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بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های منتخب
 -1سید محمد رضا مشکاتی -2 ،فاطمه زارع زاده -3 ،سید محمد هادی مشکاتی
 -1فوق لیسانس بهداشت حرفه ای ،سازمان تامین اجتماعی
 -2لیسانس زبان
 -3دکترای مهندسی عمران
چکیده
زمینه:ارایه خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ها از جمله وظایف واحدهای ایمنی و بهداشت در کارگاه ها است که توسط افراد در رده های مختلف ارایه می گردد .این بررسی به وضعیت فعالیت های واحدهای مذکور
در  50شرکت منتخب پرداخته است .هدف طرح ،بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های منتخب است که بر اساس موازین علمی انجام گرفته است.
مواد و روش ها :مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری شرکت های منتخب  50تا  500نفر در سطح کشور در سال  1392است که به صورت تصادفی 50 ،نمونه انتخاب گردیده اند.
روش انجام کار شامل مطالعه میدانی ،تهیه و تدوین ،ارسال ،تکمیل چک لیست ،جمع آوری داده ها ،تجزیه تحلیل و پردازش اطالعات و ارایه نتایج است.
یافته ها -1 :میانگین و انحراف معیار درصد امتیاز  82.2و  9.07است
 -2باالترین و پایین ترین درصد امتیاز کسب شده توسط شرکت ها  100و  41.8است.
 -3باالترین و پایین ترین درصد موضوعی  93و  56.9است.
نتیجه گیري -1 :باالترین درصد موضوعی با  93درصد به وضعیت حفظ و نگه داری پرونده ها ،وضعیت حضور کارکنان در جلسات هماهنگی ارگان ها ،وضعیت رطوبت ،پی گیری تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و
مصوبات آن ،وضعیت تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارگران و وضعیت انجام معاینات قبل از استخدام با  92درصد و پایین ترین درصد موضوعی ارسال گزارش فعالیت ماهانه مصرف دارو ،وجود برنامه زمان بندی فعالیت ها و
وضعیت ارسال گزارش و عودت نسخه دوم فرم ارجاع فوری ( 62 ،56.9و  )62.9درصد است.
 5 -2شرکت با  100درصد باالترین و  5شرکت با  53.1 ،43.8 ،43 ،42 ،41.8پایین ترین امتیاز را کسب نموده اند.
واژه هاي کلیدي :بهداشت حرفه ای ،ایمنی ،شرکت

یافتههایپژوهشوجداول

مقدمهوبیانمسئله
بر اساس قوانین موجود ارایه خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ها از وظایف کارفرمایان
محسوب می گردد و در صورت بروز رخ دادهای غیر مترقبه مانند حوادث و بیماری های شغلی مسوولیت
به عهده آنها است .ارایه خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ها توسط افراد مختلف در رده
های مختلف ارایه می گردد.
اجزای مثلث برنامه ایمنی و بهداشت شامل همکاری و مساعدت کارگر ،کارفرما و مسوول ایمنی و
بهداشت حرفه ای است.
برنامه فوق شامل موارد مختلف و متنوعی نظیر برنامه های ایمنی (ساختمان ،حمل ونقل ،ابزار
وماشین آالت ،عالیم اخباری و هشدار دهنده ،فردی و ،)..بهداشت حرفه ای (عوامل فیزیکی ،شیمیایی،
بیولوژیکی ،ارگونومی ،روانی) ،سالمت شغلی (معاینات و پرونده های پزشکی ،دارو و تجهیزات پزشکی)،
آموزش ،بهداشت محیط و..است.
تعامل و ارتباط با مدیریت و سازمانها و ارگان های مرتبط مانند مرکز بهداشت ،تامین اجتماعی،
اداره کار ،محیط زیست و...نیز در اجرای موثر برنامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با توجه به مسایل پیش گفت ،این بررسی به وضعیت فعالیت واحدهای مذکور در  50شرکت
منتخب پرداخته است .هدف طرح ،بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های منتخب
است که بر اساس موازین علمی انجام گرفته است.

روشبررسی
مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری شرکت های منتخب  50تا  500نفر در سطح
کشور در سال  1392است که به صورت تصادفی 50 ،نمونه انتخاب گردیده اند.
روش انجام کار شامل مطالعه میدانی ،تهیه و تدوین چک لیست با  50سوال مختلف ،هماهنگی و
توجیه ،ارسال آن به واحدها ،تکمیل توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای و جمع آوری داده ها ،تجزیه
تحلیل و پردازش اطالعات و ارایه نتایج است.
نتایج حاصل در برنامه های نرم افزاری  Access ، Excelو  SPSSمورد تجزیه ،تحلیل و
پردازش قرار گرفت.

 -1میانگین و انحراف معیار درصد امتیاز  82.2و  9.07است.
 -2باالترین درصد موضوعی با  93درصد به وضعیت حفظ و نگه داری پرونده ها ،وضعیت حضور
کارکنان در جلسات هماهنگی ارگان ها ،وضعیت رطوبت ،پی گیری تشکیل کمیته حفاظت فنی و
بهداشت کار و مصوبات آن ،وضعیت تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارگران و وضعیت انجام معاینات
قبل از استخدام با  92درصد و پایین ترین درصد موضوعی ارسال گزارش فعالیت ماهانه مصرف دارو،
وجود برنامه زمان بندی فعالیت ها و وضعیت ارسال گزارش و عودت نسخه دوم فرم ارجاع فوری (62 ،57
و  )63درصد است.
 5 -3شرکت با  100درصد باالترین و  5شرکت با  53.1 ،43.8 ،43 ،42 ،41.8پایین ترین امتیاز را
کسب نموده اند.
نمودار درصد وضعیت امتیاز شرکت ها

بحثونتیجهگیری
 با بررسی و تجزیه تحلیل موضوعی موارد مرتبط با معاینات وپرونده پزشکی ،تعامل با مدیریت ،ایمنی و بهداشت حرفه ای،
 ،بهداشت محیط ،دارو و تجهیزات فنی ،تعامل با سازمان ها ،آموزش و
زمان بندی و اجرای برنامه به ترتیب حایز باالترین امتیاز هستند.
 متاسفانه موارد با اهمیت نظیر برنامه ریزی و اجرای برنامه ،آموزش25تا50 50تا75 75تا100
و تعامل با سازمانها کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند.
 موارد با پرداخت هزینه مانند معاینات ،ایمنی و بهداشت حرفه ای از باالترین امتیاز برخوردار است. موضوعات با امتیاز کسب شده پایین با کمترین هزینه قابل افزایش است.نمودار درصد وضعیت امتیاز بر اساس موضوعات مختلف
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منابع
 .1قانون کار جمهوری اسالمی ایران
 .2قانون تامین اجتماعی
 .3چک لیست طراحی شده گروه بهداشت حرفه ای و طب کار تامین
اجتماعی

نشانی دبیرخانه :یزد ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،گروه بهداشت حرفه اي
www.SID.ir

 20-21خرداد ماه 1394

مدیریت

برنامه

کد مقاله284 :

