
  مجلهٴ مخصوص به مناسبت "يک قرن بررسى و تحقيقات «BG»  ماى ٢٠٠۵

 خالصه متن
 مؤسسههاى مشاغل صنعتئ «BG» آه مسئولين قانونى بيمهٔ حوادث آار در آلمان هستند، صدمين سال فعاليت خود 

 را در سال ٢٠٠۵ پشت سر گذاشتند. 
 بدينمناسبت موضوع اين مجله «BG» در ماه ماى به اين صدمين سالگرد اختصاص داده شده است.

 مؤسسههاى مشاغل با تحقيقات هدف دار از فعاليتهاى بازسازى و پيشگيرى از حوادث پشتيبانى مى کنند. عالوه بر 
 اطالعات  تاريخى در مورد توسعٔه تحقيقات، مثالهاى کاربردى و متداول نشان مى دهند که اين موسسههائ مشاغل با 

 چه مشکالتى روبرو هستند، چه روشهاى تحقيقى را پيگيرى مى کنند و با چه روشهايى نتيجه تحقيقات را عمأل اجراء 
 مى کنند.

 
 سر مقاله از                                                                                                                         ص ٢١٧

 ج. بروير
 

 يک قرن تحقيقات «BG» گذشته و آينده                                                                                      ص ٢٢٠
 نويسندگان

 اين مقاله يک بررسى کلى در مورد تحقيقات مؤسسههاى مشاغل از ابتداء يک قرن پيش تا به حال و تحوالت جديد در 
 رابطه با بيمه حوادث مى باشد. موضوعات تحقيقاتى با توسعٔه تکنولوژى در جهان متغير آارى در حال تغييرو تحول 

 هستند. از طرف ديگر نشان داده شده است آه تقريبأ همه تحقيقات مؤسسههاى مشاغل براى حمايت از کار و سالمتى 
 و بازسازى، وابستگى تنگاتنگى با يکديگر دارند. با توجه به گنجايش اين مقاله موضوعهاى نمونه مهم با ريشه ها و 

 نمونه هاى اصلى همراه با فعاليت هاى آينده توصيف مى شود. 
   

  مشخصات ونکات تحقيقات «BG»                                                                                       ص ٢٣٧
  ک. مفرت، م. رنتروپ

 تحقيقات به عنوان دستورالعمل قانونى و زمينه طراحى براى مديريت  موسسههاى مشاغل مى باشد. عالوه بر اين 
 تحقيقات بخصوص در رابطه با حمايت کارى به داليل و نظرات مختلف سياسى جلوه گر مى باشد. مطابق آخرين روش 
 توسعه دستورات مؤ سسه هاى مشاغل، اطالعاتى در مورد تحقيقات جلوگيرى از حوادث کارى داده خواهد شد. اجزاء 

 اين دستورات، هدف ها و خصوصيات تحقيقات، موضوعهاى اصلى و اولويت مؤسسه هاى مشاغل مى باشد. 
 

  مؤسسه مشاغل براى جلوگيرى از حوادث شغلى «BGIA»                                          ص ٢٤٢
 ک. مفرت و غيره

 اين مقاله توسعه «BGIA» از آغاز تا کنون را توصيف مى کند. بوسيله چند نمونه، گوناگونى پيشبرد کارى با 
 موضوعات تحقيقاتى نشان داده مى شود: آسيب راههاى تنفسى در کارهاى آرايشگرى، حالت بدن در کار خياطى، 

 امنيت دستگاه ها با توجه به استفاده از تکنولوژى برتر، صدمات ناشى از سروصدا در کارهاى ساختمانى و بهسازى 
 کردن وضعيت هاى کارى براى مراکز تلفنى.

 
  مؤسسهمشاغل براى کاروسالمتى  «BGAG»                                                          ص ٢٤٩

 ب. پفايفر و غيره
 اين مقاله توضيح مختصرى در مورد هدف هاى تحقيقات و تکاليف «BGAG» و همچنين توسعه زمانى اين مؤسسه 

 است. بوسيله يک پروژه تحقيقى، پروسه مربوطه اين مؤسسه معلوم خواهد شد. صحبت از آخرين پروژه، کيفيت 
 پيشگيرى و تأثير و سودمندى خدمات مؤسسه هاى مشاغل مى باشد. اين مقاله شامل مراحل پروژه، هدف ها و 

 وسعت بررسى و همچنين روشهاى کاربردى مى باشد. 



  مؤسسه مشاغل تحقيقاتى براى پزشکى قانونى ـ مؤسسه دانشگاهى بوخوم «BGFA»       ص ٢٥٥
 ت. برونينگ و غيره

 اين مقاله درمورد توسعه تاريخى «BGFA» ، جايگاه اين مؤسسه به عنوان مؤسسه مشاغل و دانشگاهى بوخوم مى 
 باشد. عالوه بر پنج مرآز مهم «BGFA» که در سال ٢٠٠٣ بنا شده اند مطلب اصلى تحقيقات نيز شرح داده خواهد 

 شد. با مثالهاى نمونه خدمات و پروژه هاى تحقيقى اين مؤسسه معرفى مى شود: پيشگيرى از آلرژى التکس، 
 سرطان غدد لنفاوى توسط غبار چوب، انتقال علوم طب قانونى ﴿مثل قير﴾، تشخيص زودرس سرطان مثانه، آگاهى 
 بيولوژى در زمينه ترکيبات هيدروکربنى معطر و پلى کلينيکى و شناخت بهتر براى تشخيص زودرس از بيماريها.

  
 حمايت از تحقيقات اتحاديه اصلى                                                                             ص ٢٦٣

 ف. گيگريش، ى. هرمان و غيره 
 اين مقاله در مورد بنيان و شرايط حمايت از تحقيقات و طريقه استفاده و توسعه منابع مالى مى باشد. نمونه هاى 

 انتخاب شده زير توضيح کوتاهى در مورد موضوعات حمايت از تحقيقات مى دهند: 
 تشخيص زودرس بيماريهاى پوستى که با شغل ارتباط دارند، تشخيص زودرس غددشناسى که از آزبست (ماده پنبه 

 نسوز﴾ بوجود آمده اند، بازسازى براى بيمارى آسبستوزه، آزمايشات در مورد ارتباط بين مقدارواثردر بيماريهاى 
 ستون فقرات، اختالل روحى بعد از حوادث شغلى و همچنين تکامل يک دستگاه رانندگى.

 
 انجمن تحقيقات براى مواد مضر «IGF»                                                                 ص ٢٦٩

 د. دامان
 توسعه تاريخى انجمن «IGF» از ٧٥ سال پيش آغاز شده است. وظايف مهم اين انجمن به عنوان عضو تحقيقاتى و 

 آموزشى در اين مقاله شرح داده مى شود. در مورد برخى از بررسى هاى اصلى در رابطه با مواد مضر نيز اطالعاتى 
 داده خواهد شد.

 
 مرکز امنيتى تکنيک                                                                                             ص ٢٧١

 ر. ابنيگ
 اين مقاله خالصه اى است در مورد روش و تشکيالت مؤسسه مشاغل سازمانى در استان راين الند و وست فالن. 

 توسط پروژه ً پوشش مناسب براى کارهاى ساختمانىً  روش کار اين انجمن به عنوان نمونه توضيح داده مى شود. 
 

 انجمن تحقيقاتى براى حوادث الکتريکى                                                                     ص ٢٧٢
 ى. يولينگ

 اين مقاله درباره تاريخ، روش کار و اهداف مهم اين انجمن در رابطه با بازجويى حوادث الکتريکى در مؤسسه هاى 
 مشاغل مکانيک ظريف و الکتريکى مى باشد. 

 
 سازمان تحقيقاتى براى امنيت سيستم و پزشکى قانونى «FSA»                                         ص ٢٧٣

  س. رادانت
 اين مقاله در مورد سازمان و مديريت «FSA» به عنوان باشگاه عمومى مى با شد. بدينوسيله اهداف، وظايف و 

 کارهاى اصلى اين باشگاه توجيح مى شود. 
  

 فعاليتهاى تحقيقى مؤسسه مشاغل                                                                           ص ٢٧٤
 مجموعه نويسنده ها

 مؤسسه هاى مشاغل تحقيقات خود را نه فقط از طريق انجمن اصلى پشتيبانى مالى مى کنند ، بلکه همچنين از مؤسسه
 هاى تحقيقاتى علمى و شرکتهاى ديگربهره مى برند. در اين مقاله  نمونه هايى از اين فعاليتها در رابطه با حوادث و 

 خصوصيات مشاغل شرح داده مى شود. اهداف اصلى تحقيقات در رشته سازمان معادن، سنگ زمينى، فلزى، تکنيک 
الکتريکى، شيمى، مواد غذايى رستورانها، اقتصاد سازمانى، تجارت، رفت وآمد و سالمتى مى باشد.



 سلولهاى ژنى، عضوهاى مصنوعى، پزشکى تلفنى                                                      ص ٢٨٤
  پروژه هاى تحقيقاتى جديد کلينيک هاى مؤسسه هاى مشاغل ـ چند نمونه

 مجموعه نويسنده ها
 در اين مقاله توضيح کوتاهى در مورد کلينيک هاى حواد ث ٩﴿عدد﴾ و کلينيک هاى بيماريهاى مخصوص به مشاغل 
 ٢﴿عدد﴾ داده خواهد شد: مراقبت روانى از بيمارهايى که حادثه شديد ديده اند، بررسى استحکام استخوان دررابطه با 

 شکستن، عضوهاى مصنوعى بهتر، پوشش زخم بهتر، استخوان جديد با سلول ژنى بدن، پرورش و انتقال غضروف، 
 کيفيت استخوانهاى مصنوعى کنسرو شده، کفى مصنوعى براى کفش براى حمايت بهتر از پاشنه پا، پيچ خوردن 

 عضو نرم ستون فقرات در گردن و بازسازى در مورد نابينايى.
  

  مقاله اى ازمؤسسه مشاغل در مورد تحقيقات از ماده ويسموت                                       ص ٢٩١
 د. کوپيش، ه.اوتن

 با اتحاديه آلمان در سال ١٩٩٠ بيماريهاى مشاغلى در شرکتهاى آلمان شرقى نيز بر عهده مؤسسه هاى مشاغل افتاد. 
 بيماريهايى که در رابطه با تجزيه ماده اوران در «SDAG Wismut» بوجود آمده بودند بزگترين مشکل را برقرار 
 کردند. اين مقاله نتيجه هاى پروژه هاى تحقيقاتى و انجام انتقال اين نتيجه ها توسط مؤسسه هاى مشاغل را بطور 

 مختصر توضيح مى دهد.
 

  تحقيقات مؤسسه هاى مشاغل براى حمايت ازکاردر زمينه مليتى و بين المللى                     ص ٢٩٣
 د. راينرت، ک. مفرت

 آيا ما کار درستى انجام مى دهيم ؟ آيا ما اولويت صحيحى براى آينده تحقيقات مشاغل انتخاب کرده ايم ؟ تحقيقات ما در
 مقايسه با تحقيقات ملى و بين المللى چگونه خواهد بود ؟ يک گوشه اى از پاسخ اين سؤالها در اين مقاله ذکر 

 مى شود. در رابطه با اين مطلب، تقريبًا هزاران برنامه تحقيقاتى از ٩ مؤسسه در ٨ دولت در سال ٢٠٠٣ بررسى 
 مى شود.

 
 ابتکار براى سالمتى و کار «IGA»                                                                       ص ٢٩٨

 ف. هان
 از اواسط ١٩٩٠ مؤسسه «HVBG» به عنوان مدير بيمه حوادث با اتحاديه ملى بيمه صنعت همکارى مى کند و 

 اهدافى مانند پيشگيرى از حوادث شغلى که به سالمتى صدمه مى رسانند و تشويق سالمتى در شرکتهاى صنعتى دارد. 
 در اين زمينه پروژه هاى بسيارى انجام داده شده است. يک پروژه در رابطه با صدمات روحى توضيح داده مى شود.

 
 بررسى و پروژه هاى گروه حمايت از کار و استاندارد «KAN»                                    ص ٢٩٩

 ى. المبرت
 «DIN» مکان جمع شدن حکومت با نماينده اجتماع ملت، مؤسسه هاى بيمه حوادث و سازمان استاندارد «KAN" 

 مى باشد که در رابطه با جنبه هاى حمايت از کار همکارى مى کنند. در اين مقاله روش کار و فعاليت اين سازمان 
 بخصوص در رابطه با پيشروى پروژه ها وتحقيقات براى استاندارد مى باشد.

 
 دستورالعمل تحقيقاتى دانشگاه «Bonn Rhein Sieg»  در رشته بيمه اجتماعى                ص٣٠٠

 گ. سوکول 
 مؤسسه هاى مشاغل با همکارى با دانشگاه «Bonn Rhein Sieg»  در سال ٢٠٠٣ يک رشته تحصيلى در رابطه
 با فعاليتهاى برتر در قسمت مديريت برقرار کرده اند. در اين مقاله در مورد اين سازمان و تحقيقات مربوط به اين 

 رشته توضيح داده خواهد شد. 

Further information: 
info@dguv.de and www.dguv.de 


