
5سالمت شغلی
بیشتر کارشناسان می گویند فقدان سیستم ایمنی فراگیر، دلیل اصلی بروز حوادث شغلی است، نه کمبود تجهیزات شخصی

کارتان ناکارتان نکند!

شاید یکی از 
دالیل وقوع 
این حوادث، 

هم کالم نبودن 
گروه اجرایی 

عملیات کار 
با مسووالن 

کنترل کننده 
ایمنی باشد. 

مسائل ایمنی 
به طور معمول 

در مجموعه 
بهداشت و 

محیط زیست 
تعریف می شوند 

و کارهای اجرایی 
در زیرمجموعه 

مسائل فنی. 
این دو در دو 

زیرمجموعه 
متفاوت عمل 

می کنند

برای اینکه تصوری واقعی از 
حوادثی که در کارگاه های 
و  سدسازی  ساختمانی، 
و  می افتد  اتفاق  تونل ها 
این نوع حوادث داشته  چگونگی مدیریت 
باشیم، با حسین خدیو، مدیر کنترل کیفیت 
واحد سالمت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
سابیر به گفت وگو نشستیم؛ شرکتی که با بیش از 
نیم قرن تجربه توانسته با اجرای برخی اقدامات 
پیشگیرانه و ایمنی بخش به طور چشمگیری آمار 
حوادث شغلی را کاهش دهد و شرایط گرفتن 

استانداردهای بین المللی را پیدا کند. 

: ابتدا تعریفی از حوادث کار برایمان 
بگویید.

و  نوع جزیی  به 2  به طور کلی  کار  حوادث 
ناتوان کننده تقسیم می شوند. حوادث ناتوان کننده 
که عمده تمرکز ما بر آنهاسـت، آنهایی هستند که 
بعد از حادثه، فرد باید به پزشک مراجعه کند. با 
توجه به شدت این نوع حوادث و روزهایی که فرد 
آسیب دیده باید استراحت کند، طبقه بندی های 

متفاوتی وجود دارد. 
در کارگاه های ساختمانی سابیرکه آمار ما درباره 
بلندی  از  را سقوط  بیشتر حوادث  آنهاست، 
تشکیل می دهد. در یک کارگاه ساختمانی، به طور 
متوسط 75درصد از حوادث مربوط به کار در 
ارتفاع است و ما با نظارت بر نحوه کار در 
ارتفاع توانسته ایم تا حد زیادی این نوع حوادث 
را کم کنیم. یکی از عواملی که در این رابطه 
تعریف می  شود، »تکرار حادثه« است. به این 
ترتیب که تعداد کل حوادث به تعداد کارکنان 
شاخصی است برای مقدار حادثه و خطرپذیری 
کارگاه. باز هم با بررسی عملکرد نظارتی در 
کارگاه نمونه می بینیم حوادث در سال 92 از 
0/27درصد به 0/023 در سال 95 رسیده است.

: دلیل کاهش را چه می دانید؟ 
 مهم ترین دلیل کاهش حوادث ساختمانی توجه به 
پیش بینی محیط های حادثه خیز و ایجاد اقدامات 
کنترلی پیش از وقوع حادثه است. بسیاری در 
کارگاه ها مراقب هستند که به عنوان مثال فرد 
کفش و کاله استفاده  کند و به این موضوع که 
چه عوامل خطرآفرینی می تواند او را تهدید کند، 
توجهی ندارند. ما خطراتی را که ممکن است 
در جبهه های کاری مختلف برای همکارانمان 
ایجاد شود و اقدامات الزم برای کم کردن وقوع 
آن حوادث را شناسایی می کنیم، پیش بینی ها و 
واحدهای  با  را  واحد خود  ایمنی  طرح های 
اجرایی در میان می گذاریم و غربال می کنیم تا 
بتوانیم درنهایت اقدامات اصالحی مناسب را 
در کارگاه ها اجرایی کنیم. برای اینکه از نوع 
اقدامات پیشگیرانه مطمئن شویم، باید اثربخشی 
آنها را بسنجیم. چک لیست هایی داریم که میزان 
تحقق ضوابط ایمنی و بهداشت و محیط زیست 
را با آنها می سنجیم. این چک لیست ها دارای 
مولفه هایی هستند که به هر کدام از این مولفه ها 
ضریبی تعلق می گیرد. رشد یا عدم رشد این 
مولفه ها طی چند سال نشان می دهد در کار 

ایمنی تا چه حد موفق بوده ایم.
عالوه بر آنچه گفتم مورد دیگری وجود دارد 
به نام »شدت حادثه«، به این معنی که مثال برای 
مدتی هیچ حادثه ای ممکن است روی ندهد، 
اما بعد از مدتی یک مورد فوتی داشته باشیم 
که به این ترتیب، از نظر ما یک حادثه شدید 

در کارگاه اتفاق افتاده است. 
: مشکل دیگری هم دارید؟

نقدینگی برای اعمال اقدامات ایمنی همواره 
پروژه های  دست اندرکاران  مشکالت  از 
ساخت وساز بوده است. متاسفانه در یک سال 
گذشته، اغلب پروژه های عمرانی کشور در زمینه 
مسائل ایمنی دچار کمبود نقدینگی شده اند و 
هرچند تلفاتی نداشته ایم، همین کمبود نقدینگی 
باعث شده در چند ماه گذشته نتوانیم رشدی 

در ایمنی خود شاهد باشیم. 
: گفتید توانسته اید در چند سال گذشته 

استانداردهای ایمنی بین المللی بگیرید. لطفا 
از مراحل مختلف این کار برایمان بگویید. 

 از حدود 3 سال قبل برنامه ای را قائل بر محیط 
تعریف  سابیر  در شرکت  سیستماتیک  ایمن 
کردیم. اولین قدم شناسایی نوع استاندارد بود. 
2 نوع استاندارد بین المللی شناسایی کردیم؛ 
اولی ایزو 18001 برای ایمنی و بهداشت و 
دیگر ایزو 14001 برای محیط زیست. استاندارد 
ایزو 18001 بیشتر مربوط به اجرای سیستماتیک 
و استقرار نظام مند عملیات ایمن سازی در محیط 
کار است. ایزو 14001 هم نوعی بومی سازی 

استانداردهای عملیاتی ایمن سازی در کشور 
خودمان است که از طرف اداره کار دنبال می شود. 
: چند عامل خطرآفرین در محیط های 

کار را نام ببرید.
سدسازی،  زمینه  در  ما  شرکت  پروژه های 
پل سازی، ساختن تونل و مترو است که جبهه های 
کاری متفاوتی دارند. مثال در پروژه عملیات 
حفاری، اولین کار انجام انفجار است، بعد از 
آن تخلیه و نخاله برداری و پس از آن تحکیم 
آنچه در زیر زمین به عنوان تونل نخاله برداری 
کرده ایم. برای انفجار ممکن است اطالع رسانی 

خوب برای زمان انفجار انجام نگیرد و عده ای 
درمعرض ترکش های انفجار قرار گیرند، یا مثال 
نخاله برداری شده اما موضع درست تحکیم نشده، 
درنتیجه سنگ لق باالی سر کارکنان می افتد و 
فرد باوجود اینکه از لوازم ایمنی شخصی استفاده 
می کند، آسیب می بیند. گاهی مثال سنگ کوچکی 
به دلیل کار یک بولدوزر در لبه پرتگاه از ارتفاع 
می افتد و هرچند سنگ کوچک باشد، باز هم 
کسی که در پایین با فاصله زیاد مشغول کار است 
دچار حادثه می شود. تمام این موارد خطراتی 
ایجاد می کند که در آمارهای شرکت موجود 
است، به همین ترتیب با بررسی تیراژ حوادث 
می توان وزن حوادث را بررسی و برنامه ای برای 

پیشگیری آماده کرد. 
در کارهای ساختمان سازی بزرگ ترین مشکل 
بنا  ساخت  برای  افراد  است.  ارتفاع  در  کار 
روی داربست می روند. اولین نکته این است 
که داربست با مصالح ایمن و سالم برپا شده باشد، 
شخص مطلعی آن را بسته باشد و تخته زیرپایی ها 

از مصالح مناسبی تهیه شده باشند.
 پشت فردی که کار می کند، باید حفاظی قرارگیرد 
تا مانع از سقوطش شود یا با نصب تابلوهای 
هشداردهنده و ایجاد حصارهایی در اطراف 
ساختمان مانع از برخورد اشیای رهاشده به 
افرادی شد که از پایین ساختمان عبور می  کنند. 
این نوع اتفاقات بیشترین آمار را در کارگاه های 

ساختمان سازی دارند. 
خستگی  مانند  عواملی  درباره   :
از جمله عوامل  آنها هم  کارکنان چطور؟ 

حوادث کار محسوب می شوند؟
بله، در ایمن سازی محیط کار باید حتما به این 
بیشترین مشکل ما در  عامل هم توجه کرد. 

این باره در زمان های تغییر شیفت ایجاد می شود، 
آن هم به دو علت؛ شخصی که تمام روز کار 
کرده در زمان انتهای شیفت می خواهد هر چه 
زودتر کار را به پایان ببرد و برود و بالطبع در 
این زمان هوشیاری و دقت او به کمترین میزان 
خود می رسد. از این گذشته، گاهی در تحویل 
شیفت های کاری خالء به وجود می آید، مثال 
شیفت قبلی ساعت 6 عصر تمام می شود و 
شیفت بعدی باید 7 عصر کار خود را شروع 
کند. کارهای ساختمانی را در بسیاری موارد 
نمی توان بین 2 شیفت تعطیل کرد، مثال بتون ریزی 
باید تا پایان کار یکسره انجام شود و در چنین 
شرایطی غالبا مدیر از کارکنان می خواهد، تا 
رسیدن شیفت بعدی کار را ادامه دهند و آن را 
قطع نکنند. به همین دلیل نفرات باید اضافه کار 
کنند. در این شرایط نیز افراد خسته هستند و 
هوشیاری الزم را از دست می دهند و پتانسیل 

وقوع حادثه زیاد می شود. 
کار در شب وضعیت بدتری دارد. فرض بر 
این است که کارکنان شیفت شب باید صبح را 
استراحت کرده باشند، اما در واقعیت این طور 
نیست و بسیاری هستند که بعد از چند ساعت 
کار روزانه سر شیفت شب حاضر می شوند. فرد 
در این شرایط خسته و خواب آلود است و ممکن 
است مثال حین رانندگی تصادف کند یا هنگام 
کار در ارتفاع براثر یک لحظه خواب آلودگی 

از باال پرت شود.
ایمنی  نظام  تعریف  بر  عالوه   :
کارگاه ها، به نظرتان چه اقدام دیگری الزم 

است؟
مانند  سابیر  پیش، شرکت  5 سال  تاحدود   
دیگر  ساختمانی  شرکت های  از  بسیاری 
بود.  شاهد  خود  کارگاه های  در  را  حوادثی 
ما فکر کردیم، شاید یکی از دالیل وقوع این 
حوادث، هم کالم نبودن گروه اجرایی عملیات 
کار با مسووالن کنترل کننده ایمنی باشد. مسائل 
بهداشت  مجموعه  در  معمول  به طور  ایمنی 
و محیط زیست تعریف می شوند و کارهای 
اجرایی در زیرمجموعه مسائل فنی. این دو 
در دو زیرمجموعه متفاوت عمل می کنند، در 
دو دانشکده متفاوت تحصیل کرده اند و ممکن 
است صحبت های یکدیگر را درست درک 
نکنند. مدیریت مجموعه ای را ایجاد کرد که 
واحد های بخش کنترلی و اجرایی به هم متصل 
باشند تا این فاصله از بین برود. به نظرم یکی 
از دالیل کاهش حوادث ناشی از کار کم کردن 
فاصله بخش اجرایی با بخش سالمت، ایمنی 
و محیط زیست بود. سکان هدایت طرح های 
است  فنی  عوامل  دست  به  ما  ساخت وساز 
که غالبا مهندس هستند. این متخصصان در 
دوره آموزش خود واحدی مبنی بر ایمنی کار 
ندارند و وقتی وارد محیط کار می شوند، جز 
شعارهایی مانند »اول ایمنی، بعد کار« تصور 
دیگری از ایمنی کار ندارند و فکر می کنند، 
ایمنی کار به کفش و کاله مخصوص ایمنی 
خالصه می شود. عوامل اجرایی و سکان داران 
طرح ها باید بدانند داشتن تجهیزات ایمنی فردی 
اولین گام برای ایمن سازی محیط کار است. 
بخش مهم تری که در بسیاری مواقع مغفول 
می ماند، اجرای نظام مند طرح های ایمنی است 
که بعد از بررسی آمارها و نکات خطر آفرین 
بتواند از خطراتی که سر راه فرد قرار می گیرند، 

جلوگیری کند.

 مرجان 
یشایایی

مهندسی بهداشت حرفه ای را می توان به طور خالصه علم و هنر 
تامین سالمت در محیط های شغلی تعریف کرد و یک مهندس 
بهداشت حرفه ای یا متخصص سالمت شغلی کسی است که وظیفه 
شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی 

را برعهده دارد. 
نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی 
کار که درسال 1950 میالدی تشکیل شد، مهندسی بهداشت حرفه ای 
را چنین تعریف کرده است: »تامین و ارتقای عالی ترین سطح سالمت 
جسمی، روانی و اجتماعی برای کارگران همه مشاغل، پیشگیری 
از بیماری ها و حوادث ناشی از کار، به کارگماردن نیروی کار در 
محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را 
دارد و به طور خالصه تطابق کار با انسان یا ارگونومی که از کلمه 

یونانی برگرفته شده است.« 
ماشاا... عقیلی نژاد و مسعود مصطفایی درباره نوع و تحول در حوادث 
کار در کتابی با عنوان »طب کار و بیماری های شغلی« می نویسند:
سازمان جهانی بهداشت سالمت را این گونه تعریف کرده است: »رفاه 
کامل جسمی، روحی، اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و نقص 
عضو« بیماری در اثر تماس با عوامل زیان آور و تغذیه نامناسب 

ایجاد می شود. عوامل زیان آور هر جایی ممکن است وجود داشته 
باشند و فرد در اثر تماس با آنها دچار بیماری شود ولی اگر عامل 
زیان آور در محیط کار باشد، فرد به بیماری ناشی از کار یا همان 
بیماری شغلی مبتال می شود. غالبا بیماری های ناشی از کار مزمن 
هستند و از زمان تماس و ابتال یا بروز بیماری گاهی بیش از 30 
سال طول می کشد. بیماری های ناشی از کار رنج و زیان های هنگفتی 
را در دنیای کار به دنبال دارند. با وجودی که میزان مرگ ناشی از 
بیماری های شغلی و بیماری های وابسته به شغل 6 برابر بیشتر از 
حوادث شغلی است، هنوز این بیماری ها ناشناخته و پنهان هستند. 
عالوه بر این، ماهیت بیماری های ناشی از کار به سرعت در حال 
تغییر است. تکنولوژی جدید وتحوالت اجتماعی، همراه با تغییر 
شرایط اقتصادی جهانی بر وخامت خطرات بهداشتی موجود افزوده 
و انواع جدیدی از این خطرها را ایجاد کرده است. در حالی که 
پیشرفت های زیادی در مبارزه با بیماری های ناشی از کار حاصل 
شده، نیاز مبرم و فوری برای تقویت توانمندی ها برای پیشگیری 
در سیستم های بهداشت حرفه ای کشور وجود دارد. تالش جمعی 
دولت و تشکل های کارفرمایی و کارگری اساس مبارزه با این 
اپیدمی پنهان است. براساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 

ایران، یکی از وظایف کارفرمایان تهیه امکانات الزم برای تامین و 
حفظ سالمت شاغالن است)فصل چهارم قانون کار( البته ناگفته 
نماند قانونگذار شاغالن را نیز برای جلوگیری از بروز حوادث 
و بیماری های ناشی از کار موظف به رعایت دستورالعمل ها و 
مقررات می کند. مراحل پیشگیری از بیماری های ناشی از کار را 

می توان این گونه خالصه کرد. 
1. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

2. اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار
3. کنترل عوامل زیان آور محیط کار از طریق روش های فنی مهندسی

4. اجرای برنامه های مراقبتی از جمله معاینات سالمت شغلی
5. کاهش عوارض و بیماری های ناشی از کار از طریق تغییر 
شغل و گردش کاری و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور 
پیشگیری از بیماری های شغلی برعهده هر کسی در هر جایی 
است. از کارخانه تا زمین کشاورزی، از اداره و دفتر کار تا تعویض 
روغنی و نقاشی اتومبیل تا شوراها و کمیته ها، هیچ کس مصون 
نیست. درنهایت همه باور دارند پیشگیری موثرتر و کم هزینه تر 
از درمان و توانبخشی است. وقت آن رسیده با یک تالش ملی 
واکنش شدید تری به همه گیری بیماری های شغلی در سطح ملی 

نشان داده شود تا بهداشت و حیات کارگران حفظ شود.
به گزارش اقتصادآنالین، هزینه های حوادث آمار منتشره از سوی 
وزارت کار در سال 1385 نشان می دهد در اثر حوادث شغلی، 
نزدیک به یک میلیون روز کاری برای درمان کارگران هدررفته و 
بالغ بر 62 هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن 
تضییع شده است. تحقیقات جهانی نیز اشاره به آن دارد که هر 
حادثه منجر به فوت در محیط های کار، بین 6تا 7 هزار روز کاری 
را از بین می برد. برآورد  های سال 90 نشان می دهد سازمان تامین 
اجتماعی باید به هر از کار افتاده به طور متوسط 45 میلیون تومان 
تومان  میلیون  معادل 90  نفر  هر  دیه  و  کند  پرداخت  مستمری 
محاسبه می شده که تا بیش از 150 میلیون تومان نیز رسیده است. 
کنار این، باید هزینه های غیرمستقیم حوادث اعم از تبعات روانی 
به  کار ها، صدمه  اتمام  تاخیر در  برای خانواده های آسیب دیده، 
اعتبار و وجهه ملی، باال رفتن حق بیمه ها، افزایش خطر عملکرد 
تجهیزات و ماشین آالت و تاثیر بر بهره وری کل کار را نیز در نظر 
گرفت. اگرچه، کمیت برخی از هزینه  های غیرمستقیم را نمی توان 
به دقت تعیین کرد، ولی در تحقیقات، هزینه های غیرمستقیم یک 

حادثه 4 برابر هزینه های مستقیم برآورد شده است. 

الفبای پیشگیری از بیماری های شغلی

شماره ششصدوبیست ونه  شنبه چهارده مرداد نودوشش

اول ایمنی، بعد کار
حوادث کار از مهم ترین علل مرگ ومیر در جهان محسوب می شوند. 
مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار در  سال 94 اعالم کرد میزان 
تلفات جانی ناشی از حوادث و بیماری  های شغلی در جهان حدود 
2 میلیون و 340 هزار نفر در  سال است که از این تعداد 317 هزار نفر 
در اثر حوادث ناشی از کار و بیش از 2  میلیون نفر نیز به دلیل انواع 
بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند. این آمار برابر با مرگ 
روزانه 6  هزار و 400 کارگر در سراسر جهان است. میلیون ها کارگری 
که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند و بال های توسعه بی حضور آنها 
بی قدرت و شکسته است، درمعرض خطر ازکارافتادگی یا مرگ قرار 
دارند. سازمان بین المللی کار، از قدیمی ترین سازمان های بین المللی 
طرفدار حقوق کارگران، در سال 1919 میالدی تاسیس شد که از 
زمان تاسیس تاکنون حدود 400 مقاوله نامه، توصیه نامه و توافقنامه 
در این سازمان به تصویب رسیده است.   در ایران تالش های زیادی 
برای کاهش آسیب های ناشی از کار انجام گرفته است. رئیس مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: »بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، 

44 درصد حوادث منجر به فوت در کشور ناشی از سقوط از ارتفاع 
است.« علی مظفری، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و 
بهداشت کار وزارت تعاون، افزود: »به رغم اینکه یک قرن از تاسیس 
سازمان بین المللی کار می گذرد همچنان آمار حوادث ناشی از کار در 
سطح جهان تکان دهنده است. روزانه حدود 860 هزار حادثه منجر 
به جرح ثبت می شود و حدود 40 درصد بازنشستگی های پیش از 
موعد ناشی از جراحات است. هرچند، آمارها درمجموع حاکی از 
کاهش حوادث و تلفات ناشی از کار در سال جاری به دالیل مختلفی 
مانند آموزش کارگران شاغل، بهبود اقدامات مدیریتی در زمینه ایمنی 
کار و بهبود تجهیزات برای ایمنی افراد در محل های کار است، اما 
باز هم تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.« کارشناسان معتقدند 
یکی از موانع برای ازمیان برداشتن حوادث کار، نبود سیستم جامع 
و فراگیر در محیط های کار است. بسیاری، حتی مدیران اجرایی 
طرح ها، تصور می کنند با دادن تجهیزات فردی مانند کاله و کفش 
مخصوص به کارگران، کار ایمن سازی خاتمه یافته، اما ادامه وقوع 
حوادث نشان می دهد بدون برنامه ریزی برای ایمنی همچنان شاهد 

حوادث کار خواهیم بود.
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