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 مدیریت سالمت شغلي درآزمایشگاه  

 غالمرضا هدایتی؛ کارشناس نظارت وارزیابی آزمایشگاه،
اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  مقاله علمی فنی

بی تردید، توجه به سالمت شغلی، یکی ازمهمترین شاخصه های مدیریت 
کارکنان، در تمامی ابعاد است. این مقاله کوتاه عالوه بر منبع ذکر شده، 

 بیشتر حاصل مشاهده وتجربه های آزمایشگاهی است. 
باتوجه به اهمیت ایمني و سالمت شغلی، در هر کشور  قوانیني براي محیط 
کار وجود دارد که البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگي 

کشور ها متفاوت است. در ایران نیز قوانیني براي این منظور پیش بیني 
شده است. به جهت حفظ نیروي انساني رعایت دستورالعمل هایي از سوي 

شوراي عالي حفاظت فني جهت تأمین ایمني و همچنین وزارت بهداشت 
جهت سالمتي تدوین شده است و رعایت آنها براي همه الزامي است 
)ماده 85 قانون کار(. شوراي عالي حفاظت فني کارکنان، مسئول تهیه 

آیین نامه هاي حفاظت فني است )ماده 86 قانون کار(؛ در مورد کارکنان نیز 
کارفرمایان براي حفاظت از ایمني و سالمت کارکنان در محیط کار مکلف 

به تهیه تمامي وسایل ایمني و ارائه آموزش هاي الزم هستند. همچنین 
پرسنل باید پرونده پزشکي داشته و هر سال یکبار توسط مراکز درماني 

مورد تأیید، معاینه و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. در صورتي که کارفرما 
در مورد ایمني و سالمت حرفه اي قصور کند برطبق قانون ملزم به جبران 
خسارت خواهد بود و در صورت قصور کارگر، کارفرما مسئولیتي نخواهد 

داشت )ماده 94 و 95 قانون کار(. نحوه بازرسي و شرایط بازرسان نیز در 
قانون پیش بیني شده است. 

) قانون کار، مواد 96 الي 106( در این نوشتار، تأکید اصلي بر سالمت 
شغلی در آزمایشگاه، بیماری های مختلف ناشی از عدم رعایت اصول 
استاندارد در محیط کار )عدم انطباق( و سپس، اصول پیش گیری از 

بیماری های شغلی آورده شده است. امید است که توجه و به کارگیري 
مطالب در افزایش سطح ایمني و سالمت شغلی، بهینه سازي استرس، 
ایجاد امنیت شغلي مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلي موثر باشد 

که این از مهمترین عواملي است که در بهبود مستمر و تعالي خدمات 
بالینی بایستی در نظر گرفته شود.

 انسان زندگی خود را در محیط های مختلف می گذراند و محیط کاری، 
از مهم ترین محیط هایی است که فرد، بخش اعظمی از وقت خود را 

در آن جا سپری می کند. بنابراین شناسایی عوامل موجود در محیط کار 
و عوامل زیان آور، می تواند عملکرد فرد را در شغل او، تحت تأثیر قرار 

دهد. از جمله ی آن ها می توان به عوامل استرس، فرسودگی و امنیت 
شغلی اشاره کرد. در مدیریت سالمت شغلی نیز، باید به این سه اصل 
علل حوادث و آسیب هاي ناشي از کار، کنترل علل حوادث و به حداقل 
رساندن ضایعت ناشي از حوادث و آسیب هاي ناشي از کار توجه کرد.

  مخاطرات آزمایشگاهی مواد شیمیایی و آلرژیک، 
ترکیبات کارسینوژن ، موتاژن و تراتوژن، تجهیزات و 

مواد عفونی در آزمایشگاه 
هر آزمایشگاه باید مواد شیمیایی مورد استفاده در آن بخش 
کنترلی، وسایل حفاظت فردي،  اقدامات  را شناسایی کرده و 
با  کند.  فراهم  پرسنل  براي  را  مناسب  آموزش  و  احتیاطات 
وجودی که کارکنان آزمایشگاهی معموال عالیم هشدار گازها 
و مایعات با قابلیت انفجار را می شناسند؛ ولیکن باید از برخی 
ترکیب هاي مخلوطی مخاطره آمیز مانند مخلوط هاي مواد سفید 
کننده، اسید کرومیک، برخی مواد ارگانیک خاص، اکسیدان ها، 
مایعات قابل اشتعال، مواد شیمیایی مانند اترها و آلکن ها آگاهی 
داشته باشند. کارکنان آزمایشگاه ممکن است اغلب اوقات در 
معرض مواجهه با بسیاري از کارسینوژن هاي بالقوه قرار داشته 
باشند که از آن جمله می توان به تري اکسید کروم، تتراکلرید 
کربن، اتیلن اکسید، بنزن نام برد. همچنین در معرض ترکیبات 
موتاژن )مواد شیمیایی مسبب تغییرات جهشی و ژنتیکی( و 
جنین  در  مادرزادي  تغییرات  مسبب  شیمیایی  )مواد  تراتوژن 
در حال رشد( است. مواد آلرژیک و واکنش هاي آلرژیک در 
آزمایشگاه ناشی از میکروارگانیسم هاي آزمایشگاهی و البته کار 
با نمونه های آلوده به آسکاریس، بروسال، فرمالدیید، پنیسیلین، 
توبرکولین و پوسته هاي حیوانات آزمایشگاهی از جمله آلرژن ها 
و مواد حساسیت زاي شایع آزمایشگاه محسوب می شوند. به 
دلیل وجود آئروسل های با قابلیت استنشاق، بلع یا حتی تلقیح 
پوستی، مخاطره اي در کارکنان آزمایشگاهی محسوب می شود. 

      از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام 
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید

    @Tashkhis_Magazine
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42 % موارد توسط باکتري ها و 27 % موارد عفونت توسط 
ویروس ها ایجاد می شود. این مسأله به ویژه در مورد بیماري 
هاي شایع واگیردار بیشتر صدق می کند. آئروسل ها، قطراتی 
به  است  ممکن  قطرات  این  عفونیند.  مواد  که حاوي  هستند 

دالیلی که در جدول 1 آمده ایجاد شده باشند.

کنترل مخاطرات آزمایشگاهی با عالمت گذاري عوامل 
شیمیایی، زیستی، نحوه انجام کار، تجهیزات آزمایشگاهی 

و وسایل حفاظت فردي
مسؤول ایمنی آزمایشگاه باید لیستی از کلیه مواد شیمیایی 
آزمایشگاه تهیه کرده، مخاطرات و الزومات خاص آنها را با 
در  استفاده  مورد  مواد شیمیایی  کند.  عالمتگذاري مشخص 
به  رسید  تاریخ  شیمیایی،  نام  با  وضوح  به  باید  آزمایشگاه 
آزمایشگاه و تاریخ انقضاء ثبت شود. کمیته یا مسؤول ایمنی 
استفاده  موجود  استانداردهای  از  باید  بیمارستان  و سالمت 
شیمیایی،  عوامل  با  مواجهه  مستلزم  آزمایشگاهی  نماید.کار 
فیزیکی و زیستی فراوانی است. توصیه هاي زیر به کنترل 
مخاطرات شایع آزمایشگاه کمک می کند. فهرستی از عوامل 
معمول به کار برده شده در آزمایشگاه به صورت کلی شامل 

موارد زیر است: 
و  -  UVتابش استیک،  نیدل  از;  ناشی  فیزیکی  مخاطرات 

تجهیزات آزمایشگاهی
مخاطرات بیولوژیک مانند; آلودگی های انگلی وقارچی،   -

ویروس ها)هپاتیت( و باکتري)توبرکلوز(
ترکیبات ارگانیک مانند استون، فرمالدییدو سایر حالل ها  -

و ترکیبات غیر ارگانیک و ایزوتوپ هاي رادیو اکتیو مانند 
ایزوتوپ هاي ید و ...

از  باید  آمیز  مخاطره  ترکیبات  معرض  در  کارکنان 
پایش  و  باشند  آگاه  مواجهه  اثرات  و  عالئم  مخاطرات، 
دفع  و  ذخیره  براي  راهکاري  گیرد.  صورت  کارکنان  منظم 
صحیح همه پسماند و مواد شیمیایی اعمال شود. از آلودگی 
کاري  وظایف  انجام  نحوه  شود.  حاصل  اطمینان   زدایی 
می تواند براي کارکنان و افراد دیگر مخاطره آمیز  باشد. به 

طور مثال کارکنان که نیدل هاي مصرف شده را به طریقه ایمن 
دفع نمی نمایند، مخاطره جدي براي خود یا سایر پرسنل ایجاد 
حباب  از  استفاده  به جاي  که  آزمایشگاهی  کنند.کارکنان  می 
پالستیکی با دهان پیپت می نمایند، خطر آسیب یا آلودگی خود را 
باال می برند. کنترل مخاطرات ایمنی بعد از شناسایی باید اولویت 
بندي شوند. براي پیشگیري از مخاطراتی چون بلندکردن اجسام 
و کار با تجهیزات الکتریکی پایه بایستی با برنامه هاي آموزشی 
به خوبی اصالح شود. وسایل حفاظت فردي شامل دستکش، 
عینک محافظ و ماسک است. بنابراین استفاده از وسایل حفاظت 
کننده  تهدید  ناخواسته  مواجهات  از  اجتناب  جهت  فردي 
سالمت است. وسایل حفاظت فردي مانند دستکش و ماسک 
باید به صورت اختصاصی براي عوامل مواجهه یافته به کار برده 
شود. تولید کنندگان پوشش و حفاظت شیمیایی قادر به ارایه 
اطالعات بیشتر در مورد این وسایل هستند. شیوه هاي ایمن 
کاري در محافظت از پرسنل آزمایشگاهی بسیار حایز اهمیت 
است. جهت اجتناب از مسمومیت تصادفی با ترکیبات شیمیایی 

آزمایشگاه این مالحظات در نظر گرفته شود:
از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه اجتناب شود. غذا و  -

نوشیدنی ها نباید در فریزر یا هر جاي دیگري در آزمایشگاه 
نگهداري شود.

جدول 1
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هرگز با دهان نباید ماده اي پیپت شود. تنها در آزمایشگاه،  -
بایداز روپوش استفاده شود.

در صورت احتمال پاشیدن مواد به چشم یا صورت، از  -
عینک هاي محافظ شیمیایی یا شیلد صورت استفاده شود.

هودهاي با عملکرد مناسب استفاده شود. کارایی کلیه سیستم  -
تهویه باید براي همه هودها اندازه گیري، ثبت و چک شود.

تجهیزات الکتریکی باید به زمین متصل شوند. تجهیزاتی که 
داراي ارتعاشند، به صورت منظم بررسی شوند. سیلندرهاي گاز 
درحالت ایستاده نگه داري شود. تجهیزات آزمایشگاه و سطوح 

کاري آلوده شده با ماده ضد عفونی مؤثر ضد عفونی گردد.

استرس و منابع استرس
استرس در اصل به معني فشاراست؛ هرچند که بعضي از 
درجات استرس عادي است و براي ادامه حیات روزمره الزم 
است. بدون استرس انگیزه و انرژي وجود نخواهد داشت. همه 
کارکنان با استرس مواجه هستند و این یک قسمت از وجود 
هر فرد است. چگونگي مدیریت استرس توسط هر فرد است 
که می تواندپیامدهای خوب یا بد را دنبال داشته باشد. منابع 
از منابع  واقعي استرس بي انتها است. تاکنون سه گروه کلي 
استرس شناسائي شده اند که گروهي مربوط به عوامل شرایط 
کاري، گروهي مربوط به صفات شخصیتي فرد و گروهي نیز 
مربوط به عوامل محیطي خارجي است. در هر کار یا حرفه 
تعداد  با  اگر  کرد.  خواهید  تجربه  را  استرس  باشید،  که  ای 
تقاضاهای  یا  باشید  نمونه مواجه  یا  کننده  ازمراجعه  فراوانی 
متعدد الزم االجرا داشته باشید، استرس را لمس خواهید کرد. 
استرس در  امنیت شغلی،  انستیتو ملی سالمت و  طبق گفته 
محل کار نتیجه ساعات کاری طوالنی )شب کاری(، کارکردن 
بدون دخالت در روند تصمیم گیری ها، عدم امنیت شغلی و 
خطرات جسمی در آزمایشگاه است. کار بالینی آزمایشگاهی 
را در مطالعه اي از مشاغل پر استرس طبقه بندي کرده اند. 
آزمایشگاه، کمبود  از  بیماران، پرستاران و پزشکان  انتظارات 
ارتباطات موثر )میان پرسنل آزمایشگاه با یکدیگر وکارکنان 
در  سرعت  و  ها  شیوه  پزشک(،  و  پرستار  آزمایشگاهی، 
جوابدهی آزمایشات اورژانس، حجم زیاد نمونه، نیاز به دقت 
و صحت انجام آزمایشات تشخیصی و تاییدی، نگرانی از عدم 
انطباق های احتمالی و انجام خطا، وجود محدودیت زمانی 
براي انجام کار، نبود حمایت از طرف مسئول فنی و ناظرین. 
زا  استرس  عامل هاي  شدن  جمع  مي توان  را  شغلي  استرس 

در وضعیت هاي مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت 
استرس  دارند. همچنین  نظر  اتفاق  آن،  بودن  زا  استرس  به 
شغلي، به عنوان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگي هاي 
فردي شاغل، میزان بیش از حد خواست هاي محیط کار و در 
نتیجه فشار هاي مرتبط با آن است که فرد بتواند از عهده آنها 
برآید. ایجاد کننده هاي استرس، برهم زننده تعادل فیزیکي و 
رواني هستند و عکس العمل هاي فیزیولوژیکي در فرد ایجاد 
مي کنند. مانند: تپش قلب، افزایش فشار خون، خشکي دهان، 
تنفس سریع. اما استرس هنگامی که از حد معیني فراتر رود، 
باعث ایجاد بیماري در افراد مي شود. درکار بالینی آزمایشگاه، 
اغلب از استرس به عنوان یک مخاطره شغلی یاد می کنند. 
خطرات موجود درآزمایشگاه مثل عوامل عفونی و همچنین 
عدم رعایت الزامات درراستاي استانداردهای مرجع سالمت 
و نکات تخصصي و حساسیت های بخش مورد نظر مانند 
از  توان  مي  را  خون  بانک  و  میکروبشناسي  گیري،  نمونه 
شغلی  استرس  برد.  نام  آزمایشگاه  در  شغلي  استرس  دالیل 
موارد  برترین  ترین و هزینه  زا  آسیب  از  یکی  درآزمایشگاه 
موجود در آزمایشگاه ها شناخته می شود. به دلیل آنکه می 
تواند فرسودگی شغلی ایجاد کند، می تواند علت بسیاری از 
خطاها و عدم انطباق ها شود. استرس می تواند بازتاب روانی 
و جسمی داشته باشد. از جمله جنبه های روانی وجسمی می 
توان به: بی میلی به معاشرت وافسردگی، میگرن، فشارخون 
باال، بیماری های قلبی وعروقی ودرد های مزمن اشاره کرد.  
استرس یک واقعیت انکار ناپذیر محیط کاری است وافزایش 
آن سیستم تعادل بدن را به هم خواهد ریخت و تمامی کارایی 
های مطلوب در آزمایشگاه را دچار اختالل می نماید، از این 
رو مدیریت استرس تنها راه مقابله با آن است. متاسفانه برخی 
مدیران ظرفیت وعالقه افرادی که درآن بخش شاغل هستند 
و آموزش مهارت  های تخصصی، رفتاری که بسیار درکاهش 

استرس موثراند را مورد توجه قرار نمی دهند. 
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استرس در محیط آزمایشگاه: ابهام شرح وظایف، عوامل 
شخصي- محیطی، حجم و نوبت کاري، روابط بین افراد 

و مدیریت تصمیم گیري 
  در جایي که کارکنان نمي دانند از آنها چه انتظاري وجود 
دارد، نتیجه عدم اطمینان از مسئولیت و شرح وظایف است 
منابع  عوامل شخصي  از  بسیاري  مي کند.  ایجاد  استرس  که 
بالقوه استرس در محیط کار هستند. به طور ذاتي بسیاري از 
افراد در مقابل فشار هاي روحی آسیب پذیر هستند. بسیاري 
از عوامل محیطي مي توانند استرس ایجاد کنند. براي مثال بر 
اساس تحقیقات صورت گرفته عوامل محیطي مانند افزایش 
رقابت، وضعیت و شرایط محیط: صداي زیاد، نور نامناسب، 
دماي باال یا پایین، شلوغي، کمبود حریم خصوصي و ناتواني 

در شخصي سازي محیط کار مي تواند تولید استرس کند. 
تحقیقات نشان داده است که اضطراب و عدم اطمینان از 
مي تواند  نیز  اقتصادي  نابساماني هاي  از  ناشي  شغلي  امنیت 
براي  زیاد،  کار  انجام  دهد.  افزایش  را  سالمتي  مشکالت 
ساعت هاي طوالني از فراوان ترین علل استرس هستند. اگر 
یابد، مي تواند  ادامه  این عوامل در دوره هاي زماني طوالني 

منجر به اتالف انرژي و خستگی در فرد شود.
تحقیقات نشان داده که در کارکنان شب کار، کم خوابي، 
ضعف در کار و ایجاد خطر براي خود و همکارانشان بیشتر 
هستند.  کمتری  شغلي  رضایت  داراي  آنها  عالوه  به  است؛ 
با رئیس، زیردستان و همکاران؛  روابط غیر رضایت بخش 
مدیران  چنانچه  است.  کار  محیط  در  استرس  کلیدي  منبع 
داراي استرس باشند، این استرس را به کارکنان منتقل کرده 
و در نهایت به نارضایتي شغلي منجر مي شود. شاید یکي از 
شایع ترین علل استرس در مدیران، عدم توانایی تصمیم گیري 
و اجرا است. عدم تصمیم گیري باعث ایجاد استرس مي شود 
و استرس نیز باعث تشدید ناتواني در تصمیم گیري مي شود 

که این امر به صورت یک دور باطل عمل مي کند و موجب 
سطوحي  که  چند  هر  مي شود.  نادرست  تصمیمات  اتخاذ 
بهتر شدن عملکرد کاري کمک  به  استرس ممکن است  از 
افزایش  ناتواني  و  کسالت  ندارد  وجود  استرس  وقتي  کند. 
یافته و برروي عملکرد اثر منفي مي گذارد. چنانچه استرس 
افزایش پیدا کند، عملکرد به سمت بهبود مي رود و کارکنان 
چالش ها  با  رویارویي  براي  باالیي  رواني  و  ذهني  آمادگي 
پیدا مي کنند. همانطور که می دانیم، بعضي تحریک ها مفید 
و  موفقیت  احساس  به  رسیدن  براي  را  کارکنان  و   هستند 
رضایت شغلي فعال مي کنند. حال اگر مقدار استرس فراتر 
از  استرس  اگر  همچنین  مي کند.  افت  عملکرد  سطح  رود، 
حد معیني بیشتر شود عملکرد بدتر شده و کارکنان با درهم 

شکستگي ذهني و فیزیکي روبرو مي شوند. 

مدیریت استرس، راه های که مدیر مي تواند استرس را 
کاهش دهد 

مدیران آزمایشگاه جهت افزایش بهره وری وکاهش تنش 
ابتدا توانایي کاری کارکنان  باید در  از مسائل شغلی،  ناشی 
خود را ارزیابی کنند، آنگاه با آموزش مهارت های الزم، سطح 
را  آنها  شدن  اجرایی  آرامش،  با  و  دهند  افزایش  را  آگاهی 
پیگیری و کنترل نمایند. ازاین رو بهبود درموارد زیر، سبب 
مدیریت استرس شغلی در آزمایشگاه و درنهایت موجبات 

امنیت و سالمت شغلی را فراهم خواهد کرد:
 * مدیریت آزمایشگاه با ثبات در رفتارمدیریتي، افزایش 
حمایت ها و پاداش های تشویقی باعث می شود ارزش  فرد 

از منظر سازمانی باال رود.  
به  منطقی  و  مشخص  وظایف  شرح  ابالغ   *
افراد. توانایی  با  کار،  حجم  نمودن  متناسب   همراه 

)تناسب نیاز شغل با توانمندی های کارمندان(
* رعایت استانداردهای محیط کار و امکانات متناسب با 

بخش های آزمایشگاه و نیز رعایت ارگونمی.
* آموزش مهارت های کاهش استرس شغلی:  با برگزاری 

دوره ها  و ارائه آموزش های مداوم حین خدمت 
چالش اساسي براي هر کارمند، یافتن آن سطح از استرس 
افزایش  است که بهره وري را بدون آسیب زدن به سالمت 

دهد. این امر با مدیریت مؤثراسترس امکان پذیرمي شود. 
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از مهارت هاي مدیریت استرس که براي کنترل استرس 
الزم است شامل: استراحت مناسب، تحرک، نظم و 

مدیریت زمان
باید  کارکنان  استرس،  آور  زیان  اثرات  از  اجتناب  براي 
عمیق  تنفس  مانند  تنش  دهنده  کاهش  اساسي  فعالیت هاي 
و تکنیک هایي براي شکست دادن استرس را استفاده کنند. 
و  موسیقي  به  کردن  گوش  استراحت،  آرامش،  ورزش، 
مدیریت  دیگر  های  راه  از  نیز  خوب  غذایي  رژیم  داشتن 
درجا  زدن،  قدم  مثل  فیزیکي  منظم  فعالیت هاي  استرسند. 
تنها قواي  نه  یا تنیس  دویدن، شنا کردن، دوچرخه سواري 
استرس  با  مواجهه  براي  بلکه  مي کند،  تقویت  را  جسماني 
نیز به فرد کمک مي کند. قبل از شروع ورزش، یک کنترل 
نتیجه  کارکنان  استرس  از  بسیاري  مي شود.  توصیه  پزشکي 
ضعف در برنامه ریزي کاری است. کارکنان باید زمان کافي 
براي رسیدن به اهداف کاري خود را در اختیار داشته باشند. 
اهداف،  مورد  در  شدن  گیج  به  منجر  ریزي  برنامه  ضعف 
پرسنل  هرگاه  مي شود.  توجه  قابل  ناتواني  و  فعالیت سریع 
بتوانند با یکدیگر راحت صحبت کنند بهره وري و حل مسئله 
معموالً بهتر مي شود. مدیریت باید کارکنان را آگاه کند. دادن 
فرصت به کارکنان براي بیان نگراني هایشان نیز مهم است. 
پرسنل وقتي که در روش انجام کار، کنترل و مشارکت داشته 
باشد بهره وري آنها باالتر می رود. مدیریت باید انرژي دهنده 
هدایت  و  کارکنان  به  کردن  گوش  باشد.  کننده  تشویق  و 
نظرات آنها مي تواند کمک کننده باشد. وقتي مزایاي در نظر 
استرس  کند، سطوح  پیدا  کاهش  کارکنان  براي  گرفته شده 
آنها افزایش پیدا مي کند. کارفرمایان باید به دقت فعالیت هایي 
بسنجند.  مي شود  کارکنان  براي  مزایا  ذخیره  موجب  که  را 
در غیر این صورت و با کاهش مزایاي کارکنان، آنها داراي 
کارکنان  دستاورد هاي  به  بي توجهي  انرژي مي شوند.  اتالف 
استعداد  با  کارکنان  و  آورده  پایین  را  آنها  روحیه  مي تواند 
اجرای  با  مي تواند  فنی  مسئول  کند.  مایوس  را  تجربه  با  و 
بکاهد.  ضروري  غیر  کار هاي  انجام  از  صحیح،  فرایندهای 
براي کاهش آسیب های شغلی ) مدیریت سالمت شغلی(، 

بایستی سه مرحله اجرا شود : 
 الف( آموزش مدیران و کارکنان براي حل تعارضات به 

وسیله ارتباطات، مذاکره و احترام. 
 ب( رفتار کردن با کارکنان به طور منصفانه.  

  ج( تعریف روشن وظایف شغلي.

نتیجه گیري 
کلیدي  عوامل  از  یکي  امروزه  دانیم،  می  که  طور  همان 
موفقیت، منابع انساني توانمند و استفاده بهینه و دانش محور 
از آنها است. از مهم ترین مسئولیت هاي مدیریت آزمایشگاه، 
به  توانمند  پرسنل  حفظ  البته  و  کارکنان  ای  دوره  آموزش 
کیفیت،  به  رسیدن  براي  است.  کار  کیفیت  ارتقای  جهت 
سطح  از  و  بوده  شغلی  سالمت  داری  کارکنان  است  الزم 
اصلي  عوامل  از  یکي  باشند.  برخوردار  باالیي  رضایتمندي 
ارکان  از  یکي  و  است  شغلي«  امنیت  رضایتمندي،  ایجاد   «
به وجود آورنده امنیت شغلي، »وجود ایمني و سالمت در 
بیان  این مقاله  به مطالبي که در  محیط کار« است. با توجه 
شده است، ایمني و سالمت در محیط کار باید از دو جنبه 

مورد بررسي قرار گیرد:
از نظر فیزیکي; بررسي محیط کار با توجه به نوع فعالیت و  -

توانایی پرسنل. اهداف مجموعه با استفاده از دستورالعمل ها 
براي  را  محیط  ایمن ترین  بایستی  شده  گفته  تکنیک هاي  و 

پرسنل به وجود آورد.
وجود  - بر  مقاله  این  در  تمرکز  عمده  روحی:   نظر  از 

این  در  است.  کارکنان  وظایف  و شرح  مسئولیت مشخص 
زمینه راهکارهای ذکر شد تا بتوان به وسیله آنها کارکنان را 
از نظر روحي براي کار آماده و موجبات رضایت و سالمت 

شغلي آنها را فراهم کرد.
دور کردن استرس از محیط کار، مساوی است با سالمت 
پرسنل،  رضایتمندي  نهایت  در  و  باالتر  بهتر،کارایي  روان 

بیمار و پزشک.
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