
 95سال در قم  فعالیتهای های بهداشت حرفه ای 

 تعداد عنوان فعالیت

 پرونده10230 بررسي و صدور راي كميته بدوي و تجديد نظر مشاغل سخت و زيان آور 

 دقيقه1032 برنامه راديو  تلوزيوني موضوع موضوعات بهداشت حرفه اي

 واحد986 رسيدگي به شكايات

 %54 تاسيس خانه بهداشت كارگري

 %80 ايستگاه امدادتاسيس 

 نفر26312 تعداد معاينات سالمت شغلي انجام در مركز بهداشتي درماني مسجد جامع 

 واحد 3053 تعداد اندازه گيري هاي انجام شده در بخش خصوصي

 نفر89524 تعداد معاينات سالمت شغلي انجام توسط بخش خصوصي

 واحد 342 تعيين صالحيت بهداشتي

 واحد 26343 انجام شدهتعداد بازديد هاي 

 واحد 392 تعداد واحد هاي معرفي شده به دادگاه

 مورد 506 پايش از مراكز طب كار و شركت خدمات بهداشت حرفه اي

 نفر ساعت 3974 برگزاري جلسه آموزشي گروهي وپژه مديران 

 نفر ساعت 24463 برگزاري جلسه آموزشي گروهي وپژه بهداشتياران و بهگران 

 نفر ساعت 17654 برگزاري جلسه آموزشي گروهي وپژه كارشناسان صنايع و بازرسان 

 درصد  100 افزايش متخصص طب كار جهت انجام معاينات سالمت شغلي

 درصد 100 تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار در جايگاههاي سوخت استان

 براي اولين بار در استان  اندازه گيري ذرات سيليس قابل تنفس با سكلون اختصاصي در طول شيفت كار 

 كليه واحد هاي مشمول پايش بيولوژي سرب خون در كليه كارگران در مواجهه با سرب در كارخانجات داراي مجوز

 براي اولين بار در استان گذاري بخش خصوصيطراحي ساخت اتاقک اكوستيک سيار براي انجام شنوايي سنجي با سرمايه 

 نفر 650 انجام معاينات سالمت شغلي قاليبافان شهري تحت پوشش كميته امداد براي اولين بار با همايت مالي كميته امداد

 نفر1960 و كشاورزان روستايي در برنامه پزشک خانواده و طرح تحول سالمت انجام معاينات سالمت شغلي قاليبافان

 شاخص های بهداشت حرفه ای 

 شاخص )درصد( عنوان عملکرد

 95سال

 62 معاینات سالمت شغلی انجام شده

 54 کارگاههای تحت پوشش

 80 درصد شاغلین تحت پوشش بازدید

 96 کارگاههای دارای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 65 کارگاههای دارای تشکیالت بهداشتی

 


