
 پیشگیری از اعتیاد در محیط های کار

  ٔحیظ ٞای واض ٚ واضوٙاٖ ٌطٜٚ ٞسف : 

 واضضٙاس بیٕاضیٟا –واضزاٖ آٔٛظش زٞٙسٜ :  

 ضٚز پس اظ ٔغاِؼٝ ایٗ فصُ بتٛا٘یس: : ا٘تظاض ٔی آٔٛظضیاٞساف 

 . عوارض اعتیاد در محیط های کار را بدانند 

  آشنا شوند . در محیط کارشگیری سوء مصرف مواد های پی مسایای فعالیتبا 

  آشنا شوند . محل کار درتاثیرات سوء مصرف مواد با 
   روشهای ارزیابی محیط کار آشنا شوند .با 

 

 
 مقدمه:

ٚیىٓ ضسٜ وٝ  ٞای ٔرتّف ػّٕی، فٙاٚضی، التصازی ٚ اختٕاػی، خأؼٝ خٟا٘ی زض حاِی ٚاضز لطٖ بیست ضغٓ زستاٚضزٞای بعضي بططیت زض ػطصٝ بٝ   

 .ٞا ضا با ذغط، ٔٛاخٝ وطزٜ است ٞا سایٝ افىٙسٜ ٚ ضفاٜ ا٘ساٖ تٟسیسٞای ٘اضی اظ ٔؼضالت اختٕاػی بط پیططفت ٚ سؼازت ا٘ساٖ

ػٙٛاٖ یىی اظ چٟاض بحطاٖ خٟا٘ی ٞعاضٜ سْٛ تّمی ضسٜ است. بط  ای وٝ بٝ ٌٛ٘ٝ زض ایٗ ػطصٝ اػتیاز ٚ ٔٛازٔرسض، زض ضأس تٟسیسٞای اختٕاػی لطاض ٌطفتٝ بٝ

وطٛض خٟاٖ حسالُ ساِی یه  170زضصس( زض  8/4ساَ )ٔؼازَ  64تا  15ٔیّیٖٛ ٘فط اظ خٕؼیت بیٗ سٙیٗ  208( حسٚز 2007اس اػالْ ساظٔاٖ ُّٔ ٔتحس )ساَ اس

پسیسٜ ضْٛ اػتیاز ٚ وٙٙس. زض ػصط خٟا٘ی ضسٖ، وطٛض خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ٘یع ٕٞا٘ٙس سایط وطٛضٞا با  ٞا ٔی ٌطزاٖ باض الساْ بٝ ٔصطف ٔٛازٔرسض ٚ ضٚاٖ

وٙٙس. بط اساس ضٛاٞس  ٞا ٔی ٌطزاٖ ٔیّیٖٛ ٘فط ٔؼتاز لغؼی ٚ تفٙٙی زض وطٛضٔاٖ الساْ بٝ ٔصطف ٔٛازٔرسض ٚ ضٚاٖ 2ای وٝ حسالُ  ٌٛ٘ٝ ٔٛازٔرسض ٔٛاخٝ است بٝ

التصازی ٚ اختٕاػی ٘فٛش وطزٜ است ٚ ٞیچ فطز ٚ ٔٛخٛز، ٔیاٍ٘یٗ سٗ ضطٚع اػتیاز ضٚ بٝ واٞص بٛزٜ ٚ اػتیاز زض ٕٞٝ سغٛح تحصیّی، ٔطاغُ ٔرتّف، عبمٝ 

ٞا ٘یع ٘فٛش وطزٜ ٚ  ٞای واضی اػٓ اظ صٙؼتی، ازاضی ٚ پازٌاٖ ٞیچ ٔحیغی اظ ایٗ پسیسٜ ضْٛ زض أاٖ ٘یست. زض ایٗ ضاستا، سیستٓ ٞٛضٕٙس اػتیاز زض ٔحیظ

 74زض وطٛض آٔطیىا،  2002ٌطفتٝ زض ساَ  وطزٜ است. بط اساس بطضسی صٛضتٌٛ٘ٝ ٔطاوع زض سغح خٟاٖ فطاٞٓ  ٔٛخبات ٍ٘طا٘ی ضا بطای ٔسیطاٖ ٚ ٔسٛٚالٖ ایٗ

٘یع  2005ٞا زض زیٍط وطٛضٞای صٙؼتی زض ساَ  ٚلت(. سایط بطضسی ٚلت ٚ یه پٙدٓ پاضٜ ا٘س. )چٟاض پٙدٓ تٕاْ ( ساِٝ بٝ ٘ٛػی ضاغُ بٛز45ٜتا  18زضصس ٔؼتازاٖ )

ٞا پیطأٖٛ تحمیمات زاذّی زض ظٔیٙٝ اػتیاز زض ٔحُ واض ٚ  ا٘س. بطضسی  ساِٝ ٚ باالتط ضاغُ بٛزٜ 18 زضصس ٔؼتازاٖ 8/74حىایت اظ ایٗ ٚالؼیت زاضز وٝ 

یابی اظ اػتیاز بٝ  زٞس وٝ ٔتاسفا٘ٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔغاِؼات بسیاض ٔحسٚز ٚ خعیی صٛضت ٌطفتٝ است. بٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘تایح یه ظٔیٙٝ واضذا٘دات ٘طاٖ ٔی

زضصس اظ واضوٙاٖ ٔٛضز ٔغاِؼٝ، ٔصطف ٔٛازٔرسض ضا تاییس  5٘طاٖ زاز حسٚز  1378ٞا زض وطٛضٔاٖ زض ساَ  غ یىی اظ ضٟطستأٖٛازٔرسض زض واضوٙاٖ صٙای

 .ا٘س ا٘س وٝ اغّب آٟ٘ا سیٍاضی بٛزٜ وطزٜ
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ٞا  ٚ ذصٛصی، ٔؼتازاٖ ذیابا٘ی ٚ ظ٘ساٖبیٗ ٔؼتازاِٖ ٔطاوع زضٔا٘ی زِٚتی  1386( زض ساَ RSAٕٞچٙیٗ ٘تایح حاصُ اظ اضظیابی سطیغ ٚضؼیت اػتیاز زض ایطاٖ )

 ضٛز:  ٞای واضی ٔی ا٘س. بط اساس ٔغاِؼات ٔتؼسز، ػٛأُ ظیط سبب ٔصطف ٔٛاز زض ٔحیظ زضصس ٔؼتازاٖ، ضاغُ بٛزٜ 70بیاٍ٘ط ایٗ ٚالؼیت تّد است وٝ 

 .آٟ٘ا با ٕٞٙطیٙی ٚ وٙٙسٜ ٔصطف ٕٞىاضاٖ ٚ زٚستاٖ فطاض •

 ٞا لابُ ذطیساضی ٚ ٔصطف باضس. زاٖ ٌط ضی یا ٘عزیه بٝ ٔحُ ٔحیظ واض ٔٛازٔرسض ٚ ضٚاٖوا ٔحیظ ضز وٝ ای ٌٛ٘ٝ بٝ ٔٛاز بٝ زستطسی •

 .ضغّی ٞای ٔىاٖ زض اختٕاػی وٙتطَ فمساٖ •

 .سرت ٚ سٍٙیٗ ٔطاغُ •

صٙؼت ٚ خأؼٝ ٞعیٙة ظیازی ضا  ضٛز. سٛء ٔصطف ٔٛاز بط ٚضی ٔی ٞای واضی، سٛء ٔصطف ٔٛاز ٔٙدط بٝ حٛازث، غیبت اظ واض ٚ اظ زست زازٖ بٟطٜ زض ٔحیظ

ا٘س أا ایٗ سیاست ٘اوافی بٛزٜ است. زض  ٌصاضاٖ بطای وٙتطَ ٔصطف ٔٛاز ٔرسض بط واٞص ػطضة آٖ تأویس زاضتٝ ٌٛ٘ٝ بٛزٜ وٝ سیاست وٙس. ٔؼٕٛالً ایٗ ٚاضز ٔی

بٛزٜ وٝ تالش بط زٚض ٍٟ٘ساضتٗ ٔطزْ اظ ٔٛاز ٔرسض زاض٘س. بٝ ٞای پیطٍیطی  ٞای اذیط، تأویس ضٚظافعٚ٘ی بط واٞص تماضا ٚخٛز زاضتٝ ٚ اظ عطیك بط٘أٝ ساَ

 ا٘س. ٞایطاٖ ٚ خأؼٝ، ضٙاذتٝ ضسٜ ذا٘ٛازٜ  ٞای پیطٍیطی زض خٕؼیت واضٌطاٖ، ذصٛظ بط٘أٝ ٞای ٔتٕطوع بط ٔحیظ واض بٝ ػٙٛاٖ ضاٜ ٔؤثطی بطای فؼاِیت

سٛء ٔصطف ٔٛاز زا٘ستٝ ضسٜ است؛ پیص اظ آٖ وٝ ایٗ ٔطىالت ضسیستط ضٛ٘س ٚ  ٕٞچٙیٗ ٔحیظ واض ٔحُ ٔٙاسبی بطای بطضسی ٚ وٕه بٝ ٔطىالت ٔطبٛط بٝ

 ٚابستٍی بطسٙس یؼٙی ٔطحّٝ ای وٝ ٘یاظ بٝ ٔساذّة پعضىی ٚخٛز زاضز.  بٝ ٔطحّة

 های پیشگیری سوء مصرف مواد در محیط کار: مسایای فعالیت

 ط، اظ ٘ٛخٛا٘اٖ تا بعضٌساالٖ ضا زاض٘س.ٞای ٔطبٛط بٝ ٔحیظ واض لابّیت وٕه بٝ تٕاْ خٕؼیت واضٌ بط٘أٝ -1

 ٔحیظ واض آیٙة ٔطىالت سٛء ٔصطف ٔٛاز زض خأؼٝ است. ٞیچ ٔحیظ واضی ایٕٗ ٘یست. -2

 ٞا پیطٍیطی وأالً زض زستطس ٞستٙس. زض ٔحیظ واض ، ٌطٜٚ ٞسف بطای بط٘أٝ-3

وٙٙس. ازأة اضتغاَ بٝ واض ٔحطوی  زض ضابغٝ با سٛء ٔصطف ٔٛاز تدطبٝ ٔی ٔحیظ واض ٔحُ ٔٙاسبی بطای ٔساذّٝ ٚ وٕه بٝ واضٌطا٘ی است وٝ ٔطىالتی ضا -4

 ٔصطف ٔٛاز است. لٛی ٚ لابُ اػتٕازتطیٗ پطتٛا٘ٝ بطای غّبة ٔٛفك بط ٔطىالت ٔطبٛط بٝ سٛء

ٞا ٔطبٛط بٝ واضٌطا٘ی است  ٖٛ بیطتط تصازفٚخٛز زاضز، چ  ٞا ٞا ٚ زضٔاٍ٘اٜ ٞای ٘اضی اظ اِىُ ٚ ٔٛاز ذاضج اظ بیٕاضستاٖ بیطتطیٗ لابّیت بطای واٞص آسیب -5

ا٘س افطازی وٝ ٔطىالت سٛء ٔصطف ٔٛاز  وٙٙس أا ٚابستٝ بٝ آٟ٘ا ٘یستٙس ٚ باِغبغ تحت زضٔاٖ ٘یع ٘یستٙس. ٔغاِؼات ٘طاٖ زازٜ وٝ ٌطچٝ ٔٛاز ٚ اِىُ ٔصطف ٔی

 وٙس. اِىُ ٚ ٔٛاز ضا فطاٞٓ ٔی  ضاٖ ضا اظ زست بسٞٙس، چٖٛ واض بطایطاٖ پَِٛ تٟیة زاض٘س بیطتط احتٕاَ زاضز وٝ ذا٘ٛازٜ ٚ زٚستا٘طاٖ ضا تطن وٙٙس تا ایٗ وٝ ضغُ

 تاثیرات سوء مصرف مواد و محل کار

 بطضسی ٞا ٘طاٖ زازٜ ا٘س وٝ واضوٙاٖ ٚ واضٌطا٘ی وٝ ٔٛاز ٔرسض ٔصطف ٔی وٙٙس زض ٔمایسٝ با ٕٞىاضاٖ غیط ٚابستٝ ذٛز:

 بیطتط پطٚ٘سٜ غطأت واضٌطی زاض٘سپٙح باض  .1

 اٖ زٚ بطابط بیطتط اظ زیٍطاٖ استغیبت ٞای غیطٔٛخٟط  .2

 زیٍطاٖ زیط سط واض حاضط ٔی ضٛ٘س زٚ بطابط بیطتط اظ  .3

 ٔطذصی پیص اظ پایاٖ ٚلت واضزاض٘سزٚ بطابط بیطتط تماضای   .4

 بیطتط احتٕاَ زاضز وٝ اظ أٛاَ ٔحُ واض سطلت وٙٙس ٚ زچاض سٛا٘ح واضی ضٛ٘س.  .5



 تِٛیس، افعایص ٞعیٙٝ ٞای ٔطالبتی، تصازفات، زظزی ٚ زیٍط تأثیطات ٔٙفی بط ٔٙافغ، ٞط ساِٝ ٔیّیاضزٞا زالض ضطض ٔی ضسا٘س.سٛء ٔصطف ٔٛاز با واٞص 

 چطا بایس با ٔصطف ٔٛاز ٚ اػتیاز زض ٔحیظ واض ٔمابّٝ وٙیٓ؟

ٌطاٖ ٔی تٛا٘س تِٛیس ذٛز ضا افعایص زٞس؛ غیبت، زظزی، ٞط ضطوتی با بطزاضتٗ ٌاْ ٞایی بطای ٔباضظٜ با سٛء ٔصطف ٔٛاز ٚ اػتیاز ٔیاٖ واضٔٙساٖ ٚ واض

ز برطس. بٟبٛز تصازفات، ٔطىالت لا٘ٛ٘ی ٚ تغییط ٚ تبسیُ ٘یطٚ ضا واٞص زٞس؛ اظ ٞعیٙٝ ٞای پعضىی ٚ بٟساضتی بىاٞس ٚ بٟساضت ٚ ضٚحیٝ واضٔٙساٖ ضا بٟبٛ

 اٖ ٔباضظٜ با بعضٌتطیٗ ٔطىُ سالٔت ضا فطاٞٓ ٔی وٙس.ٔٛلؼیت ٔحُ واض ػالٜٚ بط ٔطاخغ، بٝ ذا٘ٛازٜ ٔطاخغ ٘یع وٕه وطزٜ ٚ أى

 چٝ وسی اظ بط٘أٝ ٔباضظٜ با ٔصطف ٔٛاز ٔرسض بٟطٜ ٔی بطز؟

ٔی تٛا٘س اظ بط٘أٝ ٞای ٔٛخٛز بطای ٔباضظٜ با سٛء ٔصطف ٔٛاز ٚ اػتیاز بٟطٜ ببطز. ٞط چٙس بطذی اظ ٔطاغُ، صٙایغ ٚ ٌطٜٚ ٞای خٕؼیت  ساظٔاٖ ٚ ضطوتیٞط 

ٛ٘ی ٚ ٘ظط آٔاضی بیطتط ٔستؼس اػتیاز ٚ ٔصطف ٔٛاز ٔرسض ٞستٙس، أا ٞیچ حطفٝ ای اظ ایٗ ٔطىُ ایٕٗ ٘یست. ٔطىالت ٔطبٛط بٝ اِىُ، ٔٛاز غیطلا٘ضٙاذتی اظ 

اظ اعالػات زذا٘یات زض ٞط سغحی ٚ زض ٞط ٔطحّٝ ای اظ ظ٘سٌی زیسٜ ٔی ضٛز. بطضسی ٞا ٘طاٖ ٔی زٞٙس واضٔٙسا٘ی وٝ زضباضٜ اِىُ ٚ سایط زاضٚٞای غیطٔد

ض آٖ ٞا ٔطاٞسٜ زضیافت ٔی وٙٙس ٚ بطای ضطوت ٞایی واض ٔی وٙٙس وٝ احىاْ وتبی زضباضٜ ٔصطف ایٗ ٔٛاز زاض٘س، لغؼاً زضخات پاییٗ تط ٔصطف زاضٚ ٚ اِىُ ز

 ٔی ضٛز.

 اضظیابی ٘یاظ ٔحیظ واض

 ٔطاغُ

ف ٔٛاز یا ازأٝ آٖ ضا تمٛیت وٙٙس. ٔطاغّی وٝ ضسیسٌی بٝ ٚسایُ ذغط٘ان، ضاٜ خاٞایی وٝ افطاز بٝ تٟٙایی یا زٚض اظ ضطوت ٞا واض ٔی وٙٙس، ٔی تٛا٘س ٔصط

طذی اظ آٖ ٞا تحت ا٘ساظی تدٟیعات ٚ ٚسایُ ٘مّیٝ یا ایٕٙی ػٕٛٔی ضا ضأُ ٔی ضٛز، احتٕاالً ٘یاظٔٙس لٛا٘یٗ سرت زض ضابغٝ با ٔصطف ٔٛاز ذٛاٞٙس بٛز وٝ ب

ساَ زض ٔؼطض ذغط باالتطی  25تا  18سرت ٌیطی ٞای ذاظ ذٛز ضا زضباضٜ ٔصطف ٔٛاز زاض٘س. واضٌطاٖ بیٗ  ٘ظاضت لاٖ٘ٛ ٞستٙس. حطفٝ ٞا ٚ ٔطاغُ ٔتفاٚت،

 بطای ٔصطف ٔٛاز لطاض زاض٘س.

 پطٚ٘سٜ سالٔت

بطای اضظیابی ٔٛفمیت بط٘أٝ س ٚ ٔبٙایی ٙتا اٍِٛٞای اساسی ضا بطٙاس وٙٙسزستٕعز واضٌطاٖ، تصازفات ٚ ٔغاِبات پعضىی واضٌطاٖ ضا تحّیُ  ساظٔاٖ ٞا ٔی تٛا٘ٙس

 س.٘بٝ زست آٚض

 ظٔیٙٝ یابی واضٌطاٖ

س. ظٔیٙٝ یابی بایس بسٖٚ ٙواضٌطاٖ ذٛز ضا زضباضٜ اٍِٛٞای اِىُ، زذا٘یات ٚ زیٍط زاضٚٞای ٔٛضز ٔصطف ٚ سٛء ٔصطف بطضسی وٙ ٔسیطاٖ برٛاٞٙسٕٔىٗ است 

 ٘اْ باضس تا اعالػات لابُ اػتٕازی اضائٝ وٙس.

 ٔباضظٜ با ٔصطف ٔٛازعطاحی بط٘أٝ 

ٜ ای ٞستٙس وٝ زض پاییٗ ٌعیٙٝ ٞای ظیازی بطای ػّٕىطز ٔؤثط ػّیٝ ٔصطف ٔٛاز ٚ اػتیاز زض ساظٔاٖ ٚخٛز زاضز. بط٘أٝ ٞای ٔؤثط ٔؼٕٛالً تّفیمی اظ ٔؤِفٝ ٞای ٚیژ

 س.٘ع وطزٜ ٚ پیص بطٚس با بط٘أٝ ٞای وٓ ٞعیٙٝ تط ضطٚٙٔی تٛا٘ واضفطٔایاٖ بٝ آٖ ٞا اضاضٜ ضسٜ است. زض صٛضت تٕایُ



 فطًٞٙ ٔطاضوتی با تىیٝ بط سالٔت

ی آٟ٘ا ٔصطف ٔٛاز وٝ ٔحیظ واض ضا ٔتأثط ٔی ساظز زض ذأل ضخ ٕ٘ی زٞس. عطظ بطذٛضز واضٔٙساٖ یه ضطوت با ٔٛاز ٚ زذا٘یات برطی اظ سبه ظ٘سٌی ضرص

یٙیس وٝ آیا ایٗ فضا ٔصطف ٔٛاز ٚ زذا٘یات ضا تطٛیك ٔی وٙس یا ٘ٝ. ٚ فطًٞٙ ضطوتی است وٝ زض آٖ واض ٔی وٙٙس. ٔحیظ ضطوت ذٛز ضا بطضسی وٙیس تا بب

 بطای ٔثاَ ٔسیطی وٝ سیٍاض ٔی وطس بٝ ٔطاتب بیطتط اظ یه واضٔٙس سازٜ ایٗ ضفتاض ضا زض زیٍطاٖ تطغیب ٔی وٙس.

 آٌاٞی ضسا٘ی ٚ بط٘أٝ ٞای آٔٛظضی

ض ایٕٗ ٚ واضآٔس، آٌاٜ ساظی ٚ اعالع ضسا٘ی زض ٔٛضز وطیسٖ سیٍاض ٚ ٔصطف ٔٛاز زض برص وّیسی تأویس بط بٟساضت ٚ بٟعیستی واضوٙاٖ ٚ ایداز ٔحیظ وا

ٚ  واضوٙاٖ ٚ واضٌطاٖ است. زض وٙاض واٞص ٔصطف ٔٛاز ٚ سیٍاض زض ٔحیظ ٞای واضی، تالش خٟت پیطٍیطی اظ ٔصطف ٔٛاز ٔی تٛا٘س زض بٟبٛز ضٚحیٝ

 ٛز.ٕٞچٙیٗ بٟبٛز ٚضغ ذا٘ٛازٌی افطاز ٚ اختٕاع ٔؤثط ٚالغ ض

تأویس بط سالٔت ٚ  زض وُ، وطیسٖ سیٍاض ٔی تٛا٘س اثطی ٔٙفی بط سالٔت واضوٙاٖ ٚ ٞعیٙٝ ٞای ٔصطفی زض تٟیٝ سیٍاض ٚ بیٕاضستاٖ زض زضاظ ٔست زاضتٝ باضس. زض

ٞا ٔی تٛا٘یس بٝ واضوٙاٖ وٕه وٙیس تا  بٟعیستی، ٞط ضطوتی بایس تٛخٝ ٚیژٜ ای بط ٔٛضٛع سیٍاض زض بیٗ واضٌطاٖ ٚ واضوٙاٖ زاضتٝ باضس. با استفازٜ اظ ایٗ ٌاْ

اضوٙاٖ ٔصطف سیٍاض ضا تطن وٙٙس: ٕٔٙٛػیت ٔصطف سیٍاض زض ٔحٛعٝ ضطوت، لطاض زازٖ سیٍاض زض بط٘أٝ اعالع ضسا٘ی زض ٔٛضز ٔصطف ٔٛاز، یا تطٛیك و

 بطای تطن سیٍاض بٝ عطق ٔرتّف.

 آظٔایص اِىُ ٚ سایط ٔٛاز ٔرسض

( بٝ ػٙٛاٖ بط٘أٝ ضٚتیٗ ضطوت ٞا زض ٔٛضز 2( آظٔایص ٔؼٕٛالً ٍٞٙاْ ٌعیٙص واضوٙاٖ ا٘داْ ٔی ٌیطز، 1اضز ٔفیس باضس: ایٗ آظٔایص ٕٔىٗ است زض ایٗ ٔٛ

( بؼس اظ تطن ٔٛاز، تا اظ سالٔت واضٌطاٖ یا 4( زض ٔٛضز ضغُ ٞایی وٝ بٝ ایٕٙی ٚ أٙیت واض إٞیت زازٜ ٔی ضٛز، ا٘داْ ٔی ٌیطز، 3سالٔت صٛضت ٔی ٌیطز، 

 ٖ اعٕیٙاٖ حاصُ ضٛز.واضوٙا

یٙاً ٔی تٛا٘س اظ ٞعیٙٝ بٝ عٛض وّی، یه بط٘أٝ بٝ ٔٙظٛض ٔباضظٜ با ٔصطف ٔٛاز ٚ اػتیاز ٔی تٛا٘س بطای ضطوت ٞا با ٞط بٛزخٝ ای وٕه وٙٙسٜ باضس. ایٗ ٞعیٙٝ یم

 ٞای وال٘ی وٝ حاصُ بی تٛخٟی بٝ ٔٛضٛع ٔصطف ٔٛاز است، خٌّٛیطی وٙس.

 


