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تمامیحقوقاثربرایسازمان بهداشت و درمان صنعت نفتمحفوظاست.

تهران،خیابانکریمخانزند،خیابانبهآفرین،شماره27،سازمانبهداشتودرمانصنعتنفت)ساختمانشماره1(
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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
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راهنمای شاخص های سالمت کارکنان صنعت نفت

راهنمایشــاخصهایسالمتکارکنانصنعتنفتکهپسازصرفساعتهامطالعاتکارشناسیدرقالبجلساتمتعدد

کمیتهتخصصیبهداشــتصنعتی/کاروزارتنفتتهیهوتدوینگردیدهاســتدرهفتادوچهارمینجلســهکمیتهتخصصی

بهداشــتصنعتی/کاروزارتنفتمورخ89/9/17موردتأییدنهاییقرارگرفتودرچهلوســومینجلســهشورایهماهنگی

HSE-MSوزارتنفتنیزبهتصویباعضایمحترمشورارسیدوجهتاجرادرصنعتابالغگردید.

راهنمای شاخص های سالمت کارکنان صنعت نفت

تصویبکنندهتهیهکنندهتاریخبازنگریشمارهبازنگریشمارهراهنما

شورایهماهنگینظاممدیریتHSEکمیتهتخصصیبهداشتکار/صنعتی1389/9/17یک860610112

کمیته بهداشت صنعتی/کار وزارت نفت

سازمانبهداشتودرمانصنعت
شرکتملینفتوزارتنفتنفت

شرکتملی
پاالیشوپخش

شرکتملی
گاز

شرکتملیصنایع
پتروشیمی

دبیرکمیتهرئیسکمیته
مانداناآقابیگیامیرغفاریسعیدهعندلیبمجیدمعتمدفتحمصطفیصادقپورسیدعلیموسویافشینبلوری

یست )HSE-MS( وزارت نفت یت بهداشت، ایمنی و محیط ز شورای هماهنگی نظام مدیر

وزارتنفت
شرکت
نفت

شرکتملی
پاالیشوپخش

شرکتملیگاز
شرکتملی

صنایعپتروشیمی

سازمانبهداشتو
درمان

صنعتنفت
دبیرشورارئیسشورا

افشینبلوریقدرتالهنصیریاحمدباهوشاصغررمضانیمحمدآتیار عباسزراءنژادمحمدحسیناردشیری
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مقدمه: 
بهمنظورســاماندهیوهدفمندنمودنفعالیتهایبهداشتیدرراستایاطمینانازحفظوارتقاءسطحسالمتکارکنان 

صنعتنفت،الزماســتشــاخصهایعملکردیدرحوزههایمختلِفمرتبطبابهداشــتوســالمتبهمنظورتعیینمیزان

دســتیابیبهاهدافوانعکاسعملکرداستراتژیكشــرکتهاتعیینگردند.اینشاخصهابهمنظورارزیابیوضعیتفعلیشرکت

وتعیینراهکارهایمناســببرایبهبودمســتمرمیباشدوبامقایســهآنهادرمقاطعزمانیمختلف،میتوانعملکردسیستمرا

تجزیهوتحلیلوعللافزایشویاکاهشنرخشــاخصهارابررســیکرد.همچنینبااستنادبهشاخصهایموردنظرمیتوان

حیطهآمارواطالعاتموردنیازرابرایجمعآوریوگزارشبهمدیریتمربوطهمشخصنمود.برایدستیابیبهاینهدفتعیین

شــاخصهایبهداشتدردستورکارکمیتهتخصصیبهداشتصنعتی/کاروزارتنفتقرارگرفت.بدیهیاستپسازاجرایی

شدنآنهاودرراستایبهبودمستمر،روساوکارشناسانمحترمبهداشتصنعتیوزارتنفتمیتوانندپیشنهاداتاصالحیخود

راازطریقمدیرانHSEشرکتهایاصلیبهادارهکلHSEوزارتنفتارسالنمایند.خاطرنشانمیشوداقداماتاصالحی

مرتبطدربازنگریآتیمدنظرقرارخواهدگرفت.

1. هدف:
1.تجزیهوتحلیلآمارسالمتکاردرشرکتهاوبرنامهریزیجهتبهبودروشهایجاری 

2.مقایسهعملکردهرشرکتدرمقاطعزمانیمختلفوبررسیروندبهبودمدیریتسالمتکار

3.مقایسهعملکردشرکتهاباشرکتهایمشابهومعتبرجهانی.

2. دامنه:
اینراهنمادرکلیهواحدهایستادیوعملیاتیصنعتنفتالزماالجرامیباشد.

3. مراجع:
1. Health Performance Indicators of PDO, December 2005.

2. Textbook of Occupational Medicine 3rd Edition, 1994 by; Carl Zenz MD.

3. OGP health indicators; 2003.

4. Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Threshold Limit Values (TLVs) and Biological 

Exposure Indices (BEIs), 2010.

5. Illuminating Engineering Society (IES) handbook

6.وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی؛حدودتماسشغلیعواملبیماریزا،1382.

4. وظایف و مسئولیت ها:
4-1 مدیران ارشد شرکت ها/سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت: 

وظیفهحمایتمســتمرازفعالیتهایبهداشــتیوبرنامههایپیشــگیرانهبهمنظورحصولاطمینــانازروندبهبودوکاهش

ریسکهایبهداشتیوارتقاءسطحسالمتیکارکنانرابرعهدهدارند.
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4-2 معاونت بهداشت صنعتی اداره کل HSE وزارت نفت: 
وظیفهبررسیروندبهبودسطحبهداشتوسالمتدرشرکتها،سیاستگذاریکالنوتدویناستراتژیهایالزمدرراستای

تحققاهدافپیشبینیشدهومقایسهعملکردشرکتهارابرعهدهدارد.

:HSE 4-3 مدیران
وظیفهمدیریت،هماهنگی،حمایتوگزارششاخصهایسالمتکارکنانرابهمدیرعاملشرکتاصلیوادارهکلHSE

وزارتنفتبرعهدهدارد.

 :HSE 4-4 روسای
وظیفهاجرایینمودناینراهنماوگزارششاخصهایسالمتکارکنانازطریقمدیریتارشدبهستادHSEشرکتاصلی
رابرعهدهدارند.همچنینروســایHSEموظفهستندیکنسخهازگزارششاخصهایبهداشتصنعتیرابهروسایطب

صنعتیشرکت/منطقه/طرحذیربطارسالنمایند.

:HSE 4-5 روسا و کارشناسان بهداشت صنعتی اداره
وظیفهتهیهشاخصهایبهداشتصنعتیوارزیابیشاخصهایسالمتکارکنانرابرعهدهدارند.همچنینوظیفهنظارت

برمسئولینبهداشتصنعتیپیمانکاراندرراستایارائهدقیقومستمرشاخصهایسالمتکارکنانرانیزبرعهدهدارند.

4-6 روسای طب صنعتی: 

وظایفروسایطبصنعتیعبارتنداز:

الف(شــاخصهایسالمتعمومیبایدتوســطواحدطبصنعتیهرشــرکت/منطقه/طرحاندازهگیریوارزیابیشدهو

گزارشنهاییآندراختیارروسایHSEقرارگیرد.

ب(شــاخصهایطبکاربایدتوسطواحدطبصنعتیهرشرکت/منطقه/طرحاندازهگیریوارزیابیشدهوگزارشنهایی

آندراختیارروسایHSEقرارگیرد.

ج(واحدطبصنعتیوبهداشــتکلســازمانبهداشتودرمانصنعتنفتموظفاســتگزارشنهاییشاخصهای

ســالمتعمومیوطبکاررااززیرمجموعههایســازمانیخودجمعآوریواصلآنرابهادارهکلHSEوزارتنفتویک

رونوشتازآنرابهشرکتهایاصلیوزارتنفتارسالنماید.بدیهیاستگزارشارسالیمیبایستبهتفکیکشرکتهایزیر

مجموعهشرکتاصلیباشد.

4-7 پیمانکاران: 

پیمانکارانبراســاسظوابطقانونیموجود،وظیفهدارنددرمقاطعزمانیمقررنســبتبهارائهگزارششاخصهایسالمت

کارکنانبهواحدHSEشرکتمربوطهاقدامنمایند.

5 شرح کار:
شــاخصهایســالمتکارکنانصنعتنفتبایستیدرهرواحدصنعتیتعیینوبراســاسسلسلهمراتبتعریفشدهدر

ساختارHSEبهصورتسالیانهگزارششوند.
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براساسوظایفومسئولیتهایافراد،شاخصهایسالمتمطرحشدهدراینراهنمابهدوبخشعمدهتقسیممیشوند:
5-1 شاخص های سالمت عمومی:

1( میزان شیوع بیماری هیپر تانسیون:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبههیپرتانسیوندریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریهیپرتانسیون
کارکناندرهماندورهمعین

2( میزان بروز بیماری هیپر تانسیون:

100×
مواردجدیدمبتالبههیپرتانسیوندریکدورهمعین

=میزانبروزبیماریهیپرتانسیون
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

3( میزان شیوع دیابت:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبهدیابتدریکدورهمعین

=میزانشیوعدیابت
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

4( میزان بروز دیابت:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهدیابتدریکدورهمعین

=میزانبروزدیابت
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

5( میزان شیوع هیپر لیپیدمی:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبههیپرلیپیدمیدریکدورهمعین

=میزانشیوعهیپرلیپیدمی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

6( میزان بروز هیپرلیپیدمی:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبههیپرلیپیدمیدریکدورهمعین

=میزانبروزهیپرلیپیدمی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

7( میزان شیوع بیماری اضافه وزن:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبهاضافهوزندریکدورهمعین

=میزانشیوعاضافهوزن
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین
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8( میزان بروز بیماری اضافه وزن:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهاضافهوزندریکدورهمعین

=میزانبروزاضافهوزن
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

9( میزان شیوع بیماری چاقی:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبهچاقیدریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریچاقی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

10( میزان بروز بیماری چاقی:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهچاقیدریکدورهمعین

=میزانبروزبیماریچاقی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

11( شاخص شیوع کارکنان دارای دو و یا بیشتر از فاکتور مستعد کننده بیماری قلبی:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیمکارکناندارایدویابیشازدوفاکتورمستعدکنندهبیماریقلبیدریکدورهمعین

=میزانشیوع…
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

12( شاخص بروز کارکنان دارای دو و یا بیشتر از فاکتور مستعد کننده بیماری قلبی:

100×
تعدادمواردجدیدکارکناندارایدویابیشازدوفاکتورمستعدکنندهبیماریقلبیدریکدورهمعین

=میزانبروز…
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

13( شاخص شیوع کارکنان مبتال به کاهش شنوایی:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیمکارکنانمبتالبهکاهششنواییدریکدورهمعین

=میزانشیوعکارکنانمبتالبهکاهششنوایی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

14( شاخص بروز کارکنان مبتال به کاهش شنوایی:

100×
تعدادکلمواردجدیدکارکنانمبتالبهکاهششنواییدریکدورهمعین

=میزانبروزکارکنانمبتالبهکاهششنوایی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

15(  شاخص شیوع کارکنان دارای تست تنفسی با الگوی انسدادی:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیمکارکناندارایتستتنفسیباالگویانسدادیدریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریتنفسیانسدادی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین
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16( شاخص بروز کارکنان دارای تست تنفسی با الگوی انسدادی:

100×
تعدادکلمواردجدیدکارکناندارایتستتنفسیباالگویانسدادیدریکدورهمعین

=میزانبروزبیماریتنفسیانسدادی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

17( شاخص شیوع کارکنان دارای تست تنفسی با الگوی تحدیدی:

100×
تعدادکلمواردجدیدوقدیمکارکناندارایتستتنفسیباالگویتحدیدیدریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریتنفسیتحدیدی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

18( شاخص بروز کارکنان دارای تست تنفسی با الگوی تحدیدی:

100×
تعدادکلمواردجدیدکارکناندارایتستتنفسیباالگویتحدیدیدریکدورهمعین

=میزانبروزبیماریتنفسیتحدیدی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

19( شاخص کارکنان مبتال به استرس های روانی:

100×
تعدادکلمواردکارکنانمبتالبهاسترسهایروانیدریکدورهمعین

=شاخصکارکنانمبتالبهاسترسهایروانی
متوسطتعدادکلکارکنانمعاینهشدهدرهماندوره

5-2- شاخص های سالمت شغلی

5-2-1- شاخص های بهداشت صنعتی:

20( سرانه آموزش بهداشت:

100×
تعدادکلکارکنانآموزشدیده×ساعاتآموزش

=شاخصسرانهآموزشبهداشت
متوسطتعدادکلکارکنان

21( درصد کارکنان دارای کارت سالمت معتبر:

100×
تعدادکارکناندارایکارتسالمتمعتبر

=درصدکارکناندارایکارتسالمتمعتبر
تعدادکلکارکنانیکهمیبایستیکارتسالمتدریافتکنند

22( درصد کارکنان دارای دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی:

100×
تعدادکارکناندارایدسترسیبهآبآشامیدنیسالموبهداشتی

=درصدکارکناندارایدسترسیبهآبآشامیدنیسالم
متوسطتعدادکلکارکنان
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23( درصد کارکنان در معرض صدا:

100×
تعدادکارکناندرمعرضصدایبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضصدا
متوسطتعدادکلکارکنان

24( درصد کارکنان در معرض پرتو ماوراء بنفش:

100×
تعدادکارکناندرمعرضپرتوهایفرابنفشبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضپرتوهایفرابنفش
متوسطتعدادکلکارکنان

25( درصد کارکنان در معرض پرتو مادون قرمز:

100×
تعدادکارکناندرمعرضپرتوهایمادونقرمزبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضپرتوهایمادونقرمز
متوسطتعدادکلکارکنان

26( درصد کارکنان در معرض پرتو های یونساز:

100×
تعدادکارکناندرمعرضپرتوهاییونسازبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضپرتوهاییونساز
متوسطتعدادکلکارکنان

27(  درصد کارکنان در معرض روشنایی نامناسب:

100×
تعدادکارکناندرمعرضروشنایینامناسب

=درصدکارکناندرمعرضروشنایینامناسب
توسطتعدادکلکارکنان

28( درصد کارکنان در معرض ارتعاش تمام بدن:

100×
تعدادکارکناندرمعرضارتعاشتمامبدنبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضارتعاشتمامبدن
متوسطتعدادکلکارکنان

29( درصد کارکنان در معرض ارتعاش دست-بازو:

100×
تعدادکارکناندرمعرضارتعاشدست-بازوبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضارتعاشدست-بازو
متوسطتعدادکلکارکنان

30( درصد کارکنان در معرض استرس حرارتی )سرما/ گرما(: 

100×
تعدادکارکناندرمعرضاسترسهایحرارتی)سرما/گرما(

=درصدکارکناندرمعرضاسترسحرارتی)سرما/گرما(
توسطتعدادکلکارکنان
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31( درصد کارکنان در معرض عوامل شیمیایی سرطانزا: 

100×
تعدادکارکناندرمعرضعواملشیمیاییسرطانزا

=درصدکارکناندرمعرضعواملشیمیاییسرطانزا
متوسطتعدادکلکارکنان

32 ( درصد کارکنان در معرض حالل های آلی: 

100×
تعدادکارکناندرمعرضحاللهایآلیبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضحاللهایآلی
"متوسطتعدادکلکارکنان"

33( درصد کارکنان در معرض فلزات سنگین: 

100×
تعدادکارکناندرمعرضفلزاتسنگینبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضفلزاتسنگین
متوسطتعدادکلکارکنان

34 ( درصد کارکنان در معرض اسید/ باز )مواد خورنده(:

100×
تعدادکارکناندرمعرضاسید/باز)موادخورنده(بیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضاسید/باز
متوسطتعدادکلکارکنان

یزا:  35( درصد کارکنان در معرض گرد و غبار بیمار

100×
تعدادکارکناندرمعرضگردوغباربیماریزا)بیشازحدمجاز(

=درصدکارکناندرمعرضگردوغباربیماریزا
متوسطتعدادکلکارکنان

یزا: 36( درصد کارکنان در معرض فیبرهای بیمار

100×
تعدادکارکناندرمعرضفیبرهایبیماریزا)بیشازحدمجاز(

=درصدکارکناندرمعرضفیبرهایبیماریزا
متوسطتعدادکلکارکنان

یزا:   37( درصد کارکنان در معرض گازها و بخارات بیمار

100×
تعدادکارکناندرمعرضگازهاوبخاراتبیماریزا)بیشازحدمجاز(

=درصدکارکناندرمعرضگازهاوبخاراتبیماریزا
متوسطتعدادکلکارکنان

یها، ویروس ها و قارچ ها(: یکی بیماری زا) باکتر 38( درصد کارکنان در معرض عوامل بیولوژ

100×
تعدادکارکناندرمعرضعواملبیولوژیکیبیماریزا

=درصدکارکناندرمعرضعواملبیولوژیکیبیماریزا
متوسطتعدادکلکارکنان
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یسک فاکتورهای ارگونومیکی:  39( درصد کارکنان در معرض ر

100×
تعدادکارکناندرمعرضریسکفاکتورهایارگونومیکی

=درصدکارکناندرمعرضرسکفاکتورهایارگونومیکی
متوسطتعدادکلکارکنان

40( درصد کارکنان در معرض حمل/جابجایی/بلند کردن بار بیش از حد مجاز: 

100×
تعدادکارکناندرمعرضحمل/جابجایی/بلندکردنبیشازحدمجاز

=درصدکارکناندرمعرضحملباربیشازحدمجاز
متوسطتعدادکلکارکنان

5-2-2- شاخص های طب کار:

41(  درصد پوشش معاینات دوره ای )شغلی(:

100×
تعدادکارکنانیکهمعایناتدورهایبرایآنهاانجامشدهاست

=درصدپوششمعایناتشغلی)دورهای(
تعدادکارکنانیکهبایستیمعاینهشوند

42( درصد کارکنان دارای کار مناسب:

100×
تعدادکارکناندارایکارمناسبدرمعایناتدورهای

=درصدکارکناندارایکارمناسبدرمعایناتدورهای
تعدادکلکارکنانمعاینهشده

43( درصد کارکنان دارای محدودیت شغلی:

100×
تعدادکارکناندارایمحدودیتشغلیدرمعایناتدورهای

=درصدکارکناندارایمحدودیتشغلیدرمعایناتدورهای
تعدادکلکارکنانمعاینهشده

44( درصد کارکنان دارای کار نامناسب:

100×
تعدادکارکناندارایکارنامناسبدرمعایناتدورهای

=درصدکارکناندارایکارنامناسبدرمعایناتدورهای
تعدادکلکارکنانمعاینهشده

45( میزان شیوع بیماری شغلی:

100×
تعدادمواردجدیدوقدیمبیماریشغلیدریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریشغلی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

46( میزان بروز بیماری شغلی:

100×
تعدادمواردجدیدبیماریشغلیدریکدورهمعین

=میزانبروزبیماریشغلی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری
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47( میزان شیوع بیماری کاهش شنوایی شغلی:

100×
تعدادمواردجدیدوقدیممبتالبهکاهششنواییشغلیدریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریکاهششنواییشغلی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

48(  میزان بروز بیماری کاهش شنوایی شغلی:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهکاهششنواییشغلیدریکدورهمعین

=میزانبروزبیماریکاهششنواییشغلی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

49( میزان شیوع بیماری آسم شغلی: 

100×
تعدادمواردجدیدوقدیممبتالبهآسمشغلیدریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریآسمشغلی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

50( میزان بروز بیماری آسم شغلی:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهآسمشغلیدریکدورهمعین

=میزانبروزبیماریآسمشغلی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

51( میزان شیوع درماتیت شغلی: 

100×
تعدادمواردجدیدوقدیممبتالبهدرماتیتشغلیدریکدورهمعین

=میزانشیوعبیماریدرماتیتشغلی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

52( میزان بروز درماتیت شغلی:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهدرماتیتشغلیدریکدورهمعین

=میزانبروزیدرماتیتشغلی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

53( میزان شیوع دیسک کمری ناشی از کار: 

100×
تعدادمواردجدیدوقدیممبتالبهدیسککمریناشیازکاردریکدورهمعین

=میزانشیوعدیسککمریناشیازکار
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

54( میزان بروز دیسک کمری ناشی از کار:

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهدیسککمریناشیازکاردریکدورهمعین

=میزانبروزدیسککمریناشیازکار
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری
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:)CTS( میزان شیوع سندرم تونل کارپ )55

100×
تعدادمواردجدیدوقدیممبتالبهسندرومتونلکارپدریکدورهمعین

=میزانشیوعسندرومتونلکارپ
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

:)CTS( میزان بروز سندرم تونل کارپ )56

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهسندرومتونلکارپدریکدورهمعین

=میزانبروزسندرومتونلکارپ
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

57( میزان شیوع سرطان های شغلی:

100×
تعدادمواردجدیدوقدیممبتالبهسرطانشغلیدریکدورهمعین

=میزانشیوعسرطانهایشغلی
متوسطتعدادکلکارکناندرهماندورهمعین

58( میزان بروز سرطان های شغلی: 

100×
تعدادمواردجدیدمبتالبهسرطانشغلیدریکدورهمعین

=میزانبروزسرطانهایشغلی
تعدادکلکارکنانمعاینهشده–مواردقدیمبیماری

:)TROIF( یب تکرار بیماری های شغلی قابل گزارش 59( ضر

100×
مجموعمواردجدیدبیماریهایشغلیگزارششدهدریکدورهمعین

=ضریبتکراربیماریهایشغلیقابلگزارش
جموعساعاتکاردرهماندوره

:))TLOIF یب تکرار بیماری های شغلی متلف وقت 60( ضر

100×
مجموعمواردجدیدبیماریهایشغلیدارایاستعالجیدریکدورهمعین

=ضریبتکراربیماریهایشغلیمتلفوقت
مجموعساعاتکاردرهماندوره

: )Gross Absence Rate; GAR (نرخ کلی غیبت ازکار )61

100×
مجموعروزهایغیبتاستعالجیوغیرموجهدریکدورهمعین

=رخکلیغیبتازکار
مجموعروزهایکاریدرهماندوره×متوسطتعدادکارکنان

: )Sickness Absence Rate; SAR (نرخ غیبت از کار به علت بیماری )62

100×
تعدادروزهایغیبتبهعلتبیماریگواهیداردریکدورهمعین

=نرخغیبتازکاربهعلتبیماری
مجموعروزهایکاریدرهماندوره×متوسطتعدادکارکنان

:)Unauthorized Absence Rate; UAR( نرخ غیبت از کار غیر موجه )63

100×
تعدادروزهایغیبتغیرموجهدریکدورهمعین

=نرخغیبتازکارغیرموجه
مجموعروزهایکاریدرهماندوره×متوسطتعدادکارکنان
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:)Absence frequency Rate AFR( نرخ تکرار موارد غیبت از کار )64

تعدادمواردغیبتازکار)استعالجیوغیرموجه(دریکدورهمعین
=نرختکرارمواردغیبتازکار

متوسطتعدادکارکناندرهماندورهزمانی

:)Averaged Spell Duration; ASD( مدت زمان متوسط هر دوره غیبت از کار )65

تعدادروزهایغیبتازکاربهعلتبیماریدریکدورهمعین
=مدتزمانمتوسطهردورهغیبتازکار

تعدادمواردغیبتازکاربهعلتبیماریدرهماندورهزمانی

:)Days Lost per Person; DLP ( روزهای از دست رفته به ازای هر شاغل )66

تعدادکلروزهایغیبتموجهوغیرموجهدریکدورهمعین
=عدادمواردغیبتازکاربهعلتبیماریدرهماندورهزمانی

متوسطتعدادکارکناندرهماندورهزمانی

67( درصد بیماری های شغلی خفیف:

100×
درصدبیماریهایشغلیخفیف

=درصدبیماریهایشغلیخفیف
تعدادکارکنانمعاینهشدهدرهماندوره

68( درصد بیماری های شغلی جزئی: 

100×
تعدادمواردبیماریهایشغلیجزئیدریکدورهمعین

=درصدبیماریهایشغلیجزئی
تعدادکارکنانمعاینهشدهدرهماندوره

69( درصد بیماری های شغلی مهم:

100×
تعدادمواردبیماریهایشغلیمنجربهمحدودیتشغلیدائمییاکاهشکاراییجزئیدائمدریکدورهمعین

=درصد…
تعدادکارکنانمعاینهشدهدرهماندوره

70( درصد بیماری های شغلی منجر به از کار افتادگی دائم/کلی:

100×
تعدادمواردبیماریهایشغلیبیماریهایشغلیمنجربهازکارافتادگیدائم/کلیدریکدورهمعین

=درصد…
تعدادکارکنانمعاینهشدهدرهماندوره

71( درصد بیماری های شغلی منجر به فوت:

100×
تعدادمواردبیماریهایشغلیمنجربهفوتدریکدورهمعین

=درصدبیماریهایشغلیمنجربهفوت
تعدادکارکنانمعاینهشدهدرهماندوره

نکته مهم :

خاطرنشــانمیشوداطالعاتمندرجدراینراهنماوگزارشاتمرتبطبااینشاخصها،مشمولهیچگونهغرامتینخواهد

جنبهکارشناسیخواهدداشت.
ً
بودوصرفا
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پیوست ها

پیوست الف: تشریح مختصر شاخص های سالمت

1( شاخص میزان شیوع بیماری هیپرتانسیون:

اینشــاخصبیانگرنســبتتعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبههیپرتانســیون)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهمتوسط

تعدادکلکارکناندرهماندورهمعینبودهوشــیوعاینبیماریرامشخصمینماید.اینشاخصیکیازمهمترینشاخصهای

مربوطبهمیزانشیوعریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

2( شاخص میزان بروز بیماری هیپرتانسیون:

اینشــاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدمبتالبههیپرتانسیون)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهتعدادکلکارکنان

معاینهشــدهبدوندرنظرگرفتنمواردقدیمبیماریهیپرتانیســوندرهماندورهمعینبودهومیزانبروزاینبیماریرامشخص

مینماید.اینیکیازمهمترینشاخصهایمربوطبهکنترلریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

3( شاخص میزان شیوع بیماری دیابت: 

اینشــاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبهدیابت)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهمتوسطتعدادکل

کارکناندرهماندورهمعینبودهوشیوعاینبیماریرامشخصمینماید.اینشاخصیکیازمهمترینشاخصهایمربوطبه

میزانشیوعریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

4( شاخص میزان بروز بیماری دیابت:

اینشاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدمبتالبهدیابت)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهتعدادکلکارکنانمعاینه

شــدهبدوندرنظرگرفتنمواردقدیمبیماریدیابتدرهماندورهمعینبودهومیزانبروزاینبیماریرامشــخصمینماید.این

شاخصیکیازمهمترینشاخصهایمربوطبهکنترلریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

5( شاخص میزان شیوع بیماری هیپرلیپیدمی:

اینشاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبههیپرلیپیدمی)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهمتوسطتعداد

کلکارکناندرهماندورهمعینبودهوشیوعاینبیماریرامشخصمینماید.اینشاخصیکیازمهمترینشاخصهایمربوط

بهمیزانشیوعریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

6( شاخص میزان بروز بیماری هیپرلیپیدمی:

اینشــاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدمبتالبههیپرلیپیدمی)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهتعدادکلکارکنان

معاینهشــدهبدوندرنظرگرفتنمواردقدیمبیماریهیپرلیپیدمیدرهماندورهمعینبودهومیزانبروزاینبیماریرامشــخص
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مینماید.اینشاخصمربوطبهکنترلریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

7( شاخص میزان شیوع بیماری اضافه وزن: 

اینشاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبهاضافهوزن)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهمتوسطتعداد

کلکارکناندرهماندورهمعینبودهوشیوعاینبیماریرامشخصمینماید.اینشاخصیکیازمهمترینشاخصهایمربوط

بهمیزانشیوعریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

8( شاخص میزان بروز بیماری اضافه وزن:

اینشــاخصبیانگرنســبتتعدادکلمواردجدیدمبتالبهاضافهوزن)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهتعدادکلکارکنان

معاینهشــدهبدوندرنظرگرفتنمــواردقدیمبیماریاضافهوزندرهماندورهمعینبودهومیزانبروزاینبیماریرامشــخص

مینماید.اینشاخصمربوطبهکنترلریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

9( شاخص میزان شیوع بیماری چاقی: 

اینشــاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدوقدیممبتالبهچاقی)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهمتوسطتعدادکل

کارکناندرهماندورهمعینبودهوشیوعاینبیماریرامشخصمینماید.اینشاخصیکیازمهمترینشاخصهایمربوطبه

میزانشیوعریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

10( شاخص میزان بروز بیماری چاقی:

اینشاخصبیانگرنسبتتعدادکلمواردجدیدمبتالبهچاقی)طبقتعریف(دریکدورهمعینبهتعدادکلکارکنانمعاینه

شــدهبدوندرنظرگرفتنمواردقدیمبیماریچاقیدرهماندورهمعینبودهومیزانبروزاینبیماریرامشــخصمینماید.این

شاخصمربوطبهکنترلریسکفاکتورهایبیماریهایقلبوعروقمیباشد.

11 و 12( شاخص های شیوع و بروز کارکنان دارای دو و یا بیشتر از فاکتور مستعد کننده بیماری قلبی:

فاکتورهایمستعدکنندهبیماریقلبیعبارتنداز:

 هیپرتانسیون)طبقتعریف(	

 سن)بیشتراز55سالدرآقایانوبیشتراز65سالدرخانمها(	

 دیابت)طبقتعریف(	

LDLباالویاHDLپائین)طبقتعریف(	 
GFRتخمینزدهشدهکمترازml/min60	 
 تاریخچهخانوادگیازبیماریقلبیعروقیزودرس)کمتراز55سالگیدرآقایانوکمتراز65سالگیدرخانمها(	

 میکروآلبومینوری	

 چاقی)kg/m230<BMI(	

 عدمتحركفیزیکی	

 مصرفسیگار	
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13 و 14( شاخص شیوع و بروز کارکنان مبتال به کاهش شنوایی:

منظورازکاهششنوائیعبارتاستازافزایشآستانهشنوائیدرفرکانسهای500،1000و2000هرتزبهبیشاز25دسی

بلبهصورتحسیعصبیویاهدایتی.

15 و 16( شاخص شیوع و بروز کارکنان دارای تست تنفسی الگوی انسدادی:

منظــورازالگــویانســدادیدرتســتتنفســیعبــارتاســتازکاهــشFEV1بــهکمتــراز٪80درصورتیکه

٪75<FVC/FEV1باشد.

17 و 18( شاخص شیوع و بروز کارکنان دارای تست تنفسی الگوی تحدیدی:

منظورازالگویتحدیدیدرتســتتنفســیعبارتاســتازکاهشFVCبهکمتراز٪80درصورتیکهFVC/FEV1

نرمالباشد.

19( شاخص کارکنان مبتال به استرس های روانی:

تشخیصکارکنانمبتالبهاسترسهایروانیبراساسپرسشنامهاستانداردخواهدبود.

20( سرانه آموزش:

اینشاخصبیانگرنسبتتعدادنفرساعتخدماتآموزشیارائهشدهبهکارکناندرسالبهتعدادکلکارکنانتحتپوشش

درپایانهمانسالکاریمیباشد.

21( درصد کارکنان دارای کارت سالمت معتبر:

اینشاخصبیانگردرصدکارکناندارایکارتسالمتمعتبردرسالبهتعدادکلکارکنانیاستکهمیبایستیتاپایانهمان

سالکاریبرایشانکارتسالمتمعتبرصادرگردد.اینشاخصبرایارزیابیدرصدموفقیتدردستیابیبهبرنامههایپایشو

غربالگریبیماریهااستفادهمیشود.

22( درصد کارکنان دارای دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی:

اینشــاخصبیانگردرصدکارکنانتحتپوشــشدارایدسترســیبهآبآشامیدنیسالموبهداشــتینسبتبهتعدادکل

کارکناندربرنامهآبرســانیوتصفیهآبآشامیدنیسالموبهداشتیمیباشــد)براساسچاپچهارماستانداردشماره1053

مؤسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانباعنوانویژگیهایآبآشامیدنیونیزاستانداردملیشماره1011باعنوانویژگیهای

میکروبیولوژیآبآشامیدنی(.

23( درصد کارکنان در معرض صدا:

اینشــاخصبمنظورمحاسبهدرصدکارکنانیاستکهدرمعرضصدایپیوسته/متناوبویاصدایکوبهای/ضربهایبیش

ازحدآســتانهمجازشــغلی)hrTLV-TWA)8قراردارند.بدیهیاستکلیهکارکنانیکهدرمعرضصدایبیشازحدودمجاز

قراردارند)اعمازکارکنانیکهازوســایلحفاظتشــنواییاستفادهمیکنندویاازوســایلحفاظتشنواییاستفادهنمیکنند(،

میبایستیدرصورتکسرفوقدرنظرگرفتهشوند.
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24( درصد کارکنان در معرض پرتو ماوراء بنفش:

اینشاخصبرایمحاسبهدرصدکارکنانیاستکهباپرتوماوراءبنفشبیشازمقدارتوصیهشدهمواجههداشتهباشند.

25( درصد کارکنان در معرض پرتو مادون قرمز:

شاخصدرصدکارکناندرمعرضپرتوگیریمادونقرمزشاملکارکنانیاستکهدرطیمدتمواجههدارایمقدارپرتوگیری

بیشازمقدارپرتوگیریمجازتوصیهشدهباشند.

26( درصد کارکنان در معرض پرتو های یونساز:

شاخصدرصدکارکناندرمعرضپرتوهاییونسازشاملکارکنانیاستکهدرطیمدتمواجههدارایمقدارپرتوگیریبیش

ازمقدارپرتوگیریمجازتوصیهشدهباشند.

27(  درصد کارکنان در معرض روشنایی نامناسب:

اینشــاخصبمنظورتعییندرصدکارکنانیاستکهدرمعرضروشــناییکمترازحداقلمقادیرروشناییتوصیهشدهقرار

دارند.بدیهیاســتمقادیرروشناییتوصیهشدهدراستانداردبرحســبلوکس)لومنبرمترمربع(،حداقلمقادیریاستکه

بایستیباتصوربدترینشرایطمحیطکاریوبدوندرنظرگرفتنروشناییطبیعیتوسطسیستمروشناییمصنوعیتأمینگرددتا

کارکناندرمعرضدرمدتزمانمواجهههشتساعتهبدونبروزهیچگونهاثراتزیانآوریبهصورتخستگیبینایی،کاهش

کاراییو...بهفعالیتبپردازند.

28( درصد کارکنان در معرض ارتعاش تمام بدن:

اینشاخصبمنظورتعییندرصدکارکناندرمعرضارتعاشتمامبدنبیشازمقادیرشتابمؤثرتوصیهشدهتوسطاستاندارد

ISO-2631درمحورهــایX،YوZبــارویکردجلوگیریازبروزاختالالتناشــیازارتعاشتمامبــدندرکارکنانمورد

محاسبهقرارمیگیرد.

29( درصد کارکنان در معرض ارتعاش دست-بازو:

اینشــاخصبمنظورتعییندرصدکارکناندرمعرضارتعاشدســت-بازوبیشازمقادیرشتابمؤثرتوصیهشدهباهدف

جلوگیریازتجاوزازمرحلهیکسفیدانگشتیناشیازارتعاش)VWF(یاسندرومارتعاشدست-بازو)HAVS(میباشد.

30( درصد کارکنان در معرض استرس حرارتی )سرما/ گرما(: 

اینشاخصشاملدومقولهتنشسرماییواسترسگرماییمیباشد.

ـ تنش سرمایی: 

چنانچهمقادیرمواجههشغلیباتنشسرماییازمقادیرحدتماسشغلیتوصیهشدهسقوطنماید،اثراتسرمابربدنوصورت

کاهشدمایعمقیبدنازحد°C36)°F96/8(،اختالالتناشیازسرماوسرمازدگیانتهایبدنبروزمینماید.بدیهیاست

تمامکارکنانمیتوانندبدونبروزهیچگونهعارضهو
ً
درشــرایطیکهمواجههشغلیباسرماازحدآستانه°C36کمترشود،تقریبا

اختالالتناشــیازسرمادرطیمدتمعینمواجههداشتهباشند.تعداداینشاخصباتوجهبهتوانخنککنندگیبادونیزدمای

عمقبدنوحداکثرمدتزمانکارازاستانداردACGIHقابلدستیابیاست.
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ـ استرس گرمایی: 

چنانچهمقادیرمواجههشــغلیبااســترسگرماییازمقادیرحدمواجههشغلیتوصیهشدهتجاوزنماید،اثراتگرمابربدن

بهصورتافزایشدمایعمقیبدنازحد°C38)°F100/4(میتواندبهصورتاختالالتگرماییشــاملآســتنیگرمایی

)ضعفگرمایی(،گرمازدگیوشــوکناشــیازگرمابروزنماید.استانداردACGIH،شــاخصWBGTراکهباتوجهبهدمای

دماســنجگویسان،دماسنجترطبیعیودماسنجخشکدرفضایسرپوشــیده)فضایبازبدوناشعهخورشید(وفضایباز

)دارایاشعهخورشید(محاسبهمیگرددبهعنوانمالکارزیابیعواملمحیطیمعرفینمودهاست.بدیهیاستمقادیرمواجهه

شغلیباگرمانبایستیازمقدارWBGTتوصیهشدهتوسطACGIHباتوجهبهبارکاریوبرنامةزمانیکارـاستراحتوبادرنظر

گرفتناصالحاتمربوطبهنوعلباسومیزانمتابولیسمباتوجهبهنوعکارونوعتطابقتجاوزنماید.

31( درصد کارکنان در معرض عوامل شیمیایی سرطانزا: 

ایــنشــاخصبــااندازهگیریعواملشــیمیاییســرطانزاومقایســةنتایجبهدســتآمــدهبــامقادیرحدآســتانهمجاز

TLVs-ACGIHدرصدتعدادکارکناندرمعرضعواملشیمیاییسرطانزابامقادیربیشازحدآستانهمجازرامحاسبهمینماید.

32( درصد کارکنان در معرض حالل های آلی: 

ایــنشــاخصبانمونهبــرداریواندازهگیریحاللهایآلیومقایســهنتایجبهدســتآمــدهبامقادیرحدآســتانةمجاز

)TLVs-ACGIH(درصدتعدادکارکناندرمعرضحاللهایآلیبامقادیربیشازحدآستانهمجازرامحاسبهمینماید.

درصورتاستفادهصحیحوکاملکارکنانازوسایلحفاظتتنفسی،تعداداینکارکنانازصورتکسرحذفخواهندشد.

33( درصد کارکنان در معرض فلزات سنگین: 

اینشــاخصبانمونهبرداری،اندازهگیریوتعیینمقدارفلزاتســنگیندرهواونمونهبرداریبیولوژیکیومقایسهبانتایج

بهدستآمدهبامقادیرحدآستانهمجاز)TLVS ـ ACGIH(درصدتعدادکارکناندرمعرضفلزاتسنگینبامقادیربیشازحد

آستانهمجازرامحاسبهمینماید.

34( درصد کارکنان در معرض اسید/ باز )مواد خورنده(: 

اینشاخصبانمونهبرداری،اندازهگیریوتعیینمقداراسید/بازموجوددرهوایمحیطکارومقایسهنتایجبهدستآمدهبا

مقادیرحدآستانةمجاز)TLV ـACGIH(درصدتعدادکارکناندرمعرضاسید/بازبامقادیربیشازحدآستانهمجازرامحاسبه

مینماید.

یزا:  35( درصد کارکنان در معرض گرد و غبار بیمار

اینشــاخصبانمونهبرداریوشمارشذراتگردوغبارقابلاستنشــاقمعلقدرهواومقایسهنتایجبهدستآمدهبامقادیر

حدآســتانهمجاز)TLV ـACGIH(درصدتعدادکارکناندرمعرضگردوغباربیماریزابامقادیربیشازحدآســتانهمجازرا

محاسبهمینماید.

یزا: 36( درصد کارکنان در معرض فیبرهای بیمار

اینشــاخصبانمونهبرداریوشمارشلیفهای)فیبرهای(بیماریزایقابلاستنشاقمعلقدرهواومقایسهنتایجبهدست
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آمدهبامقادیرحدآستانهمجاز)TLV ـACGIH(درصدتعدادکارکناندرمعرضفیبرهایبیماریزابامقادیربیشازحدآستانه

مجازرامحاسبهمینماید.

یزا:   37( درصد کارکنان در معرض گازها و بخارات بیمار

اینشــاخصبانمونهبرداری،اندازهگیریوتعیینمقدارگازهاوبخاراتبیماریزایموجوددرهواومقایســهنتایجبهدست

آمدهبامقادیرحدآســتانهمجاز)TLV ـACGIH(درصدتعدادکارکناندرمعرضگازهاوبخاراتبیماریزابامقادیربیشاز

حدآستانهمجازرامحاسبهمینماید.

یزا: یها، ویروس ها و قارچ های بیمار 38( درصد کارکنان در معرض باکتر

اینشــاخصبرایکارکنانیکهدرمعرضعواملبیولوژیکیبیماریزانظیــرباکتریها،ویروسها،قارچهاوریکتزیاهاقرار

دارندموردمحاســبهقرارمیگیردومربوطبهمشاغلخاصمیباشد.بهعبارتیدیگراینشاخصبیانگردرصدتعدادکارکناندر

معرضعواملبیماریزایبیولوژیکینسبتبهتعدادکلکارکنانمیباشد.

یسک های آسیب رسان ارگونومیکی:  39( درصد کارکنان در معرض ر

اینشاخصازطریقانجاممطالعاتارزیابیریســکفاکتورهایارگونومیکیومقایسهنتایجبهدستآمدهبامقادیرتوصیه

شده،درصدتعدادکارکناندرمعرضریسکفاکتورهایارگونومیکیرامحاسبهمینماید.

40( درصد کارکنان در معرض حمل/جابجایی/بلند کردن بار بیش از حد مجاز: 

اینشاخصازطریقانجاممطالعاتارزیابیسیستمهایحملبارومقایسهنتایجبهدستآمدهبامقادیرتوصیهشده،درصد

تعدادکارکناندرمعرضحمل/جابجایی/بلندکردنباربیشازحدمجازرامحاسبهمینماید.

41(  درصد پوشش معاینات دوره ای )شغلی(:

اینشــاخصبرایکارکنانعملیاتیبهصورتســالیانهوبرایکارکنانواحدهایاداریبهصورتســهســالیکبارانجام

میشــود.اینشاخصبیانگرنسبتتعدادکارکنانتحتپوشــشمعایناتدورهایبهتعدادکلکارکنانیاستکهبایستیتحت

معایناتدورهایقرارگیرندوبهصورتدرصدبیانمیشود.

42 ( درصد کارکنان دارای کار مناسب: 

اینشاخصدرصدافراددارایکارمناسبرامشخصمیکند.تشخیصبراساسنتایجحاصلازمعایناتشغلیصورتمیگیرد.

43 ( درصد کارکنان دارای محدودیت شغلی: 

اینشــاخصدرصدافراددارایمحدودیتهایشغلیرامشخصمیکند.تشخیصبراساسنتایجحاصلازمعایناتشغلی

صورتمیگیرد.
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44 ( درصد کارکنان دارای کار نامناسب: 

اینشــاخصدرصدافراددارایکارنامناســبرامشخصمیکند.تشخیصبراساسنتایجحاصلازمعایناتشغلیصورت

میگیرد.

45 ( میزان شیوع بیماری شغلی: 

اینشاخصمیزانشیوعبیماریهایشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

46 ( میزان بروز بیماری شغلی: 

اینشاخصمیزانبروزبیماریهایشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

47 ( میزان شیوع بیماری کاهش شنوایی شغلی: 

اینشاخصمیزانشیوعبیماریکاهششنواییشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

48 ( میزان بروز بیماری کاهش شنوایی شغلی: 

اینشاخصمیزانبروزبیماریکاهششنواییشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

49 ( میزان شیوع بیماری آسم شغلی: 

اینشاخصمیزانشیوعبیماریآسمشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

50 ( میزان بروز بیماری آسم شغلی: 

اینشاخصمیزانبروزبیماریآسمشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

51 ( میزان شیوع درماتیت شغلی: 

اینشاخصمیزانشیوعدرماتیتشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

52 ( میزان بروز درماتیت شغلی: 

اینشاخصمیزانبروزدرماتیتشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

53 ( میزان شیوع دیسک کمری ناشی از کار: 

اینشاخصمیزانشیوعدیسکهایکمریناشیازکاررادریکدورهمعینتعیینمیکند.

54 ( میزان بروز دیسک کمری ناشی از کار: 

اینشاخصمیزانبروزدیسکهایکمریناشیازکاررادریکدورهمعینتعیینمیکند.

 :)CTS(میزان شیوع سندروم تونل کارپ ) 55

اینشاخصمیزانشیوعسندرومتونلکارپرادریکدورهمعینتعیینمیکند.



298 مجموعه دستورالعمل های طب صنعتی

 :)CTS(میزان بروز سندروم تونل کارپ ) 56

اینشاخصمیزانبروزسندرومتونلکارپرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

57 ( میزان شیوع سرطانهای شغلی: 

اینشاخصمیزانشیوعسرطانهایشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

58 ( میزان بروز سرطانهای شغلی: 

اینشاخصمیزانبروزسرطانهایشغلیرادریکدورهمعینتعیینمیکند.

:)TROIF( یب تکرار بیماری های شغلی قابل گزارش 59( ضر

ضریبتکراربیماریهایشــغلیقابلگزارششــاملمجموعتمامآسیبهایشغلیکهچهبهمرگمنجرشوندویانشوند،

ناتوانائیهایکلیدائم،مواردمنجربهروزهایکاریازدسترفته،یامواردمنجربهروزهایکاریمحدودشدهبهازایهرمیلیون

ساعتکاریدرطیمدتزمانگزارشدهیمیباشد.

:)TLOIF( یب تکرار بیماری های شغلی متلف وقت 60( ضر

ضریبتکراربیماریهایشــغلیمتلفوقتشاملتعدادآسیبهایشــغلیبهازایهرمیلیونساعتکاریدرطیمدت

زمانگزارشدهیمیباشد.

:)GAR( نرخ کلی غیبت از کار )61

اینشــاخصنسبتکلروزهایغیبتازکار)اســتعالجیوغیرموجه(رابهکلروزهایکاریدریکدورهمعینمحاسبه

یکسالهمیباشد.
ً
میکند.دورههایزمانیپیشنهادیجهتمحاسبهاینشاخصمعموال

:)SAR ( نرخ غیبت از کار به علت بیماری )62

اینشاخصنسبتکلروزهایغیبتبهعلتبیماریگواهیداررابهکلروزهایکاریدریکدورهمعینمحاسبهمیکند.

یکسالهمیباشد.
ً
دورههایزمانیپیشنهادیجهتمحاسبهاینشاخصمعموال

:)UAR ( نرخ غیبت از کار غیر موجه )63

اینشــاخصنسبتکلروزهایغیبتغیرموجهرابهکلروزهایکاریدریکدورهمعینمحاسبهمیکند.دورههایزمانی

یکسالهمیباشد.
ً
پیشنهادیجهتمحاسبهاینشاخصمعموال

:)AFR( نرخ تکرار موارد غیبت از کار )64

اینشاخصنسبتتعدادمواردغیبتازکار)استعالجیوغیرموجه(رابهمتوسطتعدادکارکناندریکدورهمعینمحاسبه

یکسالهمیباشد.
ً
میکند.دورههایزمانیپیشنهادیجهتمحاسبهاینشاخصمعموال

:)ASD( مدت زمان متوسط هر دوره غیبت از کار )65

اینشــاخصنســبتتعدادروزهایغیبتازکاربهعلتبیماریرابهتعدادمواردیبتازکاربهعلتبیماریدریکدوره
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یکسالهمیباشد.توجهشوددرمحاسبهاین
ً
معینمحاسبهمیکند.دورههایزمانیپیشنهادیجهتمحاسبهاینشاخصمعموال

شاخص،تعدادروزهاومواردغیبتازکاربیشاز14روزموردمحاسبهقرارنمیگیرد.

:)DLP( روزهای از دست رفته به ازای هر شغل )66

اینشــاخصنســبتتعدادکلروزهایغیبتازکارموجهوغیروجهرابهتعدادمتوسطکارکناندریکدورهمعینمحاسبه

یکسالهمیباشد.
ً
میکند.دورههایزمانیپیشنهادیجهتمحاسبهاینشاخصمعموال

67( درصد بیماری های شغلی خفیف:

باینشاخصدرصدبیماریهایشغلیخفیفرامشخصمیکند.یماریهایشغلیخفیف،اختاللسالمتیخفیفهستند

کهتأثیریبرعملکردکاریندارد)بدوناستعالجیویامحدودیتشغلی(.

68( درصد بیماری های شغلی جزئی:

اینشاخصدرصدبیماریهایشــغلیجزئیرامحاسبهمیکند.بیماریهایشغلیجزئی،اختاللسالمتیجزئیهستند

کهبرعملکردکاریتأثیردارد)بااستعالجیویامحدودیتشغلیموقت(.

69( درصد بیماری های شغلی مهم:

اینشــاخصدرصدبیماریهایشغلیمهمرامحاسبهمیکند.بیماریهایشــغلیمهم،اختاللسالمتیمهمهستندکه

باعثمحدودیتشغلیدائمویاکاهشکاراییجزئیدائمگردیدهاست.

70( درصد بیماری های شغلی منجر به از کار افتادگی دائم / کلی:

اینشاخصدرصدبیماریهایشغلیمنجربهازکارافتادگیدائم/کلیرامحاسبهمیکند.منظوربیماریهایشغلیهستند

کهمنجربهازکارافتادگیدائم/کلیگردیدهاست.

71( درصد بیماری های شغلی منجر به فوت:

اینشاخصدرصدبیماریهایشغلیمنجربهفوترامحاسبهمیکند.
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پیوست ب: فرم گزارش شاخص های سالمت کارکنان در صنعت نفت

1- شاخص های سالمت عمومی

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعبیماریهیپرتانسیون1

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزبیماریهیپرتانسیون2

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعبیماریدیابت3

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزبیماریدیابت4

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعهیپرلیپیدمی5

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع
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نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزهیپرلیپیدمی6

تعدادکلمواردجدید
تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده
میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعبیماریاضافهوزن7

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزبیماریاضافهوزن8

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعبیماریچاقی9

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزبیماریچاقی10

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

11
میزانشیوعکارکناندارایدوویابیشازدوفاکتورمستعد

کنندهبیماریقلبی

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع
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نتایجعنوانشاخصشماره

12
میزانبروزکارکناندارایدوویابیشازدوفاکتورمستعدکننده

بیماریقلبی

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعکاهششنوایی13

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزکاهششنوایی14

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعکارکناندارایتستتنفسیباالگویانسدادی15

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزکارکناندارایتستتنفسیباالگویانسدادی16

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعکارکناندارایتستتنفسیباالگویتحدیدی17

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشیوع
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نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزکارکناندارایتستتنفسیباالگویتحدیدی18

تعدادکلمواردجدید

تعدادکلمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانبروز

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانکارکنانمبتالبهاسترسهایروانی19

تعدادکارکنانمبتالبهاسترسهایروانی

متوسطتعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

شاخص های سالمت شغلی
2- شاخص های بهداشت صنعتی

نتایجعنوانشاخصشماره

سرانهآموزشبهداشت20

حاصلضربتعدادکلکارکنانآموزشدیدهدرساعاتآموزش

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندارایکارتسالمتیمعتبر21

تعدادکلکارکناندارایکارتسالمتمعتبر

تعدادکلکارکنانیکهبایدکارتسالمتدریافتکنند

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

22
درصدکارکناندارایدسترسیبهآبآشامیدنی

سالموبهداشتی

تعدادکلکارکناندارایدارایدسترسیبهآبآشامیدنیسالمو
بهداشتی

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضصدا23

TLV-TWAتعدادکلکارکناندرمعرضصدایبیشازحد

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص
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نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضپرتوهایماوراءبنفش24

تعدادکلکارکناندرمعرضپرتوماوراءبنفشبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضپرتوهایمادونقرمز25

تعدادکلکارکناندرمعرضپرتومادونقرمزبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضپرتوهاییونساز26

تعدادکلکارکناندرمعرضپرتوهاییونسازبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضروشنایینامناسب27

تعدادکلکارکناندرمعرضروشنایینامناسب

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضارتعاشتمامبدن28

تعدادکلکارکناندرمعرضارتعاشتمامبدنبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

29
درصدکارکناندرمعرضارتعاشدست-

بازو

تعدادکلکارکناندرمعرضارتعاشدست-بازوبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

30
درصدکارکناندرمعرضاسترس

حرارتی)سرما/گرما(

تعدادکلکارکناندرمعرضاسترسحرارتی)سرما/گرما(بیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص



305ت دندو ل

نتایجعنوانشاخصشماره

31
درصدکارکناندرمعرضعواملشیمیایی

سرطانزا

تعدادکلکارکناندرمعرضعواملشیمیاییسرطانزا

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضحاللهایالی32

تعدادکلکارکناندرمعرضحاللهایالیبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندرمعرضفلزاتسنگین33

تعدادکلکارکناندرمعرضفلزاتسنگینبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

34
درصدکارکناندرمعرضاسید/

باز)موادخورنده(

تعدادکلکارکناندرمعرضاسید/بازبیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

35
درصدکارکناندرمعرضگردوغبار

بیماریزا

تعدادکلکارکناندرمعرضگردوغباربیماریزابیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

36
درصدکارکناندرمعرضفیبرهایبیماری

زا

تعدادکلکارکناندرمعرضفیبرهایبیماریزابیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

37
درصدکارکناندرمعرضگازهاو

بخاراتبیماریزا

تعدادکلکارکناندرمعرضگازهاوبخاراتبیماریزابیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص
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نتایجعنوانشاخصشماره

38
درصدکارکناندرمعرضباکتریها،ویروسهاو

قارچهایبیماریزا

تعدادکلکارکناندرمعرضباکتریها،ویروسهاوقارچهایبیماری
زابیشازحدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

39
درصدکارکناندرمعرضریسکفاکتورهای

ارگونومیکی

تعدادکلکارکناندرمعرضریسکفاکتورهایارگونومیکی

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

40
درصدکارکناندرمعرضحمل/جابجای/بلند

کردنباربیشازحدمجاز

تعدادکلکارکناندرمعرضحمل/جابجای/بلندکردنباربیشاز
حدمجاز

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

3- شاخص های طب صنعتی

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدپوششمعایناتدورهای)شغلی(41

تعدادکلکارکنانیکهمعایناتدورهایبرایآنهاانجامشدهاست

تعدادکارکنانیکهبایستیمعاینهشوند

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندارایکارمناسب42

تعدادکلکارکناندارایکارمناسبدرمعایناتدورهای

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندارایمحدودیتشغلی43

تعدادکلکارکناندارایمحدودیتشغلیدرمعایناتدورهای

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص
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نتایجعنوانشاخصشماره

درصدکارکناندارایکارنامناسب44

تعدادکلکارکناندارایکارنامناسبدرمعایناتدورهای

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعبیماریشغلی45

تعدادمواردجدیدبیماریشغلی

تعدادمواردقدیمبیماریشغلی

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزبیماریشغلی46

تعدادمواردجدیدبیماریشغلی

تعدادمواردقدیمبیماریشغلی

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعبیماریکاهششنواییشغلی47

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزبیماریکاهششنواییشغلی48

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعبیماریآسمشغلی49

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص
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نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزبیماریآسمشغلی50

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعدرماتیتشغلی51

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزدرماتیتشغلی52

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعدیسککمریناشیازکار53

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزدیسککمریناشیازکار54

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعسندرومتونلکارپ55

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص
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نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزسندرومتونلکارپ56

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانشیوعسرطانهایشغلی57

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

میزانبروزسرطانهایشغلی58

تعدادمواردجدید

تعدادمواردقدیم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

59
ضریبتکراربیماریهایشغلیقابل

)TROIF(گزارش

تعدادمواردجدیدبیماریهایشغلیگزارششده

تعدادکلساعاتکارکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

60
ضریبتکراربیماریهایشغلیمتلف

)TLOIF(وقت

تعدادمواردجدیدبیماریهایشغلیدارایاستعالجی

تعدادکلساعاتکارکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

61)GAR(نرخکلیغیبتازکار

تعدادکلروزهایغیبتاستعالجیوغیرموجه

تعدادکلروزهایکاری

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص
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نتایجعنوانشاخصشماره

62)SAR(نرخغیبتازکاربعلتبیماری

تعدادکلروزهایغیبتبهعلتبیماریگواهیدار

تعدادکلروزهایکاری

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

63)UAR(نرخغیبتازکارغیرموجه

تعدادکلروزهایغیبتغیرموجه

تعدادکلروزهایکاری

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

64)AFR(نرختکرارمواردغیبتازکار

تعدادکلمواردغیبتازکار)استعالجیوغیرموجه(

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

65
مدتزمانمتوسطهردورهغیبتازکار

)ASD(

تعدادکلروزهایغیبتازکاربهعلتبیماری

تعدادمواردغیبتازکاربهعلتبیماری

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

66
روزهایازدسترفتهبهازایهرشاغل

)DLP(

تعدادکلروزهایغیبتازکارموجهوغیرموجه

متوسطتعدادکلکارکنان

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدبیماریهایشغلیخفیف67

تعدادکلبیماریهایشغلیخفیف

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص
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نتایجعنوانشاخصشماره

درصدبیماریهایشغلیجزئی68

تعدادکلبیماریهایشغلیجزئی

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدبیماریهایشغلیمهم69

تعدادکلبیماریهایشغلیمنجربهمحدودیتشغلیدائمویا
کاهشکاراییجزئیدائم

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

70
درصدبیماریهایشغلیمنجربهازکارافتادگی

دائم/کلی

تعدادکلبیماریهایشغلیمنجربهازکارافتادگیدائم/کلی

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص

نتایجعنوانشاخصشماره

درصدبیماریهایشغلیمنجربهفوت71

تعدادکلبیماریهایشغلیمنجربهفوت

تعدادکلکارکنانمعاینهشده

میزانشاخص


