
 

 
 

  تاریخچۀ طب کار
  

  
  

  
  

  
  

  مقدمه
اي،  هـاي بهداشـت حرفـه    اي تخصصی است با وظایف گونـاگون کـه بـا رشـته     طب کار رشته

شناسی و پرستاري ارتباط متقابل و تعامـل   شناسی، اپیدمیولوژي، روان ایمنی، ارگونومی، سم
شـی و  بـویژه ریـه، پوسـت، رومـاتولوژي، ارتوپـدي، توانبخ     (و با سـایر تخصصـهاي پزشـکی    

براي موفق بودن در طـب کـار الزم اسـت اصـول پیشـگیرانه و      . همبستگی دارد) روانپزشکی
  .اصول روانی ـ اجتماعی با دید بالینی و تشخیصی و نوآوري در درمان تلفیق شود

  
  تاریخچۀ تقویمی طب کار

  سنگی روزهاي نخستین انسان ـ عصر پارینه
برنـد کـه نشـاندهندة     شف اسـتخوانهایی مـی  ها تاریخ انسان را به زمان ک آنتروپولوژیست

نما هستند و به زمان کشف ابزارها، هنر و سفالگري که تمـدن   هاي گوناگون اجداد انسان رده
انها از نخسـتیان  سـ ان استفاده از ابزار یکی از معیارهاي تمـایز پـیش  . برد را به گذشتۀ دور می

میلیونهـا   زساز سـنگی را در بـیش ا   ابزارهاي دستشواهد استفاده از است و آنتروپولوژیستها 
سـال پـیش قابـل     500000در نایروبی شواهد ساخت ابزار در . اند سال پیش در آفریقا یافته
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در اواخـر  . شـدند  سنگی سنگها جدا شده و شکل داده می در بیشترِ عصر پارینه. تر است قبول
  . سال پیش از میالد مسیح، کشاورزي به وجود آمد 12000عصر حجر، حدود 

و احتمـاالً   1گـردد  سال پیش برمـی  10000به  سنگ آتشزنهاستخراج حفاري براي   
همزمان با آغاز این فعالیتهـا مطئنـاً    .سال پیش آغاز شده باشد 6000معدنکاري باید حدود 

  .مخاطرات شغلی آنها نیز ایجاد شده است
  

  سال پیش از میالد مسیح 500سنگی  متأخر تا  دوران پارینه
در ایـن  اریف کالسیک عصر مس، مفرغ و آهن در اروپا شکل گرفته است، اروپـا  اگرچه تع  

طال بـه  جنس آثار ظریف تزئینی از . تر است یانه چند قرن عقبورمآسیا و خا ازآشکارا مورد 
تنها پس از قرنها که مراکز شهري شکل گرفـت، صـنعتگران و   . گردد هزاران سال پیش بازمی

  . تصادي معرفی شدندهنرمندان به عنوان نیروي اق
در چند مطالبی در مورد مواجهات شکارچیان، کشاورزان، معدنکاران و صنعتگران  2هانتر  

  .ارائه کرده استهزار سال پیش 
توان در زمـان باسـتان دیـد و هـر پیشـرفتی در درك کـار و        سابقۀ بیماري شغلی را می  

سـنگی شـغل    در دوران پارینـه . بیماري، همراه با پیشرفت در درك دنیاي فیزیکی بوده است
هنگامی که گرداوري غذا به شکار تبـدیل شـد، مواجهـه بـا     . ان تهیۀ غذا بوده استسان اصلیِ

آثـار  . کار سربازان بودند يواما در این دوران مهمترین نیر. حیوانات وحشی نیز افزایش یافت
ي حفاظـت در برابـر زه   دهد که کمانداران برا جامانده از این دوره نشان می هنري و تصاویر به

  .کردند استفاده میبراي جلوگیري از آسیب مچ لی گکمان از انگشتانه و محافظ 
سال پیش ابزارهاي سنگی جاي خود را به ابزارهاي مسـی دادنـد و تقریبـاً     5000حدود   

در واقع شواهد اسـتفاده از آهـن مربـوط بـه     . سال پیش تبدیل به مفرغ و آهن شدند 3500
هایی با درجۀ حرارت باال براي کار روي آهن ایجاد  یونانیان کوره که ش اسیتسال پی 8000
  .در سراسر جهان گسترش یافتتولید آهن سال پیش  2000، اما از کردند

تـر   سازماندهی بیشتري یافت و سـخت  معدنکاري سال پیش از میالد مسیح، 1000در   
فقط تا سـال  اگر چه عصر فوالد  ؛ه شدآهن با افزودن کربن به آن و تولید فوالد آموخت کردنِ

                                                   
، سومین پادشاه مجشیدفردوسی کشف سنگ آتشزنه به  شاهنامةر د. ١

  :ایران نسبت داده شده است
  

2. Hunter  
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سـال پـیش از مـیالد مسـیح شـاهد       3000تـا   4000دورة از . گـردد  به عقب بـازمی  1850
گسترش سریع مفرغ، نوآوري در سفال لعابدار و تولید شیشه بود که هـر کـدام مخـاطرات و    

  . مواجهات خاص خود را دارد
ی گوناگون مانند مس، سـرب و کـادمیوم   سفالگران اولیه از لعابهایی متشکل از مواد معدن  

کردنـد، بـا    یا رنگدانۀ زرد اسـتفاده مـی  ) سینابار(کردند و نقاشانی که از شنگرف  استفاده می
. شـدند  قطعـاً بسـیاري از ایـن افـراد دچـار بیمـاري مـی       . جیوه و آرسنیک مواجهه داشـتند 

بـراي  ) ماسـک (قاب در آن دوران از برهنگی کامل تا استفاده از ن تجهیزات حفاظت فردي
  . حفاظت صورت متفاوت بود

در طرحهاي ساختمانی عظیم مانند اهرام مصـر، قطعـاً آسـیبهاي تروماتیـک شـغلی بـه         
شده در دهکدة کارگران نشان از شکستگیهاي  وجود آمده است، به طوري که اسکلتهاي دفن

ش از مـیالد  پـی  1700کـه حـدود سـال     1جراحی ادوین اسـمیت  پاپیروسِ. یافته دارد ترمیم
اولـین  شـود، نشـاندهندة    از آن به عنوان اولین رسالۀ جراحی اعصاب یاد مـی  ونوشته شده 

  . باشد می درمان آسیبهاي ناشی از کار
سال پیش  1500، مربوط به 2اولیه رابطۀ نزدیکی با سموم داشت و پاپیروس ابرز پزشکیِ  

  . دهد از میالد، بسیاري از سموم قابل تشخیص را شرح می
  

  دورة کالسیک
در مورد پزشکی و بویژه طب کـار دیـده   تاریخی  خلئیسال پیش از دورة بقراط  500در   
در ایـن دوره  . شود در این دوران شرح بیماریها از حالت روحی به طبیعی تبدیل می. شود می

نویسـندگان از بقـراط تـا    . کند معدنکاري شغلی است که بیشترین توجه را به خود جلب می
  . دهند در مورد مخاطرات معدنکاري نظر می 3بزرگ پلینیِ

  
  دستی در یونان کارِ
کـارگران در یونـان باسـتان، متنـی      یِیکی از مهمترین متنها در مورد گرفتاریهاي تاریخ  

  :، که منسوب است به سقراط1اقتصاد، 4است از رسالۀ زنوفون
                                                   
1. Edwin Smith  
2. Ebers  
3. Pliny the Elder  
4. Xenophon  
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و در شـهرهاي مـا رسـوایی     داردشود، انگی اجتماعی بـه دنبـال    مکانیکی نامیده می صنایعآنچه "
با مجبـور  ....زنند زیرا این هنرها بدن کسانی را که مشغول آنها هستند، آسیب می. شود محسوب می

این . شود در برخی موارد کل روز در کنار آتش سپري می..... کردن کارگران به زندگی بدون حرکت
شهرها بویژه آنها که در معرض جنگ و در برخی .... شود تحلیل جسم منجر به تحلیل رفتن روح می

  ".ان قانونی نیستشهرونداختیار کردنِ یک صنعت مکانیکی براي هستند، 
    

  )پیش ار میال مسیح 370-460(بقراط 
اگرچـه  . هاي منسوب به بقراط وجود دارد مطالب الینحل زیادي در مورد زندگی و نوشته  

کنند، در مـورد خـود    بقراط را قرائت میطب شکلی از سوگندنامۀ  التحصیالنِ بسیاري از فارغ
هـاي زیـادي در    کتابهـا و رسـاله  . بقراط و روش کار پزشکی او مطالب کمی در دسـت اسـت  

هـاي بقـراط    نوشـته . به او منسـوب اسـت   تأکید بر محیط هاي مختلف پزشکی، شاملِ جنبه
 نه فقـط خـود   کند تا شرایط بیمار و پاسخ به بیماري را مشاهده کنند، پزشکان را ترغیب می

در جستجو براي تعادل بین ارگانیسـم و محـیط او، طـب بقـراط بـراي تشـخیص       . بیماري را
تنهـا   2هواها، آبها و مکانهـا در رسالۀ بقراط، .  مسلح بوده است بیماریهاي ناشی از محیط کار

شاید به این علت کـه از پزشـکان   . اشاره به شغل در مورد سوارکاري و استفاده از سالح است
کـارگران جـزو شـهروندان    ( که شهروندان را درمان کنند نه کارگران رارفت  یونانی انتظار می

هـاي بقـراط شـامل مشـاهداتی اسـت از شـرایط کـاري         اگر چه نوشـته . )شدند محسوب نمی
او . اسفناك معدنکاران، و فلزگران، و همچنین رنگسازان، خیاطـان، سـوارکارن، و کشـاورزان   

شـوند، و   بیماریهـاي سـیاتیکا، نـاتوانی جنسـی و عقیمـی مبـتال مـی       دریافت سوارکاران بـه  
او یک مورد مسمویت با سـرب   .کشاورزان به تب و اختالالت روحی و فلزگران به تنگی نفس

اعتقاد داشـت کـه سـوارکارن بـه     ) پیش از میالد مسیح 322-384(ارسطو  .دهد را شرح می
  . افزایش یافته دارند علت تماس مداوم ناحیۀ تناسلی با زین، میل جنسیِ

هـاي   مشـاهدات و نوشـته  . دورة پس از بقراط شاهد گوناگونی وسیع در مدارس طب بـود   
. ارسطو و پلینی در این دوران قابل ذکرند، اما در این دوره توجه زیادي به شغل نشـده اسـت  

سـاز طـب    طب نظـامی پـیش  در این دوره پزشکان به واحدهاي نظامی فرستاده شدند و 
  .شد شغلی

  

                                                                                                                            
1. Oeconomicus  
2. Airs, Waters, and Places  
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  )پیش از میالد مسیح 55تا  100(لوکرتیوس 
آیـا  «: لوکرتیوس که فیلسوفی طبیعی بود در مورد معدنکاران نوشت  
شـان تحلیـل    نیـروي حیـاتی  اي کوتـاه   بینید که آنهـا پـس از دوره   نمی
  »؟شوند هالك میرود و  می
  

  )میالدي 70تا  23( بزرگ پلینیِ
ئل پزشکی داراي اهمیت بـود و مـدتها بـه آنهـا     مشاهدات پلینی در مورد بسیاري از مسا

هاي ناشی از معـادن   دمه«: اي نوشته است پلینی در رساله. شد ارجاع می
زمـانی کـه بدنـۀ چـاه عمیـق      «و  ».حیوانات مضر اسـت  نقره براي تمام

او » .کشد رسد و آنها را می هاي گوگرد یا زاج به مقنیان می شود، دمه می
شد و براي  که از مثانۀ حیوانات ساخته می همچنین در مورد ماسکهایی

  .نوشته است فتر محافظت معدنکاران به کار می
  

  )میالدي 200تا  129( 1گالن
گالن توصیفات و مشاهدات ارزشمندي در زمینـۀ پزشـکی و جراحـی از خـود بـه جـاي       

خـارات  مواجه با ب او مطالبی در مورد بازدیدهایش از معادن و مشاهدة کارگرانِ. گذاشته است
در محیطهاي و مسموم شدن هاي میانه، سم  تا سده Romanاز دوران . اسیدي نوشته است

  .شد توجهی نمی محیطهاي کاريو به وجود سم در سیاسی و اجتماعی بارز بود، 
  

  )بختی تیره(دوران سیاه 
شواهد کمی در مورد توجه بـه سـالمت نیروهـاي    ) میالدي 1700(بین گالن و رامازینی 

در این دوران با وجود مخالفت شدید کلیسا، تغییرات مهمی در طـب و علـوم   . د داردکار وجو
بختی بنـامیم، ولـی ایـن عنـوان      ایم که این دوران را عصر تیره ما عادت کرده. طبیعی رخ داد

شود، زیرا در همین زمان در خاور میانه و آسیا پیشرفتهاي فرهنگـی   بیشتر اروپا را شامل می
  . خ دادو علمیِ زیادي ر

  
  

                                                   
1. Galen  
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  )قرن نهم میالدي(رازي 
ابوبکر محمدبن زکریاي رازي پزشک حاذق ایرانی، نمونۀ بارز پیشرفت پزشکی در مشـرق  

او بـه خـاطر   . رساله نوشته که تعداد کمی از آنها باقی مانده اسـت  200او بیش از . زمین بود
ه اسـت کـه در   جالب توج. تشخیصهاي افتراقی و همچنین مداواي فقرا معروف است تدریسِ

با جزئیات شرح داده است، به شغل بیمار نیز توجه کرده و آن را او بسیاري از بیمارانی را که 
کتابهـاي او ترجمـه شـده و    .... تاجر پنبه، تاجر پارچه، طالساز، کتابفروش و: ذکر کرده است

  .شد قرنها در دانشگاههاي اروپا تدریس می
  

  )و رنسانس میانه هاي سده(میالدي  1600تا  1200
بـاروت در ایـن دوران   . میانه شاهد رشد در حمل و نقل، بازرگانی و فناوري بود هاي سده

و   صنعت مهمـات   :بنابراین صنعت جدیدي به صنایع دنیا اضافه شد. کشف شد 1توسط بیکن
  .سازي اسلحه

ر د. گیرنـد  مـی  یپیشـ  و کارگر حفاظت کارقوانین طی از یمح در این دوران قوانین زیست  
برخی از شهرهاي فرانسه کشتارگاهها موظف شدند ضایعات خود را در مناطق خارج از شـهر  

توانسـتند در منـاطق    برخی مشاغل از جمله سفالگران نمـی  1400در اواخر دهۀ . دور بریزند
  . مسکونی کار کنند
در قـرن سـیزدهم تجـارت جهـانی     . کار و اشتغال نیز تغییر کردویژگیهاي در این دوران 

سازي و ساختن ساختمانهاي عظیم رونق  در بسیاري از شهرهاي اروپا ساختمان. رونق گرفت
جدیـد و  کارگران بـا مواجهـات   . هاي رنگی رفت فناوري تولید شیشه به سمت شیشه. گرفت

  . نامشخصی روبرو شدند
طب کـار در ایـن دوران بسـیار کـم اسـت، امـا از شـواهد        اگرچه مطالب مکتوب در مورد 

  . گیري کرد که صنعتگران در رفاه نسبی و تحت مراقبت پزشکان بودند توان نتیجه موجود می
، مطلبی در مورد مواجهات شغلی طالسازان و فلزگـران  1473در سال  2اولریش النباگ

هـا و   بیل بـاز کـردن دریچـه   ، از قو همچنین چگونگی اجتناب از مسمومیت با سرب و جیوه
اولـین کـار تخصصـی در    رسد که این مطلـب   به نظر می. نوشت پوشاندنِ دهان با پارچه،
  . باشد اي مورد بهداشت حرفه

                                                   
1. Bacon 
2. Ulrich Ellenbog  
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  )1555-1494( 1اگریکوال

. شـود  شناخته مـی  3فلزاتمعروف به اگریکوال، به عنوان نویسندة کتاب  2جورجیوس باوئر
هاي معـدنکاري،   در مورد تمامی جنبه 4معدنکاري و ذوب ورددفتر در م 12عنوان  اکتاب او ب

مطلـب زیـر در مـورد اثـرات مضـر گردوغبـار از       . کنـد  ذوب و پاالیش طال و نقره صحبت می
  :اوست
شـود کـه    اي مـی  اشکال در تـنفس و بیمـاري   ببشود و س گردوغبار وارد لولۀ هوایی و ششها می«

خورد و مـرض   غبار ویژگیِ خورندگی داشته باشد، ریه را میاگر گردو. اند یونانیان آن را آسم نامیده
  ».کند سل را در بدن ایجاد می

اگریکوال از تهویۀ مناسب و تجهیزات حفاظت فردي از قبیل دستکش و چکمـۀ چرمـی و   
  . کند همچنین ماسک حمایت می

  
  )میالدي 1541-1493( 5پاراسلسوس

دوز سـم  «بـه پاراسلسـوس نظریـۀ    ، معـروف  6تئوفراستوس بومباستوس فون هونهنهـایم 
اي سم است، دوز صحیح سـم را از   را ابراز کرد، یعنی هر ماده» سازد می

اش در مـورد بیماریهـاي    نگاري تک 1567او در سال . کند دارو جدا می
سل ریوي و سایر بیماریهـاي  کاران را با عنوانِ  شغلی معدنکاران و ذوب

و الغـري معـدنکاران توجـه     او به تنگی نفس. نوشت 7معدنکاران شغلیِ
  .کرد اما نتوانست آن را به مواجهه با گردوغبار نسبت دهد

  
  قرن هفدهم

در ایـن دوران  . عـد جدیـدي از طـب آغـاز شـد     ب ،با کشف میکروسکوپ در قرن هفـدهم 
از مواجهه با گردوغبار پرهیـز  ) بویژه معنکاران سرب(توصیه کرد که معدنکاران  8استاکهاوزن

                                                   
1. Agricola  
2. Georgius Bauer  
3. De Re Metallica   
4. Zwölf Büchern vom Berg- und Hüyttebweseb  
5. Paracelsus  
6. Theophrastus Bombastus von Hoenhenheim  
7. Phthisis and Other Diseases of Miners  
8. Stockhausen  
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مقاالتی در مـورد مخـاطرات مواجهـه بـا سـرب سـفید و        1670اي دهۀ در ابتد. پرهیز کنند
  . سازي نوشته شد آینه

  قرن هجدهم
ایـن   بـا  او. داننـد  را پدر طب کار نوین می )میالدي 1714-1633( 1برناردینو رامازینی

شده توسط بقراط باید یـک    به سؤاالت توصیه«: معروف شـد  ،به پزشکان شهورتوصیۀ م
امروزه رامازینی به دلیل شرحهاي بالینی دقیق از » ـ شغلتان چیست؟: سؤال اضافه کرد

او مشـاغل زیـادي را بررسـی کـرده     . شـود  بیماریهاي شغلی در مشاغل گوناگون شناخته می
گـران،   است، از جمله معدنکاران، ماماها، شیمیدانها، داروسازها، سـفالگران، فلزگـران، شیشـه   

فروشان، کارگران کنف،  کنندگان جسد، شراب سازان، حملسازان، نقاشان، باغبانان، پنیر آینه
لــت عبــود و وضــعیت بــدن را  پیشــگام ارگونــومیاو .... کتــان و ابریشــم، خــدمتکاران و

او مواجهات ارگونومیک را در ورزشکاران، باربرها، خوانندگان، . دانست ایجادکنندة بیماري می
زنندگان، آجرسـازان، مقنیـان، شـکارچیان،     ها، سمباده کشاورزان، ماهیگیران، سربازان، راهبه

  .شناخته بود... سازان و  صابون
  

  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي اسـتراحت    او دوره. کـرد  رامازینی از محیطهاي کاري بازدید و کارگران را ویزیت می
وشـوي دسـتها و صـورت را     حین کار، نیاز به ورزش و تغییر وضعیت بدن و همچنین شسـت 

او در برخی موارد در کارگرانی که مبتال به مشکالت تنفسـی  . ردک کار توصیه می مپس از اتما
  :هاي اوست از نوشته. کرد شدند، توصیه به تغییر شغل می می

                                                   
1. Bernardino Ramazzini  
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ارزشمند هستند، اما معموالً بدون اثر سوء  اي ها چه مکانیکی و چه تجسمی، قطعاً عطیه تمام پیشه«
و صـنایع خـاص گـاهی اوقـات آسـیبهاي      هـا   بنابراین باید بپذیریم که کارگران در پیشـه . نیستند

شان  که آنها به امید امرار معاش براي ادامۀ زندگی خود و خانواده در حالیپس . بینند خطرناکی می
انـد   اي که خـود را وقـف آن کـرده    شوند و سرانجام به پیشه بودند، اغلب دچار بیماري خطرناك می

مشغول کار طب بودم، مشاهده کردم که این زمانی که . کنند دهند و شغلشان را ترك می دشنام می
  ».بیماریهاي کارگران بنویسم اي خاصِ دهد، بنابراین تالش کردم تا رساله اتفاق زیاد رخ می

  
  :رامازینی بر دو علت بیماریهاي شغلی تأکید داشت

چون اینها بخارات سمی . کنند اولین و قویترین ویژگی خطرناك، موادي است که استفاده می«
ن علـت حرکـات شـدید و    یو دومـ . انسان خطرناك است کنند که براي رات بسیار ریز تولید میو ذ

  ».غیرعادي و وضعیتهاي نامناسب بدن است
او اکثر مواقـع  . کرد رامازینی از مشاهداتش براي استنتاج و ایجاد رابطۀ علیتی استفاده می

وفتـرین کتـاب او   معر. کـرد، هرچنـد گـاهی نیـز دچـار اشـتباه شـده اسـت         درست فکر مـی 
  . شناخته شد پدر طب کاررامازینی به عنوان  1950از سال . نام داشت 1بیماریهاي کارگران

انـد   پس از رامازینی افراد دیگري نیز در زمینۀ طب کار و بیماریهاي شغلی فعالیت داشته
  :شود که در زیر به طور خالصه نامی از آنها برده می

کـه بـه علـت     در طب دریـانوردي پ، )1794-1716( 2جیمز لیند. 1
تجربیاتش در پیشـگیري از بیمـاري اسـکوروي در دریـانوردان معـروف      

  .شده است
  
، او در اولین پزشک صـنعتی ، )1788-1723( 3اسکوپولی. ا. ج. 2

  .مورد مسمومیت مزمن با جیوه در معدنکاران جیوه کتابی نوشته است
کنهـا و ارتبـاط    پـاك  وتوم در دوده، تشخیص کانسـر اسـکر  )1788-1714( 4پرسیوال پات. 3

ــاهده   ــدمیولوژيِ مش ــگام اپی ــا دوده، او را پیش ــه ب ــه مواجه ــدر   دادن آن ب ــین پ اي و همچن
  .دانند سرطانزاییِ محیطی می

  
  

                                                   
1. De Morbis Artificum Diatriba  
2. James Lind  
3. J. A. Scopoli  
4. Percival Pott  
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هـا و   اثـرات مشـاغل، حرفـه   اي بـا عنـوان    او در رساله) 1833-1795( 1چارلز ترنر تاکرا. 4
او . ه عمومی را به مشکالت کارگران جلب کـرد ، توج2هاي اصلی بر سالمت و طول عمر پیشه

اي، را توصـیه کـرد،    ، اولـین اصـل بهداشـت حرفـه    جـایگزینی را به عنوان اولین نفري کـه  
  ).او توصیه کرد که سفالگران از لعابهاي غیرسربی استفاده کنند(ناسند ش می

رسـتی  تا این زمان با وجود تشخیص بیماریهاي شغلی، انتساب آنهـا بـه مواجهـات بـه د    
شـد و بیشـترین عامـل بیماریهـاي      شد و بیشتر به مسائل اجتماعی پرداختـه مـی   انجام نمی

در این سالها سرعت صنعتی شـدن از  . شد شغلی تغذیۀ نامناسب، کار مفرط و فقر دانسته می
با وجود معرفیِ سالمت عمومی در اواسط قرن نـوزدهم،  . سرعت مدیریت صنایع پیشی گرفت

در سالهاي میانۀ سدة نوزدهم چادویـک در  . می بر مواحهات شغلی داشتتأثیر کاین مطلب 
هـایی بـه اهمیـت مشـکالت سـالمت ایجادشـده در        انگلستان و شاتوك در امریکا در نوشـته 

ترین شغل بود و اولین  در این سالها همچنان معدنکاري ناامن. شهرهاي صنعتی تأکید کردند
مشـخص  ) گـاز رادون (امـا عامـل آن    ،اثبات رسیدموارد سرطان ریۀ شغلی در معدنکاران به 

  .نشد
در همـین  . در اوایل قرن نوزدهم ساخت پل و تونل مواجهات شغلیِ جدیدي ایجـاد کـرد  

در محیطهاي صنعتی ابتدا در اروپا و سـپس در آمریکـا    اولین قوانین مربوط به کاردوران 
غرامت ناشی از بیماریهـاي  تصویب شد، قوانینی در مورد محدودیت کار در زنان، و همچنین 

  .شغلی
  :شود در زیر به افراد تأثیرگذار بر طب کار در این دوره اشاره می

سـال   20 هـا  اولین پزشک بازرس کارخانه، )1932-1863( 3توماس موریسون لگ. 1
مسـمومیت بـا   اي با عنـوان   او رساله. 1878پس از اولین قانون مصوب مربوط به طب کار در 

بیانیـۀ ممنوعیـت مصـرف     1921او از افرادي بـود کـه در سـال    . نوشت سرب و جذب سرب
زخم نیز به عنـوان بیمـاري    او به بیماري سیاه. ها را صادر کردند سرب در رنگهاي داخل خانه

گـران   لیِ دامداران و سایر افرادي که با حیوانات در تماس هستند، و کاتاراکـت در شیشـه  غش
  . توجه کرده بود

                                                   
1. Charles Turner Thackrah  
2. The Effects of the Principal Arts, Trades and Proffessions on Health and Longevity  
3. Thomas Morrison Legge  
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، اگر رامازینی پدرِ طب کار اسـت، آلـیس همیلتـون را    )1970-1869( 1آلیس همیلتون. 2
کتـابی در مـورد مـرور بیماریهـاي      1911او در سـال  . نامید مادر طب کارتوان  براستی می

او بر مسمومیتهاي شغلی و بویژه بر کارگران در معـرض  . شغلی نوشت
 2شـناخت مشـاغل خطرنـاك   کتاب او با عنوانِ . سرب تمرکز کرده بود

همیلتون طب را با بهداشت محیط کـار، و محـیط   . بسیار مشهور است
او مطالعات زیادي در کـارگران مواجـه بـا سـرب     . اجتماعی ارتباط داد

او از کسانی بود که با اضافه کردن تترااتیل سـرب بـه   . انجام داده است
  .  بنزین مخالف بود

کردنـد و   پس از این دوران افراد مختلفی در زمینۀ طب کار فعالیت
انـواع  . به تصویب رسید... اي، ایمنی و قوانین زیادي در مورد سالمت کارگران، بهداشت حرفه

بیماریهاي شغلی در محیطهاي کاريِ مختلف شناخته شده و روشهاي پیشگیري، محافظـت  
هاي پزشکی در حال پیشرفت  همگام با سایر رشتهطب کار نیز و درمان آنها مشخص شده و 

  .  است

                                                   
1. Alice Hamilton  
2. Exploring the Dangerous Trades  


