طرح ايجاد ايستگاه بهگر

مقدمه :
حفظ و صیانت سالمت افراد جامعه طبق بند  2ماده  1تشکیالت وزارت بهداشت  ،درمان و اموزش پزشکی و مواد قانونی
مندرج در فصل چهارم قانون کار جمهوری اسالمی ايران به وزارت متبوع واگذار گرديده است  .در همین راستا مسئولیت
تامین سالمت  ،نیروی کار که قشر عظیم جمعیت کشور را تشکیل می دهند نیز به عهده اداره کل بهداشت حرفه ای اين
وزارتخانه گذارده شده است  .اين اداره کل به منظور دسترسی شاغلین به حداقل موازين بهداشتی  ،کارگاهها و کارخانجات
کشور را براسا س تعداد کارگر به قرار ذيل تقسیم بندی نموده است .
الف  :واحد های تولیدی با بعد کارکنان  055نفر کارگر با بیشتر به منظور احداث مراکز بهداشت کار
ب :واحدهای تولیدی با کارکنان بین  05تا  944نفر کارگر به منظور تاسیس خانه های حفاظت فنی و بهداشت کار
ج  :واحدهای تولیدی با بعد کارکنان  25 -94نفر کارگر به منظور ايجاد ايستگاه بهگر

 -2اهداف طرح :

 -2الف:اهداف کلی طرح
ارتقاء سطح سالمت کارگران و پیشگیری در زمینه از کارافتادگی زودرس آنان در اثر بروز سوانح و حووادث
در محیط کار
-2ب :اهداف اختصاصی
-2ب :1-تربیت بهگر جهت ارئه کمکهای اولیه در کارگاههای کوچک به منظور :
نجات جان مصدوم  ،پیشگیری از آسیب های ثانويه و افزايش احتمال بهبودی مصدوم شامل جلووگیری از خوونريزی
– مسمومیت ها – شکستگی و در رفتگی – خفگی – شوک -برق گرفتگی و غیره ....
 -3جمعیت هدف :

کارگران شاغل در بخش صنعت  ،معدن  ،کشاورزی و خدماتی با بعد کارکنان  25تا  94نفر
-9تعاريف :
- 9الف  :ايستگاه بهگر  First Aid Station :فضای کوچکی از کارگاه و نزديکترين محل به بهگور اسوت کوه قفسوه
نگهداری وسائل و برانکارد تاشو در آنجا قرار داده می شود .
-9ب :بهگر کار  :کارگر آموزش ديده ای است که با حفظ سمت اولیه در محل کار به عنوان بهگر انجوام وظیفوه موی
نمايد .
 -9ج  :کیت کمکهای اولیه  :کیف بزرگ قابل حملی است که در آن مواد مورد احتیاج کمکهای اولیه قورار دارد و در
نزديکترين فاصله ممکن به بهگر قابل دسترسی است .
تعريف کارفرما – کارگاه – کارگر برابر تعاريف قانون کار است .
 -0وظائف بهگر کار :
-0الف :کمک به نجات مصدومین  ،ارائه خدمات کمکهای اولیوه پزشوکی خ خوونريزی خوارجی – مسومومیت هوا –
شکستگی و در رفتگی ها – خفگی – شوک – برق گرفتگی و  )...و در صورت نیاز ارجاع مجروح به مراکوز بهداشوتی
– درمانی
-0ب  :تهیه و ارسال آمار سوانح و حوادث حین کار براساس فرمهای موجود به مراجع ذيصالح
-0پ :نظارت و پیگیری بر استفاده صحیح از وسايل حفاظت فردی
-0ت :همکاری در اجرای برنامه های آموزش بهداشت
-0ث :همکاری و هماهنگی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسی کار با اطالع موديريت کارگواه بورای بررسوی و
ارزشیابی عوامل زيان آور محیط کار
-0ج  :پیگیری و اجرای مواردی که از کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ارجاع می شود .
 -6وظايف کارفرما :
 -6الف  :انتخاب و معرفی کارگران جهت طی دوره آموزشی مطابق شرايط احراز

 -6ب  :کارفرما موظف است نسبت به اعزام فرد انتخاب شده به صورت مامور جهوت شورکت در دوره اقودام زم بوه
عمل آورد .
 -6ج  :فراهم نمودن امکانات ايستگاه بهگر در واحدهای تولیدی خ قفسه فلزی ) وتجهیزات مندرج در جدول شوماره
 1و مواد مصرفی ايستگاه امداد .
-6ه :کارفرما ملزم به همکاری با بهگر مطابق شرح وظائف او میباشد
 -6ز :کارفرما متعهد می گردد که قبل از پايان  9سال تعهد خدمت بهگر  ،وی را از ادامه خدمت در اين زمینه منوع
ننمايد و در صورت بروز مشکالت حاد مراتب با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان بوا تعیوین جانشوین و اعوزام فورد
تعیین شده جهت آموزش اقدام نمايد  .عالوه بر ايون مکانیسومهای تشوويقی مناسوب از قبیول مرخصوی تشوويقی ،
مسافرتهای زيارتی  ،پرداخت پاداش و غیره  ...از طرف کارفرما و به صالحديد وی برای بهگران کار الزامی است .
 -7شرايط عمومی داوطلب بهگری:
 -7الف  :از کارکنان رسمی واحد تولیدی باشد .
-7ب  :حتی ا مکان دارای حداقل تحصیالت سیکل  ،اول خ برابر پايان دوره راهنمايی ) باشد .
 -7ج  :حداکثر سن  30سال باشد .
 -7د  :توانايی جسمی مناسب را دارا بوده و قدرت فراگیری برنامه های آموزشی را داشته باشد .
 -7ه  :عالقه مندی به انجام کارهای بهداشتی و کمکهای اولیه باشد .
-7و  :با محیط کار و دستگاههای موجود در کارگاه آشنايی داشته باشد .
 -7ز :افرادی که در زمینه کمکهای اولیه ايمنی سابقه داشته باشند در اولويت خواهد بود .
-7ح  :سپردن تعهد کتبی مبنی بر انجام وظیفه به عنوان بهگر کار حداقل به مدت  9سال پس از آموزش
 -8نحوه انتخاب بهگر کار :
ضمن توجیه کارفرما توسط واحد بهداشت حرفه ای منطقه در مورد طرح تربیت بهگر کار به پیشنهاد کارفرموا افوراد
واجد شرايط به معاونت بهداشتی – درمانی استان معرفی می گردند  .مديريت بهداشت حرفه ای استان موظف اسوت

يک نفر است افراد معرفی شده را طبق دستورالعمل ارسالی انتخاب و ضمن اعالم مراتب به کارفرما نسبت به شورکت
وی در دوره آموزشی اقدامات زم را مبذول نمايد .
ب :تجهیزات برای يک ايستگاه بهگر :
 برانکارد تاشو قفسه ای جهت نگهداری وسايل کمکهای اولیه کیت کمکهای اولیه شامل مواد و وسايل کمکهای اولیه برابر لیست سرانه در يکسال خ پیوست ) آتل دست و پاابتدا کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای شهرستان مجری طرح آزمايشی طی کارگاه دو روزه و برابرطرح درس پیوسوت
نسبت به کلیات طرح و اجرای آن آشنايی پیدا خواهند کرد  .سپس مجريان هر شهرستان بالفاصله پس از مراجعت به منطقوه
خود برنامه عملیاتی مربوطه را تهیه و برای تايید به اداره کول بهداشوت حرفوه ای ارسوال خواهنود نموود  .محتووای آموزشوی
کمکهای اولیه برای بهگران کار برابر لیست پیوست است .

