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 عنوان برنامه فعالیتهاي انجام شده توضیحات

 

 آزبست استان تهیه و تدوین برنامه عملیاتی کاهش و کنترل سیلیس، سرب، جیوه و -
 پیگیري نحوه اجراي برنامه در ها وپایش و نظارت بر نحوه تدوین برنامه عملیاتی درشهرستان -

 استان
  بازدید ، شناسایی و ارزیابی کارگاههاي داراي آزبست ، سیلیس  ، جیوه و سرب -
اعالم نواقص به کارفرمایان و پیگیري جهت کاهش میزان تماس  با آالینده هاي شیمیایی  -

  یط کارمح
آموزشی دو روزه با همکاري جناب آقاي دکتر بهرامی هیات علمی دانشگاه برگزاري کارگاه  * -

عوامل شیمیایی در محیط روشهاي اندازه گیري و ارزشیابی در خصوص   علوم پزشکی همدان 
کار جهت کارشناسان بهداشتی شاغل در شهرستانها ، نیروهاي بهداشتی شاغل در صنایع ، 

 . بازرسی کار و کارشناسان شرکتهاي ارائه خدمات سالمت کار استان
  مورد برنامه رادیویی در مورد عوامل شیمیایی محیط کار4اجراي  -

برنامه برنامه : : برنامه شیمیایی شاملبرنامه شیمیایی شامل
ل گردوغبار سیلیس ل گردوغبار سیلیس هاي کنترهاي کنتر

و بخارات جیوه  در و بخارات جیوه  در 
کارخانجات ، حذف آزبست در کارخانجات ، حذف آزبست در 

  کارخانجاتکارخانجات

 

  94ابتداي سال سرشماري از کارگاههاي کشاورزي استان درنظارت بر نحوه  
 پیگیري نحوه اجراي برنامه در ها وپایش و نظارت بر نحوه تدوین برنامه عملیاتی درشهرستان 

 استان
  بهداشت حرفه اي در کشاورزي با موضوعات “  وانتحت عن برنامه رادیوییمورد  12اجراي

با تاکید بر ایمنی ) دقیقه 45به مدت ( و سالمت شاغلین کشاورز ”مختلف بهداشت حرفه اي
 مصرف سموم در کشاورزي

  نسخه و توزیع در بین  5000تهیه جزوه آموزشی تحت عنوان ایمنی کاربرد سموم با تیراژ
 کشاورزان استان

  برگ و توزیع در بین خانه هاي  2000آموزشی با عنوان ایمنی تراکتور به تیراژ تهیه پوستر
بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی  و مراکز ترویج کشاورزي جهاد کشاورزي استان و نیز مدارس 

  روستایی
 برگزاري کمیته بهداشت کشاورزي استان با حضور اعضاء و پیگیري اجرایی شدن مصوبات آن 
 کمیته هاي بهداشت کشاورزي شهرستانها نظارت بر تشکیل  
  زمینه  آنها در %42 ، 94سال طی  کشاورز در سطح استان که در 105783تحت پوشش بردن

کارگاه کشاورزي توسط همکاران بهداشت حرفه اي 47066بهداشت کشاورزي آموزش دیده و 
. کشاورز تحت پوشش برنامه معاینات شغلی می باشند 19722شهرستانها بازدید  شده و تعداد 

  .نفر از آنها جهت پیگیري درمان بیماري به مراجه تخصصی ارجاع شده اند 154و تعداد 

  برنامه بهداشت کشاورزي

 

 .مورد  برنامه رادیویی آموزش همگانی از طریق صدا و سیماي استان 2اجراي*
  .آورصداو ارزیابی عامل صدا در آنهاشناسایی کارگاههاي داراي عامل زیان *
برگزاري کارگاه آموزشی با حضور کلیه کارشناسان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشت شهرستانها و *

  .تشکیالت بهداشتی ، شرکتهاي خدماتی و طب کار خصوصی تحت پوشش استان
  .استان مورد عامل زیان آور صدا در کارگاههاي تحت پوشش31کنترل *

مقابله با صداي محیط برنامه 
  کار

 


