
 

  

 مدیریت محترم شرکت   
 

  با سالم
در خصوص انجام معاینات ادواري کارگران و برنامه ریزي اصولی و اجـراي مطـابق آئـین نامـه معاینـات شـغلی و       احتراماً ، 

  ضرورت کنترل و نظارت بر روند اجراي این برنامه ، موارد ذیل جهت اقدام بحضور اعالم میگردد.
 آئین نامه مربوطه حـداکثر  تـا نیمـه اول اسـفند     رعایت مطلوب و برنامه ریزي غلین با مه معاینات ادواري شااجراي برنا -1

بـدلیل فقـدان    ج معاینات انجام شده در ماه پایانی سـال  ماه مورد انتظار میباشد.بدیهی است در غیر اینصورت عمالً نتای
ایشـات بـا دقـت و کیفیـت الزم ،     شاخصهاي مربوط به کیفیت معاینات و ویزیـت شـاغلین ، انجـام آزم   ، فرصت الزم 

  ونده پزشکی با مشکل مواجه خواهد شد.شناسایی بیماریهاي شغلی و غیر شغلی ، ثبت سامانه ، ثبت و تکمیل پر
و مکلف است برنامه ریزي و هماهنگی اجـراي شـکلی    کارشناس محترم بهداشت حرفه اي مسئول اجراي برنامه بوده -2

 تهاي برنامه کنترل و نظارت نماید.معاینات را طراحی و از ابتدا تا ان
 .تیم سالمت بعنوان مسئول فنی ، مسئولیت حسن انجام کار از نظر کیفیت خدمات را برعهده دارد محترم  پزشک -3
بعد از اتمام معاینات شغلی  نسبت به تهیه گزارش تحلیلی معاینات ومقایسه با سال قبل اقدام ویـک نسـخه از گـزارش     -4

 ارسال گردد.مذکور به مرکز بهداشت 
 براي افراد واجد شرایط  Total  cholesterolو FBSالزام انجام آزمایشات  -5
  سال نیازي به انجام برنامه خطر سنجی ندارند.30شاغلین زیر   -

  سن که داراي ریسک فاکتورهاي خطر می باشند .) سال 30-40در شاغلین ( -

  نامه برسال سالیانه  40شاغلین باالي  -

ماهه آخر سال در اکثریت شرکتها به هیچ عنوان منطقی و قابل  3کید میگردد انجام معاینات شغلی کارگران در مجدداً  تا -6

قبول نمیباشد.این شرایط عالوه بر عدم امکان اجراي اصولی معاینات ، کیفیت انجام برنامه نیز مورد تهدید جدي قرار میگیرد.لذا 

حرفه اي شرکت در سال آینده معاینات شغلی کارگران آن واحد را در طول سال و  بطور جدي انتظار دارد مسئول محترم بهداشت

ماهه دوم و سوم سال اجرایی نمایند تا امکان انجام اصولی برنامه ، ثبت اطالعات و تکمیل پرونده هاي پزشکی ،  3با اولویت 
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