
 

  مدیریت محترم شرکت

  با سالم

  موضوع : پیگیري شاغلین مبتال به عوارض و بیماریهاي شغلی و غیرشغلی

پیرو انجام معاینات شغلی و شناسایی کارگران داراي عوارض و بیماریهاي شغلی و غیـر شـغلی ، مقتضـی     احتراماً ،
  ونده پزشکی شاغلین ثبت گردد.است با توجه به موارد ذیل پیگیري و نتیجه اقدامات و مستندات در پر

در نتایج معاینات شغلی کارگران ، باالترین آمار عوارض و بیماریهاي شغلی مربوط بـه عـوارض ناشـی از     - 1
 مواجهه با  صدا و ریسک فاکتورهاي ارگونومی میباشد.

،  باالترین فراوانی در عوارض و بیماریهاي غیرشغلی نیز مربوط بـه فشـارخون بـاال ، چربـی خـون بـاال       - 2
 قندخون باالو سایر موارد میباشد.

در بیماریها و عوارض ناشی از کار ، موارد فوق بطور اصولی و با حساسیت الزم پیگیري و در صورت لزوم  - 3
به ارجاع به متخصص و هر گونه اقدام مقتضی مطابق نظر پزشک و کارشـناس بهداشـت حرفـه اي بـه     

 استناد پرونده پزشکی اقدام گردد.
نسبت به پیگیري و الزام شاغل جهت اقدامات درمـانی و   3و عوارض غیر شغلی نیز طبق بند در بیماریها  - 4

 پیشگیرانه اقدام و مراتب در پرونده پزشکی ثبت شود.
در اقدامات پیشگیرانه در خصوص عوارض ناشی از کار ، تامین تجهیزات حفاظت فردي مناسـب و داراي   - 5

 ، آموزش و ... بطور جدي مورد عمل قرار گیرد.کارایی الزم ، کنترل و نظارت بر کارگران 
عالوه بر اقدامات فوق ، کنترل عوامل زیان آور و اصالح محیط کـار بمنظـور حـذف ،     5در خصوص بند  - 6

مهندسی و یا مدیریتی مالك و  –کنترل و کاهش مواجهه کارگر با عامل زیان آور از طریق اقدامات فنی 
از بروز عوارض شغلی مشابه در محیط هاي کاري کـه کـارگران بـا    مد نظر میباشد.لذا بمنظور پیشگیري 

خطرات شغلی فوق در معرض بوده اند و دچار عوارض ناشی از کار شده انـد انجـام اقـدامات مربـوط بـه      
اصـالحی قـرار    –کنترل و یا حذف عامل زیان آور مربوطه در محیط کار در اولویت برنامه  هاي کنترلی 

 گیرد.  
یگردد با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت تکمیل پرونده پزشکی و وجود برخی شکایات مجدداً تاکید م - 7

و نواقص پرونده هاي پزشکی و عدم مستندسازي ها ، انجـام هرگونـه اقـدامات پیگیـري ، پیشـگیري و      
درمانی شاغلین مبتال به عوارض شغلی و غیر شغلی حتماً و با حساسیت الزم در پرونده پزشکی کـارگران  

 ت و ضبط گردد.ثب
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