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@ایمنی و حفاظت فردی در کارگران کارگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بابل @

@ @
  2  دکتر سید رضا حسینی - 1مهران داداشپور

   کارشناس پزشکی اجتماعی گروه پزشکی اجتماعی     -1
   متخصص پزشکی اجتماعی عضو هیئت علمی-2

@ @

  چکیده 
واده و توسـعه پایـدار کـشور ، الزم و ضـروری       با توجه به اهمیت سالمت نیروی کار در اقتصاد خـان        

است  که  با  بررسی  عوامل  زیان آور موجود در محیط کار ضمن شناسایی و ارزشیابی آنها با راهکارهـای      
  . مناسب ازصدمات وارده به نیروی کار جلوگیری شود

 زن و 14( فـر   ن74  این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی بصورت سرشماری با حجم نمونـه              
جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده و مصاحبه با کـل افـراد شـاغل در کارگاههـای                  . می باشد   )  مرد   60

  درمانی سلطان محمد طاهر ومتناسب با متغیرهـای          -خانگی و  غیر خانگی  تحت  پوشش مرکز  بهداشتی             
  .انجام پذیرفت) عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی، ارگونومیک، بیولوژیک( مورد نظر 

  بـی سـواد ،   % 5/1 سال بوده ، از نظر میزان تحصیالت 15-64در این مطالعه دامنه سنی شاغلین بین 
بـا  .لیـسانس بـوده انـد   % 2فوق دیـپلم و   %  4دیپلم و  % 44دبیرستانی ،   % 35ابتدایی و راهنمایی ،      % 5/13

   :بررسی متغیر های مورد مطالعه  نتایج زیر مشاهده گردید 
، % 75/6، %89/41افراد در معرض صدا ، ارتعـاش ، روشـنایی، دمـا و رطوبـت نامناسـب بـه ترتیـب                      

، %  27/20بوده اند و مواجهه  با اشعه، گرد و غبار، گاز و بـخار، دود و دمــه بـه ترتیـب                   % 17/ 56،  75/6%
 کار نامناسب به ترتیب     وضعیت نامناسب بدن  در حین کار و ابزار        . بدست آمد %   14 /86،  % 9 /45،   % 54
در خـصوص میـزان آگـاهی    . بوده انـد  % 75/6و مواجهه با عوامل زیان آور بیولوژیک   % 27/20و  %  72/79

کارگران از خطرات و عوامل زیان آور مربوط به شغل خـود             % 92: کارگران یافته ها بدین شرح بوده است        
اجرای نکات ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت  فردی     خود را ملزم به     %  54آگـاه بوده اند که از این مقدار        

سطح آگاهی از وضعیت مناسب بـدن در حـین   .این افراد دارای وسایل حفاظتی بوده اند%  44می دانستندو    
میزان سطح تحصیالت با میزان رعایت نکات ایمنی و بهداشتی رابطـه مـستقیم داشـت،                .بوده است   % 82کار

ا ز %6/76ا ز دیپلم ها و %81از فوق دیپلم ها ،      % 1/90از لیسانس ها ،     % 3/91 بطوریکه در جامعه مورد  نظر     
از بیسوادها خود را ملزم بـه رعایـت نکـات           % 42از تحصیالت سیکل و فقط      % 76تحصیالت  دبیرستانی و     

ایمنی و بهداشتی می دانستند و علت عمده عدم رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در جامعـه مـورد نظـر بـه                       
مرغوب نبودن وسـایل    %  1/53عدم دسترسی به وسایل مورد نظر،         % 1/41مشکالت مالی ،    % 4/94: ب  ترتی

عدم آگاهی از نوع مناسب وسایل جهت  % 2/18اعتقاد به بی فایده بودن این وسایل ،         % 12موجود در بازار ،     
  .غیره% 3استفاده و 

ر و عدم  رعایـت اصـول ایمنـی          با توجه به پژوهش حاضر که در خصوص عوامل زیان آور محیط کا            
صورت پذیرفت بنظر می رسد با تامین تمهیدات  مالی الزم و آموزش سالمت محیط کار می توان به  حـد                      
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در این راستا  توصیه هـای  الزم  بـه  صـاحبان کارگـاه و کـارگران و           . استاندارد و امنیت الزم نزدیکتر شد       

 . خواهد بودپیگیریهای مستمر واحد بهداشت حرفه ای کار ساز

    ایمنی، عوامل زیان آورمحیط کار، مرکز بهداشت:کلمات کلیدی 

  مقدمه 
حفظ و سالمت کارگران که عظیم ترین قشر هر جامعه را تشکیل می دهند هم از جنبه انـسانی و هـم از                     

ن سالمت و فـراهم  امروزه تامی. لحاظ اجتماعی و اقتصادی و نیز از نظر حفظ و ارتقاء نیروی کار اهمیت زیادی دارد    
ساختن امنیت و آسایش کارگران و تطبیق  وضع کار با مقتضیات جسمی و روانی آنان عالوه بر یک وظیفه انسانی ،              
یک احتیاج و شرط الزم جهت انجام کار و فعالیت ثمربخش است و چون درحفظ و ارتقاء نیروی کار و افزایش بازده             

 ).1(رود  بشمار میکارگران دخالت دارد تدبیری اقتصادی نیز 
رعایت اصول و ضوابط حفاظت وایمنی در کارگاه از بسیاری حوادث و بیماریها و معلولیـت هـای ناشـی از           

، وضع و شرایط انجام کار  محیط ، شغلی بسته به نوع کار علل و عوامل بروز حواد ث. کار جلوگیری بعمل می آورد 
) از شغلی به شـغل دیگـر      ( متفاوتست و نه تنها از کاری به کار دیگر          ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد بسیار          و

در غالب موارد یک حادثه معلول چندین علت فنی و یا انـسانی مـی               . بلکه از کارگاهی تا کارگاه دیگر فرق می کند          
ده اند  چون در کشور ما اغلب کارگاهها بویژه کارگاههای کوچک و خصوصی برروی اصول صحیح  بنا نش                ) . 2(باشد  

و شرایط بهداشتی در آنها رعایت نمی شود عوامل نامساعد محیطـی چـون آلـودگی هـوا ،تهویـه نـاقص، حـرارت و                      
در بـروز حـوادث تـاثیر     ) 1جـدول ( رطوبت نامناسب ، نور غیر کافی، سرو صدا، وجود مواد زیان آور در فضا و غیره               

تا )  3( شغلی و مشکالت مرتبط شناسایی علل آن است لذا اولین ومهمترین گام در کنترل حوادث) 2(زیادی دارند   
با شناسایی عوامل زیان آور موجود در محیط کار و برطرف کردن آنها ، از صدمات وارده بـه نیـروی کـار جلـوگیری        

 .شود 

  روش کار 
اشـتی  بر روی کلیه کارگاههای تحت پوشش مرکـز بهد        )  تحلیلی   –توصیفی  ( این مطالعه بصورت مقطعی   

جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده و مصاحبه با کلیه افراد شاغل            . ی سلطان محمد طاهر بابل انجام شد         درمان –
عوامـل زیـان آور مـورد مطالعـه در ایـن بررسـی شـامل                 ) 82شش ماهه دوم سال     ( در این کارگاهها صورت گرفت    

 و رطوبت ، گرد و غبار، گازو بخار ، دود           ، اشعه ، دما   وضعیت نامناسب بدن در حین کار، ابزار کار نامناسب ، ارتعاش            
اندازه گیری این متغیرها بـر اسـاس دسـتورالعملهای کـشوری و امکانـات مرکـز                 . ودمه و عوامل بیولوژیک بوده اند       

  ) .4( درمانی و خانه بهداشت صورت گرفت –بهداشتی 
  نتایج 

 نفـر   69ا مشغول بکـار بودنـد کـه          نفر کارگر در آنه    74 کارگاه مورد بازدید قرار گرفت که        45در مجموع   
 کارگـاه خـانگی     5 کارگاه غیر خـانگی و       40 کارگاه   45از مجموع   . زن بودند   %) 75/6( نفر   5آنها مرد و    % ) 25/93(

همه کارکنان کارگاه تحت پوشش معاینات ادواری و دارای پرونده بهداشـتی در خانـه بهداشـت بـوده انـد و              . بودند  
در بین عوامل زیان آور که بیشترین شیوع را به خـود اختـصاص              . سال قرار داشت    15-64دامنه سنی شاغلین بین     

در حین کار بوده است و عوامل زیان آور دیگردر رده های بعدی قرار داشتند               % ) 72/79(داد وضعیت نامناسب بدن     
، دمـا و رطوبـت       ) %27/20(، ابزار کار نامناسـب      %) 89/41(، صدای نامناسب    %) 54(که به ترتیب شامل گردو غبار     
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و مواجهـه بـا     %) 75/6(، روشـنایی ناکـافی    %) 75/6(، ارتعـاش    %) 45/9( ، گازو بخار  %) 86/14(، دودومه   %) 56/17(

  .)2جدول ( بوده اند %) 75/6(عومل بیولوژیک 
این % 44از کارگران از خطرات و عوامل زیان آور مربوط به کار خود آگاه بودند و تنها               % 92در این بررسی    

  . فراد دارای وسایل حفاظتی بوده اند ا
% 4دیـپلم و  % 44دبیرستان ، % 35ابتدایی و راهنمایی ، % 5/13بی سواد ،  % 5/1از نظر سطح تحصیالت     

  .لیسانس بوده اند % 2فوق دیپلم و 
  .افراد جامعه مورد بررسی عالقمند به اجرای نکات بهداشت حرفه ای و ایمنی بوده اند %7/82حدود 

رعایت نکات ایمنی بامیزان سطح تحصیالت رابطه مستقیم داشت بطوریکه  در جامعـه مـورد نظـر                  میزان  
راهنمـایی و   % 76از تحـصیالت دبیرسـتانی و       % 6/76از دیـپلم هـا و       % 81کاردانهـا و    % 1/90کارشناسها ،   % 3/91

علـت عمـده عـدم    . دانستند از بی سواد ها خود را ملزم به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی می   % 42ابتدایی و فقط    
عدم دسترسـی بـه     % 1/41مشکالت مالی،   % 4/94رعایت نکات بهدشتی و ایمنی در جامعه مورد بررسی به ترتیب            

 % 2/18اعتقاد به بی فایـده بـودن وسـایل ،           %  12مرغوب نبودن وسایل موجود در بازار،     % 1/53وسایل مورد نظر ،     
 .غیره را ذکر کرده اند % 3ه و عدم آگاهی از نوع مناسب وسایل جهت استفاد

  بحث
همگام با افزایش و تشدید مخاطرات حرفه ای امکانات پیشگیری و مبارزه با آنها نیز روز بـه روز توسـعه و             
گسترش می یابد بطوریکه در حال حاضر محیطهای کاری با وجود بکار گرفتن مواد شیمیایی خطرنـاک یـا عوامـل                     

ه محیطهای سالمی تبدیل شده اند که کارگران در آنها تقریبا از سـالمت و طـول                 فیزیکی یا بیولوژیکی پر مخاطره ب     
د که در رسیدن به چنین شرایطی اجرای صحیح قـوانین بهداشـتی از ضـروریات                 عمری مشابه سایر افراد برخوردارن    

ضرورت همه گیری شناسی صدمات و آسیب های ناشی از ناایمنی در کارگاه بایـستی مـورد توجـه قـرار                     . می باشد 
تخصصین م(  گرفته و پیامد های آن که شامل بیماریها ، ناتوانی ، معلولیت و مرگ می باشد با کمک صاحب نظران 

این امور با عزم ملـی و تـدوین دسـتور          )   برنامه ریزان و سایر دست اندرکاران        – مجریان   – کارشناسان   – اساتید   –
تمر و با نگاه رویکردی از طریق واحـدهای مـسئول در ایـن قـسمت انجـام گیـرد و                     العمل و راهکارهای اصولی ومس    

 و پیـشگیری از اتـالف نیروهـای کـار بـا نظـارت               همکاری سیستم درون بخشی وبرون بخشی جهت کاهش نا امنی         
در این مطالعه تقریبا صد در صـد کـارگران بـه نـوعی در معـرض                 .  مستمر بر کارگاهها مورد توجه جدی قرار گیرد       

 % )  72/79(حین کار  مربوط به وضعیت نا مناسب بدن در       عوامل زیان آور محیط کار بوده اند که بیشترین شیوع آن          
رسی های بعمل آمده بیشتر کارگران آنرا ناشی از فراموش نمودن این نکته در حین کار می دانند     می باشد که در بر    

و در بعضی از موارد نیز علت آنرا مواجه نشدن با مشکل خاصی در عدم رعایت وضعیت صحیح تا بحال می دانستند                      
هـای آشـنا بـرای آنهـا ایـن معـضل را             که باید با افزایش آگاهی در این زمینه ، گوشزد کردن مکرر آن و آوردن مثال               

در کارگران یک شرکت فرآوری باریت نـشان داد کـه بـین مشخـصه        ) 5( بررسی سراجی و همکاران     . برطرف کرد   
های ارگونومیکی کار بصورت ایستاده تغییراتی را در مقادیرفشار خون و ضربان قلب در اواسـط شـیفت نـشان مـی                      

اش محیط کار بـر روی بـروز کمـر درد و انجـام حرکـات تکـراری در ایجـاد                دهد و همچنین نشان دهنده تاثیر ارتع      
  همچنین آمار اختالالت  ناشی از کار در امریکا. خستگی زود رس است 

@ @
)* WMsDs ( یکی از موارد تایید کننده چنین مشکلی در نیروهای کار می باشد)6(  

 * Work-related Musculoskeletal Disorders 
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 آگاهی مردم جامعه نسبت به عمل آنها به نکات بهداشتی و ایمنی تفاوت فاحشی داشت                میزان اطالعات و  
که میتوان آنرا به مواردی مثل تالش کارکنان بهداشتی در جهت افزایش آگاهی کارگران ، نداشتن اعتقاد به رعایت                   

اشـتی و ایمنـی ، سـهل        نکات ایمنی مخصوصا در کارگران با سطوح پایین تر ، مشکالت مالی و گرانـی وسـایل بهد                 
انگاری برخی از کارگران در جهت استفاده از وسـایل ایمنـی ، دسـت و پـاگیر بـودن بعـضی از وسـایل حفـاظتی و                      
محدودیت ایجاد نمودن آنها در انجام کار و نیز آموزش غلط و ناکافی در بعضی از مـوارد منـسوب کـرد و همچنـین          

امناسب استفاده می کردند که علـت عمـده آن را ناشـی از مـشکالت                از کارگران در حین کار از ابزار کار ن        % 27/20
اقتصادی می دانند که می توان با اعطاء کمک مالی جهت تهیه وسایل مناسب ، ملزم نمودن کارفرمایـان بـه تهیـه                       

با در این مطالعه میزان رعایت نکات ایمنی        . این گونه وسایل و آموزش به کارگران جهت رفع این مشکل اقدام کرد              
میزان سطح تحصیالت رابطه مستقیم داشت طوریکه افراد با سطح تحصیالت باالتر نسبت به سطوح پایینتر ، بیشتر    

در مطالعه  دکتر هاشمی و همکـاران        . خود را ملزم به رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل حفاظتی می دانستند             
  .دید که در کرمان انجام دادند نیز این رابطه مشاهده گر) 7(

در مطالعه حاضر بعد از وضعیت نامناسب بدن در حین کار ، گرد و غبار از لحاظ شیوع در مرحلـه بعـدی                       
در معادن زغال سنگ دامغـان انجـام داده انـد  بررسـی             ) 8( در پژوهشی که دلخوش و همکاران       %) 54(قرارداشت  

ان آلودگی هـوا در ایـن منـاطق بـسیار فراتـر از              مقدار گرد و غبار زغال انتشار یافته در محیط کار نشان داد که میز             
مقدار مجاز بوده و بدون شک سالمت کارگران مورد تهدید جدی بوده و بایستی برای رفع آلودگی و تامین بهداشت                    

مهمترین و وخیم ترین اثـر بیمـاریزایی سـر و صـدا ایجـاد کـاهش                 . کارگران اقدامات عاجل و موثری را بکار بست         
از عوارض دیگر مواجه بـا      .  که مبتالیان به آن بطور معمول در مراحل اولیه متوجه آن نمیشوند            شنوایی و کری است   

 .سر و صدا ی زیاد افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس و اختالل در خواب و خستگی مـی باشـد       
لوگیری از عـوارض ناخوشـایند      از کارگران در معرض صدای نامناسب بوده اند که برای ج          % 69/41در مطالعه حاضر    

سر و صدای زیاد آموزش کارگران جهت استفاده از وسایل حفاظتی ، کاهش سر و صدای ماشین آالت مولد صدا بـا                      
استفاده از کر کننده ها و دیگر اقدامات کاستن از سر و صدا و نیز وضع مقررات جهت کنترل سرو صدا مورد توجـه                        

پژوهش  جهت پیشگیری از حوادث شغلی و ایجاد ایمنی در محـیط کـار ، آمـوزش                  با توجه به نتایج این      .قرار گیرد   
کارگران در مورد استفاده مناسب از وسایل حفاظتی ،  وضع قوانین و مقررات جهت کنترل عوامل زیان آور محـیط                     

ایل ایمنی و   کار و الزام استفاده ازوسایل حفاظتی جهت کار گران و دادن کمکهای مالی به کارگاهها جهت خرید وس                 
  .)9(استانداردسازی ماشین آالت و محیط کار ضروری بنظر می رسد
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   مشاغل مختلف و برخی عوامل زیان آور مرتبط با آنها-1جدول 

  

 روشنایی شغل
دما و 
 رطوبت

 صدا
گرد 
 وغبار

دود 
 ودمه

دود 
فلزی 
 با دمه

گازو 
مایعات 

خورنده و 
 سوزاننده

اشعه 
مضر یا 
تابش 
 آفتاب

ا عوامل عفونتز
با بیماری 

مشترک انسان 
 و دام

وضعیت نامناسب 
بدن در حین کار 
و نوع ابزار کار 

 نامناسب
 * * *   *   *  کشاورزی

 *  * *  *   *  سمپاشی دستی
 * * *   *     باغبانی

درب ( جوشکاری
 *  * * *   *   )و پنجره سازی

 *   *  * * *   نجاری
 *       *   آهنگری

 *  * * * *  * *  ریخته گری
 *   *    *   مکانیکی

 *   *  *   *  سفالسازی
 * * *   *   *  آجرپزی

 *     *     پخت آهک و گچ
 *     *     مصالح فروشی

 *   *  *   *  موزاییک سازی 
 *     * * * *  سنگبری

چـــوب بـــری در 
 *     * * * *  جنگل

  * *      *   دامداری
ــافی و  قالیبــــــ

 * *    *    *غل مشابه آن مشا

ــسندگی و  ریــــ
 بافندگی نخ

* * *  *     * 

ــسندگی و  ریــــ
 )پشم(بافندگی 

* * *  *   *  * 

رانندگی ماشـین   
 * *  *  * *    آالت کشاورزی

 * * * *  *  * *  دباغی
 *       * *  ماهیگیری

ســــوزن دوزی و 
 ترمه دوزی

*         * 

 * * *        میوه چینی
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  1382فراوانی عوامل زیان آور در کارگاههای تحت پوشش مرکز بهداشتی، درمانی سلطان محمدطاهر بابل سال . 2جدول 

  
شاغلین در کارگاههای غیرخانگی  شاغلین در کارگاههای خانگی

 )سال(

تعداد کارگاه دارای عوامل 

 زیان آور

            گروه سنی شاغلین در معرض خطر   

  

 عوامل زیان آور
 غیرخانگی خانگی <65 15- 64 >15 < 65سال  15-64سال   > 15سال 

  فیزیکی 

  صدا

  ارتعاش

  روشنایی

  اشعه

 دما و رطوبت

  

-  

-  

-  

-  

-  

  

-  

-  

3  

-  

1  

  

-  

-  

-  

-  

-  

  

-  

-  

-  

-  

-  

  

31  

5  

2  

15  

12  

  

-  

-  

-  

-  

-  

  

-  

-  

2  

-  

1  

  

17  

4  

4  

8  

6  

  شیمیایی

  گردوغبار

  گاز و بخار

  دود ودم 

  

-  

-  

-  

  

5  

-  

-  

  

-  

-  

-  

  

-  

-  

-  

  

35  

7  

11  

  

-  

-  

-  

  

5  

-  

-  

  

16  

4  

5  

  ارگونومیک

  وضعیت نامناسب 

  بدن در حین کار

  ابزار کارنامناسب

  

-  

  

-  

  

5  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

54  

  

14  

  

-  

  

-  

  

4  

  

2  

  

27  

  

13  

  -  -  -  5  -  -  -  -  بیولوژیک

  
  منابع 

  55ص1372بهداشت کار، انتشارات چهر ، .    حلم سرشت پ ، دل پیشه ا -1
 ،  1351بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث کار ،انتشارات دانشگاه مشهد ، اردیبهـشت              .  ر دکتراشراقی   -2

   187ص 
، زمان پور ع ، بررسی اعمال ناایمن در بین کارگران کارخانه ریخته گری  گدازان همدان در . 1محمد فام    -3

   51-56) : 1 (9، 1381 ، مجله علوم پزشکی همدان ، 1379سال 
 انتشارات وزارت بهداشت درمان و امـوزش  - بهداشت حر فه ای   –آموزشی بهورزی   مجموعه درسی دوره     -4

   3 -19 ص 1379 –پزشکی 
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بررسی برخی از نشانه های فیزیولوژیـک در کـارگران یـک شـرکت فـرآوری                 . 1نسل سرجی ج ، اعالیی       -5

   51-58ص :  39  1379باریت از دیدگاه مهندسی فاکتورهای انسانی  مجله طب و تزکیه ،
   1382 ، پاییز 13پیام ارگونومیک ، نشریه داخلی ، شماره  -6
بررسی میزان آگاهی و استفاده کارگران جوشکار درب و پنجره ساز از وسایل    . هاشمی نژاد  ن، نیکیان ی        -7

   28 -32): 1(2 ،  1373 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،–حفاظت فردی در کرمان 
ارذرات زغال انتشار یافته در هوای محـیط کـار دو معـدن زغـال               بررسی مقد . دلخوش م ، سیف آقایی ف        -8

   123-127 ، ص 3-4 شماره 1382مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی سمنان ، . سنگ دامغان 
 ، چاپ   3، درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی کلیات خدمات بهداشتی          ) مترجم  . ( شجاعی تهرانی ح   -9

  72، ص 1377دوم ، 
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