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فرآیندهایاجراییمرکزسالمتکاراصلیواقماری

متخصص طب کار مسئول فنی: نظارتروزانهبرحسناجرایدستورالعملهاوفرآیندهایموجودازطریقآموزشپزشک

معاینهکننده،ارزیابیونظارتدورهایبرگردشکاروفرآیندمعایناتوارزشــیابیروزانهپروندههایمعایناتونیز

انجامکاملشرحوظایفمصوبسازمان

پزشــک صنعتی معاینه کننده: انجامدقیقوصحیحمعایناتپزشــکیطبصنعتیمطابقبافرآیندهاودســتورالعملهاو

توصیههایتکمیلیمتخصصطبکارمسئولفنی

پرستار صنعتی: انجاماسپیرومتریونوارقلب)براساسدستورالعملهایمربوطه(ونظارتبرحسنتکمیلپرسشنامههای

مورداستفادهدرمعایناتطبصنعتی

واحد HSE شــرکت مربوطه: تکمیلدقیقوصحیحوکاملفرممعرفینامهشاغلینهمراهبامهروامضاءواحدکارشناس

بهداشتحرفهایوایفایکاملنقشمشارکتیخوددرفرآیندهایمعایناتطبصنعتی

امور اداری شــرکت مربوطه: همــکاریکاملدرالزامکارکنانبهمراجعهبهمراکزســالمتکارجهــتانجاممعایناتو

پیگیریهایپزشکی

حدود، شرح مسئولیت ها و وظایف



تصویب کنندهتأیید کننده واحد مربوطهتاییدکننده سیستم استانداردتهیه کنندگانمشخصات مسئول مربوطه

نام و نام خانوادگی

امضاء

دکتر کیوان کرمی فر
دکترمرتضی داودی
دکتر افشین بلوری

دکتر هرمز حسن زاده

دکتر  پیمان فریدنیادکتر کیوان کرمی فردکتر پیمان فریدنیا

HSE واحد سالمت کار و

 دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صالحیت پزشکی 
در مشاغل دریانوردی و کشتیرانی صنعت نفت

WI-20-03-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضر توســط شــورای تخصصی طب  صنعتی و 
متخصصیــن طــب کار در واحد ســامت کار و HSE در خصوص 
اســتانداردهای و روش ارزیابــی پزشــکی مشــاغل دریانــوردی و 
کشــتیرانی در صنعت نفت تدوین شــده و کلیه حقوق آن محفوظ 
و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت نفت می باشــد.
این دســتورالعمل هر چهار ســال یک بــار بازنگری خواهد شــد.

تاریخ تهیه: 1386 

شماره بازنگری:  سه

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400
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مقدمه:
دریکیاز

ً
دریانورداندرگروهمهمترینمشــاغلنیازمنداستانداردهایخاصســالمتجسمانیوروانیهستندکهعمدتا

دریدککشها،
ً
چهاربخشعرشه،دیدهبانی،موتورخانهوتدارکاتوخدماتفعالیتمیکنند.دریانورداندرصنعتنفتعمدتا

کشــتیهایامدادونجاتونفتکشهامشــغولفعالیتهستند.هریکازمشــاغلدریانوردیضمندارابودنشرایطعمومی

اشــتغالبهکاردرکشــتیوویژگیهایکاردرRemote area،بایدازنظرجسمانیوروانیمانندقدرتبدنی،تواناییتحرکو

فعالیت،توانحفظتعادلدرباالوپایینرفتنازپلهونردبان،نیزازحداقلتوانمندیومعیارهایتناســببرخوردارباشــند.به

دالیلفوق،معایناتپزشکیدریانورداندربدواستخدامونیزمعایناتدورهایآنهابایدبراساساستانداردهایپزشکیخاصو

ویژهشغلدریانوردیانجامشودتاتناسبجسمانیوروحیآنهابهطوردقیقوصحیحارزیابیگردد.

شــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکاربهدالیلفوقوبهمنظوردســتیابیهرچهبیشــتربهاهدافتناسب

پزشــکیدریانوردانصنعتنفت،ایندســتورالعملرابرایآشــناییباچگونگیانجاممعایناتبدواستخدامودورهایونحوه

تاییدصالحیتپزشــکیدریانوردانتهیهنمودهاست.درایندستورالعملحداقلالزاماتموردنیازبرایانجاممعایناتپزشکی

دریانوردانصنعتنفتبیانشــدهومراکزطبصنعتیرادرنحوهبرنامهریزیوانجاممعایناتاینگروهازمشــاغلویژهکمک

خواهدنمود.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرانجاممعایناتبدواستخدامودورهایدریانوردانصنعتنفت

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیســتگانهبهداشــتودرمانصنعتنفتکهمعایناتپزشــکیدریانوردانراانجام

میدهند.

منابع:
1. Merchant shipping (Eyesight and Medical Examination), 2004
2. Seafarer Medical Examination System, Medical & Eyesight Standards, Department of Communications, 

Marine & Natural resources, 2005
3. Health & Medical Fitness, Austealian Maritime Safety Autherity, 2001
4. Medical Examination of Seafarers Physicions Guide, 2013
5. Guideline for the medical examination of seafarers and coastal pilots, 2016
6. Manual Medical Examinations NSI, 2017
7. Guidelines on medical examination of seafarers (ILO), 2013
8. Approved Doctor’s Manual, Seafarer Medical Examination, 2015



87 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاوموعهملوعات دوتانیاوو لو  لردو لصلتدل  وموح ا نوتاوعلادوتسد

قواعد کلی:
1 کلیــهمراکزطبصنعتیکهمعایناتدریانوردانراانجاممیدهندمیبایســتیکفرآینــدوبرنامهمدونجهتانجام.

معایناتپزشکیدریانوردانوبارعایتاصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

2 ایندستورالعملبراســاساستانداردهایپزشــکیدریانوردانوبهمنظورانجاممعایناتاختصاصی)بدواستخدامو.

دورهای(دریانوردانشاغلدرصنعتنفتتدوینشدهاست.

3 باتوجهبهعملیاتیبودنشغلدریانورداندرصنعتنفت،معایناتدورهایبایدهر سال یکبارانجامگردد..

4 درمعایناتبدواســتخدام،عالوهبرانجاممعایناتاختصاصی،اجرایمفاددستورالعملوفرآیندمعایناتبدواستخدام.

)صفحه18(کارکنانصنعتنفتنیزالزامیاست.

5 درمعاینــاتدورهای،عــالوهبرمعایناتاختصاصــی،اجرایفرآیندمعاینــاتدورهای)صفحــه48(واجرایمفاد.

دستورالعملنحوهغربالگریسالمتعمومینیزالزامیاست.

 ضروریاســتدرمعایناتپزشکیونحوهتاییدصالحیتپزشکیکارکنانرســتورانوآشپزخانه)CrewCatering(،6.

اجراگردد.
ً
دستورالعملمعایناتپزشکیکارکناناماکنموادغذایینیزکامال

نحوه انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای:
درمعایناتپزشــکیدریانوردانضروریاســتضمنانجاممعایناتدقیقوکامل،توجهویژهایبهسیســتمهایعضالنی

اسکلتی،قلبیعروقی،شنوایی،تنفسیوبیناییونورولوژیکشود.

درمعایناتپزشکیدریانوردان)بدواستخدامودورهای(اخذشرححالبااستفادهازجدول"نکات قابل توجه در شرح حال"

الزامیاست.اطالعاتتکمیلشدهبعدازدرجاثرانگشتفرددرپروندهطبصنعتینگهداریمیشود.درصورتوجودپاسخ

مثبتبههرکدامازســواالت،پزشکصنعتیموظفاستپسازکسبشرححالتکمیلیومعاینهفیزیکیالزم،مشاورههای

تخصصیموردنیازومرتبطراجهتتاییدوتشــخیصوضعیتسالمتیفرددرخواستنمودهواقداماتالزمجهتاظهارنظر

نهاییدرموردتناسب،محدودیتیاعدمتناسبفردرابعدازدریافتپاسخمشاورهانجامدهد.رعایتکاملودقیقفرآیندهای

معایناتبدواســتخدامودورهایوبازگشــتبهکاروتناسببرایکار)صفحات18و48و53(درمعایناتدریانوردانالزامی

میباشد.
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یانوردان: نکات قابل توجه در شرح حال در معاینات پزشکی در

سابقهپنوموتوراکس سابقهبیماریهایتنفسیمانندآسموسرفهمزمن

سابقهبیماریهایگوارشیمزمنمانندIBDوپانکراتیتوزخمگوارشی سابقهجهتسرگیجهوعدمتعادل

سابقهترومایشدیدسردرگذشته سابقهجراحیهایگوش

سابقهسنگکلیهوکولیکرنال سابقهمصرفداروونوعدارویمصرفی

سابقهترسبیشازحدازقرارگرفتندرفضاهایبسته سابقهبیماریهایتیروئید

Faintسابقهسنکوپواختاللهوشیاریو سابقهبیماریهایاعصابوروان

استفادهازپیسمیکرووسایلمشابه سابقهتشنجوصرع

سابقهجراحیوعلتآن سابقهبستریدربیمارستانوعلتآن

سابقهقبلیبروزحوادثمرتبطباغواصی سابقهسینوزیتمزمن

سابقهبیمارینورولوژیکمزمنیاراجعه سابقهبیماریهایحادیامزمنقلبی

یر انجام می شود: یانوردان براساس جدول ز معاینات بدواستخدام و دوره ای در

معاینات دوره ای معاینات بدواستخدام

براساسجدولضمیمه براساسجدولضمیمه شرح حال

معاینهقلبوعروق
معاینهسیستمتنفسی

معاینهعضالنیاسکلتی
معاینهنورولوژیک

معایناتبینایی)شاملدیدرنگ(

مطابقبادستورالعملمعایناتبدواستخدام

معاینه فیزیکی

ادیومتری
اسپیرومتری

آزمایشاتسالمتعمومی
ECG

مطابقبادستورالعملمعایناتبدواستخدام

آزمایشات و پاراکلینیک

شرایط پزشکی محدودکننده ادامه کار در دریانوردان:
شــرایطوبیماریهاییکهدردریانــوردانمیتواندمنجربهمنعادامهکاریامحدودیتدرانجامکارشــوددرجداولزیربه

تفکیکبیانشــدهاند.درصورتوجودهرکدامازشــرایطمندرجدرجدول،ضروریاستپسازانجاممشاورههایتخصصی

الزمومرتبطبابیماری،بســتهبهنوعمعاینه،فرآیندمعایناتبدواســتخدام،دورهایویابازگشتبهکاروتناسببرایکاربطور

دقیقاجراگردند)رجوعبهصفحات18و48و53(
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

چشم

دیددوربااصالحبدتراز7/10برایهرچشم

دیددوربدوناصالحبدتراز1/10برایهرچشم

دیــدنزدیــک:کمتــرازN5درفاصلــه30-50
سانتیمتریبااصالح

دیدرنگی:عدمتشخیصرنگهایقرمز،سبزوزرد)1(
دیدمحیطی:میــدانبینائیافقیکمتراز160درجه
)80درجهدرهرچشــم(وعمــودیکمتراز135

درجه
دیدعمق:غیرطبیعیبودندیدعمقدرتســتهای

WIRTیاtestFly
شبکوری

بیماریشدیدوپیشروندهچشمی
رتینیتپیگمنتوزا

تکچشمی)2(

دوبینی:تارفععلتزمینهواصالحکاملآن

گوش

ـمیانگینشــنواییدرفرکانسهــای500،1000،
2000،3000هرتز:

ـبدتراز30دســیبلدرگوشبهتربدونسمعکو
بدتراز40دسیبلدرگوشضعیفتربدونسمعک

ـبیماریمنیر
ـبیماریهایــیکهموجبعــدمتعادلویاحمالت

سرگیجهشوند

)3()C.O.M(ـعفونتهایحادومزمنگوش
ـپارگیپردهتمپانهرگوشتا6ماهپسازترمیمکامل

ـاستفادهازسمعک)4(

1ـمیتوانازآزمونIshiharaاســتفادهنمودودرصورتعدمقبولیدرآزمونIshiharaازآزمونهایlanternویاFarnsworth D-15میتواناســتفاده

کرد.استفادهازلنزهایکروماژنبرایبررسیدیدرنگمجازنمیباشد.

وبدوناصالح10/10برایهر
2ـبجزکاردرآبهایســاحلیوشــناورهایGT>500بهشرطقبولیدرآزموندیدرنگودیددوراصالحشدهبیشتراز1/10

چشم

3ـفقطجهتکاردرآبهایساحلیوشناورهای500>GTقابلقبولهستند.درصورتداشتنترشحمزمنگوشبرایاشتغالدرسرویسهایغذاییمنعمطلق

دارند.افراددچارCOMتا6ماهبعدازدرمانکاملنامناسبخواهندبود.

4ـدرملوانانباسابقهبیشاز5سال،درصورتیکهشنواییتوسطسمعکجبرانشدهباشدونیزدرکارکنانخدماتوتدارکاتمنعیندارد.
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

سیستم قلب و عروق

ـپیوندقلب

ـآنوریسمآئورتتوراسیکیاشکمی

ـفشارخون160/100≥BP
ـآنژینصدری

ـدرصــورتبــروزDamageorganEnd

)قلبی،مغزی،کلیوییاچشــمی(ناشــیاز

فشارخون

ـبیماریهایمادرزادیقلب)1(
ـبیماریهایدریچهایقلب)1و2(

ـکاردیومیوپاتی

ـMI،CABG،آنژیوپالســتی،اســتنتگــذاریدرعــروق
کرونر)3(

ـآریتمیهایقلبی)4(
ـداشتنپیسمیکر)5و4(

ـDVT،CVA،TIA،PE)آمبولیریوی()6(،

IntermittentClaudication

ـهموروئیــد)درطیمراحــلخونریزییاپروالپــسیادیگر

مشکالتبالینینامناسبقلمدادمیشود.(

1ـدرصورتعدموجودعالئمیا`اختالالتهمودینامیکقابلتوجهممکناستقابلقبولباشد.
2ـدرصورتوجودســابقهآمبولی،آریتمی،بزرگیقلبدرگرافیســینه،EKGغیرطبیعییافشارخونباال،نامناسبمیباشد.درصورتیکهدوزمصرفی

داروهایضدانعقادیبهمدتحداقل3ماهثابتبماندقابلقبولخواهندبود.

3ـدرصورتیکهبیماربیشاز3ماه،هیچگونهعالمتیازبیماریعروقکرونرنداشتهونیازبهمصرفداروبرایکنترلآنژینصدرینداشتهباشدبایدبعداز

سهماهتستورزشانجامدادهکهطیآنافتقطعهS-Tبایدکمتراز2میلیمترباشدودرآنژیوگرافیعروقکرونرنشاندهندهکاهشقطرلومنکمتر

از70درصددرعروقاصلیقلبوکمتراز50درصددرLMAونیز50٪≥EFباشد.

4ـدرصورتیکهاحتمالبروزســنکوپویااختاللهشــیاریوجودنداشتهباشــدونیزدرصورتیکهبیماربرایدرمانآریتمیتحتجراحیقرارگرفتهباشد

)مثلسندرمولف-پارکینسون-وایت)WPW((وبادرمانداروییبرایحداقل3ماهبهخوبیکنترلشدهباشدبرایسفرهایدریاییکوتاهوکارهای

غیرسنگینمنعیندارد.

5ـاینبیماراننبایددرمیدانهایمغناطیسیقویکهدرمجاورتتجهیزاتارتباطیمیباشدقرارگیرند.بررسیعملکردپیسمیکرهر6ماهضروریاست.

6ـدرصورتوجودشرایطزیرفردنامناسبقلمدادمیگردد:

الف(مشاغلیکهنیازمندتحرکبدنیزیادهستند.

ب(سفربهآبهایدوردست

ج(مشاغلداراینوبتکاری

د(بروزاختاللدرعملکردشغلیفرد

هـ(درطولدرمانباداروهایضدانعقادی

و(تاسهماهبعدازCVA

ز(تا6ماهبعدازآخرینحملةTIA
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

تنفسی

ـپنوموتوراکسراجعه
ـآسم)1(

ـTBریویدرماننشده)2(

ـســابقهیکبارپنوموتوراکسخودبخــودیبدونعودحداقلبه
تیکسال

ّ
مد

ـپنوموتوراکــستروماتیکتایکســالبعدازجراحیترمیمیو
درمانکامل

ـCOPD،برونشیتمزمنوآمفیزم)3(
ـکاهشعملکردریه)4(

ـعفونتهایشــدیدیامکررگلوهمراهباتــورملوزههاتازمان
درمانکاملومؤثر

ـآبسههایدندانیوعفونتهایشدیدلثهای

گوارشی

ـپتپیکاولسرمقاومبهدرمانداروییوجراحی
ـپانکراتیتمزمنیاراجعه

ـبیماریهایپیشروندهوخطرناککبدیمثلسیروزدر
صورتیکههمراهباواریسمرییاآسیتباشد.

ـبیماریهایعفونیروده)برایمشــاغلسرویســهای
غذایی(.

ـپپتیکاولسرتحتدرمان
ـکالنژیتوکولهلیتیاز

ـکلستومی)5(
-هرنیاینگوینال)6(

ـهرنیامبلیکال)6(
ـکولیتهایغیرعفونی

ـدیورتیکولروده

1ـدرصورتداشتنشرایطزیر:

الف(بستریمکرردراثرحمالتآسم

ب(درمدتمصرفکورتونخوراکیوتایکماهپسازقطعمصرف

2ـدرصورتعودTBویابرجایگذاردنآسیبهایدائمیپسازدرماننیزشخصنامناسبخواهدبود.

3ـمحدودیتسفربهآبهایدوردستواشتغالبهکارهایسنگین

بودهوفردملزمبهاستفادهازرسپیراتوربودهویاباآالیندههایاستنشاقیازجملهگازها FEV1
 FVC 4ـدرصورتیکه٪65<FEV1،٪70<FVCویا٪70< 

وغباراتمحرکمواجههداشتهباشدنامناسبخواهدبود.

5ـبستهبهشرایطدرسفرهاینزدیکبهساحلبهشرطداشتنکیسهمخصوصولوازمبهداشتیمناسبمحسوبمیشود.

6ـبعدازجراحیترمیمیمناسببهحسابمیآید.
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

یوروژنیتال

ـسنگکلیهراجعه1

ـمواردشدیدوالعالجبیاختیاریادرار

ـعفونتهــایراجعــهادراریدرصــورتوجــود

علتهایزمینهایالعالج

ـهیدروسلبزرگدرماننشده

ـهماچوریوپروتئینوری
ـنفرکتومی2

ـپروستاتیسم3

ـاختالالتقاعدگیواندومتریت
ـنفریت4

ـعفونتهایمقاربتیتازماندرمانکامل

یک سیستم نورولوژ

ـصرع5

MSو ـبیماریهــایعصبــیعضالنــی)ماننــد
پارکینسون(6

ـCVAوTIA)بهمبحثقلبوعروقمراجعهشود(
ـمیگرن7

ـجراحیهــایمغــز)آنومالیهــایعروقــیـجراحات

تروماتیــک(تایکســالبعــدازجراحینامناســب

محسوبمیشوند.

ـســنکوپ)ودیگراختالالتهشیاری(درصورتوقوع

حمالتمکررمنجربهعدمکارآیی

1ـدرصورتگذشت5سالپسازآخریندفعسنگوداشتنآزمایشادرارطبیعیوکارکردطبیعیکلیههاشخصمناسبمحسوبمیشود.

2ـدرصورتطبیعیبودنعملکردکلیه،درمشاغلتدارکاتوآبهاینزدیکومناطقغیرگرمسیریمنعیندارد.

3ـدرصورتیکهباعثبروزعالئمادراریشود.

4ـدرشرایطحادوغیرقابلدرمان،نامناسبودرصورتمزمنبودنفقطدرآبهایساحلیمناسبمحسوبمیگردد.

5ـالف(درصورتعدمعودحمالتتشــنجیوکنترلبودنبیماریبدونمصرفداروبهمدتحداقل2سالوتأئیدیهمتخصصینمغزواعصابمیتواند

بهکاربرگردد.

ب(وقوعحمالتتشنجیناشیازشرایطاستثناییوتکرارنشدنیمثلترومایسرکهبهطورکاملبهبودیافتهمیتواندقابلقبولباشد.

ج(درصورتمصرفدارووتثبیتدرمان،فقطبرایکاردرآبهایساحلیوغیرشیفتیمناسبمحسوبمیشود.

6ـبستهبهشرایطممکناستجهتکاردرآبهایساحلیبانظرپزشکدرمانگرمتخصصمغزواعصاب،مناسبمحسوبشوند.

7ـدرصورتوجودشرایطزیرشخصنامناسبمحسوبمیشود:

1ـوجودعالئمنورولوژیکمثلهمیپارزیومشکالتبینایی

2ـحمالتیکهمنجربهکاهشکاراییفردگردد.
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

یک سایکولوژ

ـبیماریهایروانیماننداسکیزوفرنی،مانیکدپرسیوو
دیگرسایکوزها1

ـالکلیسمواعتیادبهموادمخدروسوءمصرفمواد.

(Neuroses)نوروزها2

مصرف دارو

ـطیدورهمصرفداروهایسیتوتوکســیک،انســولین،
ســرکوبکنندهسیســتمایمنیوکورتیکواستروئید

خوراکی،نارکوتیکهاوخوابآورها
ـمصرفهرگونهداروییکهباعثایجادخطربرایخود
فردیادیگرانشــدهیانیازبهپایشوپیگیریداشــته

باشد.

بیماری های

اسکلتی ـ عضالنی

ـبیماریشدیدوپیشرفتهمفصلی
ـتعویضمفصلزانوولگن

ـدررفتگیمکررمفاصلشانهیازانو
ـکمردرد

ـقطععضوونقائصمادرزادیبستهبهشرایطفرداینکه
آیاقادربهانجامنیازمندیهایشغلیمیباشدیاخیر

تصمیمگیریمیشود.
ـوجودالتهابویــادردمفاصلدرصورتیکهموجب
اختــاللدرتمرکزحواسوکاهشمحدودهحرکتی
فرددرمفاصلبــزرگگرددتازمــاندرمانکامل

نامناسبمحسوبمیگردد.
ـوجودپروتزدرمفاصلواندامها3

1ـدرصورتتثبیتبیماریحداقلتا5ســالبعدازشــروعدرمانبهشرطیکهعوارضداروییبهصورتتأثیربرهشیاریوتعادلوایجادخوابآلودگیو

نیزهیپوتانســیونوضعیتیوجودنداشتهوتوانائیهایقضاوتویاسایکوموتورآسیبندیدهباشدبانظرمشورتیروانپزشکدرمانگرشخصرامیتوان

مناسبقلمدادکرد.

2ـدرطیمراحلتشخیصوتاحصولدرمانمناسبومؤثرونیزدرصورتراجعهبودنحمالتنوروزحادیاوجودمقاومت،بهدرماننامناسبمحسوب

میشوند.

3ـدرصورتعدماحرازحداقلهایموردنیازدرآزمونهایارزیابیفیزیکی
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

غدد و متابولیسم

دیابتوابستهبهانسولین1
2)BMIچاقی)30≥

سندرمکوشینگوبیماریآدیسون

دیابتغیروابستهبهانسولین3

ً
بیماریهایتیروئیدبســتهبهشدتبیماریووجودعوارضخصوصا

قلبیونیزنیازبهمونیتورینگداروییتصمیمگیریمیشود.

پوست

عفونتهایپوستی)مواردراجعهبرایکارکنانتدارکاتوسرویسهای
غذایی(نامناسبقلمدادمیگردد.

اگزما
پســوریازیس)درصورتیکههمــراهباپلیآرتریتنباشــدمیتواند

مناسبمحسوبشود(
هرگونهبیماریپوســتیکهدراثرتماسباموادشیمیاییویاگرمای

محیطکارتشدیدشودمیتوانآنرانامناسبمحسوبکرد.

بیماری خونی

لوسمیهاوبیماریهایمیلوپرولیفراتیو)در
مــوردCLLاگرخفیفبودهوبدونعالمت
باشــدبرایکاردرآبهایســاحلیمیتواند

مناسبمحسوبشود.

آنمــی)تازماندرمــانمطلوببرایســفرهایدوردســتدریایی
نامناسبمحسوبمیشوند.(

اسپلنکتومی
اختالالتانعقادی)4(

1ـپسازگذشت6ماهازتثبیتدرمان،جهتسفردرآبهایساحلیومشاغلغیرشیفتیدرصورتعدموجودعوارض)زخمها،رتینوپاتی،بیماریکلیوی(

مناسبمحسوبمیشوند.

2ـفقطجهتسفردرآبهایساحلیمناسبمحسوبمیشوند.

3ـدرصورتعدمکنترلبیماریوگلیکوزوریراجعهووجودعوارض)زخمهاـرتینوپاتیـبیماریکلیوی(نامناسبمحسوبمیشوند.

4ـبستهبهعالئمبالینیوعلتزمینهایبرایآبهایساحلیمیتواندمناسبمحسوبشود.

شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارارگان

عفونی
AIDS)آزمایشمثبتHIVبــهتنهاییوبدونعوارض

بالینیمنعیجهتادامهکارندارد(
ســایرعفونتهاتازماندرمانمناســبونیزواکسیناسیوندر

مواردالزم

تومورها

توموردرصورتیکهشرایطزیرراداشتهباشند:
الف:وجودعالئمحادمثلهمیآنوپسیدرتومورهایهیپوفیز

ب:ایجادعوارضمثلآمبولیریوی
ج:عوارضجانبیدرمانمثلتضعیفسیستمایمنی،آنمیوتهوع
د:ایجادعالئمبالینیکهباتواناییهایفرددرانجامنیازمندیهای

شغلیتداخلایجادکند.


