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  )81-85سال (  اپيدميولوژيك حوادث حين كار در شهرستان سمنانيبررس
  

  (M.Sc)1يي  كاهويمهد، (Ph.D)2 منيره انوشه، *(Ph.D)2 فاطمه  الحاني ، (M.Sc)1و2 علي اصغر قدس
  كده پرستاري و پيراپزشكي شنا د، سمنانيدانشگاه علوم پزشك - 1
  گروه پرستاري  ، دانشكده علوم پزشكيدانشگاه تربيت مدرس، -2
 
  ده يچك

اولين قدم در زمينه حل ايـن  . آسيب ناشي از كار يكي از مشكالت مهم كشورهاي در حال توسعه است : سابقه و هدف
هدف ايـن تحقيـق بررسـي       از اين رو،    .  مشكل ، بررسي وضعيت آسيب هاي ايجاد شده ناشي از كار و مشخصات آن است              

  . بود) به عنوان يك شهر مهم صنعتي ايران ( وضعيت آسيب هاي ناشي از كار در سمنان
اين مطالعه يك پژوهش توصيفي است كه بر اساس اطالعات مربوط به علل و عوامل حوادث حين كار در                   : ها مواد و روش  

بيمـاران منتقـل   هاي  پروندهبررسي ها،   دادهيآور محل جمع.  انجام شده است1381-1385 ياه  سطح شهر سمنان در سال    
 مورد تجزيه و تحليل قـرار       spss11دست آمده با استفاده از نرم افزار         ه اطالعات ب  .شهر سمنان بود   يمارستان تروما بشده به   
  .گرفت

 برابـر   81-85 يها  كار در سال   ني بروز حوادث ح   زانيدهد كه م   آمده نشان مي   دست ههاي ب  تجزيه تحليل داده  : ها يافته
تـرين   بيش. ، مرد و متاهل روي داده است      ) سال 20-24(تر در كارگران جوان      حوادث حين كار بيش   .  در هزار بوده است    8/3

 چند شغله بودن،    ،يخستگ( حوادث، عوامل فردي     بروزترين عامل    باالخره بيش  اند و     صبح رخ داده   7-10 حوادث در ساعات  
  .دادند ياص م درصد حوادث را به خود اختص6/53بودند،  كه ...)  استفاده از دارو و ،يمشكالت خانوادگ

انجام برنامه هاي آموزشي عمومي و تخصصي مدواوم  براي حفاظت از كارگران در مقابل حوادث حين كـار                    :گيري نتيجه
در اين دستورالعمل هـا  . همچنين، راهبردها و دستورالعمل هاي مرتبط بايد در سطح ملي تعيين و ارايه گردد  . ضروري است 

  . دث توجه جدي شودبايد عوامل فردي دخيل در وقوع حوا
  

  ، سمنان حوادث، حوادث حين كار، حوادث شغلي، كارگران: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
رفـت   هـاي اخيـر، پـيش      هر چند رشد علمي بشر در دهه      

بـراي او بـه     صنعتي و برخورداري از امكانات و رفاه نسبي را          
شده نام حوادث نيز     هگذار معضلي جديد ب    ارمغان آورد ولي پايه   

تـرين   غلي يكـي از مهـم     به طوري كه امروزه حوادث شـ      . است
ه يافته و در حال توسـعه محـسوب         مشكالت كشورهاي توسع  

ـ  تيريبر اساس آمار مد   . ]1 [شوند مي ـ ي بهداشـت و ا    ي مل  يمن
 ي حادثـه شـغل    ونيلي ساالنه در حدود هفت م     كا،ي آمر يا حرفه
 بـوده   دي آن شد  ونيلي كه سه م   وندديپ ي كشور به وقوع م    نيدر ا 

  ].2 [رددگ ي نفر م6500و منجر به مرگ 

هاي زيادي در جهت كاهش حـوادث شـغلي           تالش اگرچه
آميز اسـت    چنان آمار حوادث فاجعه    صورت گرفته است اما هم    

كه سازمان بهداشت جهاني آن را به مثابه يك اپيـدمي            طوري هب
در حوزه بهداشت عمومي قرار داده و به عنـوان يـك ريـسك           

قلمداد نمـوده  فاكتور بسيار مهم بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي       
  ].3 [ستا

 اعالم نمود در دنيـا      2002المللي كار در سال       بين سازمان
 ثانيـه يـك نفـر در اثـر          15 ميليون نفر يعني در هـر        2ساليانه

شـوند ايـن در      مرتبط با كار كـشته مـي      هاي   حوادث و بيماري  
  2/1حالي است كه اين آمـار در دو سـال قبـل از آن معـادل                 

  :alhani_f@modares.ac.ir Email                                     021- 88073358 :نمابر        021- 82883898 :تلفننويسنده مسئول،  *
]   15/11/1387 :   تاريخ پذيرش22/12/1386 :تاريخ دريافت
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ـ         در. ميليون نفر بوده است     ساني حال حاضـر ميـزان تلفـات ان
ها بـه    ابر افرادي است كه هر سال در جنگ       ناشي از كار سه بر    

المللي كار حوادث شغلي   بنا بر اعالم سازمان بين    . رسند قتل مي 
ـ    ترين مـشقت   عظيم هـاي اقتـصادي را      ساني و غرامـت   هـاي ان

ت كـه  چنين اعالم كـرده اسـ   اين سازمان هم  . آورند وجود مي  هب
 درصـد   4 كـار    زهاي ناشـي ا    سط حوادث و بيماري   هزينه متو 

  ].1 [توليد ناخالص داخلي كشورها است
اي تاثيرات   اء سالمتي نيروي كار در هر جامعه       و ارتق  حفظ

از همـين رو    . تري در بـر خواهـد داشـت        مثبت اقتصادي بيش  
هاي كار، يكي از وجوه      رعايت مسايل ايمني و بهداشت محيط     

شـناخت  . ]4 [شـود  ار قلمـداد مـي    ها در بازار ك    دخالت دولت 
سـازي   هاي كاري و بـه     عوامل ايجاد خطر در مشاغل و محيط      

 كار براي جلـوگيري از حـوادث و بيمـاري از وظـايف              طمحي
چنـين دسـت انـدركاران بهداشـتي      عمده مسئوالن صنايع و هم 

  ].5 [است
ــدر دســت ــساان ــه محــور اساســي ي بهداشــتليكاران م  ك

 سـالمتي جامعـه اسـت، بـراي         هاي آنان ارتقاي سـطح     فعاليت
هـاي   نه حوادث در جامعه، به ايفاي نقش      گيري از اين گو    پيش

 عابدي و همكاران نشان داد كه نقش        مطالعه. پردازند مهمي مي 
هش توانـد در كـا     وزشي پرستاران بهداشت در صـنعت مـي       آم

  ].6[ هاي نساجي موثر باشد حوادث ناشي از كار در كارخانه
 ي حوادث شـغل   كيولوژيدمي اپ يرس مطالعه بر  ني از ا  هدف

 دوره پـنج سـاله بـوده        كي يدر سطح شهرستان سمنان در ط     
تـر    است اين مطالعه بتواند در شناخت هر چه بـيش          ديام. است

 گيرانــه  موجــود و در نتيجــه اقــدامات پــيشيحــوادث شــغل
  .اندركاران موثر واقع شود دست
 

  ها مواد و روش
بـر اسـاس    اين مطالعه كه يـك پـژوهش توصـيفي اسـت            
 1381 يها اطالعات حوادث حين كار در شهر سمنان در سال        

اطالعات از بيمارستان مركز تروما،     .  انجام شده است   1385تا  
اداره كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي استخراج           

كه همه كارگران تحت پوشـش سـازمان         با توجه به اين   . گرديد

مـه حـوادث كـارگري بـه        چنين ه   اجتماعي نبودند و هم    تامين
آوري اطالعات   گزارش نشده بود آمار سه مركز جمع      اداره كار   

ي مثـال در مطالعـه حاضـر،        برا. خواني نداشت  ديگر هم  با يك 
ها به اداره كار، سازمان تامين اجتماعي و         آوري داده  براي جمع 

اداره كار، حوادث حـين كـار در سـال          . بيمارستان مراجعه شد  
 59 اجتمـاعي    سازمان تـامين  . ش كرده بود   نفر گزار  45 را   84

هاي بيمارستاني نشان داد كـه در همـان          مورد و بررسي پرونده   
 نفر  به علت حوادث ناشي از كـار بـه بيمارسـتان              104سال،    

 تـصميم گرفتـه شـد از اطالعـات          نيبنـابرا . انـد  مراجعه كـرده  
 ترومايي در شـهر بـود      مارانبيمارستان كه تنها مركز پذيرش بي     

 يهـا   كار تمام موارد موجـود در سـال        ني ا يبرا. اده شود استف
هـا    داده يآور ابـزار جمـع   . ورد مطالعه قـرار گرفـت      م 85-81

ـ  چون اطالعات دموگراف   ي بود كه شامل موارد    ستيل چك  ك،ي
 ص،ي درمان در زمان تـرخ جهي، نتزمان بروز حادثه، نوع حادثه   

 مـورد   spss11ها با اسـتفاده از نـرم افـزار           داده. بود...  و نهيهز
  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

 
  نتايج
ـ دسـت آمـده نـشان داد م        ههاي ب  تحليل داده و  تجزيه    زاني

 شده است مارستاني كه منجر به مراجعه به بيبروز حوادث شغل  
 در هزار،   1/4 برابر   82 در هزار، سال     8/3  برابر    81در  سال    

 و در    در هزار  8/3 برابر   84 در هزار، سال     5/3 برابر     83سال  
 بروز مرگ   يزان م نيچن هم.  در هزار بوده است    4 برابر   85سال  

در  4/0 برابر   81-85 يها  سال يناشي از حوادث شغلي در ط     
  ).1جدول (هزار بوده است 

  
  ميزان بروز حوادث حين كار در شهرستان سمنان. 1جدول 

  )85-81هاي  سال (
  )در هزار(ميزان بروز  تعداد حادثه جمعيت كارگري  سال
81  25050  95  8/3  
82  26742  111  1/4  
83  27914  97  5/3  
84  27190  104  8/3  
85  29704  121  4  
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ـ د حادثـه )  نفـر  22(  درصد 2/4 زنان و  لي را تـشك   دگاني
ن تـري  جـوان . گرفت يرا در بر م   )  نفر 333( درصد   63 نيمتاهل

 سـال سـن     70هـا    ترين آن   سال و مسن   16كارگر حادثه ديده    
در كارگران جـوان    )  نفر 237( تر كار بيش حوادث حين   . داشت

ميانگين سن حادثه ديدگان در حـين  . رخ داده است  ) 24-20(
ــا ــال رك ــر81 در س ــال )9/28 ±32/9(  براب ــر82، س    براب

، در سـال    )3/31 ±7/11(  برابـر  83، در سال    )4/10±2/27(
   برابــــر 85ســــال و در ســــال ) 6/27±8/9(  برابــــر84

  .)2جدول( .سال بود) 6/7±4/27(
 

 در ي سنهاي گروهحوادث ناشي از كار بر اساس    توزيع فراواني.2جدول
  )81-85سال (شهرستان سمنان 

  درصد  تعداد  هاي سني گروه
16-19  42  8  
20-24  237  9/44  
25-29  132  25  
30-34  37  7  
35-39  27  1/5  
40-44  27  1/5  
45-49  16  3  

  9/1  10   و باالتر50
  

ــ ــر شي ب ــوادثنيت ــ274 ( ح ــش  ) ر نف ــه بخ ــوط ب مرب
 معـدن،   يهـا   بخش بي و بعد از آن به ترت      ي صنعت يها كارخانه
 ي و خـدمات اجتمـاع     ي آب و برق و گاز، كشاورز      مان،ساخت

  ).3 جدول( قرار داشتند
  

هاي  فعاليتحوادث ناشي از كار بر اساس    توزيع فراواني.3جدول
)81-85سال (شهرستان سمنان در اقتصادي   
  درصد  تعداد  فعاليتهاي ساختماني

  15  79  ساختمان
  9/21  116  معدن
  9/51  274  صنعتي

  7  37  آب و برق و گاز
  5/1  8  خدمات اجتماعي

  7/2  14  كشاورزي
  

روز نيز نـشان داد      سي زمان بروز حادثه در طول شبانه      برر
. رخ داده اسـت     صبح،    7-10ترين حوادث در ساعت      كه بيش 

خـصوص در    ه ب ترين حوادث مربوط به شيفت كاري شب و        كم
   .)1شكل (   صبح بود4-7ساعت 
تـرين علـت بـروز        مهـم  ينشان داد كه عوامل فرد    ها   افتهي

اين عوامـل شـامل خـستگي،       ).  درصد 6/53( اند حوادث بوده 
چند شغله بـودن، اسـتفاده از دارو، مـسائل روحـي و روانـي،               

  .)2شكل (مشكالت خانوادگي بودند 
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 حين كار در شهرستان سمنان در  توزيع فراواني نسبي حوادث.1شكل

   بر حسب ساعت بروز حادثه81-85هاي  سال
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نقص فني

علل فردي

صد
در

81 82 83 84 85

 
 توزيع فراواني نسبي حوادث حين كـار در شهرسـتان سـمنان در              .2نمودار
    بر حسب علت وقوع81-85هاي  سال

  

  گيري بحث و نتيجه
 يها  سال ي در شهر سمنان در ط     ي بروز حوادث شغل   زانيم

توانــد  ي در هــزار بــوده اســت كــه مــ8/3 برابــر بــا 85-81
ـ دهنده توجه و اهتمام كـارگران، كارفرما       نشان  ني و مـسئول   اني

 برابـر  1999 در كشور پرتغال در سال    زاني م نيا. مربوطه باشد 
 در 9 برابـر    2006ميانـه در سـال        و در خاور   ]7 [ در هزار  50

همـدان در   در شركت آلومينيـوم     . ، گزارش شده است   ]8[هزار  
 در هـزار گـزارش شـده        8/164 برابـر    زاني م ني ا زي ن 78 سال
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ـ      ]9 [است  در سـمنان    ي از حـوادث شـغل     تـر  شي كـه بـسيار ب
ـ البته حوادث گزارش شده در ا     . باشد مي  مطالعـات، شـامل     ني

اما در مطالعه   . همه صدمات اعم از كوچك و بزرگ بوده است        
بـه  نجـر    فقط حوادثي مورد مطالعه قـرار گرفتنـد كـه م           حاضر

بعـالوه در مطالعـه     . شـده اسـت    مراجعه بيمار به بيمارستان مي    
ز كـار    ا ي ناش ي در كشور پرتغال اختالالت روان     يحوادث شغل 

ميزان بروز مرگ ناشي از     . ]7 [اند هم مورد محاسبه قرار گرفته    
 هـزار   رد4/0 برابـر    81-85 يهـا   سال يحوادث شغلي در ط   

 در هـزار و     09/0ر پرتغال كه    بوده است كه در مقايسه با كشو      
تـر    در هزار گزارش شده است، بيش      2/0ميانه كه حدود     خاور
 كـه   1377 كشور در سال     نيانگيچنين در مقايسه با م     هم. است
تـه  الب.  در هزار گـزارش شـده اسـت نيـز بـاالتر اسـت              02/0

يل  نتايج او به دل    االًكند كه احتم   نويسنده مقاله مذكور اذعان مي    
    ].10[مه موارد بوده است عدم گزارش ه

ـ     درصد11حدود   زنان ، ]11 [دهنـد  يكارگران را تشكيل م
مـوارد حـوادث،    درصد 2/4طور متوسط  ه مطالعه ب  نياما  در ا   

تواند به علت دقت و      اين امر مي  .  است افتهيبه زنان  اختصاص     
بايـد  البتـه ن  . تر نكات ايمني از طرف زنـان باشـد         رعايت بيش 

 به  طرخهاي پر  تر در موقعيت   ها كم  اساً خانم ناديده گرفت كه اس   
  . شوند كار گمارده مي

ترين گروه سني دچار حادثـه        مطالعه نشان داد كه بيش     نيا
 حــوادث  درصــد85 ســالگي بــوده و  20-24 رده ســني در

ـ  از دال  يكـ ي ديشـا .  سـال بـود    34مربوط به كارگران زير       لي
 در  ي رده سن  نيتواند آن باشد كه تعداد كارگران شاغل در ا         يم

ـ .  باشـد ي سـن يهـا   گروه ري از سا  شيبها   كارخانه  جي  نتـا يول
ـ  مطالعه حاضر را تا    يها افتهي،  گراني د طالعاتم ـ  ديي . كننـد  ي م
 4/81نـشان داد    ) 1381(حقيـق رشـيدي      كه نتايج ت   يطور هب

 انـد   سـال داشـته    40تـر از      كارگران حادثه ديده سن كم     درصد
تـرين   العه خـود بـيش    در مط ) 1381 ( چنين صمدي  هم. ]12[

ــروه ســني  ــال 30-39حــوادث را در گ   و موســوي] 13[ س
سابقه كم،  . ]14[ سال گزارش كردند   25-29 گروهدر  ) 1381(

كم تجربگي، توجه كم به مسائل ايمني و جـسارت جـواني از             
 يسـور . ]14،15[ عمده بروز حوادث در جوانان اسـت         داليل

تر و كاركنان   جوان افرادرديگ ي مجهيدر مطالعه خود نت) 1384(
 نيتر در معرض استرس شغلي بـوده، بـه همـ           تر بيش  كم تجربه 

 ].16 [ند هـست  ي در معرض خطـر حـوادث شـغل        تر شيعلت ب 
خصوص همراهي   ه كار و ب   يمنيآموزش مداوم در مورد اصول ا     

تواند ميزان اين حـوادث را كـاهش         جوانان با افراد باتجربه مي    
  . دهد

 صــبح بــه وقــوع 7-10 حــوادث در ســاعت تــرين بــيش
اين مسئله بـا    . ترين آن در طول شب بوده است       اند و كم   پيوسته

ها در شيفت صبح فعال هـستند        تر كارخانه   كه بيش  توجه به اين  
ترين آمار   نيز بيش  آقاي محمدفام در تحقيق   . قابل توجيه است  

چنـين   هـم . ]9[ صبح گزارش شده است    10حوادث در ساعت    
تـرين زمـان وقـوع       كـه بـيش   مشخص شد     رشيدي لعهدر مطا 

 نيز   صمدي. ]12[ صبح بوده است   11 تا   9حوادث بين ساعت    
 صـبح گـزارش     7-12ترين بروز حـوادث را در سـاعت          بيش

گزارش اين تحقيقات بـا نتـايج ايـن مطالعـه           . ]13[كرده است 
  . منطبق است
هـا در    تـرين آن    تعداد حوادث در دي ماه و كـم        ترين بيش

ريــزي   گـزارش معاونــت برنامـه  در. اده اســتفـروردين رخ د 
حـوادث در ارديبهـشت و دي مـاه         تـرين    وزارت كار نيز بيش   

ترين  اما در تحقيق رشيدي تير و خرداد ماه داراي بيش. اند بوده
 يهـا  كه وقوع حـوادث در مـاه     با توجه به اين   . اند حوادث بوده 

مختلف به نوع فعاليت در كارخانه، آب و هـواي منطقـه، نـوع              
تـوان انتظـار داشـت       وابسته است، بنـابراين نمـي     ... سوخت و   
هـا در فـصل      وادث در همه مناطق و همـه كارخانـه        حداكثر ح 

  .خاصي باشد
ترين علـت وقـوع حـوادث حـين كـار            بيش فردي   عوامل

شامل خستگي، چند شغله بودن، استفاده از       اين عوامل   . اند بوده
ــانوادگي و   ــشكالت خ ــي، م ــسائل روحــي و روان ... دارو، م

موسوي عواملي چون سابقه بيماري، سـابقه حادثـه         . اشندب مي
 دانـد   را در بروز حادثه بسيار موثر مي       قبلي و مشكالت رواني   

هاي بدون حفـاظ و داراي       با دستگاه در مرحله بعد، كار     . ]14[
ترين علت وقوع حوادث را به خود اختـصاص          نقص فني بيش  

هـا در    اده آن بنابراين لزوم توجه بـه كـارگران و خـانو         . اند داده
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با توجه بـه    . گيري از حوادث اهميت بسيار خواهد داشت       پيش
 سطح  ارتقاء استرس  و     تيرنقش پرستاران در آموزش  و مدي      

توانند  ي گروه م  نيها، ا   روان افراد و خانواده    سالمت و بهداشت  
 كـاهش   جـه ي مـشكالت و در نت     گونه ني در كاهش ا   ينقش مهم 

دل و علـوي نيـا      لعـه عـ   در مطا .  داشـته باشـند    يحوادث شغل 
از كـارگران اصـال شـناختي        درصـد    10مشخص شد ) 1382(

 كـارگران بـه ايـن        درصـد  57. وسايل حفاظت فردي نداشتند   
 نيمـي از كـارگراني كـه بـه           دسترسي نداشتند و تقريبـاً     يلوسا

 كردند دسترسي داشتند از آن استفاده نميوسايل حفاظت فردي 
تواند  ضر متفاوت است و مي  اين نتايج با نتايج مطالعه حا     . ]17[

  .هاي اخير باشد ناشي از بهبود وضعيت بهداشت كار در سال
لـذا  . باشـند  گيـري مـي     عمده اين حوادث قابل پيش     شبخ
چـون اسـتفاده از      گيري از وقوع حوادث، هـم      هاي پيش  برنامه

جهت جلوگيري از سقوط حين كـار،       (وسايل حفاظت فيزيكي    
داشت كار و   ، آموزش به  ...)ها،   اه در كارگ  استفاده از كاله ايمني   

 كار  ينتوانند در كاهش حوادث ح     ها مي  نظارت موثر بر كارگاه   
چنـين انجـام     هـم . ]18 [و مرگ و مير ناشي از آن موثر باشند        

مستمر بازرسي ايمني توسط كميته حفاظت فنـي كارخانـه در           
ي از حوادث بسيار مفيـد و مـوثر         گير شناخت خطرات و پيش   

  .]19 [باشد مي
ــانواده آنهمكـــاري ــان،   كـــارگران، خـ ــا، كارفرمايـ هـ

ــراي   دســت ــرتبط ب ــدركاران بهداشــتي و همــه مــسئوالن م ان
. گونـه حـوادث يـك اصـل اساسـي اسـت            گيري از ايـن    پيش

يـق كارفرمايـان،    آموزش، رعايت ايمني محيط كار، نظارت دق      
تجربه و باتجربه در محـيط كـاري، اصـالح           تركيب كارگران كم  

 حقوق مكفي و عادالنه، بهبود سـطح        ختپردانظام اقتصادي و    
تواننـد   اصولي هستند كه مي   ... ه كارگري و  سالمت رواني جامع  

  . آمار بروز حوادث را كاهش دهند
گيري از حوادث  تواند در پيش  ديگر از مواردي كه مييكي

تر به آن توجه شده است،  نقش مهمي داشته باشد و متاسفانه كم
هـا و     حـوادث در كارگـاه     ه اسـت كـه بـر همـ        يوجود مركـز  

ها نظارت داشته باشـد، و بـا حـضور همـه مـسئولين               كارخانه
ذيربط حوادث حين كار را در مقـاطع زمـاني مختلـف مـورد              

كارهـاي عملـي را       تحليل قرار داده و بر اسـاس آن راه         يهتجز
  .كرد كارگران و كارفرمايان نظارت كند پيشنهاد كند و بر عمل

  
  قدرداني تشكر و

سيله از همكاري مسئوالن بيمارستان اميرالمومنين و       و بدين
دانـيم   الزم مي . شود ين سازمان تامين اجتماعي تشكر مي     چن هم

از معاونت محترم اداره كار و امور اجتماعي سمنان نيـز بـراي             
  .همكاري صميمانه در انجام اين طرح قدرداني نمائيم
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Introduction: Occupational injury is a major health problem in developing countries. The first step 

in trade Occupational injury problems is to identify  pattern and characteristics. Thus, the aim of this 
study was to demonstrate status of work injuries admissions to trauma hospital in Semnan, as a main 
industrial city of Iran.    

Material and Methods: This descriptive study was performed based on the information collected 
from all injured patients admitted during to hospitals in Semnan during 2002-2006. Data analysis was 
performed using SPSS 11 

Results: The results showed the incidence rate of occupational accidents was 3.8/1000 during years 
between 2002 and 2006. Occupational accidents were greater in young (20-24 years), male and 
married workers. Most of accidents had been happened between 7and 10 am. Finally, most related 
factors were personal factors (fatigue, multi-job, family problems, and using of medicines. These 
factors were responsible for 53.6% of all occupational accidents. 

Conclusion: It seems that constant safety education for the public and professional training for 
workers would reduce the incidence of occupational injuries. Prevention strategies and guidelines, 
particularly about personal factors that are implicated in injuries during working,  must be provided 
and coordinated on a national level.  These guidelines should.  
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