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Εισαγωγή: Η Προαγωγή Υγείας είναι η διαδικασία μέσα
στην οποία τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον
έλεγχο πάνω στην υγεία τους με στόχο να τη βελτιώσουν
αποτελεσματικά.

Υλικό: Το υλικό της παρούσας ανασκόπησης
στηρίζεται στην έντυπη ελληνική και διεθνή
βιβλιογραφία καθώς και σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι
να τονιστούν οι κίνδυνοι εμφάνισης των εργατικών
ατυχημάτων στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς και
να τονιστεί η αξία του προγράμματος Προαγωγής
υγείας για τα εργατικά ατυχήματα.

Αποτελέσματα: Η κατηγορία επαγγελματιών με τα
περισσότερα δηλωμένα εργατικά ατυχήματα είναι συνήθως
οι νοσηλευτές και το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό και
ακολουθούν οι εργαζόμενοι στη συντήρηση και την
καθαριότητα. Η επικινδυνότητα των ατυχημάτων καθορίζεται
από την μολυσματικότητα, την παθογονικότητα, την
μεταδοτικότητα και την δυνατότητα λήψης προληπτικών
μέτρων. Οι σημαντικότερες επαγγελματικές παθήσεις στα
νοσοκομεία είναι οι μυοσκελετικές παθήσεις, οι δερματικές
εξ’ επαφής, οι ψυχικές διαταραχές , οι αναπνευστικές
παθήσεις και οι λοιμώξεις.
Συμπεράσματα: Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των
Εργαζομένων στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής. Η
αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων σε κάθε θέση εργασίας
του νοσοκομείου έχει μεγάλη σημασία για τον σχεδιασμό της
πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων. H έλλειψη προσωπικού,
χρόνου και οικονομικών μέσων αποτελούν συχνά εμπόδια για την
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων. Έτσι η διαμόρφωση
εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλών προδιαγραφών έχει ως
αποτέλεσμα, σειρά από συνέπειες στην ασφάλεια των εργαζομένων
καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενός κράτους. Ο
έλεγχος της τήρησης των προληπτικών μέτρων που απαιτούνται για
τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας είναι τόσο θέμα της εθνικής πολιτικής του κάθε κράτους όσο
και της ατομικής ευθύνης του κάθε εργαζόμενου.

