری فرد شاغل یک خانوار، به مفهوم وارد 
آمدن فش��ارهای ش��دیدی بر کل خانواده خواهد بود و باعث بروز تاثیرات غیرمستقیمی 

در بهداشت، رفاه و اقتصاد اجتماع در مقایسه وسیع تر و حتی نسل های آینده می شود.

سلمت شغلی فاکتور اساس��ی و مؤثر در ابعاد بهداشتی و اجتماعی توسعه محسوب می شود. 
فعالیت ها و خدمات بهداشت حرفه ای مجموعه ای از فعالیت های کلیدی چنین توسعه ای را فراهم 

می آورند.

کار بعنوان عامل ارتقا سطح سلمت سازمان جهانی بهداشت )WHO( ، سلمتی را بعنوان رفاه 
اجتماعی، فیزیکی و روانی و نه تنها نبود بیماری یا عارضه تعریف کرده است. با توجه به مطالعات 
انجام شده از سوی سازمان جهانی بهداشت بر روی تشخیص زودرس آسیب های بهداشتی ناشی 
از تماس های شغلی با مخاطرات مختلف، »بهداشت و سلمتی، دللت دارد بر راهی برای عملکرد 
در محیط های مختلف از جمله محیط های کار، زندگی و حتی اوقات فراغت، س��لمتی نه تنها به 
معنای رهایی از درد و بیماری اس��ت بلکه به مفهوم آزادی برای نیل به مراقبت و بس��ط و توسعه 

قابلیت های فردی می باشد«11. 

بند سوم- مدیریت ریسک بهداشت و ایمنی

ارزیابی ریسک یکی از کلسیک ترین و علمی ترین روش های ساده سازی پتانسیل مخاطرات 
با رویکرد مدیریت ریس��ک می باشد12. بررس��ی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین 

11. رضا ارجمندی، پروین نصیری، احمد اسماعیلی، تعیین برنامه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست) HSE( متناسب باویژگی های 
مراحل عمر سازمانی، شماره۴، زمستان 1391، ص7۵.

12. Refaul, F.; Faisal, K.;Rehan, S.;Paul, A.; Brian, V ‘Fault and Event Tree Analyses for Process Systems Risk 
Analysis: Uncertainty Handling Formulations, Risk Analysis, Vol. 31, No. 1, 2011, pp 86-107.
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درسازمان به منظور پیگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریسک در پروژه، 
رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع، نامعلوم هستند که در صورت وقوع، به صورت پیامدهای 
منفی یا مثبت بر اهداف موثر می باشند. هر یک از این رویدادها یا حوادث، دارای علل مشخص و 
نتایج و پیامدهای قابل تش��خیص هستند. پیامدهای این رویدادها مستقیماً در زمان، هزینه و کیفیت 
محیط کار و کارگر موثر می باش��ند. بنابراین شناس��ایی ریس��ک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و 
منفی آن از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. مس��أله منابع و محدود بودن آنها بهداش��ت، ایمنی و 
محیط زیس��ت را در زمره مسائل مهم س��ازمانی قرار داده است، به طوریکه جامعه بشری و به ویژه 
کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما ایران با آن روبرو است. چرا که کاهش خطر پذیری انسان 
اصلی ترین هدف سیس��تم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیس��ت می باشد. نیز رضایت شغلی 
عامل مهم و تاثیرگذاری در نحوه عملکرد و کیفیت خدمات ارایه شده توسط کارکنان می باشد13.

اس��اس و پایه مدیریت سلمت، امنیت و محیط زیس��ت کارکنان و پرسنل تحت حمایت هر 
مدیریت، ارزیابی ریس��ک می باشد.» خطر کردن« و به تعبیری دیگر »ریسک« فرایندی است که 
در هر عرصه نتیجه ای نامش��خص و نامعلوم دارد، اما همین» فرایند« همواره آبستن نوآوری هایی 
بوده که مسیر تاریخ بشریت را دگرگون ساخته است، به گونه ای که آنچه امروز به عنوان علم و 
فنآوری و نیز یافته های بشری در خدمت انسان قرار دارد برآیند » روح خطرکردن« در عرصه های 

گوناگون است1۴.

بند چهارم-نقش ایمنی و بهداشت حرفه ای در افزایش بهره وری واحد های صنعتی

هدف بهداشت حرفه ای، دانش پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی در 
محیط کار، تأمین، نگهداری و بال بردن سلمت و تندرستی کار آنان و در پایان، ایمن نگهداشتن 
جامعه اس��ت. در بهداش��ت حرفه ای، بیماری ها و عوارض حاد و مزمن ناشی از عوامل زیان آور 

محیط کار بررسی می شوند. مهم ترین وظایف مهندسی بهداشت حرفه ای عبارت است از:

بازرسی فنی محیط کار. 1
ان��دازه گی��ری و ازریاب��ی عوام��ل زی��ان آور فیزیکی، عوام��ل ش��یمیایی محیط کار، . 2

13. Olsson, R.’In search of opportunity management: Is the risk management process enough? Management 
2007,vol. 25,pp 745–752. International Journal of Project.
14. Hillson, D., (2004) ‘Effective opportunity management for projects – exploiting positive risk. New York: Marcel 
Dekker.


