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 پیشگفتار
برنامه هاي مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و يكي از 

انتشار رهنمودهاي مربوط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداشت محيط و حرفه اي و ساير موضوعات 

مرتبط است كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور، انجام شده 

در اين راستا سعي شده است ضمن بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي، از تجربه كارشناسان است. 

و متخصصين حوزه ستادي مركز سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در كشور 

قرار  قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتشار اين رهنمودها مورد استناد

گيرد. تمام تالش كميته هاي فني مسئول تدوين رهنمودها اين بوده است كه محصولي فاخر و شايسته 

ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران ساير سازمان ها و دستگاههاي اجرائي و 

قص و كاستي هايي باشد كه بعضاً عموم مردم قابل استفاده باشد ولي به هر حال ممكن است داراي نوا

بدينوسيله از همه متخصصين، كارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و 

پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بيشتر محتواي اين رهنمودها به 

 مودها بكار گرفته شود.نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين رهن

با توجه به دسترسي بيشتر كاربران اين رهنمودها به اينترنت، تمام رهنمودهاي تدوين شده بر روي تارگاه 

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط زيست 

هد گرفت و تنها نسخ بسيار محدودي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خوا

از آنها به چاپ خواهد رسيد تا عالوه بر صرفه جويي، طيف گسترده اي از كاربران به آن دسترسي 

 مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و چهارمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اين 

د، الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين رهنمودها آماده انتشار مي گرد

رهنمودها صميمانه تشكر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود ما 

 را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

 

  دكتر كاظم ندافي
 سالمت محيط و كاررئيس مركز 
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 قدمهم -1

قانون كار، انجام معاينات سالمت شغلي براي كليه شاغلين به صورت ساليانه   29بر اساس ماده  

الزامي است. لذا مركز سالمت محيط و كار جهت انجام اين گونه معاينات، آئين نامه ها و 

سراسر كشور به صورت يكسان باشد و هايي تدوين كرده است تا انجام اين معاينات در  دستورالعمل

كليه شاغلين تا حد امكان تحت پوشش اين معاينات قرار گيرند و در نهايت به هدف انجام اين معاينات 

 يعني ارتقاي سطح سالمت شاغلين نزديک شويم.

هاي كار صنعتي به صورت دوره اي معاينات  بر اين اساس بسياري از محيطهاي كاري بويژه محيط

خود را زير نظر مراكز بهداشت دانشگاههاي علوم پزشكي انجام مي دهند. در اين ميان  كارگران

هاي خويش فرما )از قبيل كشاورزان، دامداران و  نفر( و بويژه كارگاه 92هاي كوچک )كمتر از  كارگاه

گر عدم گيرند. از سويي دي قاليبافان( در بسياري از استانها تحت پوشش معاينات سالمت شغلي قرار نمي

ها در بررسي بيماران مراجعه كننده سبب شده است بسياري از  توجه به شغل و علل شغلي بيماري

هاي شغلي تا مراحل انتهايي بدون تشخيص باقي مانده و با وجود ادامه مواجهه، درمانِ بيمار با  بيماري

 مشكل روبرو باشد. 

ر مناطق روستايي و سياست افزايش تعداد نظر به موارد فوق و با توجه به حضور پزشكان خانواده د

توان انجام بخشي از معاينات سالمت شغلي را پس از آموزش كافي بر  پزشكان خانواده در شهرها مي

عهده اين دسته از پزشكان قرار داد تا پوشش معاينات سالمت شغلي بويژه در مشاغل ذكرشده افزايش 

توجه به شغل هنگام بررسي بيماران و ارجاع بهنگام  يابد. عالوه  بر اين با تدوين معيارهايي جهت

تواند در تشخيص زودهنگام بيماريهاي شغلي، ثبت و گزارش دهي  بيماران با شک به بيماري شغلي مي

 ها و در نهايت درمان آنها تاثير بسزايي داشته باشد. اين بيماري
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 3 صفحه 

 یان مسألهب -2

انواع عوامل زيان آور محيط كار در  همگام با توسعه صنعتي در كشور شاهد افزايش ميزان و

ها به عنوان  هايي در شاغلين شوند كه از آن توانند منجر به بيماري شاغلين هستيم. اين عوامل مي

هاي مرتبط با كار ياد مي شود. در واقع عوامل زيان آور محيط كار ممكن  هاي شغلي يا بيماري بيماري

هاي قابل توجه  ي پيشين او را تشديد كنند. از ويژگياست در شاغل بيماري ايجاد كنند و يا بيمار

هاي شغلي قابل پيشگيري بودن بسياري از آنهاست. يكي از انواع روشهاي پيشگيري تشخيص  بيماري

توان  هاي اين پيشگيري مي باشد. از راه افراد مستعد به بيماري باليني و يا تشخيص زودهنگام بيماري مي

مت شغلي شامل معاينات بدو استخدام، دوره اي، بازگشت به كار، تناسب به انجام منظم معاينات سال

 براي شغل و خروج از كار اشاره كرد.  

معاينات سالمت شغلي از الزامات نظام مراقبت سالمت شغلي هستند كه اكنون توسط مراكز 

ند. شو تخصصي )متخصصين( طب كار و پزشكان عمومي داراي كد معاينات سالمت شغلي ارائه مي

انجام اين معاينات در صنايع و كارگاههاي بزرگ در كل كشور كم و بيش در حال انجام است. از 

توان به شاغلين در بخش كشاورزي، دامداري،  اند مي شاغليني كه در اين زمينه خدمات كمتري گرفته

ه پراكندگي هاي كوچک و خانگي اشاره كرد كه با توجه ب قاليبافي، ساختمان سازي و همچنين كارگاه

 و همچنين عدم ثبات و يا ضعف بنيه مالي خدمات سالمت شغلي كمتر به آنها ارائه شده است.

اين دستورالعمل نحوه انجام معاينات سالمت شغلي را در شاغلين برخي مشاغل و واحدهاي كاري و 

نواده بيان همچنين معيارهاي ارجاع بيماران مشكوک به ابتال به بيماري شغلي را توسط پزشكان خا

 كند.  مي
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 اهداف -3

بدو استخدام و هدف از تدوين اين دستورالعمل تعيين نحوه انجام معاينات سالمت شغلي از نوع 

توسط پزشكان خانواده و تعيين چگونگي توجه به شغل در بررسي بيماران و معيارهاي ارجاع دوره اي 

 باشد. هاي شغلي مي در موارد شک به بيماري

  کاربرددامنه  -4

در برخي از مشاغل توسط بدو استخدام و دوره اي كاربرد اين دستورالعمل صرفا در انجام معاينات 

باشد و شامل ساير مشاغل يا گروههاي شغلي و همچنين ساير پزشكان اعم از  پزشكان خانواده مي

 شود. عمومي و متخصص نمي

 اصطالحات و تعاریف -5

 شاغل -5-1

منظور از شاغل در اين دستورالعمل هر فردي است كه به صورت نيمه وقت يا تمام وقت به شغلي 

 مشخص اشتغال داشته باشد. 

 معاینات سالمت شغلی -5-2

هاي زماني  ها يا دوره ارزيابي شاغلين در زمان شغلي در اين دستورالعمل، سالمت معاينات از منظور

شدن و يا كشف زودهنگام بيماري و يا تناسب براي شغل در فرد مشخص به منظور كشف استعداد بيمار 

ها شامل اقدامات پاراكلينيک از قبيل آزمايشات، اسپيرومتري و اوديومتري نيز  شاغل است. اين ارزيابي

 شود. معاينات سالمت شغلي به انواع زير دسته بندي مي شوند مي
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 5 صفحه 

 استخدام بدو معاينات -5-2-1

شروع به كار شاغل به منظور تعيين سطح سالمت وي و همچنين تعيين توانايي انجام اين معاينات پيش از 

شوند. قابل ذكر است در صورت تغيير شغل الزم است اين معاينات براي شغل  كار پيشنهادشده انجام مي

 جديد تكرار شوند.

 معاينات دوره ای -5-2-2

تشخيص زودهنگام بيماري شغلي در فواصل اين معاينات به منظور تعيين سطح سالمت شاغل و همچنين 

 شوند. مشخص )حداقل ساليانه( انجام مي

 واحد کاری -5-3

كارگاههاي   نفر شاغل، 92كارگاههاي داري كمتر از  دستورالعمل اين در كاري واحدهاي از منظور

 . باشد قاليبافي، كارگاههاي كشاورزي،كارگاههاي ساختماني و كليه كارگاههاي خانگي مي

های بافت قالي، گليم، جاجيم، زيلو، و ساير مواد  های قاليبافي كارگاه منظور از كارگاه -5-3-1

 باشد. ها شامل كارخانه های نساجي نمي باشد. اين كارگاه بافتني مي

 باشد. ها مي ها، و گلخانه های كشاورزی كليه مزارع، باغ منظور از كارگاه -5-3-2

های ساختمانيِ شخصي است و شامل  تماني كليه كارگاههای ساخ منظور از كارگاه -5-3-3

 های ساختماني وابسته به ساير صنايع نمي باشد. های پيمانکاری و يا كارگاه كارگاه

 پزشک خانواده  -5-4

اي پزشكي  پزشک خانواده در اين دستورالعمل فردي است كه داراي مدرک دكتراي حرفهمنظور از 

است و در نخستين سطح خدمات، عهده دار خدمات پزشكي سطح  عمومي و مجوز معتبر كار پزشكي

دهد و او را از بدو ورود به سيستم تا پايان  اول است. پزشک خانواده، بيمار را در سيستم ارجاع قرار مي

 درمان و مراقبتهاي پس از درمان تحت نظر خود دارد.
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 ارجاع  -5-5

ارجاع در اين دستورالعمل نظامي است كه بر اساس آن، فرد شاغل به منظور دريافت خدمات منظور از 

كند و در صورت شک به وجود بيماري شغلي به  بهداشتي و درماني به پزشک خانواده مراجعه مي

 شود.  متخصصين طب كار ارجاع مي

 بیماری شغلی -5-6

اي است كه در اثر مواجهات موجود در محيط كار  منظور از بيماري شغلي در اين دستورالعمل بيماري

 ايجاد و يا تشديد شود.

 پرونده پزشکی شاغل -5-7

منظور از پرونده پزشكي شاغل در اين دستورالعمل پرونده پزشكي شاغل مصوب مركز سالمت وزارت 

يل بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه بايد در هر گونه معاينات سالمت شغلي براي شاغل تكم

  شود.
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 خدمت ارائه های شیوه -6

 شغلی سالمت انجام معاینات -6-1

 كليات -6-1-1

معاينات سالمت شغلي از نوع معاينات بدو استخدام، و دوره اي را در  توانند خانواده مي پزشكان

 اين دستورالعمل با رعايت قوانين مصوب وزارت بهداشت انجام 3-4واحدهاي كاري ذكر شده در بند 

 .درماني ارائه دهند –و نتايج آن را به مراكز بهداشتي 

انجام معاينات سالمت شغلي توسط پزشکان خانواده نياز به شركت در فراخوان و دريافت  -6-1-1-1

سالمت شغلي از معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشکده مربوط ندارد. اما الزم است مجوز انجام  معايناتكد 

 مركز بهداشت شهرستان مربوط صادر شود.معاينات سالمت شغلي توسط 

درماني  –پزشکان خانواده مي توانند صرفا در حوزه فعاليتشان كه توسط مراكز بهداشتي  -6-1-1-2

 مشخص شده به  انجام معاينات سالمت شغلي بپردازند. 

 اخذ را فرد كار محيط ای حرفه بهداشت پيش از آغاز معاينه، گزارش بايد خانواده پزشک -6-1-1-3

  .دهد قرار نظر مد معاينه در و كرده

در صورتي كه واحد كاري گزارش بهداشت حرفه اي نداشته باشد الزم است پزشک  -6-9-9-3-9

خانواده با همراهي كارشناس بهداشت حرفه اي مركز بهداشت/خانه بهداشت پس از بازديد از محيط 

 كار فرم بهداشت حرفه اي شغل را تكميل نمايد.  

پزشک خانواده موظف است آزمايشات پاراكلينيک مورد نياز هر شاغل را با توجه به  -6-1-1-4

 مواجهات محيط كار درخواست و پيگيری نمايد تا از طريق مراكز مجاز انجام شوند. 

در صورت نياز به انجام آزمون عملکرد ريه )اسپيرومتری( و يا شنوايي سنجي )اوديومتری(،  -6-1-1-5

 آزمونها توسط افراد يا مراكز مجاز انجام و تفسير شوند. الزم است اين

 پرونده بايد گيرند، مي قرار معاينه مورد دستورالعمل اين اساس بر كه افرادي تمامي براي -6-1-1-6

 تشكيل پزشكي آموزش و درمان بهداشت، پزشكي شاغل مصوب مركز سالمت محيط و كارِ وزارت

 . گردد

محل نگهداري پرونده پزشكي شاغل براي كارگاههاي خانگي در پرونده خانوار موجود  -6-9-9-6-9

درماني و براي كارگاههاي غيرخانگي در پرونده كارگاه موجود در  –در خانه بهداشت/مركز بهداشتي 

 درماني مي باشد.  –خانه بهداشت/ مركز بهداشتي 
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ده پزشک خانواده است و الزم است پس مسئوليت تكميل پرونده پزشكي شاغل بر عه -6-9-9-6-9

 از ابراز نظر نهايي در مورد شغل، آن را ممهور به مهر نظام پزشكي خود كند.

پزشک خانواده موظف است در مواردي كه در معاينات سالمت شغلي بر اساس  -6-1-1-7

معيارهاي ارجاع بيماران مشكوک به بيماري شغلي( احتمال بيماري شغلي  6معيارهاي ارجاع )پيوست 

)فرم ارجاع شاغلين( براي  7در شاغل وجود داشته باشد، وي را بر اساس فرم ارجاع موجود در پيوست 

 ي به متخصصين طب كار ارجاع نمايد.اقدامات تخصص

الزم است پرونده افرادي كه ارجاع مي شوند پس از بازگشتِ پاسخ ارجاع و بر اساس  -6-9-9-7-9

 آن تكميل شود.

موظف اند فهرست شاغلين نيازمند ارجاع را پس از اتمام معاينات واحد  خانواده پزشكان -6-9-9-7-9

 هاي بيماري دهي گزارش ئه نمايند و پس از ارجاعِ شاغل، فرمدرماني ارا –كاري به مركز بهداشتي 

 هاي العمل دستور را بر اساس پاسخ ارجاع مطابق 5مخصوص پزشک خانواده موجود در پيوست  شغلي

 .ماه يک بار تكميل و ارسال نمايند 6پزشكي هر  آموزش و درمان بهداشت، وزارت از صادره

 فرم در شغلي سالمت آماری جامع نظام اساس بر بايد آمده بعمل معاينات نتايج و اطالعات -6-1-1-8

 معاينه فرد پزشکي پرونده در و ثبت پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت طرف از مصوب های

 .شود داده قرار شده
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 نفر و كارگاههای خانگي 11نحوه انجام معاينات سالمت شغلي در كارگاههای زير  -6-1-2

نفر و كارگاههاي خانگي الزم  92انجام معاينات سالمت شغلي در كارگاههاي زير جهت  -6-9-9-9

 است مراحل زير طي شود

 الف( بازديد از محل كار

 ب( تعيين مواجهات اصلي موجود در محيط كار به ازاي هر كارگر يا هر ايستگاه كاري

 توجه به مواجهات اصلي شغل ج( طراحي معاينه و آزمونهاي پاراكلينيک مورد نياز براي هر كارگر با

 د( انجام معاينه و هماهنگي جهت انجام آزمونهاي پاراكلينيک در محل واحد كاري

در صورت عدم وجود امكان انجام معاينات در واحد كاري مي توان از كارگران واحد كاري  :تبصره

 دعوت نمود تا در محل مركز بهداشت/خانه بهداشت معايناتشان انجام شود. 

كميل فرم پرونده پزشكي شاغل مصوب مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت در مورد هر ه( ت

 كارگر

 و( ارجاع كارگران در صورت نياز

 ز( ارائه نظر نهايي در مورد اشتغال به كار كارگر

در صورت شک به بيماري شغلي الزم است پيش از اعالم نظر نهايي كارگر جهت بررسي بيشتر  :تبصره

 طب كار ارجاع شود. به متخصص

 نحوه انجام معاينات سالمت شغلي در شغل كشاورزی -6-1-3

بيان  9معاينات سالمت شغلي كشاورزان با توجه به مواجهات اصلي اين شغل كه در پيوست  -6-9-3-9

 شده، انجام مي شود.

 نفر انجام خواهد شد.  92ساير مراحل مانند كارگاههاي زير  -6-9-3-9

است پزشكان خانواده پيش از انجام معاينات به تنوع وظايف كاركنان اين كارگاهها الزم  -6-9-3-3

توجه داشته باشند. كاركنان اين كارگاهها ممكن است به شغل كشاورزي )دستي يا مكانيكي(، 

دامپروري، گلخانه داري، يا باغباني  اشتغال داشته باشند. مواجهات شغلي مشاغل فوق با يكديگر 

 متفاوت است.
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 نحوه انجام معاينات سالمت شغلي در شغل قاليبافي -6-1-4

بيان  3معاينات سالمت شغلي قاليبافان با توجه به مواجهات اصلي اين شغل كه در پيوست  -6-9-4-9

 شده، انجام مي شود.

 نفر انجام خواهد شد.  92ساير مراحل مانند كارگاههاي زير  -6-9-4-9

خانواده پيش از انجام معاينات به تنوع وظايف كاركنان اين كارگاهها الزم است پزشكان  -6-9-4-3

توجه داشته باشند. كاركنان اين كارگاهها ممكن است به شغل قالي بافي، گليم بافي، جاجيم بافي، 

نمدمالي، زيلوبافي، ترمه دوزي و پته دوزي اشتغال داشته باشند. مواجهات شغلي هر يک از اين مشاغل 

 متفاوت است.

 نحوه انجام معاينات سالمت شغلي در كارگاههای ساختماني -6-1-5

معاينات سالمت شغلي كارگران ساختماني با توجه به مواجهات اصلي اين شغل كه در  -6-1-5-1

 بيان شده، انجام مي شود. 4پيوست 

 نفر انجام خواهد شد.  11ساير مراحل مانند كارگاههای زير  -6-1-5-2

الزم است پزشکان خانواده پيش از انجام معاينات به تنوع وظايف كاركنان اين كارگاهها  -6-1-5-3

توجه داشته باشند. كاركنان اين كارگاهها ممکن است به شغل بنايي، نجاری، نقاشي، گچ كاری، سيمان 

شته باشند. كاری، بناكاری، سنگ كاری، سراميک كاری، برق كاری، لوله كشي، يا آهنگری اشتغال دا

 مواجهات شغلي مشاغل فوق با يکديگر متفاوت است. 

 ارجاع بیماران  -6-2

پزشكان خانواده موظف اند هنگام بررسي كليه بيماران مراجعه كننده كه شاغل هستند و يا در گذشته 

ها نيز توجه كرده و در صورت شک به بيماريِ شغلي نسبت به  اند، به علل شغليِ بيماري شاغل بوده

 به متخصصين طب كار اقدام نمايند.  (6ارجاع افراد ذكر شده بر اساس فرم ارجاع )پيوست 

( را برای كليه بيماران 1الزم است پزشکان خانواده فرم شرح حال شغلي )پيوست  -6-2-1

 شاغل تکميل كنند و آن را در پرونده بيمار نگه دارند.

( به متخصصين طب 5يماری شغلي )پيوست ارجاع بيماران بر اساس معيارهای ارجاع ب -6-2-2

 شود.  كار انجام مي

وظيفه پيگيری بيماران ارجاع شده و نظارت بر رعايت موارد توصيه شده پس از  -6-2-3

  ارجاع بر عهده پزشک خانواده است.
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 پیوستها  -7

 فرم شرح حال شغلی ویژه شاغلین مراجعه کننده با شکایت خاص 1پیوست  7-1

 اصلي ................................................عنوان شغل  -

 وظايف محوله )شرح مختصري از وظايف روزانه فرد در محيط كار(

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 سابقه كار ................ سال

 ................................................................................................................ مواجهات اصلي محيط كار

........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................  عنوان شغل دوم و مواجهات -

........................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................عنوان شغل پيشين و مواجهات  -

........................................................................................................................................................... 

 تباط شكايات و نشانه ها با شغلار -

 نشانه ها و عالئم بيماري چه مدت پس از اشتغال به كار ايجاد شده است؟ ...................... ماه/سال

   □خير      □آيا نشانه ها و عالئم بيماري در محيط كار آغاز يا تشديد مي شود؟ بلي 

 .......................توضيح ...........................................

   □خير      □آيا نشانه ها و عالئم بيماري در طول روز كاري تغيير مي كند؟ بلي 

 توضيح ..................................................................

    □خير      □آيا نشانه ها و عالئم بيماري در طول هفته كاري تغيير مي كند؟ بلي 

 .................................................................. توضيح

   □خير      □آيا نشانه ها و عالئم بيماري در تعطيالت يا مرخصيها بهتر مي شود/بهبود مي يابد؟  بلي 

 توضيح .....................................

 □خير      □آيا عالئم مشابه در همكاران فرد وجود دارد؟ بلي 
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 مواجهات اصلي و معاينات مورد نياز برای شاغلين در شغل كشاورزی 2پيوست  7-2

 معاینه شرح حال نوع مواجهه
تستهای 

 پاراكلینیک

 فيزيکي

 نور خورشید 

 

پرسش از كاهش حدت بینايي، 

ضايعات پوستي بويژه زخمهای مزمن 

 پوستي در مناطق در معرض نور

معاينه حدت بینايي، 

 معاينه پوست
- 

 گرما 

پرسش از داروهای مصرفي،  سابقه 

سنگ كلیه، دردهای عضالني يا 

اختالل هوشیاری هنگام كار، سابقه 

 بیماری قلبي، سوزش پوست

معاينه قلب، معاينه 

ه در ناحیه  پوست بوي

 چینها

- 

 سرما
پرسش از سفید شدن يا كبود شدن 

 انگشتان
 - معاينه پوست

 ارتعاش 

كمردرد، درد اندام فوقاني، پرسش از 

پارستزی يا بي حسي در اندامها، 

 سفید شدن يا كبود شدن انگشتان

 –معاينه اسكلتي 

عضالني )كمر و اندام 

 فوقاني(، معاينه پوست

- 

 صدا
پرسش از كاهش شنوايي، وزوز 

 گوش، سرگیجه
 اوديومتری معاينه گوش

 ارگونوميک

مواجهه در ناحیه كمر )خم و  

راست شدن، بلند كردن بار، 

 ايستادن(

پرسش از درد كمر، عالئم 

 راديكولوپاتي
 - معاينه كمر

مواجهه در ناحیه اندام  

فوقاني )بلند كردن دست 

باالی سر، حركات مكرر مچ 

 و آرنج(

پرسش از درد شانه، محدوديت 

حركت شانه، درد آرنج، درد مچ، 

 حسي در اندام فوقانيپارستزی و بي 

معاينه شانه، آرنج و 

 مچ
- 

مواجهه در ناحیه اندام  

تحتاني )زانوزدن، چمباتمه 

زدن، باال و پايین رفتن از پله 

 پرسش از درد زانو، درد ساق 
معاينه زانو، معاينه از 

 نظر واريس
- 
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 معاینه شرح حال نوع مواجهه
تستهای 

 پاراكلینیک

 يا نردبان، ايستادن طوالني(

 شيميايي

اكسیدهای نیتروژن )ناشي از 

 تازه(علوفه 

پرسش از تنگي نفس، سرفه، خس 

 خس سینه
 اسپیرومتری معاينه ريه

 آفت كشها )هنگام سم پاشي(

پرسش از عالئم درماتیت، پرسش از 

تنگي نفس، سرفه، پرسش از ضعف 

 عضالت و اختالل حسي

معاينه پوست، ريه و 

 معاينه نورولوژيک
- 

 كودهای شیمیايي
پرسش از عالئم درماتیت، پرسش از 

 نفس، سرفه تنگي

معاينه پوست، ريه و 

 معاينه نورولوژيک
- 

گردوغبار ناشي از گیاهان و  

 جانوران

پرسش از تنگي نفس، سرفه، خس 

خس سینه، تنگي نفس شبانه، تنگي 

 نفس فعالیتي

پرسش از خارش يا سوزش پوست، 

پوسته پوسته شدن، خشكي، افزايش 

خطوط پوستي، ضخیم شدگي 

 پوست

 معاينه ريه

 

 پوست معاينه

 اسپیرومتری

 بيولوژيک

 - معاينه ريه پرسش از سابقه گزش، زخم پوستي گزش حیوانات

 عفونتهای منتقله از حیوانات 
پرسش از سابقه ضايعات پوستي، 

 تب، زخمهای پوستي
 - معاينه پوست

جداول فوق نشاندهنده تاكيد بر ارگانهاي هدف مواجهات * الزم به ذكر است هنگام انجام معاينات سالمت شغلي، معاينه كامل پزشكي انجام مي شود، 

 شغلي است.
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 مواجهات اصلی و معاینات مورد نیاز برای شاغلین در شغل قالیبافی 3پیوست  7-3

 معاینه شرح حال نوع مواجهه
تستهای 

 پاراكلینیک

 فيزيکي

 صدا 
پرسش از كاهش شنوايي، وزوز گوش، 

 سرگیجه
 اوديومتری معاينه گوش

 ارگونوميک

مواجهه در ناحیه كمر )خم و  

راست شدن، بلند كردن بار، 

 ايستادن يا نشستن طوالني(

 - معاينه كمر پرسش از درد كمر، عالئم راديكولوپاتي

مواجهه در ناحیه اندام فوقاني  

)بلند كردن دست باالی سر، 

 حركات مكرر مچ و آرنج(

پرسش از درد شانه، محدوديت حركت 

آرنج، درد مچ، پارستزی و بي شانه، درد 

 حسي در اندام فوقاني

معاينه شانه، 

 آرنج و مچ
- 

مواجهه در ناحیه اندام تحتاني  

)زانوزن، چمباتمه زدن، باال و 

 پايین رفتن از پله يا نردبان(

 پرسش از درد زانو، درد ساق 

معاينه زانو، 

معاينه از نظر 

 واريس

- 

 شيميايي

 گردوغبار الیاف طبیعي

پرسش از تنگي نفس، سرفه، خس خس 

سینه، تنگي نفس شبانه، تنگي نفس 

 فعالیتي

 اسپیرومتری معاينه ريه

 رنگها

پرسش از تنگي نفس، سرفه، خس خس 

سینه، تنگي نفس شبانه، تنگي نفس 

 فعالیتي

پرسش از سوزش يا خارش پوست، 

 پوسته پوسته شدن، خشكي پوست

معاينه ريه، 

 معاينه پوست

 

 

 یاسپیرومتر

 بيولوژيک

 عفونتهای منتقله از حیوانات
پرسش از سابقه ضايعات پوستي، تب، 

 زخمهای پوستي
 - معاينه پوست

واجهات * الزم به ذكر است هنگام انجام معاينات سالمت شغلي، معاينه كامل پزشكي انجام مي شود، جداول فوق نشاندهنده تاكيد بر ارگانهاي هدف م

 شغلي است.
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 مواجهات اصلی و معاینات مورد نیاز برای شاغلین در شغل ساختمان سازی 4پیوست  7-4

 معاینه شرح حال نوع مواجهه
تستهای 

 پاراكلینیک

 فيزيکي

 نور خورشید

 

پرسش از كاهش حدت بینايي، 

ضايعات پوستي بويژه زخمهای مزمن 

 پوستي در مناطق در معرض نور

معاينه حدت بینايي، 

 معاينه پوست
- 

 گرما

از داروهای مصرفي،  سابقه  پرسش

سنگ كلیه، دردهای عضالني يا 

اختالل هوشیاری هنگام كار، سابقه 

 بیماری قلبي، سوزش پوست

معاينه قلب، معاينه 

ه در ناحیه  پوست بوي

 چینها

- 

 سرما
پرسش از سفید شدن يا كبود شدن 

 انگشتان
 - معاينه پوست

 ارتعاش

پرسش از كمردرد، درد اندام فوقاني، 

رستزی يا بي حسي در اندامها، سفید پا

 شدن يا كبود شدن انگشتان

 –معاينه اسكلتي 

عضالني )كمر و اندام 

 فوقاني(، معاينه پوست

- 

 صدا
پرسش از كاهش شنوايي، وزوز 

 گوش، سرگیجه
 اوديومتری معاينه گوش

 ارگونوميک

مواجهه در ناحیه كمر )خم 

و راست شدن، بلند كردن 

 بار، ايستادن(

از درد كمر، عالئم  پرسش

 راديكولوپاتي
 - معاينه كمر

مواجهه در ناحیه اندام 

فوقاني )بلند كردن دست 

باالی سر، حركات مكرر 

 مچ و آرنج(

پرسش از درد شانه، محدوديت حركت 

شانه، درد آرنج، درد مچ، پارستزی و 

 بي حسي در اندام فوقاني

 

معاينه شانه، آرنج و 

 مچ
- 

ام مواجهه در ناحیه اند

تحتاني )زانوزن، چمباتمه 

زدن، باال و پايین رفتن از 

 پله يا نردبان(

 پرسش از درد زانو، درد ساق
معاينه زانو، معاينه از 

 نظر واريس
- 



  

 

 16 صفحه  راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاينات سالمت شغلي توسط پزشكان خانواده

 معاینه شرح حال نوع مواجهه
تستهای 

 پاراكلینیک

 شيميايي

 خاك
 پرسش از تنگي نفس، سرفه

 پرسش از عالئم درماتیت

 معاينه ريه و پوست

 

اسپیرومتری، 

عكس قفسه 

 سینه

 سیمان

 نفس، سرفهپرسش از تنگي 

 پرسش از عالئم درماتیت

 پرسش از زخم پوستي

پرسش از زخم مخاطي يا خونريزی از 

 مخاطات

معاينه ريه، پوست، 

 مخاط بیني و حلق
 اسپیرومتری

 آهک

 پرسش از تنگي نفس، سرفه

 پرسش از عالئم درماتیت

 پرسش از زخم پوستي

پرسش از زخم مخاطي يا خونريزی از 

 مخاطات

ت و معاينه ريه، پوس

 مخاط بیني و حلق
 اسپیرومتری

 رنگ
 پرسش از تنگي نفس، سرفه

 پرسش از عالئم درماتیت
 اسپیرومتری معاينه ريه و پوست

 گچ
 پرسش از تنگي نفس، سرفه

 پرسش از عالئم درماتیت
 اسپیرومتری معاينه ريه و پوست

دمه های فلزی ناشي از 

 جوشكاری يا برش فلزات

 پرسش از تنگي نفس، سرفه

 پرسش از عالئم درماتیت

پرسش از زخم مخاطي يا خونريزی از 

 مخاطات

معاينه ريه، پوست و 

 مخاط بیني و حلق
 اسپیرومتری

واجهات * الزم به ذكر است هنگام انجام معاينات سالمت شغلي، معاينه كامل پزشكي انجام مي شود، جداول فوق نشاندهنده تاكيد بر ارگانهاي هدف م

 شغلي است.
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 17 صفحه 

 معیارهای ارجاع بیماران مشکوک به بیماری شغلی 5پیوست  7-5

بيماري شغلي به بيماري اي گفته مي شود كه در اثر عوامل موجود در محيط كار ايجاد يا تشديد مي 

شود. تشخيص ارتباط نشانه ها، عالئم و بيماريها با مواجهات شغلي اهميت بسزايي در پيشگيري از 

ماري و درمان بيماري دارد. در صورت عدم توجه به شغل به عنوان بيماري، پيشگيري از عوارض بي

عامل ايجادكننده بيماري بسياري از بيماريها قابل درمان نخواهند بود. بنابراين توجه به شغل هنگام 

بررسي يک بيمار يا فرد شاغل )در هنگام انجام معاينات سالمت شغلي( و ارجاع بيماران با يافته هايي كه 

ود بيماري شغلي را به وجود مي آورد، در پيش آگهي بيماري و همچنين نحوه درمان آن شک به وج

 تاثير غيرقابل انكاري دارد. 

جداول صفحات بعد معيارهايي را بيان مي كند كه بر اساس آنها احتمال وجود بيماري شغلي مطرح مي 

و يا اقدامات پاراكلينيک( ارجاع فرد  شود. بنابراين مشاهده هركدام از اين معيارها )در شرح حال، معاينه

 به سطح بعديِ ارائه خدمات )مراكز تخصصي طب كار( را ايجاب مي كند. 

بر  9-5نشاندهنده معيارهاي ارجاع بر اساس يافته هاي به دست آمده از شرح حال، جدول  9-5جدول 

س بيماري تشخيص داده شده ارجاع بر اسا 3 -5اساس يافته هاي به دست آمده از معاينه باليني و جدول 

 است. 

  



  

 

 18 صفحه  راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاينات سالمت شغلي توسط پزشكان خانواده

 *ارجاع بر اساس يافته هاي شرح حال .9-5جدول 

 مشاغل مواجهات شكایت بیمار 

شم
چ

 

كاهش حدت بینايي/ 

 تاری ديد

محدود شدن میدان 

 بینايي

پرتو خورشید )فرابنفش و نور 

 مرئي(، پرتو فروسرخ

 جیوه، دی سولفید كربن

كار در محیط باز )كشاورزی، 

دامداری، كار ساختماني(، شیشه 

 گری، جوشكاری، كوره های ذوب

آبكاری، طالسازی، دباغي، تولید 

 ابريشم مصنوعي، تولید سلوفان

خن
و نا

مو 
 و 

ت
وس

پ
 

خشكي، خارش، 

سوزش بويژه در نواحي 

باز )مانند دستها و 

 صورت(

 

واكنش پوستي به نور 

خورشید در نواحي در 

 معرض نور

 كهیر

 

ناخن ترشح اطراف 

 همراه با شكنندگي

 

 ريزش مو

مواد شوينده، مواد ضدعفوني 

كننده، سیمان، رطوبت، تركیبات 

پشم شیشه، رنگ، حاللهای 

شیمیايي، اسیدها و قلیاها، مواد 

محرك مانند فلزات سنگین بويژه 

 نیكل، كروم، كادمیوم، اصطكاك

مشتقات نفت، رنگها، برخي میوه ها 

 و تركیبات گیاهي

ن، لیندان، مرغ و ماهي، نیكل، پالتی

 التكس

 

 رطوبت، تروما، میكروارگانیسمها

 

 سلنیوم، تالیوم

كارهای خدماتي، ساختمان سازی، 

عايق كاری، آبكاری، ذوب فلزات، 

تولید مواد شیمیايي، تولید الستیک 

و پالستیک، كار در صنعت نفت يا 

 پتروشیمي، جوشكاری

 

 كشاورزی، باغباني، آسفالت كاری

 

پرستاری، صنايع غذايي آبكاری، 

)بسته بندی يا فروش مرغ و ماهي(، 

 صنايع شیمیايي

كارهای خدماتي، آشپزی، 

 كشاورزی، مكانیكي، صنايع غذايي

 تولید آفت كشها

ني
وقا

ي ف
فس

ه تن
گا

ست
د

 

سوزش بیني، حلق و 

گلو، آبريزش بیني، 

 خونريزی از بیني

مواد محرك )بخارات اسیدها و 

دمه های قلیاها، بخارات حاللها، 

 فلزی، گازهای محرك(

آبكاری، جوشكاری، ذوب فلزات، 

صنايع شیمیايي، خشكشويي، 

 كشاورزی
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 19 صفحه 

 مشاغل مواجهات شكایت بیمار 

ها
يه 

  ر
ي و

حتان
ي ت

واي
ی ه

ار
مج

 

سرفه، تنگي نفس، خس 

 خس سینه

 تنگي نفس شبانه

 تنگي نفس فعالیتي

سرفه، تنگي نفس، و 

خستگي زودرس در 

 محیط كار

مواد محرك )بخارات اسیدها و 

بخارات حاللها، دمه های قلیاها، 

فلزی، گازهای محرك(، آلرژنها 

)بخارات برخي حاللها، دمه های 

كروم و نیكل، غبارات آلي مانند 

گردوغبار ناشي از گیاهان يا 

جانوران، پنبه، كنف(، 

گردوغبارهای معدني )سیلیس، 

 آزبست، زغال(

آبكاری، جوشكاری، ذوب فلزات، 

صنايع شیمیايي، خشكشويي، 

، نساجي، قالیبافي، كشاورزی

معدنكاری، صنعت كاشي و 

سرامیک، تولید فراورده های نسوز، 

سنگبری، ريخته گری، 

sandblastingكار ساختماني ، 

ي 
كلت

اس
م 

ست
سی

- 
ني

ضال
ع

 

درد گردن، كمر، شانه، 

 زانو، مچ

محدوديت حركات 

 مفاصل

گزگز،  مورمور يا بي 

 حسي در اندامها

حمل بار سنگین، خم و راست 

و چرخش كمر، وضعیت  كردن

ثابت گردن، خم و راست كردن و 

چرخش گردن، كار باالی سطح 

شانه ها، ايستادن طوالني، نشستن 

طوالني، حركات مكرر آرنج يا 

 مچ، ارتعاش

كلیه كارخانه های تولیدی، 

رانندگي وسايل نقلیه سنگین، 

كشاورزی، قالیبافي، كار اداری، 

 كار با كامپیوتر، كارهای مكانیكي و

تعمیراتي، ساختمان سازی، راه 

سازی، خیاطي، معدن كاری، كار 

 با ابزارهای مرتعش

وق
عر

 و 
ب

قل
 

 تپش قلب حین كار

سفید يا كبود شدن 

 انگشتان

 حاللهای هالوژنه

 ارتعاش، سرما

رنگ سازی، نقاشي، تولید مواد 

 شیمیايي

كار با ابزارهای مرتعش )اره برقي، 

مته برقي، پیكور و...(، كار در 

 محیط سرد

ی
كز

مر
ب 

صا
 اع

تم
یس

س
 

سردرد، سرگیجه، 

اختالل خلق، اختالل 

 حافظه و تمركز

 عالئم پاركینسونیسم

 حاللهای هالوژنه، مشتقات نفت خام

 

 مونوكسید كربن، منگنز

تولید الستیک و پالستیک، 

خشكشويي، تولید مواد شیمیايي، 

 تولید آفت كشها

كار در معدن، پاركینگ، تعمیرگاه، 

نزديكي كوره، آتشنشاني، كار در 

 پااليش منگنز، تولید فوالد



  

 

 20 صفحه  راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاينات سالمت شغلي توسط پزشكان خانواده

 مشاغل مواجهات شكایت بیمار 

طي
حی

ب م
صا

 اع
تم

یس
س

 

گزگز و مورمور، بي 

 حسي، صعف حركتي

فلزات سنگین مانند سرب و تالیوم، 

 برخي حاللها، آفت كشها

ذوب فلزات، باتری سازی، رنگ 

سازی، نقاشي، كشاورزی، تولید و 

كاربرد چسب، كفش سازی، تولید 

 كشكاغذ، تولید آفت 

ی 
رار

 اد
گاه

ست
د

- 
لي

اس
تن

 

 سنگ كلیه

 

 

 

 

 هماچوری

 كادمیوم، گرما

 

 

 

 

 آنیلین، نفتیالمین، بنزيدين

كار در معدن يا كارخانه تولید مس، 

سرب يا روی، جوشكاری و لحیم 

كاری، شیشه گری، كار در نزديكي 

 كوره

تولید رنگ، نقاشي، كار در صنايع 

 نفت

شي
وار

 گ
گاه

ست
د

 

 درد شكم، زردی

 

 كردن ترش

 آرسنیک، وينیل كلرايد

 

 خم و راست شدن مكرر

 تولید آفت كشها، تولید پي وی سي

كشاورزی، باغباني، كارهای 

 خدماتي و...

يي
نوا

 ش
تم

یس
س

 

كاهش شنوايي، وزوز 

 گوش، سرگیجه

صدا، حاللها، دمه های فلزات 

 سنگین

تمامي مشاغل پرسروصدا بويژه 

نساجي، كار با ماشینهای كشاورزی، 

 فلزی، آهنگری، صافكاری صنايع
 * در مورد هر عالمت صرفا مهمترين و شايعترين مواجهات و مشاغل ذكر شده است نه تمامي آنها.

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 21 صفحه 

 .ارجاع بر اساس يافته هاي معاينه .9-5جدول 

 مشاغل مواجهات یافته های بالینی 

شم
چ

 

كاهش حدت بینايي/ تاری 

 ديد

 

 

 محدود شدن میدان بینايي

)فرابنفش و نور پرتو خورشید 

 مرئي(، پرتو فروسرخ

 

 جیوه، دی سولفید كربن

كار در محیط باز )كشاورزی، 

دامداری، كار ساختماني(، شیشه 

گری، جوشكاری، كوره های 

 ذوب

تولید ابريشم مصنوعي، تولید 

 سلوفان



  

 

 22 صفحه  راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاينات سالمت شغلي توسط پزشكان خانواده

 مشاغل مواجهات یافته های بالینی 

مو
 و 

خن
و نا

ت 
وس

پ
 

 هیپرپیگمانتاسیون

 

 

 هیپوپیگمانتاسیون

 

خشكي، قرمزی، پوسته 

يا سوزش،  ريزی، خارش

افزايش خطوط پوستي، 

 ضخیم شدگي

 

 

زخمهای مزمن )همراه با 

 خونريزی(

 

 آكنه بويژه در تنه و رانها

 

آكنه در صورت و پشت 

 گوشها

 

 میلیاريای وسیع

 

خطوط سفیدرنگ روی 

 ناخن

 

 آلوپسي

پرتو فرابنفش، اصطكاك، 

 مشتقات نفتي

 

 حاللهای فنولي

 

مواد تحريک كننده، از قبیل 

قلیاها، حاللها، فلزات اسیدها، 

سنگین، سیمان، مواد شوينده و 

 ضدعفوني كننده، اصطكاك

تركیبات آرسنیک، پرتو 

 خورشید، برخي هیدروكربنها

 

 حاللها، روغن

 

 

 حاللهای هالوژنه

 

 

 گرما

 

 

فلزات سنگین )آرسنیک، 

 سرب(

 

 سلنیوم، تالیوم

كار در محیط باز )كشاورزی، 

دامداری، كار ساختماني(، كار 

دستي )مكانیكي و...(، كار در 

 صنايع نفتي و پتروشیمي

تولید رنگ، نقاشي، كارخانه های 

 تولید مواد شیمیايي يا پالستیكها

آبكاری، تولید مواد شیمیايي، 

كارهای تعمیراتي و مكانیكي، 

كارهای خدماتي، كشاورزی، 

 قالیبافي، كار ساختماني

 

كشاورزی، كار با آفت كشها، 

ر با مشتقات آسفالت كاری، كا

نفتي، ساختمان سازی، صنعت 

 الستیک، ذوب و پااليش آلومینیوم

كارهای تعمیراتي و مكانیكي، كار 

 با مشتقات نفتي

تولید مواد شیمیايي، كار در 

 خشكشويي، كار با مشتقات نفتي

نانوايي، كار در نزديكي كوره های 

 ذوب، شیشه گری

معدن يا كارخانه ذوب سرب، 

تولید آفت كشها، روی، يا مس، 

 تولید باتری، رنگ سازی

 تولید آفت كشها

ني
وقا

ي ف
فس

ه تن
گا

ست
د

 

قرمزی، التهاب يا زخم در 

 مخاط بیني يا حلق

 

 خشونت صدا

مواد تحريک كننده )اسیدها و 

ژه  قلیاها، دمه های فلزی بوي

 كادمیوم(

 آزبست

آبكاری، هیدرولیز، جوشكاری، 

 ذوب فلزات

 

فراورده های معدنكاری، تولید 

 نسوز
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 مشاغل مواجهات یافته های بالینی 

ني
حتا

ي ت
فس

ه تن
گا

ست
د

 

 ويزينگ

 

 كراكل، سیانوز، كالبینگ

 

فراورده های گیاهي )پنبه، 

كنف(، پروتئینهای ناشي از 

گیاهان و جانوران، مواد 

شیمیايي )ايزوسیاناتها، 

پلیكاتیک اسید...(، فلزات 

)نیكل، كروم، پالتین و...(، مواد 

محرك )گازهای تحريک 

فلزی، اسیدها،  كننده، دمه های

 قلیاها(

سیلیس، آزبست، زغال، 

 آلومینیوم

 

تولید مواد شوينده و ضدعفوني 

كننده، نانوايي، تولید آرد، شیريني 

پزی، تولید مواد شیمیايي، كارخانه 

های نساجي، آزمايشگاههای 

تحقیقاتي، كشاورزی، باغداری، 

كار در گلخانه، دامپروری، 

آبكاری، ذوب فلزات، جوشكاری، 

 لحیم كاری

 

معدنكاری، ساختمان سازی، 

كشاورزی، سنگبری، ريخته گری، 
sandblasting 

ي 
كلت

اس
اه 

تگ
دس

- 
ني

ضال
ع

 

كاهش محدوده حركات 

مفصل، درد هنگام حركت 

 دادن مفاصل

 

 

 

 

آرتريت همراه با تخريب 

 مفاصل

 مونوآرتريت دردناك

حمل بار سنگین، كارهای 

تكراری متمركز روی يک يا 

اعمال نیرو، چند مفصل، 

وضعیتهای نامناسب بدن، 

 ارتعاش، كار دستي

 سیلیس

 

 سرب

كشاورزی، باغباني، قالیبافي، كار 

ساختماني، كار در خط تولي و 

 مونتاژ، رانندگي، نجاری، خیاطي

 

 

 

معدنكاری، ريخته گری، سنگبری، 
sandblasting 

تولید باتری، معادن سرب و روی، 

 ذوب فلزات

 و 
ب

قل

وق
عر

 

 ژه حاللهای هالوژنه حاللها بوي آريتمي
خشكشويي، تولید مواد شیمیايي، 

 تولید رنگ، نقاشي

 و 
ی

كز
مر

ب 
صا

 اع
تم

یس
س

طي
حی

م
 

 ضعف و آتروفي عضالني

 

 

 

 اختالل حسي

 

هگزان، -سرب، جیوه، ان

 ارگانوفسفره ها

 

 

آكريالمید، دی سولفید كربن، 

 آرسنیک، تالیوم

تولید باتری، تولید رنگ، نقاشي، 

قطعات الكترونیكي، تولید تولید 

 آفت كشها، تولید چسب و كفش

تولید مواد شیمیايي، تولید ابريشم 

مصنوعي، تولید سلوفان، تولید 

 آفت كشها
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 مشاغل مواجهات یافته های بالینی 

شي
وار

گ
 

 يرقان، هپاتومگالي ، آسیت
آرسنیک، وينیل كلرايد، 

 گازهای بیهوشي، حاللها

تولید پي وی سي، تولید آفتكش، 

خشكشويي، تولید مواد شیمیايي، 

 قاشين

ی
وژ

كول
و ان

ن 
خو

 

رنگپريدگي، لنفادنوپاتي، 

 هپاتواسپلنومگالي

سیانوز، آبي شدن رنگ 

 مخاطات

 بنزن، پرتوهای يونساز

 

 آنیلین، تولوئیدين

صنعت الستیک، صنعت نفت، 

 راديولوژيها

تولید مواد شیمیايي، تولید 

 الستیک، تولید رنگ، داروسازی
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 .ارجاع بر اساس بيماري شناخته شده .3-5جدول 

 
بیماری شناخته 

 شده
 مشاغل مواجهات

شم
چ

 

 كاتاراكت
پرتو خورشید )فرابنفش و نور 

 (infraredمرئي(، پرتو فروسرخ )

كار در محیط باز )كشاورزی، 

دامداری، كار ساختماني(، شیشه 

 گری، جوشكاری، كوره های ذوب

مو
 و 

خن
و نا

ت 
وس

پ
 

 درماتیت )تحريكي يا

 آلرژيک(

 

 

 

 سرطان پوست

 

 

 ويتیلیگو

مواد تحريک كننده، از قبیل اسیدها، 

قلیاها، حاللها، فلزات سنگین، 

سیمان، مواد شوينده و ضدعفوني 

 كننده، اصطكاك

 

پرتو خورشید، هیدروكربنهای 

 آروماتیک چند حلقه ای، آرسنیک

 

 حاللهای فنولي

كار در محیط باز )كشاورزی، 

ساختماني(، كار دستي دامداری، كار 

)مكانیكي و...(، كار در صنايع نفتي و 

 پتروشیمي، كار با مواد شیمیايي

كار در محیط باز )كشاورزی، 

دامداری، كار ساختماني(، كار در 

 صنايع نفتي و پتروشیمي

تولید مواد شیمیايي، تولید رنگ، 

 نقاش

ني
وقا

ي ف
فس

ه تن
گا

ست
د

 

رينیت، سینوزيت، 

 زخم يا سوراخ سپتوم

 بیني

مواد محرك، شامل اسیدها و قلیاها، 

حاللهای آلي، دمه های فلزات 

 سنگین

ذوب فلزات، آبكاری، جوشكاری، 

لحیم كاری، هیدرولیز، كشاورزی، 

 باغباني
ني

حتا
ي ت

فس
ه تن

گا
ست

د
 

، COPDآسم، 

سیلیكوز، آزبستوز، 

 كانسر ريه

مواد آلرژن )ايزوسیاناتها، پلیكاتیک 

مواد اسید، برخي از حاللها(، 

محرك )اسیدها، قلیاها، دمه های 

فلزی، گازهای محرك(، گردوغبار 

معدني )سیلیس، آزبست، زغال(، 

 پروتئینهای حیواني يا گیاهي، حاللها

تولید مواد شیمیايي، كشاورزی، 

باغباني، ساختمان سازی، معدنكاری، 

تولید فراورده های نسوز، جوشكاری، 

 لحیم كاری، ريخته گری، سنگبری
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بیماری شناخته 

 شده
 مشاغل مواجهات

تگ
دس

ي 
كلت

اس
اه 

- 
ني

ضال
ع

 

 اسكلرودرمي، رينود

 

هرني ديسک بین 

مهره ای، 

استئوآرتريت 

مفاصل، گیرافتادگي 

اعصاب )مانند سندرم 

 تونل كارپ(،

 ارتعاش، وينیل كلرايد، سیلیس

 

 

حمل بار سنگین، حركات مكرر 

مفاصل همراه با اعمال نیرو، 

وضعیتهای ايستای طوالني مدت، 

ندامها يا ارتعاش، وضعیت نامناسب ا

 مفاصل

كار با ابزارهای مرتعش )مته برقي، اره 

برقي و...(، تولید پي وی سي، 

 معدنكاری، سنگبری، ريخته گری

كشاورزی، باغباني، قالیبافي، 

معدنكاری، رانندگي، و بیشتر مشاغل 

 صنعتي

وق
عر

 و 
ب

قل
 

بیماری ايسكمیک 

 قلب
 مونوكسید كربن، دی سولفید كربن

پاركینگ، كنار كار در تعمیرگاه، 

خروجي كوره، تولید ابريشم مصنوعي 

 و سلوفان

طي
حی

و م
ی 

كز
مر

ب 
صا

 اع
تم

یس
س

 

 پلي نوروپاتي

 

 

 

 

 

 

 پاركینسونیسم

آكريالمید، دی سولفید كربن، ان 

هگزان، اتیلن اكسايد، سرب، 

ارسنیک، جیوه، ارگانوفسفره ها، 

 تالیوم

 

 

 

 

 منگنز، مونوكسید كربن

باتری سازی، تولید مواد شیمیايي، 

ذوب فلزات، معدن سرب و روی، 

معدن مس، تولید يا مصرف آفت 

كشها، تولید و مصرف چسب و رنگ، 

 تولید سلوفان و ابريشم مصنوعي

ذوب فوالد، تعمیرگاه، پاركینگ، 

 كوره

شي
وار

گ
 

سیروز، استئاتوز، 

 فیبروز كبد، كلستاز

حاللهای هالوژنه، آرسنیک، وينیل 

 كلرايد

، تولید آفتكش، تولید پي وی سي

خشكشويي، تولید مواد شیمیايي، 

 نقاشي

ی
وژ

كول
و ان

ن 
خو

 

 صنعت پتروشیمي، تولید الستیک بنزن لوكمي
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بیماری شناخته 

 شده
 مشاغل مواجهات

ها
طان

سر
ير 

سا
 

 مزوتلیوم

 سرطان حنجره

 سرطان مثانه

 آزبست

 آزبست

 نفتیالمین، بنزيدين، آنیلین

 عايق كاری، تولید فراورده های نسوز

 نسوزعايق كاری، تولید فراورده های 

تولید رنگ، تولید الستیک، نقاشي، 

 صنعت پتروشیمي
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 فرم ارجاع 6پیوست  7-6

 تاريخ ......................

 سابقه كار   ن س   نام و نام خانوادگي 

 عنوان شغلي      محل كار 

 ....................................................................................................................................... علت ارجاع

 .......................................................................................................................... خالصه شرح حال و يافته ها
 

  مهر و امضاي

 پزشک خانواده

 

 پاسخ ارجاع

 تشخيص بيماري

 نحوه درمان

 

 نحوه پيگيري

 

 پيش آگهي

 
 شديدشده در محيط كارت     ناشي از كار    غيرشغلي   ارتباط بيماري با شغل 

  شرايط اشتغال به كار

 ........................................................................................................ ات؛ توصيه هبدون محدودي  

 ......................................................................................................................... شرايط ؛مشروط  

 شرايط شغل جديد ...................................................................................................؛ تغيير شغل  

 

 مهر و امضاي 

 پزشک متخصص
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 فرم گزارش دهی بیماریهای شغلی شاغلین در شغل کشاورزی 7پیوست  7-7

شغلي در شغل كشاورزي است. الزم است فرم در مورد ثبت و گزارش دهي بيماريهاي صفحه بعد فرم 

توسط پزشک خانواده مسئول معاينات به دقت تكميل و در انتها مهر و امضا شود. قابل ذكر است تكميل 

 اين فرم پس از ارجاع شاغلين و دريافت پاسخ ارجاع انجام مي شود.
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 قالیبافیفرم گزارش دهی بیماریهای شغلی شاغلین در شغل   8پیوست  7-8

است. الزم است فرم  قاليبافيدر مورد ثبت و گزارش دهي بيماريهاي شغلي در شغل صفحه بعد فرم 

توسط پزشک خانواده مسئول معاينات به دقت تكميل و در انتها مهر و امضا شود. قابل ذكر است تكميل 

 اين فرم پس از ارجاع شاغلين و دريافت پاسخ ارجاع انجام مي شود.
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 فرم گزارش دهی بیماریهای شغلی شاغلین در شغل ساختمان سازی 9یوست پ 7-9

است. الزم است  ساختمان سازيدر مورد ثبت و گزارش دهي بيماريهاي شغلي در شغل صفحه بعد فرم 

فرم توسط پزشک خانواده مسئول معاينات به دقت تكميل و در انتها مهر و امضا شود. قابل ذكر است 

 ز ارجاع شاغلين و دريافت پاسخ ارجاع انجام مي شود.تكميل اين فرم پس ا
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 فرم گزارش دهی بیماریهای شغلی شاغلین در سایر مشاغل 11پیوست  7-11

فرم صفحه بعد در مورد ثبت و گزارش دهي بيماريهاي شغلي در ساير مشاغلي )به جز كشاورزي، 

معاينات بدو استخدام و دوره اي قرار قاليبافي و ساختمان سازي( است كه توسط پزشک خانواده تحت 

مي گيرند. الزم است فرم توسط پزشک خانواده مسئول معاينات به دقت تكميل و در انتها مهر و امضا 

 شود. قابل ذكر است تكميل اين فرم پس از ارجاع شاغلين و دريافت پاسخ ارجاع انجام مي شود.
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