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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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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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دستورالعملنحوهانجاممعایناتپزشکیوصدورصالحیتپزشکیدرغواصانصنعتنفت8
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دستورالعملنحوهانجاموتفسیرادیومتریدرمعایناتطبصنعتیکارکنانصنعتنفت19

راهنمایانجاموتفسیراسپیرومتریدرمعایناتکارکنانصنعتنفت20
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دستورالعملنحوهارزیابیشاخصهایغیبتازکاردرصنعتنفت24
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 ▪ 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 برای کار در ارتفاع

WI-23-01-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضر توســط شــورای تخصصی طــب  صنعتی 
در   HSE و  کار  ســامت  واحــد  در  کار  طــب  متخصصیــن  و 
خصــوص اســتانداردها و روش ارزیابــی پزشــکی بــرای کار در 
ارتفــاع در صنعــت نفت تدوین شــده و کلیه 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: 1390 

شماره بازنگری:  یک

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400



186 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

مقدمه:
کاردرارتفاع)بیشازیک متر ازســطحزمین(یکیازفعالیتهایرایجدرصنعتنفتمیباشدکهممکناستبهصورت

روزانهیاموردی)مانندتعمیراتیابازرســی(انجامشــود.افرادیکهبرایکاردرارتفاعانتخابمیشــوندبایدازقابلیتهای

جسمانیووضعیتسالمتیمناسبیبرخوردارباشندتابتوانندضمنانجامایمنوظایفشان،دچارحوادثناگواریمانندسقوط

ازارتفاعنشــوند.بههمیندلیلکلیهافرادیکهقراراســتدرارتفاعکارکنندبایدتحتانجاممعایناتپزشکیمخصوصقرار

گیرندوازنظرپزشــکیاجازهانجامکاردریافتکنند.بنابراینپزشــکانصنعتیبایدبانحوهانجاممعایناتپزشکیبرایکاردر

ارتفاعکامالآشنابودهومواردپزشکیمنعکاردرارتفاعرابهخوبیبشناسند.

ازاینروشــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکاربهمنظورآشــناییپزشــکانصنعتیبــانحوهانجاممعاینات

پزشــکیوتاییدصالحیتبرایکاردرارتفاع،ایندستورالعملراتهیهنمودهاست.درایندستورالعملحداقلالزاماتموردنیاز

برایانجاممعایناتپزشــکیدرکاردرارتفاعبیانشــدهومراکزطبصنعتیرادرنحوهصحیحانجامایننوعمعایناتکمک

خواهدکرد.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرنحوهانجاممعایناتپزشکیکاردرارتفاع

دامنه: کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:
1- Working at Height, Health & Safety Performance Standards, Plymouth City Council, 2008
2- Working at Height on Restricted High Places, MoD Health & Safety Handbook, Vol 3, Chapter 7, 2009
3- Tower Climbers (Mandatory Medical Examination Program Guide), Occupational Medicine Program Handbook, 

US Department of the Interior, 2010
4- Statement of Medical Condition, Central Height Safety , 2003
5- Guidance Note for competence and general fitness requirements to work on roofs, 2012 (Advisory Committee 

for Roof safety, best practice guide)
6- Medical fitness to work wind turbines: Guidnece for near offshore and land based projects, 2013
7- Medical fitness to operate Construction plant, Good Practice Guide, 2013



187 نادلوصاردوتادخووت لحو الصلل وتانیاوموعهملوعات دوتانیاومنو وحللو لوولاسلد

قواعد کلی:
1 کلیهمراکزطبصنعتیمیبایســتیکفرآیندوبرنامهمدونجهتانجاممعایناتپزشــکیبرایکارکنانیکهدرارتفاع.

کارمیکنندوبارعایتاصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

2 معایناتپزشکیبرایکاردرارتفاعبهچندصورتانجاممیشود:.

الف.بهصورتدورهایدرکارکنانیکهبهطورمکرریاروزانهدرارتفاعکارمیکنند)معایناتساالنه(

ب.بهصورتموردیوجهتصدورPermitMedicalبرایکارکنانیکهبهصورتموردیوموقتقراراســتدرارتفاعکار

کنند.

توانایی های جسمانی مورد نیاز برای کار در ارتفاع:
افرادی که در ارتفاع کار می کنند باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

1( توانایی عضالنی اسکلتی مناسب برای باال رفتن از نردبان یا پله را داشته باشند. )قدرت عضالنی مناسب در 
اندام های فوقانی و تحتانی، تعادل مناسب وحرکات طبیعی مناسب(

2( توان هوازی مناسبی داشته باشند. )توصیه می شود توان هوازی معادل METs 11 داشته باشند(
3( خطر Sudden Incapacitation )از دست رفتن ناگهانی هوشیاری یا تعادل( وجود نداشته باشد.

4( از سالمت روان مناسب برخوردار باشند.
5( از قدرت بینایی و شنوایی قابل قبولی به شرح زیر برخوردار باشند:

تدیددوردوچشمیبدوناصالححداقل2/10وبااصالححداقل7/10باشد.
ّ
-حد

-تکچشمنباشد.

-میدانبیناییحداقل70درجهدرمحورافقیدرهردوچشم)140درجهدوچشمی(داشتهباشد.

-میانگینآستانههایشنواییازفرکانسهای500تا3000هرتزدرهردوگوشاز40دسیبلبیشترنباشد.

نحوه انجام معاینات پزشکی برای کار در ارتفاع:
درمعایناتپزشــکیبرایکاردرارتفاعبایدتوجهویژهایبهسیســتمقلبیعروقی،نورولوژیک،عضالنیاسکلتیوسیستم

تعادلیشود.

برایناســاسمحتوایمعایناتپزشکیبرایکاردرارتفاعدرشــرححال،معاینهفیزیکیوآزمایشاتوپاراکلینیکشامل

مواردزیرمیباشد:

شرح حال:
مهمترینمواردیکهپزشکصنعتیبایددرشرححالبهآنهاتوجهکندشاملمواردزیرهستند:

مصرفداروهایخوابآورسابقهصرعیاتشنج

دیابتوابستهبهانسولینسابقهسرگیجه،سنکوپیاعدمتعادل

هیپرتانسیونعالئمدردیاسوزشقفسهسینهدرفعالیت

ترسبیمارگونهازارتفاعتپشقلبدرفعالیتیااستراحت

سابقهبیماریهایاعصابوروانتنگینفسدرفعالیتیااستراحت

سابقهبیماریهایریویسابقهبیماریقلبییاعروقی
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معاینه فیزیکی:
مهمترینمواردیکهدرمعاینهفیزیکیبایدبهآنهاتوجهکردشاملمواردزیرهستند:

1 . BMI و )BPعالئمحیاتی)بهویژه

2 معاینهکاملقلبوعروق)سمعقلب،بررسیریتموتعدادضربان،نبضهایمحیطیدراندامهایفوقانیوتحتانی(.

3 معاینهعضالنیاســکلتی)بررسیقدرتعضالنیپروگزیمالودیســتالدراندامفوقانیوتحتانی،آمپوتاسیونانگشتانیا.

اندامها،محدودهحرکتیمفاصل(

4 معاینهریه.

5 معاینهنورولوژیکبهویژهتستهایتعادلوGait.

 معاینهکاملبینایی)حداقلشاملدیددورودیدمحیطی،دیدرنگودیدنزدیک(6.

آزمایشات و پاراکلینیک:
درکلیهافرادیکهکاردرارتفاعدارند)موردییامکرر(،انجامنوارقلب)ECG(وادیومتریدرهرســنیضروریاســت.

سایرتستهاماننداسپیرومتری،تستورزشبستهبهسایرعواملزیانآورشغلیویابهتشخیصپزشکانجامشود.

شرایط پزشکی محدود کننده برای کار در ارتفاع:
مهمترینشرایطپزشکیمحدودکنندهبرایکاردرارتفاعشاملمواردزیرمیباشند:

1 سابقهصرعوتشنج)صرعکنترلشدهتحتدرمانباتاییدواجازهمتخصصمغزواعصابومتخصصطبکارممکناستبرای.

کاردرارتفاعتاییدشود(

2 سابقهسرگیجهوعدمتعادلوبیماریهایینظیرمنیر.

3 فشارخونباالوکنترلنشده)فشارخونسیستولیک180وبیشترویافشارخوندیاستولیک100وبیشتر(.

4 دیابتوابســتهبهانســولین)دیابتکنترلشدهباتاییدواجازهمتخصصغددومتخصصطبکارممکناستبرایکاردرارتفاع.

تاییدشود(

5 ترسبیمارگونهازارتفاع)تشخیصاینبیماریبایدبهتاییدروانپزشکبرسد(.

6 مصرفداروهایخوابآور.

7 بیماریهایروانپزشکیشدید)مانندافسردگیشدید،اسکیزوفرنی،...(.

8 بیماریهایریویشدید)کهبرفعالیتبدنیوباالرفتنازارتفاعتداخلکند(.

9 آریتمیهایخطرناکقلبیوبیماریهایقلبیعروقِیriskHigh.

10 بیماریهایعضالنیاسکلتیونورولوژیک)کهبرقدرتعضالنیوتحرکوباالرفتنازارتفاعویاتعادلتاثیرمنفیگذارد(.

11 چاقیشدید)BMIبیشاز40(.

12 اختاللبینایی)دیددوریادیدمحیطی(خارجازاستانداردهایتعریفشده.

13 تکچشمی)بهویژهزمانیکهباکاهشمیدانبیناییواختاللدیدعمقهمراهباشد(.

14 کاهششنواییخارجازاستانداردهایتعریفشده..


