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مدیران محترم صنایع تحت پوشش شهرستان زنجان
باسالم                         

احتراما با توجه به تبصره یک ماده ٩٦ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، 
کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در این 
زمینه بعمل آورد. لذا مقتضی است نسبت به برنامه ریزی های الزم جهت کنترل و پیاده سازی موارد ذیل با 
هماهنگی و مسئولیت کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت اقدامات الزم صورت گیرد. الزم به ذکر است موارد فوق 

در پایشها مد نظر قرار خواهد گرفت.
تمامی پرونده ها می بایست دارای مهر و امضای پزشک معاینه کننده( پزشک متخصص طب کار یا پزشک  -۱
عمومی دوره دیده طب کار دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان) در قسمت 

نظریه باشد.
عقد قرارداد معاینات قبل از انجام معاینات ادواری با پزشک دارای مجوز صورت پذیرد. -۲

اسپیرومتری های انجام گرفته می بایست توسط کارشناس دوره دیده و مورد تائید انجام گیرد و تمام فرم  -۳
های اسپیروگرام می بایست توسط پزشک متخصص مربوطه و یا پزشک متخصص طب کار تفسیر و اظهار 

نظر گردد.
قبل از انجام معاینات توسط پزشک معاینه کننده، می بایست جداول مربوطه با اظهار نظر کارشناس  -۴
بهداشت حرفه ای تکمیل، عوامل زیان آور مربوط به شغل شاغل مشخص و پزشک معاین براساس این 

اظهارات معاینات خود را شروع نماید.
نتایج آنالیز معاینات از پزشک معاین درخواست شده و بعنوان مستند رسمی معاینات در شرکت نگهداری  -۵

گردد.
موکدا هیچ شاغلی بدون پرونده بدواستخدام در شرکت شروع به فعالیت ننماید. -٦

تمامی معاینات و تست ها و آزمایشات اختصاصی درخواستی پزشک معاین برای شاغلین  پیگیری گردند. -۷

تمامی نتایج آزمایشات و تست ها می بابیست توسط پزشک معاین در پرونده پزشکی شاغل ثبت و  -۸
بالفاصله توسط پزشک معاین در سامانه جامع بازرسی وزارت بهداشت نیز ثبت گردد.
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- پیگیری اتمام موارد ارجاعی و غیر ارجاعی تا پایان سال انجام گیرد. ۱۰
- تمام موارد احتمالی نواقصات صورت گرفته در روند معاینات به مرکز بهداشت شهرستان زنجان اطالع  ۱۱

رسانی گردد.
- آزمایش سرب خون برای تمامی شاغلین در مواجهه انجام پذیرد.  ۱۲

دکتر محمود حریری
رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان


