
  1394 درسال اي حرفه بهداشت گروه فعالیتهاي مهمترین-6-67جدول 

 عنوان برنامه فعالیتهاي انجام شده توضیحات

 

  راه اندازي یک مورد مطب کاري طب کار درشهرستان کوهدشت •
بازدید و بررسی مجدد پرونده شرکتهاي ارائه دهنده خدمات طب کار و هماهنگی جهت افزایش کیفیت و  •

 بر اساس چک لیست مربوطهکمیت معاینات طب کار و تجدید مجوز آنها 
 نفر کارگر 20ابالغ شیوه نامه انجام معاینات شغلی براي کارگاههاي با بعد کارگري زیر تهیه و  •
برنامه ریزي و انجام پیگیري جهت ارتقاء شاخص معاینات سالمت شغلی براي کارگاههاي با بعد کارگري  •

  94ایان سال و ارتقاء شاخص مربوطه در پ)با توجه به شرایط خاص شاغلین این کارگاهها( نفر کارگر 20زیر 
بررسی و نظارت بر نحوه انجام معاینات سالمت شغلی در کارگاهها و کارخانجات استان توسط کارشناسان  •

برنامه در شهرستانها و مسئول استانی برنامه طب کار و ارسال پس خورند و پیگیري جهت اصالح اشکاالت 
  موجود

هماهنگی معاونت درمان و سازمان نظام  تصحیح و تهیه مجدد لیست تعرفه خدمات معاینات کارگري با •
نفر کارگر و نیز  20پزشکی استان و ابالغ آن به کلیه شرکتهاي ارائه دهنده خدمات و کارخانجات باالي 

  شبکه هاي بهداشتی درمانی
 جذب اعتبار جهت برگزاري کارگاه منطقه اي بیماریهاي شغلی از مرکز سالمت •
  ش در شبکه صداي استان توسط مسئول استانی برنامهدقیقه برنامه رادیویی و پخ 25اجرا  •
 

 طب کارطب کار

 

  نفر  20کارگاه تحت پوشش اعم از کارگاههاي زیر  4398شناسایی پوسچرهاي نامناسب کاري شاغلین
 .94شاغل وکارگاههاي  داراي تشکیالت بهداشت حرفه اي در سال 

    ملزم نمودن کارفرمایان کارگاه ها ي داراي عامل زیان آور ارگونومیکی به پیاده سازي اصول ارگونومی
  .کارگاه تحت پوشش267در محیط کارو بهسازي و کنترل  در 

  کلیه کارگاهها ي تحت پوشش و (نظارت بر کار کارشناسان شهرستانی در رابطه با اجراي برنامه در
  .به کارفرمایان و انجام هماهنگی با مدیریت هاي مربوطه جهت حمایت از نیروهاپیگیري تخلفات مربوط 

  درصد شاغلین ونیروهاي بهداشتی شاغل در سیستم 100درصد  مدیران صنایع مشمول ، 74آموزش.  
   مورد برنامه تلویزیونی در خصوص ارگونومی در محیط کار 3موردمطلب  رادیویی و  12تهیه و پخش .  
 با حضور کلیه کارشناسان بهداشتی )ارگونومی در کار باکامپیوتر  ( گاه آموزشی در خصوص برگزاري کار

  .شاغل در مراکز بهداشت شهرستانها و تشکیالت بهداشتی ، شرکتهاي خدماتی و طب کار خصوصی
  درصد از کارگران مشمول برنامه شاغل در صنایع  و کارگاهها ،در زمینه ارگونومی و  69آموزش

 .ي ناشی از عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار بیماریها
  تیراژ  از آن در ادارات و ستاد  2000تهیه یک مورد پوستر در زمینه ارگونومی اداري و چاپ و پخش

 .شهرستانها
  3000آموزشی با موضوع ارگونومی در حمل باربه تیراژ-تکثیر و توزیع  فیلم مستند 

 برنامه ارگونومی در محیط کار

 


