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  خدمات سالمت کار

تشکیالت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ومواد قانونی )  1( ماده )  2( حفظ وصیانت افراد جامعه طبق بند    
در همین راستا مسئولیت . مندرج در فصل چهارم قانون کار جمهوري اسالمی ایران به وزارت متبوع واگذار گردیده است 

یت کشور را تشکیل می دهند نیز به عهده مرکز سالمت محیط وکار این تامین سالمت ، نیروي کار که قشر عظیم جمع
وزارتخانه گذارده شده است ، این مرکز به منظور دسترسی شاغلین به حداقل موازین بهداشتی ، کارگاهها وکارخانجات 

  .کشور را براساس تعداد کارگر بقرار ذیل تقسیم بندي نموده است 

نفر وکمتر که ضمن اعمال نظارت از طریق شبکه هاي بهداشتی، درمانی ، برنامه  19ارکنان واحدهاي تولیدي با بعد ک) الف 
  .هاي آموزشی در زمینه بهداشتی ، ایمنی نیز براي آنان با کمک حرف گوناگون وصنوف برگزار خواهد شد 

  .ایجاد ایستگاه بهگرنفر کارگر به منظور  49تا  20واحدهاي تولیدي با بعد کارکنان )   ب 

  .نفر کارگر به منظور تاسیس خانه هاي بهداشت کار  499تا  50واحدهاي تولیدي با بعد کارکنان بین )   ج 

  .نفر کارگر یا بیشتر به منظور احداث مراکز بهداشت کار   500واحد هاي تولیدي با بعد کارکنان )   د 

  

  ايشرح وظایف بهورزان در زمینه بهداشت حرفه 

در منطقه طبق برنامه اي منظم واعالم نواقص مر بوط به آنها ) نفر شاغل 20کمتر از (بازرسی مستمر از کلیه محیطهاي کار  - 1
  .وپیگیري منظم جهت رفع آنها ونیز ارسال گزارشات مرتب در این زمینه به مقام مافوق  

 .اجراي برنامه هاي آموزشی وهماهنگیهاي الزم در منطقه  -2

 .شناسایی وارزیابی عوامل زیان آور فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی ،ارگونومیکی وروانی محیط کار  - 3

  .بررسی علل بوجود آورنده عوامل زیان آور محیطهاي کار  -4

  .تشخیص عدم انطباق بعضی از شرایط کار با قابلیتهاي افراد شاغل   - 5

 .انجام نمونه برداریهاي مر بوط به عوامل زیا آور در محیطهاي کار وارزیابی آنها وارائه گزارش به مقام مافوق   - 6

العملهاي موجود وتهیه تکمیل پرسشنامه ها وفرمهاي آماري بهداشت حرفه اي پس از بررسی محیطهاي کار برابردستور -7
 .گزارش ماهانه وارسال آن به مقام مافوق 

تشخیص مسائل عمده بهداشت حرفه ایوهمکاري باکارشناسان بهداشت حرفه اي در زمینه ارائه راه حل وتنظیم وارسال  -8
 .گزارشهاي مربوطه  
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 .وارد همکاري کامل با سطوح باالتر جهت بازدید ها ،بازرسیها ي سیستماتیک وسایرم -9

انجام سایر امور مربوطه که از طرف کاردان بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی روستایی وکارشناس مسئول بهداشت   -10
  . حرفه اي شهرستان واگذار میگردد

  

  شرح وظایف کاردان بهداشتی در زمینه بهداشت حرفه اي

ارتباط با مراقبتهاي بهداشتی اولیه وتکمیل جمع آوري اطالعات وآمار ازکارگاهها وشاغلین منطقه تحت پوشش در  - 1
  .فرمهاي استاندارد 

 .آموزش بهورزان در زمینه مسائل بهداشت حرفه اي  -2

 .آموزش موازین بهداشت حرفه اي به متصدیان وشاغلین کارگاهها  - 3

نفر توسط کاردان شهري واعالم کتبی  1-49 و نفر توسط کاردان روستایی 20- 49انجام بازدید ها ي مستمر از کارگاهها   -4
 .نواقص کارگاهها به متصدیان وکارفرمایان 

 .بهداشت حرفه اي  جلب همکاري متصدیا ن ومسئولین کارگاهها جهت پیشرفت برنامه هاي  - 5

  .اشت گزارش فعالیتها ،مسائل ومشکالت بهداشتی منطقه تحت پوشش در ارتباط با وظایف محوله به مرکز بهد  - 6

  .نظارت برفعالیت خانه هاي بهداشت تحت پوشش   -7

 .بررسی وجوابگویی استعالمات وشکایات   -8

 .اقدام جهت ارزیابی وکنترل عوامل زیان آور کارگاهها   -9

  .انجام سایر وظایف محوله از طرف مسئوالن مافوق   -10

  

  ايشرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه 

شناخت الزم از وضعیت بهداشت حرفه اي کارگاهها وکارخانجات ، معادن ، مشاغل کشاورزي وخدمات در منطقه وجمع   - 1
  .آوري اطالعات وآمار مربوطه ، برنامه ریزي جهت بازدید واحدهاي مذکور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي 

در زمینه مبارزه با بیماریهاي ناشی از کار ، بیماریهاي واگیر ،  همکاتري در تنظیم وپیگیري برنامه هاي اجرائی -2
  .مسمومیتها وسوانح ناشی از کار با همکاري پزشک بهداشت حرفه اي 
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آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوي از انحاء به  - 3
  .ماعی شاغلین لطمه وارد می سازد سالمت جسمی ، روانی واجت

نمونه برداري ، اندازه گیري ، تجزیه وتحلیل وارزیابی عوامل زیان آور ومسائل ارگونومیک در محیط کار وارائه طریق به  -4
  .منظور پیشگیري وکنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به استانداردهاي موجود 

ن آور در حرف گوناگون وبرنامه ریزي در زمینه بهبود شرایط کار ومعرفی شاغلین به بررسی وشناخت کارهاي سخت وزیا - 5
  .ره اي .منظور انجام معاینات دو

آشنائی با اصول مراقبتهاي اولیه بهداشتی ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهاي بهداشت حرفه اي در سیستم بهداشتی  - 6
  .درمانی کشور 

، تاسیس ، تجهیز وراه اندازي خانه هاي بهداشت کارگري ومراکز بهداشت کار ونظارت  نظارت وپیگیري در امر توسعه -7
  .برحسن انجام کار بهداشتیاران کار وپرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها ودستورالعملهاي موجود 

  ) .، صنوف ادغام ، بقا ، بهگر ( آشنائی ،آموزش ونظارت کامل در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي  -8

تشکیل دوره هاي آموزشی وبازآموزي براي بهداشتیاران کار ، بهورزان ، کاردانهاي بهداشتی واعضاء کمیته هاي حفاظت  -9
  .فنی وبهداشت کار با توجه به دستورالعملها وآئین نامه هاي موجود 

آشنائی با سیستم شبکه ومراکز بهداشتی درمانی شهري وروستائی وخانه هاي بهداشت به منظور استفاده از توان  – 10
  .پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته 

ي ستادي به همکاري با سایر کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت درزمینه اجرا وارائه طرحهاي بهداشتی ودستورالعملها - 11
  .منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی در منطقه 

  .اجراي طرحهاي تحقیقاتی وهمکاري با موسسات ومجریان طرحهاي تحقیقاتی در زمینه مسایل بهداشت حرفه اي   -12

عدن ، صنعت ، م( اعالم نواقص وصدور اخطاریه ورسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحدهاي تولیدي  - 13
  .با توجه به قوانین ومقررات موجود ) کشاورزي وخدمات 

آشنائی با مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی تشکیالت وزارت بهداشت ودرمان در زمینه هاي مرتبط با  -14
  .فعالیتهاي بهداشت حرفه اي 

  .ي مصوب جمع آوري وارسال بموقع آمار فعالیتهاي بهداشت حرفه اي مطابق فرمها -15

عوامل زیان آور وروشهاي اندازه ( مطالعه وبررسی آخرین دستاوردهاي علمی در زمینه هاي مختلف بهداشت حرفه اي  – 16
  )گیري ، ارزشیابی وکنترل 
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  .ارائه واجراي روشهاي اجرائی در جهت پایش وکنترل عوامل زیان آور موجود در محیطهاي کار منطقه  – 17

  .مربوطه طبق دستور مافوق  انجام سایر امور – 18

  طرح بهگر

ایستگاه (    First Aid Stationقانون کار جمهوري اسالمی ایران طرح   96ماده )  1( وتبصره )  5( به استناد ماده         
  .نفر شاغل ارائه می گردد  49تا  20در کارگاههاي تولیدي )  بهگر

  :مرحله به اجرا در می آید  این طرح در سه

  .ساعت تئوري وعملی  50انتخاب وتربیت بهگر در زمینه نجات وکمکهاي اولیه به مدت :  مرحله اول 

  .ساعت  40به مدت  ادامه آموزش بهگر در زمینه بهداشت حرفه اي وحفاظت فنی:  مرحله دوم  

  .ساعت  30اقبتهاي اولیه بهداشتی به مدت ادامه آموزش بهگر در زمینه مر:  مرحله سوم 

  

  اهداف طرح

  هدف کلی  )  الف 

  .ارتقاء سطح سالمت کارگران وپیشگیري در زمینه از کار افتادگی زود رس آنان در اثر بروز سوانح وحوادث در محیط کار  

  اهداف اختصاصی)    ب 

  :  به منظور  تربیت بهگر جهت ارائه کمکهاي اولیه در کارگاههاي کوچک - 1 

نجات جان مصدوم ، پیشگیري از آسیبهاي ثانویه وافزایش احتمال بهبودي مصدوم شامل جلوگیري از خونریزي ،       
  ........  مسمومیتها ، شکستگی ودر رفتگی ، خفگی ، شوك ، برق گرفتگی وغیره  

  :ارائه خدمات ایمنی وحفاظت فنی براي کاهش میزان سوانح وحوادث در محیط کار از طریق :  تربیت بهگر به منظور   -2

  .شناسایی عوامل زیان آور محیط کار وپیشنهاد تهیه وسائل مناسب در مقابل آن     -

  .کنترل ونظارت بر کار صحیح وسائل حفاظت فنی دستگاهها    -

  .استفاده صحیح از وسائل حفاظت فنی در محیط کار افزایش    -

  .ارائه خدمات مراقبتهاي اولیه بهداشتی براي   - 3
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  .افزایش دسترسی کارگران به خدمات بهداشتی اولیه    -

  .باال بردن سطح آگاهی هاي بهداشتی کارگران   -

  .ارتقاء سالمت محیط کار  -

  :تعاریف  

فضاي کوچکی از کارگاه ونزدکترین محل به بهگر است که قفسه نگهداري ) :    First Aid Station( ایستگاه بهگر )  الف 
  .قرار داده می شود   وسائل وبرانکارد تاشو در آنجا 

  .ید کارگر آموزش دیده اي است که با حفظ سمت اولیه در محل کار بعنوان امدادگر انجام وظیفه مینما:   بهگر )  ب 

کیف بزرگ قابل حملی است که در آن مواد مورد احتیاج کمکهاي اولیه قرارداردودرنزدیکترین :   کیت کمکهاي اولیه )  ج 
  .فاصله ممکن به امدادگر قابل دسترسی است 

  . کارگر برابرتعاریف قانون کار است    –کارگاه   - تعریف کارفرما

  

  وظائف بهگر

شکستگی   –مسمومیتها  –خونریزي خارجی (رائه خدمات کمکهاي اولیه پزشکی کمک به نجات مصدومین ،ا:  الف
  .درمانی - ودرصورت نیاز ارجاع مجروح به مراکز بهداشتی....)برق گرفتگی و –شوك  –خفگی   –ودررفتگی ها 

  .تهیه وارسال آمار سوانح وحوادث حین کار براساتس فرمهاي موجود به مراجع ذیصالح:  ب

  نظارت وپیگیري براستفاده صحیح از وسائل حفاظت فردي :  پ

  همکاري دراجراي برنامه هاي آموزش بهداشت:   ت

همکاري وهماهنگی باکارشناسان بهداشت حرفه اي وبازرسی کار بااطالع مدیریت کارگاه براي بررسی وارزشیابی عوامل :  ث
  زیان آورمحیط کار

  .مواردي که از کمیته هاي حفاظت فنی وبهداشت کار ارجاع میشودپیگیري واجراي :  ج 

  

  وظائف کارفرما    -6
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  انتخاب ومعرفی کارگران جهت طی دوره آموزشی مطابق شرائط احراز :  الف 

  .کارفرما موظف است نسبت به اعزام فرد انتخاب شده به صورت مامور جهت شرکت دردوره اقدام الزم بعمل آورد :  ب

وموادمصرفی 1وتجهیزات مندرج درجدول شماره )قفسه فلزي(فراهم نمودن امکانات ایستگاه بهگر درواحدهاي تولیدي :   ج
  .ایستگاه امداد

  .کارفرما ملزم به همکاري باامدادگر مطابق شرح وظائف اومیباشد:   ه

موزش پزشکی تامین خواهد کیت کمکهاي اولیه وموادمحتوي آن براي اولین بار توسط وزارت بهداشت درمان وآ:  و
کارفرما موظف است درصورت اتمام مواد ووسائل کمکهاي اولیه ودرصورت مستعمل شدن کیت کمکهاي اولیه .شد

  .برابرگزارش امدادگر ومطابق بافهرست نسبت به تهیه آنها اقدام نماید 

خدمت در این زمینه منع ننماید ودر صورت کارفرما متعهد می گرددکه قبل از چهار سال تعهد خدمت بهگر وي رااز ادامه :  ز
بروز مشکالت حاد مراتب باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان باتعیین جانشین واعزام فردتعیین شده  جهت آموزش اقدام 

ازطرف ......عالوه براین مکانیسمهاي تشویقی مناسب ازقبیل مرخصی تشویقی،مسافرتهاي زیارتی ،پرداخت پاداش و.نماید 
  . وبه صالحدید وي براي امدادگران کار الزامی است  کارفرما

  

  :شرایط عمومی داوطلب بهگر 

  :امدادگر کار ازمیان شاغلینی انتخاب می شود که 

  ازکارکنان رسمی واحد تولید باشد :  الف 

  .باشد) برابر پایا ن دوره راهنمایی(حداقل تحصیالت سیکل اول حتی االمکان داراي :  ب

  .سال باشد 35حداکثر سن :  ج 

  .توانائی جسمی وروحی مناسب رادارابوده وقدرت فراگیري برنامه هاي آموزشی راداراباشد:   د 

  .عالقمند به انجام کارهاي بهداشتی وکمکهاي اولیه باشد:  ه 

  .موجود درکارگاه آشنائی داشته باشد بامحیط کار ودستگاههاي:   و 

  .افرادي که در زمینه امدادگري وایمنی سابقه داشته باشند دراولویت خواهند بود:   ز 
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  نحوه انتخاب بهگر :    8

ضمن توجیه کارفرما توسط واحد بهداشت حرفه اي منطقه درمورد طرح تربیت بهگر به پیشنهاد کارفرما افراد واجد شرایط 
مدیریت بهداشت حرفه اي استان موظف است یکنفر از افراد . نت بهداشتی درمانی استان معرفی      می گردندبه معاو

معرفی شده را طبق دستورالعمل ارسالی انتخاب وضمن اعالم مراتب به کارفرمانسبت به شرکت  وي در دوره آموزشی 
  .اقدامات الزم رامبذول نماید

  

  :بهگرتجهیزات مورد نیاز ایستگاه 

  برانکاردتاشو   -

  قفسه اي جهت نگهداري وسائل کمکهاي اولیه    -

  کیت کمکهاي    -

  آتل دست وپا    -

  

  طرح خانه هاي بهداشت کارگري

  

این طرح با مشارکت سه ارگان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،     وزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تامین      
اجتماعی به منظور ارتقاء سطح سالمت کارگران از طریق انجام مراقبتهاي بهداشتی ، همکاري در شناسایی ،ارزیابی وکنترل 

نفر شاغل دارند به اجرا  499تا 50وحوادث محیط کار در کارگاههائیکه بین  عوامل زیان آور وجلوگیري از بروز سوانح
  .گذاشته شده است 

  : تعاریف 

متر مربع شامل اتا ق معاینه واتا ق انتظار مراجعین هر کدام به 39فضایی است با سطح زیر بناي : خانه بهداشت کارگري  - 1
  یک  به سالن اصلی کارگاه متر مربع ،انبار وسرویسهاي بهداشتی ونزد12ابعاد 

کارگر آموزش دیده است با تحصیالت دیپلم یا فوق دیپلم بهداشت حرفه اي که در محل خانه بهداشت : بهداشتیار کار  -2
  . کارگري انجام وظیفه میکند 
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  :تجهیزات مورد نیاز خانه بهداشت کارگري 

  :تجهیزات اداري  -الف 

  تعداد            نام وسایل وتجهیزات مورد نیاز  ردیف 

  1  میز کار  1
  1  صندلی پشت میز  2
  4  صندلی مراجعین  3
  1  کمد رختکن دوقفسه اي  4
  1  جاي تقویم  5
  1  جاي سنجاق  6
  1  ماشین دوخت  7
  1  جاي آشغال بزرگ  8
  1  داربزرگسطل پالستیکی درب   9
  1  خط کش  10
  1  منگنه سوراخ کن  11
  1  استامپ  12
  1  دوخت باز کن  13
  1  طبقه4فایل   14
  1  کمد فلزي با درب شیشه اي کشویی  15
  1  قفسه داروئی با کلید مخصوص  16
  2  پارچ آب  17
  4  لیوان  18
  2  جاروي معمولی دسته دار  19
  2  برس شستشوي دستشویی  20
  1  بهداشتتابلوي خانه   21
  1  کلیه وسایل حفاظت فردي مورد استفاده در کارخانه از هر کدام  22
  1  روپوش سفید  23
  1  دستگاه تلفن داخلی  24
  1  جالباسی  25
  1  چهارپایه به ارتفاع یک متر  26
  1  یخچال  27
  1  کیف حمل وسایل  28
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  : تجهیزات فنی  -ب

  تعداد       نام وسایل وتجهیزات مورد نیاز   ردیف

  1  تخت معاینه   1
  1  پاروان  2
  6  ملحفه سفید جهت تخت معاینه  3
  1  چهارپایه کوچک تخت معاینه   4
  2  سیلندر اکسیژن  5
  1  برانکارد دستی تاشو  6
  1  مانومتر  7
  1  چرخ زیر سیلندر اکسیژن   8
  2  مشمع روي تخت معاینه   9
  1  گوشی معاینه  10
  1  دستگاه اندازه گیري فشار خون بزرگساالن  11
  1  )پرتابل(ترازوي وزن بزرگساالن   12
  1  متر پارچه اي   13
  1  چراغ قوه   14
  1  برس ناخن   15
  2  کیت کلر سنج  16
  یکسري   آتل چوبی در اندازه هاي مختلف   17
  1  ترالی پانسمان  18
  1  سینی استنس استیل پانسمان   19
  2  بیکس متوسط  20
  2  کوت قلوه اي متوسط  21
  1  جاي پنبه  22
  1  لگن استنس استیل   23
  1  کیسه آب گرم   24
  1  کیسه یخ  25
  2  پتو   26
  2  پنس کوخر   27
  2  پنس هموستاز  28
  1  قیچی راست   29
  2  جاي پنس استنس استیل   30
  1  پنس بلند   31
  2  گاروبا گیره مخصوص  32
  1  پوار بزرگ   33
  1  ترمومتر وجاي مربوط به آن   34
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  شرح وظایف بهداشتیاران کار 

  .بهداشتی اولیه وتکمیل فرمهاي استاندارد جمع آوري اطالعات وآمار مورد نیاز از واحد صنعتی در ارتباط با مراقبتهاي   - 1

 .آموزش موازین بهداشت به نیروي انسانی شاغل در کارگاه  -2

انجام بازدید دوره هاي منظم از تاسیسات بهداشتی ورفاهی کارگاه از قبیل توالت ،حمام ،دستشوئی ،رختکن ،غذاخوري  - 3
 .تامین کمبود هاي این تاسیسات ،آشپزخانه ،مهد کودك وپیگیري الزم براي حل مشکالت ویا 

تارسیدن واحدهاي امدادي همچنین در ....انجام کمکهاي اولیه در خونریزیهاي خارجی ،شکستگی ،خفگی ،شوك و -4
 .صورت نیاز وامکان اعزام مجروح به مراکز بهداشتی ،درمانی مربوطه 

 .بهداشتیجلب همکاري کارکنان ومسئوالن کارگاه جهت پیشرفت برنامه هاي  - 5

همکاري باعوامل بهداشتی درمانی در کارگاه وهمچنین همکاري باعوامل بهداشتی درمانی که از کارگاه بازدید بعمل می  - 6
 .آورند 

قسمتهاي پزشکی توسط پزشک (تشکیل پرونده بهداشتی براي نیروي انسانی کارگاه وتنظیم وتکمیل فرمهاي بهداشتی  -7
 .)تکمیل می شود 

 .کردن شاغلین به منظور انجام معاینات پزشکی توسط پرسنل ذیصالح بهداشتی ودرمانی آماده  -8

درخواست از کارشناسان بهداشتی مربوط با اطالع مدیریت واحد صنعتی براي بررسی وارزشیابی عوامل زیا ن آور محیط  -9
  .محیط کار کار ویا نمونه برداري وکنترل مواد غذائی ،شیمیائی وعوامل زیان آور دیگر در 

گزارش مسائل ومشکالت بهداشتی ودرمانی در ارتباط با انجام وظایف محوله به مدیریت کارخانه یا کمیته حفاظت  -10
  .بهداشت کار 

تهیه آمار از حوادث وسوانح وفعالیتهاي بهداشتی که در کارگاه انجام می شود وارسال گزارشات مذکور از طریق مدیریت  - 11
  . وسازمانهاي ذیربطکارگاه به مقامات 

 شرکت در جلسات کمیته وحفاظت وبهداشت کار وارائه گزارش ومسائل ومشکالت بهداشتی موجود در کارگاه -12


