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ترجمه و تدوين: 
دكتر رستم گلمحمدي 

 دانشيار گروه بهداشت حرفه اي
 

 معرفي
  جدا از كدهاي اخالق پزشكي براي پزشكان، در طي ،حرفه بهداشت حرفه ايمتخصصين كدهاي اخالق براي     

ده سال گذشته توسط تعدادي از كشورها به تصويب رسيد. داليل متعددي براي توسعه عالقه به اخالق در 
 بهداشت حرفه اي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد. 

بهداشت در رقابت ها و  مسئوليت گي افزايش پيچيد اخالق در بهداشت حرفه اييكي از به رسميت شناختن     
جع صالح و ديگر نهادهاي (بهداشت ا، مر جامعهحرفه اي و حرفه ايمني نسبت به كارگران، كارفرمايان، عموم

افزايش تعداد متخصصين عمومي و مقامات نيروي كار، امنيت اجتماعي و قضايي) است. يكي ديگر از داليل 
ايمني به عنوان يك نتيجه از استقرار اجباري يا داوطلبانه از خدمات بهداشت حرفه اي رشته بهداشت حرفه اي و 

در بهداشت حرفه اي و جند بعدي است. با اين حال يكي ديگر از عوامل توسعه يك رويكرد چند رشته اي 
  مشاغل مختلف است. درافزايش درگيري در خدمات بهداشت حرفه اي در

 آنان شامل همه كساني كه حرفه كه است "حرفه بهداشت حرفه اي"براي رسيدن به هدف از اين كد ، بيان      
. طيف گسترده اي استايمني حرفه اي و فعاليت هاي بهداشتي، ارائه خدمات بهداشت حرفه اي فعاليت در حوزه 

 بين تكنولوژي و سالمت كه شامل جنبه هاي فني، هابراز نگراني از رابطداراي از رشته هاي بهداشت حرفه اي 
 پزشكان و پرستاران ، بازرسان شامل مي تواند بهداشت حرفه اي شاغلين پزشكي، اجتماعي و قانوني است. 

      ها نيز بشود.كارخانه

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي همدان

 دانشكده بهداشت



  

ادث و در و در ارگونومي، در پيشگيري از حشاغل روانشناسان، متخصصان ،كاران شغلي و حرفه اي بهداشت     
اين كار . روند  شامل اين مبحث مي گردند ايمني و پژوهش،بهبود محيط كار و همچنين در بهداشت حرفه اي

الحيت حرفه بهداشت حرفه اي در چارچوب يك رويكرد چند رشته اي كه گاهي اوقات ممكن است به صاست كه 
    .  مورد نظر باشدشكل يك تيم چند رشته اي

اي ديگر رشته ها مانند شيمي، سم شناسي، مهندسي، بهداشت اشعه، اپيدميولوژي، هبسياري از حرفه      
بهداشت محيط زيست، جامعه شناسي و آموزش بهداشت كاربردي نيز ممكن است، به حدي درگير، در عمل 

 كنان، كارفرمايان، كارگران و نمايندگان آنها و كارحب صالحيت. عالوه بر اين، مقامات صا باشندبهداشت حرفه اي
نقش اساسي و حتي مسئوليت مستقيم در اجراي سياست ها و برنامه هاي مي توانند كمك هاي اوليه امدادي و 

 در نهايت، بسياري تلقي نگردند. آنها هم متخصصان بهداشت حرفه اي داشته باشند هرچندبهداشت حرفه اي 
 مانند وكال، معماران، سازندگان، طراحان، تحليلگران كار، متخصصان سازمان كار ، مرتبطديگر از رشته هاي 

نقش كه  يسانه را نيز به عنوان كاركنانمانند كاركنان بخش رمعلمان در مدارس فني، دانشگاه ها و موسسات ديگر 
    .  دارند تلقي نمودمهمي در بهبود محيط كار و شرايط كار

در جهت حفظ سالمت كارگران و براي ترويج استقرار و نگهداري امن   بهداشت حرفه ايفعاليت ها درهدف از      
 آنان  به قابليت هاي  كارگران، با در نظر گرفتن وضعيت سالمتتوجه ا كار بتنظيمو سالم محيط كار و همچنين 

 داده شود. بهداشت حرفه گرياولويت به گروه هاي آسيب پذير و محروم جمعيت كاردر اين مسير بايد . مي باشد
حفظ سالمت بايد مؤثر در  صورت گيرد و نهايتاً ويژه صورت بهكارگران، كمك به اي اساسًا بازدارنده است و بايد 

حصول اطمينان از سالم و فرآيند كار براي نيل به . در نتيجه بايد شروع مي گردداستخدام باشد كه از مرحله آنها 
  .به خوبي اجرا شودسازمان مي باشد  معيارهاي مديريت كارآمد  ازكار و محيط زيست، كهمحيط شرايط بودن امن 

پيشگيري از رشته بهداشت حرفه اي شامل پيشگيري از اختالالت ناشي از اشتغال، آسيب هاي كار و      وظيفه 
 شاغلين بيماري ها از جمله بيماري هاي شغلي و همچنين تمام جنبه هاي مربوط به تعامالت بين كار و سالمت

 و بهداشتسيستم  در طراحي تشويق به مشاركت بهداشت حرفه اي بايد، در صورت امكان، متخصص. مي باشد
. حرفه بهداشت حرفه اي باشد مشاركت كارگران با،  تجهيزات ايمني، روش ها و مراحل و آنها محيط كاردرمان 

 معناي به در اينجا "كارگر"د. كلمه نارتقاء سالمت كمك كنحفظ و در مؤثر كارگران قش بايد براي تامين ن
 و  اداري كاركنان،گسترده اي استفاده مي شود و تمام كارمندان را پوشش مي دهد، از جمله مديريت

 . نخوداشتغاال
 طيف گسترده اي از وظايف و  هر جندچند رشته اي و بين بخشي استتعامل رويكرد در بهداشت حرفه اي      

و پرداخت . بنابراين الزم است به تعريف نقش حرفه بهداشت حرفه اي نمايد ينگرانميتواند ايجاد روابط پيچيده 
 سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و مرتبط با و با شركاي اجتماعي حوزه هاي ديگر را با متخصصان آنروابط 

ديد واضح و روشني در مورد اخالق حرفه ايجاد  براي  ها و تعامل بين بخشي تماسبرقرار نمود.سالمت و توسعه 
   . مفيد مي باشداستاندارد در انجام حرفه اي خود ايجاد  بهداشت حرفه اي و  متخصصيناي

به طور كلي، وظايف و تعهدات طبق مقررات قانوني تعريف شده است. هر كارفرما سالمتي و امنيت جاني      
 ي كه به طور مشترك يا مرتبط با هم كار مي كننديهاكارگران در استخدام خود را بر عهده دارد. هر يك از حرفه 

در يك رويكرد چند رشته اي، مهم اين است كه بپردازند. تا به مسئوليت هاي خود كه به ماهيت وظايف مرتبط 



  

ه آنها درك درستي از وظايف ديگران، مسئوليت ها و كآنها عمل خود را بر برخي از اصول مشترك اخالق 
، به باشد. مراقبت هاي ويژه بايد با توجه به جنبه هاي اخالقي صورت گرفته داشته باشنداستانداردهاي حرفه اي 

ويژه زماني كه حقوق متضاد مانند حق به حمايت از اشتغال و حق حفاظت از سالمت، حق دسترسي به اطالعات و 
 اهميت پيدا مي كند. حق محرمانه بودن

 كاركردي بهداشت حرفه اي و شرايط بهره برداري از خدمات بهداشت حرفه اي اغلب در ضوابطبرخي از      
 به استقالل كامل  رسيدن بهداشت حرفه ايعملياتمقررات قانوني تعريف شده است. يكي از الزامات اساسي براي 

داشته باشد كه  بهداشت حرفه اي بايد استقالل در اعمال وظايف خود متخصصين يعني كه  مي باشد،و حرفه اي
 مطابق با دانش و وجدان خودآنان ايمني و آنها را قادر به قضاوت و ارائه مشاوره براي حمايت از سالمت كارگران 

 . داشته باشد
بهداشت حرفه اي وجود دارد؛ اين شرايط گاهي توسط مقررات ملي قابل قبول  فعاليتهايبراي اي الزامات اوليه      

مشخص شده و در خصوص دسترسي رايگان به محل كار، امكان نمونه گيري و ارزيابي محيط زيست، تجزيه و 
جع صالح در اجراي ايمني حرفه اي و ا و همچنين امكان مشورت مرتحليل حوادثتحليل كار و شركت در 
 آنها رابهداشت حرفه اي متخصصين  به فعاليت هاي. اختصاص بودجه عنوان شده استاستانداردهاي بهداشتي 

 به باالترين استانداردهاي حرفه ايمي تواند محيز را عملكرد خوب و  به وظايف خود عمل كنند كهقادر مي سازد 
، پشتيباني و دسترسي به ضمن خدمتنيروي انساني مناسب، آموزش و آموزش شامل  اين كار بايد نايل نمايد،

 سطح مناسبي از مديريت ارشد باشد. دسترسي به  واطالعات مربوطه 
 بهداشت حرفه اي. راهنمايي هاي بيشتر با جزئيات در مورد تعدادي از فعاليتهاياين كد اصول كلي اخالق در      

. مراجعه به تعدادي از اردجنبه هاي خاص در كدهاي ملي اخالق يا راهنمايي هايي براي مشاغل خاص در بر د
است. مفاد هدف اين كد به عنوان يك راهنما شده اسناد در اخالق در بهداشت حرفه اي در پايان اين سند آورده 

 همكاري در بهبود محيط كار و شرايط وكه براي انجام فعاليت هاي بهداشت حرفه اي است براي همه كساني 
به توسعه قوانين مشترك براي كار گروهي نيل . هدف از اين كمك، از نظر اخالق و رفتار حرفه اي،  مي باشدكاري

  .  استو يك رويكرد چند رشته اي در بهداشت حرفه اي
اوليه به عمل آمده  بحث 1987 در سيدني استراليا در سال ICOH توسط هيئت يتهيه اين كد اخالق     براي 

گذاشته شد و موضوع به روند مشاوره توزيع اعضاي هيئت مديره در مونترال تهيه شده در بيناست. پيش نويس 
بهداشت حرفه اي در رشته  از اخالق حرفه اي ICOH. كد 1991 و در آغاز سال 1990در پايان سال شد تا 

 قرار اين سند به طور متناوب مورد بررسياز آن زمان،  تاييد شده است. 29 نوامبر 1991توسط هيئت مديره در 
 ميسر . ديدگاهها براي بهبود محتواي آن خطاب به دبير كل كميسيون بين المللي بهداشت حرفه ايگرفته است

 . مي باشد
 

 اصول اساسي
متخصصين بهداشت سه پاراگراف زير خالصه اصول اخالق است كه كد بين المللي اخالق حرفه اي براي     

:  ) آماده شده استICOHحرفه اي توسط كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي (



  

 بهداشت حرفه اي بايد با توجه به باالترين استانداردهاي حرفه اي و اصول اخالقي انجام شود. فعاليت •
 و انفرادي سالمت و رفاه اجتماعي كارگران، به صورت  مصروف خدمت به بهداشت حرفه اي بايدرشته

    . گرددبه بهداشت محيط زيست كمك  همچنين اجتماعي ودر 
 و سالمت كارگر، احترام به كرامت حيات بهداشت حرفه اي عبارت از حفاظت از  درتعهدات حرفه اي •

. صداقت در  استانساني و ترويج باالترين اصول اخالقي در سياست ها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي
رفتار حرفه اي، بي طرفي و حفاظت از محرمانه بودن اطالعات سالمت و حفظ حريم خصوصي از 

    .  مي باشداز اين تعهداتديگر كارگران بخشي 
رضايتمند  وظايف خود انجام بوده و از استقالل كامل و حرفه اي دارايمتخصص بهداشت حرفه بايد  •

شرايط تامين وظايف خود و انجام به دست آوردن و حفظ صالحيت الزم براي براي . آنها بايد باشند
 . تالش نمايند اخالق حرفه اي مطابق باانجام وظايف خود با توجه به عملكرد خوب 

   بهداشت حرفه ايشاغلينوظايف و تعهدات 
 است. در الممن و سيامحيط كار  بهداشت حرفه اي حفاظت از سالمت كارگران ترويج فعاليت. هدف اصلي از 1

ارزيابي ريسك، اقدامات موثر روشهاي معتبر  با استفاده ازپيگيري اين هدف، شاغلين بهداشت حرفه اي بايد 
. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد مشاوره حرفه اي به كارفرماي  نمايندارائهرا پيشگيرانه و پيگيري اجراي آنها 

  هايتوصيهآورده و بايد خود و يا در انجام مسئوليت خود را در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي را فراهم 
. شاغلين بهداشت حرفه اي داشته باشند كارگران در حفظ و ارتقاء سالمت خود را در رابطه به كار بهصادقانه 

 د. ن حفظ كن - وجود داردكميتهجايي كه در   -بايد تماس مستقيم با كميته هاي ايمني و بهداشت
 توانايي هايدر تالش براي آشنايي با محيط كار و بهبود و دائماً . شاغلين بهداشت حرفه اي به طور مداوم بايد 2

طرات شغلي كارآمد اخبراي حذف يا كاهش م  بوده و و در سطح دانش علمي و فنينخود براي باقي مي ماند
. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد به طور منظم و معمول، در صورت را انتخاب نمايندوسيله روش و ترين 

براي انجام بهتر كارها مشورت كارگران، تكنسين ها و مديريت بازديد نموده و به محل هاي كار از امكان، 
 . بپردازند

 كه ممكن است سالمت كارگران را تحت ي. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد با مديريت و كاركنان در مورد عوامل3
 سياست هاي بهداشتي و برنامه پيشگيري ،طرات شغلياخم. ارزيابي خطر  تعامل داشته باشندتاثير قرار بگيريد

 شود. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد چنين سياستي را بر  منتهينيازبا  متناسببايد به ايجاد امنيت شغلي 
. شاغلين بهداشت  نمايند خود را از محيط كار پيشنهادشناخت در دسترس و روز واساس دانش علمي و فني 

داشته و اقتباس شغلي را به نحو مناسب  خطرات از در مورد برنامه پيشگيري  هاي الزمحرفه اي بايد مشاوره
 براي كنترل خطرات ايمني و بهداشت مطالعه و اندازه گيري،  ويژگي هاي، تناسب با محيطلشام باشند كه

 .  را براي پيگيري از حوادث ارائه نمايندشغلي، نظارت و كاهش پيامدهاي آنها 
 مقرون به ،سريعو اقدامات پيشگيرانه ساده باشد كه شامل  روشها و ابزارهايبه مالحظات خاص بايد معطوف . 4

به گونه اي باشد كه در صورت نياز  بايد بررسي ها ،. عالوه بر ايناجرايي باشداحتي داراي راز نظر فني و صرفه 
هنگامي كه مورد شدت خطر شغلي نمايد.  توصيه ضروري را معلوم و تراقدامات موثرو  كامل تر هايراه حل

 گرفته شود. به كار پيشگيرانه ياتعملبه طور فوراً براي احتياط بايد ترديد وجود دارد، 



  

از  يا براي اصالح وضعيت ات خطركنترل. در صورت امتناع يا عدم تمايل به برداشتن قدم هاي مناسب براي 5
بهداشت متخصص ،  كارگران باشد خطر براي سالمتي يا ايمنيدال بر يمداركمستند به كه (سوي مديريت) 

ارائه به مديريت ارشد اجرايي  توسط گزارش مكتوب روشنبه طور نگراني خود را بايد در اسرع وقت حرفه اي 
استانداردهاي وضعيت محيط كار متنايب با معيارهاي علمي و رعايت بر نياز به توجه به نموده و در آن 

، و يادآوري تعهد  هاي شغلي قرار گرفتن در معرض محدوديت:، از جمله محيط كاربهداشتي مربوط به حفاظت
 در صورت لزوم بايد نمايندگان. تاكيد نمايدكارفرما به اعمال قوانين و مقررات و حمايت از سالمت كارگران 

 . نيز از موضوع مطلع شوندجع صالح او مران سرمايه گذارو كارگران 
خطرات ارتباط با كارگران در مورد نياز را اطالعات با كارگران در تماس باشند و . شاغلين بهداشت حرفه اي بايد 6

د و بر اقدامات ن هيچ حقيقت پنهان نكنهمواره ضمن اينكه احتياط را رعايت مي كنند به آنها داده وشغلي 
 و كمكداشته  با كارفرما  الزم را. پرسنل بهداشت حرفه اي بايد همكاريبا كمك آنها تالس نمايندپيشگيرانه 

و ايمني بهداشت ارائه اطالعات مناسب و آموزش در هايش داشته و با در انجام مسئوليتهاي مورد نيازي به وي 
   ارائه نمايند.مورد مخاطرات شغلي مشكوكدر سطوح مختلف حتي در به پرسنل و مديريت 

د. با اين حال، نكنمحل كار خود را براي ديگران فاش بايد اسرار صنعتي يا تجاري ن. شاغلين بهداشت حرفه اي 7
يا جامعه اهميت داشته  كه براي حفاظت از ايمني و سالمت كارگران يآنها مي توانند وقتي الزم باشد اطالعات

 . برسانندمسئول نظارت بر اجراي قوانين ذيربط باشد به اطالع مراجع صالح و 
نيز  بايد به روشني تعريف شده و كارگران بهداشت محيط كار نظارت بر بررسي ها و. اهداف و جزئيات مربوط 8

 توسط لزوماًو قرار گيرد ارزيابي مورد بايد خود  هانظارتبررسي و . اعتبار ي داشته باشندبايد در مورد آنها آگاه
. عواقب بالقوه مثبت و منفي از باشد بهداشت حرفه اي تاييد شده توسط مرجع صالح انجام شده كارشناسان

 . آنها رسانده شود به اطالعكارگران در برنامه هاي غربالگري و مراقبت سالمت بايد يا عدم شركت شركت 
. تعيين ه شودكارگر توضيح دادطور صحيح براي ، در چارچوب نظارت بهداشت بايد به  شده. نتايج معاينات انجام9

و متناسب با وضعيت وي  و محيط كارش انجام ارزيابي سالمت كارگر و با كارگر با توجه به نتايج ار كتناسب 
 كه احساس را ي كاربا براي به چالش كشيدن نتيجه گيري در مورد تناسب خود ي. كارگران بايد فرصتگردد

 عييندر اين راستا تنيز روند درخواست تجديد نظر لذا بايد  آنان است داشته باشندمي كنند كه بر خالف منافع
 گردد. 

براي تا تناسب هاي الزم را  شود ارائه تجويز شده يا مقررات توسط قوانين ملي بايد به مديريت آزمونهاي. نتايج 10
يا محدوديت هاي الزم را از نظر پزشكي در واگذاري وظايف و يا در قرار گرفتن انجام داده كار تطابق كارگر با 

. اطالعات عمومي در مورد تناسب كار يا در ارتباط با  شده اعمال نمايددر معرض خطرات شغلي پيش بيني
 . بايد به نحوي به اطالع وي برسدسالمت يا اثرات بهداشتي بالقوه احتمالي خطرات كار

 يا ايمني ديگران را  به خطر مي اندازدراضعيت سالمت كارگر و ماهيت وظايف به احتمال زياد هر جا كه. 11
 ويژه  هاي در مورد وضعيتمحدود مي كند در اين صورت بايد به روشني آگاهي الزم به همه داده شود.

 كه مي تواند ديگران را تهديد نمايد، بايد از سوي مديريت به افراد مورد نظر مقررات ملييا مغاير خطرناك، 
 . انجام گردد همچنين بايد اقدامات الزم به منظور حفاظت افراد اطالع داده شود و



  

بايد از نقطه نظر از مي گردد كارگران انجام ساير بررسي هاي تحقيقاتي كه بر روي  و آزمايشات بيولوژيك. 12
با توجه به نوع آزمونها بايد انتخاب  و شودآنان نالمت مورد تاييد باشد تا باعث اختالل در س  علمياعتبار

بايد ن شاغلين بهداشت حرفه اي آنها براي پيش بيني هدف مورد نظر باشد. ويژگي و ارزش اخباري ،حساسيت
و پايايي  يا كه ارزش اخباري كافي ندقابل اعتماد نيستاز نظر علمي آزمون هاي غربالگري و يا تحقيقات كه در 

اولويت هميشه بايد به روش در انجام آزمونها .  مشاركت داده شوندرا ندارند آزمونهادر رابطه با الزاماتدر روش 
 يا تهاجمي كه هيچ خطري براي سالمت كارگر نگران داده شود. تحقيقات و آنهاييهاي غير تهاجمي 

تنها پس از بررسي مزايا و خطرات توصيه باشد بردارنده خطر براي سالمت كارگر  كه مي تواند درآزمايشاتي 
. اين بررسي ها منوط به رضايت آگاهانه داشته باشد مي تواند توجيه شده و جنبه هاي تامين بيمه عواقب

 كارگر است و بايد بر اساس باالترين استانداردهاي حرفه اي انجام شود. 
 عمومي به ويژه فعاليتهاي خود را تامين بهداشت ممكن است براي  در صورت لزوم. شاغلين بهداشت حرفه اي13

د. هنگام  درگير ن روش هاي مختلف همكاري نماي بهدر آموزش بهداشت، ارتقاء سالمت و غربالگري سالمت
طرح  كارفرمايان و كارگران در اجراي دو سويهشدن در اين برنامه ها، شاغلين بهداشت حرفه اي بايد مشاركت 

 . نمايند همچنين بايد از اطالعات محرمانه شخصي سالمت كارگران محافظت ها جلب نمايند و
  در رابطه با حفاظت از جامعه و محيط زيست آگاه باشند. آنها بايدخود. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد از نقش 14

 مناسب، در شناسايي، ارزيابي و ارائه مشاوره در پيشگيري از خطرات زيست محيطي ناشي مبتكرانه و به طور
 .  مشاركت داشته باشند شودايجاد عمليات يا فرآيند سازمان در كه ممكن است عواملييا 

 خطرات شغلي كه مربوط بهروش هاي جديد و يا مشكوك ات روشني از . شاغلين بهداشت حرفه اي بايد گزارش15
. شاغلين بهداشت حرفه اي درگير در تحقيقات بايد اعالم نمايندبه جامعه علمي  از آنها باشد را  پيشگيريو

اصول اخالقي وابسته نموده و با استقالل كامل حرفه اي دنبال و علمي اصول انجام فعاليت هاي خود را بر پايه 
 ارزيابياين اقدامات،  از جمله  به صورت مناسب انجام دهند.براي پژوهش هاي پزشكيرا به كار و پژوهش 

 . مي باشدكميته مستقل اخالق طرح ها توسط 
 

 متخصصين بهداشت حرفه اي فعاليتهاي  يضوابط اجراي
 
 سالمتي و امنيت جاني كارگران به عنوان يك اولويت  در مورد منافع. شاغلين بهداشت حرفه اي هميشه بايد1

 مهارت فني و در همواره قضاوتهاي خود را بر پايه استدالل علمي،عمل كنند. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد 
 از هر گونه قضاوت، مشاوره و يا فعاليتي كه ممكن است  استوار نمايند وصورت لزوم مشاوره هاي تخصصي

 د. نا به مخاطره مي اندازد خودداري كنايشان راعتماد به صداقت و بي طرفي 
 در  اطالعاتقواعد محرمانه بودننموده و حفظ خود را . شاغلين بهداشت حرفه اي بايد استقالل كامل حرفه اي 2

 قضاوت و مجاز بهرعايت كنند. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد تحت هيچ شرايطي را اجراي وظايف خود 
تاثير به ويژه زماني كه مشاوره به كارفرما، كارگران يا اين  با ديگران نيستند. تضاد منافع بر مبناياظهارات 

 از خطر براي سالمتي يا ايمنيحاكي  كه شواهد موجود ي شرايطياخطرات شغلي مطالعه در آنان نمايندگان 
كارگران است اهميت بيشتري پيدا مي كند. 



  

اعتماد، مناسب مبتني بر يك رابطه كساني كه گيرندگان خدمات آنان هستند . شاغلين بهداشت حرفه اي بايد 3
به بايد همه كارگران در اين رويكرد . داشته باشند و انصاف تلاعدهمران با و شغلي اعتماد به نفس توام با 

 سن، جنس، موقعيت اجتماعي، زمينه هاي قومي، سياسي،در مورد تبعيض هر گونه شيوه عادالنه و بدون 
بايد  يل ديگر از خدمات متخصصين بهداشت حرفه اي منتفع گردند.، ماهيت بيماري و يا دالو اعتقاديمذهبي 

 واضح و روشن بين شاغلين بهداشت حرفه اي و مديريت اجرايي ارشد مسئول تصميم ي ارتباطيك مسير
 . گرددگيري در باالترين سطح يا هيات مديره در مورد شرايط و سازمان كار و محيط كار ايجاد 

قرارداد اشتغال خود را  حرفه اي در بند اخالق گنجاندن مناسب، شاغلين بهداشت حرفه اي بايد در مواقع . 4
 اعمال استانداردهاي براي. اين بند در اخالق بايد شامل حق كارشناسان بهداشت حرفه اي  نماينددرخواست

مغاير با اجراي وظايف  كاري كه مستلزم بايد شرايطن. شاغلين بهداشت حرفه اي  باشدحرفه اي و اصول اخالق
  قانوني موازين طبق اشتغال بايد هايند. قرارداداي قبول نمباشد راستانداردهاي حرفه اي و اصول اخالق ا

به طور  بودن اطالعات دسترسي به سوابق و محرمانهامكان  :اخالقي شاملبا الزامات  گردد و نبايدو تنظيم 
  آنها قرارداد اشتغال  در كهنمايند. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد اطمينان حاصل داشته باشدخاص تعارض 

 قراردادمتن ، ترديد. در صورت نمايد وجود نداشته باشد محدود ايشان را كه مفاد استقالل حرفه اي يخدمات
 . گردد صالح بررسي مشاوربايد با كمك مربوطه 

به طور مناسب و ا  رشناسايي مشكالت بهداشت شغلينتايج و سوابق اطالعات . شاغلين بهداشت حرفه اي بايد 5
شامل اطالعات شخصي مانند سابقه كار و بايد د. پرونده ها ينمان داريمحرمانه در شركت نگهدر طبقه بندي 

  كارگران قرار گرفتناز نظر ويژهاطالعات مرتبط با سالمت مانند سابقه مواجهه شغلي، نتايج حاصل از نظارت 
 دسترسي به امكان. كارگران بايد  باشدمراقبت از محيط كاربا كار و در معرض خطرات شغلي و گواهي تناسب 

 . شته باشندپرونده خود را دا
و اين بايد در فايل هاي محرمانه پزشكي نگه داشته شود افراد . اطالعات پزشكي و نتايج تحقيقات پزشكي 6

و امن ثبت بصورت تحت مسئوليت پزشك بهداشت حرفه اي يا پرستار بهداشت حرفه اي اطالعات بايد 
 استفاده از اطالعات موجود در اين  وهمچنين انتقال آنهاو . دسترسي به فايل هاي پزشكي نگهداري گردد

 قوانين ملي يا مقررات و كدهاي ملي اخالق پزشكي اداره شود. بايد مطابق فايل ها 
گروهي به منظور كمك به صورت داده هاي سالمت كارگران ارائه ، مقدور نيستشناسايي فرد در موضوعاتي كه . 7

( در صورت مديريت و نمايندگان كارگران يا كميته هاي ايمني و بهداشت نيز بايد با مجوز و تحت نظر به آنها 
 در معرض آسيب يبهداشت و ايمني گروه هاي كارگرداده هاي  براي حفاظت از افشا وجود) ميسر مي باشد.

 . گردد مرجع صالح با توجه به قوانين و مقررات ملي منتشر ا اطالع و مجوز بايد ب،ها و بيماري هاي شغلي
 كه مربوط اطالعات شخصي كه مربوط به حفاظت از سالمت كارگران در مورد بايد  ن. شاغلين بهداشت حرفه اي8

اطالعات بيشتر پزشكي و يا مرتبط مي توانند با اين حال، پزشكان به وظايف آنان نيست جستجو نمايند. 
با رضايت آگاهانه كارگران، به منظور  باشد را بيمارستان هادر شخصي كارگر و يا ي كه نزد پزشك اطالعات

. با اين كار، پزشك بهداشت حرفه اي بايد پزشك شخصي آنان جستجو و دريافت نمايندحفاظت از سالمت 
 اطالعات پزشكي و يا اطالعات دريافت از نقش خود و اطالع از هدف مربوطه راكارگر و يا كاركنان بيمارستان 

. با توافق كارگر، پزشك شغلي يا پرستار بهداشت حرفه اي ممكن است در صورت مورد نياز ديگر آگاه نمايد



  

 اطالع پزشك شخصي كارگر از اطالعات بهداشتي مرتبط و همچنين از خطرات مواجهات شغلي و الزوم، ب
 . باشد كسب اطالع نمايد خاص اتمحدوديت در محل كار كه نشان دهنده خطر

 ديگر در حفاظت از محرمانه بودن اطالعاتدرمان متخصصان بهداشت و ساير . شاغلين بهداشت حرفه اي بايد با 9
، برخوردار باشدمربوط به كارگران همكاري كنند. زماني كه مشكالت از اهميت ويژه اي بهداشتي و درماني 

روش يا مي باشد، در مورد بر خالف اصول اخالق موضوعاتي كه از نظر آنها شاغلين بهداشت حرفه اي بايد 
اين نگراني ها در موضوعات . اطالع رساني نمايندمرجع صالح  به در حال حاضر استفاده مي شودكه   ايشيوه

نحوه و محل نگهداري آنها در بايگاني يا كامپيوترها مي باشد پزشكي، اطالعات خصوص محرمانه بودن 
نياز به آنها در خصوص  كارفرمايان، كارگران و نمايندگان الزم را به. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد آگاهي 10

محرمانه پزشكي به منظور در امور افزايش هر گونه دخالت كنترل استقالل كامل حرفه اي و جلوگيري از 
 .  داشته باشنداحترام به كرامت انساني و افزايش مقبوليت و تأثير عمل بهداشت حرفه اي

 و مرتبط با آنها حمايت كارفرمايان، كارگران و سازمان هاي به نحو ممكن. شاغلين بهداشت حرفه اي بايد 11
 بهداشت حرفه فعاليتهاي براي اجراي باالترين استانداردهاي اخالقي در  راهمچنين مقامات صالح و شايسته

 فعاليت هاي خود منظور و هاي حرفه اي بازرسياز سازماندهي مناسبي . آنها بايد يك  جلب نماينداي
در كاستي هرگونه كه  داشته باشند و توجه نمايند موسسهدر استانداردهاي طراحي شده از اجراي اطمينان 
 شناسايي و اصالح شود. برنامه ها 


