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مقدمه
طب کار رشته ای تخصصی است با وظایف گوناگون،

مسیح ،کشاورزی به وجود آمد .حفتاری بترای استتخرا

سمشناسی ،اپیدمیولوژی ،روانشناسی و پرستتاری ارتاتا

شاهنامة فردوستی کشتف ستنگ آتت زنته بته جمشتید،

متقابل و تعامل و با سایر تخصصهای پزشکی (بته ویتهه

سومین پادشاه ایتران نستات داده شتده استته و احتمتاال

ریه ،گوش و حلق و بینی ،پوست ،روماتولوژی ،ارتوپدی،

معدنکاری باید حدود ش

آغتاز شتده

تواناخشتی و روانززشتکیه هماستتتگی دارد .بترای موفتتق

باشد .همزمان با آغاز ایتن فعالیتتهتا م مئنتا مختاطرات

بودن در طب کار الزم استت اصتول پیشتگیرانه و اصتول

شغلی آنها نیز ایجاد شده است(2ه.

درمان تلفیق شود .توجه به تاریخ پزشتکی در رشتتههتای
گوناگون در درک نحوة دستیابی به پیشرفتهای آن رشتته
تأثیر بسزایی دارد .در ایتن مقالته صهصتهای از تاریخچته
طب کار و پیشرفتهای آن از آغاز توجه به مسایل شغلی
در بیماریها بیان شده است.

هزار ستال پتی

دوران پارینهسنگی متأصر تا پانصد ستال پتی

از متیهد

مسیح
اگرچه تعاریف کهسیک عصر مس ،مفتر و آهتن در
اروپا شکل گرفته است ،اروپا در این مورد آشکارا از آسیا
و صاورمیانه چند قرن عقب تر است .آثار ظریف تزئینی از
جنس طه به هزاران سال پی

باز میگردد .تنهتا پتس از

قتترنهتتا کتته مراکتتز شتتهری شتتکل گرفتتت ،صتتنعتگران و
هنرمندان به عنوان نیروی اقتصادی معرفی شدند.
 Hunterم تتالای در متتورد مواجهتتات شتتکارچیان،
کشاورزان ،معدنکاران و صتنعتگران در چنتد هتزار ستال
پی

شکل -1رساله برناردینو رامازینی

ارائه کرده است(3ه.
سابقه بیماری شغلی را میتوان در زمان باستان دیتد و

تاریخچهی تقویمی طب کار

هر پیشرفتی در درک کار و بیماری ،همراه با پیشترفت در

روزهای نخس تین انسان ت عصر پارینهسنگی

درک دنیای فیزیکی بتوده استت .در دوران پارینتهستنگی

آنتروپولوژیست ها تتاریخ انستان را بته زمتان کشتف

شغل اصتلی انستان تهیته غتذا بتوده استت .هنگتامی کته

استخوانهایی می برند که نشاندهنتده رده هتای گونتاگون

گردآوری غذا به شکار تادیل شتد ،مواجهته بتا حیوانتات

اجداد انسان نما هستند و به زمتان کشتف ابزارهتا ،هنتر و

وحشی نیز افزای

یافتت .امتا در ایتن دوران مهتمتترین

سفالگری که تمدن را به گذشتة دور میبرد(1ه .استفاده از

نیروی کار سربازان بودند .آثار هنری و تصاویر بهجامانتده

انستانهتا از نخستتیان

از این دوره نشان میدهد که کمانداران برای حفاظتت در

است و آنتروپولوژیستهتا شتواهد استتفاده از ابزارهتای

برابر زه کمان از انگشتانه و محافظ گلی بترای جلتوگیری

ابزار یکی از معیارهای تمایز پتی
دست ساز سنگی را در بی

از میلیتونهتا ستال پتی

در

از آسیب مچ استفاده میکردند.
حدود پنج هزار سال پی

آفریقا یافته اند .در نایروبی شواهد ساصت ابزار در پانصتد

ابزارهای سنگی جای صود

قابتل قاتولتتر استت .در بیشتتر عصتر

را به ابزارهای مسی دادند و تقریاا سه هزار و پانصد سال

پارینهسنگی سنگها جدا شده و شکل داده متیشتدند .در

تادیل به مفر و آهن شدند .در واقع شواهد استفاده

هزار ستال پتی

اواصر عصر حجر ،حدود دوازده هزار سال پی

از متیهد

پی

از آهن مربو به هشت هزار سال پی

است که یونانیتان
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که با رشتتههتای بهداشتت حرفتهای ،ایمنتی ،ارگونتومی،

سنگ آت زنته بته ده هتزار ستال پتی

روانی ت اجتماعی با دید بالینی و تشخیصی و نتوآوری در

برمتیگتردد (در

 /27مروری بر تاریخچهی طب کار

کورههایی با درجهی حترارت بتاال بترای کتار روی آهتن

توجه را به صود جلب میکنتد .نویستندگان از بقترا تتا

تولیتد آهتن در

پلینتتی بتتزر ( )Pliny the Elderدر متتورد مختتاطرات

ایجاد کردند ،امتا از دو هتزار ستال پتی
سراسر جهان گسترش یافت.
در هتتزار ستتال پتتی

از متتیهد مستتیح ،معتتدنکتتاری

کربن به آن و تولید فوالد آموصته شد؛ اگر چه عصر فوالد
فقط تا سال  1231به عقب باز میگتردد .دوره از سته تتا
چهار هزار سال پی

از میهد مسیح شاهد گسترش سریع

مفر  ،نوآوری در سفال لعابدار و تولید شیشه بود که هر
کدام مخاطرات و مواجهات صاص صود را دارد(3ه.
سفالگران اولیه از لعابهایی متشکل از متواد معتدنی
گوناگون مانند مس ،سرب و کادمیوم استفاده میکردنتد و
نقاشانی که از شنگرف (سیناباره یا رنگدانهی زرد استتفاده
می کردنتد ،بتا جیتوه و آرستنیک مواجهته داشتتند .ق عتا
بسیاری از این افراد دچار بیمتاری متی شتدند .تجهیتزات
حفاظت فردی در آن دوران از برهنگی کامل تا استفاده از
نقاب (ماسکه برای حفاظت صورت متفاوت بود.
در طرحهای ساصتمانی عظیم مانند اهرام مصر ،ق عتا
آسیبهای تروماتیک شتغلی بته وجتود آمتده استت ،بته

کار دستی در یونان
یکی از مهمترین متنها در مورد گرفتاریهای تاریخی
کارگران در یونان باستان ،متنتی استت از رستاله زنوفتون
( ،)Xenophonاقتصاد ( ،)Oeconomicusکته منستوب
است به سقرا (3ه:
"آنچه صنایع مکانیکی نامیده میشود ،انگی اجتمتاعی بته
دناال دارد و در شهرهای ما رسوایی محستوب متیشتود.
زیرا این هنرها بدن کسانی را کته مشتغول آنهتا هستتند،
آسیب می زنند .با مجاور کردن کارگران به زنتدگی بتدون
حرکت در برصی متوارد کتل روز در کنتار آتت

ستزری

می شود .این تحلیل جستم منجتر بته تحلیتل رفتتن روح
می شود .و در برصی شهرها بتویهه آنهتا کته در معتر
جنگ هستند ،اصتیار کردن یتک صتنعت مکتانیکی بترای
شهروندان قانونی نیست".
بقرا ( 321-731پی

از میهد مسیحه

طوری که اسکلتهای دفنشده در دهکده کارگران نشتان

م الب الینحل زیادی در مورد زندگی و نوشتته هتای

از شکستگیهای ترمیم یافته دارد .پاپیروس جراحی ادوین

منستتوب بتته بقتترا وجتتود دارد .اگرچتته بستتیاری از

اسمیت( )Smith Edwinکه حدود سال هزار و هفتصد

فار التحصیهن طب شکلی از سوگندنامه بقرا را قرائتت

از میهد نوشته شده و از آن به عنتوان اولتین رستالة

میکنند ،در متورد صتود بقترا و روش کتار پزشتکی او

جراحی اعصاب یاد میشتود ،نشتاندهنتده اولتین درمتان

م الب کمی در دست است .کتابها و رسالههای زیتادی

آسیبهای ناشی از کار میباشد.

در جناه های مختلف پزشکی ،شامل تأکید بر محیط بته او

پی

پزشتتکی اولیتته راب ته نزدیکتتی بتتا ستتموم داشتتت و

منسوب است .نوشتههای بقرا پزشکان را ترغیب میکند

پاپیروس ابرز( ،)Ebersمربو به هزار و پانصد سال پی

تا شرایط بیمار و پاسخ به بیماری را مشاهده کنند ،نه فقط

از متتیهد ،بستتیاری از ستتموم قابتتل تشتتخیص را شتترح

صود بیمتاری را در جستتجو بترای تعتادل بتین انستان و

میدهد(1ه.

محیط ،طب بقرا برای تشخیص بیمتاریهتای ناشتی از
محیط کار مستلح بتوده استت .در رستاله بقترا  ،هواهتا،

دورهی کهسیک
در پانصد سال پی

از دوره بقترا صت تتاریخی در

مورد پزشکی و بهویهه طب کتار دیتده متیشتود .در ایتن
دوران شرح بیماریها از حالت روحی بته طایعتی تاتدیل
میشود .در این دوره معدنکاری شغلی است که بیشتترین

آبهتا و مکتانهتا (Airs, Waters, and Placesه تنهتا
اشاره به شتغل در متورد ستوارکاری و استتفاده از ستهح
است .شاید به ایتن علتت کته از پزشتکان یونتانی انتظتار
میرفتت کته شتهروندان را درمتان کننتد نته کتارگران را
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سازماندهی بیشتری یافت و سختتر کردن آهن با افزودن

معدنکاری نظر میدهند(1ه.
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(کارگران جزو شهروندان محسوب نمیشتدنده اگتر چته

بدنه چاه عمیق میشود ،دمههای گوگرد یا زا بته مقنیتان

نوشته های بقرا شامل مشاهداتی از شرایط کاری اسفناک

متتیرستتد و آنهتتا را متتیکشتتد» .او همچنتتین در متتورد

معدنکاران ،و فلزگران و همچنین رنتگستازان ،صیاطتان،

ماسکهایی که از مثانه حیوانات ستاصته متیشتد و بترای

سوارکارن ،و کشاورزان نیز هست .او دریافت ستوارکاران

محافظت معدنکاران به کار میرفت نوشته است(2ه.

متتیشتتوند و کشتتاورزان بتته تتتب و اصتتتهالت روحتتی و
فلزگران به تنگی نفس ،او یک مورد مسمویت با سرب را
نیز شرح میدهد.
ارس و ( 322-327پی

از میهد مسیحه اعتقاد داشت

که سوارکارن به علت تماس مداوم ناحیة تناسلی با زیتن،
میل جنسی بیشتری دارند.
دوره پس از بقرا شاهد گوناگونی وسیع در متدارس

شکل -3تصویر منتسب به پلینی بزر

گالن  122( Galenتا  211میهدیه

طب بود .مشاهدات و نوشتههای ارس و و پلینتی در ایتن

گتتالن توصتتیفات و مشتتاهدات ارزشتتمندی در زمینته

دوران قابل ذکرند ،اما در این دوره توجه زیادی بته شتغل

پزشکی و جراحتی از صتود بته جتای گذاشتته استت .او

نشده است .در این دوره پزشتکان بته واحتدهای نظتامی

م الای در مورد بازدیدهای

از معادن و مشاهده کارگران

فرستتتاده شتتدند و طتتب نظتتامی پتتی ستتاز طتتب شتتغلی

مواجه با بخارات اسیدی نوشته استت .از دوران Roman

شد(1،2ه.

تا سده های میانته ،ستم و مستموم شتدن در محتیطهتای

لوکرتیوس ( 111تا  33پی

از میهد مسیحه

لوکرتیوس که فیلسوفی در علوم طایعی بود (شکل 2ه
در مورد معدنکاران نوشت(1،2ه«:آیا نمتیبینیتد کته آنهتا
پس از دورهای کوتاه نیروی حیاتیشان تحلیتل متیرود و
ههک میشوند؟»

سیاسی و اجتماعی بارز بود و به وجود سم در محیطهای
کاری توجهی نمیشد(3،2ه.
دوران سیاه (تیرهبختیه
بین گالن و رامازینی ( 1211میهدیه شواهد کمتی در
مورد توجه به سهمت نیروهای کتار وجتود دارد .در ایتن
دوران با وجود مخالفت شدید کلیسا ،تغییترات مهمتی در
طب و علوم طایعی رخ داد .ما عتادت کتردهایتم کته ایتن
دوران را عصر تیرهبختی بنتامیم ،ولتی ایتن عنتوان بیشتتر
اروپا را شامل میشود ،زیرا در همین زمتان در صاورمیانته

شکل -2تصویر منتسب به لوکریتوس

پلینی بزر

( 23تا  21میهدیه

مشاهدات پلینی در مورد بستیاری از مستائل پزشتکی
دارای اهمیت بود و مدتها به آنها ارجاع میشتد .پلینتی
(شکل 3ه در رساله ای نوشتته استت«:دمته هتای ناشتی از
معادن نقره برای تمام حیوانات مضر است» و «زمتانی کته

و آسیا پیشرفتهای فرهنگی و علمی زیادی رخ داد(11ه.
رازی (قرن نهم میهدیه
ابتتوبکر محمتتد بتتن زکریتتای رازی پزشتتک حتتاذ
ایرانی(شکل 7ه و مولف کتاب الحاوی (شتکل 3ه ،نمونته
بارز پیشرفت پزشکی در مشر زمین بود .او بی

از 211

رساله نوشته که تعداد کمی از آنها باقی مانده است .او بته
صاطر تدریس تشخیصهای افتراقتی و همچنتین متداوای
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به بیماریهای ستیاتیکا ،نتاتوانی جنستی و عقیمتی ماتته
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بیمارانی که او با جزئیات شرح داده است ،به شتغل بیمتار

جامع است و کتاب القانون فی ال ب که یکی از

نیز توجه کرده و آن را ذکر کرده است (تاجر پناته ،تتاجر

معروفترین

است

پارچه ،طهساز ،کتابفروش و....ه ،کتابهتای او ترجمته

میباشد(شکل2و2ه .وی  731کتاب در زمینههای

شده و قرنها در دانشگاههای اروپا تدریس میشد(1،11ه.

گوناگون نوشته است که شمار زیادی از آنها در مورد

آثار

تاریخ

پزشکی

جهان

پزشکی و فلسفه است .به دلیل آنکه در آن عصر ،عربی
زبان رایج آثار علمی بود ،ابنسینا و سایر دانشمندان
ایرانی که در آن روزگار میزیستند کتابهای صود را به
زبان عربی نوشتند .بعدها بعضی از این آثار به زبانهای
دیگر از جمله فارسی ترجمه شد .افزون بر این ،ابنسینا
شکل -7تصویر منتسب به رازی

در ادبیات فارسی نیز دستی قوی داشتهاست .بی

از 21

اثر فارسی به او منسوب است که از میان آنها ،بیگمان
دانشنامه عهئی و ر شناسی (رساله ناضه از نوشتههای
اوست(12ه .وی در کتاب قانون در طب ،علل بیماری و
سهمت را به چهار دسته مادی ،فاعلی ،صوری و تمامی
(غائیه تقسیمبندی میکند که در قسمت علل فاعلی در
مورد اهمیت شغل این گونه مینویسد:

شکل -3تصویر صفحه اول کتاب الحاوی

"علل فاعلی موجاات و عواملی است که تن آدمی را نگه
میدارند و یا تغییر میدهند مانند هوا و متعلّقات آن،

ابوعلی سینا (قرن نهم و دهم میهدیه

غذاها ،آبها ،آشامیدنیها ،تخلیه ،احتقان ،احتااس ،محیط

ابوعلی حسین بن عاداهلل بن سینا ،مشهور به ابوعلی

زیست ،مسکن ،فعالیت و استراحت ،صواب ،بیداری،

سینا ،ابنسینا و پورسینا پزشک و شاعر ایرانی و از

تغییرات سنین عمر ،جنسیت ،پیشه ،عادات ،حرکات بدنی

مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران

و چیزهای دیگری که با تن آدمی در تماس هستند و با

است(شکل 3ه که به ویهه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه

طایعت سازگار یا ناسازگارند.

ارس ویی و پزشکی اهمیت دارد .جر سارتن در کتاب
تاریخ علم ،وی را یکی از بزرگترین اندیشمندان و
دانشمندان پزشکی و همچنین مشهورترین دانشمند ایران
میداند.
شکل -2تصویر صفحه اول نسخه اصلی کتاب قانون فی ال ب

"وی در جای دیگری از این کتاب در مورد اهمیت شغل
بر تشخیص بیماری و تاثیر آن بر شدت بیماری
مینویسد:
شکل -3حسین بن عاداهلل مشهور به ابوعلی سینا

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 19:31 IRST on Friday December 14th 2018

فقرا معروف است .جالب توجه استت کته در بستیاری از

وی نویسنده کتاب شفا که دان نامه علمی و فلسفی

فصلنامه علمی تخصصی طب کار /دوره پنجم /شماره اول /بهار22/22

امیرهوشنگ مهرپرور و همکاران

"برای شناسائی حالت تب و برای اینکه معلوم کنی تب

میدهد ":لیکن احتمال دارد که سرب به کلیه زیان

عفونی گریاانگیر بیمار از کدامین نوع تب است ،میتوانی

برساند ،پس باید این نکته را مراعات کنند"(13ه.

از صود حالت تب ،نشانیهایی کسب کنی که به قرار زیر
هستند :روند بهداشتی که بیمار قال از ابتهء به تب داشته
قال از حالت تب و در حالت تب چه تغییراتی یافته است؟
هنگام ابتهء به بیماری ،فصل و موسم کدام و چگونه
بودهاند؟ حرفه و کار بیمار ماته به تب چیست؟"
"اگر شخص تبدار از ملوانان باشد ،چون در گرمای
مرطوب ،زندگی میکند و در آن گرما میگدازد و رطوبت
هم سست میگرداند و منافذ را باز میکند تا بیشتر عر
کنند ،تب شدید ،تاثیر ناگواری بر او نمیگذارد".

 Esmail Jorjaniمعروف به سیداستماعیل ،پزشتکی
ایرانی بود که به عربی و فارسی می نوشت .وی واضع علم
طب جدید در قرن ششم هجری است و معاصر بتا اولتین
پادشاه صوارزمشتاهی بتود و کتتاب عظتیم صتود ذصیتره
صوارزمشاهی را به نام وی تألیف نمود (شکل 2ه از جمله
آثار دیگر وی صفی عهیی است که مجموعه دانستنی های
طای عمتومی استت و بته صتاطر کتوچکی و بتاریکی آن
کتتاب ،مستتافران متتیتوانستتند در هنگتتام ستتفر ،آن را در
چکمه صود مخفی کنند و در موقتع لتزوم بته آن مراجعته
نمایند(17ه .با بررسی آثار وی میتوان دریافتت کته او بتا
مسمومیتها آشتنایی داشتته استت در متورد مستمومیت
مزمن با الکل این گونه مینویسد:
"مضراتهایی دیگر همچون وسواس (Obsessionه،
مالیخولیا ،غفلت ،کندفهمی ،رای ناصواب ،صیرگی چشم،
ترسیدن در صواب ،بیداری بیساای ،سکته ،رعشه ،نقرس

شکل -2تصویر جلد نسخه التین کتاب قانون

وی در آثار صود توجه ویههای به نق

و فالج (فلجه".

محیط در ایجاد

بیماری داشته است به طوری که در مورد بیماریهای
صاص مناطق مختلف چنین مینگارد:
"برصی بیماریها نهادی هستند و صاص طایفه یا ساکنان
من قهای میباشند و یا در میان آنها شایعند .بر طایب
است که بیماریهای ویهه سرزمینهای مختلف و تابع
فصول مختلف را به صوبی بشناسد تا بتواند وسایل
پیشگیری و چاره جویی و درمان آنها را تدبیر نماید".
این دانشمند برجسته در جایی دیگر در کتاب صود در
مقایسه منابع مختلف آب این گونه بیان میکند:
"بدترین نوع این آبها آبی است که در لولههای سربی
جریان

دادهاند" ،که نشانگر دید جامع وی به ماحث

شکل -2کتاب ذصیره صوارزمشاهی

وی در مورد کارها و فعالیتهایی که نامناسب برای
فرد ماته به صرع است این گونه مینویسد:
"اوال مصروع ،صویشتن را از سرما و گرما نگاه باید
داشت و از جایگاه بلند فرو نگردیدن ،و اسب تاصتن" که
این امر صود نوعی متناسبسازی فرد با فعالیت و کار
(Work Fitnessه است.

سوء ناشی از سرب

وی همچنین به درمان سوصتگیهای شیمیایی با سیمان

میباشد .او در جایی دیگر در مورد سرب این گونه نظر

و جیوه و درمان آنها نیز اشاره کرده است .در مورد ایجاد

آلودگی آب و شناصت او از عوار
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چگونه بوده است؟ سن بیمار چقدر است؟ سیمای بیمار

جرجانی (قرن دوازدهم میهدیه
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بیماریهای عضهنی اسکلتی به ویهه کمردرد و تاثیر

مسمومیت با سرب و جیوه ،از قایل باز کردن دریچههتا و

عوامل ارگونومیک بر آن مینویسد":صداوندِ علت (فرد

پوشاندن دهان با پارچه ،نوشت .به نظر میرستد کته ایتن

ماتهه بر زمین سرد بسیار نشسته باشد و سواری بسیار

م لب اولین کار تخصصتی در متورد بهداشتت حرفتهای

کرده باشد".

باشد(2ه.

دریانوردان از دیگر مواردی است که به علت و درمان آن
در این کتب اشاره شده است(13،13ه:
"مسافران دریا نخست که در کشتی شوند ،باشد که ایشان
را قی اوفتد ،باز نااید داشت تا صود بیارامد ،پس اگر
بسیار شود باز باید داشت ،به شراب بودَنه و انار و عدس،
بغوره پخته (معده را قوی کنده ،صاصه اگر بابونه صورد".
1211تا  1311میهدی (سدههای میانه و رنسانسه

جورجیوس بتاوئر ( )Georgius Bauerمعتروف بته
اگریکتوال ،بته عنتوان نویستنده کتتاب فلتزات ( De Re

Metallicaه شناصته میشود .کتاب او با عنتوان  12دفتتر
در مورد معتدنکتاری و ذوب ( Zwölf Büchern vom

 )Berg- und Hüyttebwesebدر مورد تمامی جناههای
معدنکاری ،ذوب و پاالی

طه و نقره صحات متیکنتد.

م لب زیر در مورد اثرات مضر گردوغاار از اوست(12ه:

سدههای میانه شاهد رشد در حمل و نقل ،بازرگانی و

"گردوغاار وارد لولهی هوایی و ش ها میشتود و ستاب

فناوری بود .باروت در این دوران توسط بتیکن (Baconه

اشکال در تنفس و بیماریی میگردد که یونانیان آن را آسم

کشف شد .بنابراین صنعت جدیدی به صنایع دنیتا اضتافه

نامیده اند .اگر گردوغاار ویهگی صورنتدگی داشتته باشتد،

شد :صنعت مهمات و اسلحهسازی.

ریه را میصورد و مر

سل را در بدن ایجاد میکند".

در این دوران قوانین زیستمحی ی از قوانین حفاظت

اگریکوال از تهویه مناسب و تجهیزات حفاظتت فتردی از

کار و کارگر پیشی میگیرند .در برصی از شهرهای فرانسه

قایل دستک

و چکمه چرمی و همچنین ماسک حمایتت

کشتارگاهها موظتف شتدند ضتایعات صتود را در منتاطق

میکند(7،3ه.

صار از شهر دور بریزنتد .در اواصتر دهته  1711برصتی

پاراسلسوس( 1371-1723( )Paracelsusمیهدیه

مشتتاغل از جملتته ستتفالگتتران نمتتیتوانستتتند در منتتاطق

تئوفراستتتتتوس بومااستتتتتون فتتتتون هونهنهتتتتایم

مستتکونی کتتار کننتتد .در ایتتن دوران ویهگتتیهتتای کتتار و

Theophrastus Bombastus von Hoenhenheim

اشتغال نیز تغییر کرد .در قترن ستیزدهم تجتارت جهتانی

(شتتکل11ه ،معتتروف بتته پاراسلستتوس نظری ته «دوز ستتم

رونق گرفت .در بسیاری از شهرهای اروپا ساصتمانسازی

میسازد» را ابراز کرد ،یعنی هتر متادهای ستم استت ،دوز

و ساصتن ساصتمانهای عظیم رونق گرفت .فناوری تولیتد

صحیح سم را از دارو جدا میکند.

شیشه بته ستمت شیشتههتای رنگتی رفتت .کتارگران بتا
مواجهات جدید و نامشخصی روبرو شدند(7،3ه .اگرچته
م الب مکتوب در مورد طب کار در این دوران بسیار کتم
است ،اما از شواهد موجود میتوان نتیجهگیتری کترد کته
صنعتگران در رفاه نسای و تحت مراقات پزشکان بودند.
اولری

الناا

(Ulrich Ellenbogه(1722-1771ه

وی در سال  ،1723م لای در مورد مواجهتات شتغلی
طهستتازان و فلزگتتران و همچنتتین چگتتونگی اجتنتتاب از

شکل -11پاراسلسوس
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او در ستتال  1332تتتکنگتتاری صتتود را در متتورد

ورزش و تغییر وضعیت بتدن و همچنتین شستتوشتوی

بیماریهای شغلی معدنکاران و ذوبکتاران را بتا عنتوان

دستها و صورت را پس از اتمام کار توصیه متیکترد .او

ستتل ریتتوی و ستتایر بیمتتاریهتتای شتتغلی معتتدنکتتاران

در برصی موارد در کارگرانی که ماته به مشکهت تنفستی

( )Phthisis and Other Diseases of Minersنوشت.

میشدند ،توصیه به تغییر شغل میکرد.

نتوانست آن را به مواجهه با گردوغاار نسات دهد(12ه.
قرن هفدهم
با کشف میکروسکوپ در قرن هفدهم ،بعتد جدیتدی
شکل -11برناردینو رامازینی

از طتتتب آغتتتاز شتتتد .در ایتتتن دوران استتتتاکهاوزن
(Stockhausenه توصیه کرد که معتدنکتاران (بته ویتهه
معدنکاران سربه از مواجهه با گردوغاار پرهیز کننتد .در
ابتدای دهه  1321مقاالتی در مورد مخاطرات مواجهته بتا
سرب سفید و آینهسازی نوشته شد(7،2ه.
قرن هجدهم

برصی نوشتههای وی در اینجا آورده میشود(3،2ه:
"تمام پیشهها چه مکانیکی و چه تجسمی ،ق عتا ع یتهای
ارزشمند هستند ،اما معموال بدون اثر سوء نیستند .بنابراین
باید بزذیریم که کارگران در پیشهها و صنایع صاص گاهی
اوقات آسیبهای ص رناکی میبینند .پس در حالی که آنها

برنتتتاردینو رامتتتازینی Bernardino Ramazzini

به امید امرار معاش برای ادامه زندگی صود و صانوادهشتان

( 1217-1333میهدیه (شکل11ه را پدر طب کتار نتوین

بودند ،اغلب دچار بیماری ص رناک میشتوند و سترانجام

می دانند .او با این توصیه مشهور به پزشکان ،معروف شد:

به پیشهای که صود را وقف آن کردهاند دشنام متیدهنتد و

«به سؤاالت توصیهشتده توستط بقترا بایتد یتک ستؤال

شغلشان را ترک میکنند .زمانی که مشغول کار طب بودم،

اضافه کرد :شغلتان چیست؟» امتروزه رامتازینی بته دلیتل

مشاهده کردم که این اتفتا زیتاد رخ متیدهتد ،بنتابراین

شرحهای بالینی دقیق از بیمتاریهتای شتغلی در مشتاغل

تهش کردم تتا رستاله ای صتاص بیمتاریهتای کتارگران

گوناگون شناصته می شتود .او مشتاغل زیتادی را بررستی
کرده است ،از جملته معتدنکتاران ،ماماهتا ،شتیمیدانهتا،
داروسازها ،سفالگران ،فلزگران ،شیشهگتران ،آینتهستازان،

بنویسم".
رامازینی بر دو علت بیماریهای شغلی تأکید داشت:
"اولین و قویترین ویهگتی ص رنتاک ،متوادی استت کته

نقاشتتان ،بتتا بانتتان ،پنیرستتازان ،حمتتلکننتتدگان جستتد،

استفاده میکنند .چون اینها بخارات ستمی و ذرات بستیار

شتتترابفروشتتتان ،کتتتارگران کنتتتف ،کتتتتان و ابریشتتتم،

ریز تولید میکنند که برای انسان ص رناک است و دومتین

صدمتکاران او پیشگام ارگونومی بود و وضتعیت بتدن را

علت حرکات شدید و غیرعادی و وضعیتهای نامناستب

علتتت ایجادکننتتده بیمتتاری متتیدانستتت .او مواجهتتات
ارگونومیتتک را در ورزشتتکاران ،باربرهتتا ،صواننتتدگان،

بدن است".
رامازینی از مشاهدات

برای استتنتا و ایجتاد راب ته

کشاورزان ،ماهیگیران ،سربازان ،راهاه ها ،سمااده زنندگان،

علیتی استفاده میکرد .او اکثر مواقع درست فکر متیکترد،

آجرسازان ،مقنیان ،شکارچیان ،صابون سازان و  ...شتناصته

هرچند گاهی نیز دچار اشتااه شده است .معروفترین کتاب

بود(1ه.

او بیماریهای کتارگران (um Diatribaه نتام داشتت .از

 Ramazziniاز محیطهای کاری بازدید و کارگران را

سال  1231رامتازینی بته عنتوان پتدر طتب کتار شتناصته

ویزیت میکرد .او دورههای استراحت حین کتار ،نیتاز بته

شد(1ه .پس از رامازینی افراد دیگری نیز در زمینهی طتب
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او به تنگی نفس و الغتری معتدنکتاران توجته کترد امتا
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کار و بیماریهای شغلی فعالیت داشتهاند کته در زیتر بته

کرد میشناسند (او توصیه کرد که سفالگران از لعابهای

طور صهصه نامی از آنها برده میشود:

غیرسربی استفاده کننده(3،21ه.
در پیشتگیری

انتساب آنها به مواجهات به درستی انجام نمیشد و بیشتر

از بیمتتاری استتکوروی در دریتتانوردان معتتروف شتتده

به مسایل اجتمتاعی پرداصتته متی شتد و بیشتترین عامتل

است(12ه.

بیماریهای شغلی تغذیه ی نامناستب ،کتار مفتر و فقتر

پدر طب دریانوردی که به علت تجربیتات

دانسته میشد .در این ستالهتا سترعت صتنعتی شتدن از
سرعت مدیریت صنایع پیشی گرفتت .بتا وجتود معرفتی
سهمت عمومی در اواسط قرن نوزدهم ،این م لتب تتأثیر
کمی بر مواجهات شغلی داشت .در سالهتای میانته ستده
نوزدهم چادویتک در انگلستتان و شتاتوک در امریکتا در
شکل -12جیمز لیند

نوشتههایی به اهمیت مشتکهت ستهمت ایجتاد شتده در
شهرهای صنعتی تأکید کردنتد .در ایتن ستالهتا همچنتان

.ا.اسکوپولی (J. A. Scopoliه (1222-1223ه،

معدنکاری ناامن ترین شغل بود و اولین موارد سرطان ریه

اولین پزشک صنعتی ،او در مورد مسمومیت مزمن با جیوه

شغلی در معدنکاران به اثاات رستید ،امتا عامتل آن (گتاز

در معدنکاران جیوه کتابی نوشته است(1ه.

رادونه مشخص نشد.

.2

 .3پرستتتیوال پتتتتات (Pott Percivalه (1222-1217ه(

در اوایل قرن نوزدهم ساصت پتل و تونتل مواجهتات

شکل13ه ،تشخیص کانسر اسکروتوم در دوده پاککتنهتا

شغلی جدیدی ایجاد کرد .در همین دوران اولتین قتوانین

و ارتاتتا دادن آن بتته مواجهتته بتتا دوده ،او را پیشتتگام

مربو به کار در محیطهای صنعتی ابتدا در اروپا و سزس

اپیتتدمیولوژی مشتتاهدهای و همچنتتین پتتدر ستترطانزای تی

در آمریکا تصویب شد ،قوانینی در مورد محتدودیت کتار

محی ی میدانند(21ه.

در زنتتان ،و همچنتتین غرامتتت ناشتتی از بیمتتاریهتتای
شغلی(1ه.
در زیر به افراد تأثیرگذار بتر طتب کتار در ایتن دوره
اشاره میشود:
1232-1233( Thomas Morrison Legge .1ه ،اولتین
پزشک بازرس کارصانهها  21ستال پتس از اولتین قتانون

شکل -13پرسیوال پات

1233-1223( Charles Turner Thackrah .7ه او در
رساله ای با عنوان اثراتِ مشتاغل ،حرفته هتا و پیشتههتای
اصتتلی بتتر ستتهمت و طتتول عمتتر ،توجتته عمتتومی را بتته
مشکهت کارگران جلب کرد .او را به عنوان اولتین نفتری
که جایگزینی ،اولین اصتل بهداشتت حرفتهای ،را توصتیه

مصوب مربو به طب کار در  1222او رسالهای با عنتوان
مسمومیت با سرب و جذب سترب نوشتت و از افترادی
بود که در سال  1221بیانیه ممنوعیتت مصترف سترب در
رنگهای داصتل صانته هتا را صتادر کترد .او بته بیمتاری
سیاهزصم نیز بته عنتوان بیمتاری شتغلی دامداران و ستایر
افرادی که با حیوانات در تمتاس هستتند و کاتاراکتت در
شیشهگران توجه کرده بود(22،23ه.
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 .1جیمز لیند (James Lindه(1227-1213ه(شکل 12ه،

تا این زمان با وجود تشتخیص بیمتاریهتای شتغلی،

21/22 بهار/ شماره اول/ دوره پنجم/فصلنامه علمی تخصصی طب کار

امیرهوشنگ مهرپرور و همکاران

پس از این دوران افراد مختلفتی در زمینته طتب کتار

Ramazzini  اگر، ه1221-1232( Alice Hamilton .2

،فعالیت کردند و قوانین زیادی در مورد سهمت کتارگران

 را بته راستتیAlice Hamilton ،پتدر طتب کتار استت

 انتواع. بته تصتویب رستید... ایمنتی و،بهداشت حرفه ای

.ه17ه(شکل27(میتوان مادر طب کار نامید
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بیماریهای شغلی در محیطهای کتاری مختلتف شتناصته
 محافظتت و درمتان آنهتا،شده و روشهتای پیشتگیری
مشخص شده و طب کار نیز همگام بتا ستایر رشتتههتای
.پزشکی در حال پیشرفت است
 طتب صتنعتی و،سابقه استفاده از عناوین طتب کتار
از نه دهه قال باز میگتردد کته

مشابه آن در ایران به بی

 مادر طب کار، آلیس همیلتون-17شکل

یکی از واحدهای پزشکی مهم در ابتدای تاستیس اولتین

 کتابی در مورد مرور بیماریهای شتغلی1211 او در سال

 اداره طتب،مرکز صنعتی کشور یعنتی پاالیشتگاه آبتادان

 او بر مسمومیتهای شغلی و به ویهه بر کتارگران.نوشت

 توجه به نیازهای روزافتزون کشتور و.صنعتی بوده است

 کتاب او با عنتوان.ه23(سرب تمرکز کرده بود

 اولتین دوره،توسعه علمی امور مربو بته کتار و محتیط

Exploring the Dangerous ( شناصت مشاغل ص رناک

مدون آموزش تخصتص طتب کتار کته بته عنتوان دوره

 طب را بتاHamilton .ه23(ه بسیار مشهور استTrades

تخصص بالینی از سوی وزارت بهداشت و درمان شناصته

 او.بهداشتتت محتتیط کتتار و محتتیط اجتمتتاعی ارتاتتا داد

. باز میگردد1327 شده به سال

م العات زیادی در کارگران مواجته بتا سترب انجتام داده

در معر

 او از کسانی بود که با اضافه کردن تترااتیل سرب به.است
.ه22(بنزین مخالف بود
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