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دفترک «: 2ایمنی رد زندگی»
ایٕٙی عببرتست اس ٔیشاٖ درج ٝدٚر بٛدٖ اس
«خطر» یب «حبِتی و ٝدر آٖ احتمال
خطر ،آسیب (ب ٝاضخبظ) یب خسارت
مادی ،بٔ ٝیشاٖ لببُ لبٔ َٛحذٚد ضذٜ
ببضذ».
إٞیت  ٚرابغ ٝایٕٙی بب سالٔتی افزاد ب ٝعٛر ٚاضح ٔطخع است ،ایٕٙی ب ٝعٛر
غذ در غذ ٔ ٚغّك ٚجٛد ٘ذارد  ٚعٕالً ٞ ٓٞیچ ٌب ٜحبغُ ٘خٛاٞذ ضذ اس
ایٙزٚست وٌ ٝفتٔ ٝیضٛد ایٕٙی حفبظت ٘سبی در بزابز خغزات است .یه ٔىبٖ،
یه وبر ٔعیٗ  ٚیب یه دستٍب ،ٜسٔب٘ی ایٕٗ ٞستٙذ و ٝاحتمال خطر مرگ،
مجروح شدن و یا ابتال به بیماری بزای وسب٘ی و ٝدر آ٘جب بٛد ٜیب بب آٖ
دستٍب ٜوبر ٔیوٙٙذ در حذ لببُ لب َٛپبییٗ ببضذ.
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ایٕٙی عیف بسیبر ٚسیعی دارد  ٚحذالُ
ٔٛارد سیز را در بز ٔیٌیزد6
 ایمنی در منسل
 ایمنی در حمل و نقل
 ایمنی پیاده راهها
 ایمنی در محیط کار
 ایمنی کودکان و سالمندان

بٍ تعدادی از آمارَای عدم رعایت ایمىی در کشًرمان دقت کىید:

 ایزاٖ اس ٘ظز تػبدفبت ٘بایٕٗ را٘ٙذٌی در بیٗ  ۰5۱وطٛر جٟبٖ ،در رتبٝ
 ۰45است .در سبَ  ۰95۱در ایزاٖ ٘شدیه ٘ 0۱۱۱۱فز ب ٝعّت حٛادث
٘بضی اس حُٕ ٘ ٚمُ جبٖ خٛد را اس دست دادٜا٘ذ!
 عببزیٗ پیبد ٜبیطتزیٗ احتٕبَ وطت ٝضذٖ  ٚیب ٔعِّٛیت را دار٘ذ آٔبر ٔزبٛط
ب ٝتػبدفبت عببزاٖ پیبد ٜدر سبَ  ۰941در ایزاٖ ٘طبٖ دٙٞذ٘ 04۱۱۱ ٜفز
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وطت٘ 032۱۱۱ ٚ ٝفز ٔعّ َٛبٛد ٜاست .اغّب لزبب٘یبٖ جٛا٘ب٘ی ٞستٙذ وٝ
لبُ اس تػبدف دارای سالٔتی وبُٔ بٛدٜا٘ذ!
بز اسبس اعالعبت حبت ٔزي وطٛر در سبَ ۰95۱حذٚد ٘ 419فز اس
وٛدوبٖ سیز  1سبَ ب ٝعّت حٛادث ٔزبٛط ب ٝحُٕ ٘ ٚمُ فٛت وزدٜا٘ذ.
فمظ در یشد ٔبٞب٘ ٝد٘ ٜفز اس ٔٛتٛرسٛاراٖ ب ٝدِیُ سب٘ح ٝفٛت ٔیوٙٙذ.
رٚسا٘ ٝحذالُ ٘ 4فز ب ٝدِیُ سٛختٍی فٛت ٔیوٙٙذ.
سِشِ ٝسبَ  ۰940در ضٟز تبریخی بٓ
٘ 01۱۱۱فز فٛت ضذٞ 1۱ ٚ ٜشار ٘فز
ٔجزٚح داضت؛ سِشِ ۰925 ٝدر ٘بحیٝ
رٚدببرٙٔ ،جیُ ِٛ ٚضبٖ سبب وطتبر
٘شدیه ب٘ 91۱۱۱ ٝفزٔ ،جزٚح ضذٖ ٘ 2۱۱۱۱فز  ٚبیخبٕ٘ب٘ی بیص
اس٘ 1۱۱۱۱۱فز ضذ.
 ٓٞاوٞ 9۰ ٖٛٙشار ٘فز اس ٔبتالیبٖ ب ٝایذس ضٙبسبیی  ٚتحت درٔبٖ ٞستٙذ
ِٚی بزآٚرد ٔیضٛد بیص اس ٞ 2۱شار ٘فز دیٍز ٚجٛد دار٘ذ و ٝضٙبسبیی
٘طذٜا٘ذ .ایٗ افزاد اغّب اس عزیك سزً٘ ٔطتزن  ٚرابغ ٝجٙسی غیز ایٕٗ
ٔبتال ضذٜا٘ذ.

 سبال٘ ٝحذٚد ٘ ۰0۱۱فز در ایزاٖ بز احز حٛادث فیشیىی ٘بضی اس وبر فٛت
ٔیوٙذ ٘ ٚشدیه ب ٝضص بزابز ایٗ رلٓ بز احز ٔزيٞبی ٘بضی اس
بیٕبریٞبی ضغّی جبٖ خٛد را اس دست ٔیدٙٞذٞ .شی٘ ٝٙبضی اس حٛادث وبر
در ایزاٖ ٔ 9۱۱۱۱یّیبرد تٔٛبٖ (یه ضطٓ بٛدج ٝسبال٘ ٝدِٚت در سبَ )59
است.
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برای ارتقای ایمىی خًد ي خاوًادٌ چٍ کارَایی باید اوجام دَیم؟

گام اول :ابتذا ببیذ ٚضعیت رعبیت ایٕٙی خٛد  ٚخب٘ٛاد ٜرا ارسیببی وٙیذ ،پس اس
ٔزٚر فیّٓ آٔٛسضی بب وٕه اعضبی خب٘ٛاد ٜجذ َٚسیز را تىٕیُ وٙیذ اٌز ایٕٙی
٘ذاریذ  ٚرعبیت ٕ٘یوٙیذ ،لزٔش را عالٔت بش٘یذ .اٌز بزخی اٚلبت رعبیت ٔیوٙیذ ٚ
بزخی اٚلبت ٘ ٝیب اس ایٕٙی وبُٔ ٔغٕئٗ ٘یستیذ ،سرد را عالٔت بش٘یذ  ٚاٌز اس
ایٕٙی ٔٛلعیت ٔغٕئٗ ٞستیذ سبش .سپس عّت لزٔش یب سرد بٛدٖ را استخزاج ٚ
راٞىبرٞبی آٖ را تػٕیٓ بٍیزیذ  ٚبزای اجزای آٖ اس ٕٞیٗ أزٚس الذاْ وٙیذ.
مًقعیت ایمه

خاوٍ

پیادٌ راٌ

راوىدگی

محیظ کار

سالمىدان ي
کًدکان

وقاط ضعف مه ي اعضای خاوًادٌ

آتصسٛسی
آٔبدٌی بزای سِشِ ٝاحتٕبِی
ٌبسٌزفتٍی
ضزب ٝاجسبْ ٘بپبیذار
سٛختٍی  ٚغزق ضذٌی در سٔبٖ تفزیح
عبٛر فمظ اس ٔحُ خظ وطی عببز پیبدٜ
عبٛر فمظ اس پُ عببز پیبدٜ
وبر ٘ىزدٖ بب ٔٛببیُ  ٚتٕزوش وبُٔ
عبٛر بب احتیبط اس وٙبر سبختٕبٖٞبی در حبَ سبخت
وٕزبٙذ ایٕٙی
وال ٜایٕٙی ٔٛتٛر  ٚدٚچزخ ٝسٛار
غٙذِی وٛدن
رعبیت سزعت ٔغٕئٝٙ
لٛا٘یٗ رإٙٞبیی  ٚرا٘ٙذٌی
اعٕیٙبٖ اس ایٕٗ بٛدٖ وبر
استفبد ٜاس ٔحبفظ سزٌٛ ،ش ،چطٓ  ٚدستٞب
٘ح٘ ٜٛطستٗ در ٔحُ وبر
افتبدٖ ٕٟٔتزیٗ خغز سبِٕٙذاٖ
ٔسٕٔٛیت  ٚخفٍی بزای وٛدوبٖ

راَکار
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گام دوم :عّت عذْ رعبیت ایٕٙی تبوٖٛٙ
اٌز ب ٝآٌبٞی ضٕب  ٚاعزافیبٖ ٔزبٛط است،
الذأبتی بزای افشایص آٌبٞی  ٚتػحیح
ببٚرٞبی غّظ ا٘جبْ دٞیذ در ایٗ ٔٛرد ببیذ
ٔغبِع ٝوٙیذ  ٚاس افزاد خبزٔ ٜطبٚر ٜبٍیزیذ.
گام سوم :عّت عذْ رعبیت اٌز ب ٝدِیُ ٘بٛد ضزایظ فیشیىی ٔ ٚحیغی ٔٙبسب
است بزای رفع ٘میػ ٝتالش وٙیذ ،ایٗ ببٚر را در خٛد تمٛیت وٙیذ وٞ ٝشیٞٝٙبی
رفع ٘میػ ٝوٕتز اس ٞشیٞٝٙبی عٛارؼ حبدح ٝاست.
گام چهارم :بعذ اس ٔذتی الذأبتی را و ٝا٘جبْ دادٜایذ بب ٚضعیت لبّی ٔمبیسٝ
وٙیذ  ٚب ٝخٛدتبٖ جبیش ٜبذٞیذ.
فزأٛش ٘ىٙیٓ و ٝدر  ٕٝٞایٗ ٔٛارد رعبیت استب٘ذاردٞبی خٛدرٚسبسی،
ضٟزسبسی ،سبخت ٔسىٗ ،چیذٔبٖ ٔحیظ وبر ،سبخت ٔزاوش تفزیحی  ٚراٜسبسی
تٛسظ ٔذیزاٖٟٙٔ ،ذسبٖ  ٚسزٔبیٌٝذاراٖ خٛد ٔطٛق رفتبر ایٕٗ ٔ ٚحبفظ
ضٟز٘ٚذاٖ است.
تٛسع ٝحُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی ب ٝخٛدی خٛد حٛادث  ٚسٛا٘ح تزافیىی را وٓ ٔیوٙذ
 ٚوطٛرٞبیی و ٝتجزب ٝاجزایی ضذٖ سیبست حُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی اس لبیُ
اتٛبٛسٞبی ایٕٗٔ ،تز ٚ ٚلغبر را داضتٝا٘ذ ،تٛا٘ستٝا٘ذ بٔ ٝمذار لببُ تٛجٟی
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ایٕٗتز س٘ذٌی بىٙٙذ٘ .مص رسب٘ٞٝب  ٚآٔٛسش در ٔٛلعیتٞبی ٔحُ وبرٔ ،ذرسٚ ٝ
ٔحٍّٕٞ ٝی در ایجبد رفتبرٞبی ایٕٗ تأحیز دارد.
فزأٛش ٘ىٙیٓ اٌز حبدح٘ ٝبضی اس عذْ رعبیت ٘ىبت ایٕٙی بزای ضٕب اتفبق بیبفتذ
یب ب ٝخیز ٔیٌذرد  ٚآحبر رٚا٘ی بزجبی ٔیٌذرد ،یب ٔعِّٛیت ایجبد ٔیوٙذ  ٚیب
ٔٙجز بٔ ٝزي سٚدرس ٔیضٛد ،در  ٕٝٞضزایظ ببیذ فىز وٙیذ و ٝعذْ رعبیت
ایٕٙی اس سٛی ضٕب ببعج آسیب ب ٝدیٍزاٖ ٘یش ٔیضٛد  ٚدر ایٗ ٔٛرد وظیفه
اجتماعی ما محافظت از سالمت دیگران  ٓٞاست.
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آیب تب و ٖٛٙالذاْ یب الذأبتی را ا٘جبْ دادٜایذ و ٝایٕٙی س٘ذٌی
خٛد یب اعزافیب٘تبٖ را ب ٝخغز بیٙذاسد  ،ب ٝعٛر غبدلب٘ ٝضزح
دٞیذ.
ب ٝعٛر وّی بزای افشایص سغح ایٕٙی خٛد  ٚخب٘ٛاد ٜدر ٔحُ
س٘ذٌی (ضبُٔ خب٘ٔ ،ٝحّ ٚ ٝضٟز) چ ٝالذأبتی را پیطٟٙبد
ٔیوٙیذ ِغفب فمظ ٔٛارد ٔزبٛط ب ٝخٛدتبٖ را بٍٛییذ.

دفترک حاضر بٍ مىظًر افسایش اطالعات ي اوگیسٌ شما برای داشته سبک زوذگی سالم در
محیط کار ي زوذگی شخصی تذيیه شذٌ است .ایه مجمًعٍ تًسط کارشىاسان گريٌ مؤلفٍَای
اجتماعی سالمت ،مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت ي ادارٌ کل سالمت شُرداری تُران تألیف شذٌ
است؛ کپی ي تکثیر بذين اجازٌ از َر وًع ممىًع است.

