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یکی دیگر از عواملی که در نگهداشت نیروی انسانی در صنعت نفت موثر است ،بهداشت وسالمت نیروی
انسانی میباشد .هر ساله میلیونها دالر کاهش در بهرهوری به دلیل نبود برنامههای بهداشت وسالمت
کارکنان به عنوان نوعی زیان مطرح میشود مقداری از این هزینهها ناشی از غیبتهای کاری به خاطر
بیماریهای عادی میباشد .بیماریهای دیگر که به عنوان بیماریهای شغلی شناخته میشوند ناشی از نوع
کاری هستند که به صورت آشفتگی و بینظمی جسمی و روانی در کارکنان ظاهر میگردد .بدیهی است افراد
سالم با شادابی و بهرهوری بیشتری به کار میپردازند .بهداشت و سالمتی برای افراد مهم است و مسلماً افراد
از بین دو سازمان با حقوق و مزایا و سایر شرایط مساوی ،سازمانی را انتخاب میکنند که در حفظ سالمتی و
بهداشت کارکنان اهتمام بیشتری ورزد .گرچه کسب حقوق و مزایا برای بسیاری از افراد مهم است ،اما کمتر
فردی حاضر است برای بدست آوردن آن سالمتی خود را به خطر اندازد .اگر سازمانی به برنامههای سالمتی
کارکنان بی توجه باشد خطر ترک خدمت و جذب افراد آن سازمان توسط دیگر سازمانها وجود دارد .لذا
صنعت نفت باید برای نگهداشت نیروی انسانی خود در کنار سایر اقدامات ایمنی ،برنامه های بهتری برای
حفظ بهداشت وسالمت نیروی انسانی خود داشته باشد .
با استقرارواستخدام پزشک عمومی در واحد  HSEستاد مناطق دیگرنیاز به بستن قرارداد شرکت نفت با
یک پزشک دیگری بعنوان پزشک معتمد برای کارکنان خود نیاز نخواهد داشت همچنین در ارائه خدمات
مناسب ،به موقع و با کیفیت در محل کار برای تامین رفاه و آسایش و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز
شاغلین  ،صنعت نفت را فراهم کرده و از این سرمایه انسانی که باالترین و با ارزشترین سرمایه صنعت
نفت محسوب می شود به خوبی جهت پیشگیری های به موقع از انواع بیماریها وحفظ سالمت نیروی
انسانی خود دست خواهد یافت .

