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Preclusion?

l to make impossible by necessary consequence  
: rule out in advance ( Webster's)

l Represents an activity or exposure that is not 
recommended for the individual (Rosenstock
2005)

دکتر محمد بابایي٢



:محدودیت شغلی در جریان

l   به درخواست کارگر یا کارفرما      (معاینات ویژه (
l    معاینات بدو استخدام
l    معاینات دوره اي
l      معاینات بازگشت به کار بعد از بیماري
l     معاینات خروج از سازمان

دکتر محمد بابایي٣



قوانین و مقررات ایران

l قانون کار 92 ماده  1تبصره  :
چنانچه با تشخیص شوراي پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه         

شده به  بیماري ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد، کارفرما         
و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شوراي         

پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب       
.دیگري تعیین نمایند

دکتر محمد بابایي٤



قوانین و مقررات ایران

lقانون کار47مستند به ماده ( آئین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار 9 ماده (: 
ا غیبت  یکار  بعد از غیبت  مربوط  به  بیماري هاي  حرفه اي  و حوادث  ناشی  از 

ا غیبت هاي  مکرر یبیش  از سه  هفته  مربوط  به  بیماري هاي  غیرحرفه اي  
این  آزمایش  . آزمایش  پزشکی  قبل  از شروع  مجدد بکار اجباري  خواهد بود

ا الزم  است  باید مشخص  نماید که  کارگر می تواند به  کار قبلی  اشتغال  یابد ی
.موقتاً یا براي  همیشه  به  شغل  دیگري  اشتغال  ورزد

دکتر محمد بابایي٥



انواع بیماري هاي با توجه به شغل

lبیماري هاي مرتبط با شغل
lبیماري هاي ناشی از شغل
lبیماري هاي تشدید شده در اثر شغل
lبیماري هاي غیر مرتبط با شغل

دکتر محمد بابایي٦



آیا هر بیماري می تواند مرتبط باشغل باشد؟       

l  قانون تامین اجتماعی61ماده :
 به  تصویب  شوراي   بیماریهاي  حرفه اي  به  موجب  جدولی  که  به  پیشنهاد هیأت  مدیره

مدت  مسئولیت  سازمان  تأمین  خدمات  .عالی  سازمان  خواهد رسید تعیین می گردد
به   ر کار بیمه شدهدرمانی  نسبت  به درمان  هریک  از بیماریهاي  حرفه اي  پس  از تغیی

.شرحی  است  که  در جدول  مزبور قید می شود
lظاهراً قانون در ارتباط با وظایف سازمان تامین اجتماعی است.
lتامین اجتماعی تنها سازمان بیمه گر کشور نیست!
lتا کنون چنین جدولی منتشر نشده است!

دکتر محمد بابایي٧



آیا هر بیماري می تواند مرتبط با شغل باشد؟       
l  قانون تامین اجتماعی60ماده :

براي  به  سبب  آن   و حین  انجام  وظیفه  حوادث  ناشی  از کار حوادثی  است  که  در 
مقصوداز حین  انجام وظیفه  تمام  اوقاتی  است  که  بیمه شده  در . بیمه شده  اتفاق  می افتد

 به  دستور یا مؤسسات  وابسته  یا ساختمانها و محوطه  آن  مشغول  کار باشدو یا کارگاه
اوقات  مراجعه  به  . کارفرما در خارج  از محوطه  کارگاه  عهده دار انجام مأموریتی  باشد
 و اوقات  رفت  و درمانگاه  و یا بیمارستان و یا براي  معالجات  درمانی  و توانبخشی 

وب می گردد   برگشت بیمه شده  از منزل  به  کارگاه  جزء اوقات  انجام وظیفه  محس 
 اتفاق  افتاده  باشد  مشروط  بر اینکه  حادثه  در زمان  عادي  رفت  و برگشت  به  کارگاه 

دگان  و مساعدت  به  حوادثی  که  براي  بیمه  شده  حین  اقدام  براي  نجات  سایر بیمه ش
. آنان اتفاق  می افتد حادثه  ناشی  از کار محسوب  می شود

دکتر محمد بابایي٨



آیا هر بیماري می تواند مرتبط با شغل باشد؟       
Alberta Compensation Act:

دکتر محمد بابایي٩



آیا هر بیماري می تواند مرتبط با شغل باشد؟       

l ًدر اثر شغل  ) از نظر اتیولوژي یا پاتوفیزیولوژي(هر بیماري که ماهیتا
.ایجاد ،تشدید یا عود  نماید می تواند مرتبط با شغل تلقی شود 

l       آسیب ها و عوارض ناشی از حوادث شغلی در همین دسته جاي می
.گیرند

l   در مورد عوارض ناشی از درمان آسیب هاي ناشی از حوادث یا
بیماري هاي ناشی از کار باید سهم مسئولیت درمان کننده و کارفرما  

.مشخص شود

دکتر محمد بابایي١٠



برخورد با بیماري ناشی از کار؟     

l قانون کار92 ماده  1تبصره 
ماري ناشی چنانچه با تشخیص شوراي پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بی

 کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر مبتال یا در معرض ابتال باشداز کار 
اساس نظریه شوراي پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب  

.دیگري تعیین نمایند

دکتر محمد بابایي ١١



روند اعطاي محدودیت شغلي

l  بررسي وجود بیماري یا آسیب یا اختالل موجود در فرد
l بررسي ارتباط مشکل با شغل
l تماس با سرپرست فرد در محیط کار
l   آگاھي کامل از شرایط محیط کار و وظایف کاري
l صدور محدودیت شغلي

دکتر محمد بابایي ١٢



بررسی بیماري مسبب محدودیت شغلی

l بررسی بیماري: اول
l بررسی ارتباط با شغل: دوم

دکتر محمد بابایي١٣



بررسی بیماري روند

lدرخواست فرد
lبهتر است تقاضاي فرد دقیقاً و به شکل کتبی دریافت شود
lبهتر است کارفرما در جریان ارجاع درخواست فرد به پزشک باشد
l گواهی پزشکان معالج

lاصالت گواهی باید تایید شود
lتاریخ صدور گواهی
lتشخیص بیماري مندرج در گواهی
lمحدودیت موجود در گواهی
l الصاق شدن گواهی به درخواست فرد
l تنها تشخیص ،پروگنوز  و درمان الزم در گواهی داراي اعتبار است

دکتر محمد بابایي١٤



بررسی بیماري روند

lمدارك پزشکی مرتبط
lاصالت مدارك
lتاریخ مدارك
lتشخیص هاي پزشکی موجود در آنها
lارجاع براي آزمون هاي الزم

lارجاع به مراکز معتبر مورد اعتماد
lاهمیت احراز هویت فرد در محل ارجاع
l سابقه معاینات دوره اي و بدو استخدام فرد

دکتر محمد بابایي ١٥



بررسی بیماري روند

lارجاع به همکاران
lاحراز هویت فرد توسط همکار
lذکر دقیق اطالعات مورد نیاز  از همکار در نامه ارجاع
lتشخیص باید مسجل شود
l تعیین درمان هاي الزم براي بیمار در حال حاضر  و آینده
lپروگنوز و سیر بیماري

دکتر محمد بابایي ١٦



بررسی ارتباط بیماري با شغل

lبررسی شغل فعلی و مشاغل قبلی
lبررسی سابقه حوادث
lبررسی مشکالت مشابه در همکاران
lبررسی سابقه پزشکی قبلی بیمار
lبررسی معاینات دوره اي و بازگشت به کار
lشیمیایی، فیزیکی،ارگونومیک،بیولوژیک،روانشناختی(آنالیز مخاطرات شغل(

دکتر محمد بابایي١٧



Canada, Alberta :WCB policies

l The employment must have contributed to the 
accident so that, if it were not for the employment, 
the accident would not have occurred at that time. 
The hazard may arise directly from industry itself, 
or it  may arise from positional risk.

l Positional risk occurs when workers employment 
causes them to be in a place at a time when they 
are exposed to a hazard (insect bites,exposure to 
weather conditions,…) 

دکتر محمد بابایي١٨



Canada, Alberta :WCB policies

دکتر محمد بابایي١٩



Canada, Alberta :WCB policies

دکتر محمد بابایي٢٠



Canada, Alberta :WCB policies
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Canada, Alberta :WCB policies

دکتر محمد بابایي٢٢



Threshold Limit Values

دکتر محمد بابایي٢٣



l TLVs refer to airborne concentrations of 
chemical substances and represent 
conditions under which it is believed that 
nearly all workers may be repeatedly 
exposed, day after day, over a working 
lifetime, without adverse health effects.

دکتر محمد بابایي٢٤



l TLVs are intended for use only as 
guidelines to assist in the evaluation 
and control of potential workplace 
health hazards.

دکتر محمد بابایي٢٥



l TLVs are intended for no other use 
(evaluating & controlling community air 
pollution, estimating toxic potential of 
continuous exposures, proving or 
disproving an existing disease or 
physical condition in an individual)

دکتر محمد بابایي٢٦



l TLVs are not fine lines between safe and 
dangerous conditions.

l TLVs will not adequately protect all 
workers.

l TLVs are not usually set for all adverse 
effects of the chemicals.

دکتر محمد بابایي٢٧



l Increased Susceptibility to a chemical due:
l Age, gender, ethnicity, genetic factors
l Lifestyle choices(diet, smoking, drug , alcohol,…)
l Medications
l Pre existing medical conditions
l Previous sensitization
l Different work levels
l Variations in temperature and relative humidity

دکتر محمد بابایي٢٨



موارد موثر بر صدور محدودیت شغلی   

دکتر محمد بابایي ٢٩



نقش درمان بیماري در محدودیت شغلی

lآیا بیماري درمان پذیر است؟
lدرمان بیماري ضروري است یا انتخابی؟
lآیا درمان بیماري داراي ریسک باال است؟
l  آیا کارگر موافق درمان بیماري است؟
l  در صورت وجود چند نوع درمان که یکی از آنها

محدودیت را از بین می برد چه باید کرد؟ 
٣٠

دکتر محمد بابایي



نقش درمان بیماري در محدودیت شغلی

l انتخاب پزشک درمان کننده؟
l هزینه درمان و مدت انتظار براي درمان ارزان
lعوارض درمان و نقش آن در محدودیت هاي بعدي
l بازگشت به کار قبل از بهبودي کامل
l     آیا درمان بیماري بطور مناسب و موثر انجام می شود؟
l   آیا اقدامات توانبخشی کافی در جریان است؟

٣١
دکتر محمد بابایي



لزوم توجه به سیر بیماري

lبیماري داراي وضعیت ثابت
lبیماري پیشرونده
l بیماريself remitting
l بیماري داراي دوره هاي متناوب عود و فروکش
l رسیدن بیمار بهMMIبعد از درمان 

٣٢
دکتر محمد بابایي



نقش لوازم حفاظت فردي در محدودیت شغلی         

l    لوازم حفاظت فردي تعریف شده براي شغل
l     امکان اعمال محدودیت به کمک لوازم حفاظت فردي ویژه
l           عملی بودن استفاده از وسایل حفاظت فردي با توجه به شرایط کلی

محیط کار 
l در شرایط خاص  »  عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي«دستور

٣٣
دکتر محمد بابایي



نقش مصرف دارو و وسایل کمک درمانی در محدودیت شغلی

l    لزوم مصرف دارو توسط کارگر
lعوارض جانبی دارو
l   تداخل دارو با آالینده هاي محیط کار
l      تاثیر دارو روي توانایی انجام وظایف شغلی
l        خواب آلودگی در اثر دارو و افزایش ریسک حوادث
l   تداخل مصرف دارو با شیفت کاري
l        تداخل وسایل کمک درمانی با لوازم حفاظت فردي یا وظایف شغلی

٣٤
دکتر محمد بابایي



بیماري هاي فاقد عالئم ابجکتیو

l     ، میگرن، انواع دیگر سردرد،اضطراب ......
l        صدور یا عدم صدور محدودیت به شدت وابسته به فرهنگ عمومی

کارگاه، سابقه قبلی بیمار، امکان اعمال محدودیت و احتمال سو       
.استفاده از محدودیت پزشکی دارد   

l    معموال این بیماري ها در دسته بیماري هاي مرتبط با شغل نیستند .

دکتر محمد بابایي٣٥



نقش اطالعات حاصل از معاینات شغلي در اعطاي محدودیت شغلي    

lمعاینات بدو استخدام
l         ثبت دقیق بیماري ھاي قبلي ھمراه با تشخیص
l        تعیین محدودیت ھاي شغلي موجود در بدو استخدام
l       گرفتن تعھد عدم اعطاي محدودیت شغلي در مورد مشکالت سالمتي

کھ منع استخدامي ندارند      
l        تعیین میزان از کار افتادگي در بدو استخدام
lمعاینات دوره اي

l        در پرونده    ) شغلي یا غیر شغلي  (ثبت دقیق بیماري ھاي بوجود آمده

دکتر محمد بابایي ٣٦



نقش بیمه ها

l   تامین اجتماعی تنها سازمان بیمه گر در کشور نیست!
l   نحوه پرداخت غرامت ایام بیماري
l  توسط بیمه ها  نا نوشته    عدم تمدید مدت بیماري باالتر از سقف 
l         صدور گواهی هاي نا مرتبط به وظایف بیمه اي توسط شوراي پزشکی

بیمه

دکتر محمد بابایي٣٧



گواهی محدودیت شغلی از بیرون

l  بسیار آسان تهیه می شوند
l  معموال مبهم و غیر تخصصی هستند
lگاهی خالف واقعند
l    ایجاد انتظار غیر منطقی در کارگر می کنند
l درج در پرونده؟

دکتر محمد بابایي٣٨



Malingering

l  بسیار شایع
l    تشخیص با روش هاي آبجکتیو ضروري است
l       در موارد بیماري واقعی که فرد تمارض براي نشان دادن شدت بیشتر

عالئم انجام می دهد چه باید کرد؟    
l  تمارض را اعالم کنیم یا نه؟

l به کارگر
l به کارفرما
lبه پزشک مشاور

دکتر محمد بابایي٣٩



!محدودیت ، فقط شغلی نیست

l               تردد با سرویس ، ورود و خروج از درب یا مسیر خاص ، اختصاص
...و (!)پارکینگ 

lاستفاده از رژیم غذایی خاص
l      استفاده یا عدم استفاده  از البسه یا وسایل حفاظت فردي خاص
l    استفاده از ابزار یا تجهیزات ویژه
l  درخواست مرخصی هاي طوالنی

دکتر محمد بابایي٤٠



تاثیر نوع استخدام  بر محدودیت 

lنوع رابطھ استخدامي کارگر
lرسمي
l  قراردادي
l      پیمانکاري تامین نیروي انساني
l   پیمانکاري انجام کار
l فصلي
l نقش سخت و زیان آور بودن شغل

دکتر محمد بابایي ٤١



شرایط خاص موثر بر محدودیت

lحاملگي
l  معلولیت
lجانبازي

دکتر محمد بابایي ٤٢



حاملگي

دکتر محمد بابایي ٤٣

پزشك  كار باید ترتیبي  دھد كھ  كارگران  شاغل  در كارھاي    :  آئین نامھ تاسیس مراکز بھداشت کار ٨ماده  
 ، زنان  باردار، مادران  شیرده  و معلولین  تحت  مراقبت     سال١٨سخت  و زیان  آور و كارگران  كمتر از  

كارفرما . شدفواصل  تجدید معاینات  این  افراد نیز از طرف  پزشك  تعیین  خواھد    . مخصوص  قرار گیرند
.ام  الزم  بعمل  آوردمكلف  است  نسبت  بھ  انجام  دستورات  پزشك  كار در این  موارد اقد



معلولیت
یل را  دولت مؤظف است جھت ایجاد فرصت ھاي شغلي براي افراد معلول تسھیالت ذ            :ماده ھفت   
: فراھم نماید

)  كارگري- پیماني-رسمي(از مجوزھاي استخدامي    %) ٣(اختصاص حداقل سھ درصد      ) الف
 شركت ھا و نھادھاي     دستگاه ھاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانھ ھا، سازمان ھا، مؤسسات،            
ه مي نمایند بھ افراد   عمومي و انقالبي و دیگر دستگاه ھایي كھ از بودجھ عمومي كشور استفاد       

معلول واجد شرایط    
) اپراتور تلفن (از پست ھاي سازماني تلفنچي %) ۶٠(اختصاص حداقل شصت درصد     ) و

ینا و معلوالن جسمي و     دستگاه ھا، شركت ھاي دولتي و نھادھاي عمومي بھ افراد نابینا و كم ب        
.حركتي

از پست ھاي سازماني متصدي دفتري و ماشین نویسي  %) ۶٠(اختصاص حداقل شصت درصد     ) ز
دستگاه ھا، شركت ھا و نھادھاي عمومي بھ معلولین جسمي ـ حركتي           

عمومي و   كلیھ وزارتخانھ ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شركت ھاي دولتي و نھادھاي            : ١تبصره 
و ناشنوا و معلولین جسمي ـ     انقالبي مجازند تا سقف مجوزھاي استخدامي ساالنھ خود، افراد نابینا         

.خدامي بھ كار گیرند حركتي واجد شرایط را رأسًا بھ صورت موردي و بدون برگزاري آزمون است      

دکتر محمد بابایي ٤٤



جانبازي
l ق     انون ٩ماده تس         ھیالت اس       تخدامي و اجتم    اعي جانب      ازان

انق      الب :اس   المي
 بھ منظور بھره برداري مناسب از نیروي كار و حفظ شوونات 
جانبازان دستگاھھا مكلفند از خدمات ایشان در مشاغلي كھ متناسب 
با وضعیت جسمي رواني آنان بوده و بیانگر توجھ معنوي دستگاه 

ذیربط نسبت بھ ارزشھاي واالي این عزیزان باشد استفاده نمایند

دکتر محمد بابایي ٤٥



مدت محدودیت

lدائم
lموقت

l   بازگشت به کار بعد از اتمام محدودیت
l بررسی مجدد در پایان محدودیت

دکتر محمد بابایي٤٦



تمدید مدت محدودیت

l  آیا محدودیت صادر شده اجرا شده است؟
l    آیا محدودیت صادر شده در درمان یا کنترل بیماري موفق

بوده است؟ 
l آیا امکان بازگشت به کار قبلی وجود دارد؟

دکتر محمد بابایي٤٧



صدور محدودیت با توجه به شغل

l      اعالم محدودیت با در نظر گرفتن شغل فعلی کارگر و اعالم تعیین شغل
l    اعالم محدودیت هاي کارگر بدون توجه به شغل فعلی

دکتر محمد بابایي٤٨



محتواي عمومی گواهی محدودیت

l       نام و مشخصات بیمار و نحوه احراز هویت وي
l مرجع معرفی بیمار
l   در موارد لزوم(اقدامات انجام شده براي بیمار (
l صدور) و ساعت (تاریخ
l   مرجع دریافت کننده محدودیت

دکتر محمد بابایي٤٩



محتواي تخصصی گواهی محدودیت

l           مواجهات ، فعالیت ها و شرایطی که فرد نباید در آن کار کند به شکل
روشن ،دقیق و قابل اندازه گیري   

l       شرایط الزامی یا توصیه شده براي کار فرد
l    ذکر ارتباط علت صدور محدودیت با شغل
l خودداري از افشاي سر حرفه اي
l    توصیه هاي درمانی یا بازتوانی

دکتر محمد بابایي٥٠



Common Mistakes in Preclusion

l        محدودیت پزشکی از متخصصین سایر رشته ها سوال شود.
l    محدودیت صادر شده عام و مبهم باشد .
l   استفاده از لوازم حفاظت فردي تجویز شود .
l       انجام یک تست بعنوان شرط محدودیت ذکر شود .
l         لزوم مواجهه کمتر از میزان مجاز بعنوان محدودیت ذکر شود .

دکتر محمد بابایي٥١



دکتر محمد بابایي ٥٢



دکتر محمد بابایي ٥٣



دکتر محمد بابایي ٥٤



دکتر محمد بابایي ٥٥



دکتر محمد بابایي ٥٦



دکتر محمد بابایي ٥٧



موارد صدور محدودیت شغلی

lکارگر توانایی انجام وظایف شغلی را به شکل مناسب نداشته باشد
lکارگر در شرایط کاري مستعد ابتال به بیماري باشد
lکار سبب تشدید یا عود بیماري  موجود در کارگر شده باشد
lاحتمال تشدید بیماري کارگر در اثر کار وجود داشته باشد
lکارگر مبتال به بیماري شده باشد
lر احتمال از کار افتادگی کلی کارگر در اثر آسیب یا بیماري ناشی از کا

وجود داشته باشد

دکتر محمد بابایي٥٨



 ادامه-موارد صدور محدودیت شغلی  

lبعلت بیماري قبلی کارگر وجود ) ظاهرا نامرتبط(احتمال بروز مشکالت دیگر
داشته باشد

lدتشخیص به موقع بیماري شغلی بدلیل وجود بیماري قبلی امکان پذیر نباش
lحساسیت سایکولوژیک
lبیماري کارگر خطراتی براي همکارانش یا عموم مردم داشته باشد
lشرایط محل کار مخل درمان بیماري فعلی فرد باشد.
lحاملگی(شرایط فیزیولوژیک کارگر تغییر کرده باشد(

دکتر محمد بابایي٥٩



کارگر توانایی انجام وظایف شغلی را به شکل مناسب نداشته 
باشد

lبیماري مرتبط با شغل:
l  بسته به نوع معاینات  :

lمحدودیت شغلی صادر می شود
l مردود استخدام و لزوم معرفی براي شغل مناسب 
lعدم تایید بازگشت به کار قبلی و  تعیین شرایط شغل جدید

l  بدون کاهش دستمزد(الزم االجراست (
lبیماري غیر مرتبط با شغل:

l  بسته به نوع معاینات :
lمحدودیت شغلی صادر می شود
l مردود استخدام
lعدم تایید بازگشت به کار قبلی

l  افتادگی  راهنمایی کندکارفرما باید محدودیت را اجرا کند یا کارگر را براي دریافت از کار.
ذیر بودن آن بعد از انجام درمان   اگر بیماري درمان داشته باشد با در نظر گرفتن ریسک درمان و توجیه پ     : توجه

. باید مجددا بررسی و اعالم نظر شود

دکتر محمد بابایي٦٠



مثال
l   1/10راننده لیفتراك داراي دید چشم راست
l   دید وي در بدو استخدام طبیعی بوده است
l خونریزي و آترواسکلروز عروق ته چشم راست        :افتالموسکوپی
l         سال  10جابجایی بار با لیفتراك در سالن تولید دي سولفید کربن در 

/گذشته 

دکتر محمد بابایي ٦١



مثال
l       کارگر متصدي حمل جعبه هاي حاوي محصول در یک کارخانه

تولید بیسکویت  
l  ضعف عضالنی و کمردرد
lEMG-NCV :  بیماري شارکوت ماري توث /

دکتر محمد بابایي ٦٢



کارگر مستعد ابتال به بیماري باشد

lعلت استعداد به بیماري مرتبط با شغل:
l  بسته به نوع معاینات  :

lمحدودیت شغلی صادر می شود
l مردود استخدام و لزوم معرفی براي شغل مناسب 
lعدم تایید بازگشت به کار قبلی و  تعیین شرایط شغل جدید

l  بدون کاهش دستمزد(الزم االجراست (
lعلت استعداد به بیماري غیر مرتبط با شغل:

l  بسته به نوع معاینات :
lمحدودیت شغلی صادر می شود
l مردود استخدام
lعدم تایید بازگشت به کار قبلی

l  افتادگی  راهنمایی کندکارفرما باید محدودیت را اجرا کند یا کارگر را براي دریافت از کار.
سبی وجود اگر براي کشف بیماري قبل از بروز و استقرار عالئم بالینی آزمون منا   : توجه 

. کرد داشته باشد می توان محدودیت پزشکی رابعد از مثبت شدن این تست صادر          
دکتر محمد بابایي٦٣



مثال
l      کارگر مسئول چیدمان بار در انبار ارسال شرکت تامین کننده قطعات
l  بدون عالمت در معاینه دوره اي
l2اسپوندیلولیستزیس گرید      :رادیوگرافی کمر  
l  برگه حادثه ندارد
lارتباط با شغل؟/

دکتر محمد بابایي ٦٤



کارگر مبتال به بیماري شده باشد

lبیماري مرتبط با شغل:
l   محدودیت شغلی صادر می شود
l  بدون کاهش دستمزد    (الزم االجراست (
lبیماري غیر مرتبط با شغل:

l   محدودیت شغلی صادر می شود
l     ار افتادگی یا  کارفرما میتواند محدودیت را اجرا کند یا کارگر را براي دریافت از ک

.درمان راهنمایی کند
اگر بیماري درمان داشته باشد با در نظر گرفتن ریسک درمان و  : توجه

:توجیه پذیر بودن آن می توان
l       محدودیت را بعد از اقدام درمانی صادر کرد 
l     محدودیت را جایگزین اقدام درمانی کرد .

دکتر محمد بابایي٦٥



مثال
l  کارگر جوشکار CO2سیگاري  
lدرد قفسھ سینھ از نوع فشارنده
lتست ورزش مثبت
lآنژیوگرافي انسداد عروق کرونر را نشان مي دھد/
lھمین مورد در کارمند حسابدار یک شرکت بازرگاني؟/

دکتر محمد بابایي ٦٦



احتمال از کار افتادگی کلی کارگر در اثر آسیب یا بیماري 
ناشی از کار وجود داشته باشد

lدلیل احتمال  از کارافتادگی مرتبط با شغل است:
l   محدودیت شغلی صادر می شود
l  بدون کاهش دستمزد    (الزم االجراست (
lدلیل احتمال  از کارافتادگی غیر مرتبط با شغل:

l  در مورد خطرات ادامه شغل مشورت شود     )  یا خانواده اش   (با کارگر .
l        فته شود نظر کارفرما در مورد ادامه کار در همان بخش یا کار در واحد دیگر گر .
l     تصمیم نهایی تنها در محدوده تصمیم پزشکی قرار ندارد .

اگر بیماري درمان داشته باشد بعد از انجام درمان باید مجددا بررسی : توجه
.و اعالم نظر شود

دکتر محمد بابایي٦٧



مثال

lکارگر سنگ زني در شرکت تولید صنایع  فلزي
l  دید چشم راست در حدFCاز سھ متري بدلیل  آمبلیوپي 
lپرتاب پلیسھ ھاي فلزي در حین عملیات سنگ کاري /
l ھمین کارگر در صورتي کھ علت کاھش دید کدورت قرنیھ

/ .ناشي از پرتاب پلیسھ قبلي بھ داخل چشم باشد 

دکتر محمد بابایي ٦٨



بعلت بیماري قبلی کارگر ) ظاهرا نامرتبط (حتمال بروز مشکالت دیگرا
)Prophylactic Preclusion(وجود داشته باشد

lبیماري قبلی مرتبط با شغل:
l   محدودیت شغلی صادر می شود
l  بدون کاهش دستمزد    (الزم االجراست (
lبیماري غیر مرتبط با شغل:

l   محدودیت شغلی صادر می شود
l     ار افتادگی یا  کارفرما میتواند محدودیت را اجرا کند یا کارگر را براي دریافت از ک

.درمان راهنمایی کند
!ریسک بروز مشکالت دیگر باید درست ارزیابی شود

اگر بیماري درمان داشته باشد با در نظر گرفتن ریسک درمان و  : توجه
:توجیه پذیر بودن آن می توان

l       محدودیت را بعد از اقدام درمانی صادر کرد 
l     محدودیت را جایگزین اقدام درمانی کرد .

دکتر محمد بابایي٦٩



مثال
l کارگر فیدر دستگاه تزریق پالستیک داراي کري یکطرفھ
l  ساعت١٢ دسي بل براي ٩٨مواجھھ با صداي محل کار 
lمعاینات بدو استخدام/
l   وجود جرثقیل سقفي در سالن محل کار کھ ھنگام حرکت با

./آالرم صوتي کارگران را آگاه میکند

دکتر محمد بابایي ٧٠



تشخیص بیماري شغلی بدلیل بیماري قبلی کارگر مشکل باشد

lبیماري مرتبط با شغل:
l    محدودیت شغلی صادر می شود یا روش هاي ارزیابی مناسبی براي تشخیص در  

معاینات  دوره اي بعدي گنجانده شود    
l  بدون کاهش دستمزد    (الزم االجراست (
lبیماري غیر مرتبط با شغل:

l           در بدو استخدام در مورد به کارگیري کارگر در شغل دقت بیشتري شود .
l       تنظیم نوع و زمان تکرار تست هاي بعدي تشخیصی با دقت انجام شود .

دکتر محمد بابایي٧١



مثال

lکارگر پالستیک سازي در معرض ایزوسیانات
lوجود ویزینگ در معاینھ بدو استخدام

دکتر محمد بابایي ٧٢



بیماري کارگر خطراتی براي همکارانش یا عموم مردم 
داشته باشد

lبیماري مرتبط با شغل:
l   محدودیت شغلی صادر می شود
l  بدون کاهش دستمزد    (الزم االجراست (
lبیماري غیر مرتبط با شغل:

l   محدودیت شغلی صادر می شود
l        افتادگی یا کارفرما باید محدودیت را اجرا کند ولی مسائل مربوط به شغل ، از کار 

. کاهش دستمزد خارج از حیطه مسائل پزشکی است      
اگر بیماري درمان داشته باشد با در نظر گرفتن ریسک درمان و  : توجه

توجیه پذیر بودن آن می توان دوره استراحت پزشکی براي بیمار در 
.نظر گرفت

دکتر محمد بابایي٧٣



مثال
lکارگر تعمیرات برق در کارخانھ چاپ
lشکایت از سرفھ ،تب و خلط
l اسمیر خلط از نظرBKمثبت 

دکتر محمد بابایي ٧٤



مثال

l کارمند کنترل سوزن در ایستگاه قطار
l شکایت از خواب آلودگي
lابتال بھ نارکولپسي

دکتر محمد بابایي ٧٥



شرایط کاري فعلی کارگر مخل درمان بیماري وي باشد

lبیماري مرتبط با شغل:
l   محدودیت شغلی صادر می شود
l  بدون کاهش دستمزد    (الزم االجراست (
lبیماري غیر مرتبط با شغل:

l   محدودیت شغلی صادر می شود
l       کی و استفاده از  کارفرما میتواند محدودیت را اجرا کند و یا فرد را براي استراحت پزش

. مزایاي بیمه اي ارجاع کند 
اگر بیماري درمان داشته باشد با در نظر گرفتن ریسک درمان و  : توجه

توجیه پذیر بودن آن می توان دوره استراحت پزشکی براي بیمار در 
.نظر گرفت

دکتر محمد بابایي٧٦



مثال

lاپراتور نیروگاه برق
lاشتغال در شیفت ھاي شبانھ
lابتال بھ زخم اثني عشر

دکتر محمد بابایي ٧٧



Case Presentation

دکتر محمد بابایي ٧٨



1 نمونه

l ساله مبتال به میگرن از سه ماه قبل که اظهار می دارد سر درد           35مرد 
هایش با کار در شیفت شب  وکار در محیط پر سر و صدا تشدید می       
شود و متقاضی خروج از شیفت شب و کار در محل کم سر وصدا            

./است

دکتر محمد بابایي ٧٩



2 نمونه

l ساله با شکایت از کمر درد با انتشار به پاي راست     42کارگر 
l سال اشتغال در واحد مونتاژ صندلی خط مونتاژ اتوموبیل       7سابقه  .
l       نوار عصب و عضله پا رادیکولوپاتی در ریشهL5      را نشان داده و ام آر آي  

./نشان دهنده اکستروژن دیسک است   

دکتر محمد بابایي ٨٠



3 نمونه

l  سال قبل در واحد دفتري شرکت کار      4 ساله که از   28خانم تایپیست 
.تایپ نامه انجام می داده است با پارستزي دست ها مراجعه کرده است      

l       نوار عصب عضله حاکی از سندروم تونل کارپ
l      یک دوره درمان با آنتی انفالماتوار و مچ بند طبی انجام داده است/

دکتر محمد بابایي ٨١



4 نمونه

l    ساله با شکایت از تنگی      39سرپرست واحد پرس قطعات فلزي ،مرد 
نفس  
l          2,5 در اکو کاردیوگرافی تنگی دریچه آئورت با سطح دریچه کمتر از  

سانتی متر و گرادیان باال   
l            ردي    الزام به کار در شیفت شب همراه با فعالیت به عنوان یک کارگر در موا

/ که سرعت خط تولید باال باشد    

دکتر محمد بابایي ٨٢



5 نمونه

l  ساله کارگر جوشکار با شکایت از خس خس سینه و تنگی           29مرد 
نفس از شش ماه قبل  

l    ماه قبل در جریان معاینات دوره اي نرمال است    1معاینه بالینی و  اسپیرومتري .
l    براي درخواستMCT  بهمن به طب کار دعوت شد      6 در صبح روز 
l           در مراجعه خس خس واضح سینه به علت مواجهه با سرما داشت .
l     عدم نیاز به  .(اسپیرومتري در همان روز انسداد راه هوایی نشان دادMCT/(

دکتر محمد بابایي ٨٣



6 نمونه

l ساله یک شرکت خودروسازي   44راننده لیفتراك 
l      در جریان معاینات دوره اي لرزش دست داشت
l          بعد از ارجاع به متخصص مغز و اعصاب تشخیص پارکینسون مسجل شد .
l  ممنوعیت رانندگی
l ارتباط با شغل؟ /

دکتر محمد بابایي ٨٤



7 نمونه

l   کارگر جوشکار
l    تصادف بیرون شرکت و شکستگی بازو
l Delayed union     در رادیوگرافی شش ماه بعد همراه با جابجایی در پیچ 

و پالك بازو
l       احتمال شکستگی مجدد با کوچکترین تروما/

دکتر محمد بابایي ٨٥



8 نمونه

l  کارگر مونتاژ خودروسازي
l    تصادف در سرویس در راه شرکت
l کمر 5 و 4پروتروژن دیسک بین مهره اي 
l  ماه قبل از حادثه انجام شده و نرمال بوده است     6معاینات دوره  اي 
l  وجودDEHYDRATION  در MRI 5  روز بعد از حادثه /

دکتر محمد بابایي ٨٦



9 نمونه

l راننده لیفتراك
l     اعالم وجود مشکالت روانپزشکی
l     مشاوره روانپزشکی اختالل واضحی نشان نمی دهد
l        بیمار اظهار می دارد در حال حاضر داروي هالوپریدول مصرف می کند
l       امکان تعیین سطح خونی دارو در کشور وجود ندارد/

دکتر محمد بابایي ٨٧



10 نمونه

l    کارگر خطوط تولید شرکت خودروسازي
l    شکایت از درد گردن  با انتشار به بازو
lMRI             تغییرات مختصر دژنراتیو دارد که توجیه کننده درد نیست 
l      مشاوره جراحی اعصاب نوع درد راfunctional   تشخیص داده است  /

دکتر محمد بابایي ٨٨



11 نمونه

l   نگهبان انبار یک شرکت بازرگانی
l        بازگشت به کار بعد از عمل جراحی پیوند قرنیه بدلیل کراتوکونوس
l      و دید چشم چپ    1/10در حال حاضر دید چشم راست FC  متري6 از 
l      بخیه ها هنوز در محل پیوند وجود دارند/

دکتر محمد بابایي ٨٩



12 نمونه

l   کارگر مونتاژ کارخانه یخچال سازي
l       حادثه از ناحیه چشم منجر به پارگی قرنیه که سوچور شده است
l  10/10 و چشم چپ  1/10دید چشم راست
l     در حین کار از لوازم حفاظت فردي استفاده نکرده است
l اگر کارگر از لوازم حفاظت فردي استفاده    :  قانون کار 95ماده 2تبصره

/نکرده باشد کارفرما مسئول نیست      

دکتر محمد بابایي ٩٠



13 نمونه

l     مونتاژکار شرکت اتوموبیل سازي
l     سال 12 دسی بل بمدت 85مواجهه با سر و صدا بیشتر از 
l     ادیومتري فعلی نسبت به ادیومتري پایهSTS     دارد ولی با در نظر 

. ندارد OSHA  (STSطبق جداول    ( گرفتن افزایش سن 
l  اعطا یا عدم اعطاي محدودیت شغلی؟/

دکتر محمد بابایي ٩١



14 نمونه

l  کارگر سالن رنگ کارخانه یخچال سازي
l    در معاینه بازگشت به کار ابتال بهKLS  مشخص شده است 
lKleine-Levin syndrome (KLS)
l  اعطا یا عدم اعطاي محدودیت شغلی؟/

دکتر محمد بابایي ٩٢



15 نمونه

l     کارگر صافکاري بدنه در یک شرکت اتوموبیل سازي
l شکایت از درد زانو
l ژنوواروم همراه با کندرو ماالسی   : علت درد
l   بدون سابقه حادثه از ناحیه زانو /

دکتر محمد بابایي ٩٣



16 نمونه

l      کارگر اپراتورقسمت بلندینگ در یک شرکت تولید روغن اتوموبیل
l     شکایت از سردرد و ترشح پشت حلق
l      خواستار تغییر شغل با هدف عدم مواجهه با مواد افزودنی روغن
l     سی تی اسکن سینوس نشان دهنده سینوزیت دو طرفه آلرژیک
l     بررسی ها نشان دهنده آلرژي به گرد و غبار و گرده گیاهان/

دکتر محمد بابایي ٩٤



17 نمونه

l     کارگر بسته بندي یک شرکت صنایع غذایی
l   شکایت از افسردگی و اضطراب
l   تقاضاي خروج از شیفت شب
l   گواهی پزشکی مبنی بر افسردگی/
l           در دو سال گذشته هیچ دارویی استفاده نکرده و پزشک صادر کننده

/گواهی نیز تجویز دارو برایش انجام نداده است      

دکتر محمد بابایي ٩٥



18 نمونه

l      کارگر بازرس کنترل کیفیت شرکت تولید مصنوعات فلزي
l    استئوکوندریت دیسکانت تالوس
l  سال قبل و گچ گیري مچ پا     10سابقه حادثه 
l     سال قبل خارج از شرکت 6سابقه تروماي مولتیپل  /
l    بیماري با درمان جراحی بهبود می یابد /

دکتر محمد بابایي ٩٦



19 نمونه

l    کارگر بدنه سازي یک شرکت اتوموبیل سازي
l    دست غالب 2سابقه شکستگی همراه قطع انتهاي بند دیستال انگشت
l       درمان جراحی و بهبود محل استامپ وROM
l   وجودRSD/
l      بهترین برخورد براي بهبود RSD  استفاده از اندام و کاردرمانی است /

دکتر محمد بابایي ٩٧



20 نمونه

l    کارمند حسابداري یک شرکت حمل و نقل
l          تصادف با لیفتراك در محوطه شرکت منجر به شکستگی پالتو تیبیا
l    گچ گرفتگی موضع
l3 وجود مال یونیون در محل شکستگی همراه با آرتروز در          :   سال بعد

زانو
l   ارتباط با شغل؟ ، اعطاي محدودیت؟  /

دکتر محمد بابایي ٩٨



21 نمونه

l   کارمند انبار یک شرکت بازرگانی
l         حمل بار با دست و خم شدن تنه به جلو و چرخش کمر
l         در کمردرد ، پروتروژن دیسک بین مهره اي ، رادیکولوپاتی

EMG-NCV
l        شش ماه درمان طبی همراه با محدودیت شغلی باعث بهبود نشده و

درد تشدید شده است   
l    توصیه به جراحی شده است ولی از درمان خودداري می کند.
l    تکرار محدودیت شغلی؟ ، توصیه به درمان؟ /

دکتر محمد بابایي ٩٩



23 نمونه

l  کارگر نقاشی مبلمان
l     سابقه تاکی کاردي بطنی وCPR 
l     در حال حاضر کاندیدICDاست 
l     فعالیت فیزیکی ممکن است باعث حمله مجدد تاکی کاردي شود

دکتر محمد بابایي ١٠٠



24 نمونه

l      کارگر مونتاژ موتور اتوموبیل
l    سابقه ترومبوآمبولی ماسیو ریه
l     در حال حاضر تحت درمان با آنتی کوآگوالن
l  محدودیت  فعالیت فیزیکی در حد چند قدم راه رفتن
l      بیمه ادامه استراحت را تایید نکرده و شروع به کار براي فرد صادر

/کرده است 

دکتر محمد بابایي ١٠١


