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 هوالعليم

 
 

 مقدمه

 

 راحتای احساا  و سالمت برای که است انسان زندگی اصلی ی جوهره کار

 مای   ایمنای و ای حرفاه بهداشات اصاو  رعایات عاد  صورت در اما بوده مفید

  .باشد داشته سوء اثر سالمتی بر تواند

 ناشای هاای بیماری و حوادث معرض در جامعه افراد سایر از بیشتر ارگرانک

   . شوند می بیمار یا و دیده آسیب دیگران از بیشتر نتیجه در و دارند قرار کار از

 ، گااارد مای تاثثیر کاار کمیات و کیفیات بار کاارگر ساالمتی وضاعیت طرفی از

  .دارد بیشتری کارایی و بازدهی نیست سال  که کارگری از  سال  کارگر

 عاالوه بلکاه دارناد کمتاری کااری باازده تنها نه سالمتی اختال  دچار کارگران

 خطار معارض در را جامعاه افاراد یاا همکااران ساایر ، خاود اناداختن خطار باه بر

 .دهند می قرار

 َ شالیی ٌا   بیما ر  با  را ػشیاش کا ررزان تا  است آن بز سؼی چکیذي ایه در

 . یمیوم  آشى  آوٍ  اس پیشگیز  اس سی راٌٍ  

 

 

 

 



 

 ؟ کدامند کار از ناشی های مارییب 

 باز نادمیتاُا شازایطی در ، است مفیذ راحتی َ سالمت بزا  هک ٌم وطُرکار 

 .ب شذ داشتً سُ اثزات سالمتی

 اس و شای حاُاد  َ بیم ریٍا  مؼاز  در ج مؼاً افزاد س یز اس بیشتز ک ررزان

 مای بیما ر  یا  دیاذری آسای  دچا ر زاندیگا اس بیشاتز وتیجاً در ، دارواذ قزار ک ر

 .شُوذ می تقسیم دستً سً بً بیم ریٍ  ک ر ط  دیذر ي اس. شُوذ

   ج مؼً در ش یغ بیم ریٍ   -الف

   .            .کااااا ر بااااا  مااااازت   بیم ریٍااااا   - ب

   ک ر اس و شی بیم ریٍ   -ج   

 َ کیاکتف بىا بزایه شاُد م اتال بیم ریٍا  ایاه تما   باً اسات ممکاه ک ررز یک 

 .است بسی ر  اٌمیت دارا  بیم ریٍ  ایه اس یک ٌز تشخیص

 َ رَاوای ، جسامی رفا ي در اخاتال  رُواً ٌاز اس ػ  رتسات بیما ر  کیی بطُر

  افزاد اجتم ػی

   ػُاماا  باا  مُاجٍااً ػیاات بااً کااً اساات بیماا ر  کاا ر اس و شاای بیم ریٍاا 

 . آیذ می بُجُد محی  اررُوُمیکی ب  َ بیُلُژیکی ، شیمی یی ، فیشیکی



 شازای  تحات َ کا ر یاک باً اشاتل   بؼیت ک ر اس و شی بیم ر  َاقغ در .1

 کاا مال کاا ر محاای  شاازای  باا  بیماا ر  رابطااً َ آیااذ ماای بُجااُد آن در مُجااُد

 . است مشخص

 کااً مختیااف ػ ماا  یاا  مىشاا  چىااذ باا  ٌسااتىذ بیم ریٍاا یی کاا ر باا  ماازت   بیماا ر  .2

 آَروااذي بُجااُد ػُاماا  اس یکاای شاال  َ داروااذ َجااُد ج مؼااً افاازاد در   مؼمااُا

 .کىىذ می تشذیذ را مُجُد ا  سمیىً ح لت احتم ا َ اوٍ ست

 کاً شاُد ماي رفتً بیم ریٍ ي بً( اي حزفً بیم ریٍ ي ی ) ک ر اس و شي بیم ریٍ ي .3

 پذیاذ ک ر آن شزای  تأثیز تحت َ مؼیه ک ر یک بً ک ررز شخص اشتل   اثز بز

 َ شاى ختي سیسات ، شایمی يي ، فیشیکي ام ػُ ب  مُاجًٍ دیگز ػ  رت بً آیذ مي

 بیما ریشا ػُاما  ایاه اسات ماثثز بیم ریٍ  ایه بزَس در ، ک ر محی  رَاوشى ختي

 َ سااز اس و شااي بیم ریٍاا ي م وىااذ ، ٌسااتىذ کىتااز  َ ریاازي اوااذاسي ، تشااخیص ق باا 

                           . صذا

 باه کار نتیجه در که شود می هگفت ها بیماری از گروهی به شغلی های بیماری    .4

 صاذا  َ ساز م وىاذ آَر سیا ن ػُاما  کا ر محای  در چى وچاً یؼىای آیناد مای وجود

   و مى س  شزای  ، دمً َ دَد ، غ  ر َ رزد ، بخ رات َ ر سٌ  ، مج س حذ اس بیش

 ماای  کاا ر اس و شاای بیم ریٍاا   دچاا ر کاا ررزان ب شااىذ داشااتً َجااُد...  َ بااذوی  .5

   .رزدوذ



 کاً کا ر محای  در َ کا ر خصایت دلیا  باً کاً ٌساتىذ بیم ریٍا یی شلیی بیم ریٍ  

 .آیىذ می بُجُد ٌستىذ ش غییه سالمت بز اثزرذار آَر سی ن ػُام  دارا 

 : جمله از  ، باشند مي خصوصياتي داراي کاربيماريهاي ناشي از 

 .دارند وجود کاری جمعیت میان در اصوال .1

 مشخص آنها آورنده ودبوج عوام  یعنی است اختصاصی انها علت .2

 .است شده اثبات و

 .است ضروری کار محیط در آنها آورنده بوجود عام  با مواجهه .3

 تدابیر با میتوان آنها آورنده بوجود عام  بودن مشخص بدلی  .4

      .نمود جلوگیری آنها به ابتال از زیادی حدود تا کنترلی

 شغلي يکر مانند ، شوند مي ایجاد زمان مرور به بیماریها این .5

 . باشند مي پیشگیري و شناسائي قاب  ها بیماري این .6

 .  آنهاست عام  بردن بین از بیماریها این درمان طریقه بهترین .7

 به ناپایر جبران آسیبهای عموما شغلی بیماریهای آنکه بدلی  .8

 بیشتر در و کننده ناتوان ها بیماری این زنند می بدن مه  اندامهای

 بینائي کاهش مث  ، شندبا نمي پایر درمان موارد



 عام  با فرد تما  قطع سالها از پ  شغلی بیماریهای برخی .9

 .کنند می پیدا بروز آن آورنده بوجود

 تشخیص شغلی بیماریهای مشخصات همین بدلی  .01

 بر شغلی معاینات در تالش و دارد اهمیت بسیار آنها زودر 

 به است الز  باشد،لاا می بیماریها این بموقع و زودر  تشخیص

 کمترین یا و بیماریها این عالی  کوچکترین مشاهده محض

 داده تشخیص و بررسی آنها آورنده بوجود علت فرد شکایت

  .شوند

 سا یز باً وسا ت کمتز  شیُع اس بیم ریٍ  ایىگُوً رسذ می بىظز ایىکً ػییزغم

 کاً افزاد  اس ػظیمی رزَي کً است آن دٌىذي وش ن شُاٌذ بزخُرداروذ، بیم ریٍ 

 باً م اتال تُسؼً ح   در کشُرٌ   در خصُص  ً میشُوذ محسُب ش غ  وُػی بً

 فازد تُاوىاذ مای ابتال َ بزَس صُرت در شلیی بیم ریٍ  . ٌستىذ بیم ریٍ  ایىگُوً

 بااز تُاوااذ ماای شاالیی بیم ریٍاا   باازَس. وم یىااذ ٌاا  فؼ لیّاات اوجاا   اس واا تُان را م ااتال

 :   ی بااااااااااااااااذ کاااااااااااااااا ٌش کىىااااااااااااااااذي پیشااااااااااااااااگیز  ػ ماااااااااااااااا  دَ اساااااااااااااااا ص

 .                                                     . کاااا ر محاااای  در مااااذاَ  ارسیاااا بی َ کىتااااز .1

  .                                            .ا  دَري َمؼ یىااااا ت اساااااتخذا  اس ق ااااا  مؼ یىااااا ت.2

  



 

 ؟ است درمان قاب  شغلی های مارییب ایآ

بیماریهاااای شاااغلی در صاااورت تشاااخیص زودر  در مراحااا  اولیاااه قابااا  

 .                                         پیشگیری و کنتر  است.

 مانند.هستند پیشگیری قاب  ولی درمان قاب  غیر ها بیماری اینگونه از بسیاری

 ... و سیلیکوزی  ، شغلی کری

 ؟ نمود رییجلوگ رکا از ناشی های يماریب جادیا از دیبا چرا

 باارای ناپااایری نجباارا مشااکالت کااار از ناشاای بیماریهااای بااروز علاات هباا

 : جمله از آید می وجود به کارگران

 .کارگر روحی و جسمی توانایی کاهش (1

 .کارگران سایر نیز و بیمار کارگر برای نارضایتی ایجاد (2

 .باال شده اکر موارد علت به کار از ناشی حوادث افزایش (3

 .کار از تغیب افزایش (4

 . درمان های هزینه افزایش (5

 .وری بهره کاهش نهایت در و تولید کاهش (6

 ؟ کرد رییجلوگ شغلی های مارییب بروز از توان می چگونه

 : از عبارتند شغلی های بیماری از جلوگیری های راه ترین مه 

 .کار محیط در بیماری کننده ایجاد عوام  کنتر  و شناخت (1

 .کار نوع با اسبمتن کارگر گماردن کار به (2

 و اسااتخدا  از قباا  معاینااات انجااا  صااورت بااه کااارگر سااالمت بررساای (3

 .مدیران برای حتی اختصاصی معاینات و ای دوره



 

 

 : کار طيمح در ماریيب کننده جاديا عوامل کنترل و شناخت

 واقااع در.  پااایرد ماای صااورت ای حرفااه بهداشاات کارشناسااان توسااط کااار ایاان

 ، کااار ابزارهااای و هااا دسااتگاه ، کااار محاایط بایسااتی فعااالیتی چنااین انجااا  باارای

 عواما  ، کار محیط بهداشت ، استراحت و کار ساعات ، کارگران شغلی وظایف

...  و صادا و سر ، غبار و گرد ، مناسب نا نور شام )  محیط در موجود آور زیان

  خطارزا عواما  امکاان صاورت در.گردناد شناساایی و بررسی افراد این توسط( 

 در صادا میازان مثالا ) .  گردند مقایسه استاندارد مجاز حدود با و شده گیری زهاندا

 . ( شاود مقایساه  « با  دسای 58»  آن مجااز حدود با و شده گیری اندازه حیطم یک

 اقتصاادی و عملای و مناساب حا  راه بایساتی فاو  کارشناساان مرحله این از پ 

 انجاا  باه نسابت کارفرما و هارائ  خطرزا عوام  حاف یا و کاهش ،  کنتر  جهت

 . نماید اقدا  آنها

 : کارگر سالمت بررسی 

 معاینااات و ای دوره معاینااات ، اساتخدا  از قباا  معایناات شااک  باه بررساای ایان

 توساط بایاد فقاط معایناات ایان کاه اسات آن مها  نکتاه.   گیارد می انجا  اختصاصی

   .دگیر انجا  کار طب دیده دوره پزشک یا کار طب متخصص پزشک

 استخدا  بدو ناتیمعا 

 ساالمتی وضاعیت اقاعو در.  پایرد انجا  باید کارگر اشتغا  از قب  معاینات این

 ماورد کاار طاب پزشاک توساط نظار ماورد کاار بارای وی هاای تواناائی و کارگر

 ماورد شاغ  بارای روحای و جسامی نظار از کاارگر آیاا که گیرد می قرار بررسی

 ؟ خیر یا است مناسب نظر



 : از عبارتند استخدام از قبل معاينات هدافا مهمترين

 .نظر مورد کار برای وی قابلیت و متقاضی سالمتی حدود تعیین 

 . آن انتشار از جلوگیری و کارگر مسری های بیماری کشف 

 .آنها درمان و ها بیماری ر  زود تشخیص 

 بااه اا بعااد تااا پرونااده در ثباات و متقاضاای قبلاای  هااای بیماااری و عااوارض تعیاین 

 . نگردد محسوب کار از ناشی های بیماری حساب

 انسانی سرمایه و صنعت حفاظت 

 ای دوره ناتیمعا 

 قاارار ای دوره معاینااات تحاات بااار یااک سااالی یااا ماااه شااش هاار بایااد کااارگران

 : از عبارتند معاینات گونه نای انجا  در مه  نکات.گیرند

 .کار از ناشی عوارض و ها بیماری زودر  تشخیص 

 .بیمار افراد کار کردن محدود یا شغ  تغییر برای توصیه 

 .کارگران سالمت بر کار محیط اثر ینیتع 

 . پیشگیری و کنتر  های روش ارزیابی 

 .دارواگیر بیماریهای انتشار و انتقا  از جلوگیری 

  اختصاصی ناتیمعا 

 پاایرد نمای انجاا  خاصی  نظ با و معمو  صورت به که است معایناتی منظور

 : مث  شود می انجا  معاینات گونه ینا نیاز صورت در بلکه

 آور زیان و سخت مشاغ  کارگران اختصاصی معاینات. 

 و زنان و جوانان پزشکی معاینات ...   . 

 شغ  تغییر موقع در معاینات. 

 حادثه و بیماری از پ  کار به مجدد برگشت موقع در معاینه . 



 

تفکّار شاخص محیط کار به تنهایی عام  بیماری زایی نیسات بلکاه شارایط، 

 وعااااد  رعایاااات اصااااو  بهداشاااات نیااااز از عواماااا  تشاااادید کننااااده ماااای باشااااد.

بیماریهای شغلی دارای مّدت مسئولیت هستند و آن مادتی اسات کاه کاارگر بعاد 

از قطاع تمااا  باا عواماا  بیمااریزای محاایط کاار، عالئاا  بیمااری را بااروز ماای 

 شااود.دهنااد، در ایاان صااورت اساات کااه بیماااری او ناشاای از کااار شااناخته ماای 

 ماااّدت مسااائولیت، مسااائولّیت کارفرماااا و  بیماااه گااارت در قباااا  کاااارگر اسااات.

در ماادت زمااانی کااه کااارگر در محاایط آلااوده و بیماااریزا کااار ماای کنااد، طبیعاای 

است که مسئولیت هر نوع خطر از جانب محیط کار که کارگر را تهدید کند با 

دا شاد در کارفرماا اسات عاالوه بار آن حّتای زماانی کاه کاارگر از کاار خاود جا

 صاااااورت بااااااروز بیماااااااری ناشااااای از کااااااار باااااار عهاااااده کارفرمااااااا اساااااات.

 

 

 

 : که باشيم داشته ياد به همواره

 پيشایيری قابال اماا درماان قابال يارغ کاار از ناشای هاای بيماری از بسياری .1

 .هستند

 .کرد تأمين را کارگران سالمتی توان می کار محيط سالمت حفظ با .2

 کارشانا  باا کاار محايط در زا خطار ملعوا کنترل و ارزيابی ، شناخت برای .3

 . کنيم مشورت ای حرفه بهداشت

 دوره ياا و متخصا  پزشا  توساط و مرتا  طاور هب بايد کارگران معاينات .4

 . پذيرد صورت کار ط  ديده

 


