
کار و سالمت

دکتر مینا یوسفیان

متخصص طب کار و بیماری های شغلی



کبر ّضالهت

:WHOعجق آهبر ضبزهبى جِبًی ثِذاشت 

 درطذ افراد ثبالی دٍ  58درطذ جوعیت دًیب ّ  45تقریجب

.ضبل در شوبر ًیرّی اًطبًی کبر جِبًی قرار دارًذ

 ایي جوعیت ثرای آضبیش ّ رفبٍ خْد ، خبًْادٍ ّ جبهعَ شبى

یک ضْم از عور دّراى جْاًی خْد را در هحیظ کبر 

.طرف هی کٌٌذ



 ضبالًَ  1995عجق تخویي ضبزهبى جِبًی ثِذاشت در ضبل ،

هیلیْى هْرد ثیوبری شغلی در احر توبش ُبی   157تب  68

.شغلی هختلف ایجبد هی شْد



:عْاهلی کَ ضالهت شبغلیي را هْرد تِذیذ قرار هی دُذ

في آّری ُبی جذیذ

حْادث شغلی

هْاد شیویبیی هختلف

عْاهل ثیْلْژیک

عْاهل زیبى آّر فیسیکی

عْاهل ارگًْْهیک



رشتَ تخظظی عت کبر

oرشتَ عت کبر یک رشتَ تخظظی ًطجتب جذیذ در دًیب

oقرى ُجذُن هیالدی تْضظ راهبزیٌی

o پیشگیری ،تشخیض ّ درهبى ثیوبری ُبی )هحذّدٍ فعبلیت

(شغلی

oعت طٌعتی          عت کبر             ثِذاشت کبر



 ضبزهبى ثِذاشت جِبًی ّ ضبزهبى ثیي الوللی کبر ُذف عت

:کبر را چٌیي تعریف ًوْدٍ

 ارتقب ّ حفظ ثبالتریي درجَ هوکي ضالهت جطوی ، رّحی

رّاًی ّ اجتوبعی کبرکٌبى توبم هشبغل 

 ضالهت کبهل ُوَ افراد شبغل : ُذف

شٌبضبیی ارتجبط دّ عرفَ ثیي کبر ّ ضالهت            



کبر             ضالهت

کبر ثبعج حص شبداثی ّ ضالهت

ضالهتی کبرگر ثر کویت ّ کیفیت کبر هْحر اضت

  یک کبرگر ضبلن ثبزدُی ّ کبرایی ثبالتری ًطجت ثَ کبرگر

ثیوبر دارد

  ثعالٍّ کبرگر ثیوبر عالٍّ ثَ خغر اًذاختي خْد ، ضبیر

.ُوکبراى ّ افراد جبهعَ را در هعرع خغر قرار هی دُذ

 راًٌذٍ پبیَ یک الکلی یب هعتبد ثَ هْاد هخذر کَ : هخبل

هتقبضی راًٌذگی اتْثْش ثیي شِری

            

 



عجقَ ثٌذی ثیوبری ُبی هحیظ کبر

ثیوبری ُبی ًبشی از کبر

ثیوبری ُبی هرتجظ ثب کبر

ثیوبری ُبی عوْهی
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طبقه بندی بیماری در محیط کار      

تیماریُای مرتًط تٍ کار                            تیماریُای عمًمی                   تیماریُای واضی از کار  
دیاتت، : تیماری کريور قلة، کمردرد                   مثل : آزتستًز، مسمًمیت تا سرب           مثل : مثل 

ماالریا 

                                                                     



ثیوبري ُبي عوْهي

ایي دضتَ از ثیوبري ُب شبهل ثیوبري ُبي شبیع در جبهعَ

هي ثبشٌذ کَ افراد ثذّى توبش ثب عْاهل زیبى آّر هحیظ

.کبر ًیس هي تْاًٌذ ثَ آى هجتال شًْذ 

ضرهب خْردگي، دیبثت ّ آپبًذیطیت ًوًَْ اي از ایي ثیوبري ُب 

.ُطتٌذ 



ثیوبری ُبی ًبشی از کبر

  ، ثیوبری ُبیی کَ ثَ علت هْاجَِ ثب عْاهل فیسیکی

.شیویبیی، ثیْلْژیک در هحیظ کبر ثْجْد هی آیذ

  ،ایي عْاهل کَ ثَ ّضْح در هحیظ کبر هشخض هی ثبشٌذ

.ثرای ایجبد ثیوبری ضرّری ُطتٌذ

  ایي ثیوبری ُب ثَ علت اشتغبل ثَ یک کبر ّ تحت شرایظ

هْجْد در آى ثَ ّجْد هی آیٌذ ّ راثغَ علیتی خبص هحیظ 

.کبر ثب ثیوبری کبهال هشخض اضت



ثیوبری ُبی ًبشی از کبر

 ایي عْاهل علیتی ، قبثل تشخیض ، قبثل اًذازٍ گیری ّ قبثل

.کٌترل ُطتٌذ

پرداخت غراهت ایي ثیوبری ُب  ثَ عِذٍ کبرفرهب هی ثبشذ.



ثیوبری ُبی ًبشی از کبر

ازثطتْز

هطوْهیت ثبضرة

کبُش شٌْایی ًبشی از هْاجَِ ثب ضرّ طذا

ثیوبری ُبی ًبشی از کبر در فشبر اتوطفر ثبال یب پبییي

ثیوبری ُبی ًبشی از پرتُْب
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عوامل زیان آور و خطرات موجود در محیط کار
اثر سوء سالمتی یا نتایج دیگر عوامل زیان آور

کاَص ضىًایی واضی از سريصدا عًامل فیسیکی مثل سريصدا ي   -1
ارتعاش

مسمًمیتُا، فیثريزَا، سرطاوُا، آلرشیُا،  
آسیثُای دستگاٌ عصثی

عًامل زیان آير ضیمیایی   -2

عفًوتُا، آلرشی َا عًامل تیًلًش یکی -3

فطار ريحی، وارضایتی ضغلی،  
افسردگی، آسیة ريحی

فطار ريحی رياوی -4

آسیثُای کططی،کاَص تُرٌ يری ي  
کیفیت کار

عًامل ارگًوًمیکی -5

حًادث ي آسیثُای واضی از کار عًامل خطر مکاویکی -6



هذت هطئْلیت در ثیوبری ُبی ًبشی از کبر

 هذتی اضت کَ اگر کبرگر ثعذ از قغع توبش ثب عبهل ثیوبری

زا، در ظرف آى هذت عالین آى ثیوبری را ًشبى دُذ ،  

.ثیوبری اّ ثبز ًبشی از کبر شٌبختَ هی شْد



ثیوبری ُبی هرتجظ ثب کبر

هٌشب ایي ثیوبری ُب چٌذ عبهلی اضت

  عوذتب در ایي هْارد کبرگر دارای ثیوبری زهیٌَ ای هی ثبشذ

کَ تحت تبحیر عْاهل هْجْد درهحیظ کبر عالین ثیوبری  

تشذیذ هی شْد یب ثَ عْر ًطجی تحت شرایظ هحیظ کبر ثَ  

.ّجْد هی آیٌذ

در ایي هْارد یک عبهل خغر هشخض ّجْد ًذارد.



ثیوبری ُبی هرتجظ ثب کبر

:پرداخت غراهت در ایي ثیوبری ُب

ثخشی از غراهت ثَ عِذٍ کبرفرهب هی ثبشذ.



ثیوبری ُبی هرتجظ ثب کبر

شغل فرد ثبعج تشذیذ ثیوبری زهیٌَ ای ّ هْجْد در فرد هی 

.شْد

ثیوبری قلجی

ثیوبری ُبی عضالًی اضکلتی

افسایش فشبر خْى

ثیوبری ُبی تٌفطی هخل ثرًّشیت
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تفاوت بیماریهای ناشی از کار و بیماریهای مرتبط با کار

بیماریهای مرتبط با کار بیماریهای ناشی از کار

تیطتر در افراد جامعٍ دیدٌ می ضًد اصًالً در میان جمعیت کاری يجًد  
دارد  

علت چىد عاملی است   علت اختصاصی است  

مًاجٍُ در محیط کار ممکه است  
یک عامل تیماری تاضد

مًاجٍُ در محیط کار ضريری است  

ممکه است مطمًل غرامت تاضد مطمًل غرامت است  
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پیشگیری از بیماری های شغلی

از طریق کاَص ضدت مًاجٍُ تا مًاد خطرواک :پیشگیری نوع اول 

از طریق ضىاسایی مطکل سالمتی قثل از تريز عالئم کلیىیکی  :پیشگیری نوع دوم 
                                        

از طریق تٍ حداقل رساودن اثرات سًء تالیىی یک تیماری :پیشگیری نوع سوم 



 ، هعبیٌبت عت کبر ثبعج ارتقب ّضعیت ضالهتی پرضٌل

ثِجْد کیفیت ّ کویت ثبزدُی کبر، ّ کبُش شیْع ثیوبری 

.ُبی شغلی خْاُذ شذ

:ّظیفَ پسشک عت کبر

 کبُش ُسیٌَ  )عراحی هعبیٌبت ّ آزهبیشبت دّرٍ ای

(کبرفرهب

  اًجبم هعبیٌبت دّرٍ ای جِت تشخیض ثیوبری ُب ّ درهبى

آًِب




