ﺗﺎﺭﻳﺦ :
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ﺷﻤﺎﺭﻩ :
ﭘﻴﻮﺳﺖ :

ﻓﺮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺍﺯ  :ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﺭ

ذکر علت ......................
موردی
خروج از سازمان
بازگشت به کار
دوره ای
نوع معاينه  :بدو استخدام
موضوع  :خانم  /آقای  ......................................فرزند  .....................شغل فعلی .............................. :
به آگاھی ميرساند از نامبرده فوق در تاريخ  ........................معاينات الزم بعمل آمد که نتيجه آن بقرار زير است :
ﮐﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ  :درحال حاضر از نظر پزشکی شغل فعلی برای ايشان مناسب است.
ﮐﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻁ )ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺷﻐﻠﯽ( :نامبرده به مدت  ..................مشروط به عدم انجام فعاليتھا و پرھيز از عوامل و شرايط مشخص شده ذيل
برای شغل اعالم شده مناسب است .الزم است پس از پايان مدت مذکور جھت معاينه مجدد به مرکز طب صنعتی مراجعه نمايد.
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﯽ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻴﮏ

ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ

استرس حرارتی

گرد و غبار

کار انفرادی

بلند کردن يا حمل بار بيش از  ۵کيلو

نوبتکاری

پرتوھای يونيزان

حالل ھای آلی

کار گروھی

کشيدن و ھل دادن بار بيش از  ٢٠کيلو

شبکاری

پرتوھای فرابنفش

دود و دمه فلزی

پرتوھای مادون قرمز

گازھای محرک

صدای بيش از حد
مجاز
ارتعاش تمام بدن
ارتعاش دست و بازو

اسيدھا و بازھا

کار با ارباب
رجوع
کار پراسترس
کار پر مسئوليت

باال و پايين رفتن از پلکان و نردبان به
تعداد زياد
ايستادن و راه رفتن به مدت طوالنی
دويدن و پريدن

کار اقماری
کار در ارتفاع
کار با دستگاه تيز و برنده /
خطرناک /دارای قطعات متحرک
کار با مواد منفجره/سوزاننده

مواد حساسيتزا

خم و راست شدن مکرر ناحيه کمر

تماس پوستی با

زانو زدن يا چمباتمه زدن

رانندگی وسايط نقليه سبک

کار در سطحی باالتر از شانه

رانندگی وسايط نقليه سنگين

کار مستلزم نگھداشتن گردن در وضعيت
خميده به جلو يا عقب بمدت طوالنی
کار در محيط با فشار باال /پايين

رانندگی با جرثقيلھا

کار با کيبورد بمدت طوالنی
کار در مشاغل نيازمند ديد کامل رنگھا

ﮐﺎﺭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ :درحال حاضر کار فعلی/پيشنھادی برای نامبرده مناسب نمی باشد .الزم است با پيشنھاد کار جديدی که مستلزم انجام فعاليتھا و
تماس با عوامل و شرايط مشخص شده در جدول فوق نباشد به طب صنعتی معرفی گردد.ذکر علل رد صالحيت پزشکی :

ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭﺣﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

عينک طبی

سمعک

ھرنيم ساعت کار سه دقيقه استراحت کند

ھر نيم ساعت ايستادن يا نشستن سه دقيقه استراحت نمايد

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ :

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ :

تاريخ و مھر و امضاء پزشک طب کار

تاريخ و مھر و امضاء متخصص طب کار

تاريخ مراجعه بعدی جھت پايش سالمت ...................................

تاريخ مراجعه بعدی جھت معاينه سالمت کار ..................................

نسخهھا:

ميريت توسعه منابع انسانی

مديريت بھداشت ،ايمنی و محيط زيست

پرونده طب صنعتی

الف -عالئم و نشانهھای بالينی مشاھده شده مرتبط با کار در اندامھا و ارگانھای شاغل) منتسب به شغل و مواجھهھای شغلی مشخص شده( در
بخش توصيهھا ذکر گردد.
ب -بر اساس عوامل زيانآور مشخص شده در فرم معاينات ،نتايج آزمايشات مرتبط با ھر عامل زيانآور که فرد با آن مواجه بوده را به پيوست
فرم معاينات اعالم نمايد.
ج -چنانچه پس از اعالم نتايج معاينات شغلی به  HSEشرکت ،بھداشت حرفهای به اطالعات بيشتری از پرونده پزشکی نياز داشت ،امکان
دسترسی وی به پرونده پزشکی شاغل از سوی سازمان فراھم گردد.
د -موارد مشکوک به بيماری شغلی در بخش توصيه فرم معاينات از سوی طب صنعتی سازمان درج شود.

