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Abstract 
Background and Aim: The aim of this study was to determine the clinical conditions and occupational 

fitness of patients with Covid 19 when returning to work. 
Methods: In this cross-sectional study, the files of all recovered employees from Covid 19 who had referred 

to an occupational medicine center during one year were included in the study. Reasons for disqualification for 
returning to work was designed as increased CRP, failure to improve signs and symptoms for at least the last 72 
hours, decreased oxygen saturation, incompatibility of medical conditions (disorders and complications caused 
by Covid 19) with occupational tasks and other paraclinical disorders except for increased CRP. Variables 
affecting return to work were statistically analyzed in a regression model. 

Results: The mean age of individuals with a population of 1243 was 41.82±8.00 years. Among all 
individuals 245 cases (19.71%) were not permitted to return to work after quarantine period. Male gender, 
hospitalization at the time of illness, history of comorbid disease, symptomatic disease, and increased CRP 
increase the chance of not returning to work after quarantine.  

Conclusion: Numerous variables affect the timely return to work after Covid 19. Lifestyle upgrades can be 
effective in getting back to work on time after getting Covid 19. In addition, rapid diagnosis and treatment of 
illnesses that result in milder symptoms and no need for hospitalization may facilitate on time return to work. 
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 کیهنگام بازگشت به کار در  19 دیمبتال به کوو مارانیب یو تناسب شغل ینیبال طیشرا یبررس
 طب کار یمرکز تخصص
  

 *،3یقاسم محمد ،2يارندی یصادق محسن ،1یپورتق نیغالمحس
 

  .هیبهداشت و تغذ قاتیمرکز تحق ،ی، پژوهشکده سبک زندگ)عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک. يبهداشت حرفه ا اریدانش 1
  .يبهداشت حرفه ا یتهران، دانشکدة بهداشت، گروه مهندس یدانشگاه علوم پزشک ،يکارشناس ارشد بهداشت حرفه ا 2

  .هیبهداشت و تغذ قاتیمرکز تحق ،ی، پژوهشکده سبک زندگ)عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک. طب کار اریدانش *،3
  

 دهکیچ
هنگام بازگشت به کار انجام  19 دیمبتال به کوو مارانیب یو تناسب شغل ینیبال طیشرا نییمطالعه با هدف تع نیا :فهدزمینه و 

 .رفتیپذ
 یمرکز تخصص کیسال به  کی یکه در ط 19 دیاز کوو افتهیبهبود  نیشاغل هیپرونده کل یلیتحل یمطالعه مقطع نیدر ا :هاروش

عالئم و نشانه ها ، عدم بهبود CRP شیبازگشت به کار شامل افزا دییعدم تا لیدال. دندیطب کار مراجعه نموده بودند وارد مطالعه گرد
 فیبا انجام وظا) 19 دیاز کوو یاختالالت و عوارض ناش( یطب طیعدم تناسب شرا ژن،یاکس باعافت اش ر،یساعت اخ 72 یحداقل در ط

مدل  کیبر بازگشت به کار در  رگذاریتاث يرهایمتغ. دیگرد نییتع CRP شیاز افزا ریبه غ یکینیاختالالت پاراکل ریمورد نظر و سا یشغل
  .قرار گرفتند يآمار لیو تحل هیمورد تجز یونیرگرس

 منع به منجر%) 71/19( نفر 245 پرونده. بود سال  82/41±00/8نفر،   1243با جمعت معادل  نیمراجع یسن نیانگیم: ها یافته
زمبنه  يماریسابقه ب ،يماریدر زمان ب مارستانیدر ب يمذکر، بستر تیجنس. دیگرد نهیمدت قرنط طی از پس مقرر زمان در کار به بازگشت

  .برد یرا باال م نهیشانس عدم بازگشت به کار پس از دوره قرنط CRPش یو افزا يماریعالمت دار بودن ب ،يا
بر بازگشت به کار به  یارتقاء سبک زندگ. گذارند ریتاث 19 دیبر بازگشت به موقع به کار بعد از کوو يمتعدد يرهایمتغ: گیري نتیجه

تر شدن عالئم و عدم  فیکه منجر به خف يماریموارد ب عیو درمان سر صیبه عالوه تشخ. موثر باشد تواندیم 19 دیموقع بعد از ابتال به کوو
  .بازگشت به موقع کارکنان را سهولت بخشد ق،یطر نیشود ممکن است از ا یم  يلزوم بستر

  
 طب کار یشغل، مرکز تخصص يبرا ی، بازگشت به کار، تناسب پزشک19 دیکوو :ها کلیدواژه
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  مقدمه
 شیمنجر به ب 2019در دسامبر   روسیظهور عفونت کروناو

مرگ در سراسر جهان  741،808و  يماریمورد ب ونیلیم 20از 
 نیا. قرار داده است ریکشور را تحت تأث 200از  شیشده و  ب

 کی یتوسط سازمان بهداشت جهان 2020مارس  11عفونت در 
در اثر  يماریب نیا. اعالم شد 19 دیبا نام کوو ریهمه گ يماریب

) SARS-CoV-2(  روسیکروناو دیشد یسندرم حاد تنفس
وجود  19 دیدر مورد کوو ياطالعات محدود. )1( شود یم جادیا

و استفاده از  یتیحما يدارد و درمان تا کنون بر مراقبت ها
-  دیکوو ریهمه گ يماریب. متمرکز شده است نیگزیجا يداروها

 نیا. داده است ارقر ریجهان را تحت تأث ياکثر کشورها 19
 یهزار نفر قربان 10از  شیکشور ب 54تا کنون در  یعفون يماریب

هزار نفر گزارش  100از  شیب انیکشور رقم قربان 13گرفته و در 
  . )2( شده است

تواند در تماس فرد به فرد از  یکرونا م روسیبا و غفونت
توانند با فرد  یمنتقل شود قطرات م  یپخش قطرات تنفس قیطر

. کرده و آلوده شوند دایتماس پ) متر 1(پا  6تا  3سالم در فاصله 
که اجازه  یآنقدر طوالن(ساعت  3تواند حدود  یم روسیو نیا

مشکالت  صهین دو خصیا. در هوا بماند) دهد یانتقال را م
  . )3( کند یم جادیکار ا طیرا در مح یمضاعف

 يمشتمل بر فاصله گذار یجهان ي رانهیشگیپ اقدامات
از جمله ماسک،  يحفاظت فرد لی، استفاده از وسا یاجتماع

 ونیناسیاجتناب از مناطق شلوغ و واکس ،يبهداشت فرد تیرعا
 يریهمه گ نیدر کنترل ا يهدف مهم و فور کی یهمگان

 نیا شتریب وعیاز ش يریجلوگ يبرا نیهمچن. شود یمحسوب م
در  COVID-19افراد مبتال به  يو جداساز صیتشخ يماریب

دو مورد،  نیعالوه بر ا يکار يطهایدر مح. قرار دارد تیاولو
بهبود  مارانیو بازگشت ب نهیقرنط انیزمان درست پا صیتشخ

 ریعفونت به سا تیکه امکان سرا يبه گونه ا-به محل کار  افتهی
  .  )1( است رخوردارب ییبسزا تیاز اهم -کارکنان وجود نداشته باشد

 يبا بروز باال تهایوضع نیاز سخت تر یکیکه درآن  رانیا در
و در ادامه به وجود  يریهمه گ هیدر مراحل اول ریابتال و مرگ و م

 یمحسوب م يچالش جد کی انیبازگشت به کار مبتال.  )4( آمد
رابطه دو اصل در تقابل هم عبارت است از  لزوم  نیدر ا. گردد

 تیصالح یتماس با فرد آلوده و امکان سنج رهیقطع زنج
از  يماریانجام کار بعد از ب نهیبه ییبازگشت به کار از نظر توانا

کار از کارکنان جهت  حفظ چرخه  طیننمودن مح یسو و خال کی
 نیدر جهت حفظ تعادل ب. گرید ییاز سو يو بهره ور ياقتصاد

ن و آموزش دو مولفه،  معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درما نیا
با  نیدستورالعمل بازگشت به کار شاغل 1398 سفنددر ا یپزشک

شده  يرا متشر نمود که نسخه بازنگر 19 دیاحتمال ابتال به  کوو
دستورالعمل  نیهر چند هدف ا. دیارائه گرد 1399آن در اسفند 

 يو بهره ور يحفظ سالمت کارکنان و نه منافع اقتصاد

 يداکثرح یتوان جسم نانیبر اطم دیتاک کنیاست ل انیکارفرما
را  يهدف حفظ بهره ور میمستق ریبه طور غ افتهیبهبود  يمبتال

طب کار،  نیدستور العمل متخصص نیطبق ا.. سازد یم انینما
صدور مجوز  تیصالح هیر نیو فوق تخصص یو عفون یداخل

به  بیضمن آنکه در صورت آس. بازگشت به کار را دارا هستند
 است يضرور ارخذ مشاوره از متخصص طب کهدف ا ياندامها

)5(.  
از موارد بازگشت به کار و  یقیآمار دق رانیحال حاضر در ا در

 یکینیو پاراکل یطب طیشرا نیبر آن، همچن رگذاریتاث يرهایمتغ
ها  یابیاز  ارز يریگ جهیو نت 19 دیاز کوو افتهیکارکنان بهبود 

نقاط  افتنیداده ها منجر به  نیا یشک بررس یب. وجود ندارد
کرونا  يبهایآس ینسب نیتخم ر،قوت و ضعف روند بازگشت به کا

کار  يرویبر ن يماریجامع تر بار ب لیو تحل یشغل يبر بهره ور
 یتناسب شغل تیوضع نییمطالعه با هدف تع نیلذا ا. دیخواهد گرد

عدم  لیهنگام بازگشت به کار و دال 19 دیمبتال به کوو مارانیب
 کیدر  نهینمودن دوره قرنط یصدور مجوز بازگشت پس از ط

  .رفتیو انجام پذ یطب کار طراح یمرکز تخصص
  ها روش
بهبود  نیشاغل هیپرونده کل یلیتحل یمطالعه مقطع نیدر ا

سال  يابتدا تا انتها یکه در بازه زمان 19 دیکوو يماریاز ب افتهی
طب  یمرکز تخصص کیبازگشت به کار به  یابیجهت ارز 1399

. دندیکار واقع در استان البرز مراجعه نموده بودند وارد مطالعه گرد
شده بازگشت به کار  لیفرم تکم زافراد با استفاده ا يداده ها

، شرح حال، )5( )یمصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک(
  .دیگرد يجمع آور کینیو اقدامات پاراکل یپزشک نهیمعا

 يحاو ک،یر عالوه بر اطالعات دموگرافبازگشت به کا فرم
 نیح ینیابتال، عالئم بال یو چگونگ خیدر مورد تار یسواالت

شرح حال . باشد یمحوله م فیشغل و وظا زیو بهبود و ن يماریب
ابتال،  يها نهیپرسش در خصوص زم رندهیدر برگ یپزشک
در  ندرجم ینیدر خصوص عالئم بال یلیو سواالت تکم حاتیتوض

روند  ،یمصرف ي، داروها)يو بستر ییشامل سرپا(فرم، درمان 
 ،یچاق(مستعد کننده کرونا  ينهایبهبود عالئم، اختالالت زم

سابقه  ایو سرطان  يویکل یینارسا ،یتنفس یمشکالت قلب ابت،ید
در  زین یپزشک نهیمعا. بود گریو موارد مرتبط د) ابتال به آن

سنجش فشارخون  ه،یب و رقل عسم ،یعموم نهیمعا رندهیبرگ
پالس (خون  ژنی، سنجش درصد اشباع اکس)يا وهیفشار سنج ج(

تب سنج (و سنجش درجه حرارت ) Beuererمدل  متریاکس
 يکبد يمهایو آنز نینی، کراتCBC ،CRP شیآزما. بود) یشانیپ
 ریسا. دیافراد انجام گرد یتمام يبرا) SGPTو  SGOTشامل (

 صیو با تشخ ازیبر حسب ن کینیراکلو اقدامات پا شهایآزما
  . رفتیپذ یپزشک متخصص طب کار صورت م

شامل پر کردن فرم بازگشت به (پرونده  لیافراد پس از تشک 
نزد متخصص طب کار  رش،یدر واحد پذ تیو احراز هو) کار
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 و همکاران یپورتق/  382

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

مورد  رشیپذ يپزشک ابتدا، سه شرط در ابتدا. کردند یمراجعه م
  :داد یقرار م یابیارز

 مارانیب يروز از شروع عالئم برا 14حداقل گذشت  .1
  يبستر مارانیب يروز برا 18و  ییسرپا

سوابق و مدارك  یبا بررس  19 دیابتال به کوو دییتا .2
  افراد یپزشک
سرفه، (بارز  ینداشتن تب، ضعف مفرط و عالئم تنفس .3

بدون  ریساعت اخ 72حداقل در ) نهینفس و خس خس س یتنگ
  مصرف دارو
 دییو تا یلیتکم یدرخواست اقدامات احتمالروند  سپس

 یصورت م یمحوله شغل فیدر انجام وظا ییسالمت فرد و توانا
بازگشت به کار فرد،  دییکه در صورت تا بیترت نیبد. رفتیپذ
به ( »مشروط«ي نهیصورت گز نیا ریو در غ» بالمانع« ي نهیگز

مجدد پس از  یبازگشت به کا ر و بررس تیعدم صالح يمعنا
در پرونده عالمت ) یاستراحت اضاف يروزها ای یلیاقدامات تکم

  . شد یزده م
 يمد نظر برا لیدال یو دستورالعمل یمستندات علم طبق

با (CRP شیآزما جهینت شیبازگشت به کار شامل افزا دییعدم تا
 ی، عدم بهبود عالئم و نشانه ها در ط)پزشک متخصص ریتفس
عدم تناسب  ژن،یدرصد اشباع اکس یسبافت ن ر،یساعت اخ 72
با انجام ) 19 دیاز کوو یاختالالت و عوارض ناش(فرد  یطب طیشرا
از  ریبه غ یکینیاختالالت پاراکل ریمورد نظر و سا یشغل فیوظا
نسخه  SPSSطرح در نرم افزار  يداده ها. بود CRP شیافزا
و  نیانگیبا استفاده از م یکم یفیتوص يداده ها. دیوارد گرد 22

و درصد  یبا استفاده از فراوان یفیک يو داده ها اریانحراف مع
دو،  ياز آزمون کا یاستنباط يآزمون ها تجه. دندیگرد یبررس

Student T test  و مدل رگرسیون لجستیک چند گانه تعدیل
در همه موارد کمتر از  يدار یسطح معن. دیشده استفاده گرد

05/0)p≤0.05  (در نظر گرفته شد. 

  نتایج
نفر به  1243با تعداد کل  نیسن و سابقه کار مراجع نیانگیم

 53/19±54/8و ) سال 57تا  28 ي دامنه( 82/41±00/8 بیترت

 يدار یتفاوت معن یمختلف شغل گروههاي در که بود سال
به  مارانیب). 447/0و  664/0 بیبه ترت يدار یسطح معن(نداشت 
سر برده بودند  هب نهطیقرن در را روز 38/15±29/2 نیانگیطور م

پرونده بالمانع و  يدر افراد دارا نیانگیم نیو ا) روز 35تا  12 نیب(
 نیتر عیشا). p=0.330(نداشت  يدار یمشروط تفاوت معن

نفر  408( یشامل عالئم تنفس يماریعالئم در دوران  ب
ازجمله تب، لرز، بدن درد، سردرد  یو عالئم عموم%) 8/32معادل

 ماریهفتصد و شصت و نه ب. بود%) 2/32نفر معادل  400(
خود را از دست داده بودند که  ییایدر طول ابتال حس بو%) 9/61(

. بود ییتوام با از دست رفتن حس چشا%) 21/10(مورد  127در 
  .آمده است 1افراد در جدول  ینیو بال ياطالعات فرد ریسا

از جهت بازگشت به کار پس از %) 71/19(نفر  245 پرونده
نزد » مشروط«  يها هیو نظر دینگرد دییتا نهیمدت قرنط یط

).  p=0.917(نداشت  يدار یتفاوت معن یمختلف شغل يگروهها
اختالل  کی يحد اقل دارا%) 4/64(مراجعه کننده  158تعداد 

 شتریاختالالت، ب نیبا افراد بدون ا سهیبودند که در مقا يا نهیزم
  .)2جدول ( دندیگرد» مشروط«

به » مشروط«با پرونده  نیسن و سابقه کار مراجع نیانگیم
 يدار یسطح معن(بود » بالمانع«باالتر از موارد  يدار یطور معن

بالمانع در  يپرونده ها نیهمچن). 031/0و  043/0 بیبه ترت
مت دار به از افراد عال شتریب يعالمت به طور معنادار یافراد ب

باال در افراد با پرونده  CRPتعداد موارد ). p<0.001(دست آمد 
باالتر از موارد بالمانع بود  يدار یمشروط به طور معن

)p<0.001 .(7آن بود که  انگریب زین يمتریپالس اکس جینتا 
درصد اشباع خون  يدارا نینفر از کل مراجع%) 9/0(11و %) 6/0(

  .درصد را در زمان مراجعه بودند 96تا  93 نیو ب 93 ریز بیبه ترت
 CRPشامل تست  بیمنع بازگشت به کار به ترت لیدال
و  عدم بهبود عالئم در حداقل %) 18/59(نفر معادل  145(مثبت 

 شیآزما).  1نمودار (بود %) 18/19نفر معادل  47( ریساعت اخ 72
CRP 1025نشان داد که در زمان بهبود عالئم، در  نیمراجع 

 .باشد یم) افتهین شیافزا( یتست منف نیا جهینت%) 46/82(ورد م

 

 
 نهیدوره قرنط یبازگشت به کار افراد بعد از ط دییعلل عدم تا - 1نمودار 
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 نهیکردن زمان قرنط یبازگشت به کاربعد از ط انیمتقاض یو طب يفرد يرهایمتغ -1جدول 
 

  )درصد(تعداد   حالت  متغیر
  873%)2/72(  مذکر  جنسیت

  370%)8/29(  مونث
  1017%)8/81(  خیر  مصرف سیگار

  226%)2/18(  بلی
  369%)7/29(  صنعتی ، تولید و خدمات  شغل

  225%)1/18(  اداري -مدیریت
  187)15/%0(  حمل و نقل

  127)10/%2(  آزاد
  120)9/%7(  مراقبت سالمت
  120)9/%7(  حوزه آموزش

  95)7/%6(  سایر
  1124)90/%4(  خیر  بستري در زمان بیماري

  119)9/%6(  بلی
  174)14/%0(  بهار  فصل مراجعه

  376)30/%2(  تابستان
  429)34/%5(  پاییز

  264)21/%2(  زمستان
  883)71/%0(  هیچ  اختالل یا  بیماري زمینه اي

  139)11/%2(  چاقی
  113)9/%09(  پرفشاري خون

  78)6/%27(  دیابت
  48)3/%86(  قلبی تنفسی

  14)1/%12(  سرطان یا سابقه ان 
  17)1/%36(  نارسایی کلیوي

  408)32/%8(  تنفسی  عالئم بالینی غالب در دوره بیماري
  400)32/%2(  ...)بدن درد، ضعف، تب و لرز و(عمومی 

  84)8/%6(  گوارشی 
  41)3/%3(  سایر

  310)24/%9(  بدون عالمت
  769)61/%9(  بلی  چشایی  حین ابتال-بویایی اختالل

  474)38/%1(  خیر
نظر متخصص در خصوص بازگشت به 

  کار
  998)83/%3(  بالمانع
  245)19/%7(  مشروط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]  مختلف يرهایبر حسب متغ 19 دیمنع بازگشت به کار پس ار بهبود از کوو ای دییتا یفراوان -2جدول 
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 P)سطح معنی داري  مجوز بازگشت به کار  
value) مجموع  اخذ نشده  اخذ شده  

  015/0  %)0/100(174  %)7/28(50  %)3/71(124  بهار  فصل مراجعه 
  %)0/100(376  %)6/17(66  %)4/82(310  تابستان
  %)0/100(429  %)6/19(84  %)4/80(345  پاییز

  %)0/100(264  %)0/17(45  %)0/83(219  زمستان
  >001/0  %)0/100(1025  %)2/6(64  %)8/93(961  خیر  خون CRPافزایش 

  %)0/100(218  %)0/83(181  %)0/17(37  بلی
  163/0  %)0/100(119  %)5/23(28  %)5/76(91  بلی  بستري در بیمارستان

  %)0/100(1124  %)3/19(217  %)7/80(907  خیر
  >001/0  %)0/100(408  110  %)0/73(298  تنفسی  عالمت بالینی غالب

  %)0/100(400  %)5/20(82  %)5/79(318  عمومی
  %)0/100(84  %)9/17(15  %)1/82(69  گوارشی

  %)0/100(310  %)4/9(29  %)6/90(281  بی عالمت
  %)0/100(41  %)0/22(9  %)0/78(32  سایر

  725%)6/72(  ندارد  بیماري زمینه اي
  

)4/27(%273  )0/100(%998  015/0  

  245%)0/100(  87%)6/35(  158%)4/64(  دارد
 
 

 منع بازگشت به کار ای دییارتباط آنها با روند  تا یونیدار در مدل رگرس یمعن يرهایمتغ -3جدول 
سطح معنی   ORبراي % 95فاصله اطمینان  SE Wald  OR  ضریب بتا  متغیر

  حد باال  حد پایین  داري
 014/0 980/2 128/1 833/1 985/5 248/0  606/0  جنسیت
زمان بستري در 
  بیماري

758/0  318/0 672/5 134/2 144/1 982/3 017/0 

 001/0 984/0 934/0 959/0 228/10 013/0  042/0  سابقه کار
 >CRP 450/1  656/0 885/4 763/4 178/1 423/15 001/0افزایش 

 024/0 662/2 072/1 689/1 102/5 232/0  524/0  اختالالت زمینه اي
وجود عالئم در زمان 

  بیماري
874/0  302/0 398/8 397/2 327/1 329/4 004/0 

 
سن، سابقه کار،  يرهایکه در آن متغ کیلجست ونیمدل رگس

، اختالالت CRP شیشغل، افزا ،يبستر گار،یجنس، مصرف س
بود نشان  دهیوارد گرد يماریو وجود عالئم در زمان ب يا نهیزم

رفتن  نیشغل و از ب گار،یسن، مصرف س يرهایداد که نقش متغ
 تیجنس. ستیندار  یدر بازگشت به کار افراد، معن ییایحس بو

زمبنه  يماریسابقه ب ،يماریدر زمان ب مارستانیدر ب يمذکر، بستر
شانس عدم  CRP شیو افزا يماریعالمت دار بودن ب ،يا

 شیبرد و افزا یرا باال م نهیبازگشت به کار پس از دوره قرنط
 نیشتریب. است نهیزم نیدر ا یعامل محافظت کیسابقه کار 
 افتیدر زمان ابتال  ینیبال ئممربوط به وجود عال ينسبت برتر

  ).3جدول ( دیگرد
  بحث

در  1399سال  یکه در ط دیدر مطالعه حاضر مشاهده گرد
مرکز  کیدر  19 دیکوو يماریاز ب افتهیبهبود   نیشاغل نیب

از افراد اجازه بازگشت به کار % 20به  کیطب کار، نزد یتخصص
اخذ ننمودند که  نهیدوره قرنط انیرا در زمان مقرر  پس از پا

) مثبت CRP(  یاحتمال یداخل یعلت آن روند التهاب نیشتریب
 یمختلف تفاوت معن یشغل ينرخ بازگشت به کار در گروهها.  بود
ودن نم یشانس منع بازگشت به کار پس از ط کنیل. نداشت يدار

 يدارا ،يا نهیاختالالت زم ينزد افراد مذکر، دارا نهیدوران قرنط
کرونا و اختالل  روسیدر مدت عفونت با و يبستر ای ینیعالئم بال
  . بود شتریب CRPدر تست 
 يماریمطالعه، دوره ب نیدر ا نیچهارم مراجع کیبه  کینزد

 زیدرصد افراد ن 30از  شیب. نمودند يخود را بدون عالمت سپر
مانند تب و لرز، بدن درد و سردرد بودند که  یواجد عالئم عموم

نامشخص 19 دیکوو ینیتظاهرات بال. بود یتر از عالئم تنفس عیشا
از عفونت ها بدون عالمت  یبرخ. است رییدر حال تغ وستهیو پ

 هیذات الر ،یتنفس سترسیتواند شامل سندرم د یعالئم م. هستند
طبق گزارش . مرگ باشد یو گاه )6(مختلف يبا شدت ها

WHO عالئم  نیتر عی، شاCOVID-19 سرفه  ،یتب، خستگ
ممکن  مارانیاز ب یبرخ ).7( نفس است یخشک مداوم و تنگ

درد و اسهال داشته  ،ینیب نگلودرد، احتقا ،ینیب زشیاست آبر
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 ییو چشا ییایاز دست دادن حس بو مارانیاز ب یبرخ. )8( باشند
 هیو شب فیموارد، عالئم خف یبرخدر . )9( کنند یرا گزارش م

تواند  یم ي، بهبود یمارانیب نیدر چن. است یعالئم سرماخوردگ
و  یفوقان یعالئم تنفس. فتدیاتفاق ب یگونه درمان چیبدون ه

تنفس  شیمانند افزا یاتیعالئم ح راتییبا تغ مراهه یگوارش
ممکن است مشاهده شود،  زین نییو فشار خون پا) ضربان قلب(

 ،یقلب يها يماریکه از ب يدر افراد مسن و افراد ژهیبه و
  .)10( برند یرنج م ابتیو د یمزمن تنفس يهایماریب

از  شیب زییمورد نظر در فصل پا یبه مرکز تخصص مراجعات
سوم کرونا در  کیمطابق با پ بایروند تقر نیا. بود گریفصول د

 یمعتبر آمار رسم يطبق گزارشها. باشد یم 1399آبان ماه 
مورد هم مشاهده  14000 کیتا نزد) یموارد قطع(روزانه  يابتال
در فصول  نیمراجع مترالبته با درنظر گرفتن تعداد ک. )11( دیگرد

و روند  ستیتفاوت قابل توجه ن نیکه ا دیآ یبر م نگونهیا گرید
آنکه در  گرینکته د. آنها دارد نیدر ب یکسانینسبتا  عیمراجعه توز

فصول است تعداد  ریکمتر از سا نیمراجعفصل بهار که تعداد 
. بود شتریب یشغل يادارات و کارگاهها یعموم یلیتعط يروزها

مشروط در فصل بهار به نظر  يدار پرونده ها یو معن االنعداد ب
و اقدام  يریاست که سخت گ هیقابل توج نگونهیا سندگانینو

همه  يمختلف در ابتدا لیبه دال یپزشکان در نظرده یاطیاحت
از  نیسالمت شاغل نیبود و از نظر آنان حفظ تعادل ب شتریب يریگ
به  شتریب گرید ییکسب و کار از سو يسو و لزوم بهره ور کی

  .داشت شیسمت مورد اول گرا
-SARS-CoVافراد متعاقب بروز عالئم انتقال  يساز جدا

عالئم  یابیرد نبنابرای. )12( دهد  کاهش ٪47در جامعه را تا  2
که  يافراد ییروزانه کارکنان قبل از ورود به محل کار و جدا

دهند  یرا نشان م COVID-19سازگار با  ينشانه ها ایعالئم 
کاهش  يمحل کار برا يجزء مهم از استراتژ کیممکن است 

در مدت  نهیمدت قرنط نهیزم نیدر ا. )13( باشد روسیانتقال و
 رندگانیگ میو تصمموضوع بحث محققان  19 دیکوو یدمیاپ

طبق دستورالعمل وزارت  رانیدر ا. حوزه سالمت بوده است
مطالعه  نیکار در ا يکه مبنا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

روز و  14حداقل  ییسرپا مارانیب يبرا نهیبود، مدت قرنط زین
روز پس از شروع عالئم در نظر  18حداقل  يموارد بستر يبرا

ممکن است قبل از  انیاز کارفرما یبرخ کنیل. گرفته شده است
کارکنان  يرا برا COVID-19 شیورود به محل کار، آزما

محرمانه  يتست داده ا جهیانتخاب کنند که البته از آنجا که نت
آن  يز مجوز ارائه شده به فرد شاغل بر مبنایاست در حفظ آن و ن

 يدر کشورها هینمودن دوره قرنط یضوابط ط. )14( دیکوش دیبا
متحده  االتیدر ا. اساس است نیتفاوت بر هم یبا اندک زین رگید

عالئم ظاهر  نیروز بعد از اول 10حداقل (بر عالئم  هیتک کا،یآمر
 يبرا یمنف جینتا( شیبر آزما یمبتن يها يو استراتژ) شده
به  یمتوال ینمونه تنفس 2از حداقل  SARS-CoV-2 صیتشخ

بازگشت به کار، توسط  يارهایبه عنوان مع) ساعت 24فاصله 
 شود یم شنهادیکشور پ نیا يماریاز ب يریشگیمراکز کنترل و پ

)15( .RT-PCR يالزام برا کیبه عنوان  نجایکه در ا یمنف 
است تا هفته ها  مکنشود م یبازگشت به کار در نظر گرفته م

تر از مثبت  قیدق اریمع. )16( بماند یمثبت باق ینیپس از بهبود بال
-RT یکم زانیم) Ct(، آستانه چرخه PCRبودن تست  یمنف ای

PCR ریافراد با مقاد. ارتباط دارد ییاست که با عفونت زا Ct 
تواند  ینم گرید روسیو رایز ستندین يمسر گرید 34-33باالتر از 

که از کات آف عبور نکرده  ییاز نمونه ها یسلول يهادر کشت 
به  Ctو استفاده از  جهینت نیا دییتأ يبرا.  )17( است رشد کند

 است ازیمورد ن يشتریمطالعات ب ،ینیدر عمل بال ياریعنوان مع
مثبت  يها HCWاجازه دادند  یدر کانادا مقامات بهداشت. )18(

COVID-19  10سر کار  هروز پس از شروع عالئم خود ب
روز پس  14 یخانگ نهیقرنط يدر آلمان دوره ها.  )19( بازگردند
شود و در  یم هیتوص یبدون عالئم تنفس ای یمنف شیاز آزما

ساعت بدون عالئم و  48حداقل  يارهایهنگام کمبود کارکنان، مع
  .  )20( شود یاعمال م یمتوال یمنف شیآزما 2با 

را  COVID-19که عالئم  یموارد به کارکنان یبرخ در
را انجام  یمولکول شیشود که آزما یم هیدهند توص ینشان م

دهند و تا آن زمان به کار خود باز نگردند تا احتمال انتقال در 
 ازیمورد ن يباد یدر مورد سطح آنت.  )21( ابدیمحل کار کاهش 

و  يجمع بند یمنیا نیا يو مدت زمان ماندگار یمنیا جادیا يبرا
 ییدر مورد توانا یتیعدم قطع نیهمچن. )22( وجود ندارد یتیقطع

وجود دارد که  روسیو ادامه دفع و IgG يباد یآنت شیفرد در نما
خاطر  نیبه هم. )23( کند یامکان انتقال مداوم را فراهم م

را به  يبر سرولوژ یمبتن شیشود اگر کارفرما آزما یم شنهادیپ
آن برنامه  ياجزا ریاجرا کند سا RTWاز برنامه  یعنوان جزئ

شامل  نهایا. دیمادر نظر گرفته شود تا آن را جامع و موثر ن دیبا
، )پرسشنامه ایبا مصاحبه (محل، رصد عالئم  يدما يغربالگر

در چارچوب  ایافراد عالمت دار  يژن برا یآنت ای یمولکول شیآزما
 يبرا يتماس و جداساز یابیرد يبرا یینظارت، و برنامه ها

انجام  گرید ییاز سو. )24( باشد یشوند م یکه آلوده م يافراد
و اتالف  شیممکن است منجر به تکرار آزما شاتیزودهنگام آزما

ها ممکن است بازگشت  شیدر آزما ریکه تأخ یمنابع شود، در حال
 ياتخاذ روش مناسب برا نیبنابرا. ندازدیب ریبه کار را به تاخ

 ییمستلزم شناسا COVID-19پس از  کاربه  منیبازگشت ا
ز نظر که کارگر ا ییاست، جا يماریب يانتها ینقطه زمان قیدق
 نیاگرچه ا.  )18( ستین يمسر گریو د ابدی یبهبود م ینیبال

 یبهداشت يکار مراقبت ها يروهایها با هدف حفاظت از ن هیتوص
ک یدر حال توسعه  يکشورها ياقدامات برا نیشود، اما ا یاجرا م

از  يادیکه تعداد ز یزمان ژهیماند به و یم یچالش بزرگ باق
از کار  یدر حال مرخص COVID-19آلوده به  یکارکنان درمان

 نیبنابرا. شود یکار م يرویامر منجر به کمبود ن نیهستند و ا
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و در حال  افتهیتوسعه  يکشورها يواحد برا وهیش کیاتخاذ 
 ياستراتژ نیبهتر. )25( همراه است یتوسعه عموما با اشکاالت

کارکنان مراقبت سالمت مبتال مشتمل بر  يبازگشت به کار برا
به  یمنف PCRدر منزل به همراه دو تست  نهیروز قرنط 14

شواهد  شرفتیو پ یتنفس ینیساعت ، بدون عالئم بال 48فاصله 
حال به منظور کاهش  نیبا ا. باشد یم CT يربرداریتصو

 زین نیگزیجا يها ياست استراتژ مکار الز يرویتلفات ن یاحتمال
کار محدود  يرویبه ن یدگیرس يمختلف برا يکشورها/طقدر منا
کاربعد از  يریاز سرگ يخطر برا یابیارز. )25(اجرا شود یپزشک

 یفرض است که  با دوره نهفتگ نیروز از ابتال بر اساس ا 14
COVID-19 ریروز متغ 6-5دوره  نیانگیروز با م 14تا  1 نیب 

کار  طیهفته در مح کیدر یعفونت احتمال نیهمچن. است
روز  14شده در  دییتا COVID-19 دیمتناسب با تعداد موارد جد

موجود،  یشواهد علم نیبر اساس بهتر. )26( گذشته است
 ٪95 نانیفاصله اطم(روز  1/5عفونت  یدوره نهفتگ نیانگیم
 یکه عالئم را نشان م افرادي ٪97,5 و است) روز 5/4-8/5

دهند  یکار را انجام م نیروز از عفونت ا 11,5در عرض  ددهن
 هی، فرض نیعالوه بر ا 8). روز 15,6-8,2فاصله  ناناطمی 95٪(

قادر به  COVID-19آلوده به  تینشان داده است که جمع یفعل
 تریکننده محافظ هستند ، و سطح ت یخنث يها يباد یآنت دیتول

و اثرات مهار  مجددآنها متناسب با محافظت در برابر عفونت 
در  گرید ییاز سو.  )1( باشد یم SARS-CoV-2 يهمانندساز

انتظار از جسم و روح  کیکار به عنوان  تیاهم ینگاه کل کی
هرچه فرد به مدت  ثیح نیو از ا )27( است دیسالم مورد تاک

باشد ، احتمال بازگشت موثر او کمتر خواهد  کاریب يتر یطوالن
همه  يماریآنچه مسلم است بازگشت به کار در هر ب. )27(بود 

هر شغل و در  طیو شرا تیماه ،یمحل یدمیاپ تیبه وضع ریگ
الزم است  نهیزم نیدر ا. دارد یبستگ شیدسترس بودن آزما

ممکن است  رایو به روز شوند ز یدستورالعمل ها به مرور بررس
همه  طیدر شرا. کند رییتغ یمحل يریو منابع همه گ تیوضع

. کارگران پرخطر و کم خطر مهم است نیب زیمات ،یفعل يریگ
 یمربوط به کارگران کم خطر ممکن است متک  يدستورالعمل ها

 شیبر آزما یمبتن يها يباشد و استراتژ ینیبال يارهایبه مع
  .)25( کارگران پرخطر استفاده شود يبرا دیخاص با

نامشخص است  COVID-19 يعوامل خطرساز برا اگرچه
 ریرا در معرض خطر مرگ و م مارانیعوامل خطر، ب ی، اما برخ

 يکه دارا يدر افراد ژهیدهد، به و یقرار م يباالتر اریبس
مشکالت  نیاز ا یبرخ. )30-28(هستند يا نهیزم يهایماریب

 ،يویر يماری، ب)31( یعروق یقلب يهایماریشامل ب يا نهیزم
به عنوان مثال ، (سرکوب شده  یمنیا ستمی، س2و  1نوع  ابتید
مرگ و . باشد یم )34(سن  شیو افزا )33- 32(یسرطان مارانیب
و به  ابدی یم شیسن افزا شیبا افزا COVID-19از  یناش ریم
در مطالعه . )35( سال باال است 60 يمهم در افراد باال نیا ژهیو

 ينشده در افراد دارا دادهحاضر تعداد موارد بازگشت به کار 
از افراد بدون سابقه  شتریب يدار یبه طور معن يا نهیزم يهایماریب

ذکرشده از  یعلم يها افتهیبا  یبه نوع افتهی نیبود و ا یطب
دسته از  نیدهد ا یدارد چرا که نشان م یهمراه گریمطالعات د

.. نداحتماال دار يشتریب یبه دوران بهبود و توانبخش ازین مارانیب
 يدار یافراد مشروط به طور معن یسن نیانگیبه عالوه اگرچه م

 يدر مدل آمار کنیباالتر از بازگشت داده شده ها به دست آمد ل
تکته قابل . نرخ منع بازگشت همراه نبود شیسن با افزا شیما افزا

در برابر  یعامل محافظت کیآن که سابقه کار افراد  گریتوجه د
با توجه به تنوع سن شروع . دیگرد اهدهمنع بازگشت به کار مش

) افراد یباالتر در برخ نیه کار در سنشروع ب(افراد  نیکار در ب
  .ردیصورت پذ اطیبا احت ستیبا یم افتهی نیا ریتفس

بازگشت به کار در زمان مقرر در  دییعلت عدم تا نیعتریشا
گونه موارد ادامه  نیدر ا. خون بود CRP شیافزا ق،یتحق نیا

ساعت  72تا  48الزم و تکرار تست بعد از  ياستراحت و درمانها
در موارد بازگشت به کار به » مشروط« دیالبته ق. گردد یانجام م

متخصص طب  ریتفسو  صیصرفا با تشخ CRP شیافزا لیدل
 2و جدول  1و همانگونه که در نمودار  رفتیپذ یکار صورت م

 CRP ،145 شیافزا لیتعداد افراد مشروط به دل شودیمشاهده م
نفر حائز  218مطالعه  نیکل افراد ا نینفر بود، حال آنکه در ب

 یالتهاب ينشانگرها یبه طور کل. تست بودند نیدر ا شیافزا
 يسطح د شیمانند افزا یبافت بیدر پاسخ به آس افتهی شیافزا
مرگ و  زانیبا م نیو تروپون MB-نازیک نیکرات ن،یتیفر مر،یدا
 تیمحدود لیمطالعه به دل نیدر ا. )1( همراه هستند يشتریب ریم

مورد سنجش  CRPصرفا تست  یشگاهیو آزما یدر منابع مال
  . قرار گرفت

ساله  کی يمطالعه حاضر موارد بازگشت به کار در دوره  در
و  یطوالن یاساس، بازه زمان نیقرار گرفت و بر ا یمورد بررس

داده ها فراهم  لیو تحل هیتجز يرا برا یمطلوب طیحجم نمونه شرا
از  دیکوو يماریبار در کشور به ب نیاول يبه عالوه برا. نمود

بازگشت به کار بعد از  يآنها برا طیمبتال و شرا نیشاغل چهیدر
مع الوصف در صورت . پرداخته شد نهیاستراحت و قرنط تیرعا

 ریسا يمطالعه و  وارد نمودن داده ها ییایگسترش بعد جغراف
فراهم  رهایجامع تر متغ سهیامکان مقا يکشور ای یمراکز استان

انتخاب  نده،یآ یلیشود در مطالعات تکم یم شنهادیلذا پ. آمد یم
مناسب مد نظر قرار  ییایبا گستره جغراف شتریب یمراکز تخصص

 یدر بررس گرید یالتهاب يبه عالوه در نظر داشتن نشانگرها. ردیگ
  .خواهد افزود ندهیمطالعات آ تیها، بر جامع

  گیري نتیجه
 ینیو بال يا نهیزم يرهایمطالعه نشان داد متغ نیا جینتا
از  افتهیبهبود  مارانیممکن است بر بازگشت به موقع ب يمتعدد

گذار  ریتاث نهینمودن دوران نقاهت و قرنط یپس از ط 19 دیکوو
 کنیل. رندییقابل تغ ریغ تیعوامل مانند جنس نیاز ا یبرخ. باشد
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 ،یتنفس یمشکالت قلب ،یچاق هاز جمل يا نهیاختالالت زم ریناث
و  یارتقاء سبک زندگ تیاهم انگریب زین ابتیخون و د يپرفشار

در مقوله بازگشت به کار به موقع بعد از  یزندگ یکنترل آنها در ط
موارد  عیو درمان سر صیبه عالوه تشخ. است 19 دیابتال به کوو

و عدم لزوم  مارانیتر شدن عالئم ب فیکه منجر به خف يماریب
 بازگشت به ق،یطر نیشود ممکن است از ا یدر آنها م يبستر

  .بخشد لیرا تسه افتهیموقع کارکنان بهبود 

  یقدردان
 سیطب کار فرد یمرکز تخصص یمال تیطرح با حما نیا

محترم و کارکنان  تیریاز زحمات مد سندگانینو.  رفتیصورت پذ
را  يهمکار تیمطالعه نها نیخدوم آن مرکز  که در انجام ا

  .ندینما یم یداشتند  قدردان
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