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مرکز تخصصی طب کار سپهر
مرکز تخصصی طب کار دکتر بهاءالدینی

مرکز تخصصی طب کار پارسیان
سرکار خانم دکتر نفیسه معصومی خواه

پزشک عمومی دوره دیده طب کار
جناب آقای دکتر وحید کلهری

پزشک عمومی دوره دیده طب کار پزشک عمومی
جناب آقای دکتر محمدرضا پورمحمد مرادی

پزشک عمومی دوره دیده طب کار
جناب آقای دکتر علیرضا مینویی

پزشک عمومی دوره دیده طب کار 
جناب آقای/سرکارخانم ...

مدیر محترم مرکز خدمات جامع سالمت مسجدجامع
سرکار خانم دکتر سمیرا  جوراب باف

متخصص محترم  طب کار 

سالم علیکم ؛

        با احترام؛ همانطوریکه مستحضرید؛ نیروی های کار هر کشور، بازوی کارآمد و مولد آن جامعه هستند و 
جامعه از توانمندی های آنان در مسیر توسعه پایدار بهره می برد و در همین راستا حفظ سالمت شاغلین از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی محسوب می شود. از طرف دیگر عوامل خطر 
بیماریهای غیرواگیر در کشور به صورت روز افزون شیوع داشته و توجه به این عوامل از جمله دیابت، فشار خون 

باال، چربی خون باال، چاقی و مصرف دخانیات بعنوان یک ضرورت محسوب می گردد.
از آنجا که بدنبال اعمال قانون لزوم کنترل عوامل زیان آور به واحد های کاری، ارزیابی دوره ای سالمت، 
پیشگیری و  تشخیص و درمان زود هنگام بیماریها در میان شاغلین به جهت مدیریت سالمت جامعه، امری ضروری 
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بوده و از طرفی معاینات دوره ای سالمت شغلی که همه ساله در حال انجام است و خدمات مرتبط با سالمت 
عمومی به خصوص ارزیابی بیماریهای غیر واگیر نیز جزئی از خدمات ارائه شده محسوب می شود.

لذا برای هماهنگی بیشتر با سیاست های کلی نظام بهداشتی و بهره مندی هر چه مطلوب تر از این خدمات در 
راستای سند کاهش بیماریهای غیر واگیر و همچنین به منظور دریافت اطالعات دقیق تر جهت برنامه ریزی هر چه 
مطلوب تر ثبت اطالعات معاینات در سامانه جامع بازرسی برای کلیه مراکز/ افراد مجاز به ارائه خدمات معاینات 

سالمت شغلی از ابتدای سال ٩٦ الزامی خواهد بود.
بدیهی است بازرسان بهداشت حرفه ای بر حسن اجرای این موارد نظارت دارند.


