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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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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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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 
در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت

WI-16-02-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضر توســط شــورای تخصصی طــب  صنعتی 
در   HSE و  کار  ســامت  واحــد  در  کار  طــب  متخصصیــن  و 
خصــوص نحــوه انجــام معاینــات دوره ای کارکنان بهداشــت و 
درمــان صنعت نفــت تدوین شــده و کلیــه حقــوق 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: 1385 

شماره بازنگری:  دو

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400
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مقدمه:
کارکنانبهداشــتودرمانهمانندسایرمشــاغلباعواملزیانآورمتعددیدرمحیطکارمواجههدارندکهمیتوانندعامل

ایجادبیماریهایشــغلیدراینکارکنانباشد.عواملارگونومیک،عواملشیمیایی،عواملبیولوژیکوعواملروحیروانیاز

مهمترینعواملایجادکنندهبیماریهایشــغلیدراینگروهازکارکنانهستند.انجاممعایناتدورهایبهصورتاختصاصیو

براساسنوعمواجهات)job-specific(میتواندباعثتشخیصزودهنگاماینبیماریهادراینکارکنانشدهومنجربهاقدامات

پیشگیرانهموثردرآنهاشود.

بههمیندلیلوبراساساصلانجاممعایناتدورهایبهصورتjob-specific،شورایتخصصیطبصنعتیومتخصصین

طــبکاربهمنظورحفــظیکپارچگیدرنظاممعایناتکارکنانبهداشــتودرمانصنعتنفت،ایندســتورالعملرابهعنوان

راهنماییدرخصوصنحوهانجاممعایناتدورهایدرکارکنانصنعتنفتتهیهنمودهاست.

درایندســتورالعمل،حداقلالزاماتموردنیازدرانجاممعایناتدورهایکارکنانبهداشــتودرمانبیانشدهومراکزطب

صنعتیرادرانجاممعایناتدورهایاینگروهازکارکنانکمکخواهدنمود.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرانجاممعایناتدورهایکارکنانبهداشتودرمانصنعتنفت

دامنه: کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:

1. Guidelines for Employee Health Services in Health Care Facilities, American College of Occupational & 

Environmental Medicine, Evidence-Based Statements, 1998

2. Steven Black, Health Care Facility Hazards in: Clinical Environmental Health & Toxic Exposure, Sullivan, 

2001

3. William B.Patterson,  Occupational Hazards to Hospital Personnel, Annals of Internal Medicine,1985

4. NIOSH Guidelines for Evaluation of Hospital Occupational Health & Safety Programs in: Guidelines for 

Protecting the Safety & Health of Health Care Workers, 1998 
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قواعد کلی:
1 ایندستورالعملصرفابرایانجاممعاینات دوره ایکارکنانشاغلدرواحدهایبهداشتیودرمانیصنعتنفتبودهو.

کارکنانواحدهایحراست،نگهداریوتعمیرات،انبار،آشپزخانهوکارمنداندفتریراشاملنمیشود.

2 ایندستورالعملبهعنوانیکراهنمایکلیبودهوبراساسمهمترینورایجترینمواجهاتشغلیکهدراغلببیمارستانها.

ومراکزبهداشتیودرمانیرایجهستند،تدوینشدهاست.

3 کلیهمراکزطبصنعتیموظفهســتندتانســبتبهارزیابیوآنالیزخطرمواجهاتزیانآورشــغلیدرکلیهواحدهاو.

بخشهایبهداشــتیودرمانیوبیمارستانهایوابستهبهسازمانبهداشتودرمانصنعتنفتاقدامنمودهوبراساس

اطالعاتبدســتآمده،معایناتاختصاصیشغل)معاینهبراســاسمواجهه(رادرمرکزخودطراحی،مستندسازیو

سپسانجامدهند.

4 ضروریاستکلیهمراکزطبصنعتییکفرآیندوبرنامهمدونجهتانجاممعایناتدورهایکارکنانبهداشتودرمان.

وبارعایتاصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

5 درمعایناتدورهایکارکنانبهداشتودرمانهمانندسایرمعایناتشغلیبایداصلjob-specificبودنمعایناترعایت.

شود.بهعبارتدیگرمعایناتدورهایکارکنانبهداشتودرمانبایدبراساسمواجهاتشغلیآنهاانجامگردد.

6 ضروریاستمعایناتدورهایکارکنانبهداشتودرمانصنعتنفتبراساسجدولراهنمایمعایناتاختصاصیاین.

کارکنانکهدرانتهایایندستورالعملآمدهاست،انجامشود.

7 آزمایشاتوتستهایغربالگریعمومی)مانندFBSوLipid(براساسدستورالعملانجامآزمایشاتسالمتعمومی.

انجاممیشود.

8 معایناتدورهایکارکنانبهداشــتودرمانبهصورتســالیانهانجاممیشــود.معایناتپرتوکارانیاکارکنانیکهبههر.

نحوبااشــعهیونیزانمواجههدارند)مانندکارکناناورژانسوبخشهایبستریدربیمارستانهائیکهبطورمکرردراین

واحدهارادیوگرافیپرتابلانجاممیشــودیاکارکنانواحدآنژیوگرافی(،براساسدستورالعملمعایناتپزشکیپرتوکاران

هر6ماهیکبارانجامشدهورعایتمفاددستورالعملفوقالذکردرانجاممعایناتاینگروهالزامیاست.

9 بهغیرازآزمایشAnti-HBs-Ab،ضروریاســتانجامسایرآزمایشاتســرولوژیكهپاتیتB،هپاتیتCوHIV.

درمعایناتدورهایکارکنانبهداشــتودرمانبااطالعورضایتفردانجامگرددوباآموزشهایمناســبمیبایست

کارکنانیکهکارهایپرخطرازنظرانتقالویروسبهبیمارراانجاممیدهند)ماننددندانپزشــکان،جراحانو...(تشویق

گاهشدهودرصورتلزوم،پیگیریهای کردتانسبتبهانجامآزمایشاتاقدامنمودهوازوضعیتآلودگیویروسیخودآ

درمانیخودراانجاموبهپزشــكمعتمداطالعدهند.بدیهیاســتاینآزمایشاتدرصورتشكپزشك)مثالوجود

زردییاتســتهایکبدیغیرطبیعییاهپاتومگالی(نیزانجاممیشــود.انجامآزمایشاتســرولوژیکهپاتیتوایدز

شامل)HBsAg,Anti-HBc-Ab,Anti-HCV,HIV)ELISAدرمعایناتبدواستخدامکارکنانبهداشتودرمانبهویژه

کارکنانیکهباخونومحصوالتخونیســروکارداشــتهویاProcedureExposure-Proneانجاممیدهند)پزشــک،

دندانپزشک،کمکدندانپزشک،پرستار،بهیار،کارکنانبیهوشیواتاقعمل،ماما،کارکنانامدادونجات(الزامیاست.

نتیجهمثبتدرهرکدامازآزمایشــاتفوقدربدواســتخدامالزامابهمعنایمنعمطلقاســتخدامدرمشــاغلدرمانیو
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بیمارســتانینبودهونیازبهانجامتســتهایتکمیلــیمانندHBeAgویاتیترHBV-DNAیــاHCV-RNAدارد.در

صورتمثبتشــدننتیجههرکدامازتستهایفوق،ضمنرعایتمحرمانهبودننتایج،پروندهفردبایدجهتاقدامات

تشخیصیتکمیلیبهمتخصصمشاور)عفونی(وجهتتصمیمگیریبهشورایعالیپزشکیاستخدامارجاعگردد.

10 درصورتیکهسابقهمستندازپاسخدهیشخصبهواکسنهپاتیت1-2ماهپسازآخریندوزواکسنموجودباشددیگر.

نیازبهســنجشدورهایتیترAnti-HBs-Abنمیباشــدولیاگروضعیتپاســخدهیایمنیشخصبعدازآخریندوز

Anti-اندازهگیرینشدهباشد(بایدتیترAnti-HBs-Abواکسننامشخصباشد)1-2ماهبعدازآخریندوزواکسنتیتر

HBs-Abسنجشوچنانچهکمتراز10واحدباشدبهتراستیکباردیگرواکسیناسیونکاملانجامشدهو1-2ماهبعد

ازتلقیحآخریندوز،تیترAnti-HBs-Abجهتبررســیوضعیتپاسخدهیشــاغلاندازهگیریگردد.اجرایاینبند

بخصوصدرموردکارکنانیکهبرخوردمکرربابیماراندارندضروریاست.

11 تیترAnti-HBs-Abباالتراز10واحدداشــتهاند)Responderبودهاند(حتیاگردرآزمایشــات10.
ً
درافرادیکهقبال

ســاالنه،تیترآنتیبادیبهکمتراز10برســد،براساسمجموعهشواهدهمچنانحفاظتکافیدارندوحتیتا20سال

بعدازواکسیناسیون،نیازبهتلقیحدوزبوسترنمیباشدولیدرهرحالدراینگروهازافرادوتلقیحبوسترباعثافزایش

مجددتیترAnti-HBs-Abخواهدشد.
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نحوه انجام معاینات دوره ای اختصاصی:
معایناتدورهایکارکنانبهداشتودرمانصنعتنفتبراساسجدولزیرانجاممیشود:

آزمایشات وا قدامات پاراکلینیكمعاینه فیزیکیشرح حال

پرسشازکمردردوسابقهآن)بهویژهدرکارکنان
بخش/اورژانس/اتاقعمل/رادیولوژی/فیزیوتراپی/

کارکنانخدماتی

معاینهپوســت،ریه،کبدومعاینهازنظر
زردی)درکارکنانتمامواحدها(

معاینهنورولوژیكشاملحسوحرکت،
بهویژه تسترومبرگ،رفلکسهایوتری

آشیل)درکارکناناتاقعملوCSR(

معاینهچشمتوسطچشمپزشك
)پرتوکاران–کارکنانمواجهبالیزر(

معاینهلنفنودهاوطحال
)درپرتوکاران،کارکناناتاقعملوCSR(

diff-CBC)درتمامکارکنان(
المخونمحیطی

)درپرتوکاران،کارکناناتاقعملوCSR(

testsfunctionLiver
)درتمامکارکنان(

Skintuberculintest
)درکارکنانیکهبطورمکرربابیمارانبرخورددارند(

Anti-HBs-Abتیتر
)درصورتتیترقابلقبولهر10سالیکبار(

پرســشازعالئمدرماتیتتماسی،کهیر،
آنژیوادموآنافیالکسیبهویژهدرمحیطکار

)درکارکنانتمامواحدها(

سابقهدرماتیتمزمنیامراجعه
)درکارکنانتمامواحدها(

پرســشازعالئمویزینــگ،تنگینفسیا
سرفهبخصوصدرحینکار

)درکارکنانتمامواحدها(

پرسشازعالئمپارستزی،کرختیوسوزن
سوزنشدنانتهاها

)CSRبیشتردرکارکناناتاقعملو(

سابقهبیماریکبدیوزردی
)درکارکنانتمامواحدها(

پرسشازســابقهسقطمکررخودبخودی،
آنومالیهایمــادرزادی،ناباروریویاکم

باروری
)درکارکنــانزناتاقعملوCSRودرکارکنانمرد

فیزیوتراپی(

بیماریکرونر،دیابت ازســابقه پرســش
وابستهبهانسولین،ســابقهتشنجیاصرع،
اختــالالتشــدیدقاعدگــی،بیماریهای
روانپزشــکیمثــلافســردگی،اختالالت
مزمنخواب،بیماریفعالگوارشی،کبدی

وپانکراس
)درکارکناننوبتکاروشبکار(

آنفلوآنزا)درکارکنانیکهبرخوردمکرربابیماراندارند(،MMRدرکارکنانزنواکسیناسیون
هپاتیتB،دوگانهبزرگساالن)دیفتریوکزاز(


