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مقدمه

وبالیا  حوادث  که  آنجا  از  و  است  بالخیز  کشوری  ایران 

مدیریت  شــود،  می  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  مانع 

بحران و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران در سازمان های 

دانشگاه  ایمنی  این  رأس  در  که  است  ضــروری  مختلف 

مختلف  حوادث  و  بالیا  در  دارند.  قرار  بهداشت   خانه  و 

مخاطرات  ترتیب،  به  مخاطرات  وقوع  احتمال  بیشترین 

و  آب  مخاطرات  زمین(،  رانش  )زلزله،  شناختی  زمین 

و  گرد  شدید،  سرمای  و  گرما  )طوفان،گردباد،  هوایی 

خاک(، مخاطرات زیستی اپیدمی )هجوم جانوران موذی 

ومخاطرات انسان ساز )آتش سوزی و...( بوده اند. عدم 

از  یکی  می تواند  بالیا  در  عملکرد  ایمنی  نکات  رعایت 

در  خدمات  ارایه  کیفیت  کاهش  یا  مشکالت  اصلی  علل 

محل کار باشد. بهورزان به عنوان یکی از ارکان اساسی 

ارایه خدمات بهداشتی در سیستم، شایسته برخورداری 

ایمن  محیطی  در  زندگی  و  سالمتی  سطح  بیشترین  از 

هستند. رعایت  اصول ایمنی بهورزان در بالیا، مسؤولیت 

بزرگی است که نیازمند تعهد و مشارکت کامل مجموعه 

گسترده ای شامل دولت، سازمان های ملی و بین المللی 

است و باید از اولویت های اساسی سالمت همگانی باشد.

پس الزم است با برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط و 

ارایه آموزش های صحیح به بهورزان و ایجاد تغییر مثبت در 

باورها و رفتارهای شغلی محل کار امن و سالم را به بهورزان 

نویدبخش  ایمن،  فضایی  و  مفید  تجارب  تا  کنیم  هدیه 

آینده ای بهتر برای بهورزان عزیز کشورمان باشد. 

اهداف کلی برنامه 

حفظ و ارتقای سطح سالمتی بهورزان . 1

پیشگیری ازبیماری های حرفه ای، بیماری های ناشی . 2

از تماس های شغلی، حوادث و سوانح ناشی ازکار 

بخش . 3 رضایت  تطابق  و  انسانی  نیروی  با  کار  تطبیق 

فیزیولوژیکی و روانی کار با انسان 

راه های رسیدن ایمنی عملکرد بهورزان در بالیا 

وسایل، 	  از  صحیح  استفاده  نحوه  زمینه  در  آمــوزش 

امکانات و تجهیزات و آشنایی با آخرین دستورالعمل های 

ایمنی عملکردی

ارزیابی وضعیت ایمنی عملکردی  بهورزان و ارتقای 	 

آمادگی عملکردی خانه بهداشت 

انتظارمی رود خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

اهداف آموزشی

ایمنی عملکرد بهورزان دربالیا را شرح دهند.

فاطمه نظری

مـدیــرآمــوزشـگـاه بــهــورزی
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

آرزو صوفی

کـارشنـاس مـرکـز بـهـداشـت 
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

دکترمحمدرضا جویا

رئیس اداره کاهش خطربالیا وحوادث 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ایمنی عملکرد بهورزان دربالیا
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رعایت اصول بهداشت فردی در محل انجام کار بویژه 	 

شست وشوی مرتب دست ها 

استفاده از لباس فرم در محل کار 	 

شست وشوی مرتب ومنظم لباس های مربوط به محل کار 	 

بدنی 	  نامناسب  وضعیت های  در  کار  انجام  از  پرهیز 

)استفاده از میز و صندلی استاندارد در محل کار(

ارزیابی 	  امن،  محل  در  خدمات  ارایــه  محل  استقرار 

آسیب  درصورت  بهداشت  خانه  غیرسازه ای  و  سازه 

حوادث  در  ویژه  به  مختلف  اماکن  و  ساخت ها  زیر  به 

ساخت  انسان  حوادث  و  زلزله  یا  سیل  مانند  طبیعی 

مانند آتش سوزی و... .

برای 	  نیاز  مورد  تجهیزات  و  امکانات  ساختن  فراهم 

ارایه خدمات در صورت آسیب به وسایل و تجهیزات 

با  برخورد  شرایط  در  تأثیرگذار  عوامل  با  تطبیق  برای 

بالیا، ارتقای سالمت یک رویکرد جامع جهت ایمن سازی 

عملکرد و رفتارهای حفاظت از سالمت و کاهش خطرات 

ناشی از عملکرد صحیح در مواجهه با بالیا برای بهورزان 

در سیستم بهداشتی است.

ارزیابی وضعیت ایمنی آمادگی عملکردی  بهورزان 
شامل  بهداشت  خانه  عملکردی  آمادگی  ارتقای  و 

موارد زیر است:
آشنایی با سازماندهی و ساختار کمیته بهداشت کار 	 

گروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل

وجود برنامه آمادگی در برابر بالیا وحوادث و بازبینی 	 

هر6 ماه یکبار

شناسایی 	  و  ــازه ای  س غیر  ــ  ــازه ای  س خطر  ارزیــابــی 

مخاطرات منطقه

اقدام های کاهش خطر سازه ای- غیرسازه ای	 

پیگیری پوشش بیمه در برابر مخاطرات خانه بهداشت	 

هماهنگی درون و برون بخشی	 

آمادگی اطفای حریق	 

تمرین و مانور آمادگی و ثبت درس آموخته با توجه به 	 

برنامه پاسخ به بالیا

فرماندهی صحنه عملیات پاسخ در مخاطرات	 

ارتباطات و هشدارهای اولیه در شرایط اضطرار	 

ذخیره تجهیزات و وسایل فنی و فردی در بحران ها	 

اصــول  رعــایــت  ــرای  ب ــازی  س توانمند  راهــبــردهــای 
اساسی ایمنی در محل کار شامل: 

برنامه ملی خود مراقبتی. 1

برنامه جامع دروس آموزشی درمجموعه های آموزشی و . 2

بلوک های ویژه دانش آموزان بهورزی و دستورالعمل 

کشوری وزارت 

پیشنهاد ات

سرفصل  عنوان  بهورزان دربالیابه  عملکرد  ایمنی  مبحث 

طی  در  بهورزان  آموزشی  بلوک  به  مربوط  آموزش های 

دوره 2 ساله دانش آموزی اضافه شود.

نتیجه گیری

اصواًل  و  بوده  مهم  و  حساس  بسیار  مشاغل  از  یکی  بهورزی 

با رعایت و توجه به نکات اصولی می توان به حل بسیاری از 

مشکالت پیش رو پرداخت. از سوی دیگرمی توان با افزایش 

سطح اطالعات و آگاهی، دانش و شناخت بهورزان و از همه 

عملکرد  افزایش  به  نسبت  بالیا  در  صحیح  مدیریت  مهم تر 

و  اطالعات  داشتن  کــرد.  کمک  بالیا  در  بهورزان  صحیح 

در  بــهــورزان  عملکرد  نحوه  ســازی  اصولی  دربــاره  آگاهی 

صحیح  مدیریت  و  عملکرد  سازی  مطلوب  به  می تواند  بالیا 

برنامه های بهداشتی بویژه در بالیا کمک شایان توجهی کند.

دستورالعمل برنامه)SARA (  ایمنی سازه ای، غیرسازه ای، عملکردی وزارت بهداشت	 
خدمات سطح اول در مناطق شهری روستایی	 
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