
 حادثه شغلی چیست ؟ بیماری  شغلی و 
 نقش سیستم های مدیریت ایمنی و سالمت شغلی در افزایش بهره وری سازمان   
 
 
 

بیماری شغلی به بیماری گفته می شود که در اثر مواجهه با عوامل زیان آور در محیط کار ایجاد می گردد .  

روانی و... باشد . مواجهه با این عوامل  ، عوامل زیان آور می تواند شیمیایی ، فیزیکی ، ارگونومی ، بیولوژیکی 

کاهش بینایی و یا شنوایی ، بیماری های    سرطان ها ،از قبیل بیماری های ریوی ، بیماریهایی میتواند 

 بیماری های عروقی را ایجاد نماید .  ، اسکلتی و عضالنی ، افزایش فشار خون 

حوادث شغلی یا حادثه ناشی از کار به حادثه ای گفته میشود که در حین انجام وظیفه ایجاد شده و باعث  

 جراحت ، از کار افتادگی و یا مرگ میگردد . 

در اثر بیماری شغلی و یا   ی جهانی )مندرج در پایگاه داده های سازمان بین المللی کار ( براساس آمارها

مرگ ناشی از بیماری  میلیون مرگ در جهان  اتفاق می افتد که در این میزان     2.3ساالنه   ،حوادث شغلی  

های ناشی از کار  همچنین  با توجه به حوادث و بیماریهای شغلی شش برابر حوادث ناشی از شغل می باشد . 

بار اقتصادی ناشی از روزهای کاری از دست رفته مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی   ، تخمین زده شده است

من بهداشت حرفه ای و  جبه گفته عضو انرا تشکیل میدهد .  جهانداخلی درصد از تولید ناخالص  4 تقریبا  

ن سازمان تامین  یهمچن  شغل می باشند .درصد از شاغلین دچار بیماری های ناشی از  30ایمنی کشور 

حوادث   دچار از کارافتادگی یا مرگ براثر   1400کارگر در سال  5508اجتماعی اعالم کرد در سال گذشته 

   شغلی شده اند .

میگذارد .  ر کارکنان و خانواده های آنها بشغلی و یا حوادث شغلی اثرات منفی عمیقی بروز بیماریهای 

کاهش بهره وری فرد  و نتیجتا سازمان ، هزینه های بسیاری را به سیستم بهداشت و  بطوریکه عالوه بر 

 درمان وارد می سازد. 

نچه گفته شد از آنجا که مهمترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن می باشد ، نقش سیستم  آبنابر بر 

قرار داده و با روشهای کنترلی و  هایی که بتواند ایمنی محل کار و سالمت افراد را مورد ارزیابی و پایش  

بسیار حایز اهمیت می باشد . سازمان   ، سازمان را حفظ نماید  ایمنی و سالمت  نیروی انسانی ،   پیشگیرانه

  بتوانند کارکنان خود را نسبت به مخاطرات آگاه سازند ، نخستین و موثرترین گام را برداشته اند .  هایی که 

،  نسبت به خطرات  فاکتور کلیدی تلقی میگردد . زیرا کارکنان آگاهیک ان عنو بهمشارکت کارکنان همچنین 

عالوه   .و آثار مطلوبی در بعد بهره وری ایجاد کنند داده  پیشنهاد   نیز میتوانند بهترین راه حل های عملی را

و  نماید  شناساییپیش بینی و  و یا حادثه شغلی را  بیماری    وثر در ایجاد براین سازمان می بایست عوامل م

که توانسته اند سیستم  های مدیریت ایمنی  و   سازمان هایی   نسبت به حذف و یا  اصالح آن گام بردارد . 

در ارائه  خدمت و یا محصول توفیقات بسیاری را  مد برقرار نمایند ، آ سالمت شغلی را به صورت موثر و کار
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