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 با سالم

و تعدادی از آنها باا پارشرد در   ر محیط کا و مرکز سالمت دعوت رسمیطب کار که باپزشکان عمومی شاغل دراحتراما به استحضار می رساند

باا راااشت معاونات    ،مادون طاب کار   دوره هاای  با گررانادن ، وارد اشن حیطه شدند آزمون سراسری وزارت بهداشت و ثیت شرکت طب کار

برای پزشکان عمومی  دوره ای محدودشت هایاشجاد  90از ابتدای دهه  ،،است صادر شدهن هر دوسال شکبار طب کارشاپروانه بهداشتی استانها 

باا اباالغ شایوه ناماه     ،کار قارار گرتات   و در دستور کار مرکزسالمت محیط کامال انحصاری به نفع متخصصین طب کار ابالغ آشین نامه هاشی و

)در تضاد کامل با منااتع پزشاکان عماومی طاب      جدشدو اشجاد محدودشتهای د 300/5312با شماره نامه  98اجرائی معاشنات سالمت شغلی سال 

اعماال  ی محادودشت هاا   ندو مورد از مهمتارش  .استادی و روحی روانی بشدت سخت شده ا از جنبه اقتصبرای آنهادامه تعالیت  ،کار با سابقه(

 شامل:شده 

ا از آنها  واحاد کااری  ب مجوز مطب حا  معاشناات   درصورت انتخا ،واحد کاریمطب و شا  امحدود کردن مجوز پزشکان عمومی به صرت -1

 .و برعکسسلب می شود 

 راننادگان را تشاکیل میدهناد   درصاد   80هاا کاه بیشاتر از     1شا همان پاشه ناوگان عمومی سنگین  نقلیه عدم انجام معاشنات رانندگان وسیله -2

 .را دارنداشن معاشنات سال در 15و پزشکان عمومی سابقه بیشتر از که کامال بصورت غربالگری انجام می شود یمعاشنات

با توجه به اشنکه تمام معاشنات حیطه طب کار ، خصوصا معاشنات رانندگان، بصورت غربالگری انجام می شود و براساس سیاست وزارت    

در تضاد با اشن سطح بنادی   مرکز سالمت محیط کارانجام شود،  (پزشکان عمومی) نات باشستی توسط پزشکان سطح شکبهداشت اشن معاش

و تناقص در اشنجاست کاه   و سیستم ارجاع، انجام معاشنات غربالگری را بطور کامل دراختیار متخصصین)سطح دو سیستم ارجاع( قرار داده

نفار را داده) اشنکاه وگوناه اشان پزشاکان       17000زه همکاری سه شا بیشتر پزشکان عمومی باا ررتیات ساا نه    به متخصصین طب کار اجا

برای ماا   ها تجربه دارای صالحیت نمی باشیمبا سالما صاحب صالحیت می شوند ولی  تحت نظارت غیرمستقیم متخصصین طب کارعمومی 

، قطعاا اشان   های شغلی گرشته را ازدسات داده ،تمام ترصتسال سابقه طب کار داشته 20تا10 ماپوشیده است( با عناشت به اشنکه هرکدام از 

، که مغاشر باا قاانون حا  کساب و پیشاه ،      ادی از پزشکان و شاغلین آن شده مطب ها و بیکارشدن تعداد زشنجر به تعطیلی دو محدودشت م

کاه کاامال باه     98نامه اجراشی معاشنات سالمت شغلی ساال   در اعتراض به شیوهقانون اساسی و منوشات مقام معظم رهبری است.  44اصل 

سطح بندی خدمات و رتبه بندی پزشکان با سابقه باوده ،   تدوشن آئین نامه طب کار، خواستار، تدوشن شده  کار ارر پزشکان عمومی طب

مجمع عمومی نظاام  در  طب کارشاغل در حیطه با سابقه مشکالت پزشکان عمومی بررسی و رتع خواهشمند است دستورات  زم را جهت 
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