*هؼایٌات در ٌّگام تازگطت تِ کارهجذد ( هثال پس از

هقذهِ:

یک دٍرُ ًسثتا عَالًی تیکاری یا هرخػی)
رًاهِ ّای پیطگیری از
یکی از هْوتریي ٍ اساسی تریي ب
ترٍز تیواری ّا ٍ حَادث ًاضی ازکار در ّرکطَری کِ
تِ ػضَیت سازهاى تیي الوللی کار ٍ تْذاضت جْاًی

تیوارستاى تستری هی ضًَذ )

تاضذ .در کطَر ایراى سازهاى تاهیي اجتواػی تِ ػٌَاى

ازآًجا کِ اغلة اّذاف هْن هغ

هْوتریي ٍ ػظین تریي سازهاى حوایت کٌٌذُ از ًی رٍی

هؼایٌات پیص از استخذام ٍ ادٍاری تحقق هی

کار ٍ تَلیذ در تراتر آسیة ّای گًَاگَى ازجولِ آسیة

ضرح ایي دٍ اکتفا هی کٌین:

درآهذُ اًجام هؼایٌات پسضکی جْت افراد ضاغل هی

هؼایٌات ضغلی

*هؼایٌات افراد در ٌّگام تیواری (تخػَظ زهاًی کِ در

ّای ًاضی از اتتال تِ تیواری

ّا ٍ حَادث ًاضی از کار

قاًًَا هَظف ضذُ تا تسْیالتی

را جْت ارائِ خذهات

هرتَط تِ هؼایٌات پسضکی ضاغلیي تیوِ ضذُ در
هجوَػِ کلیٌیک ّای عة کار ایجاد ًوایذ.

ایٌات ضغلی تا اًجام
یاتذ تِ

هؼایٌات پیص از استخذام:
قذها چٌذاى تیراُ ًگفتِ اًذ کِ ّ ":رکسی را تْرکاری
ساختِ اًذ  ".در ٍاقغ تا اًجام هؼایٌات پیص از استخذام

هؼایٌات ضغلی تستِ تِ اُ داف افراد ریٌفغ ( ضاغل
،کارفرها ،سازهاى تیوِ گر  ،دٍلت ) تِ اًَاع هختلف

زیر دستِ تٌذی هی ضَىد :

تهیو کننده :واحد بهداشت حرفو ای

*

هؼایٌات پیص از استخذام

*

هؼایٌات دٍرُ ای

تاییدکننده:کمیتو آمىزش بو بیمار

*

هؼایٌات اختػاغی

سال تهیو:پاییس 1399
ناظرکیفی:سىپروایسر آمىزش سالمت

*

هؼایٌات در ٌّگام تغییر ضغل

*

هؼایٌات افراد هؼلَل ٍ تؼییي تَاًائی کاری آًْا

تاییدکننده علمی :کارشناش شبکو بهداشت

جْت ّرضغلی هتٌاسة تریي فرد تا آى

کار ٍ ٍظیفِ

اًتخاب ضذُ ٍ کارفرها تا یک تیر چٌذیي ّذف را ًطاًِ
هی گیرد یؼٌی  :از تغییر ضغل ّای هتؼذد –ًارضایتی
ّای ضغلی تؼذی – تیواری ّا ٍ حَادث ًاضی از کار ٍ
اًَاع ّسیٌِ ّای اضافی دیگر تِ راحتی پیطگیری هی
کٌذ.

اّذاف هؼایٌات ادٍاری تذیي ضرح هی تاضٌذ:

هْوتریي اّذاف هؼایٌات پسضکی پیص از استخذام
ػثارتٌذ از:

مػایٌات ادٍاری زهاًی سَدهٌذ ٍ قاتل استٌاد ّستٌذ کِ
تَسظ گرٍُ پسضکی دارای هْارت ٍ تجرتِ کافی در

 -تطخیع ٍ درهاى تِ هَقغ تیواری ّا ٍ ػَا رؼ ًاضی

زهیٌِ عة کار اًجام گیرد.

-تؼییي استؼذاد ٍ تَاًائی جسوی ٍ رٌّی فرد ترای کار

از کار ( هثل تطخیع ٍ درهاى دردّای کوری پیص از

هَرد ًظر

هسهي ضذى ٍ آسیة زدى تِ دیسک ٍ اًجام ػول

تذیي هٌظَر تَغیِ هی گردد هؼایٌات ادٍاری ترجیحا

جراحی پرّسیٌِ ٍ اغلة تی ًتیجِ)

تَسظ "پسضک هتخػع عة کار " ٍ در ًثَد ٍی تَسظ
"پسضک ػوَهی دٍرُ دیذُ عة کار " اًجام گیرد.

تطخیع تیواری ّاٍ درهاى آى ّا قثل از ایٌکِ هٌجر-تَغیِ ترای تغییر ضغل ٍ یا هحذٍد کردى کار درافراد

تِ ًاتَاًی فرد ضَد.

تیوار
-حفظ سال هت سایر کارکٌاى ٍ حتی افراد جاهؼِ

(

درغَرت ٍاگیردارتَدى تیواری )

 -جلَگیری از اًتقال تیواری ّای ٍاگیر دار

-تؼییي ًَع ًَاقع اٍلیِ ٍ ثثت در پرًٍذُ تا اّذاف

 -پیطگیری از ترٍز تیواری ّا ٍ ػَار ؼ ًاضی از کار در

هختلف تستِ تِ حوایت ّای سازهاى ّای تیوِ گر

کارکٌاًی کِ ضغل هطاتِ دارًذ.

هؼایٌات ادٍاری:

 اًجام هغالؼات ٍ کارّای پژٍّطی تررٍی ػَاهل زیاىآٍر هحیظ کار

از استخذام را دارد  .چٌاًچِ اٍلیي ػالئن ترٍز تیواری
ّا( اػن از ضغلی ٍ غیر ضغلی ) ًوایاى ضَد عی اًجام

ػَاهل زیاى آٍر هحیظ کار

هؼایٌات ادٍاری (حذاقل سالی یکثار ) هیتَاى تا غرف
کوتریي ّسیٌِ جلَی پیطرفت تیواری را گرفت ٍ
سالهتی ضاغل را تضویي کرد.
از ایي هٌظر هؼایٌات ادٍاری ًَػی تیوِ ػور تلقی هی
گرددکِ از ترٍز ازکارافتادگی ّای پیص از رسیذى تِ
سي تازًطستگی در ًیرٍی کار ٍ تَلیذ کطَر جلَگیری
هیکٌذ.

پرًٍذُ هؼایٌات ادٍاری ًسثت تِ هؼایٌات پیص از
استخذام هحذٍدتر ٍلی جٌثِ تخػػی تری داضتِ کِ تا

هؼایٌات ادٍاری در ٍاقغ حکن هْر تائیذ تر هؼایٌات پیص
-ارزضیاتی ٍ تؼییي هیساى کارآئی رٍش

آزهایص ّای پاراکلیٌیکی هَرد ًیاز جْت تطکیل

ّای کٌترلی

تَجِ تِ ضغل فرد ٍ ًَع ػَاهل زیاى آٍر هحیظ کار ٍی
تؼییي هیطَد  .هثال اگر در هحیظ کار هیساى
سرٍغذاتیص از  85دسیثل در هذت  8ساػت اًذازُ
گیری ضذُ حتوا الزم است از افراد ضاغل در آى هحیظ
ضٌَائی سٌجی تؼول آیذ.
تواهی هذارک هؼایٌات ادٍاری

در فرم هخػَغی کِ

هَرد تائیذ ٍزارت تْذاضت درهاى ٍ آهَزش پسضکی

هیثاضذ ثثت ٍ در پرًٍذُ فرد تایگاًی هی گردد.

