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 2  مرکز سالمت محيط و کار
 

سيااستنامه 
 تأمين سالمت کارکنان دولت

 
 

 
متن سياستنامه:  

 
 

 

 

بمنظور تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي ، رواني و اجتماعي شاغلين 
مشمول قانون استخدام كشوري در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي 

وابسته به دولت كلية دستگاهها و نهادهاي دولتي مشمول اين قانون موظف به 
اجرا، پايش و ارزشيابي برنامه عملياتي تأمين سالمت كاركنان دولت هستند. 

 معيارها و ضوابط سالمت محيط كار توسط وزارت بهداشت، -1تبصره 
درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت دو ماه اعالم خواهد شد. 

 نظارت بر حسن اجراي برنامه تأمين سالمت كاركنان دولت بعهده -2تبصره 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. 
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سيااستنامه 
 تأمين سالمت کارکنان دولت

 

بخش اول 
 

مقدمه و بيان مسئله : 
انسانها بيش از يك سوم زندگي خود را در محيط هاي كاري كه داراي عوامل 

مخاطره آميز مي باشد سپري مي كنند براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت 
 67 مورد مرگ و مير و حدود 200000 حادثه ناشي از كار با 120000000ساالنه 

 ميليون بيماري ناشي از كار در جهان بروز مي نمايد و همين طور مبلغ 157تا 
 صرف هزينه 1379 ريال را سازمان تأمين اجتماعي در سال 3202513000000

 ميليون 6براي بيماري و حوادث ناشي از كار نموده است و اين در حالي است كه 
% كل جمعيت شاغل كشور 5/37شاغل تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي حدود 

را به خود اختصاص مي دهد كه با در نظر گرفتن سالمت كار و تأمين محيطهاي 
بهداشتي جهت انجام كار براي شاغلين ميتوان اين سرمايه هاي هنگفت را صرف 

سازندگي كشور نمود. 
در بخشي از اعالميه اجالس جهاني ريو در زمينه محيط و توسعه پايدار، 

بهداشت حرفه اي بعنوان يك استراتژي با اهميت تلقي شده كه نه تنها سالمت 
شاغلين بلكه تأثير مثبت و قابل مالحظه اي در بهره وري و كيفيت محصوالت، 

انگيزش كاري، رضايت شغلي و نهايتاً كيفيت كل زندگي افراد جامعه دارد. 
طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت اگر خدمات بهداشت حرفه اي بطور 

مناسب و موثر براي تمام شاغلين فراهم نشود، سبب كاهش ظرفيت هاي كاري و 
 درصد توليد ناخالص ملي مي گردد. 20 تا 10در نتيجه زيان اقتصادي بميزان 
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سيااستنامه 
 تأمين سالمت کارکنان دولت

 
 درصد افراد بزرگسال در محيط كار در معرض عوامل 50طبق آمار بيش از 

مختلف هستند. عوامل مخاطره آميزي كه ممكن است در محيط كار سالمت 
كاركنان را تهديد كند عبارتند از: 

عوامل فيزيكي نظير صدا، روشنايي، رطوبت، سرما، گرما، ارتعاش،  -
تشعشعات 

 عوامل شيميايي نظير گردوغبار دود و دمه، گاز و بخار، حالل هاي شيميايي -

 عوامل بيولوژيكي نظير باكتري ها، ويروس ها، انگل ها و ... -

 عوامل غير ارگونوميكي نظير ابزار كار نامناسب و ..... -

  نشان ميدهد: دومين علت شايع غيبت از كار در WHOآمار منتشره توسط 
% غيبت هاي ناشي از كار در آلمان مربوط به صدمات ديسكي 20آمريكا كمردرد و 

 16 * 109 مبلغ 1984است همين طور در آمريكا هزينه مستقيم كمردرد در سال 
% مربوط 67% مربوط به هزينه هاي خدمات پزشكي و 33دالر برآورد شده است (

به غرامت هاي ناشي از كار بوده است) 
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 غرامت هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از كمر درد در بين 1998در سال 
 دالر گزارش شده است و طبق تحقيقات، گردن 5 * 1010شاغلين در آمريكـــــا 

درد يك بيماري شايع نزد كاركنان ميباشد و عوارض ناشي از تروماهاي تكراري 
نظير (اپراتورهاي كامپيوتر و تايپيست ها)را به ترتيب زير گزارش كرده است. 

 
تعداد موارد سال 
1982 22600 
1983 22700 
1984 34700 
1985 37000 
1986 45500 
1987 72900 
1988 115300 
1989 146900 
1990 185400 
1991 223000 
1992 281800 

 
% افرادي كه با كامپيوتر كار مي كنند 75مطالعات ديگري نشان ميدهد كه 

بدليل غيراستاندارد بودن شرايط كاري به نحوي دچار اختالل سالمتي هستند كه 
اين اختالالت عبارتند از: خستگي ، تاري و نزديك بيني چشم، درد گردن و پشت، 
نور گريزي اين افراد در عين حال از نور ناكافي و درخشندگي صفحه نمايش نيز 

شكايت دارند. 
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[S.B.S](Sick building Syndrome) يا عالئم ساختمان ناسالم از جمله 
موضوعات غيربهداشتي است كه به نحو چشمگيري سالمت شاغلين را تهديد 

مي كند. 
  مي توان به تهويه نامناسب، استنشاق موادشيميايي SBSاز ويژگي هاي 

حاصل از نقاشي در ساختمان ها، وجود دستگاه زيراكس، آلودگي حاصل از 
فعاليت موتورخانه ها كه به داخل ساختمان هدايت مي شوند، وجود آلوده كننده 

هاي بيولوژيك مانند باكتري ها، قارچ ها و ويروس ها كه معموالً در سطح داخلي 
مجاري دستگاههاي تهويه رشد كرده و در اثر عبور جريان هوا جدا شده، به هواي 

داخل اتاق ها منتقل مي شوند اشاره نمود. 
تحقيقات نشانگر آنست كه عوارضــي حاد، نظير تحريك گوش و حلق و 

چشمها، سرفه خشك، سردرد و سرگيجه، بي اشتهائي، التهابات پوستي و 
حساسيت به نور و بي اشتهايي از مهمترين عالئم بيماريهاي ناشي از كار در 

  مي باشد و جالب توجه اينجاست كه اكثر اينگونه (SBS)ساختمان هاي ناسالم 
مشكالت در صورت ترك محيط كار برطرف مي گردد. 

 تجاري در _ ساختمان اداري 1200000 تا 800000محققين اعالم نمودند 
 ميليون از ساكنين و 70 تا 30  هستند بعبارت ديگر SBSآمريكا در معرض 

كاركنان در اين ساختمان ها در معرض آسيب قرار دارند. 
همين مطالعه در فلوريدا نشان مي دهد كه هواي ورودي از طريق سيستم 

تهويه به داخل كل ساختمانهاي اداري حاوي قارچ و كپك بوده كه عامل بروز 
حساسيت هاي آلرژيك نزد كاركنان مي باشد. 

باتوجه به مطالب پيش گفت تأمين محيط كار سالم عالوه بر اثر كارآيي و 
بهره وري نيروي انساني شاغل در بخش هاي دولتي در امور اداري موجب كاهش 

هزينه هاي ناشي از حوادث و بيماريهاي مختلف ميگردد از اين رو بهداشت حرفه 
اي با هدف ارتقاء و حفظ باالترين درجه از سالمت جسمي، روحي و اجتماعي 
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شاغلين در مقابل خطرات ناشي از شرايط كار و عوامل زيان آور محيط كار، نهايتاً 
با فراهم كردن محيط كار سالم، ايمن و شاداب موجب افزايش كارايي و بهره وري 

نيز مي گردد. 
سازمان جهاني بهداشت ،برنامه بهداشت براي شاغلين را بعنوان اساس 

پيشگيري براي تأمين سالمت آنان قلمداد نموده كه تحقق آن با توسعه خدمات 
بهداشت حرفه اي امري امكان پذير مي باشد. 

 در (ILO) سازمان بين المللي كار 161براساس اصول كنوانسيون شماره 
مورد خدمات بهداشت حرفه اي، مسئوليت اوليه درخصوص بهبود ايمني و 

بهداشت كار و ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در محيط كار و در هنگام كار بعهده 
مسئول مؤسسه مي باشد و كشورها بايد فعاليت ها و خط مشي هاي ايمني و 

بهداشت حرفه اي را در سطح ملي با همكاري سه جانبه دولت، مسئولين مؤسسات 
دولتي و وزارتخانه ها و كاركنان دولت به انجام رسانند. 

 قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و 2همانطور كه در بند 
آموزش پزشكي آمده تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي 

برنامه هاي بهداشتي خصوصاً در زمينه بهداشت محيط، مبارزه با بيماريها، 
بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين با 
تأكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه بويژه بهداشت روان و كودكان با 

همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط مي باشد. 
در شرايط فعلي عليرغم وجود قوانين فوق االشاره تاكنون اقدام مؤثري براي 
تأمين و حفظ سالمت كاركنان دولت صورت نگرفته و اطالعات جامع و مدوني از 
اقدامات بهداشتي در جهت بررسي محيط كار و سالمت شاغلين و مقايسه آن با 
شرايط ايده آل(استاندارد)محيط كار براي كاركنان دولت وجود ندارد، از طرفي 

 قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش 1 ماده 2مطابق بند 
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پزشكي، وزارت مزبور موظف است با برنامه ريزي مشخص و نظارت مستمر به 
تأمين بهداشت كار شاغلين بپردازد.  

 ارائـه سياستنامه تأمين سالمت كاركنان دولت»در نهايت آنچه از طريق «
مي گردد همان تحقق بخشيدن به قوانيني است كه چندين دهه از تصويب آن 

گذشته و بر عهده دولت و مسئولين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است كه اقدام 
عاجل نسبت به تأمين آن بعمل آورند تا به نارسائي هاي موجود در ارائه خدمات 

بهداشتي به كاركنان دولت، از قبيل: بروز ناهنجاري ها و كاهش بهره وري و 
راندمان، پايين آمدن انگيزه هاي كاري، افزايش غيبت هاي ناشي از كار، افزايش 

هزينه هاي ناشي از بروز حوادث ناشي از كار، افزايش هزينه هاي ناشي از بروز 
بيماريها و ناهنجاريهاي اقتصادي، اجتماعي و ..... كه با افزايش ميانگين سني 

كاركنان و ادامه روند فعلي كاهش سالمت جسمي و رواني آنان را بدنبال خواهد 
داشت خاتمه دهند. 

 
وضعيت فعلي  •

تعداد كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي مشمول قانون سازمان امور 
 نفر برآورد گرديده و مطابق با قانون استخدام 2160000استخدامي كشور 

 به تصويب رسيده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي 1345كشوري كه در سال 
 ايمني و ايجاد محيط كار مناسب براي _مكلفند در تأمين شرايط بهداشتي 

مستخدمين اقدامات الزم را بعمل آورند، سازمان امور اداري و استخدامي كشور 
) و همچنين 53موظف است در اين مورد نظارت و هدايت الزم را فراهم آورد (ماده 

دولت مكلف است به طريق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و 
) 51خانوارهاي آنان را فراهم آورد(ماده 
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بخش دوم  
 

ذينفعان اصلي در اين سياستنامه شامل حال كاركنان مشمول قانون استخدام 
كشوري خواهد بود. 

 
اهداف :  •
تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين در  -1

وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت 
  درماني در محيط كار_دسترسي كاركنان دولت به حداقل خدمات بهداشتي  -2

شناسايي عوامل زيان آور و شرايط غيربهداشتي و ناايمن در محيط هاي  -3
 كاري

ارزيابي و ارائه روشهاي كنترل شرايط و عوامل زيان آور و ناايمن در  -4
 محيط كار

 انجام مراقبت هاي بهداشتي ، درماني براي كاركنان دولت -5

 نظارت و پايش سالمت نيروي كار -6

فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهي كاركنان درخصوص موازين بهداشتي  -7
  ايمني_

 كاهش سطح بيماري و غيبت هاي ناشي از آن -8

 افزايش ميزان بهره وري -9

باالبردن انگيزه كاري كاركنان دولت  -10
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وظايف كلي و عيني  •

تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين مشمول 
قانون استخدام كشوري در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و 

دسترسي آنان به حداقل خدمات بهداشتي، پيشگيري و كنترل عوامل و شرايط 
زيان آور در محيط كار و اعمال معيارها و ضوابط سالمت محيط كار و مراقبت از 

 و 51سالمت نيروي كار، ارتقاء آگاهيها و بهبود رفتارهاي بهداشتي به استناد ماده 
 قانون استخدام كشوري بعهده دستگاههاي مربوطه مي باشد. 53

معيارها و ضوابط سالمت محيط كار توسط وزارت بهداشت، درمان و  -1
 آموزش پزشكي اعالم مي گردد.

اجرا، پايش و ارزشيابي برنامه عملياتي تأمين سالمت كاركنان دولت،  -2
سالمت محيط كار و آموزش سالمت بعهده واحد ارائه خدمات سالمت 

 شغلي دستگاه مربوطه مي باشد.

مراقبت از سالمت نيروي كار شامل معاينات قبل از استخدام يا معاينات قبل  -3
از اشتغال به شغل جديد، معاينات دوره اي و ويژه ، معاينات موردي و 
معاينات گروههاي ويژه و پرخطر، توانبخشي و ارجاع و پيگيري موارد 

 بيماري و از كارافتادگي مي باشد.

سالمت محيط كار شامل شناسايي، نمونه برداري، ارزيابي و كنترل كليه  -4
شرايط و عوامل زيان آور محيط كار(شيميايي، فيزيكي، بيولوژيكي، 

 ارگونومي، رواني)مي باشد.

ارتقاء آگاهيها و بهبود رفتارهاي بهداشتي شامل فرهنگ سازي و اجراي  -5
 برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاء سالمت پرسنل است.
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كليه موسسات مشمول قانون استخدام كشوري موظف هستند با استفاده از  -6
امكانات موجود خود اقدام به تأسيس واحدهاي ارائه خدمات سالمت شغلي 

. الذكر را از مراكز مجاز خريد خدمت نمايند يا خدمات فوقنموده 
تعداد و مشخصات پرسنل و امكانات مورد نياز واحد ارائه خدمات سالمت شغلي 
بر حسب نوع واحد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  اعالم مي 

شود. 
مؤسسات و دستگاهها موظف به تشكيل پرونده سالمت محيط كار بوده و  -7

بايد براي هر يك از پرسنل پرونده سالمتي تشكيل دهند. 
شرايط و عوامل زيان آور محيط كار و همچنين سالمت پرسنل بصورت  -8

دوره اي مطابق ضوابط وزارت بهداشت بايد مورد بررسي و غربالگري 
قرار گرفته و در پرونده مربوطه ضبط گردد. 
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بخش سوم  
 

 قانون تشكيالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 1 ماده 2باتوجه به بند 
 قانون استخدام كشوري وزارتخانه ها و مؤسسات 53پزشكي و به استناد ماده 

دولتي مكلفند در تأمين شرايط بهداشتي، ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي 
مستخدمين اقدامات الزم معمول دارند در اين راستا شاهد هستيم كه مشمولين 

قانون كار جمهوري اسالمي ايران در محيط هاي كاري صنعتي از حداقل خدمات 
بهداشتي، درماني نظير ايستگاه بهگر، خانه بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار 
برخوردارند كه اين اقدام تا حد بسيار زيادي سبب كاهش ميزان غيبت هاي كاري، 

حوادث و بيماريهاي ناشي از كار شده كه در نتيجه باعث افزايش راندمان كار و 
افزايش بهره وري و در نهايت شكوفايي اقتصادي جامعه شده است. ولي متأسفانه 

تاكنون براي شاغلين مشمول قانون استخدام كشوري عليرغم وجود مواد قانوني 
فوق الذكر هيچگونه اقدامي صورت نگرفته و موضوع بهداشت و ايمني محيط كار 

ايشان مورد غفلت قرار گرفته كه در حقيقت با تنظيم اين سياستنامه گامهاي 
اساسي در جهت تأمين شرايط بهداشتي، ايمني و ايجاد محيط كار مناسب براي 

مشمولين قانون استخدام كشوري برداشته خواهد شد. 



 
 

 13  مرکز سالمت محيط و کار
 

سيااستنامه 
 تأمين سالمت کارکنان دولت

 
 

بخش چهارم  
 

تصويب سياستنامه تأمين سالمت كاركنان دولت در شوراي عالي سالمت و  -1
امنيت غذايي 

پس از تصويب سياستنامه تأمين سالمت كاركنان دولت و پيگيري اليحه  -2
حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه و كاهش خطرات تهديدكننده سالمتي 

 قانون برنامه چهارم توسعه)دستورالعملي به استناد اين 85(موضوع ماده 
سياستنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و جهت اجرا و 

نظارت بر كليه دستگاههاي مسئول قانون استخدام كشوري ابالغ خواهد 
 نمود.

نظارت بر چگونگي اجراي اين سياستنامه توسط كارشناسان بهداشت حرفه  -3
اي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور كه به آنان بازرسين كار اطالق 

 ميگردد صورت مي گيرد.

 



 
 

 14  مرکز سالمت محيط و کار
 

سيااستنامه 
 تأمين سالمت کارکنان دولت

 
سياستنامه  

 
بمنظور تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي ، رواني و اجتماعي شاغلين 

مشمول قانون استخدام كشوري در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي وابسته به 
دولت كلية دستگاهها و نهادهاي دولتي مشمول اين قانون موظف به اجرا، پايش و 

 ارزشيابي برنامه عملياتي تأمين سالمت كاركنان دولت هستند.
معيارها و ضوابط سالمت محيط كار توسط وزارت بهداشت، درمان و - 1تبصره 

 آموزش پزشكي ظرف مدت دو ماه اعالم خواهد شد.
 نظارت بر حسن اجراي برنامه تأمين سالمت كاركنان دولت بعهده -2تبصره 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. 
 


