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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
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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 شناسایی، گزارش دهی و ثبت
 بیماری های شغلی در صنعت نفت

WI-13-02-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضر توســط شــورای تخصصی طب  صنعتی و 
متخصصیــن طــب کار در واحد ســامت کار و HSE در خصوص 
روش اجرایــی نحوه شناســایی اولیه و گزارش دهــی بیماری های 
شــغلی 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: 1385 

شماره بازنگری:  دو

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400
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مقدمه:
شناســایی،گزارشدهیوثبتمواردبیماریهایشــغلییکیازمحورهایاصلیدرسیستمسالمتکاروازفعالیتهای

اصلیمراکزطبصنعتیبهشــمارمیرود.درواقعبســیاریازفعالیتهاییکهدرسیســتمسالمتکارانجاممیشودباهدف

پیشگیریازایجادیاممانعتازپیشرفتبیماریهایشغلیمیباشد.شناساییوگزارشدهیبیماریهایشغلیباعثتشخیص

زودهنگاموبهموقعاینبیماریهاشــدهودرنتیجهبااعمالاقداماتکنترلیالزموپیشــگیرانهباعثممانعتازپیشــرفتاین

بیماریهابهســویمراحلپیشرفتهوناتوانکنندهخواهدشدودرنتیجهمواردبیماریهایشغلیمشمولغرامتبهطورموثری

کاهشخواهدیافت.همچنینمحاسبهشاخصهایساالنهمربوطبهبروزبیماریهایشغلیکهبراساسمجموعمواردشناسایی

شدهازبیماریهایشغلیجدیدسنجشمیشوند)مانندTROIF(،نشانهمهمیازمیزاندستیابیفعالیتهایسیستمسالمت

کاربهاهدافپیشگیرانهخودمیباشد.

بههمیندلیلشــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصینطبکاربهمنظوردســتیابیبهاهدافشناســایی،گزارشدهی

وثبتبیماریهایشــغلی،ایندســتورالعملرابهعنوانراهنماییدرخصوصنحوهشناسایی،گزارشدهیوثبتبیماریهای

شغلیدرصنعتنفتتهیهنمودهاست.

درایندســتورالعملحداقلالزاماتموردنیازجهتشناسایی،گزارشدهیوثبتبیماریهایشغلیدرصنعتنفتبیان

شدهومراکزطبصنعتیرادرنحوهبرنامهریزیواجرایاینمحورمهمکمکخواهدنمود.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرشناساییوثبتبیماریهایشغلیدرصنعتنفت

دامنه: کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهصنعتنفت

منابع:

1- Occupational injuries and illnesses recording & reporting requirements, OSHA, 2002

2- Recording & notification of occupational accidents & diseases, ILO, 1996

3- Methods & systems used to measure and monitor occupational disease & injuries, National occupational health 

& safety advisory committee (NOHSAC), New Zealand, 2005

4- Recognizing & preventing occupational diseases; strategies & recommendations from Canadians, Canadian 

center for occupational health & safety, 2005
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قواعد کلی:
1 کلیهمراکزطبصنعتیمیبایســتفرآیندشناســاییوگزارشدهیبیماریهایشــغلیدرصنعتنفت)صفحه264(را.

جهتشناساییوگزارشدهیوثبتاینبیماریهاوبارعایتاصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملاجرانمایند.

*درمناطقیکهمتخصصطبکاروجوددارد،اجرایمسیر)1(فرآیندشناساییوگزارشدهیبیماریهایشغلیدرصنعت

نفت)صفحه264(الزامیاست.

2 ایندســتورالعملدرراستایاجراییکیازالزاماتسیستمHealthOccupationalوبهمنظورشناسایی،گزارشدهیوثبت.

بیماریهایشغلیصنعتنفتتدوینشدهاست.

3 دامنهشمولایندستورالعمل،کلیهکارکنانرسمیوقراردادمستقیمصنایعنفت،گازوپتروشیمیمیباشدوشاملنیروهای.

پیمانکارنمیشود.

4 بهموجبایندســتورالعمل،شناســایی،گزارشدهیوثبتبیماریهایشــغلیبهترتیببراساس“فهرستبیماریهای.

قابلگزارش”،“جدولراهنمایشناســاییبیماریهایشــغلی”و“دســتورالعملنحوهتکمیلوارسالفرمثبتوگزارش

بیماریهایشغلی”انجاممیگردد.

یف بیماری شغلی: منظورازبیماریشغلیدرصنعتنفتبیماریاستکهبافهرستبیماریهایقابلگزارش)ماده *تعر

1(منطبقبودهومعیارهایتشخیصیبیماریشغلیراطبقجدولمربوطهداشتهداشتهباشدوعالئموشواهدبیماری،بعد

از شروعبهکارفرددرصنعتنفتشروعشدهباشد.بیماریهاییکهدرفهرستماده1باشندولیعالئموشواهدبیماریدر

معایناتبدواستخدامیاقبلازآنوجودداشتهباشندبهعنوانبیماریشغلیدرصنعتنفتمحسوبنمیشوند.

اهداف شناسایی و گزارش دهی بیماری های شغلی:
1 تشخیصبیماریهایشغلیدرمراحلاولیهوممانعتازپیشرفتاینبیماریهابهسمتمراحلپیشرفتهوناتوانکننده.

2 درمانوکنترلبیماریهایشغلیقابلدرماندرمراحلاولیه.

3 محاسبهشــاخصهایمربوطبهبیماریهایشــغلی)مانندTROIFوTLOIF(بهعنوانیکیازمهمترینشاخصهای.

ارزیابیعملکرددرنظامسالمتکار

:)Reportable Occupational Diseases( ماده 1 : فهرست بیماری های شغلی قابل گزارش

فهرستبیماریهایشغلیقابلگزارشدرصنعتنفتبراساسمهمترینمواجهاتزیانآوررایجدرصنعتنفتانتخاب

واولویتبندیشدهاند.جدولزیرفهرستاینبیماریهارانشانمیدهد:

نام بیماریردیف

آسمشغلی1

کاهششنواییناشیازصوت2

درماتیتشغلی3

بیرونزدگیدیسکلومبوساکرالناشیازکار4

سندرمتونلکارپالشغلی5

کانسرشغلی)نوعکانسرمشخصشود(6

سایرموارد7
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تبصره:بیماریهایذکرشدهدرجدولفوق،حداقلبیماریهایشغلیقابلگزارشبودهوگزارشدهیوثبتآنهادرصورت

شناساییالزامیاست.سایربیماریهایشغلیکهدراینجدولنیستنددرصورتشناساییوتأییدمیتوانندگزارششوند.

ماده 2: نحوه شناسایی وتأیید بیماری های شغلی:

درصورتمطرحشــدناحتمالوجودهرکدامازبیماریهایذکرشــدهدرجدولفوقدرطیانجاممعایناتتوســطپزشکان

صنعتیضروریاستابتدابااستفادهازشرححالدقیق،معاینه،انجامتستهایپاراکلینیکتکمیلیالزمودرخواستمشاورههای

تخصصی،ابتداوجودبیماری)diagnosisClinical(رابهطورقطعیتأییدکنندوســپسبااستفادهاز”جدولراهنمایتشخیص

بیماریهایشغلی”)کهحاویمالکهاومعیارهایشناساییوگزارشدهیبیماریهایشغلیقابلگزارشدرصنعتنفتاست(

ودرصورتیکهتماممعیارهایتشخیصیبیماریشــغلیوجودداشتهباشد)معیارهایکلینیکیوپاراکلینیکیهمراهبامعیارهای

مواجهه(،فرمگزارشبیماریهایشغلیرابهطوردقیقوبراساسماده3تکمیلنمایند.

تبصره:بهمنظورتأییدوبررســیدقیقترمواجهاتزیانآورشــغلی،پزشکصنعتیموظفاســتقبلازتهیهگزارشنهایی

بیماریشــغلی،اطالعاتمربوطبهمواجهاتزیانآورمرتبطبابیماریشناســاییشدهرا)نوعمواجهه،شدتومیزانمواجههو

راهمواجههدرشــغلفعلیومشــاغلقبلی(ازکارشناسبهداشــتحرفهاییاواحدHSEطبقفرمشناسنامهشغلکتبااستعالم

نماید.کارشــناسبهداشتحرفهاییاواحدHSEنیزموظفاستحداکثرظرفمدت7روزاطالعاتدرخواستشدهراکتبا

پاسخدهند.

ماده 3: نحوه تنظیم و ارائه گزارش بیماری شغلی:

پسازتأییدقریببهیقینبیماریشــغلی)ماده2(،پزشــکصنعتییامتخصصطبکارموظفاستفرمگزارشبیماری

شغلیرابهطوردقیقوکاملدرسهنسخهتکمیلنماید.اینسهنسخهبایددارایمهروامضاءرئیسطبصنعتیباشد.یکنسخه

ازگزارشدرپروندهطبصنعتیشاغلویکنسخهدرزونکنمخصوصبیماریهایشغلیشناساییشدهدرمرکزطبصنعتی

بایگانیونگهداریمیشــود.گزارشهایجمعآوریشدههمراهبافهرســتمواردبیماریهایشغلیهر شش ماه یکبار بهواحد

ســالمتکاروHSEســازمانارســالمیگردد.درموردمناطقفاقدمتخصصطبکارضروریاستهمراهباهرفرمگزارش

بیماریهایشــغلی،نتایجتستهایتشــخیصیمرتبطبابیماریوپاسخمشاورههایتخصصیومســتنداتپزشکیمرتبطبا

بیمارینیزجهتبررسیوتأییدبهسازمانارسالگردد.درمناطقواجدمتخصصطبکارفقط ارسال فرمگزارشممهوربهمهر

متخصصطبکاروفرمفهرستبیماریهایشغلی)ممهوربهمهرمتخصصطبکار(کافیاست.

تبصره 1:  اگربیماریشــغلیبادرجهشدت2وباالترتشخیصدادهشدومواجههزیانآورمرتبطبابیماریشغلیدرحال

حاضرنیزادامهدارد،ضروریاســتدرصورتتاییدبیماریشغلیتوسطمتخصصطبکارمنطقهویاستادسازمان،پرونده

پزشکیبیمارنیزهمراهبامستنداتالزم،جهتتعیینتکلیفشغلیبهشورایعالیپزشکیارجاعگردد.

تبصره 2: اگربیماریشــغلیبااحتمالقریببهیقینتشخیصدادهشــدومواجههزیانآورمرتبطبابیماریشغلیدرحال

حاضروجودندارد)بیماریشغلیمربوطبهمواجهاتزیانآورمشاغلقبلیبیمارباشد(،فقطاجرایماده3کافیاست.
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ماده 4: نحوه بررسی و تایید نهایی گزارش بیماری های شغلی:

الف( مراکز طب صنعتی فاقد متخصص طب کار:

گزارشهایارســالشدهازمراکزطبصنعتیفاقدمتخصصطبکاربهستادسازماندرپایانهرماهدرشورایتخصصی

مربوطهمتشــکلازدونفرمتخصصطبکاربهطوردقیقبررســیشــدهودرصورتتأییدنهاییگزارشمبنیبرشغلیبودن

بیماری،ثبتوبایگانیخواهدشد.پسازبررسیتمامگزارشها،نتیجهنهاییومواردتاییدشدهبهصورتپسخوراندبهمراکز

طبصنعتیمربوطهاعالمخواهدشد.ضروریاستمواردتاییدشدهبیماریهایشغلیتوسطسازماندرنرمافزارطبصنعتی

ثبتگردند.ثبتمواردبیماریهایشغلیدرنرمافزارقبلازدریافتتأییدیهسازمانمجازنیست.

ب( مرکز طب صنعتی واجد متخصص طب کار:

دراینگونهمناطقکهمتخصصطبکاروجوددارد،ارســالمدارکمربوطهبهبیماریشــغلیجهتتأییدبهسازمانالزامی

نبودهوفقطفرمتکمیلشــدهثبتمواردتأییدشــدهبیماریهایشــغلیدرپایانهرشــشماههمراهبایکنسخهازفرمگزارش

بیماریهایناشــیازکار،جهتاطالعبهستادسازمانارسالمیگردد.ارسالفرمفهرستمواردبیماریهایشغلیونیزفرمهای

گزارشبیماریهایشــغلیازاینمناطقبدونمهــروامضاءمتخصصطبکارموردتأییدنخواهدبود.ضروریاســتموارد

گزارششدهبیماریشغلیتوسطمتخصصطبکاردرنرمافزارطبصنعتیثبتگردند.ثبتمواردبیماریهایشغلیدرنرم

افزارقبلازتأییدیهمتخصصطبکارمجازنمیباشد.

ماده 5: نگهداری سوابق و مستندات:

مراکزطبصنعتیموظفندگزارشمواردتاییدشــدهبیماریهایشــغلیمربوطبههرسالرادرفایلجداگانهدرمرکزطب

صنعتینگهدارینمایندوفهرســتکارکنانمبتالبهبیماریهایشغلیرادرپایانهرماهدرفرممخصوصبهواحدHSEجهت

اعمالاقداماتکنترلیموردنیازوســایرشــرایطتوصیهشدهارســالنمایند.همچنینضروریاستبهمنظورمحاسبهصحیح

شــاخصهایمربوطبهبیماریهایشغلیدرهرســال)TROIFوTLOIF(،آمارساالنهمواردتاییدشدهازبیماریهایشغلی

تاییدشدهنیزدرفرممخصوصثبتشدهودربایگانینگهداریشود.

نکات ضروری در تکمیل فرم گزارش بیماری های شغلی:
بهمنظوربررسیدقیقترگزارشاتارسالیبهستادسازمانجهتتایید،ضروریاستاطالعاتالزمکسبودرفرمگزارش

قیــدگردند.درجدولصفحه256حداقلاطالعاتضروریالزمجهتکمکبهتاییدبیماریشــغلیبهتفکیکبیماریهای

شغلیقابلگزارشذکرشدهاند:
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مدارک ضروری پیوستحداقل اطالعات ضروری جهت درج در فرم گزارشنام بیماری

از  ناشی  شنوایی  کاهش 

صوت

شــدتومدتمواجههفردباصدادرمشاغلفرددرصنعت

نفتبهتفکیک

ســابقهحضوردرجبهههمراهباترومایصوتی)مجاورتبا

انفجار،صدایگلولهوسایرادواتجنگی(

سابقهمصرفداروهایاتوتوکسیکهمراهباذکرنامدارو

سابقهترومایشدیدسرمنجربهاختاللهوشیاری

سابقهمننژیت،اوریون،سرخک

یکنسخهازکلیهادیوگرامهایموجوددرپروندهفرد

یکنســخهازادیوگــرامبدواســتخدامدرصورت

موجودبودن

شدتومدتمواجههفردباعواملتنفسیآسموژندرمشاغلآسم شغلی

فرددرصنعتنفتبهتفکیک

شکایاتتنفســیفرد)تنگینفسفعالیتییاحملهای،تنگی

نفسیاسرفهشبانه،،خسخس،عالئمتنفسیدرمحیطکار(

تاریخشروععالئمتنفسی

سابقهفامیلیآسمدروابستگاندرجهیک

سابقهآسمدرکودکی

تغییراتعالیمدرمحیطکارودرتعطیالتومرخصی

تغییراتعالیمدرطولشیفتکاری

یکنسخهازکلیهاسپیرومتریهایموجوددرپرونده

یکنسخهازتستبرونکودیالتور

یکنســخهازاســپیرومتریابتداوانتهایشیفتیا

اسپیرومتریابتداوانتهایهفتهکاری

تاییدیهمتخصصریهازوجودقطعیآسمدرفرد

بین  دیسک  زدگی  بیرون 

مهره ای لومبوساکرال

شــدتومدتمواجههفردباعواملارگونومیکایجادکننده

کمردرددرمشاغلفرددرصنعتنفتبهتفکیک

تاریخشروععالئمکمردرد

یکنسخهازMRIلومبوساکرال

پال شــدتومدتمواجههفردباعواملارگونومیکمســببدرسندرم تونل کار

ایجادCTSدرمشاغلفرددرصنعتنفتبهتفکیک

تاریخشروععالئموشرحعالیموشکایاتفرد

نتیجهتستفالنوتینل

سابقهبیماریهاینظیردیابت،آرتریتروماتوئید،بیماریهای

تیروئید،شکستگیقبلیاســتخوانهایمچدست،چاقی)با

)BMIذکر

یکنسخهازگزارشNCV/EMG

ذکرنوععواملشیمیاییمســببدرماتیتدرمشاغلفرددردرماتیت شغلی

صنعتنفتبهتفکیک

تاریخشروععالئمدرماتیتدرفرد

تغییراتعالئمدرطولهفتهکاریوتعطیالتومرخصی

یکنسخهازتاییدیهمتخصصپوستمبنیبروجود

قطعیدرماتیت
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FO-23-00-OM

فرم گزارش بیماری های ناشی از کار

بهداشتودرمانصنعتنفت...............مرکزسالمتکار.......................تاریخ:...................

مشخصات فردی 

نامشرکت:عنوانشغل:شمارهپرسنلی:نامونامخانوادگی:

سن:سیگار)پاکتدرسال(:تلفنتماس:نامواحد:

گزارش متخصص طب کار/ پزشک صنعتی : 

نامبیماریشغلیاحتمالی:
  تاریخاولینزمانتشخیصبیماری:

شرحکوتاهیازبیماریونحوهمواجههباعواملزیانآورشغلی:


مهروامضاء

  در ایجاد بیماری دخالت دارند :     
ً
یان آور محیط کار که احتماال عوامل ز

یان آورعنوان شغل میزان )شدت( مواجهه با نام عامل ز

یان آور عامل ز

مدت زمان مواجهه )ساعت(

در یک شیفت کاری

مدت مواجهه

)ماه / سال(

محل مواجهه
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یه متخصص طب کار :  نظر

گزارشبیماری:



™مشاورهتخصصی™                  ارجاعبهکمیسیونپزشکی ™اقداماتپاراکلینیکی اقدامدرخواستی:

مهروامضاء         

□بلی)تعدادروزاستعالجی...(  □خیر آیابیماریشغلیمنجربهاستعالجیشدهاست؟

یه نهایی :  نظر

تشخیص بیماری : 

میزان شدت بیماری گزارش شده : 

1-اختاللسالمتیخفیفکهتأثیریدرعملکردشغلیندارد)بدونمحدودیتشغلی(
2-اختاللسالمتیجزئیکهدرعملکردشغلیتأثیرگذاشتهاست)محدودیتشغلیموقت(

3-اختاللسالمتیمهمکهمنجربهمحدودیتشغلیدائم ویاکاهشکارائیجزئی دائم شدهاست
4-کاهشکارائیکلیودائم

5-فوت
  

مهروامضاءرئیسسالمتکار    مهروامضاءمتخصصطبکار/پزشکصنعتی
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فرم ثبت موارد تایید شده بیماری های شغلی شناسایی شده در سال ......
نام مرکز طب صنعتی:                                      نام مجتمع/پاالیشگاه:                                         سال:

نام ونام خانوادگیردیف
شماره 

پرسنلی
عنوان شغل

یخ  تار

شناسایی

نام بیماری 

شغلی

ارگان 

مبتال

مورد استفاده از استعالجی

قدیمی

مورد 

جدید خیربلی

تاریختنظیمفرم:مهروامضاءمتخصصطبکاررییسمرکزسالمتکار

*منظورازموردجدیدیعنیاینکهبیماریشــغلیشناســاییشدهدرسالجاریایجادشدهباشد.مواردیازبیماریهایشغلیکهطبقمدارکومستنداتدر

سالهایقبلایجادشده،ولیدرسالجاریشناساییشدهاندموردجدید)بهروز(محسوبنمیشوند.

FO-24-00-OM
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جدول معیارهای تشخیصی بیماری های شغلی

نام بیماری
حداکثر مدت 

مسئولیت

حداقل مدت 

مواجهه
نوع عامل ایجاد کننده

آسم:
*توجهشودتشخیصآسمشغلیدردومرحلهانجاممیشود:

مرحله1:تشخیصآسم،براساسوجودنظرمتخصصیاوجود
عالیمبالینیآســمبههمراهتســتبرونکودیالتوریامتاکولین

مثبت
منظورازتســتبرونکودیالتورمثبت،افزایشحداقل12%در
FEV1یاFVCاســتبهشرطیکهFEV1حداقل200میلی

لیترافزایشیافتهباشد.
مرحله2:تشــخیصشغلیبودنآســم:عالئمفردبهوضوحدر
روزهایمواجههنســبتبهروزهایبدونمواجههتشــدیدشود
یاPEFنشانگربیشــتربودنعالئمدرروزهایمواجههباشدیا
اســپیرومتریدرروزمواجهه،درانتهایشــیفتکاریحداقل

%10،نسبتبهابتدایشیفتافتداشتهباشد.
توضیــح:ارســالکپــیازتاییدیــهآســمتوســطمتخصص،
اسپیرومتریهایانجامشدهموجوددرپرونده،اسپیرومتریقبل
وبعدازبرونکودیالتورواســپیرومتریابتداوانتهایشیفتبه
همراهگزارشالزامیاست)درمناطقفاقدمتخصصطبکار(.

آلدئیدها)مثلفرمالدئید(یکماه7روز
کریالت آ

ایزوسیانات
اتیلناکساید

فورفورال
غباراتچوب

آمینها)مانندآتانولآمینوکلرآمین(
کلرهگزیدین
گلیکولها

نیکل،کروم،کبالت
هگزاکلروفن
هیدراالزین
هیدروکینون

وانادیومپنتاکساید
اسیدها)مثلاسیدسولفوریک(

فیومهایجوشکاری
(H2S، SO2، O3)آالیندههایهوا

درماتیت:

تشخیصدرماتیتبراســاسوجوددومعیارتشخیصوتایید
متخصصپوســتوتشــدیدعالئمدرحیــنروزهایکاریو

تخفیفیابهبودعالئمدرمرخصیهاوتعطیالتاست.

آفتکشهایکماه15روز
استونیتریل

اسیدهاوقلیاها
کریالت–متاکریالت آ

آلدئیدها
الکلها
آمینها

ایزوسیانات
دترژانتهاوشویندهها

دیمتیلسولفامید،دیمتیلفرمامید
رزینها
سیتورام

حاللها)ترکیباتنفتی،اتو،اســتنو
استر(

فورفورال
گلیکولها

نیکل،کروم،کبالت
هیدروکربنهایپلیآروماتیک

سیمان
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نام بیماری
حداکثر مدت 

مسئولیت

حداقل مدت 

مواجهه
نوع عامل ایجاد کننده

5سال40سالسرطانریه)تشخیصبراساسگزارشپاتولوژیوبیوپسی(
آرسنیک

پلیسیکلیکآروماتیکهیدروکربنها
)PAH(مثلقیر،قطرانو...

آزبست
نیکل
کروم

سیلیس
رادون

)BCME(بیسکلرومتیلاتر

5سال40سالسرطانپوست)تشخیصبراساسگزارشپاتولوژیوبیوپسی(
آرسنیک
کروم

اشعهیونیزان
پلیسیکلیکآروماتیکهیدروکربنها
)PAH(مثلقیر،قطران،دودهو...

سرطانســینوسهایپارانازال)تشخیصبراســاسگزارشپاتولوژیو

بیوپسی(

5سال40سال
کروم
نیکل

غباراتچوب
فرمالدئید

5سال40سالمزوتلیوم)تشخیصبراساسگزارشپاتولوژیوبیوپسی(
آزبست

5سال30سالسرطانمثانه)تشخیصبراساسگزارشپاتولوژیوبیوپسی(
پلــی آروماتیــک هیدروکربنهــای
آروماتیــک آمینهــای ســیکلیک،
)بهویــژهاورامیــن،آمینوبــیفنیلو

بنزیدینونفتاالمین(

ســرطانکبد)آنژیوســارکوم()تشخیصبراســاسگزارشپاتولوژیو

بیوپسی(

5سال30سال
آرسنیک

مونومروینیلکلراید

)BMAیاBMA1سال15ساللوسمی)تشخیصبراساسنتیجه
اتیلناکساید
3-1بوتادین
اشعهیونیزان

بنزن
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نام بیماری
حداکثر مدت 

مسئولیت

حداقل مدت 

مواجهه
نوع عامل ایجاد کننده

کاهششنواییناشیازصوت(NIHL):

:ACوجودیافتههایزیردرادیوگرام
1-کاهششــنواییازنــوعhigh-toneبهصــورتدوطرفه

)متقارنیانامتقارن(
2-وجــودNotchدرهرکــدامازفرکانسهــای3یا4یا6
کیلوهرتزبهصورتدوطرفه)متقارنیاحداکثر15دســیبل

عدمتقارن(وباعمقبیشاز25دسیبل.
NIHLباوجودمعیارهای)1و2(ویا)2بتنهایی(تشخیص

دادهمیشود.

توجه: 
1-درتمامــیافرادیکهمعیارهایاولیهNIHL رادرادیوگرام
ACدارندبایدادیومتری حداقل48ســاعتپسازدوریاز
مراجعهباصــدایغیرمجازانجامگــرددودرصورتپایدار
بودنمعیارهایادیوگرامووجــودمعیارهایمواجهه،گزارش

بیماریثبتشود.
2-ارسالکپیازکلیهادیوگرامهایموجوددرپروندهبههمراه

گزارشالزامیاست.

تمامیمشــاغلیکهســروصدادریکماهیکسال
محیطآنبیشاز85dBAباشددر

8ساعتومعادلآنمیباشد.
کلیهمشــاغلیکهبراساسمنطقپر
سروصداهستندمانندپرسکارییا

سندبالست

سندرمتونلکارپ:

وجودبیماریباEMG/NCVتاییدشدهباشد.

توضیح: ارسالکپیازنتیجهEMG/NCVبههمراهگزارش
الزامیاست.

بیماریهــایهمــراهماننــددیابــت،آرتریــتروماتوئید،
هیپوتیروئیدیوســابقهشکستگیمچدستبررسیوردشده

باشند.

وجودحداقلیکــیازمواردزیردریکسال30روز
شغلفرد:

استفادهمکررازهرگونهابزاردستی
بهویژههمراهبااعمالنیرو

هرگونهکارتکراریدســتیبهویژهبا
اعمالنیرو

کارباوسایلارتعاشــی)دریل،فرز
کاریو...(

وضعیتنامناسبدستهابهطورثابت
درحینکار

مهمترینمشــاغل:کاربــرانکامپیوتر،
مکانیک تاسیســات، تعمیــرکاران،
و کاران لحیــم دندانپزشــکان، ها،

مونتاژکاران
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نام بیماری
حداکثر مدت 

مسئولیت

حداقل مدت 

مواجهه
نوع عامل ایجاد کننده

: S1-L1هرنیدیسکالدرفاصله
تاییدتشخیصبراساسیافتههایMRIضروریاست.

توضیح:ارســالکپیازگزارشMRIبههمراهگزارشالزامی
است.

-مشاغلیکهدرآنبلندکردنوحمل2سال6ماه
بارســنگین)بیــشاز15کلیوگرم(به
صــورتتکرارشــوندهوجودداشــته

باشد.
مشــاغلیکــهدرآنفردبــاارتعاش
تمامبدنمواجههداشــتهباشد.مانند
اتوبــوس،کامیون،جرثقیل، رانندگان

لیفتتراک...

1-درصورتیکهتشخیصیکیازبیماریهایفوقمسجلشود.ولیشرایطموجوددردیگرستونهابهصورتکاملوجود

نداشــتهباشد)بهعنوانمثالفاصلهزمانیباآخرینروزمواجههبیشازمدتمسئولیتذکرشدهدرجدولباشدیاعاملایجاد

کنندهایکهبراساسنظرگزارشکنندهمیتواندآنبیماریراایجادکنددرلیستجدولنباشد(.

کماکانمیتوانوحتیبهتراستبیماریراگزارشنمود،ولیدرفرمگزارشبیماریذکرشود:"فاقد کلیه شرایط جدول"

2–منظوراز»مدتمســئولیت«حداکثرزمانقابلقبولبینآخرینروزمواجههواولینروزتشخیصاست.بهعنوانمثال

برایفردیکهمبتالبهســرطانریهباشد،اولینزمانتشــخیصبراساسمدارکموجود،فروردین1380است،ولیآخرینبار

درســال1350باآزبستمواجههداشتهاســت.اینفاصلهبرابر30سالمیباشدکهاز35سالجدولکمتراست.لذاپذیرفته

میشــود.درواقعفاصلهزمانیبینآخرینروزمواجههواولینروزتشــخیصنبایدازعددذکرشــدهدرجدولســتونمدت

مسئولیتبیشترشود.

3–منظورازحداقلمدتمواجهه،حداقلزمانیاستکهفردبایدباآنعاملمواجههداشتهباشد.
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شواهدوجودهرکدامازبیماریهایشغلیموجوددرلیست)صفحه253و256(

پزشکصنعتی

مشاورهبامتخصصمرتبطوتکمیلمدارکومستندات
الزمبرایتشخیصبیماری

پزشکصنعتی

مشاورهوارجاعپروندهبهمتخصصطبکار
پزشکصنعتی

بررسیدقیقبیماریوتعیینشغلییاغیرشغلیبودنآن
بااستنادبهمعیارهایتشخیصیبیماریهایشغلی

متخصصطبکار

ارسالپاسخمشاورهو
ثبتدرپرونده

متخصصطبکار

اظهارنظرنهاییپرونده
پزشکصنعتی

تکمیلفرمگزارشبیماریهایشغلیوبازگانیدر
زونکنمخصوصهمراهبامدارکومستنداتو
ثبتبیماریدرنرمافزارطبصنعتیوثبتدرفرم

مخصوص
متخصصطبکار

انجامفرآینداظهارنظرنهاییومحدودیتشغلیو
ارائهپاسخمشاورهدرصورتنیاز

متخصصطبکار

بایگانیفرمهایگزارشتأییدشدهدرزونکنمخصوص
ثبتمواردتأییدشدهدرنرمافزارطبصنعتی

پزشکصنعتی

انجامفرآینداظهارنظرنهاییومحدودیتشغلیو
ارجاعبهکمیسیونهایپزشکیدرصورتنیاز

پزشکصنعتی

ارساللیستبیماریهایشغلیبامهروامضاءبه
ستادسازمانهرششماهیکبار

متخصصطبکار-مرکزسالمتکار

فرآیند شناسایی و گزارش دهی بیماریهای شغلی در صنعت نفت

بلی 12

بلی

بلی

خیر

خیر

خیر

آیامتخصصطبکاردرمنطقهوجوددارد؟

آیابیماریشغلیموردتاییداست؟

آیامعیارهایتشخیصبیماریشغلیوجوددارد؟

اجرایماده2دستورالعمل)صفحه254(

اجرایماده3دستورالعمل
)صفحه254(

دریافتتأییدیهازسازمان


