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هشدارمعاوندرمانسازمانتامیناجتماعیوزارت بهداشت

افزایش آمار مرگ ناشی از مواجهه با موادخطرناک در محیط کار 
 لیال شاهی

سپید:هر ساله همزمان با روز جهانی ایمنی و سالمت کار مسئوالن کشور 
به ارائه آمار و ارقامی از وضعیت حوادث ناشی از کار می پردازند. 
حوادثی که تهدید جدی برای تولید و اشتغال کشور محسوب شده و 
باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. براساس گزارش 
سازمان بین المللی کار )ILO( حدود 98 درصد حوادث ناشی از کار 
قابل پیشگیری است. در کشور ما نیز آمارمختلفی از وضعیت مرگ و 
حادثه ناشی از کار گزارش می شود به طوری که طبق آخرین اعالم 
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، براساس آمار 6 ماهه اول سال 
95، حدود هشت هزار و 550 حادثه شغلی در محیط های کاری 
بوقوع پیوست که 97/5 درصد حادثه دیدگان مرد و مابقی زن هستند.

آنطور که همتی می گوید: »65 درصد حوادث ناشی از کار در محیط 
های کاری به علت بی احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی است.«وی 
با بیان اینکه 80 درصد کسانی که دچار حادثه ناشی از کار شدند مردان 
لطمه می  آنان  به معیشت  این موضوع  یقین  به طور  متاهل هستند که 
زند، توضیح می دهد: »علت بسیاری از این حوادث به دلیل استفاده کردن 

از وسایل بی حفاظ، نبود آموزش و استفاده از وسایل معیوب است.«
وی همچنین به نتیجه حوادث ناشی از کار اشاره کرده و می گوید: 
»حدود 64 نفر معادل هشت دهم درصد از این رخدادها منجر به مرگ 
شد، 195 نفر معادل 3/2 درصد افراد از کارافتاده جزئی و کلی و هفت 

هزار و 730 نفر معادل 90 درصد به بهبودی کامل می رسند.«
همتی با بیان اینکه هر فوت ناشی از کار، معادل هفت هزار و 500 
روز کار از دست رفته است،  ادامه می دهد: »همچنین 568 نفر معادل 
6/6 درصد نیز غرامت نقص عضو دریافت کردند.« وی به اهمیت نقش 
پیشگیری از این حوادث اشاره کرد ومی گوید: »اگر در زمینه ایمنی و 
بهداشت حرفه ای کار کنیم، 2/2 تا 5 برابر بازگشت سرمایه را به همراه 
خواهد داشت.« معاون درمان سازمان تامین اجتماعی می افزاید: »900 
هزار مرگ ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط کار گزارش شده 

است که آمارها افزایش این موضوع را نشان می دهد.«
وی در ادامه به ایجاد خانه های بهداشت کارگری به استناد اصل 29 
قانون اساسی برای کارگاه های 50 تا 500 نفر در سال 66 نیز اشاره کرد و 
توضیح می دهد: »این خانه های بهداشت با هدف تامین سالمت کارگران، 
ایجاد رفتارهای مناسب در محیط کار و سالم سازی این محیط ها فعال 
شد. اکنون یک هزار و 540 خانه بهداشت کارگری در کشور فعال است 
که یک هزار و 437 بهداشت یار شاغل در آنها مشغول فعالیت است و 
358 هزار کارگر را تحت پوشش دارند.« خسرو صادق نیت مدیرکل 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز بر پیشگیری از حوادث ناشی از کار تاکید کرده و می گوید: »هفت 
تا هشت سال گذشته شاهد بیماری بودیم که شاید در کشورهای بسیار 
ضعیف و کمتر توسعه یافته از نظر مالی و پزشکی بیشتر رخ می داد و 
متاسفانه کمتر به این موضوع پرداخته می شود، این بیماری سیلیکوزیس 
است که در نهایت پس از شیوع در کمتر از 6 ماه تا یکسال منجر به 
مرگ فرد می شود و تنها راه درمان آن نیز جایگزینی ریه و قلب است 
که بسیار هزینه بر است.« وی ادامه می دهد: »چند سال گذشته تعدادی 
از جوانان کشور به این بیماری مبتال شدند و متاسفانه تعدادی از آنها 
فوت کردند.« وی همچنین به فلج شدن پنج نوجوان از ناحیه دست و پا 
بخاطر استفاده از حالل های ناشی از یک نوع چسب صنعتی در کشور 

نیز اشاره کرد و توضیح می دهد: »بسیاری از این بیماری ها و حوادث 
قابل پیشگیری است و می توان جلوی آنها را گرفت.«

باالیی در  بسیار  توان  نظر علمی  از  ایران  اینکه  بیان  با  نیت  صادق 
منطقه و خاورمیانه دارد، می افزاید: »یک مورد مواجهه و کاهش شنوایی 
ناشی از صورت قابل شناسایی است اما اگر در محیط کار فردی با این 
مشکل روبه رو شود دیگر قابل برگشت نیست پس چه بهتر که در این 
زمینه پیشگیری شود.« وی ادامه می دهد: »امسال تجهیزات بسیار مناسب 
و پیشرفته ای برای کارشناسان بهداشت حرفه ای در کشور تهیه شده 
است تا از این طریق نظارت بیشتری بر فعالیت های شغلی داشته باشند.« 
وزیر بهداشت نیز در پیامی  به مناسبت روز جهانی ایمنی و سالمت 
کار معتقد است که کار شایسته تنها با برقراری و توسعه محیط های کار 
سالم، ایمن و حذف و کنترل عوامل و مخاطرات تهدیدکننده سالمت 
قابل حصول است. وی می گوید: »حرکت به سوی بهبود ایمنی و سالمت 
کار در کارگاه های کشور، شرایط کاهش حوادث و بیماری های شغلی 
بررسی های صورت گرفته در سطح  ادعا  این  فراهم می کند. شاهد  را 
جهان است و به عنوان نمونه می توان به آمار بار بیماری و مرگ ناشی 
از کار در سال های گوناگون اشاره کرد که نشان می دهد در سطح جهان، 
میلیون ها مرگ در اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار روی می دهد و 
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بار حوادث و بیماری های ناشی از کار 
نیز بالغ بر  چهار درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. از سوی 
دیگر بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان 
بین المللی تامین اجتماعی )ISSA( حاصل هر یک واحد سرمایه گذاری 

پنج  تا  ایمنی و بهداشت کار در کارگاه ها، سودی معادل دو  در زمینه 
برابر خواهد داشت.«  وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه هر گونه اقدام در 
راستای حفظ و ارتقای سالمت نیروی کار، یک وظیفه ملی و قانونی 
محسوب شده و اثرات مثبت فراوانی در حوزه های مختلف اقتصادی، 
با توجه به شعار سال  اجتماعی و سالمت خواهد داشت، می گوید: » 
جاری با عنوان »محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازی اطالعات 
ایمنی و سالمت کار«، برای نیل به اهداف مورد نظر، در اختیار داشتن 
معتبر  داده های  تأمین  و  مناسب  احصای شاخص های  دقیق،  اطالعات 
نقش بسزایی داشته و بدون فراهم آوردن بستری مطلوب برای این مهم، 
امکان برنامه ریزی مناسب و سازماندهی کارا وجود نخواهد داشت. از این 
منظر، سامانه های موجود در حوزه های مختلف وزارتخانه ها، سازمان ها، 
با تجمیع  منابع اطالعاتی ارزشمندی هستند که  شرکت ها و تشکل ها، 
و مبادله اطالعات آنها می توان به بخش عمده ای از داده های مورد نیاز 
دسترسی یافت.« وی ادامه می دهد: »البته برقراری سیستم جمع آوری 
و پردازش اطالعات ایمنی و سالمت کار، نیازمند همکاری سازمان ها 
و ارگان های مختلف از جمله مراجع  قانونگذاری، دستگاه های اجرایی 
ذیربط، سازمان های بیمه گزار، تشکل های کارفرمایی و کارگری، اساتید 
و متخصصان این حوزه خواهد بود که برای سامان این تعامل نیز باید 
اقدامی عاجل و تالشی درخور داشت. سازمان بین المللی کار نیز برای 
برقراری یک سیستم کارآمد ثبت و اعالم حوادث و بیماری های ناشی از 
کار، با ارائه مکانیسم ها و روش های اجرایی مناسب، به یاری کشورهای 

عضو آمده است.« 

مدیرعاملبانکخونبندنافرویانمطرحکرد

جذب ساالنه بیش از 250 نفر نابارور خارجی

خبر

فارس: مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان گفت: »از جمله 
کارهای مهم شرکت فناوری بن یاخته های رویان، راه اندازی دفتر بند 
ناف در سایر کشورهاست. با راه اندازی این دفاتر، نمونه های خونی 
از سایر کشورها انتقال داده شده و در کشورمان ذخیره می شود.«

گفت:  رویان  ناف  بند  خون  بانک  مدیرعامل  ضرابی  مرتضی 
گرفتاری   و  اختالالت خونی  درمان  در  بندناف  »سلول های خونی 
ضایعات خونی استفاده می شوند اما سلول های بنیادین پالپ دندان 

شیری در درمان ضایعات غضروفی و استخوانی کاربرد دارند.«
ضرابی افزود:  یکی دیگر از کارهای مهم شرکت فناوری بن یاخته های 
رویان، راه اندازی دفتر بند ناف در سایر کشورهاست. دفتر اربیل بانک 
ناامنی در   به دلیل شرایط  اما  افتتاح شد  بندناف، در سال 92  خون 
عراق، بعد از مدتی تعطیل و مجدداً سال گذشته بنا به درخواست 
دفاتر عمان،  داریم  »تالش  راه اندازی شد. وی گفت:   عراقی  طرف 

آذربایجان، تاجیکستان و امارات را نیز راه اندازی کنیم. با راه اندازی این 
دفاتر این امکان فراهم می شود که نمونه های خونی از سایر کشورها 
انتقال داده شود و در کشورمان ذخیره شود.« مدیرعامل بانک خون بند 
ناف رویان اضافه کرد: »کار دیگر شرکت، توریسم پزشکی و جذب 
بیماران مخصوصا بیماران نابارور است. پژوهشگاه رویان در سطح 
منطقه جزو مراکزی است که بیشترین سیکل درمان ناباروری را دارند 
و ساالنه بیش از 250 تا 300 نفر نابارور از کشورهای دیگر جذب 
می کنند. آمار سال های گذشته این پژوهشگاه از نظر موفقیت و تعداد 
درمان بیماران با مراکز اروپایی درمان ناباروری برابری می کند.« وی 
افزود: »بانک خون بندناف رویان تاکنون از سیکل 5 هزار نمونه در 
بانک عمومی به 76 هزار نمونه در بانک خصوصی ارتقا یافته است و 
در سه سال گذشته 20 نمونه با استفاده از سلول های بنیادین بندناف در 

بیمارستان های شریعتی تهران و منتظری مشهد پیوند زده شده است.«

وزیربهداشت:
مشکالت حوزه درمان در یک یا دو دولت

 قابل رفع شدن نیست 

وبدا:سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت هنگام افتتاح 20 پروژه 
عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بهداشت و درمان 
یکی از برنامه های در اولویت دولت تدبیر و امید بوده  است،گفت: 
»دولت یازدهم علی رغم تمام گرفتاری ها و مشکالت تالش کرده 
تحول  طرح  در  آنچه  و  کند  رفع  را  سالمت  بخش  معضالت  تا 
 سالمت رخ داد متعلق به دکتر روحانی و وفای به عهد او است.«
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته در تمام بخش های سالمت، 
حوزه  »مشکالت  بیان کرد:  است،  گرفته  صورت  مفیدی  اقدامات 
درمان در یک یا دو دولت قابل رفع شدن نیست و باید برای آن 
برنامه داشت؛ خوشبختانه با توجه به سیاست های کلی نظام سالمت 
ابالغی مقام معظم رهبری و همکاری مجلس، شاهد اقدامات موثری 
 بودیم و دولت نشان داد که فقط شعار نمی هد، بلکه عمل می کند.«

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: »در این مدت بی انصافی های زیادی 
صورت گرفته است و رسانه ها باید واقع بین باشند و نسبت به بسیاری از 
اقدامات جامعه پزشکی و پرستاری بی انصافی نکنند.« هاشمی با اشاره به 
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: »این دانشگاه باید جایگاه 
خود را به تراز ملی و حتی بین المللی برساند و معتقدم که جایگاه علوم 
 پزشکی اصفهان باید جایگاهی بسیار وسیع تر از زمان گذشته باشد.«
داده می شد  اختصاص  نظام سالمت  به  در کشور  که  بودجه ای    
در مقایسه با 190 کشور دنیا در رتبه 153 قرار دارد، اظهار کرد: 
امنیت  کنار  در  ها  دولت  اصلی  وظایف  از  یکی  سالمت  »تامین 
جایگاه  یازدهم  دولت  تالش های  با  و  است  مردم  آموزش  و 
است.« رسیده   120 رتبه  به  سالمت  نظام  بودجه  لحاظ  به   ایران 
 وزیر بهداشت ادامه داد: »با وجود تمام محدودیت هایی که به لحاظ 
اختصاص اعتبار برای دولت وجود داشت، 81 درصد برای کاهش 
پرداخت هزینه از جیب مردم،11 درصد به پزشکان، هشت درصد 
زیرساخت ها  توسعه  به  نیز  توجهی  قابل  بخش  و  کارکنان  برای 
اختصاص پیدا کرد.« هاشمی تصریح کرد: »امیدوارم با وحدت و 
همدلی در آینده شاهد افتتاح پروژه های متعددی در بخش بهداشت 
و درمان باشیم، زیرا با این اقدام نه تنها دل مردم شاد می شود، بلکه 
در راستای تحقق آرمان های فرزندان این کشور که از جان خود 
 گذشتند و موفقیت های بسیاری را فراهم کردند، گام برمی داریم.«
وی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: »مطمئنا حضور مردم 
این استان در انتخابات مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری 
با  بهداشت  وزیر  دارد.«  کشور  رونق  و  پیشرفت  در  موثری  گام 
به  اصفهانی  خیرین  توسط  بیمارستانی  تخت   1000 اینکه  بیان 
بهره برداری می رسد، ادامه داد: »اصفهان یکی از استان هایی است 
به بخش خصوصی توجه کند و وزارت  باید  از گذشته  بیش  که 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی باید زمینه حضور فعالیت بخش 
 خصوصی را درحوزه بهداشت و درمان در سراسر کشور فراهم کنند.«
هاشمی با بیان اینکه از بخش خصوصی باید استقبال بیشتری صورت 
گیرد و در این زمینه سنگ اندازی و حسادت نشود، گفت: »بخش 
خصوصی رقیب بخش دولتی نیست و این بخش می تواند در کنار 
افتتاح طرح  آن فعالیت کند.«  وزیر بهداشت همچنین در جریان 
های درمانی و بهداشتی استان اصفهان افزود: »قبل از دولت یازدهم 
فقط در 45 درصد روستاهای سیستان وبلوچستان پزشک مستقر 
بود اما اکنون 100 درصد روستاها دارای پزشک هستند.« وی در 
نظام سالمت پس  به سئوالی درباره سرنوشت طرح تحول  پاسخ 
از دولت یازدهم اظهار کرد: »اگر آقای روحانی بار دیگر به عنوان 
رئیس جمهوری انتخاب شود، این طرح ادامه می یابد.« وی درباره 
تعرفه های جدید پزشکی نیز گفت: هنوز تصمیمی در این باره از 
سوی سازمان برنامه و بودجه گرفته نشده است. درحالیکه هنوز 

تصمیمی گرفته نشده برخی دنبال فضاسازی هستند.« 

دست هایی که با یاری خداوند، برای برگرداندن بیماری به زندگی تالش می کنند
ستودنی  اند و ما می ستاییم تالش و لطف بیکران شما را:

 جناب آقای دکتر قاسمعلی خراسانی، ریاست محترم مجتمع بیمارستان امام خمینی )ره( 
 دکتر امیرمحسن جالئی فر، فوق تخصص جراحی سرطان و عضو هیئت علمی مرکز انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

  جناب آقای دکتر حبیب ا... محمودزاده، ریاست محترم مجتمع انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی)ره(
 جناب آقای اسفندیار عسگری، مترون انستیتو کانسر

  سرکار خانم مهرناز صاحب جمع، مدیریت محترم دفتر پرستاری
  سرکار خانم سارا مهدوی، سرپرستار بخش 2 جراحی مردان انستیتو کانسر

  مدیریت محترم منابع انسانی
  مدیریت محترم روابط عمومی

 از طرف علی نادیان و جمعی از بیماران بستری  و تمامی پرسنل بخش 2 کانسر مردان 


