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نقشه راه  مهندسي بهداشت
سعیده عندلیب*
يكي از اهداف
خدمات مهندسي بهداشت ،حذف عوامل
زيان آور بیش از حد مجاز در محيطهاي كاري
شامل انواع مواد شيميايي ،سرو صدا و ...و در
نتیجه پيشگير ي ا ز و قو ع و يا كا هش
بيماريهاي شغلي است .براساس آخرين
گزارش سازمان بینالمللی كار( ،)ILOحدود
 4درصد از سرانه توليد ناخالص ملي()GDP
نتيجه يك مطالعه اقتصادي از سوی
مد ير يت ا جر ا يي بهد ا شت و ا يمني
ا نگلستا ن ( H e a l t h & S a f e t y
 )Ex ecu tiveدر سال  ،2017نشان
م
يدهد ،هزينه ساالنه مربوط با بيماريهاي
شغلي
در
سال
2
برابر حوادث ناشي از كار
است .مطابق اين بررسي هزين ه جراحتها و
بيماريهاي شغلي مصروف طي سالهاي
 2015و  14/9 ،2016ميليارد پوند بوده كه
از اين ميان  9/7ميليارد پوند هزينههاي
ساالنه مربوط به بيماريهاي مرتبط با شغل
و  5/3ميليارد پوند هزينههاي مرتبط با
جراحتهای مرتبط با كار است .اين در حالي
است كه در كشور ما گز ارش د قيقی از
هزينههاي ناشي از حوادث ،جراحتها و
بيماريهاي شغلي در دسترس نیست .این
گزارش اهميت خدمات مهندسي بهداشت
شامل شناسايي عوامل زيان آور محيط كار و
منابع انتشار ،ارزيابي ميزان مواجهه شغلي با
عوامل زيان آور و مشاركت در طرح و اجراي

صرف هزينههاي (مستقيم وغير مستقيم)
بيماري شغلي و حوادث شغلي ميشود.
بيمار يهاي شغلي ،علت عمده مرگ و
ميرهاي مرتبط با كار در جهان است و از
ساالنه  2/34ميليون مرگ شغلي ساالنه،
 2/02ميليون مرگ بر اثر بيماريهاي مرتبط
با كار و  321هزار مرگ مرتبط با حوادث
شغلي است.

كنترلهاي فني ،مهندسي و مديريتي ،برای
كاهش بيماري شغلي ،در صنايع را بخوبي
بيان ميکند.
از آنجا
كه
ت
وسعه
خ
دمات تخصصي
بهداشت،
ه
مانند
ت
وسعه
ديگر
خ
دمات -
عمليات ،نيا زمند استقرار نظام مد يريت
يكپارچه در سراسر شركتها  -مناطق و
طر حهاي صنعت نفت ا ست ،اداره كل
اچاسای وزارت نفت از سال  ،94با مشاركت
و ا هتما م و يژ ه متخصصا ن بهد ا شت
مديريتهاي ا چا سای وز ارت نفت،
شركتهاي ملي نفت ،گاز ،پااليش و پخش و
پتروشيمي ،همچنين سازمان بهداشت و
درمان ،تبيين الزامهای مشخص ،تدوين
روشهاي اجرايي مرتبط با الزامها ،به روزآوري
شا خصها ي عملكر د ي  ،ا يجا د نظا م
گزارشگيري هدفمند ،سنجش و ارزيابي
مستمر را در دستور كارقرار داده و با جديت و
سرعت عمل در مسير استقرار نظام مديريت
بهداشت صنعت نفت همت گماردند.

تثبيتالزامهاورسيدنبهمفاهيم
مشتركنظاممديريتبهداشتبا
الگوگيري ازساختار عملكردي
مشابه درشركتهاي نفتي عضو
OGPبود كه تصوير شبكهاي ،الزامها
را بخوبي بيان کرده است .در حال
حاضر،الزامهاینظاممديريتبهداشت
صنعت نفت نيزهمانند شركتهاي
نفتيعضو،OGPشامل8عنصراصلي
است كه روند رو به توسعه آن در 4
سطح زمينهسازياستقرار،بهبودروند
گزارش گيري ،استقرار سيستم و
پشتيبانيسيستمازطریقيكفرايند
بهبودمستمرترسيمشدهاست.
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كميتهتخصصيمهندسيبهداشتوزارتنفت

ايجاد نظم ،همسويي و برقراري وحدت
رويه در طر حريزي و اجراي امور تخصصي از سوي
مسئوالن بهداشت در كميتههاي تخصصي
مهندسي بهداشت وزارت نفت ،كميتههاي بهداشت
ستادچهار شركت اصلي و مديريت سالمت
س
ازمان بهداشت و درمان در شركت ،مناطق و طرحهاي
زيرمجموعه ،همواره زمینه سرعت بخشي در
عملكرد شركتها و بهبود روشهاي جاري را فراهم
کرده است .به عنوان يك تجربه موفق در استق
رار نظام مديريت مهندسي بهداشت صنعت نفت كه
همواره در مسير بهبود و توسعه قرار دارد ،به ا
جمال ،مسير تدوين نقشه راه مهندسي بهداشت وزارت
نفت از سال  1394تا افق 1400تشريح شده است:
گام بعدي،
مقايسه عملكرد
بهداشتي ص
نع
ت
نفت با عملكرد
متناظر در
شركتهاي نفتي
ع
ضو  ،OGPتحليل
نيازها و فضاهاي
خال
ي
(s
Analysi
)GapandNeed
و برنامهريزي برا
ي
ر
فع
چالشهاي
ش
ناسايي شده سال
1394بود كه تهيه
م
س
تن
دا
ت مو رد ني
از شامل را هنما،
رو
ش
اج
راي
ي ،دست
ورعمل ،بخش نامه
و چك ليس 
تهاي
ت
خ
ص
ص
ي
ن
تی
جه آن
بود.

