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28Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
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Δρακόπουλος Βασίλειος

Η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, ως
φορέας των Ειδικευμένων στην Ιατρική της Εργασίας Ιατρών,
συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που αφορούν την Υγεία και
Ασφάλεια στην εργασία και τις 365 ημέρες κάθε έτους.
Η Ιατρική της Εργασίας είναι μια πλήρης και ξεχωριστή ιατρική
ειδικότητα. Το αντικείμενο της είναι η πρόληψη των δυσμενών
επιπτώσεων της εργασίας στην ανθρώπινη υγεία και η
πρόληψη της εμφάνισης ή επιδείνωση νοσημάτων λόγω της
επιτελούμενης εργασίας. Επίσης, η πρόληψη εργατικών
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, η διάγνωση αλλά
και η θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
πασχόντων. Παράλληλα στοχεύει στην αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών και οικολογικών προβλημάτων
Για την 28η Απριλίου 2017 η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας
και Περιβάλλοντος συμμετέχει σε στρογγυλό τραπέζι με τίτλο Υγεία
και Ασφάλεια στην Εργασία, στο πολυθεματικό Σεμινάριο του
Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας. Με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση και των απλών πολιτών, αλλά και ιατρών και
νοσηλευτικού προσωπικού, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
αναπτυχθούν τα θέματα
1
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
ΕΛΙΝΥΑΕ –Θειρσίου 6- 10445 Αθήνα
Τηλ : 6973022088, 2108200202
Fax : 2108200175, E-mail : pantazimed@yahoo.gr

1

Γ. Γραμματέας
Σιμιτζής Αθανάσιος

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας από το 2003 καθιέρωσε την 28 η
Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία.
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Αντιπρόεδροι
Νταβέλος Αθανάσιος
Ταντής Ηλίας



Επαγγελματικός κίνδυνος υγείας



Διάγνωση και αντιμετώπιση επαγγελματικών ασθενειών



Προαγωγή υγείας στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους η ΕΕΙΕΠ διοργάνωσε το
“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2016” με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή 250
και πλέον συνέδρων.
Με τις ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί καθώς και με τη
συνεργασία διεθνών φορέων, όπως το Διεθνές Γραφείο Εργασίας
(ILO), προβαίνει στην έγκυρη προσαρμογή εγχειριδίων που αφορούν
μείζονες παράγοντες κινδύνου στον εργασιακό χώρο (όπως είναι οι
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και τα μυοσκελετικά προβλήματα).
Επίσης, με διαρκείς παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα (δελτία τύπου,
συμμετοχές σε ημερίδες και συνέδρια διαφόρων φορέων, προτάσεις
για νομοθετικές αλλαγές) προσπαθεί να “διαδώσει” και να
ενημερώσει για τις έννοιες της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
Δυστυχώς οι όροι Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τείνουν να είναι
«απλώς επιθετικοί προσδιορισμοί» στην Ελλάδα. Ενώ έχει
αντιγραφεί όλο το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο, δυστυχώς
εφαρμόζεται είτε αποσπασματικά είτε κατά το δοκούν.
Όλοι φοβούνται-αποποιούνται τα «βραχυπρόθεσμα κόστη» της
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας και δεν προσβλέπουν στα
«μακροπρόθεσμα οφέλη» από την ουσιαστική προστασία της Υγεία
και της Ασφάλειας του Εργαζόμενου. Αποτέλεσμα, οι επαγγελματικές
ασθένειες να μην καταγράφονται, (φαίνεται να ζούμε στην ιδανική
χώρα), με μηδενικό αριθμό επαγγελματικών ασθενειών. Όλες οι
επαγγελματικές ασθένειες «καταγράφονται ως κοινά νοσήματα». Δεν
υπάρχει Φορέας ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, όπως
υπάρχει σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα. Τα εργατικά ατυχήματα
υποδηλώνονται.
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Γιατί Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία έχουν νόημα να
πραγματώνονται
καθημερινά
και
ταυτόχρονα
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Δημόσιας Υγείας.
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Η ΕΕΙΕΠ θα συνεχίσει να προσπαθεί και να παρεμβαίνει, με στόχο
την εμπέδωση της Υγείας και Ασφάλειας σε κάθε μορφή εργασίας,
προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, εργοδοτών και εργαζομένων.
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