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هوالعليم 

مقدمه 
كار جوهره ي اصلي زندگي انسان است كه براي سالمت و احساس راحتي 

مفيد بوده اما در صورت عدم رعايت اصول بهداشت حرفه اي و ايمني   مي تواند 

بر سالمتي اثر سوء داشته باشد.  

كارگران بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض حوادث و بيماري هاي ناشي از كار 

قرار دارند و در نتيجه بيشتر از ديگران آسيب ديده و يا بيمار مي شوند .  

از طرفي وضعيت سالمتي كارگر بر كيفيت و كميت كار تأثير مي گذارد ، كارگر 

سالم  از كارگري كه سالم نيست بازدهي و كارايي بيشتري دارد.  

كارگران دچار اختالل سالمتي نه تنها بازده كاري كمتري دارند بلكه عالوه بر به 

خطر انداختن خود ، ساير همكاران يا افراد جامعه را در معرض خطر قرار مي دهند. 

عضالني  براي مثال فردي كه راننده اتوبوس است و به علت بيماري اسكلتي و

مهارت و دقت الزم را در هنگام رانندگي ندارد . 

در اين چكيده سعي بر آن است تا كارگران عزيز را با بيماري هاي شغلي و 

م . ييراههاي اساسي پيشگيري از آنها آشنا نما



 

 

 بيماری های ناشی از کار کدامند ؟

بيماري هاي شغلي به گروهي از بيماري ها گفته مي شود كه در نتيجه كار به 

وجود مي آيند يعني چنانچه در محيط كار عوامل زيان آور مانند سر و صداي بيش 

از حد مجاز ، گازها و بخارات ، گرد و غبار ، دود و دمه ، شرايط نامناسب بدني و ... 

وجود داشته باشند كارگران دچار بيماريهاي ناشي از كار  مي گردند. مثال هايي از 

برخي عوامل زيان آور و اثرات سوء آنها بر سالمتي در جدول زير آمده است: 

 عوارض عوامل زيان آور

  ارتعاش–سرو صدا 

 بيماري هاي قلبي  و عروقي –كاهش شنوايي 

 كاهش – آسيب هاي اسكلتي و عضالني –

  افزايش حوادث ناشي از كاروبهره وري 

  گرد و غبار- دود و دمه–گازها و بخارات 

انواع مسموميت ها ، آلرژي ، بيماري هاي 

دستگاه تنفسي ، آسيبهاي دستگاه عصبي ، 

 سرطان ها ، ناراحتي هاي پوستي و ...



شرايط روحي و رواني نامناسب كارگاه (روابط 

 نامناسب بين كارگران و كارفرما و ...)

نارضايتي شغلي ، افسردگي ، افزايش حوادث 

 ناشي از كار، غيبت و ...

 آيا بيماری های شغلی قابل درمان است ؟

بسياري از اينگونه بيماري ها غير قابل درمان ولي قابل پيشگيري هستند.مانند 

 كري شغلي ، سيليكوزيس و ...

 چرا بايد از ايجاد بيماري های ناشی از کار جلوگيری نمود ؟

به علت بروز بيماريهاي ناشي از كار مشكالت جبران ناپذيري براي كارگران به 

وجود مي آيد از جمله : 

 كاهش توانايي جسمي و روحي كارگر. )1

 ايجاد نارضايتي براي كارگر بيمار و نيز ساير كارگران. )2

 افزايش حوادث ناشي از كار به علت موارد ذكر شده باال. )3

 افزايش غيبت از كار. )4

 افزايش هزينه هاي درمان . )5

 كاهش توليد و در نهايت كاهش بهره وري. )6

چگونه می توان از بروز بيماری های شغلی جلوگيری کرد ؟ 

 مهم ترين راه هاي جلوگيري از بيماري هاي شغلي عبارتند از :



 شناخت و كنترل عوامل ايجاد كننده بيماري در محيط كار. )1

 به كار گماردن كارگر متناسب با نوع كار. )2

بررسي سالمت كارگر به صورت انجام معاينات قبل از استخدام و دوره اي  )3

و معاينات اختصاصي حتي براي مديران. 

شناخت و کنترل عوامل ايجاد کننده بيماری در محيط کار : 

اين كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه اي صورت مي پذيرد . در واقع براي 

انجام چنين فعاليتي بايستي محيط كار ، دستگاه ها و ابزارهاي كار ، وظايف شغلي 

كارگران ، ساعات كار و استراحت ، بهداشت محيط كار ، عوامل زيان آور موجود در 

محيط ( شامل نور نا مناسب ، گرد و غبار ، سر و صدا و ... ) توسط اين افراد 

بررسي و شناسايي گردند.در صورت امكان عوامل خطرزا  اندازه گيري شده و با 

حدود مجاز استاندارد مقايسه گردند . ( مثالً ميزان صدا در يك محيط اندازه گيري 

 مقايسه شود . ) پس از اين مرحله  دسی بل » 85« شده و با حدود مجاز آن 

كارشناسان فوق بايستي راه حل مناسب و عملي و اقتصادي جهت كنترل  ، كاهش 

و يا حذف عوامل خطرزا  ارائه و كارفرما نسبت به انجام آنها اقدام نمايد . 

 بررسی سالمت کارگر : 



اين بررسي به شكل معاينات قبل از استخدام ، معاينات دوره اي و معاينات 

اختصاصي انجام مي گيرد .  نكته مهم آن است كه اين معاينات فقط بايد توسط 

پزشك متخصص طب كار يا پزشك دوره ديده طب كار انجام گيرد.  

 معاينات بدو استخدام 

اين معاينات قبل از اشتغال كارگر بايد انجام پذيرد . در واقع وضعيت سالمتي 

كارگر و توانائي هاي وي براي كار مورد نظر توسط پزشك طب كار مورد بررسي 

قرار مي گيرد كه آيا كارگر از نظر جسمي و روحي براي شغل مورد نظر مناسب 

است يا خير ؟ 

مهمترين اهداف معاينات قبل از استخدام عبارتند از : 

  كار مورد نظر.ي برايت وي و قابلي متقاضين حدود سالمتييتع 

  از انتشار آن .يري كارگر و جلوگي مسري هايماريكشف ب 

  ها و درمان آنها.يماريتشخيص زود رس ب 

 و ثبت در پرونده تا بعداً به حساب ي متقاضي  قبلي هايمارين عوارض و بيتعي 

  از كار محسوب نگردد .ي ناشي هايماريب

 يحفاظت صنعت و سرمايه انسان 

 معاينات دوره ای 



كارگران بايد هر شش ماه يا سالي يك بار تحت معاينات دوره اي قرار 

گيرند.نكات مهم در انجام اين گونه معاينات عبارتند از : 

  از كار.ي ها و عوارض ناشيماريتشخيص زودرس ب 

 مار.يا محدود كردن كار افراد بير شغل يي تغيتوصيه برا 

 ط كار بر سالمت كارگران.ين اثر محييتع 

  .يريشگي كنترل و پي روش هايارزياب 

 ردار.ي واگيهايماري از انتقال و انتشار بيجلوگير 

  معاينات اختصاصی 

منظور معايناتي است كه به صورت معمول و با نظم خاصي انجام نمي پذيرد بلكه 

در صورت نياز اين گونه معاينات انجام مي شود مثل : 

 .معاينات اختصاصي كارگران مشاغل سخت و زيان آور 

 .   ... معاينات پزشكي جوانان و زنان و 

 .معاينات در موقع تغيير شغل 

 . معاينه در موقع برگشت مجدد به كار پس از بيماري و حادثه 

منابع : 

  1377 از كار . انتشارات سرشار، ي ناشيهايد احمد . بيماري  سي اصغر . حجازيفرشاد  عل .1

 1383 از كار. جلد اول . چاپ اول، ي ناشيهايماري با بييمركز بهداشت استان اصفهان . آشنا .2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

همواره به ياد داشته باشيم كه : 

 ر قابل درمان اما قابل پيشگيري هستند.يبسياري از بيماري هاي ناشي از كار غ .1

 با حفظ سالمت محيط كار مي توان سالمتي كارگران را تأمين كرد. .2

براي شناخت ، ارزيابي و كنترل عوامل خطر زا در محيط كار با كارشناس بهداشت  .3

 حرفه اي مشورت كنيم .

معاينات كارگران بايد به طور مرتب و توسط پزشك متخصص و يا دوره ديده طب  .4

كار صورت پذيرد . 



 


