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»حق زیردستان بر تو آن است که بدانی ضعف آن ها و قدرت تو )از نظر مالی، بدنی 
و فکری( دلیل تسلط تو بر آنها شده است. پس باید با آنها به عدالت رفتار کنی و مانند 
پدری مهربان برای آنها باشی، از نادانی وجهل و اشتباه آنها درگذری و در عقوبت آنان 

تعجیل نکنی و بر این کارفرمایی که خدا به تو داده است سپاسگزار باشی«
رساله حقوقی امام سجاد علیه السالم

*** 
به راستی بعد از گذشت بیش از 1400 سال از آغاز دین مبین اسالم و ارائه راه درست زندگی و سعادت 
بشری، همچنان جهان و جهانیان در بعضی از اصول اولیه انسانیت و شرافت در گمراهی آشکار هستند.
آنجا که انسان را اشرف مخلوقات می داند و برای تمام قسمت های مختلف زندگی راه و روش زندگی 
و  تا در مقام قدرت قرار می گیرند رفتار متکبرانه  انسان هایی که  اما هستند  را مشخص کرده است، 
بی رحمانه ای با زیردستان خوددارند و فراموش می کنند که شاید روزی این قدرت و مقام ناگهان از بین 

برود و خود زیردست و بدتر از آن، ذلیل شوند.
قطعًا انسانیت، شرافت وعزت نفس یکی از گوهرهایی است که انسان را از سایر مخلوقات متمایز می کند 
و چه سخت است پیدا کردن این گوهر ناب در افرادی که زیردستان را همچون بردگانی می دانند که 
برای  را  کاری  و  امنیتی  رفاهی،  امکانات  و ساده ترین  اصولی ترین  روزی هستند،  چون محتاج کسب 

کارگران خود فراهم نمی کنند.
به همین دلیل است که امام سجاد علیه السالم در پایان این پیام نورانی فرموده است که باید به پاس 
این کارفرمایی شکرگزار باشی؛ تا فراموش نشود که این قدرت می تواند ناگهان از بین رود و آن کارفرما 

شاید روزی خود یک کارگر ساده ای بیش نبوده است.
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انسان همچون نجات جان یک امت است. نجات جان یک 
را  سالمت  حوزه  کارشناسان  ما  راه  و  فعالیت  جایگاه  و  اهمیت  شاید  نورانی  پیام  این 
با تمام نامالیمات، سختی ها و شرایط بعضًا نامطلوبی که وجود  به درستی مشخص می کند. 
همدلی  و  اتحاد  و  یکدلی  با  بتوانیم  تا  می دهیم  قرار  راه  این  در  را  خود  توان  تمام  دارد 
قدمی هرچند کوچک اما استوار درراه حمایت از تمام مردم عزیز شهر خود علی الخصوص 
کارگران برداریم تا نگذاریم سختی های کار و محیط کار سالمت روحی، معنوی و جسمی 
مردم را به خطر بی اندازد و آرامش را از قلب کودکان پدران و مادران فداکاری که برای 

برباید. می کشند،  زحمت  روزی حالل  کسب 
که  بگوییم  تا  بمانیم؛  پایدار  ابد  تا  خود  به سوگند  تا  می مانیم  و  می آییم  راه  این  در  پس 

نبینیم. را  بیماری ها و حوادث شغلی مردمان شریف خود  رنج  و  تا درد  هستیم 
هدفی  است؛  بزرگ  هدفی  به سوی  پاک  حرکتی  آغاز  "سبحان"  از  ما  هدف  گفت  باید  و 
که  براستی  است.  هستی  در  انسان  واالی  جایگاه  و  آدمی  پاک  سرشت  به  آمیخته  که 
خود  مسئولیت  این  برای  و  ایم  بوده  کسانی  چه  ما  میکنندکه  قضاوت  ما  درباره  آیندگان 

ایم؟!  چه کرده 
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 راه ما روشن است...

حسین وردان



 جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی
 مقام محترم وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی 

 موضوع: توجه

در  توسعه خدمات  کار،  از  ناشی  بیماری های  اپیدمیولوژی  از 
کار،  محیط  زیان آور  و  سخت  مشاغل  کوچک،  کارگاه های 

برنامه های مشاغل خاص و ... انجام دهند.
چگونه می شود که در وزارت متبوع در سال 75 تعداد نیروهای 
با نزدیک ترین گروه بهداشتی به  متخصص بهداشت حرفه ای 
و  باشد  نیرو  نفر   70 از  کمتر  تفاوتی  محیط(  )بهداشت  آن 
کارگران  و جدید، مشکالت  نوپدید  بااین همه خطرات  اکنون 
در مشاغل سخت و زیان آور، وجود بیش از یک میلیون مرکز 
تهیه و توزیع مواد غذائی و همچنین حدود سه میلیون واحد 
دیده  گروه  این  در جذب  نفر   5000 از  بیش  تفاوتی  شغلی، 
این در حالی است که سازمان بین المللی کار روز  می شود و 
28 آوریل )هشتم اردیبهشت ماه( را با توجه به اهمیت موضوع 

به عنوان روز بهداشت حرفه ای می نامد.
آیا اگر ماده 101 قانون کار که کارشناسان بهداشت حرفه ای 
گزارش   ،105 ماده  اساس  بر  و  هستند  دادگستری  ضابطین 
و  شود  ارسال  قضایی  دستگاه  به  مستقیماً  می بایست  آن ها 
برای  شغلی  مصونیت  که  قانون  همان   97 ماده  رعایت  با 
کارشناسان ایجاد کرده اعمال شود با تعداد نیروهای کافی و 
توانمند چقدر می توانیم در جلوگیری از بیماری های شغلی و 
اقتصادی جامعه  قدرت  بهبود  در  و  کنیم  حرفه ای جلوگیری 

نقش داشته باشیم.

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی

مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
با عرض سالم ادب و احترام

مجموعه ی  و  حضرتعالی  بی شائبه  زحمات  از  تشکر  ضمن 
بهداشت  و  ارتقای سطح سالمت  و  در جهت حفظ  پرتالشتان 
و درمان پزشکی این مرز و بوم در خصوص سالمت شاغلین و 

نیروهای مجری آن مواردی را به عرض می رسانیم:
مشکالت  با  معاش  تالش  در  مجبورند  انسان ها  امروز  دنیا  در 
خود  که  را  فراوانی  و خطرات  کرده  نرم  گوناگون دست وپنجه 
این  بخرند  جان  به  است  فّناوری  و  علم  پیشرفت  از  ناشی 
به شدت  را  سالمتی  تهدیدکننده  عوامل  نوع  و  تعداد  خطرات 
و  شغلی  بیماری های  تعداد  بر  درنتیجه  و  است  داده  افزایش 
از  یکی  که  است  افزوده شده  روزبه روز  نیز  حرفه ای  مخاطرات 
متخصص  نیروهای  از  استفاده  آن ها  کنترل  اصلی  راهبردهای 

بهداشت حرفه ای است.
بهداشت  اصلی  وظایف  از  یکی  مستحضرید  که  همان طور 
که  است  حرفه ها  همه  در  شاغلین  سالمت  مدیریت  حرفه ای 
که  محیطی  بهداشت  مشکالت  بروز  و  ظهور  ایجاد،  دالیل  با 
مجزا  و  متفاوت  بسیار  می شود  دیده  زاویه  یک  از  متأسفانه 
و  به مدیریت  نیاز  بهداشت حرفه ای  نیروهای  تقویت  می باشد. 
و  توانمند  گروهی  مدیر  هدایت  با  گروه ها  دیگر  از  جدا  چارت 
متخصص و کارشناسانی ماهر که بتوانند کنترل عوامل زیان آور 
ارائه خدمات طب کار، جلوگیری  بر  نظارت دقیق  محیط کار، 
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بهداشت  کار  و  اهمیت  نشدن  دیده  دالیل  مهم ترین  از  یکی 
و  خطر  عوامل  با  مواجهه  بین  زیاد  زمانی  فاصله  حرفه ای 
از نگاه وزارت متبوع  نه تنها  بروز بیماری های شغلی است که 
از نگاه جامعه کارفرمایی- کارگری- سازمان ها و ادارات  بلکه 
شیوع  ولی  است  دیده شده  کمتر  شاغلین  سالمت  با  مرتبط 
باال در بیماری های شغلی مانند بیماری های پوستی، شنوایی، 
تنفسی، اسکلتی، عضالنی و بیماری های صعب العالج که قشر 
زحمتکش و مولد جامعه را درگیر کرده است گویا این مطلب 

است.
کشور  بهداشت  و  ایمنی  مسئولین  صنفی  انجمن های  کانون 
و بالطبع آن کانون استان گلستان که اعضای آن کارشناسان 
هستند  بیمارستان ها  و  صنایع  در  شاغل  حرفه ای  بهداشت 
جامعه  به  خدمت  مشغول  تمام وقت  یا  و  مشاوره  به صورت  و 
تولیدکننده می باشند آماده همکاری و هم یاری با آن وزارت 

محترم را دارد.
سالمت  سطح  در  تصمیم گیرنده  اول  نفر  به عنوان  شما  از  ما 

کشور انتظارات و خواسته هایی به شرح ذیل داریم:
بهداشت  گروه  مجدد  ایجاد  و  اشتباه  راه  این  از  برگشت   -1
معاونت  نظر  زیر  مستقیم  و  گروه  مدیر  سطح  در  حرفه ای 

بهداشتی دانشگاه
با توجه به داشتن زیاد فارغ التحصیالن بهداشت حرفه ای   -2
و  خود  شغلی  ردیف  در  حرفه ای  بهداشت  نیروهای  جذب 

جلوگیری از جذب دیگر رشته ها در این ردیف شغلی
3- واگذار نمودن مسئولیت هایی که امکان واگذاری به کانون 
مسئولین ایمنی و بهداشت هر استان و شهرستان وجود دارد 
و ایجاد یک بازوی مردم نهاد توانمند و قوی در اجرا با نظارت 
مانند  دفاتری  ایجاد  و  نمودن  واگذار  مانند  وزارت محترم  آن 
و  سوءسابقه  نداشتن  دفاتر   - قضائیه   قوه  دفاتر  پلیس10+، 
انگشت نگاری و دفاتر خدمات پستی و ... که دیگر وزارتخانه ها 

انجام داده اند.
4- ایجاد یک نگاه تازه و دمیدن یک روح و انرژی مضاعف از 
طریق روسای دانشگاههای استان جهت حفظ و ارتقای سطح 

سالمت شاغلین که این امر همگامی با مقام عظمای والیت در 
امر تحقق نمی گیرد  این  اقتصاد مقاومتی است که  خصوص 
دغدغه  داشتن حداقل  با  مولد  سالم  نیروهای  داشتن  با  مگر 

در امر سالمت خود و خانواده خویش.
اثرگذاری  و  شغلی  جایگاه  عملکرد،  بر  پیگیری  نظارت،   -5
همانند  صنایع  در  شاغل  ای  حرفه  بهداشت  نیروهای 

متخصصین صنایع غذایی در صنعت.
6- تهیه و تدوین یک برنامه منسجم و قوی برای روز بهداشت 

حرفه ای در سراسر کشور
7- تقویت انجمن های مسئولین ایمنی و بهداشت شهرستان ها 
با واگذار نمودن بخشی از فعالیت ها و شرکت کارشناسان در 

اتاق فکر انجمن ها.
است  جامعه  افراد  تمامی  نجات  فرد  یک  نجات  انتها  در  و   
آماده هرگونه  انجمن ها  و  کانون  این  دوباره عرض می نماییم 
همیاری و همکاری با آن وزارت محترم را دارند.                     

 باتجدید احترام

انجمن مسئولین ایمنی و بهداشت شهرستان گرگان
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جان برکف  فرزندان  شهادت  تبریک  با 
آتش نشان و تسلیت از دست دادن عزیزترین 
الزم  آتش نشانی،  سازمان  در  خود  همکاران 
مورد  همچنان  را  غم انگیز  حادثه  این  است 
نگاهی  با  اما  قرارداد  بررسی  و  ارزیابی 
حادثه  این  پالسکو.  ساختمان  ابعاد  از  فراتر 
و  آموزشی  فرهنگی،  ابعاد  از  می توان  را 

قرارداد. ارزیابی  مورد  مدیریتی 
نه فقط نسبت  حادثه پالسکو نشان داد، مردم 
حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  موضوعات  به 
بی اطالع  و  سهل انگار  زیادی  حدود  تا 
جامعی  و  مداوم  آموزش  هیچ  بلکه  هستند، 
با  مرتبط  موضوعات  با  مواجهه  خصوص  در 

پالسکو از بُعد حقیقت

حوادث و بحران را هم ندیده اند و با تأسف 
باید بیان کرد در این خصوص هنوز  فراوان 
برای  حرفه ای  بهداشت   و  ایمنی  فرهنگ 
را صرفًا  ایمنی  و  است  نشده  نهادینه  مردم 
و هزینه بر می دانند. پاگیر  و  کار دست  یک 
اقدامات  داد  نشان  دیگر  بعد  از  حادثه  این 
تجهیزات  به روزرسانی  و  تهیه  برای  کافی 
الزم  میزان  به  شهری  ایمنی  امکانات  و 
دچار  زمینه  این  در  و  است  انجام نشده 
با  مقابله  توان  شاید  و  هستیم  کمبود 
پدافند  خاص  حوادث  یا  بزرگ تر  حوادث 

باشد. امکان پذیر  به سختی  غیرعامل 
حوادث  به  توجه  که  است  علت  همین  به 
ازجمله  غیرعامل  پدافند  و  غیرمترقبه 

با  مرتبط  آلودگی های 
بنایی  زیر  تأسیسات   ، هوا   ، آشامیدنی  آب 



و ... بسیار حائز اهمیت هست و اصول انجام 
احداث  ساخت وساز،  فعالیت،  و  کار  هر 
بحث  باید  عمرانی  پروژه های  آغاز  و  صنایع 

باشد. آن  با  مرتبط  مسائل  و  ایمنی 
داد  نشان  دیگر  طرف  از  پالسکو  حادثه 
ناظران و مجریان یا در کار خود سهل انگاری 
و  پاگیر  و  دست  قوانین  وجود  یا   می کنند 
شدن  طوالنی  بعضًا  و  اداری  بروکراسی های 
قانونی،  خألهای  وجود  و  اقدامات  انجام 
آن ها  به  را  جدی تر  مداخالت  انجام  قدرت 
که  کرد  اعالم  باید  قاطعیت  با  نمی دهد. 
عمومی  امنیت  تأمین  و  انسان ها  جان  حفظ 
به  رسیدن  برای  که  است  مواردی  ازجمله 
آن هیچ اغماضی در آن راه ندارد و حمایت 
قانونی  اقدامات  اصلی ترین  جزو  باید  آن  از 
چراکه  باشد؛  کشوری  هر  در  اجرایی  و  
برابری  انسان  یک  جان  اسالمی  جامعه  در 

امت. یک  جان  با  می کند 
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داد  نشان  دیگر  طرف  از  حادثه  این 
فرهنگی،  ریزان  برنامه  و  فرهنگ سازان 
عمل  اتحاد  به  هنوز  خصوص  این  در 
واحد  جامع  مرجع  بک  نبود  و  نرسیده اند 
خانواده  و  اجتماعی  فرهنگی،  زمینه  در 
بااینکه  و  است  کرده  را دوچندان  مشکل 
و  مدارس  در  هم  باید  آموزش ها  نوع  این 
اجتماعی  محلی،  ملی،  رسانه های  در  هم 
سنین  از  اجتماعی  و  فرهنگی  مراکز  و 
اولویت  در  زندگی  انتهای  تا  پایین 
ظهور  عرصه  به  و  گیرد  قرار  برنامه ها 
اتفاق  این  متأسفانه  اما  درآید،  بروز  و 
به درستی  خود  حقیقی  و  عملی  بعد  در 

نمی شود. انجام 
نشود... دیر  که  روزی  امید  به 
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تغذیه ای،  نیازهای  تأمین  جهت  اولیه  ماده  به عنوان  گندم  آرد  مصرف 
آرد  عمومی که  نظر  برخالف  است.  سال  در  تُن  میلیون   14 حدود  در 
پیچیده  ساختاری  با  آلی  ذراتی  آرد،  ذرات  می دانند،  بی اثر  ماده ای  را 
که  بوده  آنتی ژنیک  و  آلرژیک  اجزای  از  وسیعی  گستره  بر  مشتمل 
مانند کشاورزی، صنایع  کارگران در مشاغل مختلف  از  زیادی  جمعیت 
معرض  در  شیرینی پزی  صنعت  و  نانوایی  سیلو،  ماکارونی،کارگران  آرد، 
گرد  با  مواجهه  از  ناشی  بهداشتی  اثرات   .)1( دارند  قرار  آن  با  مواجهه 
به طوری که  است،  آرد  ذرات  غلظت  و  سایز  تابع  مستقیماً  آرد،  غبار  و 
با کاهش ابعاد و افزایش غلظت ذرات آرد، این اثرات که عمدتاً بر روی 
ذرات  از  کسری   .)2( است  قابل توجه  بیشتر  می باشد،  تنفسی  دستگاه 
قابل استنشاق آرد پس از وارد شدن و جایگزینی در حبابچه های ریوی 
می توانند وارد دستگاه گردش خون شده و ایجاد رینیت آلرژیک و آسم 
شغلی کنند )3(. باوجود تعیین حد مجاز 5/ میلی گرم برمترمکعب هوا، 
نشان  ایران  بهداشت حرفه ای  انجام شده توسط کمیته فنی  بررسی های 
می دهد مواجهه با غلظت های کمتر از این مقدار نیز می تواند سبب ایجاد 
حساسیت در کارگران گردد. مواجهه تماسی در حدودی فراتر از حدود 
توصیه شده، سبب افزایش شیوع حساسیت های شدید شغلی می شود )4(. 
و  آرد  غبار  و  گرد  با  تماس  بین  قوی  رابطه  یک  مطالعات،  از  بسیاری 
حساسیت به عوامل آلرژن موجود در آرد را گزارش کرده اند )3(. تماس با 
گرد و غبار آرد باعث بیماری های ریوی، به ویژه آسم شغلی می شود )5(. 
آلرژن هایی که در ایجاد این عوارض نقش دارند اصوالً شامل سه بخش 
مهم پروتئین های آرد، آلودگی های همراه آرد مانند کپک ها و افزودنی های 
نیز  بیوآئروسول ها  هستند.  آمیالز  ترکیبات  و  مخمرها  به خصوص  آرد، 
با  از میکروب، قارچ، ویروس ها و آلرژن هایی  ذرات هوابردی هستند که 
پپتید  مایکوتوکسین ها،  باکتریایی،  اندوتوکسین های  باال،  مولکولی  وزن 
وگلیکان، B گلوکان، پولن، فیبرهای گیاهی و غیره مشتق شده و در یک 
از محیط هایی  اندازه قرار دارند )3(. یکی  از نظر شکل و  گستره وسیع 
که بیوآئروسول ها، به ویژه قارچ های گروه آسپرژیلوس نظیر آسپرژیلوس 
پارازیتیکوس، آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس نومیوس و آسپرژیلوس 
نیجر در آنجا رشد می کنند، کارخانجات موادغذایی از جمله کارخانه های 
تولید آرد هستند )6(. اسپور این قارچ ها با نشستن روی ذرات گرد و غبار 
آرد، وارد منطقه تنفسی کارگران شده و بدین طریق استنشاق می شود 

)2(. تماس با اسپورهای قارچ در محیط های شغلی با طیف گسترده ای 
از اثرات بهداشتی شامل: بیماری های عفونی، اثرات سّمی  حاد، آلرژی ها، 
 .)2( است  مرتبط  ریه  عملکردی  آسیب های  و  ریوی  عالئم  سرطان ها، 
به عالوه، طبقه بندی ACGIH برای تراکم های قارچ بدین صورت است 
مواجهه  دارای  برمترمکعب  کلنی   100 از  کمتر  قارچی  تراکم های  که 
بر  کلنی  باالی 1000  و  متوسط  مترمکعب،  بر  کلنی  کم، 1000-100 
مترمکعب دارای مواجهه باالیی از اسپورهای قارچی هستند )7(. تاکنون 
در کشور، چهار مطالعه در زمینه میزان مواجهه کارگران با گرد و غبار 
انجام  فارس  و  یاسوج، همدان  آرد خراسان رضوی،  کارخانجات  در  آرد 
شده است که نتایج میزان مواجهه کارگران در تمامی  مطالعات، باالتر از 
این  انجام شده در  میزان مواجهه حد مجاز است )10،9،8،1(. مطالعات 
ذرات  اثرات  بررسی  و  قابل استنشاق  ذرات  ارزیابی  به  تنها  کارخانجات، 
گرد و غبار آرد بر عملکرد دستگاه تنفسی و بیماری آسم نانوایان پرداخته 
قارچ و درصد گرد و  اسپور های  با  به نظرمی رسد میزان مواجهه  و  است 
غبار قابل استنشاق تولیدی در هر واحد، مورد ارزیابی قرار نگرفته است. 
بنابراین، انجام تحقیقات بیشتر، به منظور کنترل خطرات این نوع گرد و 
غبار آلی ضروری است. این مطالعه با هدف برآورد میزان مواجهه کارگران 
تراکم  همچنین سنجش  قابل استنشاق،  و  کل  غبار  و  گرد  از  با کسری 

اسپورهای قارچ موجود در کارخانه آرد شهرستان دامغان انجام گرفت.

روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت توصیفی- مقطعی و به روش OSHACSI طی 
و  آرد  کیسه گیری  بخش های  کارگران  روی  بر   1392-1391 سالهای 
شد  انجام  دامغان  شهرستان  آرد  کارخانه  ویبره  الک  و  والس  سبوس، 
)11(. واحدهای کیسه گیری آرد و سبوس به علت قرارگیری در مجاورت 
یکدیگر، به عنوان یک واحد در نظر گرفته شدند. براساس نمونه برداری های 
اولیه از واحدهای مورد بررسی و تعیین شاخص پراکندگی و گرایش به 
مرکز، با توجه به فاصله اطمینان %95 و میزان خطای %5، تعداد نمونه 
42 مورد تعیین شد. جهت ارزیابی غلظت گرد و غبار قابل استنشاق، 21 
نمونه فردی در مدت 8 ساعت از واحدهای کیسه گیری آرد و سبوس، 
والس و الک ویبره، و جهت ارزیابی گرد و غبار کل، 21 نمونه از هوای 
محیطی جمع آوری شد. برای اندازه گیری غلظت گرد و غبار قابل استنشاق 
  SKC و گرد و غبار کل در مناطق یاد شده، از پمپ نمونه برداری فردی

ارزیابی مواجهه توأم با گرد و غبار آرد و اسپور های قارچی هوابرد در کارخانه آرد دامغان )خالصه مقاله(

هاجر دازی1، علیرضا دهدشتی2*، پیمان حمیدی بگه جان3، زهره بنایی3
1دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2دانشیار بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 
سمنان، ایران.

3کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. 

مقدمه
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)ساخت کشور انگلستان(، هولدر دهان بسته، فیلتر سلولزی 37 میلی متر 
دلیل  به  فیلترها  تمامی  شد.  استفاده  میلی متر   25 فیلتر  با  سیکلون  و 
قابلیت جذب رطوبت احتمالي، قبل و بعد از نمونه برداري به مدت 24 
ساعت در دسیکاتور گذاشته شدند. پمپ نمونه برداری کالیبره شده مجهز 
به فیلتر هولدر حاوی فیلتر غشایی 25 میلی متر متصل به سیکلون درگذر 
حجمی  هوا )دبی( 4/3 لیتر در دقیقه و برای گرد و غبار کل نیز پمپ 
فیلتر  با  به هولدر دهان بسته  لیتر در دقیقه  نمونه برداری در دبی 2/3 
سلولزی 37 میلی متر متصل شد )11(. تعیین تراکم ذرات قابل استنشاق 
)مدل  دیجیتال  ترازوی  از  استفاده  با  و  وزن سنجی  روش  به  کل،  و 
گرفت.  انجام  میلی گرم   001/0 حساسیت  با   )A&D 600 سارتریوس 
غلظت گرد و غبار کل و قابل استنشاق برحسب میلی گرم در مترمکعب و 

براساس فرمول زیر محاسبه گردید

یافته ها

حداقل و حداکثر تراکم ذرات کل در کارخانه آرد دامغان به ترتیب 1/04 
قابل استنشاق  ذرات  غلظت  میانگین  و  مترمکعب  در  میلی گرم   9/86 و 
بیشترین  بود.  برمترمکعب  میلی گرم   6/65+1/69 برابر  کارخانه  کل  در 
و کمترین میزان تراکم ذرات قابل استنشاق آرد به ترتیب در کارگاه های 

والس و الک ویبره مشاهده گردید.
بیشترین میزان درصد گرد و غبار قابل استنشاق تولیدشده در واحد والس 

و الک ویبره دیده شد.
کالدوسپوریوم،  پنسیلیوم،  شامل:  موجود  قارچ های  از  مختلفی  انواع 
کارگاه های  در  نیجر  آسپرژیلوس  و  گلوکوس  آسپرژیلوس  رایزوپوس، 

مختلف کارخانه آرد شناسایی شدند.
حداکثر میزان تراکم اسپورهای قارچ، در بخش کیسه گیری آرد، سبوس 

بحثو حداقل مقدار آن، در واحد اداری مشاهده گردید.

قابل استنشاق  ذرات  کل  تراکم  میانگین  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
اندازه گیری شده (69/1 57/6 میلی گرم بر مترمکعب( بیش از حد مجاز 
فنی  کمیته  توسط   )TLV=5/0 مترمکعب  بر  )میلی گرم  تعیین شده 
بهداشت حرفه ای ایران بوده و تمامی کارگران شاغل در واحدهای تحت 
مطالعه در مواجهه با مقادیر غیرمجاز ذرات آالینده قرار دارند )10(. این 
پژوهش  این  از  حاصل  یافته  که  است  اهمیت  حایز  جهت  آن  از  نتایج 
و  توسط غالمی  و همکاران  انجام شده  پیشین  مطالعات  نتایج  به همراه 
غبار  و  زمینه، متوسط غلظت گرد  این  انجام شده در  پژوهش های  سایر 
برمترمکعب  میلی گرم   3/13-64/1 محدوده  در  را  آرد  قابل استنشاق 

گزارش کرده اند )10،9،8،1(. 
یافته های این پژوهش نشان داد درصد گرد و غبار قابل استنشاق تولیدشده 
در هریک ازکارگاه های الک ویبره، والس و کیسه گیری به ترتیب 83/67%، 
و  ویبره  الک  کارگاه های  در  دیگر،  عبارت  به  می باشد.   30% و   2/62%
والس، بیش از نیمی  از ذرات تولیدی، از نوع قابل استنشاق هستند. خرد 
و آسیاب شدن دانه های گندم در کارگاه های والس و الک ویبره صورت 
می  گیرد. در این دو واحد، برای جداسازی بهتر آردهای چسبیده به پوسته 
و سبوس، از نیروی باد استفاده می شود که در نتیجه باعث پراکنده شدن 

هرچه بیشتر ذرات ریز آرد از بین منافذ لوله های انتقال دهنده می گردد. 
شاید مهم ترین دلیل باال بودن غلظت گرد و غبار، نگاه بی خطر به ذرات 
گرد و غبار آرد در محیط های کاری می باشد. از عوامل مؤثر در افزایش 
نمودن  غیرفعال  و  دستکاری  به  می توان  بخش ها  این  در  ذرات  تراکم 
فن های نصب شده توسط کارگران، فرآیند فرآوری نامناسب، عدم استفاده 
در  که  کرد  اشاره  مناسب  تهویه  دستگاه  نبود  و  مدرن تر  تجهیزات  از 
دنبال  ایمن  کاری  رویه های  داشتن  بدون  کاری  وظایف  مراحل،  اغلب 
می شود. کارگران در صورت تداوم تماس با این ذرات آلی، ممکن است به 

بیماری های ریوی و آسم شغلی مبتال شوند )5(.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد میزان تراکم ذرات قابل استنشاق در کارخانه 
تولید آرد دامغان بیش از حد مجاز تعیین شده توسط کمیته فنی بهداشت 
تحت  واحدهای  در  شاغل  کارگران  تمامی  و  است  بوده  ایران  حرفه ای 
مطالعه در معرض مواجهه با مقادیر غیرمجاز ذرات آالینده قرار دارند. از 
سوی دیگر، با توجه به تراکم باالی اسپورهای قارچی در هوای تنفسی 
کارگاه های مختلف، انجام معاینات بالینی کارگران به منظور شناسایی و 
درمان هرچه سریع تر افراد مبتال به عفونت های تنفسی قارچی پیشنهاد 
شرایط  تأمین  به منظور  است  بهتر  حاصله  نتایج  به  توجه  با  می گردد. 
از  اقداماتی  بهداشتی مناسب محیط کار جهت حفظ سالمت کارگران، 
قبیل جدانمودن واحد کیسه گیری آرد و سبوس، استفاده از درب هایی 
استفاده  به  آرد  کارخانجات  نمودن صاحبان  ملزم  الکترونیکی،  با چشم 
از  استفاده  به  کارگران  نمودن  ملزم  مناسب،  تهویه  سیستم های  از 
ماسک های تنفسی و اندازه گیری های دوره ای میزان ذرات قابل استنشاق 
اقدامات  این  گیرد،  صورت  کارخانجات  مسئولین  توسط  تنفسی،  هوای 
باشد. همچنین  می تواند نقش مهمی  در کاهش مواجهه تنفسی داشته 
برای  نظارتی  ارگان های  و  سازمان ها  توسط  دقیق تر  نظارت های  اعمال 
تأمین شرایط بهداشتی کار در کارخانجات تولید آرد مورد نیاز است. در 
مطالعه حاضر، امکان آلوده شدن ذرات معلق با باکتری ها نیز وجود داشت 
که به دلیل محدودیت زمانی این موضوع مورد ارزیابی قرار نگرفت. لذا 
پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی، ذرات معلق آلوده به باکتری ها و 

اسپورهای قارچی هوابرد مورد بررسی قرار گیرد.
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در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  جدیت  به  توجه  با   -1
و  پیمانکاران  آموزش  و  شغلی  حوادث  نرخ  کاهش  خصوص 
ایمنی و بهداشت حرفه ای،  از کارشناسان  کارگران و حمایت 

این موارد چه میزان در استان گلستان انجام شده است؟
به  به صورت ویژه  قانون کار  همان گونه که مستحضر هستید فصل چهارم 
مقولۀ حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد و صیانت از نیروی کار از 
طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار 
پیداست  ناگفته  اما  می باشد  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  تکالیف  از 
با  صرفًا  ایمنی  فرهنگ  گسترش  و  توسعه  و  ایمنی  نظام های  استقرار  که 
نهادینه  اصواًل  و  نیست  امکان پذیر  قهری  برخوردهای  و  نظارت  اعمال 
به  نیاز  فرهنگی  مقوالت  گسترش  و  تثبیت  و  فرهنگی  موضوعات  کردن 
برنامه های بلندمدت دارد و کنترل ها و نظارت ها زمانی اثربخش خواهد بود 
که زیرساخت ها و ابزارهای موردنیاز، به نحو مطلوبی توسعه و گسترش یافته 
آموزش دیده  و  انسانی ماهر  نیروی  ابزارهای مهم بحث  این  از  باشد. یکی 
می باشد که متأسفانه در کشور ما درزمینهی تربیت نیروی انسانی متخصص 
در امر ایمنی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اندازه کافی تالش 
و  فنی  رشته های  آموزشی  سرفصل های  در  ایمنی  مقولۀ  و  است  نشده 
در  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  است.  مانده  مغفول  مهندسی 
اولین گام از ایمن سازی محیط کاری و پیشگیری از حوادث ناشی از کار نگاه 
ویژه ای به امر آموزش ایمنی و ارتقاء سطوح مهارتی دارد و در همین راستا 
برنامه های آموزش ایمنی کارگران، پیمانکاران و مسئولین ایمنی را به عنوان 

اولویت اصلی خود قرار داده است و در سال 95 بیش از 15 هزار نفر ساعت 
دوره های آموزشی در استان گلستان برگزار کرده است. در راستای حمایت از 
مجموعۀ کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای، برگزاری دوره های آموزش 
انجمن های  به  پیمانکاران  ایمنی  پرونده صدور صالحیت  و تشکیل  ایمنی 

مسئولین ایمنی فعال استان واگذارشده است.

2- با توجه به حساسیت و اهمیت فراوان فعالیت های ایمنی و 
بهداشت حرفه ای، آیا اعتبارات در نظر گرفته شده برای تأمین 
کار  محیط  در  آن ها  کاری  امکانات  تجهیز  و  کارشناسان  این 

جوابگو نیازها می باشد؟
مسلمًا اعتبارات دولتی در خصوص توسعه و استقرار ایمنی در کارگاه ها بسیار 
محیط  ایجاد  به  مکلف  را  کارفرمایان  قانون گذار  طرفی  از  و  است  محدود 
ایمن نموده و آموزش کارگران و شاغلین در کارگاه ها را به عهده کارفرمایان 
تأمین  کارفرمایان  از  بسیاری  هنوز  متأسفانه  ولی  است  داده  قرار  مشمول 
امنیت و سالمتی شاغلین را جزو اولویت برنامه ریزی های خود قرار نداده اند 
و هرگونه اقدام جهت سالم سازی محیط را به منزله هزینه های بی بازگشت 
بیماری های  یا  و  اثر حوادث  در  درحالی که هزینه هایی که  قلمداد می کنند 
ناشی از کار به جامعه و کارفرما وارد می شود به مراتب بیشتر و سنگین تر از 
هزینه هایی است که برای سالم سازی محیط صورت می گیرد و مسلمًا برای 

تغییر این نوع نگرش ها می بایست تالش زیادی در جامعه صورت گیرد.

بهداشت  و  ایمنی  حوزه  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی   -3
این  در  می باشد؛  فرهنگ سازی  و  آموزشی  مباحث  حرفه ای 
صداوسیما،  همچون  سازمان هایی  با  می شود  آیا  خصوص 
معاونت  مختلف  قسمت های  و  آموزش وپرورش  شهرداری، 

همکاری های نزدیک تری برقرار کرد؟
 بله، مسلمًا همان گونه که قباًل هم عرض کردم مقولۀ ایمنی یک موضوع 
از  استفاده  و  متولی  دستگاه های  همۀ  هم گرائی  و  است  دستگاهی  فرا 
این  در  البته  است  ضروری  بسیار  مکتوب  و  تصویری  رسانه های  ظرفیت 
راستا اقداماتی مثل تشکیل کمیته راهبردی ایمنی در شهرستان های استان 
استان نسبت  بتوانیم در همۀ شهرهای  امید است  صورت گرفته است که 
به تشکیل آن اقدام کنیم تا بتوان از همۀ ظرفیت های دستگاه های اجرائی 

گفت وگو صمیمانه با مهندس اخوان
)رییس کل اداره بازرسی اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی استان گلستان(
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ایمن سازی کارگاه ها  رو به رشد بوده است ولی متأسفانه سرعت و شتاب 
با عقب ماندگی های تاریخی ناشی از سال های دور نیست و امید  متناسب 
ایمنی  سطح  کشور،  اقتصاد  چرخ های  چرخش  و  کسب وکار  بارونق  است 

کارگاه ها نیز با شتاب بیشتری به سمت استانداردسازی پیش برود.
6 - دیدگاه شما در خصوص مسئله ارزیابی ریسک و پیشگیری 

از حوادث شغلی چیست؟
 مسلمًا برای آنکه به سمت اقدامات پیشگیرانه حرکت کنیم می بایست به 
مسئله شناسایی خطر و ارزیابی ریسک توجه ویژه ای داشته باشیم و یکی 
از اهداف ما در استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه ها، نهادینه سازی شناسایی 
خطر و ارزیابی ریسک در کارگاه ها می باشد. در سال 95 تعداد بیش از 250 
نفر توسط اداره بازرسی کار استان به عنوان مسئول ایمنی تائید صالحیت 
شده اند و هم اکنون در کارگاه های تولیدی و صنعتی در حال فعالیت هستند. 
 96 سال  در  را  کارگاه ها  در  ایمنی  مسئولین  حضور  این  نتیجۀ  امیدواریم 

به صورت کاهش حوادث و افزایش ایمن سازی محیط کاری شاهد باشیم.
بهداشت حرفه ای  و  ایمنی  کارشناسان  از  انتظارات شما   -7

چیست؟
مسلمًا اجرای برنامه های ایمن سازی در کارگاه ها بدون حضور متخصصین 
امر ایمنی و بهداشت امکان پذیر نیست و انتظار ما از کارشناسان مربوطه، 
کار  وزارت  که  است  برنامه هایی  اجرای  در  آن ها  پیش  از  بیشتر  مشارکت 
توسعه  درزمینه ی  که  داریم  هم  را  آمادگی  این  ما  و  دارد  اجرا  دست  در 
فرهنگ ایمنی، برگزاری دوره های آموزشی، استقرار مسئولین ایمنی و ... از 

برنامه های انجمن های مسئولین ایمنی استان حمایت کنیم.
8- انتظارات شما از کارفرمایان صنایع چیست؟

 انتظار ما از کارفرمایان این است که برنامه های ایمن سازی محیط کار را 
در اولویت اول و اصلی سیاست ها و برنامه های آن ها قرار دهند چراکه بر 
این باوریم که انسان سالم محور توسعه رشد هر بنگاه اقتصادی و تولیدی 
می باشد و مسلمًا نتایج حاصل از این تصمیمات و سیاست ها، تأثیر مستقیمی 
بر دوام، بقا و رشد هر بنگاه تولیدی خواهد گذاشت و نباید به برنامه های 
ایمن سازی محیط کار نگاه هزینه ای داشته باشیم بلکه هرگونه اقدام جهت 

ایمن سازی محیط را یک سرمایه گذاری برای آینده می دانیم.
  

استان استفاده ببریم.
 12 مبحث  آن ها  از  مهم تر  و   7  ،3 مباحث  به  توجه  با   -4
مقررات ملی ساختمان، در خصوص به کارگیری کارشناسان 
و  عمرانی  پروژه های  در  و  حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی 
صورت  ما  استان  در  میزان  چه  کار  این  انجام  ساختمانی، 

گرفته است؟
کارگاه های ساختمانی به دلیل اینکه از مجموعه عملیات پر ریسک مثل 
ماهیتًا  تشکیل شده اند   ... و  ارتفاع  در  کار  گودبرداری،  تخریب،  عملیات 
این  در  حوادث  و شدت  حوادث  میزان  علت  همین  به  و  پرخطر هستند 
کارگاه ها باالست. لذا به منظور استقرار ایمنی و کاهش مخاطرات در این 

کارگاه ها مجموعه اقداماتی به شرح زیر در حال انجام می باشد:
به منظور  ساختمانی  عملیات  در  ایمنی  راهبری  کمیته های  تشکیل  الف( 
هم افزائی اقدامات اجرائی دستگاه های متولی مثل اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها، فنی 

و حرفه ای ...
ب( استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه های ساختمانی

ج( ساماندهی کارگران و استادکاران و برگزاری دوره های آموزشی متناسب 
و اثرگذار

د( ساماندهی پیمانکاران و صدور گواهینامۀ تائید صالحیت ایمنی
برای  مکتوب  و  شنیداری  دیداری،  رسانه های  ظرفیت  از  استفاده  ه( 

گسترش فرهنگ ایمنی
نیروهای  به عنوان  حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  کارشناسان  تردید  بدون 
متخصص و ماهر می توانند در اجرای برنامه های فوق بسیار اثرگذار باشند 
و سیاست بازرسی کار استان بر این پایه استوار است که از همۀ امکانات 
موجود جهت نیل به صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کار استفاده 

نماید.

صنایع  وضعیت  بهبود  شاخص های  آیا  شما  نظر  به   -5
ایمنی و بهداشت حرفه ای مثبت تلقی می شود؟  درزمینه ی 

در چه زمینه هایی نیاز به افزایش فعالیت می باشد؟
علیرغم اینکه صنایع کشور با مشکالتی همچون رکود بازار دست وپنجه 
نرم می کنند و طی بررسی های میدانی و تجزیه وتحلیل های آماری مربوط 
به حوادث ناشی از کار نشان می دهد توجه به ایمنی و سالمت در کارگاه ها 
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آبیاری مزارع با آب فاضالب خام سال هاست که انجام 
شهرهای  حاشیه  سبزی کاری های  اکثر  و  می شود 
بزرگ به این مشکل مبتال هستند؛ در برخی از مزارع 
حاشیه شهرها با توجه به کمبود منابع آبی کشاورزان 
اقدام به استفاده از فاضالب خام جهت آبیاری مزارع 
سبزی خود می نمایند که باعرضه این سبزی به بازار 
افراد جامعه  انداختن سالمت  به خطر  باعث  مصرف، 
می گردند؛ که متاسفانه این اتفاق ناگوار در استانهای 

شمالی از جمله گلستان هم وجود دارد.
 فلزات سنگین مهم ترین آالینده مضر در پساب های 
افزایش  باعث  پساب ها  این  با  آبیاري  و  است  شهري 
خاك  و  سبزی ها  به خصوص  گیاهان  در  آن  مقدار 
غیر  و  کوچک  شهرهاي  فاضالب های  البته  می شود. 
صنعتی، کمتر به فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی 

آلوده اند.
فاضالب  از  استفاده  بهداشتی  خطرات  جمله  از 
عوامل  از  متنوعی  مقدار  وجود  نشده  تصفیه  خام 
از  عوامل  این  غلظت  می باشد.  انسانی  بیماری زای 
از  تعدادي  است  متفاوت  دیگر  ناحیه ای  به  ناحیه ای 

میثم خان عبدل - کارشناس ارشد زیست شناسی

تبعات منفی آبیاری مزارع کشاورزی با فاضالب تصفیه نشده )خام(

این عوامل بیماری زا به مدت طوالنی در محیط زیست 
یه  حالت  این  در  که  می مانند  باقی  زنده  به صورت 
را دارند. عوامل  انسان  به  انتقال  قابلیت  بالقوه  صورت 
باکتریایی نظیر ویبریوکلرا، سالمونال تیفی و ...، عوامل 
انواعی  نظیر  ویروسی  عوامل  آمیب،  مثل  تک یاخته ای 
کرم  نظیر  یاخته ای  پر  انگل های  تخم  و  هپاتیت ها  از 
لجن  و  فاضالب  طریق  از   ... و  آسکاریس  شالقی، 
ازجمله  می کنند.  بیماري  ایجاد  مصرف شده،  فاضالب 
شالقی  کرم  بیماري  و  اسهال  بیماري  این  شایع ترین 

می باشد.
جهت رفع این مشکل عالوه بر توجه بیشتر مردم در 
نیاز به ساماندهی و مدیریت  تهیه و خرید سبزی ها، 

فروشندگان توسط مراجع ذیصالح می باشد
اسالمی  مجازات  قانون   688 ماده  طبق  عمل  این 
به  توجه  با  می باشد.  عمومی(  بهداشت  علیه  )تهدید 
حساسیت موضوع و حفظ سالمت شهروندان نهادهای 
متولی باید با این گونه موارد برخورد جدی تری نمایند.



خانم س. غنا
بیاییم از خودمان شروع کنیم

به  هامون  باور  به  کنیم  نگاه  واقع بینانه  شده  هم  یک بار  بیاییم 
اعتقاداتمون و فرهنگمون ببینیم واقعاً کجای کار میلنگه که باعث 
شده این قدر نقش بهداشت و پیشگیری در زندگی ما کمرنگ بشه 
مسئله ای  که  صنعتی  حوزه  در  بهداشت  پای  اینکه  به  برسه  چه 
بسیار مهمتره؟ چی باعث شده که این قدر مردممون حریص بشن 
ناچیزی  بیشتر، ی عده رو در مقابل مبلغ  برای کسب درامد  که 
به بیگاری بگیرن و هیچ نترسن از سیستم نظارتی موجود؟ چی 
باعث شده این قدر ضعیف بشیم در حوزه بهداشت علی الخصوص 
کار  نیروی  سالمت  تضمین  که  رشته ای  صنعت؟  در  بهداشت 
جامعه است نیروی کاری که اهرام اقتصادی کشور رو میچرخونن 
باید  چرا  اولی هستش.  جهان  های  کشور  برتر  های  رشته  جز  و 
به عنوان رشته ای اضافی تلقی بشه و توسط یک عده ای که چون 
قرار  تمسخر  مورد  اونهاست  مدیون  کار  نیروی  و  سرمایه دارند 
بگیره؟ چرا یک فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای وقتی وارد صنعت 
کار میشه با دیدن دوگانگی های موجود بین سیستم و صنعت دچار 

افسردگی بشه؟
برای  رفتگر  به  واقعاً  که  نرسیدیم  باور  این  به  ما  اینکه  واقعیت 
عوامل  از  یکی  که  رشته ای  به  برسه  چه  داریم  نیاز  شهر  تمیزی 

چرخاننده اقتصاد کشوره.
صادق باشیم با خودمون ...

ما یاد نگرفتیم انسانیت و بهداشت رو وارد متن زندگیمون کنیم 
چه برسه به صنعت...

بقول دکتر شریعتی ما که را گول می زنیم از ماست که بر ماست
*** 

آقای علی اصغر صفری نوده
تأمین حفظ و ارتقاء سطح ایمنی در محیط کار نه تنها یک وظیفه 

شرعی بلکه یک راهکار در حفظ منابع سرمایه ای کشور است.
***

خانم ع. کرمانی
نیاد،  در  اسممون  طرح  جای  نشیم,  استخدام  هیچ وقت  ما  شاید 
چطور خودمون رو بیمه کنیم. حتی کارکنیم و بعد چند سال بیکار 
بشیم بدون هیچ مزایایی. ما خودمون در مورد استرس شغلی برای 

کارکنان حرف می زنیم و میگیم یکی از عوامل ایجاد استرس شغلی 
ما  نداریم.  حامی  ما خودمون  درصورتی که  نشدنه،  از حمایت  ترس 
عمده مشکلمون همینه، این که میدونیم بعد از چند سال کار کردن 
رو  این مسئله  معاونت  از  نداریم. خواهش می کنم  پشتوانه ای  هیچ. 
جدی بگیرن. حداقل انجمن پیگیری کنه. این طرح نیازمند اینه که 
وارد مجلس بشه و به تصویب برسه تا همه مشاوران با خیال راحت و 

با امید به کارشون برسند. ممنون
***

آمنه ثریا محابد
ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم ...

بهداشت  در عرصه  برای همه دوستان حاضر  قلبم  ته  از  سالم. من 
حرفه ای آرزوی موفقیت و شادکامی رو دارم. ان شاهلل بتونیم با کمک 
هم کشتی بهداشت حرفه ای رو که دچار امواج شده، به ساحل آرامش 

برسونیم که همه دوستان یک آرامش و امنیت شغلی داشته باشن.
***

یکی از همکاران محترم
سالم. من بهداشت حرفه ای موندم که در عرصه کار جوابگوی مرکز 
بهداشت باشم یا هر چیز که کارفرما میگه. اگه به حرف کارفرما گوش 
مرکز  اگر هم جوابگوی  و  میشیم  اخراج  به  تهدید  نحوی  به  نکنیم 
بهداشت  من  هم،  نهایت  در  میاد.  پیش  دلخوری  نباشیم،  بهداشت 
حرفه ای لطمه می خورم. شما بگید؟. بین سیستم و صنعت حرفشون 
من  میگه  کارفرما  بکنیم؟  باید  چیکار  موارد  این  در  نیست.  یکی 
اینجا  بدی. در  انجام  باید  رو  حقوقتو میدم پس هر چی من میگم 
پیاده  اون صنعت  در  باید  که  داره  بهداشت هم خواسته هایی  مرکز 
از سمت  انجام کارهای درخواست شده  به  کنیم که کارفرما راضی 

مرکز بهداشت نیست.
***

خانم م. میر

هرچه میخواهد دل تنگت بگو!
آمنه ثریا محابد
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راهکارهایی جهت پیشگیری از برق گرفتگی
      اگر تصمیم به نظافت یک وسیله برقی گرفتید یادتان باشد 

که پیش از شروع به نظافت آن، ابتدا برق آن وسیله برقی را قطع 
کنید.

      حواستان به این نکته باشد که لوازم برقی به هیچ  وجه نباید با 
آب تماس داشته باشند. از ریختن آب بر روی کلید، پریز و سیم 

برق هم اکیداً خودداری کنید.

                               توصیه پایانی

      فقط به ورزشکاران توصیه نمی شود که قبل از مسابقه، 
بدنشان را گرم کنند: به خانم های خانه دار هم توصیه می شود 

قبل از شروع کار به مدت 10 الی 15 دقیقه با استفاده از حرکات 
ورزشی، نرمشی و کششی، بدن خودشان را برای کار آماده کنند و 

به اصطالح خودشان را برای انجام کارهای خانه گرم کنند.
      توصیه می شود با استفاده از مصرف مایعات به میزان کافی، 
آب و امالح ازدست رفته بدن خود را که احتماالً میزان آن براثر 
تعریق افزایش می یابد جبران کنید. ضمناً استفاده از لباس های 

راحت نخی برای انجام تبادل حرارت و استفاده از سیستم 
تهویه ای مناسب نیز می تواند احتمال بروز استرس گرمایی ناشی از 

حرارت را کاهش دهد.
      استفاده از ماسک و پیش بند در صورت تماس با مایعات و 

مواد شیمیایی و استفاده از سربند برای پیشگیری از آلودگی موها 
نیز پیشنهاد می گردد.

      حتی المقدور سعی کنید پرداختن به امور خانه تکانی را به 
زمان هایی اختصاص دهید که کودکان در منزل حضور ندارند تا 

احتمال بروز حوادث به حداقل برسد.
منابع:

بسته آموزشی خطرات خانه تکانی-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-معاونت بهداشت-

دفتر آموزش و ارتقا سالمت

-http://www.zibanoor.com/fa/mataleb/item/64-cfls-and-safety-tips-on-using-it.html

در شماره قبل نکاتی در خصوص خطرات بهداشتی که در 
خانه تکانی ممکن است سالمتی زنان را به خطر

 بی اندازد مطرح گردید، ازجمله خطراتی که به آن اشاره شد 
خطرات کار با شوینده ها، انجام کارها تکراری و جابجایی نادرست

 بود. در این شماره در خصوص خطرات ایمنی در خانه داری 
صحبت میکنیم؛ به امید آنکه در این آخرین روزهای سال با 

رعایت نکاتی ساده اما ضروری، سالمتی و ایمنی خود را تضمین 
نمائیم و سال جدید را بادلی خوش و تنی سالم در کنار خانواده 

جشن بگیریم.

                        خطر سقوط از ارتفاع

استفاده از وسایل غیر ایمن برای دسترسی به ارتفاع باالتر و 
استفاده از زیرپایی هایی مانند جعبه و نردبان های نامطمئن، 
خطر سقوط از ارتفاع را افزایش می دهد. معموالً در طول ایام 

خانه تکانی، میزان حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع به همین دلیل 
افزایش می یابد.

راهکارهایی جهت پیشگیری از سقوط
      اگر می خواهید از نردبان یا چهارپایه استفاده کنید، ابتدا از 
سطح اتکای آن با زمین کاماًل مطمئن شوید و حتی المقدور از 

نردبان های دوطرفه و استاندارد استفاده نمایید.
      موقع پاك کردن شیشه ها و پنجره های منزل باید مراقب 
باشید و از رفتن روی نرده ها یا قرنیزهای آن اکیداً خودداری 

کنید.
      هنگام شست وشوی بخش های فوقانی درب ها، پنجره و دیوار، 
پس از هر 2 یا 3 دقیقه کار مداوم، مدت کوتاهی سرخود را پائین 

بی اندازید و به سر و گردنتان استراحت بدهید.

خانه تکانی و خطر برق گرفتگی

شست وشو و نظافت اجزای خانه، مؤلفه اصلی خانه تکانی است اما 
وقتی پای این نظافت به لوازم برقی )مانند لوستر، چراغ، روشنایی، 

کلید، پریز و...( باز می شود، خانه تکانی با یک خطر دیگر نیز 
خواهد شد: خطر برق گرفتگی.

یکی از علل شایع برق گرفتگی در روزهای پایانی سال، عدم رعایت 
اصول ایمنی هنگام نظافت لوازم برقی است، نه خرابی لوازم.

خانه داری، خطرات بهداشتی و ایمنی و راهکارها )قسمت دوم(
فاطمه مقصودلو
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               فضای  داخلی ساختمان و پلکان

• کالس فاقد ترك و درز در سقف و دیواره ها باشد، زیرا ممکن 
است باعث ریزش نابهنگام تکه های بزرگ بر سر دانش آموزان 

گردد.
• موزائیک های کف کالس لیز نباشد که باعث سرخوردن و ایجاد 

حادثه شود.
• پله ها دارای ارتفاع و شیب مناسب باشد و از طرف پرتگاه 

دارای نرده هایی به ارتفاع 85 سانتی متر باشد.
• حداکثر ارتفاع پله ها در مدرسه ها 18سانتی متر و حداقل 

عرض آن 30سانتی متر و طول آن 1/30 متر باشد.
• بالکن های  مدرسه دارای نرده محافظ باشند.

• حداکثر ابعاد قابل قبول برای کالس درس 8متر طول و 7 متر 
عرض می باشد.

• ارتفاع سقف کالس نباید از 3 متر کمتر باشد.
• نور از سمت چپ بتابد )پنجره ها در سمت چپ قرار داشته 

باشند(.

• ارتفاع پنجره از زمین 1/5 متر باشد.
• برای در و پنجره ها نباید از شیشه بزرگ)جام(استفاده 

شود.
• به منظور پیشگیری از زنگ زدگی و لق شدن و افتادن 
درب ها هر چند وقت یکبار باید دستگیره درها ،چفت و 

بست دستگیره های شیشه پنجره ها و لوالی در چک شود.
بخصوص لوالها در صورت نیاز روغن کاری شود.

• پنکه های سیار حتی االمکان در کالس درس استفاده 
نشود.

    
                        شرایط اضطراری

*درب کالس ها به طرف بیرون باز شود تا در صورت هجوم 
دانش آموزان هنگام حوادثی مانند آتش سوزی درب به 
راحتی باز شود و دارای دستگیره مناسب و سالم باشد.

*در مسیر درب های خروجی وسایل اضافی مثل میز،نیمکت 
و ... نباشد.

*جعبه کمک های اولیه و کپسول اطفاء حریق در مکان 
مناسب و در معرض دید نصب شده باشد ) در موعد مقرر 

شارژ گردد( و کلیه مسئولین مدرسه از سرایدار تا مدیر 
،نحوه استفاده از آنها و کمک های اولیه و امداد نجات را 

فراگیرند.
*دانش آموزان باید نحوه برخورد با حوادثی از قبیل زلزله و 

برق گرفتگی را بدانند.
*راه های منتهی به درب های اضطراری خروجی باید 
با رنگ سبز و با عالئم ویژه مشخص گردد تا محل فرار 

اضطراری مشخص گردد.

نمره ایمنی مدرسه فرزند شما چند است؟ )قسمت دوم(
 نسرین دری
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نخستین پنج شنبه اسفندماه به عنوان "روز ملی سالمت مردان" نام گذاری 
شده است که امسال مصادف با پنجم اسفندماه 1395 می باشد. این روز 
به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری انجمن 
اورولوژی ایران، انجمن پزشکان عمومی ایران و سازمان نظام پزشکی در 

سراسر کشور برگزار می شود.
روز ملی سالمت مردان، اولین بار به پیشنهاد انجمن اورولوژی ایران در 
اتفاق چند  این  سال 1385 برگزار شد. پیشنهاددهندگان تأکید کردند 

سالی است در کشور چین و در بعضی کشورهای 
کل  روز  این  در  است.  افتاده  آمریکا  و  اروپایی 
و  کلینیک ها  در مطب ها،  اورولوژیست های کشور 

بیمارستان ها به معاینه رایگان مردان می پردازند.
از  جلوگیری  برای  را  زمینه  اورولوژیست ها 
مراحل  به  که  عالمتی  بی  و  خطیر  بیماری های 
فراهم  می رسند،  خطرناك  عالئم  با  پیشرفته 

می کنند.
این حرکت، کلید شروع یک حرکت بزرگ است، 
کار،  این  به  اقدام  از  اورولوژی  انجمن  »هدف 

مربوط  پسران  و  مردان  به  که  است  خاموشی  بیماری های  بیمار یابی 
می شود؛ مثل بیماری های مثانه، پروستات، تومور های کلیه، بیضه نزول 
نکرده، ناتوانی جنسی و ... . این بیماری ها، خاموش هستند و متأسفانه 
آن گونه که به بیماری های قلبی و عروقی در جامعه پرداخته می شود، به 

آن ها پرداخته نشده است.«
درمان  فرصت  که  می کنند  مراجعه  پزشک  به  زمانی  مردان  متأسفانه 
ازدست رفته است و این وضعیت در روستاها و شهرستان ها بیشتر دیده 

می شود.
و  زندگی  مختلف  دوره های  در  مردان  روانی  و  تأمین سالمت جسمی   

پیشگیری از بیماری ها، حساس سازی و تبیین جایگاه فرهنگی سالمت 
در جامعه و ایجاد فرهنگ توجه به سالمتی قبل از بیماری، پیشگیری اولیه 
و تشخیص زودهنگام بیماری های خطیر و بدون عالمت در جامعه مردان، 
افزایش دسترسی مردان به اطالعات سالمتی به ویژه از طریق رسانه های 
و  مردان  درمانی  و  آموزشی  بهداشتی،  نیازهای  به  توجه  ارتباط جمعی، 
گسترش فرهنگ همکاری درون بخشی و برون بخشی در دستگاه های 
مرتبط با وزارت بهداشت در مقوله سالمت، ازجمله اهداف در نظر گرفتن 

این روز است.
هدف از برگزاری روز ملی سالمت مردان در کشورمان:

امر  در  کشور  پزشکان  پیش قدمی  دادن  1.نشان 
جامعه  سالمت  ارتقای  و  بیماری ها  از  پیشگیری 
قالب  در  وظیفه  این  نمودن  نمایان  و  ازیک طرف 

ویزیت و مشاوره رایگان به مردم از طرف دیگر.
بیماری های  روند  و  عالئم  از  مردم  کردن  آگاه  2.با 
این  به  مردان جامعه  ابتالی  از  پرمخاطره می توانیم 
قالب  در  هدف  این  و  نماییم  جلوگیری  بیماری ها 
و  تهیه  و  رسانه ها  در  علمی  گزارش های  و  مصاحبه 

توزیع پمفلت های آموزشی به همه مردان جامعه صورت پذیرفته است.
3.بـا ویزیـت رایگان در یک روز مشخص در سال، اهمیت سالمتی را به 
به فکر سالمت خود  به علت گرفتاری ها کمتر  مردان جامعه که عموماً 

می باشند، مطرح می نماییم.
در سال 1385 از مجموع 600  اورولوژیست کشور، 400 نفر داوطلب 
و  شدند  اسفند  اول  پنج شنبه  در  مردان  به  رایگان  خدمات  و  ویزیت 
آن 100  بر  عالوه  کنند.  ویزیت  روز  این  در  را  مرد  هزار   10 توانستند 
هزار پمفلت آموزشی نیز درباره بیماری های شایع مردان در سراسر کشور 

توزیع شد.

به  زمانی  مردان  متأسفانه 
که  می کنند  مراجعه  پزشک 
ازدست رفته  درمان  فرصت 

این وضعیت در روستاها  است و 
دیده  بیشتر  شهرستان ها  و 

می شود.

سالمت مردان، ضامن امنیت خانواده و جامعه
میثم رودباری
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بیماری هایی که در مردان شایع تر است:
مثانه،  تهدید می کند که سرطان  را  بیماری شایع، سالمت مردان  چند 
آن ها  مهم ترین  جنسی  ناتوانی  و  نکرده  نزول  بیضه  پروستات،  سرطان 
قرار  موردبررسی  اورولوژیست  متخصصان  ازنظر  بیماری ها  این  هستند. 
می گیرد و ممکن است با حضور متخصصان داخلی و غدد، بیماری های 
دیگری نیز به فهرست بیماری هایی که سالمت مردان را تهدید می کند، 

اضافه شود.
سرطان مثانه شایع ترین بیماری در بین مردان است که متأسفانه ممکن 
است سال های سال، عالمت آن مخفی بماند تا وقتی که خونریزی شدید 

و بیماری جدی شود. این بیماری کاماًل قابل پیشگیری و درمان است.
سرطان پروستات نیز تقریباً هیچ عالمتی ندارد و فقط با معاینه پزشک 
و آزمایش های آن قابل تشخیص است، به خصوص مردان باالی 40 سال 

باید ازنظر این بیماری کنترل شوند.
شیوع سرطان مثانه در مردان 5 برابر زنان و  سرطان های ریه و معده 3 
برابر زنان می باشد و بیماری های رفتاری و جنسی نیز در مردان به مراتب 

بیش از زنان است.
از زنان در  مردان به علت خصوصیات جنسیتی، رفتاری و شغلی بیش 

معرض انواع بیماری های واگیر و غیر واگیر هستند.
این بیماری ها را از سه منظر می توان بررسی کرد، سالمت رفتار مردان، 
سالمت جنسی که معموالً موردتوجه قرار نمی گیرد و بیماری های مزمن 

مانند سرطان که به مراتب در مردان بیش از زنان است.
و  آمیزشی  بیماری های  مخدر،  مواد  مصرف  به ویژه  پرخطر  رفتارهای 
هپاتیت های غیرخوراکی نیز در مردان به مراتب بیش از زنان است. 95 
ایران مرد هستند و مطالعات مختلف نشان  ایدز در  درصد مبتالیان به 

داده است که مصرف سیگار و الکل نیز در مردان به مراتب بیش از زنان 
است.

و  است  شایع  آقایان  درصد   30 حدود  در  تقریباً  نیز  جنسی  ناتوانی 
بی توجهی به آن موجب سردی روابط خانوادگی، کشمکش در خانواده 
با  موارد  اکثر  در  پزشک  به  مراجعه  با  درحالی که  می شود،  طالق  و 
درمان های ساده و دارو قابل درمان است و در موارد خاص ممکن است 

نیازمند جراحی باشد.
از طرف  این مشکل  از  نیمی  که  نابارورند  زوج های کشور  درصد   15

مردان است.
متوسط عمر زنان در کشور 73 سال و مردان 70 سال است که عوامل 
بی تحرکی،  چاقی،  اعتیاد،  دخانیات،  مصرف  مانند  محیطی  و  شغلی 
فشار  و  عروق  و  قلب  های  بیماری  حوادث،  و  سوانح  شغلی،  استرس 

خون باال در این امر تأثیر به سزایی دارد.

مردان پنج برابر بیش از زنان دچار حوادث ترافیکی می شوند. اعتیاد 
و  زنان  برابر   3 مردان  در  بلندی  از  سقوط  زنان،  برابر   10 مردان  در 
خودکشی، آسم، سوختگی و اسکیزوفرنی در مردان کشورمان بیشتر 

از زنان است.
غیر  بیماری های  خطر  عوامل  مراقبت،  نظام  گزارش  نتایج  اساس  بر 
واگیر در سال 1384، 27 درصد مردان کشورمان دارای اضافـه وزن، 
21 درصـد مـردان روزانه دخانیات مصرف می کنند، 41 درصد مردان 
دارای کلسترول خون باال و 60 درصد از مردان هیچ فعالیت فیزیکی در 

اوقات فراغت خود ندارند.
کج خلقی و سوء ظن در مردان به مراتب بیش از زنان است که در بسیاری 
از موارد به فروپاشی نظام خانواده می انجامند. اختالل کج خلقی به علت 
شرایط محیطی و خانوادگی در بین مردان بسیار شایع است و باعث 
انتقال آن به همسر و فرزندان می شود که به مرور کانون خانواده را از 
مردان  بین  در  که  است  دیگری  روانی  اختالل  می پاشد. سوءظن  هم 
تحمیل  خانواده ها  به  را  روانی شدیدی  فشار  و  استرس  و  شایع شده 

می کند و درنهایت خانواده را متالشی می کند.
دارند، مطلع  بیماری که  از  زندگی خود  مردان در طول دوران  اغلب 
انجام  عدم  از  ناشی  خود،  بیماری  از  مردان  اطالع  عدم  نمی شوند. 

معاینات دوره ای 6 ماه یک بار است.

ایران،  اورولوژی  انجمن  پزشکی،  نظام  سازمان  اطالع رسانی:  پایگاه های  از  نقل  به 
پزشکان بدون مرز، خبرگزاری فارس، مهر، ایرنا و ایسنا
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بین  پیش آمده  بحث های  و  اخیر  جریانات  در 
دولتی  سیستم  و  حرفه ای  بهداشت  کارشناسان 
بخش  درخواست  مورد  و  مطرح  جالبی  مطالب 
پاره ای  منطقی  و  قانونی  ازنظر  است.  بوده  خصوصی 
سیستم  وظایف  حدود  و  توان  از  خارج  انتظارات 
دولتی و نظارتی است. از طرف دیگر، با عنایت به نوع 
بازار  در  حرفه ای  بهداشت  فارغ التحصیالن  عملکرد 
به  ارائه خدمات هستند می توان  اشتغال که مشغول 
بخش  اگر  متفاوتی دست یافت.  برداشت های  و  نتایج 

همان  که  بهداشت  آموزش 
پزشکی  علوم  دانشگاه های 
می باشند، بدون توجه به نیاز 
می پذیرند  دانشجو  کار  بازار 
فارغ التحصیالن  جمع  به  و 
از  نمی توان  می کنند  اضافه 
بهداشت  نظارتی  سیستم 
داشت.  خاصی  اقدام  انتظار 
واقع بینانه  بخواهیم  اگر 

صحبت کنیم، آب از سرچشمه 
بلکه  رشته  این  در  نه تنها  مشکل  این  است.  گل آلود 
از سوی  اقداماتی  اکثر رشته ها وجود دارد. اخیراً  در 
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش 
سروسامان  جهت  در  علوم  و  بهداشت  وزارتخانه های 
دادن به این وضعیت و حذف رشته های بدون کاربرد 
بازار  ثانی نگاهی به وضعیت  صورت گرفته است. در 
بیندازیم، اگر دقیق بنگریم مملکت ما ازنظر اقتصادی 

در وضعیت بسیاری بدی قرار دارد. اقتصاد ما دچار رشد 
منفی است )علی رغم ادعای مقامات مسئول(، صنایع که 
به دلیل تحریم و رکود دچار مشکل عدم وجود نقدینگی 
هستند و در آمار ساالنه نه تنها رشد صنعتی به مفهومی 
تعطیلی  و  ورشکستگی  دچار  بلکه  نداریم،  تولید  رشد 
به  کارخانه ها  از  مشکل  هستیم.  تولیدی  واحدهای 
کارگاه های کوچک نیز سرایت کرده است. حال با توجه 
تعطیل  تولیدی  و  کارگاه  چند  هرسال  وضعیت  این  به 
و  افزوده می شود  رشته  این  بیکاران  آمار  به  و  می شوند 
افق روشنی نیز وجود ندارد. در این 
معاونت ها  و  بهداشت  مراکز  وانفسا 
انجام  می توانند  ممکنی  اقدام  چه 

دهند؟!
وظیفه  باشیم.  منصف  کمی  بیایید 
سیستم نظارتی، نظارت بر واحدهای 
تولیدی است نه ایجاد واحد تولیدی 
نگارنده  نظر  به  جدید.  صنعتی  و 
به  باید  رشته  این  فارغ التحصیالن 
خدمات  تعریف  و  بازار  ایجاد  فکر 
تا محصول و خدمات  باشند  برای بخش خصوصی  خود 
خود را معرفی کرده و مشتری آن را بیابند. بیاییم کمی 
البته  بیاموزیم.  فروش  مدیریت  و  بازاریابی  و  اقتصاد 
و  دانشگاهی  رشته های  اکثر  مشکل  این  می کنم  تأکید 

فارغ التحصیالن دانشگاهی در سال های اخیر است. 
و من اهلل التوفیق...

فارغ التحصیالن  نگارنده  نظر  .به 
.بازار  ایجاد  فکر  به  باید  رشته  .این 
.بخش  برای  تعریف خدمات خود  .و 
.و  محصول  تا  باشند  .خصوصی 
و  کرده  را.معرفی  خود  .خدمات 
کمی   بیاییم  بیابند.  را  آن  .مشتری 
.اقتصاد و بازاریابی و مدیریت فروش   

بیاموزیم.

مهندس محمدحسین صفری

آنچه بر ماست
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رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در مصرف 

آهک در پرورش آبزیان

آهک زنده

CaO

امروزه با توجه به اهمیت مردم در استفاده از غذای سالم ارگانیک که عاری از هورمون ها و داروهای  
شیمیایی هستند، در زمینه پرورش ماهی  نیز پرورش دهندگان توجه بیشتری به استفاده از منابع آبی 
سالم و کاهش استفاده از داروها و ضدعفونی کننده های شیمیایی مضرر داشته اند. در این زمینه یکی 
از موادی که بیشترین استفاده را در امر ضدعفونی کردن و باروری استخرها دارد، آهک ها میباشد. با 

این حال همزمان با کاربرد فراوان این ماده لزوم رعایت نکات بهداشتی و ایمنی فردی برای پرورش 
دهندگان و افراد استفاده کننده  دارای اهمیت باالیی می باشد؛ زیرا از لحاظ بهداشتی و ایمنی دارای 

درجه خطر باالیی میباشد.
در آبزی پروری از 3 نوع آهک کشاورزی) سنگ معدن آهک- CACO3(، آهک زنده)CAO( و 

آهک آبدیده)CA)OH(2( استفاده میشود.
میتوان گفت از هر 3 نوع در استخرهای خاکی و بتنی استفاده میشود و این استفاده در استخرهای 

خاکی هم به عنوان ضدعفونی کننده و هم به عنوان بارور کننده استخر است.
روش های مصرف آهک در استخر ها به دو صورت پاشیدن دستی  به صورت خشک و حل کردن در 
آب و  ریختن آن در سطح استخر انجام میگیرد که در زمان استفاده رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 
بسیار حائز اهمیت میباشد. با توجه به MSDS و لوزی خطر مربوط به آهک میتوان به طور واضح 

اهمیت رعایت نکات ایمنی وبهداشتی را برای استفاده از این ماده درك کرد.
اثرات بهداشتی )نا مناسب( آهک بر روی سالمتی کارکنان مزارع پرورش آبزیان:

آهک دارای 2 اثر حاد و مزمن می باشد. تماس با پوست می تواند سبب تحریک، خورده شدن و 
نفوذپذیری در پوست شود. تماس با چشم می تواند سبب تحریک چشم شود و دارای حالت خورنده 
برای چشم است. مصرف و استنشاق آن هم بسیار خطرناك است. باید گفت میزان تأثیر آن بر بدن 

بستگی مستقیم به میزان تماس با آهک دارد و هرچقدر که مواجهه و تماس آن زیاد باشد اثر مخرب 
آن بیشتر است. استنشاق گردوغبار آهک سبب تحریک معده و روده و دستگاه تنفس می گردد که 
با سرفه و عطسه و سوزش مشخص می شود. تماس بیش ازحد با آهک می تواند باعث آسیب به ریه، 

خفگی، بیهوشی و مرگ گردد.
موارد ایمنی در هنگام استفاده از آهک:

الف: استفاده از ماسک، دستکش، عینک و بادگیر مناسب
ب: آهک پاشی کف استخر در خالف جهت باد

با توجه به این نکات، استفاده از آهک باید در زمان مناسب و با رعایت تمام نکات ایمنی و بهداشتی 
انجام گردد و تمام کارفرمایان عزیز باید مراقب سالمتی کارگران خود باشند.

خطر حریق:0

غیر قابل احرتاق

 خطر بهداشتی: 3
فوق العاده خطر ناک

 خطر موارد خاص: ندارد

 خطر فعل و انفعال: 
ناپایدار در حالت عادی 2

ابراهیم مسعودی- کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
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برگی از قانون

حداقل  مزد روزانه  یک  کارگر.
برابر   1/5 تا   1/1 به   مذکور  متخلفان   تخلف ،  تکرار  در صورت  
حداکثر جرائم  نقدي  فوق  و یا به  حبس  از 91 روز تا 120 روز 

محکوم  خواهند شد.

 ماده 90 قانون تأمین اجتماعی:
افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب 
کارفرمایان  منظور،  بدین  باشند.  داشته  را  مرجوع  باکارهای 
پزشکی  معاینه  ترتیب  آن ها  گماردن  کار  به  از  قبل  مکلفند 

ایشان را بدهند.
 بند 8 وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:

و  استخدام  از  قبل  معاینات  انجام  در  الزم  پیگیري   
معاینات ادواري    به منظور پیشگیري از ابتال کارگران 
به بیماری های ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت 

مربوطه.
نکته:

معاینات پزشکی افراد شاغل فقط اختصاص به افراد بیمه شده 
نداشته و طبق مفاد ماده 92 قانون کار هر فردی که 
درآورد  استخدام  به  را  دیگری  فرد  کارفرما  به عنوان 
وی  توانائی  و  میزان سالمتی  از  آگاهی  تا جهت  است  موظف 
به منظور انجام کار محوله مدرکی معتبر و قابل استناد گردآوری 
نماید )تشکیل پرونده پزشکی پیش از استخدام( و هرساله نیز با 
تمدید این مدرك سالمتی فرد شاغل را تضمین نماید )تشکیل 

پرونده پزشکی ادواری(.

سؤال: تشکیل پرونده پزشکی پرسنل و اجرای معاینات طب 
کار با توجه به کدام قوانین و آیین نامه است؟

جواب: 
ماده  92 قانون کار:

کلیه  واحدهاي  موضوع  ماده  85 این  قانون  که  شاغلین  در آن ها 
به  اقتضاي  نوع  کار در معرض  بروز بیماری های  ناشي  از کار قرار 
دارند. باید براي  همه  افراد مذکور پرونده  پزشکي  تشکیل  دهند 
آن ها  از  بهداشتي درماني   مراکز  توسط  یک بار  سالي   حداقل   و 
معاینه  و آزمایش های  الزم  را به عمل آورند و نتیجه  را در پرونده  

مربوطه  ضبط نمایند.
تبصره  1:

چنانچه  با تشخیص  شوراي  پزشکي  نظر داده  شود که  فرد معاینه  
باشد،  معرض  ابتال  در  یا  مبتال  کار  از  ناشي   بیماري   به   شده  
نظریه   اساس   بر  را  او  کار  مکلفند  مربوطه   و مسئولین   کارفرما 
قسمت   در  السعي   حق   کاهش   بدون   مذکور  پزشکي   شوراي  

مناسب  دیگري  تعیین  نمایند.

 ماده  175 قانون کار:
متخلفان  از هر یک  از موارد در مواد 78 )قسمت  اول (- 80 - 
81 - 82 - 92 براي  هر مورد متخلف  حسب  مورد عالوه  بر رفع  
تخلف  با تائید به  حقوق  تعیین  خواهد کرد به  ازاي  هر کارگر به  

ترتیب  ذیل  محکوم  خواهند کرد.
روزانه  یک   برابر حداقل  مزد  تا 100  نفر، 30  تا 10  براي     .1

کارگر.
2.  براي  تا 100 نفر نسبت  به  مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل  

مزد روزانه  یک  کارگر.
3.  براي  باالتر از 100 نفر نسبت  به  مازاد 100 نفر 4 تا 5 برابر


