
  
 مدیریت محترم شرکت

 باسالم 
معاونت محترم بهداشـتی   17/11/98مورخ  75116و نامه شماره  وزارت بهداشت 13/11/1398تاریخ  د/19529/302شماره  نامهپیرو 

هفتـه ملـی   از اول اسـفند تـا هفـتم اسـفند بعنـوان      باطالع میرساند  ،98در خصوص هفته ملی سالمت مردان ایران در سال دانشگاه 
اجراي برنامه هاي متناسب با این هفتـه ، بدینوسـیله    و ضرورت موضوععنایت به اهمیت  لذا بانامگذاري گردیده است. ت مردانسالم

مورد انتظار بشرح ذیل جهت برنامه ریزي و اقدام بحضور اعالم میگردد.مقتضی است دستور فرمائید مسئول محترم فعالیتها و اقدامات 
بـه مرکـز بهداشـت     15/12/98انجام و گزارش فعالیتهاي انجام شده را حداکثر تا مورخ را دامات الزم بهداشت حرفه اي آن شرکت اق

  اعالم نمایند.
  ، اگاهی و عمل براي سالمت مردان در محیط کار موضوع کمپین: حمایت

یی پنجره جمعیتـی  هاي هدف در خصوص راهکارهاي ارتقاي سالمت شاغلین در محیط کار در دوران طالهدف : حساس سازي گروه
  در کشور

  گروههاي هدف:
  هاي کار  محیطمردان بویژه جمعیت جوان و میانسال شاغل در  -1
    کارفرمایان و مدیران شرکتها -2
  ، کارکنان سالم شعار: محیط کار سالم -3

 موضوع روزهاي هفته

 از جوانی تا سالمندي مردان آموزش شاغلین در خصوص سرطانهاي شایع اسفند 1پنج شنبه، 

 پنجره جمعیتی/ فرصت هاي شغلی و سیاستهاي سالمت مردان اسفند 2معه ، ج

 شیوه زندگی سالم در محیط کار با تاکید بر حذف دخانیات و ارتقاي فعالیت بدنی اسفند 3شنبه،  

 سالمت روانی در محیط کار اسفند4یکشنبه، 

 علل شغلی ناباروري و سایر بیماریهاي شغلی اسفند 5دوشنبه، 

 کنترل عوامل خطر ارگونومیک، بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی بیماري زا در محیط کار اسفند6نبه، سه ش

 پیشگیري از حوادث شغلی و استانداردهاي ایمنی کار اسفند7چهارشنبه، 

  
ط هاي کـاري شـرکتها   هر یک از محیاولویتها و نیازهاي  مراتب با توجه بهاست دستور فرمایید  ، مقتضی با عنایت به موارد پیشگفت 

و گـزارش   آن شـرکت اجرایـی  در  ، طبـق برنامـه  ی هاي ذینفع درون و بـرون بخشـ  همکاري همه گروهو صنایع و گروههاي هدف با 
 منعکس گردد. مرکز بهداشت به 15/12/98تا مورخ اقدامات انجام شده 
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