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بیماریهــا و حــوادث ناشــی از کــار قانونــا موظــف شــده تــا  
تسهیالتی را جهت ارائه خدمات مربوط به معاینات پزشـکی      
شاغلین بیمه شده در مجموعه کلینیکهـاي طـب کارایجـاد           

  .نماید 
معاینات پزشکی افراد شاغل فقط اختصاص بـه افـراد بیمـه            

 قانون کار هرفردي که به    92اده  شده نداشته و طبق مفاد م     
عنوان کارفرما فرد دیگـري را بـه اسـتخدام درآورد موظـف             
است تا جهت آگاهی از میزان سالمتی و توانائی وي بمنظور       
انجام کار محوله مـدرکی معتبـر و قابـل اسـتناد گـردآوري           

وهرسـاله  ) تشکیل پرونده پزشکی پیش از استخدام     ( نماید  
 سالمتی فرد شاغل را تضمین نماید نیز با تمدید این مدرك   

  )تشکیل پرونده پزشکی ادواري(
  

  : هدف از انجام معاینات پزشکی شاغلین
در معاینات پزشکی شاغلین اهداف متعددي دنبـال میـشود    
که مهمترین آنها بخصوص بـراي کارفرمایـان و سـازمانهاي           

  :بیمه گر عبارتند از 
ن از  اطمینان یـافت  : در معاینات پیش از استخدام       -

اینکه فرد استخدام شده از نظر جـسمی و روانـی           
 90مـاده  ( براي کار مورد نظـر مناسـب میباشـد         

 )قانون تامین اجتماعی 
اثبــات  ....:  اختــصاصی و  –در معاینــات ادواري   -

وجود یا عدم وجود اثرات احتمالی ناخوشایند کار        
بر سالمت فرد که در آینده ممکن است منجر بـه        

 و ادعاي خـسارت توسـط وي      ازکارافتادگی شاغل 
 .یا سازمان بیمه گر گردد

بیماریهایی که به واسطه نوع شغل در افراد ایجـاد     -
میگردد مثل انواع خاصی از سـرطانها اکثـرا علـی         
رغم صرف هزینه هاي هنگفت متاسفانه غیر قابل        
درمان هستند ودرهنگام شروع عالئمـی ندارنـد و         

مـایش  تنها از طریق معاینات و گـاهی بـا یـک آز           
بسیار ساده و کم هزینه میتوان به وجود آنها پـی           

 .برد و از پیشرفت آنها جلوگیري کرد
( معاینات شغلی بـسته بـه اهـداف افـراد ذینفـع              -

بـه  )  دولت   - سازمان بیمه گر   – کارفرما   –شاغل  
 :انواع مختلف زیر دسته بندي میشوند 

   ،معاینات پیش از استخدام •
   ،معاینات دوره اي •
   ،تصاصیمعاینات اخ •
   ،معاینات در هنگام تغییر شغل •

( معاینات در هنگـام بازگـشت بـه کارمجـدد          •
مثال پس از یک دوره نسبتا طـوالنی بیکـاري          

  ، )یا مرخصی
بخـصوص  (معاینات افراد در هنگـام بیمـاري         •

   ،)زمانی که در بیمارستان بستري میشوند
معاینات افراد معلول و تعیـین توانـائی کـاري      •

   .آنها
ه اغلب اهداف مهم معاینات شغلی با انجام معاینات         ازآنجا ک 

پیش از استخدام و ادواري تحقـق میابـد بـه شـرح ایـن دو               
  :اکتفا میکنیم 

  
  :معاینات پیش از استخدام 

 هرکـسی را بهرکـاري   ":قدما چندان بیـراه نگفتـه انـد کـه      
 در واقع با انجـام معاینـات پـیش از اسـتخدام          ".ساخته اند   

 تـرین فـرد بـا آن کـار و وظیفـه         جهت هرشـغلی متناسـب    
انتخاب شده و کارفرما با یک تیـر چنـدین هـدف را نـشانه             

 نارضـایتی هـاي     –از تغییر شغلهاي متعـدد      : میگیرد یعنی   
 بیماریها و حوادث ناشی از کار و انواع هزینه          –شغلی بعدي   

  .هاي اضافی دیگر به راحتی پیشگیري میکند 
از استخدام عبارتنـد  مهمترین اهداف معاینات پزشکی پیش   

  :از 
تعیین استعداد و توانـائی جـسمی و ذهنـی فـرد             •

  براي کار مورد نظر
تشخیص بیماریهاو درمان آنها قبل از اینکه منجر         •

  به ناتوانی فرد شود
( حفظ سالمت سایر کارکنان و حتی افراد جامعه          •

  )درصورت واگیرداربودن بیماري 
با اهداف تعیین نوع نواقص اولیه و ثبت در پرونده     •

  مختلف بسته به حمایتهاي سازمانهاي بیمه گر
نوع معاینات و آزمایشهاي مورد نیاز بـراي تـشکیل پرونـده            

  :پزشکی پیش از استخدام 
اغلب کارفرمایان با این تصور که معاینات پیش از اسـتخدام       
الزامــا شــامل آزمایــشها ي تخصــصی و معاینــات پزشــکان  

انجــام آن بــراي متخــصص میــشود لــذا پرهزینــه اســت از  
درصورتیکه یک پرونده سالمت    . کارکنان خود طفره میروند   

  :اولیه درهنگام استخدام عبارت است از 
شامل سوابق فردي و خانوادگی از نظر       : شرح حال متقاضی    

  ابتال به بیماریها و مشاغل قبلی وي
 –معاینه عمومی دسـتگاههاي قلـب و عـروق    : معاینه بدنی  

 چـشم و گـوش کـه توسـط     – اعـصاب  – کلیه ها   –ریه ها   
  . انجام میشود"پزشک عمومی دوره دیده طب کار"
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شامل آزمایش خون و ادرار از نظـر   : آزمایشهاي پاراکلینیک   
 نوارقلـب و در برخـی       – اعتیـاد    – عفونـت    – چربـی    –قند  

ع شغل عکسبرداري از قفسه سینه و ستون   موارد بسته به نو   
   ، سنجش میزان شنوائی و تست عملکرد ریوي–فقرات 

تمامی مدارك فوق در فرم مخصوصی که مورد تائید وزارت          
بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد ثبت و در پرونـده       

  .فرد بایگانی میگردد
  

  : معاینات ادواري
بر معاینات پیش از    معاینات ادواري در واقع حکم مهر تائید        

اعـم از   ( چنانچه اولین عالئم بـروز بیماریهـا      . استخدام دارد   
نمایـان شـود طـی انجـام معاینالـت      ) شغلی و غیـر شـغلی      

میتوان با صرف کمترین هزینه     ) حداقل سالی یکبار  (ادواري  
ــشرفت بیمــاري را گرفــت و ســالمتی شــاغل را   جلــوي پی

  .تضمین کرد
وعی بیمه عمر تلقی میگرددکه ازاین منظر معاینات ادواري ن    

ــن      ــه س ــیدن ب ــیش از رس ــاي پ ــادگی ه ــروز ازکارافت از ب
ــوگیري     ــشور جل ــد ک ــار و تولی ــروي ک ــستگی در نی بازنش

  : اهداف معاینات ادواري بدین شرح میباشند.میکند
تشخیص و درمان بـه موقـع بیماریهـا و عـوارض             •

مثـل تـشخیص و درمـان دردهـاي     ( ناشی از کار  
 شـدن و آســیب زدن بــه  کمـري پــیش از مــزمن 

                دیسک و انجـام عمـل جراحـی پرهزینـه و اغلـب       
  )بی نتیجه 

توصیه براي تغییر شغل و یا محـدود کـردن کـار             •
  درافراد بیمار

  جلوگیري از انتقال بیماریهاي واگیر دار •
پیشگیري از بروز بیماریها و عوارض ناشی از کـار            •

  .در کارکنانی که شغل مشابه دارند
جام مطالعات و کارهاي پژوهشی برروي عوامـل        ان •

  زیان آور محیط کار
ارزشیابی و تعیین میزان کارآئی روشهاي کنترلی         •

 عوامل زیان آور محیط کار
  

  

معاینات ادواري زمانی سودمند و قابل اسـتناد هـستند کـه            
توسط گروه پزشکی داراي مهارت و تجربه کـافی در زمینـه        

  .طب کار انجام گیرد
 توصیه میگردد معاینات ادواري ترجیحا توسـط  بدین منظور 

پزشـک  " و در نبود وي توسط       "پزشک متخصص طب کار   "
  . انجام گیرد"عمومی دوره دیده طب کار 

آزمایشهاي پاراکلینیکی مورد نیـاز جهـت تـشکیل پرونـده            
ــتخدام    ــیش از اس ــات پ ــه معاین ــسبت ب ــات ادواري ن معاین

توجـه بـه   محدودتر ولی جنبه تخصصی تري داشته کـه بـا           
شغل فرد و نـوع عوامـل زیـان آور محـیط کـار وي تعیـین              

 85مثال اگر در محیط کـار میـزان سروصـدابیش از      . میشود
انـدازه گیـري شـده حتمـا الزم           سـاعت  8دسیبل در مدت    

  .است از افراد شاغل در آن محیط شنوائی سنجی بعمل آید
ه مـورد   تمامی مدارك معاینات ادواري در فرم مخصوصی ک       

تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد ثبـت     
  .و در پرونده فرد بایگانی میگردد

  
  : نتیجه گیري

هرچند در سالهاي اخیر با اطالع رسـانی هـایی کـه توسـط          
 –مراکـز بهداشـت   ( رسانه هاي جمعی و سازمانهاي ذیربط     

انجــام شــده تــا ) ادارات کــار و ســازمان تــامین اجتمــاعی 
کارفرمایان از اهمیت و نحوه انجام معاینات پزشکی    حدودي  

شاغلین آگاه شده اند ولیکن این امر هنوز آنچنان کـه بایـد            
ازآنجـا کـه نتیجـه      . جنبه قانونمند و الزامی بخـود نگرفتـه         

پایش سالمت کارکنـان جامعـه در آینـده بـا کـاهش آمـار               
شاغلینی که در سنین جـوانی بـدلیل ابـتال بـه بیماریهـاي              

 ازکارافتاده میشوند یا به علت ضعف و نقص جسمی          مختلف
و روحی دچار حادثه میگردند مشخص میشود متاسـفانه در        
حال حاضر اهمیت این امر هچون بـسیاري از برنامـه هـاي             

  .پیشگیرانه در جامعه ما ناشناخته و ناملموس است 
به این دلیل امروزه اولـین و مهمتـرین وظیفـه کارشناسـان         

و پزشکان طب کاراطالع رسانی به افـراد        بهداشت حرفه اي    
در خـصوص اهمیـت معاینـات       ) حقیقی و حقـوقی     (ذینفع  

  .شغلی است
نتیجه اي که ازایـن طریـق در اقتـصاد کـشور نمـود میابـد            

صرف هزینه هاي هنگفت درمان بیماریهاي      : عبارت است از  
العــالج شــغلی و حــوادث مرگبــار در راه و بهبــود تولیــد و 

یما موجب ارتقاي حقوق و دستمزد و       صنعت که خود مستق   
سطح زندگی شاغلین میـشود یعنـی همـان نتیجـه اي کـه         

  .توسعه یافته به ثمرنشسته است  امروزه در کشورهاي
  :علمی منابع 

ــه اي  .1 ــت حرف ــات بهداش ــه –کلی ــا چوبین  – دکترعلیرض
  .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 - دکترماشااهللا عقیلی نـژاد – شغلی  طب کار و بیماریهاي   .2
 . انتشارات ارجمند-دکترمسعود مصطفائی

 دکترعلـی   - والـدرون  - ا - اچ –بهداشت شغلی و طب کار      .3
  . انتشارات نوید شیراز–صادقی حسن آبادي 
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  یلیاسماع نجمه   
http://www.weldingcertification.com/ 

 توسـط  یجهـان  سـطح  در آن تـست  و يجوشکار يتکنولوژ
   ، کایامر کشور از BUREAU شرکت

 هـا  یبازرسـ  دقـت  ، یبازرسـ  يها روش انواع تیسا نیا در
   يمـوارد  از جـوش  در بیع نیتر کوچک شدن متوجه يبرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   . دارد اشاره آنها به تیسا نیا که است
http://www.torchcutter.com/  

 اتیـ عمل يبـرا  یخـوب  يراهنمـا  تـوان  یمـ  تیسـا  نیا در 
 مورد که يموارد در که کرد دایپ يجوشکار و يکار نیماش

   .کند یم ارائه حل راه شود یم واقع سوال
 

 وب سایت عرفیم
  یمهندس نجمه اسماعیل

  یکتا ناظران  شرکتیومهندسی فن کارشناس
  

http://www.weldingcertification.com/
http://www.torchcutter.com/



