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با شعار محیط کار ایمن و سالم

همایش روز جهانی ایمنی و سالمت کار برگزار شد

 تشهبیدرا یدرا

 154هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

دکتر شریعتی ،ارائه خدمات سالمت به نیروی کار در محیط کار را

کار وزارت بهداشت ،توانسته در حوزه سالمت محیط کار اقدامات

موجب رونق اقتصاد کشور دانست

شایستهای انجام دهد بهطوریکه در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰

همایش روز جهانی ایمنی و سالمت کار ،با شعار محیط کار ایمن

نفر نیرو در این زمینه به کار گرفتهشده است.

و سالم درگرو بهینهسازی اطالعات ایمنی و سالمت کار و با تأکید

وی گفت :کار جوهر حرکت زندگی بشر است انسانی که کار میکند

بر ضرورت ارائه خدمات سالمت در محل کار و همچنین تقدیر از

طبیعتاً در معرض خطرات بسیاری است و سالمت و ایمنی نخستین

پیشکسوتان این حوزه ،روز یکشنبه  10اردیبهشت  96در تاالر امام

مشخصه برای تداوم هر کار است.

بیمارستان امام خمینی برگزار شد.

دکتر شریعتی بابیان اینکه ،شبکههای بهداشتی تحت پوشش دانشگاه

دکتر محمد شریعتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در

علوم پزشکی تهران صددرصد فعال هستند ،اظهار کرد :آمارهای اخیر

این همایش گفت :ایمنی و سالمت کار نیازمند ارائه خدمات درمانی

دانشگاه نشان میدهد که  39درصد مراجعان به شبکههای بهداشتی

در محل کار برای نیروهای کار کشور است.

ما مردان هستند و این یعنی ما در ارائه خدمات سالمت مشکلداریم.

وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری حوزه سالمت محیط

به دلیل اینکه مردها وقتی برای مراجعه به پایگاههای بهداشتی ندارند

اطالعات و کیفی سازی محیطهای کار امری ضروری است .آموزشهای
الزم در این زمینه باید منجر به تولید محتوا شود تا بهداشتکار در
سطح مطلوب دیده شود.
این نماینده مجلس گفت :مشاغل سخت و زیانآور نیازمند توجه
هستند و با تبادل تجارب در این بخش ،کار شایسته انجام خواهد گرفت
یعنی چگونه پرهیز کنیم از اتفاقاتی که نیروی کار ما را تهدید میکنند.
سپس ،دکتر خسرو صادق نیت رئیس مرکز سالمت محیط و کار
وزارت بهداشت ،گفت :زندگی شرافتمندانه نیازمند حفظ سالمت است
و این شاخص برای توسعه کشور حیاتی است ،اما هرچند این موضوع
بر همه روشن است ،لیکن توجه به آن جدی نیست.
وی افزود :پیشگیری از بروز بیماری به علت دوراندیشی کمتر موردتوجه
بوده است ،اما خوشبختانه بحث سالمت در سالهای اخیر موردتوجه
ویژه قرار گرفته بهطوریکه در بازه  ۳ساله از سال  ۹۳تا حد زیادی
کمبود نیرو در حوزه سالمت و ایمنی کار جبران شده است.
باید خدمات سالمت و بهداشت در محل کار به آنها ارائه شود.

رئیس مرکز سالمت و محیط کار بابیان اینکه ،بیش از  ۲هزار بازرس

وی ادامه داد :فعالسازی بیشاز پیش طب کار در محیط کار بسیار

بهداشت در حوزه طب کار در بخشهای دولتی فعالیت میکنند گفت:

حائز اهمیت است چون ارائه خدمات سالمت به نیروی کار موجب

تجهیز بازرسان بهداشت حرفهای و محیط به سیستم پرتال توانسته تا

رونق اقتصادی کشور خواهد شد.

حد خوبی از بروز حوادث در محیط کار جلوگیری کند.

در ادامه ،دکتر علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسالمی گفت:

در ادامه ،پیام دکتر هاشمی وزیر بهداشت و دکتر علی ربیعی وزیر

برای رسیدن به ایده آلهای سالمت و ایمنی محیط کار باید محتوای

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز جهانی ایمنی و سالمت

آییننامهها در این حوزه بازنگری شود.

کار ،توسط مجری برنامه قرائت شد و از پیشکسوتان این حوزه تقدیر

وی گفت :بهداشتکار ازجمله نیازهای هر نیروی کار است و بهینهسازی

به عمل آمد.
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