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- 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 کارکنان Offshore )سکوهای دریایی( در صنعت نفت

WI-14-03-OMشماره سند: 

● دستورالعمل حاضر توسط شورای تخصصی طب  صنعتی و متخصصین 
طب کار در واحد ســامت کار و HSE در خصوص استانداردها و روش 
ارزیابی پزشکی کارکنان Offshore )سکوهای دریایی( در صنعت نفت 
تدوین شــده و کلیه حقوق آن محفوظ و متعلق به سازمان بهداشت و 

درمان صنعت نفت می باشد.
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:
کارکنانشاغلدرسکوهایدریایی)WorkersOffshore(مانندسکوهایاستخراجنفتوگازبهعلتشرایطخاصمحیط

کار،نیازبهمعایناتشغلیاختصاصیدارند.کاردرسکوهایدریاییویژگیهایخاصیبهشرحزیردارد:

1 ..)RemoteArea(افرادمدتیازدسترسیبهخدماتپزشکیودرمانیپیشرفتهبهدورهستند

2 ماهیتکاردرچنینمحیطی،بهصورتحداقلتعدادافرادباحجمکارزیاداستوعمالمحدودیتشغلیوکارسبک.

برایاینگروهازشاغلینکاربردیندارد.

3 وضعیتهایاورژانس،همچونمواجههباگرماوســرمایشــدید،فعالیتفیزیکیزیاد،غوطهورشدندرآبو....به.

تناوبرخمیدهد.

4 انتقالافرادباکشتییاهلیکوپترصورتمیگیردوبعضابهدلیلشرایطبدجویممکناستباتاخیرانجامشود..

5 نوبتکاری،کاراقماریودوریازخانوادهواجتماع.

بهدالیلفوقونیزحساســیتباالیکاردرســکوهایدریایی،معایناتپزشــکیکارکنانOffshoreدربدواستخدامونیز

معایناتدورهایبایدبراســاساستانداردهایپزشکیخاصوویژهشغلOffshoreانجامشودتاتناسبجسمانیوروحیآنها

بهطوردقیقوصحیحموردارزیابیقرارگیرد.

بههمیندلیلشــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکاربهمنظوردســتیابیهرچهبیشــتربهاهدافتناســب

جسمانیوروحیروانیکارکنانOffshore،ایندستورالعملرابرایآشناییباچگونگیانجاممعایناتبدواستخدامودورهایو

نحوهصدورصالحیتپزشکیدراینگروهازکارکنانتهیهکردهاست.درایندستورالعمل،حداقلالزاماتموردنیازبرایانجام

معایناتپزشــکیکارکنانOffshoreدرصنعتنفتبیانشدهومراکزطبصنعتیرادرنحوهبرنامهریزیوانجاممعایناتاین

گروهشغلیکمکخواهدنمود.

هدف:ارائهچارچوبیمناســبویکپارچهدرانجاممعایناتبدواســتخدامودورهایوصدورصالحیتپزشــکیکارکنان

Offshoreدرصنعتنفت

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع: 

1. Medical Aspects of Fitness for Work Offshore: Guidance for Examining Physicians, NOGEPA, Netherland, 

2013

2. Guidelines for Medical Fitness to Work Offshore, APPEA, Australia, 1999

3. East Coast Medical Assessment for Fitness to Work Offshore, CAPP, Canada, 2001

4. A Guide for Examining Physician, UKOOA Medical Advisory Committee, United Kingdom, 2003 
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قواعد کلی:
1 ایندستورالعملبراساساستانداردهایپزشکیکارکنانOffshoreوبهمنظورانجاممعایناتاختصاصی)بدواستخدام.

ودورهای(کارکنانOffshoreشاغلدرصنعتنفتتدوینشدهاست.

2 معایناتدورهایکارکنانOffshore،ساالنه یکبارانجاممیشود..

3 درمعایناتبدواستخدام،عالوهبرمواردذکرشده،اجرایمفاددستورالعملمعایناتبدواستخدامکارکنانصنعتنفت.

واجرایدقیقفرآیندمعایناتبدواستخدام)صفحه18(نیزالزامیاست.

4 درمعایناتدورهای،عالوهبرمواردذکرشده،اجرایدقیقفرآیندمعایناتدورهای)صفحه48(واجرایمفاددستورالعمل.

آزمایشاتسالمتعمومیکارکنانصنعتنفتنیزالزامیاست.

5 درانجاممعایناتبدواستخدامودورهایکارکنانOffshoreکهدرسمتهاییمانندآشپزخانهورستوران،اپراتورجرثقیل،.

غواص،آتشنشانوکارکنانامدادونجاتدرسکوهایدریاییمشغولبهکارهستند،بایدمفاددستورالعملاختصاصی

معایناتخودشاننیزرعایتشود.

: Offshore نحوه انجام معاینات بدواستخدام و دوره ای در کارکنان
1-درمعایناتپزشــکیکارکنانOffshoreضروریاســتضمــنانجاممعایناتدقیقوکامل،توجهویژهایبهسیســتمهای

عضالنیاسکلتی،قلبیعروقیوشنوایی،تنفسیوبیناییونورولوژیکمبذولگردد.

2-درمعایناتپزشــکیکارکنانOffshore)بدواســتخدامودورهای(،اخذشرححالبااستفادهازجدول"نکات قابل توجه در 

شــرح حال"الزامیاست.اطالعاتتکمیلشدهبعدازدرجاثرانگشتفرددرپروندهطبصنعتینگهداریمیشود.در

صورتوجودپاسخمثبتبههرکدامازسواالت،پزشکصنعتیموظفاستپسازکسبشرححالتکمیلیومعاینات

فیزیکیالزم،مشاورههایتخصصیموردنیازومرتبطراجهتتاییدوتشخیصوضعیتسالمتفرددرخواستنمودهو

اقداماتالزمجهتاظهارنظرنهاییدرموردتناسب،محدودیتیاعدمتناسبفردرابعدازدریافتپاسخمشاورهانجام

دهد.رعایتکاملودقیقفرآیندانجاممعایناتدورهایوبازگشتبهکاروتناسببرایکار)صفحه48و53(درمعاینات

کارکنانسکوهایدریاییالزامیاست.
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: Offshore نکات قابل توجه در شرح حال در معاینات پزشکی کارکنان

TBسابقهترسبیشازحدازفضاهایبستهسابقهبیماریهایتنفسیمانندآسمو

سابقهبیماریهایقلبیازهرنوعسابقهحمالتسرگیجهوعدمتعادل

سابقهسنکوپ،اختاللهوشیاری،Faintسابقهدیابت

سابقهسنگکلیهورنالکوکیکسابقهمصرفداروونوعدارویمصرفی

استفادهازپیسمیکرووسایلمشابهسابقهبیماریهایاعصابوروان

سابقهبستریدربیمارستانوعلتآنسابقهتشنجوصرع

سابقهجراحیوعلتجراحیسابقهترسبیشازحدازارتفاع

برایناساس،معایناتبدواستخدامودورهایدرکارکنانOffshoreبراساسجدولزیرانجاممیشود:

معایناتدورهایمعایناتبدواستخدام

شرح حال

شــرححالکاملپزشکیوشــغلیباتوجهویژهبهاختالالت
تنفسی،قلبی،گوارشــی،سابقهتشــنج،روانپزشکی،عفونی

ومصرفداروها

شرححالکاملپزشکیوشغلیباتوجهویژهبهتغییرات
وضعیتسالمتینسبتبهمعاینهقبل

معاینه فیزیکی

معاینــهکاملفیزیکــیباتوجهویــژهبهمعاینهدســتگاههای
عضالنیاسکلتی،قلبیعروقی،نورولوژیک،تنفسودهانو
توسطدندانپزشک(،بیناییسنجی،فشارخون،

ً
دندان)ترجیحا

قدووزن

معاینهفیزیکیکامل
بیناییسنجی

پاراکلینیک

اودیومتری
اسپیرومتری

تستMMPI
سایرآزمایشاتمطابقدستورالعملبدواستخدام

اودیومتری-اسپیرومتری
سایرآزمایشاتوتستهامطابقدستورالعملهایمرتبط

ASTوALTوALKPآزمایشاتکبدی

تکرارمطابقدستورالعملکشوریکزازواکسیناسیون

: Offshore شرایط پزشکی محدودکننده ادامه کار در معاینات کارکنان
شــرایطوبیماریهاییکهدرکارکنانOffshoreمیتوانندمنجربهمنعادامهکاریامحدودیتدرادامهکارشــونددرجداول

زیربیانشــدهاند.درصورتوجودهرکدامازحاالتمندرجدرجدولضروریاستپسازانجاممشاورههایتخصصیالزم

ومرتبطجهتتاییددقیقوجودبیماریوشرایطآن،ضروریاستبستهبهنوعمعاینه،فرآیندمعایناتبدواستخدامیادورهاییا

بازگشتبهکاروتناسببرایکاربطوردقیقرعایتگردند)رجوعبهصفحات18و48و53(
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پوسیدگیدندانها،عفونت،آبسهومشکالتلثه--دهان و دندان

چشم و بینایی

-دیددوردوچشمیبدوناصالحبدتراز2/10باشد
-دیددوچشمیباحداکثراصالحبدتراز7/10باشد
-اختاللدرمیدانبینایی)کمتراز70درجهدرمحور

افقیدرهرچشموکمتراز140درجهدوچشمی(
ـگلوکومکنترلنشده

ـیووئیتمزمن
-دوبینی

-موارددیگربیماریهایچشمیکهباشغلفرددرتداخلباشد
-کوررنگی)براساسنیازشغلیفردبایدبررسیشود(

-دیِدتکچشمی
مــواردجدیددیدتکچشــمی)6مــاهاخیر(رابهتراســت

نامناسبدرنظرگرفت.
-اختاللدیدعمق)برایمشاغلیازسکوهایدریاییکهنیاز

بهدیدعمقمناسبدارند(
ـیووئیتحاد)بعدازدرمانمناسبمحسوبمیشوند.(

ENT

-اوتیتخارجیحادیامزمندرماننشده
-آستانهشــنواییدرفرکانسهای500,1000,2000
بیــشازdB35یــادرفرکانســهای3000,4000,

6000,بیشاز60dBدرگوشبهتر
-اختــالالتتعادلــیمگرآنکهحداقلســهماهبدون

درمانبیعالمتباشد.
ـبیماریهایمزمنگوشمیانــی)ماننداوتیتراجعهیا

مزمن(

-استفادهازسمعک
-مشکالتپردهصماخ)grommets&perforationdry(

-سینوزیتمزمنیاراجعه
-تونسیلیتمزمنیاراجعه
-انسدادمزمنیاشدیدبینی

اگرعوارض
ً
-تــبیونجهبهخودیخودمهمنیســتوصرفا

ثانویهناشیازداروباشد،باعثردشدنموقتیمیشود

سیستم تنفسی

-سابقهآمبولیریوی
-سابقهپنوموتوراکسخودبهخودی

)سابقهیکبارپنوموتوراکستایکسالنامناسببودهوپس

ازاینمدتویاپسازعملجراحیموفقیتآمیزمناسب

محسوبمیشوند.(

COPDشــدید،آمفیــزموبرونشــکتازیکــهباعث
محدودیتفعالیتبدنیشــوندویانیازبهتنظیممکرر

داروداشتهباشند
-بیماریهایتحدیدیشدید.

-آسمشدیدوآسمیکهبهدرمانکورتونخوراکینیاز
داشتهباشــد)درمواردآسم،تســتورزشدرخواست

میشودکهبایدباعثایجادعالئمنشود.(
)آســمیکهبابرونکودیالتوروکورتوناستنشاقیکنترل

شدهوشرایطمنعمطلقرانداشتهباشدممکناستتایید

گردد.(

-سلفعال
-دراســپیرومتریانجامشــدهاگــر65%<FEV1و

70%<FVC
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو – ارگان

قلب و عروق

-بیماریهــایمــادرزادییــادریچهایکــهاختالل
همودینامیکواضحبدهند.
3CABG,MI1,2IHD-

-پیوندقلب
-آریتمیعالمتداریاعارضهدار)نظرمتخصصقلب،

استعالمشود.(
-CHFفعالیاکاردیومیوپاتیعالمتدار

-بیماریعروقمحیطیعالمتدار
-DVTاخیریامکرر
-درمانباضدانعقادها

-بیماریهایهموراژیککنترلنشده
-فشارخونیکهعلیرغمدرمانبهخوبیکنترلنشدهو

Endorgandamageیاوجود
-ترومبوفلبیــتیافلبوترومبوزجدید)ســهماهاخیر(یا

راجعه
-واریسعارضهدار)اگزما،زخمویادیگرعوارض(

TIA,CVAموارددرماننشدهیاعارضهداراز-
-بیماریهایعروقــیازجملهآرتریواســکلروتیکبا

شواهدیازاختاللجریانخونمثللنگشمتناوب

-موارددیگــربیماریهــایقلبیکهدرکنتراندیکاســیون
مطلقذکرنشدهاند

-Pacemaker4)اینافــرادنبایددرمواجههبامیدانهای
قویالکترومغناطیسیقراربگیرند(

-اختالالتعروقیمغزیکهدرمانشدهباشند.
A-VFistulaآنوریسم،-

)ICD(استفادهازدفیبریالتورهایداخلقلبی-

1.IHDباعثردشدنفردمیشودمگرشرایطذیلوجودداشتهباشد:

درمانداروییبگیرداگرحداقل4ماهبدونعالمتباشد.
ً
الف(مواردIHDکهجراحینشدهباشدوصرفا

ب(فردبایدبتوانددرتستBruce protocol exerciseمرحله3رابدونعالمتیانشانههایایسکمیقلبیپشتسربگذاردویااینکهفردبتواندبه

مدت9دقیقهبدونهیچشکایتیتستورزشرابهپایانبرسانددرغیراینصورتنظرمتخصصقلبضروریمیباشد.

2.بعدازMIبازگشتفردبهکارمنوطبهشرایطذیلمیباشد:

الف(فردحداقل4ماهبدونعالمتباشد.

ب(بتوانددرتستBruce protocol exerciseتامرحله3بدونعالئمایسکمیبالینییاEKGپیشبرود

ج(درآنژیوگرافیعروقکرونر،انسدادبیشاز%50درپروگزیمالLAD)یعنیقبلازجداشدناولینشاخهسپتال(یاانسدادLeft mainیاانسداد

هرسهرگنباشد.

د(EFبطنچپبیشاز%40باشد.

3.بعدازCABGنیزبایدحداقل4ماهصبرکردهوسپسبراساسپروتکلفوقعملکرد.

4.براساسبیماریزمینهای،نوعPacemakerوتأثیرمحیطOffshoreبررویدستگاهPacemakerتصمیمگیریمیشود.
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اسکلتی – عضالنی

-هــردفورمیتــی،آمپوتاســیون،مشــکالتPNS،مشــکالت
عضالنی،اســتخوانهایامفاصلکهباعثکاهششدیددرتحرک
یاقدرتشــدهویاباعکسالعملهایالزمدرزماناورژانسدر

تداخلباشد.
-وجودپروتز،درصورتیکهمشکالتفوقراایجادکند.

-نداشتنقدرتعضالنیکافیبرایحملیکشیء22کیلوگرمی
-نداشتنشرایطفیزیکیالزمبرایپوشیدنلوازمحفاظتفردی

ســابقهبیماریهایســتونفقــراتکمریو
گردنی

-سابقهجراحیستونفقراتکمریوگردنی

ادراری – تناسلی

-نفریتیانفروز
-پیوندکلیه

ـنارساییحادیامزمنکلیه
-بیماریپلیکیستیککلیویوهیدرونفروز

-نفرکتومــییکطرفه،درصورتیکهکلیهباقیماندهنیزمشــکل
داشتهباشد.

-بیاختیاریادرار
-STDوعفونتهایراجعهکلیویتاقبلازدرمان)HIVمثبت

منعیجهتادامهکارنیست(
ـسنگکلیهـمثانهیامجاریادراری)بعدازدرمانموفق،میتوان

مناسبمحسوبکرد(

-هیدروسلیابیماریهایدردناکبیضه
-پروســتاتیتـهیپرتروفیپروستاتیاتنگی
مجرایادراریکهباعــثجلوگیریازتخلیه

کاملمثانهشود.

ـهربیماریعفونیوانگلیمسری،پیشازدرمانکاملعفونی

پوست

-بیماریهایمزمنیاراجعهناتوانکنندهپوستی
-بیماریهایپوستیمسری

-بیماریهایزمینهایپوستیکهبتوانددراثر
کاردرمحیطکارOffshoreتشدیدشود.

بدخیمی ها

-بدخیمیهایعالمتدار
-درحینشیمیدرمانییاهردرمانضدایمنیدیگر

-مواردمعمولوغیرپیشرفتهسرطانها

داروها

-داروهایضدانعقاد،سیتوتوکسیک،ضدتشنج،ایمونوساپرسیو،
ضدویروسسیستمیکواستروئیدخوراکی

-داروهایســایکوتروپمثــلآرامبخشها،ضدافســردگیها
نارکوتیکهایاهیپنوتیکها1

-درمانباانسولین

1.توجهبهایننکتهمهماستکهتصمیمگیریبراساسدارویمصرفی،بایدباتوجهبهنوعوظایفمحولهباشد.
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شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو ـ ارگان

ـهرگونــهبیماریخونیکــهباانجامایمــنوظایففرددرخون و سیستم خونساز
تداخلباشد.

-لنفومغیرهوچکین،بهویژهحیندرمان
-لوسمی،مگردربهبودیکامل

-ترومبوسیتوپنیشدید
-هموفیلیودیگراختالالتهموراژیک

-درحینشیمیدرمانییاهردرمانایمونوساپرسیودیگر
ـsuppressionImmuno

-لنفــومهوچکین)درصورتیکــهعارضهداربودهو
درمانآننیزمشکلسازباشد(

-پلیسایتمیثانویه
-آنمیشدید

سیستم گوارش

ـکولیکهایصفراویراجعه،کولهسیستیت
-آبسهپریآنالتازماندرمانکامل

-کالنژیتپیشازدرمانکامل
-IBD)کولیتاولسرووبیماریکرون(

-هرنیفمورالیااینگوینال
-سینوسپیلونیدالفعال

-عملهایجراحیمهمدرسهماهگذشته
-بیاختیاریدردفعمدفوعبههرعلت

ـerosiongastricAcuteتاقبلازدرمانکامل
ـهرنیدیافراگماتیک

GERDگاستریت،ازوفاژیتو-
Pepticulcer -

-همورئید،فیستولیافیشرآنال
-کولهلیتیازیس

-Stoma

-هپاتیتمزمنودیگراختــالالتمزمنکبدیبهویژهاگرکبد وپانکراس
عارضهدارشدهباشد)مثلآسیتیاواریسمری(

-پانکراتیتمزمنیاراجعه

-بیماریهایعالمتداردیگرکبدیبهجزمواردذکر
شدهدرکنترااندیکاسیونمطلق

-دیابتوابستهبهانسولینغدد
-شواهدکنترلضعیفدیابتباداروهایخوراکی

ـبیماریهــایفعــالیــاکنترلنشــدههیپوفیــز،تیروئید،
پاراتیروئیدیاآدرنال

ـهیپوگلیسمیعالمتدار

-NIDDMکهباقرصدرمانمیشــوند)پیگیری
مرتبدراینافرادضروریاست(

1)BMIچاقیشدید)40≥-
کرومگالی -آ

درمواردیکهچاقیباعثعدمتحملفعالیتوتحرکشدهوبرسالمتعمومیفردتاثیرگذاشتهباشد.
ً
1.خصوصا



145 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاوموعهملوعات دوتانیاو لوحللحلللوددددددددوننید ل و لصلصاحو لوعلادوتسد

شرایط و موارد پزشکی محدودکننده ادامه کارعضو – ارگان

یک نورولوژ

TIAوCVAـسابقهبیماریعروقیمغزشامل
-هرگونهاختاللبارزحسییاحرکتیحادیامزمن

-هرگونهســابقهصرع)البتهدرمشاغلایمنوکمخطربهشرطیکهدر
سهســالاخیربدوندرمان،حملهنداشــتهوبراساسنظرتخصصی،

ریسکحملهمجددکمباشد،میتوانخطرراپذیرفت(
-اختاللهشیاری

-نارکولپسییااختالالتشدیدخواب
-میگرنیاسردردهایشدیدمکرروغیرقابلتحمل

-ترومابهسرهمراهباسندرمConcussionدرسهماهگذشته
-سرگیجههایراجعهوفعال

-بیماریهــایDemyelinatingیــاcordSpinalکهباانجامایمن
وظایفشغلیدرتداخلباشد.

Significantnerveentrapmentsyndromeـ

روانی

-بیماریهایسایکوتیکشاملاسکیزوفرنی،پارانوئیدوبیماریخلقی
دوقطبیماژور

-افسردگیماژوردرماننشده،راجعهیاغیرقابلکنترل
-بیماریهایاضطرابیناتوانکنندهشــاملبیماریاضطرابیژنرالیزه،

بیماریپانیک،فوبیا،compulsiveObsessive
-بیماریهایشخصیتیهمراهبااختاللقابلتوجهدرروابطبینفردی

ازجملهشخصیتآنتیسوشیالوBorderline
-سوءاستفادهازموادویادارو

-درمــوردبیماریهایســایکوتیک،اگر
فردبهبودیکاملداشتهباشد،دارونگیرد
وحداقلیکسالبیعالمتباشد،ممکن

استمناسبدرنظرگرفتهشود.
ـdisorderAdjustment
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