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سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
HSE واحد سالمت کار و
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دســتورالعمل های موجود در این مجموعــه با هدف رعایت اصول 
و قواعــد انجام معاینات طــب صنعتی به صــورت هدفمند و نیز 
ایجــاد یکپارچگی در فعالیت هــای اجرایی مراکــز طب صنعتی، 
توســط شــورای تخصصی طب صنعتی و متخصصین طب کار در 
واحد ســامت کار و HSE تهیه شــده و کلیه حقوق آن محفوظ 
و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت می باشــد.
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تألیف: دکتر افشین بلوری، دکتر کیوان کرمی فر، دکتر مرتضی داودی، دکتر هرمز حسن زاده
شورای تخصصی طب صنعتی و متخصصین طب کار با همکاری: 

ناشر: انتشارات میرماه )تلفن: 22722901-2(
طراح جلد: مهدیه ناظم زاده

گرافیک متن: رسول نقی زاده
لیتوگرافی و چاپ: نقش جوهر

صحافی: افشین
نوبت و سال انتشار: نخست / 1396

ویراست: دّوم
شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 35000 تومان

مرکز انحصاری فروش: اندیشه رفیع )66971414(
شابک:  333-305-5- 600 -978

تمامیحقوقاثربرایسازمان بهداشت و درمان صنعت نفتمحفوظاست.

تهران،خیابانکریمخانزند،خیابانبهآفرین،شماره27،سازمانبهداشتودرمانصنعتنفت)ساختمانشماره1(

واحدسالمتکاروHSEتلفنمستقیم:83306داخلی320فاکس:88909867

Health@piho.orgایمیل:

HSE واحد سالمت کار و

: مجموعه دســتورالعمل  های طب صنعتی/تالیف افشــین بلوری ... ]و دیگران[   ؛ تهیه شــده در  عنوان و نام پدیدآور 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت واحد سالمت کار و HSE  ؛ با همکاری شورای تخصصی 

طب صنعتی و متخصصین طب کار.
: ویراست ۲.  وضعیت ویراست 

: تهران : میرماه   ، ۱۳۹۶.   مشخصات نشر 
:   ۳۱۲ص. : مصور)رنگی(.   ؛ ۲۲×۲۹س م.   مشخصات ظاهری 

:   ۳50000 ریال : ۹78-۶00-۳۳۳-۳05-5  شابک 
: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 

: تالیف افشین بلوری، کیوان کرمی فر، مرتضی داودی، هرمز حسن زاده.  یادداشت 
: در چاپ قبلی افشین بلوری سرشناسه بوده است.  یادداشت 

: پزشکی صنعتی -- دستنامه ها  موضوع 
.Medicine, Industrial -- Handbooks, manuals, etc :  موضوع 

: ب ل وری ، اف ش ی ن ،   ۱۳۴0 -    شناسه افزوده 
: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. واحد سالمت کار  شناسه افزوده 

: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. شورای تخصصی طب صنعتی  شناسه افزوده 
   RC۹۶۳ /۱۳۹۶ ۳م8ب   :  رده بندی کنگره 

     ۶۱۶/۹80۳  :  رده بندی دیویی 
  50۴۹580  :  شماره کتابشناسی ملی 
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بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر

دکترسید سعید لطفی
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رئیس سامت کار و HSE بوشهر
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دستورالعملنحوهانجاممعایناتوتاییدصالحیتپزشکیبدواستخدامدرصنعتنفت1

دستورالعملنحوهانجاممعایناتدورهایدرکارکنانصنعتنفت2

دستورالعملنحوهانجاممعایناتبازگشتبهکارومعایناتتناسببرایکاردرکارکنانصنعتنفت3

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپیشازبازنشستگیدرکارکنانوزارتنفت4

دستورالعملنحوهغربالگریسالمتعمومیدرکارکنانصنعتنفت5

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیبرایکاردرفضاهایبستهومحدود6

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدررانندگانجرثقیلولیفتراک7

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرغواصانصنعتنفت8

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرمشاغلدریانوردیوکشتیرانیصنعتنفت9

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدررانندگانصنعتنفت10

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرآتشنشانانصنعتنفت11

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکناناماکنموادغذایی12

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیدرکارکنانبهداشتودرمانصنعتنفت13

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکنانOffshoreدرصنعتنفت14

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیپرتوکاراندرصنعتنفت15

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرکارکنانحراستصنعتنفت16

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیبرایکاردرارتفاع17

دستورالعملنحوهغربالگریسالمترواندرکارکنانصنعتنفت18

دستورالعملنحوهانجاموتفسیرادیومتریدرمعایناتطبصنعتیکارکنانصنعتنفت19

راهنمایانجاموتفسیراسپیرومتریدرمعایناتکارکنانصنعتنفت20

دستورالعملنحوهصدوراستعالجیوارجاعبیمارانبهشوراهایپزشکیصنعتنفت21

دستورالعملنحوهشناسایی،گزارشدهیوثبتبیماریهایشغلیدرصنعتنفت22

دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیقبلازاستفادهازرسپیراتور23

دستورالعملنحوهارزیابیشاخصهایغیبتازکاردرصنعتنفت24

راهنمایشاخصهایسالمتکارکنانصنعتنفت25



 ▪ حدود: 

کلیهمراکزسالمتکارصنعتنفت

 ▪ شرح مسئولیت ها و وظایف:

- مسئولیت تدوین، تصویب و بازنگری دستورالعمل ها: رئیسسالمتکارسازمانبامشارکتشورایتخصصیطبصنعتی

سازمان

- مسئولیت ها و شرح وظایف در اجرای دستورالعمل ها:

رئیس سالمت کار و HSE سازمان: برنامهریزیونظارتبرحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقتیمنظارتسازمان

وارائهبازخوردبهرئیسبهداشتودرمانمنطقهورئیسسالمتکارمنطقه

رئیس بهداشت و درمان منطقه: اطمینانازحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقدرخواستبازخوردازرئیسسالمت

کارمنطقهوهمکاریکاملبامعاونتسالمتورئیسسالمتکارسازمانبرایاجرایدقیقوکاملدستورالعملها

رئیس ســالمت کار منطقه: نظارتبرحســناجرایدســتورالعملهاازطریقارزیابیهایکیفیوکّمیدرفواصلزمانی

مشخصوارائهبازخوردبهمراکزسالمتکارمنطقهورئیسبهداشتودرمانمنطقهوپیگیریتمهیداتالزمبرای

برطرفکردننواقصاجراییوآموزشی

رئیس مرکز ســالمت کار پاالیشــگاه: فراهمکردنامکاناتوتسهیالتالزمبرایاجرایمناســبودقیقدستورالعملهاو

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 آتش نشانان صنعت نفت

WI-08-03-OMشماره سند: 

● دستورالعمل حاضر توسط شورای تخصصی طب  صنعتی و متخصصین 
طب کار در واحد سامت کار و HSE در خصوص استانداردها و روش 
ارزیابی پزشکی آتش نشانان صنعت نفت تدوین شده و کلیه حقوق آن 
محفوظ و متعلق به ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می باشد.
ایــن 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:
آتشنشــاناندرگروهمهمترینمشاغلویژههســتندکهبرایانجامایمنوظایفوماموریتهایشان،نیازبهتوانجسمانیو

روحیروانیباالییدارند.شغلآتشنشانییکشغلپرمخاطرهاستبهگونهایکهاگرتوانایییکآتشنشانمتناسبباانجام

وظایفاینشــغلنباشدمیتوانددرحینانجاموظیفهخطراتیراگریبانگیرخودفردیاجامعهنماید.یکآتشنشانبایدازنظر

جســمانیوروحیبسیارآمادهوماهربودهوقدرتتصمیمگیریســریعبرایانجامعملیاتهایمختلفاطفاءحریقوامداد

ونجاتداشتهباشــد.همچنینآتشنشاناندرحینانجاموظیفهباخطراتمختلفیمانندبرقگرفتگی،کاردرارتفاع،انفجار،

استنشــاقگازهایسمیوخطرناکوسوختگیمواجهمیباشدکهمیتواندمنجربهحوادثشغلیوبیماریهایمختلفشود.

بهدالیلفوقمعایناتپزشکیآتشنشاناندربدواستخدامونیزمعایناتدورهایآنهابایدبراساساستانداردهایپزشکیخاص

وویژهشغلآتشنشانیانجامشودتاتناسبجسمانیوروحیآنهابهطوردقیقوصحیحارزیابیگردد.

بههمیندلیلشــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکار،بهمنظوردســتیابیهرچهبیشــتربهاهدافتناسب

پزشــکیآتشنشانانصنعتنفت،ایندســتورالعملرابرایآشــناییباچگونگیانجاممعایناتبدواستخدامودورهایونحوه

تاییدصالحیتپزشــکیآتشنشانانتهیهکردهاست.درایندستورالعملحداقلالزاماتموردنیازبرایانجاممعایناتپزشکی

آتشنشــانانصنعتنفتبیانشــدهومراکزطبصنعتیرادرنحوهبرنامهریزیوانجاممعایناتاینگروهازمشاغلویژهکمک

خواهدکرد.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرانجاممعایناتبدواستخدامودورهایآتشنشانانصنعتنفت

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:

1. Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments, National Fire Protection 

Agency, 2013

2. Guidelines for Health & Fitness Monitoring of Australasian Fire & Emergency Service Workers, AFAC, 2002

3. Firefighter Municipal Service , Massachusetts Human Resources Division , 2007

4. Initial-Hire Medical Standards: Physicians Guide, Commonwealth of Massachusetts Human Resources 

Division ,2007



117 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاوموعهملوعات دوتانیاوو لوجااوت لتللوعلادوتسد

قواعد کلی:
 کلیهمراکزطبصنعتیمیبایســتیکفرآیندوبرنامهمدونجهتانجاممعایناتپزشکیآتشنشانانوبارعایتاصولو	

الزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

 ایندستورالعملبراساساستانداردهایپزشکیآتشنشانانوبهمنظورانجاممعایناتاختصاصی)بدواستخدامودورهای(	

آتشنشانانشاغلدرصنعتنفت)شاملآتشنشان،رانندهآتشنشانوفرماندهانصحنهعملیات(تدوینشدهاست.

 باتوجهبهعملیاتیبودنشغلآتشنشاناندرصنعتنفت،معایناتدورهایبایدهر سال یکبارانجامگردد.	

 فواصلانجامتستورزشدرآتشنشانانبراساسجدولصفحهبعدتعیینوانجاممیشود.	

 درمعایناتبدواســتخدام،عالوهبرانجاممعایناتاختصاصی،اجرایمفاددســتورالعملمعایناتبدواستخداموفرآیند	

معایناتبدواستخدامکارکنانصنعتنفتنیزالزامیاست)رجوعبهصفحه18(.

 درمعایناتدورهای،عالوهبرمعایناتاختصاصی،اجرایفرآیندمعایناتدورهای)صفحه48(واجرایمفاددستورالعمل	

نحوهانجامغربالگریسالمتعمومینیزالزامیاست.

نحوه انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای:
درمعایناتپزشــکیآتشنشانانضروریاســتضمنانجاممعایناتدقیقوکامل،توجهویژهایبهسیستمهایعضالنی

اسکلتی،قلبیعروقی،نورولوژیک،شنوایی،تنفسیوبیناییشود.

درمعایناتپزشــکیآتشنشانان)بدواســتخدامودورهای(اخذشرححالبااســتفادهازجدول"نکات قابل توجه در شرح 

حال"درمعایناتبدواســتخدامودورهایالزامیاست.اطالعاتتکمیلشدهبعدازدرجاثرانگشتفرددرپروندهطبصنعتی

نگهداریمیشــود.درصورتوجودپاســخمثبتبههرکدامازســواالت،پزشکصنعتیموظفاســتپسازکسبشرح

حالتکمیلیومعاینهفیزیکیالزم،مشــاورههایتخصصیموردنیازومرتبطراجهتتاییدوتشــخیصوضعیتسالمتیفرد

درخواســتکردهواقداماتالزمجهتاظهارنظرنهاییدرموردتناســب،محدودیتیاعدمتناسبفردرابعدازدریافتپاسخ

مشــاورهانجامدهد.رعایتکاملودقیقفرآیندانجاممعایناتدورهایومعایناتبازگشــتبهکاروتناسببرایکار)رجوعبه

صفحات48و53(درمعایناتآتشنشانانالزامیمیباشد.

نکات قابل توجه در شرح حال در معاینات پزشکی آتش نشانان

سابقهسنکوپ،اختاللهوشیاریوFaintسابقهبیماریهایتنفسیمانندآسم
سابقهکمردردودردزانوودرداندامهاسابقهحمالتسرگیجهوعدمتعادل

استفادهازپیسمیکرووسایلمشابهسابقهدیابت

سابقهترسبیشازحدازارتفاعسابقهمصرفدارونوعدارویمصرفی

سابقهبستریدربیمارستانوعلتآنسابقهبیماریهایاعصابوروان

سابقهجراحیوعلتآنسابقهتشنجوصرع

سابقهترسبیشازحدازقرارگرفتندرفضاهایبستهسابقهبیماریهایقلبیازهرنوع
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معایناتبدواستخدامودورهایآتشنشانانبراساسجدولزیرانجاممیشود:

معاینات دوره ای معاینات بدواستخدام

براساسجدولضمیمه
پرسشازسابقهواکسیناسیونهپاتیتB وکزاز

براساسجدولضمیمه
پرسشازسابقهواکسیناسیونهپاتیتBوکزاز

شرح حال

BMIقد،وزنو
معاینهبینایی)مانندبدواستخدام(

معاینهفیزیکیکامل)مانندبدواستخدام(
تستروانسنجی)براساسدستورالعملارزیابیسالمتروان(

BMIقد،وزنو
معاینــهبیناییشــاملدیــددور)تکچشــمیو
دوچشــمی،اصالحشــدهواصالحنشــده(،دید

نزدیک،دیدرنگودیدمحیطی
معاینــهفیزیکیکاملبویژهگــوشوحلقوبینی،
قلبوعروق،ریه،عضالنیاسکلتی،نورولوژیک

معاینه فیزیکی

ادیومتری
تست ورزش* بهصورتزیر:

کمتراز30سالسن:هر3سالیکبار
30-39سالسن:هر2سالیکبار

40سالبهباالیادارایعاملخطرقویبیماریکرونر:هرسال
اسپیرومتری

AST, ALT, ALKP
سایرآزمایشاتبراساسدستورالعملآزمایشاتسالمتعمومی

الزامیاست.
Anti-HBs-Ab )فقطیکبار(

CXR (PA & Lat)
الکتروکاردیوگرام

ادیومتری
اسپیرومتری

(AST, ALT, ALKP) Liverfunctiontests
تستورزش

براساسدستورالعمل آزمایشــاتومعاینات سایر
معایناتبدواســتخدامودســتورالعملآزمایشات

سالمتعمومیالزامیاست.

آزمایشات و 

پاراکلینیک

برنامــهواکسیناســیونهپاتیــتBوکــزازوتکــرارآنهاطبق
دستورالعملکشوریواکسیناسیونبزرگساالنانجاممیشود.

Bهپاتیت
کزاز

واکسیناسیون

شرایط پزشکی محدودکننده ادامه کار در معاینات پزشکی آتش نشانان:
شــرایطوبیماریهاییکهدرآتشنشــانانمیتواندمنجربهمنعادامهکاریامحدودیتدرانجامکارشوددرجداولزیربیان

شــدهاند.درصورتوجودهرکدامازشرایطمندرجدرجدولوپسازانجاممشــاورههایتخصصیالزمومرتبطجهتتایید

وجودبیماریوشــرایطآن،ضروریاستبستهبهنوعمعاینه،فرآیندمعایناتبدواستخدامیادورهاییابازگشتبهکاروتناسب

برایکاربطوردقیقرعایتگردد)رجوعبهصفحات18و48و53(

شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو ـ ارگان

سر و جمجمه 
ـدفرمیتیجمجمهکهبااستفادهازرسپیراتوردرتداخلباشد.ــــــــــ

ـکیستهایمادرزادی،فیستولهایمزمنیادیگرضایعاتمشابه.

گردن ـ نخاع گردنی 

ـعدمثباتیاچسبندگیمهرهایــــــــــ

TOSـ
ـتنگیکانالنخاعی

ـرادیکولوپاتیـمیلوپاتی

ـهرنیدیسکال

ـبیماریدژنراتیودیسک

ـانقباضاتشدیدعضالت

*حداقلتوانهوازیموردنیازبرایآتشنشاناندرتستورزشمعادلMETs12است.



119 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاوموعهملوعات دوتانیاوو لوجااوت لتللوعلادوتسد

شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو ـ ارگان

توراکس، کمر، 

ساکروم

-اسپندیلولیستزیسعالمتدار

)حتیپسازجراحی(

ـدیسککتومییاالمینکتومیبایابدونفیوژن

ـاسیوندیلولیز

ـشکستگییاجابجایی

ـبیماریدژنراتیودیسک

ـفتقدیسک،سیاتیک،رادیکولوپاتی

ـتنگیکانال

ـجراحیاسپاینال)بجزلیستزی(

اندام ها 

مفصل Hemipelvectomy Disarticulation
لگن

-آمپوتاسیوناندامتحتانی،باالیمچ

-آمپوتاسیوناندامفوقانی،باالیمچ

ـمحدودیتحرکتیشدیددرمفاصل

-دفورمیتی،جابجایییادررفتگیمفاصل

-نیازبهاستفادهازbrace
-مفصلمصنوعی،بیثباتیلیگامنتها

-استئوآرتریتمزمن،آرتریتتروماتیک

-آرتریتالتهابی

-استئومیلیت

)CTSنوروپاتیفشاری)مثل-
-آتروپالستیمفاصلشانه،مچدست،مچپا،آرنج،هیپیازانو

چشم و بینایی 

-دیدتکچشمی

-دیددوردوچشمیبدوناصالحکمتراز2/10
ـدیددوردوچشمیبااصالحکمتراز7/10

ـدیدمحیطیدرهرکدامازچشــمهادرمحورافقیکمتر

از60درجه

-کاتاراکت

-دکولمانرتین،رتینوپاتیپیشرونده

-نوریتاپتیک

-جراحیهایچشمی

-اشکالدیدرنگی

AmblyopiaAnopsiaـ

گوش، شنوائی 

فرکانسهــای در گــوش درهــردو افــت میانگیــن -

3000،2000،1000،500هرتــز،برابــریابیشاز40

دسیبلباشد.

-پرفوراسیونتمپان

-آترزییاتنگیشدیدکانالگوش،تومورمجرا

-اوتیتشدیدگوشخارجی

-آژنزییادفورمیتیشدیدمجرایگوش

-ماستوئیدیتشدید

-بیماریمنیر،البیرنتیت

-اوتیتمیانی
-سمعک1

-بیماریهایفک-هرمشکلیکهبااستفادهازPPEدرتداخلباشددندان ـ فک 

 ENT

-تراکستومی

-آفونی

-هرمشکلکهبااستفادهازPPEدرتداخلباشد.

-دفورمیتیهایغیرازمواردذکرشده

-نقایصیکهباعثاشکالدرارتباطاتکالمیشوند.

-رینیتمزمنشدید

-لکنتزبانوگویشیکهمفهومنباشد.

*درصورتاستفادهازعینکواحرازشرایطبینایی،تأییدصالحیتآتشنشانجهتمشارکتدرعملیاتاطفاءحریقوامدادونجاتمشروط
بهاستفادهآتشنشانانازقابعینکبدوندستهمخصوصقابلنصبدرداخلرسپیراتورمیباشد.
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو ـ ارگان

سیستم تنفسی 

-آبسهریه،آمپیم

-سلفعال

-پنوموتوراکس

ILD

-بیماریانسدادیشدیدیعنیتشــدیدیاعودعالئمبهطور

مکرر)یکتادوباردرهفته(،سرفهوویزینگLow gradeدر

بینحمالت،اختاللدرتستورزش،دارابودنفرمانسدادی

دراسپیرومتری،نیازبهدرمانداروییمنظم.

-لوبکتومییانومونکتومی

-سایربیماریهایانسدادی)بهغیرمواردذکرشدهدرمنعمطلق(

-برونشیتمزمن،آمفیزم

-برونشکتازی

-سابقهبیماریهایمزمندیگرریویمثلبیماریکیستیک

قلب 

-آنژینصدریاخیر

CHF-درصورتیکهاختاللعملکردیواضحایجادکند.

-آنوریسم

-پریکاردیت،اندوکاردیــت،میوکاردیتبهصورتحاد

یامزمن)اندوکاردیتیکهباعــثایجادضایعهقابلتوجه

دریچهشدهویامیوکاردیتیکهباعثنارساییمیوکاردیال

شدهباشد(

-پیوندقلبیاوجودوسایلکمکیدربطنچپ

-بالکAV،درجهسهوبدونپیسمیکر

CAD-،هیپــرتروفیقلبیاهربیمــاریقلبیدیگرکه

12کمترشود.  METsباعثشودتوانهوازیفرداز

-توانهوازیکمترازMETs 12بدونوجودبیماری
قلبیوریوی)2(

-سنکوپمکرر

-سابقهفامیلیSudden cardiac death syndrome

-بیماریهایدریچهقلباگراختاللهمودینامیکشدید

دهد

-آمبولیهایاترومبوآمبولیهایاخیر

)AICD(وجوددفیبریالتورهایخودکارقلبی-

-بیماریهــایدیگرعروقکرونرکهدرکنترااندیکاســیونمطلقذکر

نشدهاند.

-آریتمیشدیدوبارز

-سابقه:MI،CABG،آنژیوپالستیکرونر،استنت

-بیماریهایمادرزادی

-پیسمیکرقلبی

)1(اســتفادهازســمعکهایغیرکاشتنیقابلقبولنمیباشد.درفردبایدآزمونهایPTA، SRT، SDSبدونسمعکانجامشود.ودرصورتاستفادهاز

سمعککاشتنی،ارزیابیشنواییبراساسTesting Sound Fieldانجامشود.

)2(درتوانهوازیکمتراز12ضروریاســتآتشنشــاندربرنامههایتقویتتوانهوازیشــرکتکند.درتوانهوازیکمترازMET8ضروریاســت

آتشنشانازفعالیتهایآتشنشانیمنعگرددودربرنامههایورزشیتقویتتوانهوازیشرکتنماید.
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو ـ ارگان

عروق 

-ضایعاتمادرزادییااکتسابیآئورتیاعروقبزرگ
-بیثباتیعروقیکهباعثهیپوتانســیونارتواستاتیکیا

تاکیکاردیمقاومبهدرمانشود
-آنوریسمعروقبزرگ

-SBPبزرگترومســاوی160وDBPبزرگترومســاوی
100میلیمترجیوه

-فشارخونهایکنترلشدهتوسطدرمان
-بیماریعروقیمحیطی)مانندفنومنرینود(

-ترومبوفلبیت
-ادملنفاویمزمن
-واریسمزمن

گوارش 

-پیوندکبدیاپیوندچندارگان
-خونریزیفعالسیستمگوارشی

-کلهسیستیت
-گاستریت

-هپاتیتحادیامزمن
-فتق

-IBD 
-انسدادروده
-پانکراتیت

-رزکسیونروده
-اولسرپپتیک

-سیروز
-دیورتیکولیت

دندان 
هرگونهاختاللدردندانهاوســاختمانفککهباعثشود
فردنتواندبهصورتایمنومناســبازوســایلحفاظتی

استفادهکند.

 Orthodontic appliance

سیستم ادراری ـ 

تناسلی 

-دیالیز
-پیوندکلیهیاپیوندچندارگان

نورولوژی

-آتاکسی
-آترواســکروزعــروقمغــزیدرصورتــیکــهاختالل

نورولوژیکدادهباشد)مثلCVAیاTIA(

-MS ،اگرمدرکپیشــرفتبیماریدرســهسالگذشته
وجودداشتهباشد

-دیستروفیعضالنی
-میاستنیگراو

-ALS 
-تمامانواعتنشجیاکرهکهداروبخواهدیادر5سالگذشته
حملهایداشــتهباشدیااختاللنورولوژیکدادهباشدیااز

دیدنورولوژیستوضعفردمناســبیا Stableنباشد.در
هرحالمشاورهنورولوژیدرمواردتشنجضروریاستو

اغلبفردردمیشود.

-میگرن
-پارزی،پارالیزیمشکالتحرکتیوحسی

ـمشکالتCoordination
-سابقهخونریزیسابدورال،ساب-آراکنوئیدیااینتراکرانیال

-ضربهشدیدوجدیدبهسر
ـوضعیتهاومالفورماسیونهایمادرزادی

روانی 

-سایکوز
-اختالالتاضطرابیوافسردگیشدید

-اختالالتشــخصیتیکهمنجربهافتعملکردشخص
شدهباشد.

-کلیهبیماریهایروانیـرفتاریدیگر
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو ـ ارگان

هماتوپوئیتک، لنفاتیک 

-اختالالتهموراژیکیکهنیازبهدرمانبامشــتقات
خونیدارد)مثلهموفیلی(
-سایکلسل)هموزیگوت(

-آنمی،لکوپنیترومبوسیتوپنییا
-درمانمزمنباضدانعقادیها

-پلیسیتمیورا
-اسپلنومگالی

-سابقهبیماریهایترومبوآمبولیک

ین، متابولیک  اندوکر
-دیابتملیتوسکنترلنشده
ـدیابتوابستهبهانسولین

-بیماریهایعالمتدارغددیذیل:
آدرنال
هیپوفیز

پاراتیروئید
تیروئید

-دیابتملیتوسهایدیگر

پوست
-بیماریهایوسیعپوستی
ـگرافتهایوسیعپوستی

بدخیمی ها 

تشــخیصدادهشدهاندویا
ً
-بدخیمیهاییکهجدیدا
تحتدرمانمیباشند.

-درهربدخیمیبررســیتواناییهــایفردضروری
است

-الکلیسمفعالوabuseموادداروها،  مواد 

-داروهای:
ضدانعقادی

قلبی
نارکوتیک
خوابآور

محرکCNS
اعصابوروان

استروئیدسیستمیکیاخوراکی

ایمنی 
-کلیهبیماریهایاتوایمونوهمبندی)درماتومیوزیت،

لوپوسو...(

-کلیهبیماریهایعفونیمسری)HIVو...(عفونی 

-سابقهسرمازدگی)Frostbite)،سابقهگرمازدگیمتفرقه


