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Workers Examinations
Why?

l To prevent occupational diseases.
l To Fit the work to the worker
l To prevent product contamination
l To promote workers general health status



Workers Examinations
Types of examinations

l معاينات قبل از استخدام
lمعاينات دوره اي
l معاينات بازگشت به کار بعد از بیماري
l معاينات تعیین محدوديت شغلي
lمعاينات ويژه
l معاينات خروج از سازمان



Workers Examinations

l  معاينات قبل از استخدام



Workers Examinations
معاينات قبل از استخدام     ھدف از

lھدف انتخاب سوپرمن نیست!
lتعیین وضعیت سالمتي عمومي کارگر
lتعیین اینکه آیا فرد توانایی انجام وظایف محوله را دارد؟
lردکشف بیماري ھايي در کارگر که احتمال تشديد آنھا در محیط کاروجود دا
lقي کشف بیماري ھايي در کارگر که بعدا ممکن است اشتباھا ناشي از کار تل

شوند
lتشخیص حساسیت فردي)Individual susceptibility ( کارگر به خطرات محیط

کار با ھدف پیشگیري از بیماري ھاي ناشي از کار
lحسب مورد(بررسي توانايي استفاده کارگر از لوازم حفاظت فردي(
l کشف آلودگي کارگر به عوامل عفوني که ممکن است موجب آلودگي محصول

)حسب مورد(شود
lتشخیص بیماري ھاي ناشي از کار در مشاغل قبلي



Workers Examinations
معاينات قبل از استخدام    

l   شناسايي دقیق خطرات شغل ضروري است
lتوجه به بیماري ھاي شايع منطقه
l توجه به الزامات قانوني مراجع رسمي
l  انتخاب درست تست ھاي مورد استفاده
l جلب اعتماد کارگر
l  رعايت مسائل اخالقي در نحوه گزارش دھي به کارفرما



Workers Examinations

l معاينات دوره اي



Workers Examinations
معاينات دوره اي      ھدف از

l بررسي وضعیت سالمتي عمومي کارگر و مقايسه آن با وضعیت پايه با ھدف
اقدام براي ارتقا سطح سالمت عمومي

lرد با بررسي بیماري ھايي  کارگر که احتمال تشديد آنھا در محیط کاروجود دا
ھدف اقدام اصالحي در صورت تشديد اين بیماري ھا

lتشخیص حساسیت فردي)Individual susceptibility ( کارگر به خطرات محیط
کار با ھدف پیشگیري از بیماري ھاي ناشي از کار

lحسب مورد(بررسي توانايي استفاده کارگر از لوازم حفاظت فردي(
l کشف آلودگي کارگر به عوامل عفوني که ممکن است موجب آلودگي محصول

)حسب مورد(شود
lري تشخیص بیماري ھاي ناشي از کار در مرحله اي که با اقدام اصالحي بیما

بھبود يابد يا پیشرفت نکند



Workers Examinations
معاينات دوره اي     

l     شناسايي دقیق خطرات شغل ،بررسي تغییر در فرآيندھا و مواد
اولیه ضروري است  

l      انتخاب تست ھاي سنجش سالمت عمومي با توجه به نتايج
معاينات قبلي فرد  

l    انجام معاينه بالیني کامل براي تمام کارگران
l    انتخاب درست تست ھاي پاراکلینیک و بیولوژيک مانیتورينگ
l  و عدم  ) در صورت وجود (تعیین دقیق محدوديت ھاي شغلي

استفاده از عناوين مبھم و چند پھلو     



Workers Examinations

l    معاينات بازگشت به کار بعد از
بیماري يا حادثه



Workers Examinations
معاينات برگشت به کار       ھدف از

l  بررسي وضعیت سالمتي کارگر و مقايسه آن با وضعیت
قبل از بیماري يا حادثه  



Workers Examinations
معاينات برگشت به کار      

l   با استفاده از   (بررسي  دقیق تشخیص بیماري يا عوارض حادثه
)  مدارک مسجل پزشکي   

l    تعیین ناشي از کار بودن بیماري و يا اثبات ارتباط عوارض موجود با
حادثه

l    توانايي کارگر براي ايفاي      براي بازگشت کارگر به شغل بايد
 .وظايف شغلي  و بی خطر بودن کار برای او ثابت شود  

l     مسئولیت   با وجود ارتباط مالي پزشک با کارفرما در موارد مبھم
  .اصلي پزشک در قبال کارگر است 

l  و عدم  ) در صورت وجود (تعیین دقیق محدوديت ھاي شغلي
استفاده از عناوين مبھم و چند پھلو     



Workers Examinations

l   معاينات تعیین محدوديت شغلي



Workers Examinations
معاينات تعیین محدوديت شغلي        ھدف از

l  بررسي وضعیت سالمتي کارگر و اعالم محدوديت
:شغلي وي به درخواست کارگر يا کارفرما با ھدف   

l     ارجاع کار مناسب با توانايي کارگر
l    پیشگیري از تشديد بیماري فعلي 
l    پیشگیري از بروز بیماري شغلي جديد در کارگر



Workers Examinations
معاينات تعیین محدوديت شغلي       

l   با استفاده از   (بررسي  دقیق تشخیص بیماري يا عوارض حادثه
)  مدارک مسجل پزشکي   

l     تعیین توانايي فیزيکي يا فیزيولوژيک کارگر
l    توانايي کارگر براي ايفاي وظايف      براي ارجاع کار به کارگر بايد

 . شغلي ثابت شود
l    مسئولیت   با وجود ارتباط مالي پزشک با کارفرما در موارد مبھم

  .اصلي پزشک در قبال کارگر است 
l  و عدم  ) در صورت وجود (تعیین دقیق محدوديت ھاي شغلي

استفاده از عناوين مبھم و چند پھلو     



Workers Examinations

l  معاينات ويژه



Workers Examinations
معاينات ويژه      ھدف از

l بررسي مسائل سالمتي گروه ھاي ويژه شغلي نظیر:
l سال ١٨کارگران کمتر از 
l بانوان
l مديران
l  مشاغل حساس



Workers Examinations

l  معاينات خروج از سازمان



Workers Examinations
معاينات ويژه      ھدف از

l اعالم وضعیت سالمت فرد به وي
l   راھنمايي فرد در خصوص انجام تست ھاي

پزشکي الزم بعد از قطع مواجھه با خطرات محیط   
) حسب مورد(کار

l    جلوگیري از انتساب بیماري ھاي ناشي از شغل
بعدي کارگر به کارفرماي فعلي 



Workers Examinations
Data Analysis

l The results of examinations are data , but the managers need
information:
l Report important cases
l Analysis medical data
l Relate medical data to environmental, safety and industrial hygiene data.

If you want to be a successful occupational physician , 
make information from data.



Workers Examinations
Recordkeeping

l Keep medical records as long as reasonably achievable!
l The worker has the right to know about and receive a 

copy of  all his/her medical and industrial hygiene 
documents.




