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و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت می باشــد.
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 ▪ 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

تاریخ تهیه: 1390 

شماره بازنگری:  یک

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400

 دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و 
صدور صالحیت پزشکی در کارکنان اماکن مواد غذایی

WI-09-01-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضر توســط شــورای تخصصی طب  صنعتی و 
متخصصیــن طــب کار در واحد ســامت کار و HSE در خصوص 
اســتانداردها و روش ارزیابــی پزشــکی در کارکنــان اماکن مواد 
غذایــی در صنعت نفت تدوین شــده و کلیه حقــوق آن محفوظ و 
متعلــق به ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت نفت می باشــد.
این دســتورالعمل هر چهار ســال یک بــار بازنگری خواهد شــد.



124 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

مقدمه:
معایناتپزشــکیکارکناناماکنموادغذاییازمهمترینانواعمعایناتمشــاغلخاصبشــمارمیرود.باتوجهبهاهمیت

پیشــگیریازانتقالانواععفونتهایمنتقلهازراهغذا،انجاماینمعایناتبهعنوانبخشــیازراهکارهایپیشــگیریازانتقالو

گســترشعفونتهایگوارشــیازطریقغذاالزامیمیباشد.اگرچهمهمترینراهکارهایپیشــگیریازانتقالاینعفونتها،

رعایتاصولبهداشتموادغذاییدراماکنموادغذاییوآموزشدورهایکارکنانایناماکنمیباشد،بااینحالانجاممعاینات

پزشکیاینکارکناننیزبهعنوانیکاقداممکملدرپیشگیریضروریمیباشد.

همانندمعایناتسایرمشاغل،رعایتاصولوالزاماتدرانجاممعایناتپزشکیکارکناناماکنموادغذاییوتوجهبهنکات

ضروریدرشرححالومعاینهفیزیکیدرتامیناهدافاینمعایناتبسیارمهممیباشد.

بههمیندلیلشــورایتخصصــیطبصنعتیومتخصصینطبکاربهمنظوردســتیابیبهاهدافانجــاماینمعاینات،

دســتورالعملحاضررابهعنوانراهنماییدرخصوصچگونگیانجاممعایناتپزشــکیکارکناناماکنموادغذاییدرصنعت

نفتتهیهنمودهاست.درایندستورالعملحداقلالزاماتموردنیازجهتچگونگیانجاممعایناتدراینگروهازکارکنانبیان

شدهومراکزطبصنعتیرادرخصوصنحوهبرنامهریزیوانجاماینمعایناتکمکخواهدکرد.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرانجاممعایناتپزشکیکارکناناماکنموادغذاییدرصنعتنفت

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:

1. Preventing Foodborne Diseases: A Focus on the Infected Food Handler, National Disease Surveillance 

Center, April 2004

2. Guidelines for the Management and Health Surveillance of Food Handlers, Department of Health, South 

Africa, 2000

3. Sickness Policy, A Framework for Managing the Risk from Infected People, Food Safety Authority, New 

Zealand, 2003

4. Food Handler’s Manual, Multnomah County Health Department, Food Handler’s Office, 2002

5. Infected Food Handler Guidelines, Department of Agriculture & Markets, New York State



125 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاومووعهملوعات دوتانیاو لوحللحلللوو لحنو دو ورووصا

قواعد کلی:
1 کلیهمراکزصنعتیمیبایستیکفرآیندوبرنامهمدونجهتانجاممعایناتپزشکیکارکناناماکنموادغذاییوصدور.

کارتسالمتوبارعایتاصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

2 منظورازکارکناناماکنموادغذایی،کلیهشاغلینیهستندکهدرهرگونهفعالیتآمادهسازی،بستهبندی،پخت،توزیع،.

انتقالوسروموادغذاییروباز)Unwrapped(دخیلهستند.

3 ضروریاســتمعایناتپزشــکیکارکناناماکنغذاییحداقل هر شش ماه یکبارانجامشدهونتایجمعایناتدرفرم.

مخصوصمعایناتکارکناناماکنموادغذاییبهطوردقیقوکاملثبتگردد.

4 کسبشرححالوانجاممعاینهفیزیکی)مطابقباجدولمعایناتکارکناناماکنموادغذایی(،اهمیتیبهمراتببیشتر.

ازآزمایشمدفوعداشــتهوبههمیندلیلکســبشــرححالوانجاممعاینهفیزیکی)مطابقباجدول(درکنارآزمایش

مدفوعالزامیاست.

5 ارائهآموزشهایدورهایبهداشــتیونیزآموزشچهرهبهچهرهدرموردکارکناناماکنموادغذاییبســیارحائزاهمیت.

بودهودرکنارآنبایدنظارتوبازرسیبهداشتیمداومازمراکزتهیهوتوزیعموادغذاییوکارکنانشاغلدرآنهاانجام

شود.

6 برایناســاس،کلیهکارکناناماکنموادغذاییبایدحداقلساالنهدوبار،دورهآموزشبهداشتموادغذاییراگذرانده.

وگواهینامهداشتهباشند.

7 ضروریاســتســوابقومســتنداتمربوطبهمعایناتوآموزشاینکارکناندرپروندهبهداشتیودربایگانیجاری.

نگهداریشود.

 ازآنجایــیکهکارکناناماکنموادغذاییباعواملزیانآوردیگریمانندعواملارگونومیک،گرما،ســروصداوتماس8.

پوســتیواستنشــاقیباانواعآلرژنهایغذاییونیزرطوبتوموادشویندهمواجههدارندضروریاستهرسالیکبار

معایناتدورهایکاملواختصاصیشــغلدرکنارمعایناتمربوطبهکارتسالمتنیزبارعایتکاملفرآیندمعاینات

دورهایانجامگردد.

اهداف انجام معاینات:
1 کمکبهپیشگیریازانتقالعفونتهایمنتقلهازراهغذا.

2 فراهمکردنفرصتمناسبجهتارائهآموزشهایبهداشتیبهکارکنان.

مراحل و چگونگی انجام معاینات:
1.مراجعهفردباارائهمعرفینامهعکسدارازکارفرمابهمرکزطبصنعتی

2.انجاممعاینهپزشــکی)شرححالومعاینهفیزیکی(مطابقباجدولمعاینهتوسطپزشکصنعتیوثبتنتایجدرفرم

مربوطه

3.انجامآزمایشمدفوعطبقدستورالعمل



126 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

4.اظهارنظرنهاییدرموردتناسبیاعدمتناسبشاغلبعدازرویتنتیجهآزمایشمدفوع

5.ارسالنتیجهنهاییبهکارفرماوHSE

موارد منع مطلق ادامه کار در کارکنان اماکن مواد غذایی:
1 هرگونهاسهال)آبکییاخونی(یامدفوعشل.

2 استفراغ)حتیبدونعالئمهمراه(.

3 زردی.

4 سرماخوردگی،آنفلوانزایاگلودردتبدار.

5 عفونتانگلیرودهایازانواعپاتوژن.

6 هرگونهعفونتپوستییازخمباز)مرطوبیادارایترشحیاکثیف(درنواحیدستهاوانگشتان،ساعد،گردنوصورت.

واسکالپ

7 هرگونهضایعهپوستیقارچییابیماریپوستیفعالدرنواحیفوق.

8 سرفهخلطدار.

9 هرگونهعفونتوترشحغیرطبیعیازگوشها،چشم،بینی،دهانولثهها.

درصورتیکهطبقنظرپزشــک،هیچگونهموردمنعازکاروجودنداشــتهباشــدکارتســالمتبهمدتششماهصادر

میگردد.

درصورتوجودهرکدامازمواردمنعازکار،شاغلتابعدازمشخصشدننتایجبررسیهایآزمایشگاهیوپاراکلینیـــکی

تکمیـلیورسیـدنبهتشخیصقـطعی،مـجازبهانجامفعـالیتهایFood-handlingنبودهوضروریاستبالفاصلهمنعازکارو

مدتزمانآن)حداقل معادل دوره درمان بیماری و بی خطر شدن انتقال آلودگی(در»فرم اعالم ممانعت از کار«بهHSEوپیمانکار

اعالمگردد.پسازتشــخیصقطعیعلتبیماریدرصورتیکهبیماریویازگروهبیماریهایغیرمجازباشــد،ضمنانجام

درمانمناســب،مطابقباجدول»مدت محدودیت و منع از کار کارکنان اماکن مواد غذایی در بیماری های مختلف«عملمیشود.

درصورتیکهبیماریویازگروهبیماریهایغیرمجازنباشدفردمیتواندکارخودراازسرگیرد.
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نحوه انجام معاینات پزشکی در کارکنان اماکن مواد غذایی:
معایناتپزشکیدرکارکناناماکنموادغذاییبراساسجدولزیرانجاممیشود:

جدول راهنمای نحوه معاینات کارکنان اماکن مواد غذایی

آزمایشاتمعاینه فیزیکیشرح حال

سابقهاخیراسهال
سابقهاسهالراجعهومکرر

Stool smear-OP)3بار(معاینهازنظرزردی

معاینهدقیقپوســتوناخنهابهویژهدرنواحیسابقهاخیراستفراغ
دستها/انگشتان/ساعد/صورت/

Stool Cultureازنظرسالمونال

یکباردرصورتوجودامکانات

سابقهترشــحاتچرکیازچشــم/گوش/بینی/دهانیا
لثههادر6ماهگذشته

گردن/اسکالپازنظرعفونت/ضایعاتقارچی/
زخمباز/اکزما/ترشح/بهداشتضعیف

معاینهدندانهاولثهها

ســابقهفعلییااخیراگزمایابیماریپوســتیدرنواحی
دستها/انگشتان/ســاعد/صورت/گردن/اسکالپیاسابقه

اینبیماریهادرایننواحیبهصورتراجعه

معاینهاتوســکوپیکگوشــهاازنظرعفونتو
ترشحغیرطبیعی

سرفهخلطدار
ســابقهاخیرعفونتتنفسیفوقانیمانندسرماخوردگی،

گلودردهمراهباتبو.......
معاینهحلقازنظرترشحاتخلفبینی

کمردرد،دردهایعضالنیاســکلتیوپارستزیاندامها،
سرفهوتنگینفس،مشکلپوستیوبیماریقلبی

معاینهکمروسیســتمعضالنیاسکلتیوریهو
قلب

اسپیرومتری)درصورتنیاز(

جدول مدت محدودیت و منع از کار کارکنان اماکن مواد غذایی در بیماری های مختلف

شرایط بازگشت به کار مجدد از نظر حداقل مدت زمان منع از کارنام بیماری

پزشکی

توصیه ها در مورد اقدامات 

یان پیشگیری درهمکاران و مشتر

آمبیازرودهای
)عفونتفعال(

تا48ســاعتپسازطبیعی
شدنکاملمدفوع

درصورتمنفیبودن3اسمیرمدفوع48
ساعتپسازاتمامدرمانآنتیبیوتیکی

-------

تا48ســاعتپسازطبیعیاسهالناشیازکمپایلوباکتر
شدنکاملمدفوع

درصورتمنفیبودن2اســمیروکشت
مدفوع48ســاعتپــسازاتمامدرمان

آنتیبیوتیکی

-------

)Cholera(تا48ســاعتپسازطبیعیوبا
شدنکاملمدفوع

درصورتمنفیبودندوآزمایشمدفوع
)اسمیروکشت(بافاصله24ساعت

-------

 E.Coli

(EPEC, ETEC)
تا48ســاعتپسازطبیعی

شدنکاملمدفوع
----------

 E.Coli

(VTEC)

تا48ســاعتپسازطبیعی
شدنکاملمدفوع

درصورتمنفیبودندوآزمایشمدفوع
بافاصله48ســاعتازهم،48ساعت

پسازاتمامدرمانآنتیبیوتیکی

------
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شرایط بازگشت به کار مجدد از نظر حداقل مدت زمان منع از کارنام بیماری

پزشکی

توصیه ها در مورد اقدامات 

یان پیشگیری درهمکاران و مشتر

اسهالناشیازژیاردیا

تا48ســاعتپسازطبیعیشدن

کاملمدفوع

درصورتمنفیبودن3اسمیرمدفوع48ساعت

پسازاتمامدرمانآنتیبیوتیکی

------

Aتــا7روزپسازشــروعزردییاتاهپاتیت

انتهایدورهتــب)هرکدامکهدیرتر

باشند(

تلقیحHAV-Igبههمههمکارانبیمار--------
حداکثرظرفمدت14روز

اسهالسالمونالیی

تا48ســاعتپسازطبیعیشدن

کاملمدفوع

درصورتمنفیبودناسمیروکشتمدفوع48

ساعتپسازاتمامدرمانآنتیبیوتیکی

------

تبتیفویید

حداقلتا2هفتهبعدازاتمامدرمان

آنتیبیوتیکی

درصورتمنفیبودن6کشتمدفوعهرکدامبه

فاصله2هفته.شروعکشتمدفوع2هفتهپساز

اتمامدرمانآنتیبیوتیکی

------

تا48ســاعتپسازطبیعیشدنشیگلوز

کاملمدفوع

درصورتمنفیبودندوآزمایشمدفوعبافاصله

48ساعتازهم،48ساعتپسازاتمامدرمان

آنتیبیوتیکی

------

تا48ســاعتپسازطبیعیشدناسهالهایویروسی

کاملمدفوع

-----------

تا48ســاعتپسازطبیعیشدناسهالیرسینیایی

کاملمدفوع

درصورتمنفیبودناسمیروکشتمدفوع48

ساعتپسازاتمامدرمانآنتیبیوتیکی

------

دلیلایــنامرخطرانتقالســلازراهغذاسلفعالریویوسلحنجره

نیستبلکهخطرانتقالبهسایرهمکاران

است

عفونتهایپوستی

)درنواحیذکرشده(

حتیجــوشفعالیافورونکلدرصورت-------تازمانبهبودیکاملبالینی

یاعفونتریشــهناخنمانندپارونیشــیا

حتیباپوشیدندستکشمنعدارند.

ضایعاتفعالومرطوبپوستی/

ضایعاتترشحدارپوستی

)درنواحیذکرشده(

تازمانبهبودیکاملوخشکشدن

ضایعات

زخمهایتمیزوبدونترشــحفقطبایدبا------

دســتکشمناسبپوشــاندهشدهومنعی

Food-handling فعالیتهــای برای

ندارند.

تا48ســاعتپسازشروعدرمانوفارنژیتاسترپتوکوکی

افتتب

-----------

-----------تااتمامدورهدرمانناقلژیاردیا

-----------تااتمامدورهدرمانناقلآمیب

------------تااتمامدورهدرمانسایرانگلهایرودهای
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