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اصول سالمت کار
تقسيم بندي عوامل زيانآور محيط کار
عوامل زيان آور فيزيكی ،شيميايی،مكانيكی  ،روانی  ،بيولوژيكی
اندازه گيري و ارزشيابی عوامل زيان آور محيط کار
روشهاي کلی .کنترل عوامل زيان آور محيط کار

اهداف یادگیری (رفتاری

)

 -1مفهوم سالمت کاررا تشريح نمايند.
 -2تفاوت بهداشت صنعتی و بهداشت حرفه اي را بيان کنند.
 -3اهداف سالمت کاررا بيان کنند.
-4دامنه فعاليت هاي سالمت کاررا شرح دهند.
-5برنامه هاي سالمت کاردر محيط کار را شرح دهند.
-6انواع معاينات کارگران را نام برده و اهداف آن را بيان کنند.
-7اصول بهداشت و سالمت کاررا فهرست کنند.
-8مفهوم شناسايی عوامل زيان آور محيط کار را بيان کنند
-9مفهوم ارزشيابی عوامل زيان آور محيط کار را بيان کنند
-10مفهوم کنترل عوامل زيان آور محيط کار را بيان کنند.
-11عوامل زيانآور در محيط کار را طبقه بندي کنند و براي هر يك مثالی ارائه نمايند.
-12روشهاي کلی کنترل عوامل زيان آور را شرح دهند.
-13روشهاي مهندسی کنترل عوامل زيان آور را با ذکر مثال شرح دهند.
-14روش هاي مديريتی کنترل عوامل زيان آور را با ذکر مثال شرح دهند.
-15وسايل حفاظت فردي را با ذکر چند مثال از آنها شرح دهند.

تعریف سالمت کار
نخستين کميته مشترک سازمان بهداشت جهانی )(WHOو سازمان بين
المللی کار) (ILOنيز که در سال 1950در ژنو تشكيل گرديد ،بهداشت
حرفه اي را چنين تعريف کرده است :

تامين و ارتقاء عالی ترين سطح سالمت جسمی روانی
واجتماعی براي کارگران همه ي مشاغل ،پيشگيري از
بيماري ها و حوادث ناشی از کار و بكارگماردن نيروي
کار در شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام
آن را دارد .

دامنه فعالیت های بهداشت حرفه ای (سالمت کار)
دامنه فعاليت بهداشت صنعتی شامل کليه کارگرانی میگردد که در محيط هاي
صنعتی اعم از کارخانجات ،کارگاههاي بزرگ و کارگاههاي کوچك کارمی کنند.

لذا کارکنان بخش خدمات و کشاورزي از حيطه فعاليت هاي بهداشت صنعتی خارج
است و به همين دليل و باتوجه به اينكه کليه کارگران اعم از کارگر کارخانه،
کشاورز ،راننده ،ماهيگير و....بايد بصورت يكسان مورد توجه قرار گيرند ،سازمان
بهداشت جهانی توصيه کرده است که واژه بهداشت حرفه اي جايگزين بهداشت
صنعتی گردد  .لذا دامنه فعاليت هاي بهداشت حرفه اي شامل تمامی مشاغل می
گردد .با اين وجود استفاده از واژه بهداشت صنعتی در صنايع بزرگ متداول تر می
باشد .

اهداف سالمت کار
الف) پيشگيري از بيماري هاي ناشی ازکار
ب) پيشگيري از حوادث شغلی
ج) ارتقا سالمت جسمی و روانی کارکنان در محيط کار
د) تطبيق شرايط محيط کار و ابزار کار با ظرفيت هاي
جسمی و روانی کارکنان
ه) افزايش بازده کارکنان ( افزايش راندمان شغلی )
و) پيشگيري از کسالت و فرسودگی شغلی

برنامههای سالمت کار
الف) اقدامات مربوط به شناسايی ،ارزشيابی و کنترل عوامل زيان
آور(مهندسی بهداشت کار)
ب) برنامه هاي مربوط به تطبيق کار با انسان (ارگونومی يا
مهندسی انسانی)
ج) برنامهريزي جهت انجام معاينات کارگران
د) برنامه هاي مربوط به تامين وسائل حفاظت فردي
ه) برنامه هاي مربوط به آموزش مبانی و مفاهيم بهداشت حرفه اي

اقدامات مربوط به شناسایی ،ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور:

اين مورد از اساسی ترين برنامه هاي بهداشت
حرفه اي در محيط کار محسوب گرديده و
تحت عنوان اصول مهندسی بهداشت کار نيز
ناميده می شود که در قسمت بعد به تفصيل
شرح داده خواهد شد

برنامه های مربوط به تطبیق کار با انسان
شامل طراحی سيستم انسان ـ ماشين ،طراحی ايستگاههاي کارِ،
طراحی ابزار دستی ،طراحی زمان کار و استراحت و بطور کلی
متناسب کردن کار با ظرفيت هاي انسانی (اين مورد تحت عنوان
ارگونومی نيز ناميده می شود

برنامهریزی جهت انجام معاینات کارگران
 -1معاینات قبل از استخدام Pre employment medical
examination
اين معاينات با هدف تعيين استعدادهاي جسمی و قابليت هاي فردي براي کار مورد نظر و تعيين
حدود سالمت متقاضی در شروع کار و تشكيل پرونده بهداشتی و پزشكی انجام می شود.

 -2معاینات دوره ای Periodic medical examination
اين معاينات در فواصل زمانی معين (معموال سالی يك بار) براي کليه کارکنان انجام می شود و
هدف آن تشخيص زود رس بيماريهاي ناشی ازکار و تعيين اثر محيط کار بر سالمت کارکنان و
ارزشيابی روشهاي کنترلی بكار گرفته شده در محيط کار می باشد

 -3معاینات اختصاصی Specific medical examination
اين معاينات زمان مشخص نداشته و برحسب مورد انجام می شود مثال معاينات پزشكی به
درخواست کارگر  ،معاينات گروه هاي آسيب پذير ( مثل زنان وجوانان ) معاينات کارگران مشاغل
سخت و زيان آور  ،معاينات مديران از جمله اين معاينات می باشد.

برنامه های مربوط به تامین وسائل حفاظت فردی
اين وسايل بايستی بر حسب نوع عامل زيان آور در
دسترس کارگران باشد تا بتوانند با استفاده از آنها تاثير
عوامل زيان آور بر سالمتی خود را کاهش دهند .اين وسايل
شامل ماسك ،عينك ،گوشی ،کاله  ،دستكش ،پيشبند،
کفش ايمنی و  ...می باشد

برنامه های مربوط به آموزش مبانی و مفاهیم بهداشت حرفه ای
اين برنامه ها شامل برنامه هاي آموزشی متنوع در زمينه هاي آموزش
روش درست استفاده از وسايل حفاظت فردي  ،آموزش کار با مواد سمی ،
آموزش روشهاي ايمن کار ،آشنايی با عوامل زيان آور محيط کار،
آموزشهاي تخصصی بهداشت صنعتی و ...می باشد .اين برنامه ميتواند از
طريق برگزاري کالس هاي آموزشی در محيط کار ،تهيه و نصب تابلو هاي
آموزشی ،تهيه و توزيع بروشور هاي آموزشی ،آموزشهاي چهره به چهره
در حين کار و  ...صورت گيرد.

اصول مهندسی بهداشت کار

شناسایی عوامل زیان آور در محیط کار
یعنی تعیین و مشخص نمودن کلیه عواملی که در محیط کار کارگران وجود دارد و می تواند
به سالمت آنان لطمه وارد کند.
براي شناسايی عوامل زيان آور استفاده می شود که مهمترين آنها عبارتند از :
 -1مطالعه دقيق فرآيند کار و شناسايی منابع خطر.
 -2تهيه فهرستی ازمواد شيميايی مورد استفاده در محيط کار وبررسی خطرات آنها.
 -3مطالعه گزارش هاي ارائه شده ( درکتب  ،مقاالت  ،اينترنت و ساير منابع ) در خصوص وجود
عوامل زيان آور در صنايع مشابه.
 -4مطالعه دقيق اطالعات موجود در سوابق و پرونده ها ( مثال پرونده پزشكی کارکنان يا سوابق
خطرات قبلی ).
 -5بازرسی محيط کار و تكميل چك ليست هاي از قبل طراحی شده .
 -6مطالعه و بررسی کارآيی سيستم هاي کنترلی نظير بررسی کارآيی سيستمهاي تهويه

تقسیم بندی عوامل زیان آور محیط کار

 .1عوامل زيان آور فيزيكی
 .2عوامل زيان آور شيميايی
 .3عوامل زيان آور مكانيكی
 .4عوامل زيان آور روانی
 .5عوامل زيان آور زيست شناختی يا بيولوژيكی

عوامل زیان آور فیزیکی
اينها عواملی هستند که ماهيت انرژي دارند .به عبارت ديگر انرژي هاي زيان آور
در محيط کار میباشند .عوامل زيان آور فيزيكی شامل موارد زير است:
.1
.2
.3
.4
.5

صدا :مثل صداي ماشين آالت صنعتی
ارتعاش  :مثل لرزش حاصل از کار ماشين آالت و انتقال آنها به بدن
روشنايی نامناسب  :مثل نور کم و استفاده از رنگ هاي نامناسب در محيط
کار
گرما يا سرماي شديد  :مثل کار درکنار کوره هاي حرارتی
پرتوها  :مثل پرتوهاي الكترو مغناطيسی،پرتو ايكس

 .6فشار هواي کم يا زياد :مثل کار در معادن زير زمينی و يا کار در ارتفاعات

عوامل زیان آور شیمیایی
اين عوامل در واقع مواد شيميايی مورد استفاده در محيط کار می باشند
که داراي اثرات سوء بر سالمت کارکنان است  .بعبارت ديگر به هرگونه
ماده شيميايی مورد استفاده در صنايع (چه بصورت ماده اوليه  ،ماده
واسطه يا بينابينی و محصوالت نهايی) که سالمت کارکنان را تهديد
نمايد عوامل شيميايی زيان آورگفته می شود.

امروزه بيش از يكصد ماده شيميايی در صنايع مورد استفاده قرار می
گيرد که اغلب آنها براي انسان زيان آور است .به همين دليل اين دسته
از عوامل زيان آوربسيار متنوع می باشند .گازها وبخارات مواد سمی،
گرد و غبارهاي سمی ،دمه هاي سمی حاصل از ريختهگري يا جوشكاري
نمونه هايی از اين عوامل هستند.

عوامل زیان آور مکانیکی

عوامل زيان آور مكانيكی به نيروها و حرکتها ي زيان آور در محيط کار
اطالق می گردد مثالً برخورد يك جسم سنگين با سر عامل زيان آور
مكانيكی محسوب می شود.
مثالهاي ديگري از اين عوامل عبارتند از:
پرتاب پليسه به چشم کارگران در تراشكاري ،وضعيت نامناسب سر و
گردن درکاربران کامپيوتر که منجر به دردهاي مزمن در اين ناحيه می
شود ،فشار بيش ازحد به ديسك هاي بين مهرهاي در ناحيه کمر به
علت بلند کردن نادرست بار ،وضعيت نامناسب دست هنگام کار با
ابزارهاي دستی و ايجاد عوارض در ناحيه مچ دست و...

عوامل زیان آور روانی

اين عوامل در اثر عدم تطبيق کار با ظرفيت هاي روانی فرد
ايجاد می شود .مهمترين نمونه هاي اين عوامل عبارتند از:
مسئوليت زياد در کار مثل خلبانها و مديران عالی رتبه ،فشار
روحی (استرس) در محيط کار ،سرعت زياد کار (مثل تلفن
چیها) ،تعارض با همكاران و عدم رضايت شغلی.

الزم به ذکر است که به مجموع عوامل زيان آور مكانيكی و
روانی  ،عوامل زيان آور ارگونوميكی نيز گفته می شود.

عوامل زیان آور زیست شناختی یا بیولوژیکی
اين عوامل موجودات زندهاي هستند که در محيط کار
وجود داشته و موجب آسيب به کارکنان می گردند.
اين عوامل ممكن است با چشم ديده شوند (مثل
حشرات وگزندگان) و يا با چشم ديده نشوند (مثل
باکتري ها و ويروسها).

ارزشیابی عوامل زیان آور در محیط کار
پس از شناسايی عوامل زيان آور در محيط کار نوبت به ارزشيابی آنها
می رسد .اين بخش شامل دو مرحله اندازه گيري و ارزيابی می
گردد .اندازه گيري يعنی تعيين مقدار و ميزان خطر ناشی از اين عوامل
در محيط کار و ارزيابی يعنی مقايسه نتايج اندازه گيري با مقادير مجاز.
بعبارت ديگر درمرحله ارزشيابی عوامل زيان آور مو جود در محيط کار
اندازه گيري شده و با مقاديرمجاز (استاندارد) مقايسه میگردد .در
واقع پس ازتكميل ارزشيابی می توان نسبت به زيان آور بودن عوامل
زيان آور شناسايی شده قضاوت نمود

اندازه گیری عوامل زیان آور

ارزشیابی عوامل زیان آور

ویرایش اول 1376
ویرایش دوم 1382
ویرایش سوم 1391

مقادیر حد تراکم مجاز )Threshold Limit Value (TLV

آستانهاي جهت مواجهه کارگران در محيط کاري می باشد ،مقادير
حدتراکم مجاز بر اساس مطالعات اپيدميولوژي بر روي جمعيتهاي
انسانی در محيط کار و نيز مطالعه بر روي حيوانات آزمايشگاهی تعيين
شده است .حد مجاز مواجهه براي هشت ساعت کار روزانه و چهل
ساعت کار هفتگی تدوين گرديده است

کنترل
پس از ارزشيابی چنانچه مشخص شود که ميزان عوامل زيان
آور موجود در محيط کار از مقادير مجاز آن بيشتر است نوبت
به کنترل آن می رسد.
کنترل يعنی رساندن عامل زيان آور به حد مجاز آن
براي کنترل عوامل زيان آور در محيط کار روش هاي مختلفی
وجود دارد که به ترتيب اولويت عباتند از:
روش هاي مهندسی
روشهاي مديريتی
استفاده از وسايل حفاظت فردي .

روش های کنترل مهندسی
مثال هاي زير نمونه هايی از کنترل مهندسی در محيط کار است:
 کنترل صدا در يك محيط از طريق طراحی ونصب صدا خفه کن برروي ماشين آالت .
 کنترل يك گاز يا بخار سمی در يك محيط از طريق طراحی ونصبسيستم تهويه صنعتی در محل
 کنترل پرتوهاي زيان آور در محيط از طريق طراحی ونصب حفاظ هايموثر بين منابع پرتو زا و کارکنان
 طراحی سيستم روشنايی مناسب در محيط کار تغيير در اجزا ماشين آالت به منظور کاهش صداي خروجی از آنها -جايگزين نمودن مواد خطرناک با مواد کم خطر

روشهای کنترل مدیریتی
در اين روش ها از طريق ايجاد تغييرات در قوانين؛ مقررات و ساير ابزارهاي مديريتی
نسبت به کنترل عوامل زيان آور اقدام می شود .مثال هاي زير نمونه هايی ازکنترل
هاي مديريتی در محيط کار است :
 تنظيم چرخه کار و استراحت براي کارگرانی که د رمحيط گرم کار ميكنند چرخشی کردن کار براي کارگرانی که در محيط هاي پر سر و صدا کار می کنند.جابجايی کارگران در محيط کار بدين ترتيب که مثالً يك کارگر حساس به صدا ازمحيط پرسروصدا به محيط ديگري منتقل شود و کارگري که حساسيت کمتري نسبت
به صدا دارد جاي وي را بگيرد .

همانطور که در مثال هاي فوق مالحظه ميشود کنترل هاي مديريتی همواره با يك
تغيير در قوانين و مقررات همراه است  .معموالً کارکنان در برابر تغييرات قوانين و
کنترل هاي مديريتی مقاومت مینمايند و به همين دليل کاربرد اين روش در محيط
کار عمالً دشوار خواهدبود .

استفاده از وسایل حفاظت فردی
براي استفاده مناسب از وسايل حفاظت فردي در محيط
کار اجراي موارد زير ضروري است :
 -1تعيين نوع وسايل حفاظتی مورد نياز براي کارگران با
توجه به خطرات موجود در محيط کارآنها.
 -2انتخاب نوع و مدل وسايل حفاظتی مناسب براي
کارگران .
 -3ارائه آموزش هاي الزم به کارگران در خصوص استفاده
صحيح از اين وسايل .
 -4تدوين قوانين ومقررات تشويقی براي کارگران جهت
ترغيب آنها به استفاده از اين وسايل .
 -5بازرسی مرتب محيط کار جهت نظارت بر حسن
استفاده از اين وسايل .
 -6تعمير ،نگهداري و تعويض به موقع اين وسايل .
 -7ارزيابی مداوم کار آيی اين وسايل جهت کنترل عوامل
زيان آور و اصالح آنها در صورت لزوم .

