هدف كلي :
نظام مند كردن و اعمال نظام نظارت  ،كنترل و پايش بر فعاليتهاي شناسايي  ،ارزشيابي و كنترل
عوامل زيان آور و مخاطره آميز در مشاغل كشاورزي به منظور ارتقاءسطح سالمت كشاورزان (زارع ،
باغدار  ،دامدار  )... ،و بهبود شرايط كاري و نيز پايه گذاري نظام همكاري و مبادله اطالعات بصورت
سازماني در بين بخش هاي درگير بهداشت و جهاد كشاورزي
اهداف اختصاصی :
.1

ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان درزمينه عوامل زيان آورمحيط کار وبيماريهای ناشی از آن

.2

ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان درزمينه استفاده صحيح ازسموم کشاورزی ومقابله با مسموميت

درصورت بروزحادثه واتفاق
.3

دسترسی به خدمات درمان اورژانس درکمترين زمان ممکن

فعاليتها :
.1

برگزاری دوره های آموزشی مبانی بهداشت حرفه ای وبيماريهای ناشيازکاردرکشاورزی ودامداری

برای بهورزان وکاردانهای بهداشتی مراکزروستائی
.2

برگ زاری کالسهای آموزشی برای کشاورزان ونظارت برحسن اجرای دورهها

.3

تجهيز مراکزبهداشتی ودرمانی روستائی درمناطق کشاورزی درزمينه ارائه خدمات به مسمومين

.5

هماهنگی جهت ارجاع مسموم به مراکزتخصصی درمان مسمومين

.6

انجام واکسيناسيون برای کشاورزان ودامداران

.7

بازدید ونظارت بهورز  ،کاردان وکارشناس از مراکز کشاورزی ودامداری وپيگيری نواقص بهداشتی

.8

پيگيری وانجام معاینات دوره ای کشاورزان ودامداران

مراحل اجرای برنامه :
.1

شناسايي مزارع  ،باغات و كارگاهها  ،واحدهاي دامي و پرورش آبزيان كه در محدوده خانه

بهداشت روستايي قرار دارند توسط بهورز با توجه به بعد كارگري
.2

استفاده از توان مروج كشاورزي درپوشش فعاليت هاي بند 1

.3

شناسايي امكانات بخش ترويج كشاورزي در محدوده خانه بهداشت

.4

شناسايي كارگاههاي  1 – 11نفر شاغل

.5

شناسايي كارگاههاي با بعد كارگري  22 – 41نفر شاغل

.6

شناسايي الزامات قانوني كشور در تسري قوانين كار و كارگري به بخش كشاورزي

.7

انجام بررسي در جهت شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور در كارگاههاي كشاورزي  1 – 11نفر

شاغل  ،بررسي وضعيت عوامل زيان آور كارگاه شامل عوامل فيزيكي (سر و صدا – ارتعاش –
روشنايي و درخشندگي  ،كار در ارتفاع (فشار – سرما – گرما و رطوبت – پرتوهاي يونساز و غير
يونساز )  ،عوامل شيميايي ( گرد و غبار  ،گاز و بخار  ،دود و دمه هاي فلزي)  ،وضعيتهاي ارگونوميكي
( وضعيت بدن در حين انجام كار  ،ابزار كا ر ،حمل و نقل و جابجايي بار و )...
.8

بررسي وضعيت تأسيسات كارگاههاي كشاورزي (ساختمان و  )...و شرايط عوامل زيان آور

مطابق فرم وضعيت محل از نظر بهداشت محيط و حرفه اي صفحه سوم پوشه خانوار بخش مربوط به
بهداشت حرفه اي
.1

تكميل پرونده پزشكي شاغل

