
و حوادث در كمين مردان ايراني  سوانح

و تنظيم  مهندس ناهيد شفيعيان كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي حوزه معاونت بهداشتي: تهيه

و امنيت بخش تفكيك ناپذيري از ماهيت و هدف همه مردم درهمه اعصار بوده است زيرا ميل به ايمني داشتن زندگي عاري از خطر، آرزو
.ها استهمه انسان

دراز طرفي ديگر بشر و راحتي بيشتر بوده در اين راه سعي كرده با ايجاد تغيير آنرطبيعت، متغي همواره در تالش براي بهبود زندگي هاي
درا به خدمت خود  تر به خدمت گرفتن فن آوري نوينو بعبارتي سادههااين راه همراه با دستيابي به مواد، تجهيزات، دستگاهردر آورد كه

غ و همچنين جديدتري مواجه گرديده استو .يره به همان اندازه نيز با خطرات بيشتر
و تدبيردفاعي داشتند هاي اوليه داليل خوبيانسان. بشري شكل گرفت هاي نخست زندگياز همان سال ايده ايمني . براي اتخاذ احتياطات

آنآن و در مقابل هاي ما قبل تاريخ توانايي طرح واكنش دفاعي نشان دهند، بدون شك انسانها ها ياد گرفتند كه خطرات را ارزيابي كنند
.ها ايفا كردو اجراي برنامه هاي ايمني را داشتند كه اين امر نقش حياتي در زنده ماندن آن

ا. هاي ايمني شكل اجتماعي به خود گرفتبا گذشت زمان طرح و ختراع وسايل براي تامين نيازهاي ايمني مردم شروع به تطابق، كشف
و سرعت بخشيدن به تغييرات دلخواه افزود ولي اين پيشرفتجديد نمودند كه مجموع اين تالش ها به همان ها بر توانايي آنها در ايجاد

اي را به دنبال داشت كه باعث بروز تغييرات خود،عوامل پيش بيني نشدهنسبت اثرات مثبت به تاثيرات منفي نيز منجر شد زيرا همين 
و خسارات مختلف مي شدندآسي و آتشه پيامد منفي آن سوختگيك مانند كشف آتش. ب، صدمه كشف آفت هاي ويرانگر است، سوزيها

و ياساخت ابزار هاي برنده كه باعث ايجاد بريدگي و صدمات ناخواسته مي شود كشها كه منجر به مسموميت زنجيره غذايي شده است ها
و نقل مي.كه افزايش شديد حوادث مرگبار را در پي داشته استو راه اندازي سيستم حمل دهد كه انسان خيلي زود ياد ولي شواهد نشان

و مواد مختلف رخميدهند  و نامناسب در هنگام استفاده ازتجهيزات و حفاظت ناكافي گرفت با اين گونه خطرات كه بدليل عدم مراقبت
و يا به حداقل رساندن برخورد كرده داو.ي آنها ابزارهاي كنترلي را به خدمت گيردهاپيامدو براي حذف بارآموخت كه هنگام مواجهه

ها قرن اينكه رسيدن به اصول ايمني امروزي نتيجه"و نهايتا هاي تهديدكننده، تغييراتي در رفتارهاي اجتماعي خود ايجاد كنداهيتم
و تجربه طاقت فرساست، اصولي كه با توجه  طتالش وري سازماندهي مي شوند كه در طول كل عمرشان متحمل كمترين به آن منابع

و خسارات شوند .تلفات
و آيندهو مديريتي ويژه در قالبي نظام هاي فنيعبارت است از به كارگيري مهارتايمني سيستم و كنترل مند نگر به منظور شناسايي

و يا فعاليت ازت سادهبه عبار. خطرات موجود در طول عمر يك پروژه، برنامه و تحليل خطرات تر ايمني سيستم عبارت است فرايند تجزيه
و  و دركل فازهاي طراحي، ساخت ياو كنترل آنها كه از فاز ايده سيستم شروع و كنار گذاشتن در. دفع آن ادامه مي يابدآزمايش، استفاده
و از نظر و سالمتي آمده است .تعريف عبارت از ميزان يا درجه فرار از خطرفرهنگ لغات اصطالح ايمني به آسايش، امنيت

و بدون وجود ريسك غير قابل د رايمن ترين شكل خود و يا وظيفه فرايند ايمني سيستم عبارت است از كسب اطمينان از اينكه شغل
و صدمات انجام مي شود هاي عملياتي، تجهيزات، اين فرايند آينده نگر در محيط هاي كاري يعني جائي كه افراد، روش. قبول از جراحات

و  ميمواد امحيط بصورت فاكتورهاي مكمل هم و انجام موفقيت آميز شغل يا وظيفه را تحت تاثير قرار دهند، ميتوانند ايمني . گيردنجام
د رطول انجام وظيفه منشاء درجههر كدام از فاكتورهاي فوق ممكن اس و تجهيزات باشدت ت. اي از ريسك خطر براي افراد وجهي، عدم بي

و ابزارها، مشكالت خصوصيدريافت آموزش و(هاي مناسب، شوخي هاي بيجا، خستگي، فشار هاي روحي، استفاده از مواد خانوادگي
مي)مالي و مناسب افراد اثر سوء بگذارند توانند دركارآييجزء عوامل انساني هستند كه با. مطلوب و وسايل نيز ممكن است حتي تجهيزات

.ه صحيح مخاطره آميز باشندوجود استفاد
:در محيط اصول كلي دارد كه عبارتند) خطر(مديريت ريسك



آنكليه فعاليت-1 و تجهيزات فني استفاده مي شود مستلزم حدودي از عناصر ريسك استهاي انساني كه در .ها از وسايل
شن-2 .ي خطرات قابل كنترل هستنداسايي شده نبايد هراسيد زيرا همهاز هر خطر
و مناسب نگريستبايس-3 . تي به مشكالت با ديدي صحيح
و مورد ارزيابي قرار گيرند-4 .خطرات در محيط كار بايستي طبقه بندي شده
و اصول حاكم بر كار بايد از يك فلسفه واحد تبعيت نمايد-5 .كليه مقررات
د-6 .ارزيابي خطرات بايد تاكيد شودربر كاهش وقوع حوادث
و-7 كه موجود هستند،هاو تعداد متنوعي از روش مسائل ايمني فقط يك بهترين راه حل وجود نداردبراي برطرف كردن مشكالت

.اي از ريسك را كاهش دهدكدام از آنها ممكن است درجهاجراي هر 
.در عمل رسيدن به ايمني كامل امكان پذير نيست-8
و همچنين سازمان-9 .ني سيستم همكاري كنندهاي پيمانكار بايد در مديريت برنامه ايمكليه شاغلين

و مستند سازي-10 و غير قابل قبول بر اساس سياستهاي شركت بخوبي تعريف شده بطوري كه شوند ريسك هاي قابل قبول
.تصميم گيرندگان از ريسك هاي موجود در هنگام كار سيستم آگاه باشند

و همچني-11 ن مرحله اي از تمامي مراحل مهم تصميم گيري بررسي ريسك حادثه بعنوان بخشي از هر برنامه ارزيابي يا تجديد نظر
.الزامي است

و رعايت نمايند و نكاتي را مورد توجه قرار داده د رمحيط هاي كارخود بايستي جهت پيشگيري از وقوع حوادث اصول : كارگران
و حفاظت از آنها را بداند- و طرق پيشگيري .از خطرات كار خود آگاه بوده
و از آن در هنگام كار استفاده نمايد به طرز استفاده از وسايل- .ايمني آگاه بوده
و همچنين از وسايل حفاظتي خود بازديد- و ابزاري كه با آن سروكار دارد قبل از شروع كار روزانه از وسايل كار، ماشين آالت

.كلي به عمل آورد
و زود به پايان رساندن كار، خود را به خطر نياندازد- و شتاب .بعلت عجله
و حفظ جان ديگران چون- و خطر براي سايرين شود لذا احساس مسئوليت ممكن است بي دقتي كارگري سبب بروز حادثه

.نيز بايد مورد توجه قرار گيرد
در- و و جوان هستند .رعايت اصول ايمني بايد پيشرو باشند كارگران قديمي سرمشق كارگران جديد

و لزوم اجرايي و الزامدر پايان نظر به اهميت ايمني ا نمودن و سوانح، هفته به رعايت اصول آن جهت پيشگيري زحوادث
د 1392ال ملي سالمت مردان كه هفته اول اسفند ماه هر سال مي باشد درس و سوانح ركمين مردان ايراني با شعار حوادث

و دو روز از مناسبت هاي آن تحت عناوين د رمحي نامگذاري شده است و پيشگيري از حوادث و ايمني ايمني ط هاي كاري
و نيز محيط.و پيشگيري از حوادث درمحيط زندگي نامگذاري شده است اميد كه رعايت اصول ايمني در محيط هاي كاري

.زندگي سر لوحه آغاز هر فعاليتي براي ما باشد


