
و بهداشت در استفاده از مواد شيميايي" "ايمني

SAFETY and HEALT 

IN THE USE OF 

CHEMICALS AT WORK  

و بهداشت حرفهبا هدف 2003از سال ILOسازمان بين المللي كار  و پيشگيري بهبود وضعيت ايمني و اي از حوادث
ع28بيماريهاي شغلي  و بهداشت حرفهآوريل را تحت اين نامگذاري. ذاري نموده استاي نامگنوان سالروز ايمني

و بهداشت حرفه به اي در سراسر جهان استدرواقع اقدامي جهت نهادينه نمودن فرهنگ ايمني كه هر ساله با توجه
برگزاري اين. سوي اين سازمان به سراسر جهان ابالغ مي گرددنيازهاي جامعه شغلي جهاني با شعارهاي خاصي از 

بهرد ILOهاي جهاني مراسم بخش مهمي از استراتژي و شناخت جامعه كارگري نسبت خصوص ارتقاء سطح دانش
ميبيماري عوامل زيان آور محيط كار، و حوادث شغلي در سال جاري نيزمتعاقب سال هاي قبل موضوع سالروز.باشدها
و بهداشت در استفاده از مواد شيميايي"جهاني بهداشت حرفه اي  . نامگذاري شده است"ايمني

و انسان در تماس مداوم با اين يك حقيقت شناخته شده است كه محيط اطراف انسان را مواد شيميايي فرا گرفته است
و يا غير مستقيم از طريق هوا، و مواد غذايي وارد چرخه آنها مي باشد كه ممكن است به صورت مستقيم خاك، آب

و در سال6/0تعداد مواد شيميايي شناخته شده حدود 1942در سال. زندگي شوند و4حدود 1947ميليون ميليون بوده
ماده شيميايي جديد به اين فهرست 2000تا1000ميليون ماده شيميايي شناسايي شده است كه ساالنه11در حال حاضر 

.هزار ماده شيميايي متفاوت توليد يا استفاده مي شود100اضافه ميشودو هر ساله 
، موجود است 10000با اين وجود در حال حاضر اطالعات سم شناسي تكميل شده تنها در مورد اين.نوع ماده شيميايي

و يا از كار افتاده مي شوند در حالي است كه حدود يك ميليون انسان هر ساله در اثر تماس با مواد شيميايي فوت كرده
از طرفي اگر بخواهيم به مواد شيميايي. ميليون مسموميت ناشي از آفت كش ها اتفاق مي افتد4تا1و به تنهايي حدود 

و وجود آنها جهت  از ديد مثبت نگاه كنيم الزمه توسعه در سطوح مختلف جامعه بستگي فراواني به مواد شيميايي داشته
ضر–توسعه اقتصادي  بر. وريات استاجتماعي از جمله تريليون5/1ارزش كلي توليدات جهاني مواد شيميايي بالغ

و خيلي بيشتر ازاين تعداد به گونه اي با مواد4.دالر است  ميليون نفر در صنايع شيميايي در جهان مشغول كار هستند
و كار دارند  يي شده مصرف عمومي دارد از كل مواد شيميايي شناسا%1از طرف ديگر فقط. شيميايي در محيط كار سر

و يك اولويت است)  option(و بنا بر اين مديريت ايمني مواد شيميايي يك انتخاب يا .  نيست بلكه يك ضرورت
و تماس با انواع گوناگون مواد شيميايي چگونه بايد .  پيش نياز مديريت ايمني فهم اين مهم است كه انسان در مقابله

.عمل نمايد



:با موادخطر ناك شيميايي راههاي تماس
و محيط زيست از راههاي مختلف در معرض مواد شيميايي خطر ناك هستند يا.انسان تماس ممكن است بصورت عمد

و ممكن است در هر مرحله از طول زندگي ماده شيميايي از توليد تا انهدام صورت پذيرد  راههاي مختلف.غير عمد بوده
:دسته بندي نمود تماس را به صورت ذيل ميتوان 

)از استخراج تا تصفيه(ازطريق مواد اوليه-1
 توليدات صنعتي-2
 انبار مواد شيميايي-3
و نقل-4  حمل
 انهدام-5

:راههاي عمد تماس با مواد شيميايي

و افزودني هاي تغذيه حيوانات، استفاده از آفت كش ها، خود كشي يا قتل .از طريق مصرف دارو، مواد آرايشي، غذا

:اههاي غير عمد تماس با مواد شيميايير

و زنجيره غذايي-1  تماس شغلي يا محيط زيستي از طريق هواي آلوده ،آب، خاك
 حوادث شيميايي-2
در تماس با مواد شيميايي مسموميت هاي مزمن در اثر دريافت ماده شيميايي در دز پايين ولي بطور مداوم پديدار-3

.حاد خطرناكتر استمي شود كه از مسمويت هاي 


