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شماره: ٣٤/٢/٢/٧٥٦/پ
تاریخ : ۰۸/۱٣۹۸/۰٢

پیوست: ندارد

       پیام تبریک دکتر کرملو فر رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم به مناسبت 
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفهای سال ۹۸

بسمه تعالی
                بیست و هشتم آوریل برابر با هشتم اردیبهشت ماه، روز ایمنی و بهداشت حرفهای نامگذاری شده است. با 
توجه به اینکه سازمان بین المللی کار شعار سال جاری را  " آینده کاری ایمن و سالم" تعیین نموده است. امید است با 
شناسایی قابلیت های بالقوه سالمت و توسعه اقدامات پیشگیرانه، ارتقاء شاخص های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار 
و استفاده از روشهای کنترلی کم هزینه و همچنین آموزش در زمینه ایمنی و بهداشت حرفهای با تاکید بر یادگیری 
مداوم کارگران، کارفرمایان و کلیه زحمتکشان حوزه سالمت به منظور تضمین آینده کاری ایمن و سالم گامهای 

استواری برداشته شود.
مشکالت روانشناختی، استرس مرتبط با کار و بیماریهای غیر واگیر در بین کارگران در سراسر جهان در حال افزایش 
هستند در عین حال بسیاری از کارگران با مخاطرات ایمنی و سالمتی محیط کار به طور مداوم در مواجهه هستند و  

آنچه اهمیت دارد این است که نباید این جمعیت را در دنیای کار در حال تحول، نادیده گرفت.
 در این راستا شایستگی و توانمندی فعاالن حوزه سالمت کار، امروز در جهان بر کسی پوشیده نیست و این عزیزان به 
عنوان سرمایه تخصصی کشور، قادرند با بهره مندی از توانمندی های خود در عرصههای علمی، جامعه را در رسیدن به 
توسعه همه جانبه و پایدار یاری کنند. متخصصان و مهندسان زبده و متعهد حوزه سالمت کار در دانشگاه علوم پزشکی 
قم طی سال های اخیر با تالش های وافر و ارزنده خود، دوشادوش سایر بخشها،  اقدامات گستردهای را در عرصه 

توسعه سالمت کار استان به انجام رسانده اند.
 اینجانب ضمن تبریک به مناسبت روز ایمنی و بهداشت حرفهای از تمامی دست اندرکاران حوزه سالمت کار از جمله 
اساتید بهداشتحرفهای، بازرسان بهداشت حرفهای، کارشناسان بهداشت حرفهای، کارشناسان ایمنی، متخصصان و 
پزشکان طب کار، دانشجویان، بهورزان، بهداشتیاران، بهگران، رابطان بهداشت کار و دیگر زحمتکشان این عرصه تقدیر 

و تشکر کرده و برایشان آرزوی موفقیت دارم.


