ایمنی و بهداشت حرفهای

بررسي عوامل سختي شغل در حرفه دريانوردي
*مجيد لطف آبادي  ،1رضا نژادي

1

آنها عوامل فيزيکي ،شيميايي ،مکانيکي و بيولوژيکي محيط کار

1ـ کار در ساعات غير معمول

غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر ،تنش به مراتب باالتر از

2ـ دريازدگي ضعيف تا شديد

ظرفيتهاي طبيعي (جسمي – رواني) در وي ايجاد ميشود که

3ـ آمادگي دائمي براي انجام کار

نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن است .کار در کشتي

4ـ محدوديت فيزيکي کشتي

به علت تجمع عوامل غير استاندارد محيط کار و ذات شغل يکي

5ـ محدوديت آب آشاميدني

از سختترين مشاغل موجود در سطح جهان است.

6ـ مشکالت امنيتي در برخي آبهاي آزاد و بنادر

صنعت دريانوردي در حدي است که 60درصد جدول مشاغل سخت

7ـ عدم دسترسي به مراکز درماني و امکانات پزشکي پيشرفته

را ميتوان به دريانوردان تعميم داد .بر اساس گزارش مندرج در کتاب

8ـ ابتالء به بعضي بيماريهاي حرفهاي دريانوردان از قبيل

بهداشت شغلي و طب کار ،دريانوردان شاغل در عرشه و موتورخانه
کشتيها در رده سوم آسيب پذيري ناشي از شغل قرار دارند.
تاريخ دريانوردي نشان ميدهد که از ديرباز و از هنگامي که بشر با

بيماريهاي پوستي ،گوارشي و افسردگي
9ـ استرسهاي رواني از جمله دوري از خانواده ،احساس تنهايي
و همسفري اجباري در جامعه ايزوله کشتي

ابتداييترين وسايل شناور حرکت بر روي آب را تجربه کرد تا به

با توجه به برخورداري ميهن اسالمي ما از  2700کيلومتر ساحل

امروز ،زندگي طوالني بر روي آب ،بدليل عدم هماهنگي شرايط

دريايي و حجم فراوان تردد کشتيهاي تجاري و نظامي لزوم

جسماني نوع بشر خاکي با شرايط محيطي دريا با مشکل مواجه

توجه به بهبود شرايط کار افراد شاغل در اين حرفه بيش از پيش

بوده است.

به چشم ميآيد.

بعضي از عوامل سخت و زيان آور حرفه دريانوردي به شرح زير

واژگان کليدي :دريانوردي ،سختي محيط کار ،عوامل زيان آور

1ـ پژوهشگر ،ايران ،هرمز گان ،بيمارستان منطقه يکم نيروي دريايي نداجا.

پوستر

بنا بر تعريف کارهاي سخت و زيانآور کارهايي هستند که در
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