الدليـــل االرشادي
الجراءات السالمة والصحة المهنية للعاملين في المؤسسات الصحية

وزارة الصحة
دائرة الصحة العامة
قسم الرقابة الصحية
شعبة الصحة والسالمة المهنية
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

تقديم:
اليخفى علينا مفاهيم الرعاية الصحية االولية والتي تم تثبيتها من قبل العراق قبل اعالن
المآتا وبعده وكذلك المتابعات الالحقة بخصوص الموضوع والتي تم التأكيد عليها حتى
تحديثنا للسياسة الصحية الوطنية وضمن استراتيجية وزارة الصحة ومن خالل البرامج
التنموية لاللفية والتي تجسدت ضمن أهداف التنمية المستدامة حيث تم التاكيد على اهمية
الصحة والسالمة المهنية باعتبارها مرتكز مهم واساسي لالنطالق نحو تنفيذ مفاهيم
الرعاية الصحية االولية باسلوبها الشامل والمتكامل والمعزز ضمن تقديم الخدمات الوقائية
والعالجية من خالل آليات التغطية الصحية الشاملة.
ولقد أكد النظام الصحي ضمن كافة االليات الخاصة بتحسينه وتطويره وتعزيزه على
صحة العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في ارساء المفاهيم الصحية والمستندة على
المشاركة الفاعلة لقطاعات المجتمع والمشاركة المجتمعية آخذين بنظر االعتبار ،التكامل
المطلوب بين كافة البرامج الصحية بهدف االرتقاء بالصحة والسالمة المهنية وضمن كافة
منطلقاتها واستنادا لما ورد فقد تم اعداد هذا الدليل العلمي ليكون مرشدا عمليا لكافة
العاملين بهذه المنطلقات.
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الفصل االول
بيئة العمل
تعريف بيئة العمل :يمكننا تعريف بيئة العمل بشكل بسيط على أنّها جميع الظروف المحيطة بالعاملين
في وقت ومكان العمل وتتض ّمن الظروف المعنويّة والماديّة والزمانيّة والمكانيّة والتي تحقق السالمة
والوقاية من االمراض او الحوادث المهنية.
تحديد المخاطر في بيئة العمل:
المخاطر الكيميائية :جميع المواد الكيميائية في اي حالة من حاالتها الصلبة او السائلة او الغزية قد
تسبب التسمم باالستنشاق او االمتصاص عن طريق الجلد او االبتالع ويعتمد تأثيرها الصحي على نوع
المادة الكيميائية وطبيعتها وكميتها ومدة التعرض لها.
المخاطر البيولوجية :قد يسبب التعامل مع النباتات او الحيوانات او المرضى انتقال مسببات المرض
مثل الفايروسات والبكتريا والفطريات وانتقالها بصورة مباشرة عن طريق الهواء او الغذاء او غير
مباشرة عن طريق الجلد.
المخاطر الفيزيائية :وتشمل المستويات الزائدة من الضجيج واالهتزاز واالضاءة والحرارة واالشعاع
المؤين وغير المؤين.
االخطار االرغونومية :االرغونومي هو دراسة التفاعل بين اإلنسان والعمل خاصة فيما يتعلق بتصميم
اآلالت واألدوات لتالئم الجسم البشرى ولتكفل أدائه لعمله بأقل جهد ولتوفر له أكبر قدر من األمان
والراحة في االستخدام".وعليه فإن الهندسة البيئية تلعب دورا اساسيا في الحد من مخاطر االصابات
واالمراض المهنية الناتجة من سوء التصميم فيها واالستخدام الخاطئ للموارد البشرية والمادية
المتوفرة.
المخاطر النفسية واالجتماعية وتشمل(عدم رغبة الشخخ يخا اللمخل المنخاط خ  ,ضخوطط وععبخاا اللمخل
المفرطة ,تضارب المطالب وعدم وضطح دور ,سطا تصميم مكان اللمل والطظيفة المناط ها ,قلة اجطر
اللمل ,غياب األمان الطظيفا ,االتصال غير الفلال وضلف اللالقات ين االشخاص ,االيتقار إلى الدعم
من اإلدارة عو الزمالا ,عدم مشاركة يا صنع القرارات التا تؤثر على اللمال ,اللنف الجسدي والنفسا
والجنسا)
ملوثات الهواء:
 ملطثات جسمية (االغبرة ,الدخان ,السحب ,الضباب ,االلياف)
 ملطثات الوازية والبخارية (الوازات ,اال خرة)
تقييم المخاطر في بيئة العمل:تحديد المسؤول عن التقييم





المسح الميدانا لبيئة اللمل وتحديد اماكن الخططرة المحتملة
جرد المطاد وتصنيفها حسب استلمالها وخططرتها واماكن خزنها
االعتيان (اخذ اللينات الالزمة) والقياس .
حدود التلرض المسمطح ها
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السيطرة على مخاطر بيئة العمل:





التخخدا ير االداريخخةش وتشخخمل (تخخطيير ضخخروف مال مخخة لللمخخل ,اختيخخار المناسخخب ,التحفيخخز يخخا اللمخخل ,إدارة
اإلجهاد وتطزيع اللمل ,تدريب والتلليم ,االشراف والمتا لة)
التدا ير الهندسية وتشمل (التحذيرات اللامة ,مال مة اللمل واللامل ,حماية محددة ,والتحكم يا التلخرض
(القضاا ،البديل ،االحتطاا  /منفصلة ،تلقيح)
التدا ير الطبية وتشمل (الفح الطبا ما قبل التطظيف ,الفح الطبا الدوري ,تلزيز الصحة ,التثقيف
الصحا ,الرصد الطبا ,التحصين)
رامج خاصة وتتضمن (تللم مهارات التطاصل ,كيفية تقديم الدعم النفسخا واالجنمخاعا ,رنخامج الطقايخة
من اللنف ,رنامج الطقاية من الحطادث)
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الفصل الثاني
االمراض المهنية واالمراض المرتبطة بالعمل
المرض المهني :
هو المرض الذي يصيب االنسان أثناء أداء عمله أو بسببه فى مهنة ما نتيجة لتعرضه
لعوامل او مخاطر مهنية مختلفة ذات تأثير ضار على صحته مثل :
 -1مخاطر فيزياوية :الحرارة ،الضوضاء ،االشعاع ،الضوء.
 -2مخاطر كيمياوية :المذيبات ،مبيدات الحشرات،المعادن الثقيلة ،الغبار.
 -3مخاطر بايولوجية :البكتريا،الفايروسات وغيرها من الممرضات.
 -4مخاطر ارغونومية :التصميم الخاطئ لالجهزة ،اولمكان العمل ،بعض الوضعيات غير الصحيحة
للجسم اثناء ممارسة العمل .
 -5الضغط النفسي واالجتماعي :عدم وجود الدعم المادي او المعنوي الشخصي الكافي.
 -6مخاطر ميكانيكية :والتي غالبا تسبب االصابات والجروح اكثر من االمراض المهنية .
االهــداف:
 -1وضع قوانين وتعليمات للحفاظ على صحة العاملين في مختلف المهن.
 -2فهم العالقة بين العمل والصحة.
 -3فهم تفاعل االنسان والبيئة والصحة.
 -4معرفة المخاطرالمتواجدة في انواع المهن المختلفة.
 -5معرفة مفهوم االمراض المهنية واالمراض المتعلقة بالعمل.
 -6التعرف على تشخيص المشاكل الصحية للعاملين وهل هي مرتبطة بالعمل أم ال.
 -7الكشف المبكر لالمراض المهنية من خالل الفحوصات االبتدائية والدورية للعاملين.
 -8التوعية والتثقيف للعاملين على آلبة تجنب المخاطر واالمراض المتواجدة في بيئة العمل وعلى القوانين
والتعليمات الخاصة بطبيعة عملهم.
 -9بناء ادارة قادرة على تحديدالمخاطر واالمراض المهنية.
-11بناء قدرات العاملين لتحقيق االستخدام االمثل لالجهزة والمعدات واالدوات المتواجدة ولبيئة العمل
وحسب نوع العمل.
-11بناء قاعدة بيانات وطنية باالمراض المهنية التي تصيب العاملين وحسب مهنهم.
-12متابعة الرصد البيئى لبيئة العمل وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
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المفاهيم االساسية:
هنالك ( )3انواع من االمراض التي لها عالقة بالمهنـة:
 -1امراض مهنية  :تحدث بسبب التعرض الى مخاطر معيتة داخل موقع العمل مثل االسبستوس والتسمم
بالرصاص والسليكا.
 -2امراض مرتبطة بالعمل  :يكون العمل سببا" غير مباشر فيها مثل ارتفاع ضغط الدم  ،قرحة االثني
عشر نتيجة الضغط النفسي او التعرض الى ضوضاء وبيئة عمل غير صحية  ،االصابة بمرض
التدرن الذي يحدث نتيجة عدوى داخل موقع العمل ،وأمراض الجهاز الحركي وأمراض الرئة
االنسدادية المزمنة  ، Chronic obstructive pulmonary diseasesوبعض االضطرابات
السلوكية وبعض االضطرابات البدنية النفسية Psychosomatic disorders .
 -3امراض متعلقة بالعمل تكون متواجدة اصال" ولكنها تتفاقم نتيجة التعرض الى مخاطر معينة داخل
موقع العمل مثل الربوالقصبي الذي يزداد سوءا عند التعرض في جو العمل لبعض أنواع الغبار ،كما
تزداد حدة أمراض الكبد عند العاملين المعرضين لبعض المذيبات العضوية ،وكذلك امراض حساسية
الجلد ،عجز الكبد والكليتين وغيرها.
 -4باإلضافة إلي ذلك فان بعض األمراض المهنية تزيد من احتمال إصابة العامل المصاب بالمرض
المهني بأمراض أخرى  ،مثال ذلك أن مرض التحجر الرئوي يزيد من احتمال اإلصابة بالتدرن
الرئوي.
قد يؤدي التعرض لعدة مخاطر مهنية في آن واحد الى تاثيرات تآزرية تسبب ظهور المرض المهني بشكل
أسرع واكثر وضوحا و يعتمد ظهور االعراض والعالمات السريرية على مجموعة العوامل منها :
 جرعة التعرض او تركيز المؤثرات الفيزياوية والكيمياوية والبايولوجية في بيئة العمل. فترة تعرض العامل الى تلك المؤثرات. اللياقة البدنية والنفسية للعامل. العمر الجنس االستعداد الشخصي :فمن المعروف ان بعض االشخاص لديهم االستعداد اكثر من غيرهم لإلصابةبالصمم المهني عند التعرض للضوضاء ولإلصابة بمرض التحجر الرئوي عند التعرض لغبار السليكا
(الرمل) .
 الحالة التغذوية  .فاالشخاص المصابين بامراض سوء التغذية يكونون اكثر استعدادا لالصابةباالمراض بشكل عام .
 الصفات الوراثية -اإلصابة باالمراض المعدية تزيد من قابلية العامل لإلصابة ببعض األمراض المهنية .
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خواص االمراض المهنية :
 -1ا العراض السريرية والفحوصات الباثولوجية في االمراض المهنية تشابه ماموجود في االمراض
الغير مهنية مثل الربو الذي قد يكون بسبب استنشاق(di iso cyanate).
 -2قد تحدث االمراض المهنية بعد انتهاء التعرض بفترات طويلة مثل التعرض لالسبستوس والذي يؤدي
الى سرطان الرئة والبطن ) (mesotheliomaوالذي قد يظهر بعد  41-31سنة بعد التعرض.
 -3االعراض السريرية تعتمد على جرعة التعرض مثال التعرض لجرعة عالية جدا من ذرات الزئبق
تسبب تسمم حاد للرئة وقد تنتهي بعجز رئوي ،بينما التعرض لنفس المادة بتركيز اقل اليسبب تاثيرات
مرضية على الرئة ولكن قد يسبب تغيرات مزمنة للجهاز العصبي المركزي والمحيطي.
 -4قد تتزامن العوامل المهنية مع الغير مهنية مسببة االمراض مثل التعرض لالزبستوس لوحده يزيد
خطر االصابة بسرطان الرئة  5مرات ،بينما التدخين لسنوات طويلة يزيد الخطر الى  71-51مرة
االجراءات المستخدمة للوقاية وعالج االمراض المهنية:
 -1االجراءات االولية (الوقاية )  :تتمثل بتقليل خطر المرض في موقع العمل وذلك عن طريق تقليل حجم
التعرض الى المادة او العامل المسبب للخطروتتم عن طريق :
 التاكيد على النظافة الشخصية ونظافة موقع العمل. استبدال المواد الخطرة بمواد اقل خطورة. زيادة التهوية في محل العمل ( السيطرة الهندسية استخدام معدات السالمة الشخصية. استبدال العاملين فيما بينهم في المواقع التي يكون فيها التعرض عالي مثال العاملين في قسم االشعة اوالعالج باالشعاع (ولكن هذه الطريقة في بعض االحيان تسبب زيادة عدد االشخاص المتعرضين)
 اجراء الفحوص الدورية للعاملين وحسب المواد المستخدمة. زيادة التوعية الصحية اجرء التحصينات واللقاحات. تدريب العاملين تدريبا جيدا على الية توقي المخاطر داخل موقع العمل باالستخدام االمثل للموادواالدوات واالجهزة وبيئة العمل .
 -2االجراءات الثانوية (العالج) :
التشخيص المبكر للمشكلة اثناء القحوصات الدورية للكشف المبكر عن االمراض المهنية قبل
ظهورها سريريا وتسمى برصد االمراض المهنية
ان وجود عالمات موجبة اثناء الفحص داللة على فشل اجراءات الوقاية االبتدائية ولكن قد تساعد
في اتخاذ اجراء سريع لتجنب حدوث االعراض السريرية للمرض او تفاقم الحالة ،وذلك عن طريق
تبديل موقع العمل او اعطاء اجازة طويلة او غيرها من االجراءات .وتشمل هذه االجراءا
 الفحص الطبي السريري العام لجميع اعضاء الجسم للتاكد من اللياقة البدنية والنفسية للعامل.الفحص الطبي السريري المهني :اجراء فحص سريري الجهزة الجسم األكثر تعرض للمخاطر
 الفحوصات المختبرية فحص االدرار العام  ،فحص الخروج العام  ،فحص صورة الدم .فحوصاتشعاعية  .فحوصات خاصة باالمراض المهنية مثل فحص وظائف الكبد .فحص وظائف الكليتين ،فحص
،فحص حدة السمع ، Audiometerفحص حدة البصر .فحص
وظائف الرئة Spirometer
العناصر الثقيلة في الدم او االدرار ( الرصاص ،الزئبق.)...
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 -3االجراءات الثالثية :
وتبدا بعد حدوث المرض وظهور االعراض والغرض منه تقليل التاثيرات الجانبية للمرض مثل
عالج حاالت تسمم الرصاص ( صداع  ،االم العضالت والمفاصل  ،االم البطن ،فقر الدم،
تشنجات ،عجز الكلية) وذلك باعطاء العامل العقار الالزم (االدوية الخالبة) ( chelating
 )medicationوالهدف هو تقليل االعراض والمضاعفات الثانوية وزيادة فاعلية وظائف
االعضاء ،او عالج احد انواع السرطانات المهنية .
المخاطر الفيزياوية :
تأثير درجة الحرارة  :يتأثر التبادل الحراري بحرارة الهواء وسرعة تحركه والرطوبة النسبية واالشعاع
وتسبب هذه العوامل حالة من الراحة او االزعاج .تكون درجة حرارة الجسم األعتيادية  373في حالة توازن
بين انتاج وفقدان الحرارة ويكون المخيخ في الدماغ المسؤول عن هذا التوازن  .وتكون تأثير درجات
الحرارة على نوعين:
كرب بردي  :يحدث بسبب انخفاض في درجات حرارة المحيط عند دخول مستودعات باردة مسببة انقباض
في االوعية الدموية المحيطية فيلجا الشخص الى تقليل المساحة السطحية للجسم بثني المفاصل او ارتداء
مالبس سميكة وفي حالة عدم جدوى هذه االجراءات يصاب الشخص بلسعة البرد )  (frost biteثم التثلج
)(chill blainsاوعضة البرد ) (dry gangreneاو قدم الخنادق (wet gangrene).كما يؤدي انخفاض
درجات الحرارة الى زيادة توتر العضالت ) (shiveringثم الى انخفاض درجة الحرارة )(hypothermia
ثم الموت .
كرب حراري :يحدث نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيط حيث يزداد توسع االوعية الدموية المحيطية
ويزداد تدفق الدم الى الجلد ويقل ضخه الى االعضاء الباطنية والدماغ مسسببا اجهاد قلبي وتسارع في
نبضات القلب مع انخفاض في العمل العضلي ) ، (heat exhaustionتظهر اعراضها بشكل صداع
ودوخة ونعاس وعدم التركيز وفقدان الشهية  .يبدأ الجسم بالتعرق وحسب كمية الحرارة مسببا فقدان ملح
كلوريد الصوديوم مما يؤدي الى الم وتشنجات في العضالت) ، (heat crampsثم الى الجفاف
)(dehydrationويقل حجم البول  .واذا كان التعرق غير كافي للمحافظة على حرارة الجسم يحصل فشل
في مركز تنظيم الحرارة مسببا ضربة الحرارة ) (heat stokeوالذي يحدث غالبا في العاملين في مسابك
الحديد ومصانع الفوالذ ومصانع الزجاج ومصانع النسيج والمناجم وصناعة تعليب االطعمة والمصابغ.
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تاثير تغيرات الضغط:
ارتفاع الضغط :كما يحدث مع الغواصين  ،الضفادع البشرية )  (frogmanمسببة انسداد األذن الوسطى
واحتقان الجيوب األنفية األمامية وايضا زيادة نسبه األوكسجين في الدم ( تسمم األوكسجين) وقلة
النيتروجين في الدم مؤدية الى األختناق وفقدان الوعي .واحيانا يسبب األرتفاع المفاجىء للضغط انفجار
الرئة بسبب سرعة توسع الغاز فيها  ،وقد يسبب غازات وخثرات في الدم .ان التعرض المزمن الرتفاع
الضغط الجوي يسبب سوفان العظم الغير التهابي (caisson disease ).
žانخفاض الضغط :يحدث عند االرتفاعات العالية عن سطح االرض كما في الطيارين مسببا تمدد الغازات
في االمعاء مع تسارع التنفس ونبضات القلب .ž
الضوضاء  :هو الصوت الغير مرغوب به الذي قد يحدث من مصادر مختلفة مثل االالت والمكائن كما في
مصانع النسيج والزجاج  ,محطات توليد الطاقة الكهربائية ،اصوات الموسيقى العالية ،اصوات البشر
المرتفعة .ينتقل الصوت بشكل امواج وتقاس تردداتها بالهيرتز ) (Hzوشدتها بالديسيبل ) (dBوتستطيع اذن
االنسان سماع االصوات ضمن مجال الترددات من ( )21هز الى ( )21111هز  ,علما ان الصوت
المنطلق من محرك طائرة نفاثة قد يصل شدته الى ( )131ديسيبل وهذه الشدة مؤلمة لالذن .ان االصوات
التي نسمعها عادة هي اصوات مركبة تتشكل من امواج عديدة ذات ترددات وشدات متفاوتة مثل الكالم
العادي والذي يسمع ضمن مجال (511ــــ )2111هز .يسبب الضجيج نقص في حدة السمع يعقبها فقدان
للسمع الكلي عند التعرض لحوالي ( 85ديسيبل) ولمدة (7ـــ )11سنوات ،كما يسبب الشعور باالزعاج
وارتفاع معدالت الحوادث واالخطاء وانخفاض االنتاجية  ,ويؤثر على اجزاء الجسم االخرى اضافة الى
االذنين مثل الغدد الصم والجهاز الهضمي والقلبي والوعائي  ،ومن تاثيراته ايضا ارتفاع ضغط الدم وقلة
النوم.
اهم العوامل التي تحدد تأثير الضوضاء هي:
 الشدة العالية التردد العالي. الضوضاء المستمر. االستعداد الشخصي.وللوقاية من الضوضاء يتم اتخاذ االجراءات التالية:
 تصميم االالت بشكل يقلل الضجيج ومتابعة صيانتها. عزل االالت واالجهزة التي تصدر ضوضاء في غرف عازلة للصوت مثل المولدات الكهربائية. استبدال االجهزة واالالت القديمة التي تصدر ضوضاء بأخرى جديدة اقل ضوضاء. اجراء الفحوصات االبتدائية والدورية للعاملين للتأكد من سالمة السمع لديهم. خفض ساعات العمل اليومي. التأكيد على ارتداء معدات السالمة الشخصية للعاملين مثل واقيات االذن بأنواعها. تغيير مواقع العمل للعاملين الذين قلت حدة السمع لديهم. -استخدام مواد مانعة للضوضاء في جدران وارضيات المعامل التي يكثرفيها الضوضاء.
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االهتزاز:
يحدث االهتزاز لعمال التنقيب وعمال صناعة النسيج والعاملين في الحفر وقد يسبب االهتزاز خلال كامال في
الجسم وتغييرات في االوعية الدموية في االطراف العليا مايسمى (االيدي الميتة ) ) (Dead handsاو
(االصابع البيضاء) ) ( White fingersكما يؤدي التعرض المستمر الى تخلخل عظام الرسخ الصغيرة.
االضاءة:
يجب توفيراضاءة كافية في محل العمل اما بطرق طبيعية او اصطناعية مع تجنب الظالل  .ان اي خلل في
شدة االضاءة يسبب اجهاد للعين وتعب وزيادة معدالت الحوادث مع رأرأة في العين (حركات ال ارادية سريعة
في العين )(Nystagmus) .
األشعاعات:
 -1االشعاعات الغير مؤينة :
 األشعة فوق البنفسجية :لدى عمال اللحام ويسبب التعرض لها احمرار وزيادة تصبغات الجلد وحرق الجلدكما ان تعرض العين لهذا النوع من االشعة يسبب التهاب الملتحمة مع الم شديد في العين واحيانا يؤدي
الى تقرح القرنية.
 األشعة تحت الحمراء  :تحدث لدى عمال معامل صنع الستيل ومعامل الزجاج ويسبب التعرض لها الىحدوث الماء األبيض ( تضبب القرنية )  ،مع حروق الجلد .
 -2األشعاعات المؤينة:
ويكون مصدرها النظائر المشعة واألشعة السينية  ،تستخدم األشعة المؤينة في مجال الطب  ،الصناعة ،
الزراعة  ،البحوث  ،وهي اما كهرومغناطيسية مثل اشعة  ، Xكاما او جزيئات دقيقة مثل الفا  ،بيتا
والنيوترون.
تعتمد التاثيرات الصحية على:
 جرعة التعرض مدة التعرض نمط التعرض  :قوة النفاذية بالنسبة ألشعة  Xوكاما كبيرة جدا بينما تكون النفاذية قليلة في اشعة الفاوبيتا كما يختلف النمط كون االشعة متقطعة اومتصلة.
 نوع ومساحة الجزء المتعرض :مثال تعرض انسجة وخاليا الدم الى االشعاع يسبب تأثيرا كبيرا وكذلكالجهاز الهضمي مقارنة بتعرض العظام والعضالت لنفس الجرعة من االشعاع.
التاثيرات الصحية لالشعاعات المؤينة:
 -1يؤدي التعرض الشعة بيتا على الجلد الى حروق مع تساقط الشعر)(Alopecia
 -2التهاب القرنية
 -3متالزمة األشعاع الحادة  Acute radiation syndromeوتظهر األعراض خالل 24ـ  48ساعة
بسبب التاثير على الجهاز الهضمي مسببة األسهال الدموي مع صدمة.
 -4تاثيرات شديدة على الجهاز التكاثري االنثوي مسببة االجهاض والعقم وتشوهات الجنين الخلقية بسبب
الطفرات الوراثية.
 -5نزف حاد ناتج عن نقص األقراص الدموية
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 -6األلتهابات وخمج الجهاز الهضمي نتيجة تلف الغشاء المبطن لألمعاء ونقص كريات الدم البيضاء.
 -7قد تظهر التأثيرات المزمنة لالشعاع بعد فترة طويلة من التعرض مسببة ضمور الجلد واختفاء بصمات
االصابع وفقدان الشعر وتغيرات في االظافر وتصبغات الجلد واورام الجلد)(epitheliuma
 -8قد يحدث الموت بعد فترة من التعرض نتيجة المضاعفات السابقة او يمكن ان يحصل خالل ساعات
قليلة في حالة التعرض العالي لكل الجسم
طرق الوقاية :
žحفظ مسافة كافية بين العامل ومصدر االشعاع .
žتقليل فترات التعرض لالشعاع .
žوضع حواجز رصاصية للمصدر لمنع انتشار االشعاع .
žالتهوية الكافية
žمعالجة المخلفات والنفايات المشعة بحيث التؤثر على البيئة الداخلية او خارجية
žمراقبة مستمرة للبيئة واستخدام اجهزة قياس االشعاع في االماكن التي يحتمل وجود اشعة فيها
žوضع اجهزة انذار للكشف عن زيادة نسبة االشعة في محل العمل.
žارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل الصدرية الواقية
žالتاكيد على ضرورة ارتداء باجات االشعة العطاء فكرة عن كمية االشعاع الداخلة الى الجسم
žاجراء الفحوصات االبتدائية والدورية للعاملين في مجال االشعة .

المخاطر الكيمياوية) التسمم المهني)
إن التوسع في إنتاج كميات هائلة من المواد الكيميائية وازدياد عدد هذه المركبات الكيميائية سنويا هو ناتج عن
التوسع الصناعي في العالم وخاصة الصناعات الكيميائية كالبتروكيماويات وصناعة الورق والدهان والمواد
البالستيكية والمبيدات واألسمدة.
وبحسب إحصائيات المنظمات الدولية:
 يستخدم حوالي مئة ألف مادة كيميائية على نطاق عالمي . يدخل إلى األسواق كل عام حوالي ألف مادة كيميائية جديدة. يبلغ اإلنتاج العالمي من الكيماويات حوالي  /411/مليون طن في العام تطرح على صعيد التداولواالستخدام في مختلف المجاالت الصناعية والزراعية والطبية والخدمية والعلمية.
 تقتل المواد الخطرة حوالي  834ألف عامل سنوياَ ،ويعزى حوالي  %11من جميع سرطانات الجلدللتعرض إلى المواد الخطرة في مكان العمل.
 األسبست وحده مسؤول عن مئة حالة وفاة كل عام والرقم في ارتفاع متزايد .وبالتالي فإن التعرض الصناعي لهذه الكيماويات المتنوعة يمكن أن يؤدي إلى بيئات عمل ضارة بالصحة وهذا
ما أوجد مخاطر من التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة :المواد المستخدمة ،المواد المنتجة ،المواد الجانبية،
المواد الوسيطة ،الشوائب.كما أنه يمكن أن يكون لهذه المواد الكيميائية تأثيرات كارثية مثل قابلية االشتعال
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واإلنفجار مثل جهاز التعقيم البارد باالثلين اوكسايد حيث ان هذا الغاز ينفجر عند بلوغه تركيز %3
وغيرها.لذا من الضروري وجود أوراق بيانات السالمة ) (Material Safety Data Sheets) (MSDSالتي
تبين طبيعة المادة المستخدمة ومواطن الخطورة فيها وطريقة االستعمال السليمة.
وتشمل المواد القابلة لالشتعال  ،مواد قابلة لالنفجار  ،مواد مؤكســدة  ،مواد مخدرة مثل المذيبات العضوية ،
مواد مسرطنة مثل البنزول ،األسبست ،األمينات العطرية)  ،مواد خانقة مثل  ، (COسيانيد الهيدروجين ) ،
مواد محسسة مثل (القطران ،مركبات اإليثلين والنفتالين  ،مواد سامة مثل ( الرصاص ،البنزول،Co ،
التولويدين ،الرصاص ،المنغنيز ،البنزول ،الزئبق ويؤثر في الجهاز العصبي والدماغ ،الكروم ،النيكل ،الفينول
و يؤثر في الجلد ،رابع كلور الكربون ،الكادميوم و يؤثر في الكبد والكلى (.
نوع العينة
الدم

الشعراألدرارهواء الزفير

توقيت أخذ العينة
المادة السامة الواجب فحصها
الغازات  .المعادن الثقيلة  .المواد التي تحدث تغيرات عند نهاية التعرض أو في أي وقت
في الخضاب  .المواد التي تحدث تغيرات في فاعلية
الخمائر
في أي وقت
المعادن الثقيلة
المواد السامة األولية  .المستقلبات  .منتجات التأثيرات عند نهاية التعرض
السمية للمواد
عند نهاية التعرض أو في تعرض
غازات  .أبخرة المذيبات
أعظمي

حاالت المواد الكيميائية:
 -1محاليل عضوية ،احماض  ،دهون ،منظفات سائلة ،مبيدات سائلة وتدخل عن طريق امتصاص الجلد
أو البلع أو الحقن
 -2صلبة أغبرة المواد الكيميائية كمساحيق المبيدات وغبار العمليات الصناعية مثل االسمنت
واالسبستوس وتدخل عن طريق األنف أو الفم
 -3غازية األبخرة والدخان والغازات المعدنية الناتجة عن عملية اللحام المعدني وتبخر المواد الكيماوية
واحتراقها وتفاعلها سوء اثناء االستخدام أو التخزين أو نتائج التفاعالت وتدخل عن طريق األنف.
طرق التعرض للمواد الكيميائية:
يمكن أن تدخل المواد الكيميائية لجسم اإلنسان عن طريق أربعة طرق هي:
 -1االستنشاق  Inhalation:وهو الطريق الشائع األكثر أهمية في التعرض المهني.
وتشمل المواد المستنشقة الغازات واألبخرة واألغبرة والدخان .ويرتبط االمتصاص بالخواص
الفيزيائية والكيميائية للملوث والبنية الفيزيولوجية للجهاز التنفسي.
 -2االمتصاص من خالل الجلد والعينين  Absorption:وهو الطريق الثاني األكثر شيوعا للتعرض
المهني .فرغم أن الجلد يشكل حاجزا دفاعيا إال أنه هناك بعض المواد التي تستطيع النفاذ عـبـر الجلد
والعينين والوصــول إلى الدورة الدموية .وهناك عوامل تساعد على زيادة االمتصاص مثل ارتفاع
درجة الحرارة والجروح او الحروق الجلدية .
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 -3البلع  Ingestion:ويكون دخول المواد الكيميائية بهذ الطريقة إلى الجهاز الهضمي نتيجة غياب
النظافة العامة أو الشخصية  ،ابتالع المواد المستنشقة....
 -4الحقن الخاطئ  Accidental Injection:يحدث عن طريق االصابة بآلة حادة ملوثة بمادة كيميائية
خطرة.
العوامل المؤثرة في معدل امتصاص الملوثات في الجسم :
العمر ،الجنس ،اللياقة ،الوراثة ،الجهد الفيزيائي ،مناخ او بيئة العمل  ،نوع المادة ودرجة خطورتها ،درجة
تركيز المادة  ،ومدة التعرض.
تصنيف المواد الكيميائية:
 -1الخطورة الذاتية:
وهي تشير إلى الخصائص الذاتية (الفيزيائية -الكيميائية) التي تتضمنها المادة والتي تصنف
على أساسها في إحدى المجموعات التالية :
آ -المواد القابلة لالشتعال :وهي مواد تقوم بإصدار أبخرة أو غازات قابلة لالشتعال إما
لوحدها أو باالتحاد مع مادة أو مركب أو مزيج آخر تحت توفر ظروف وعوامل
خارجية معينة ،وتتحدد درجة قابلية المادة لالشتعال باالعتماد على ما يسمى نقطة
الوميض.
ب -المواد القابلة لالنفجار :
وهي عبارة عن مواد تتضمن خصائص ذاتية تجعلها قابلة لالنفجار بتأثير عوامل خارجية (فيزيائية -
ميكانيكية) كالحرارة أو الشرر أو الصدم أو السحق .
ان جميع المواد القابلة لالشتعال تملك القدرة على تشكيل مخلوط قابل لالنفجار مع الهواء عند تركيز
معين وبتوفر عوامل مساعدة  ،كما ان جميع الغازات المحفوظة تحت ضغط مرتفع ممكن أن تشكل
خطر االنفجار لدى توفر الشروط المساعدة.
ج -المواد المؤكســدة :
وهي عبارة عن مواد غـنـيـة باألوكسجين وشديدة التفاعل مع المواد األخرى محررة كميات
كبيرة من الحرارة (فوق الكلورات وفوق األكاسيد)
د -المواد األكــالـة :
وهي مواد قادرة على إحداث تخريب في النسيج الحي لدى مالمسته لها ،وتكون درجة حموضتها أقل
من  2أو أكثر من  ( 1225حوامض اوقواعد قوية)
هـ -المواد الفعالة كيميائيا :
وهي مواد نشطة كيميائيا يؤدي تفاعلها مع المواد الكيميائية األخرى إلى احتمال وقوع حوادث خطيرة
نتيجة تشكيل مواد قابلة لالشتعال أو االنفجار أو مواد شديدة السمية .
 - 2الخطورة الصحية :
ويقصد بها اآلثار السمية والضارة بالصحة الفورية أو بعيدة المدى للمواد الكيميائية في ظروف
التعرض الحاد أو المزمن  ،حيث تصنف المواد على أساسها الى :
أ -المواد المهيجة:
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مثل االحماض والقواعد العضوية والمعدنية وتتميز بتأثير يتراوح بين التاثير تهيجي موضعي بسيط الى تاثير
تاكلي شديد للعيون والجلد والجهاز التنفسي حسب نوع المادة ومدى انحالليتها في الماء أو األغشية المخاطية
الفلور والنشادر وحامض الكلور مهيجة للمسالك التنفسية العلوية  ،بينما غازات الكلور والبروم وأكاسيد
الكبريت مهيجة للمسالك الهوائية السفلى  ،والفوسجين وثاني أوكسيد اآلزون مهيج للحويصالت الرئوية .
ب -المواد المحسسة :
مثل القطران ،الراتنجات ،مركبات اإليتلين والنفتالين وتحدث لدى دخولها الجسم الى تحسسا يتجلى على شكل
التهاب جلد تماسي أو مشاكل تنفسية
ج -المواد المثبطة :
تؤثر بعض المواد على الجهاز العصبي المركزي كمواد مثبطة أو مخدرة ويستخدم قسم منها كمخدرات
طبية وإضافة إلى تأثيرها على الصحة قد يكون لها تأثير على السالمة وتعتبر المذيبات العضوية عموما
مركباتكيميائية مخدرة
د -المواد الخانقة:
وتقسم هذه المواد من حيث آلية تأثيرها إلى :
مواد خانقة بسيطة :وهي ليست سامة بحد ذاتها إال أن ارتفاع تركيزها على حساب األوكسجين يؤدي إلىخفض نسبة األوكسجين عن المستوى الضروري لعملية التنفس ). (Co2
الخانقات الكيميائية :وهي مواد تتدخل مع أكسجة الدم في الرئتين أو الحقا مع أكسجة النسج ) -Coسيانيدالهيدروجين (
و -المواد المسرطنة :
وهي مواد يؤدي التعرض لها إلى احتمال حدوث تأثيرات مسرطنة (البنزول ،األسبست ،األمينات العطرية)
وقد يكون للسرطان فترة كمون طويلة ويمكن للتأثيرات المسرطنة أن تظهر عند أي حد تعرض .كما يجب
معاملة الكيماويات التي ال تتساوي في احتماالت سرطنتها بحذر شديد.
ح -المواد ذات السمية الجهازية :وهي مواد تهاجم األعضاء أو األجهزة الحيوية بآليات سمية قد ال تكون
مفهومة في بعض األحيان.
الرصاص ،البنزول ،Co ،التولويدين يؤثر في الدم.
الرصاص ،المنغنيز ،البنزول ،الزئبق يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ.
الكروم ،النيكل ،الفينول يؤثر في الجلد.
رابع كلور الكربون ،الكادميوم يؤثر في الكبد والكلى.
ز -المواد المطفرة :
وهي مواد تؤثر على الصبغيات وتحدث تغيرات جينية مؤدية إلى أضرار وراثية .
يمكن للمواد المطفرة أن تؤثر على صبغيات كل من الوالدين .تشير نتائج األبحاث إلى أن معظم المسرطنات ذات تأثيرات مطفرة.ح -المواد الماسخة :
وهي مواد تحدث تأثيرها على األجنة داخل الرحم مؤدية إلى حدوث تشوهات والدية
ط -المواد المؤثرة على الصحة النفسية:
وهي مواد يؤدي التعرض لها إلى حدوث تبدالت حيوية تصيب الجهاز العصبي المركزي مؤدية إلى
اإلخالل بالصحة النفسية والعقلية للعمال (الزئبق ،ثاني كبريت الكربون ،مذيب ستودارد).
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 -3الخطورة البيئية :
وهي تشير إلى اآلثار التخريبية المباشرة أو المتأخرة الناجمة عن مخلفات المواد الكيميائية (السائلة والصلبة
والغازية) على عناصر البيئة العامة ( التربة و المياه و الغطاء النباتي و الحيوان وعلى الغالف الجوي).
السرطانات المهنية:
يحدث السرطان بسبب عوامل معقدة كثيرة لذلك فمن الصعب جدا تقييم اوتحديد عناصر التعرض المهني
لالصابة بالسرطان وتوجد مواد متعددة تستخدم في مواقع العمل تسبب السرطان للعاملين المتعرضين لها و ان
عدد كبير من االورام تظهر بعد  25-11سنة من التعرض في موقع العمل لذلك فان احصائيات المراضة
والوفيات بسبب السرطان المهني غير دقيقة.
السرطان المهني:
السرطان حصل بصورة كاملة او جزئية بسبب التعرض الى المواد المسرطنة في موقع العمل ويقدر بحوالي  %21-5من مجموع السرطانات الكلية في العالم.يقدر حوالي  21،111حالة من الوفيات سنويا و 41،111حالة جديدة تسجل سنويا بسبب السرطان المهنيفي الواليات المتحدة االمريكية.
حوالي  611،111عامل يموت بسبب السرطان المهني سنويا في العالم  ،اي حوالي حالة وفاة كل 52دقيقة  ،وهنالك اكثر من عامل واحد لكل  5عمال يواجهون خطر السرطان المهني في اعمالهم.
 اثبتت االبحاث ان اكثر انواع السرطانات المهنية هي سرطان الرئة ،سرطان المثانة ،والميزوثيليوما(سرطان شغاف الرئة) والتي تحدث في النساء بنسبة  %23وفي الرجال بنسبة  %81لدى تعرضهن اللياف
االزبيستوز وتزداد هذه النسبة الى  %91في الجنسين( .احصائيات منظمة العمل الدولية).

المواد المسرطنة :هي المواد التي تسبب االصابة بالسرطان او تزيد من احتمالية االصابة بالسرطان وتشمل
(الفايروسات مثل فايروس الكبد نوع ب) ،الهورمونات (مثل هورمون االستروجين) ،المواد الكيمياوية (مثل
البنزين واالسبستوز) ،الكحول واالشعة المؤينة مثل اشعة اكس واالشعة فوق البنفسجية.
التعرض للمواد المسرطنة في البيئة اوموقع العمل (اما عن طريق االستنشاق،الفم ،والتالمس الجلدي وحسب
نوع المادة) و توجد حوالي  111،111مادة كيمياوية مسرطنة تستخدم في مواقع العمل في جميع العالم ،
حوالي  51مادة مسجلة من قبل منظمة االتحاد الوطني العالمي لبحوث السرطان )(IARCباعتبارها مواد
مسرطنة اكيدة واكثر من  111مادة مسجلة على انها مواد محتملة.
العوامل المؤثرة على نشوء السرطان:
عوامل فردية :العمر ،الجندر ،والعرق.
•
وجود تاريخ عائلي للمرض.
•
التغذية والعادات االشخصية مثل التدخين ،تعاطي الكحول .
•
وجود حاالت مرضية معينة (تليف الكبد ،التهاب الكبد الفايروسي نوع ب).
•
كمية المادة المسرطنة الداخلة الى الجسم (زيادتها تزيد احتمالية االصابة).
•
قوة المادة المسرطنة ( توجد انواع ذات قوة مسرطنة كبيرة حتى في الجرع البسيطة  ،بينما انواع
•
اخرى تحتاج الى سنوات طويلة من التعرض).
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•

القابلية الشخصية :بعض االشخاص لديهم استعداد اكبر لالصابة بالسرطان بسبب وجود قابلية جينية .

انواع السرطانات المهنية:
الليوكيميا (ابيضاض الدم) :بسبب التعرض لالشعة االلكترومغناطيسية او االشعة المؤينة ،المذيباتالعضوية ،البنزين،االصباغ،وهنالك احتماالت ان تتسبب هذه السرطانات بالتعرض لالشعة غير المؤينة،
المبيدات ( ثنائي كبريتات الكاربون ،الفوسفين ،بروميد الميثيل).
سرطان الجلد :بسبب التعرض لمركبات الخارصين ،القطران ،البرافين.سرطان االنف والجيوب االنفية :بسبب التعرض لمركبات النيكل ،المطاط ،اتربة نشارة الخشب.سرطان البلعوم  :بسبب التعرض لمواد الكروم ،النيكل ،البنزين ،الفورمالديهايد ،اتربة نشارة
الخشب ،االشعة المؤينة.
سرطان المثانة :بسبب التعرض لمواد الخارصين ،المذيبات (تترا كلور ايثينيل)،االمينات الحلقية(هايدروكاربون) ،االشعة المؤينة.
سرطان الثدي :االشعة المؤينة ،خلل الهورمونات ،المذيبات ،التدخين ،المبيدات ،سداسي كلوراتالبنزين،اوكسيد االثلين.
سرطان عنق الرحم :المذيبات ،ثالثي كلور اثلين ،رباعي كلور اثيلين. سرطان المبايض:المبيدات،االشعة المؤينة. سرطان الكليتين :الخارصين ،الكاديميوم،الرصاص،المذيبات ،ثالثي كلور اثلين ،البترول.المخاطر البايولوجية :
ان سالمة وامان المرضى والعاملين تعتبر االساس في الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة في
المؤسسات الصحية ،والسعي لالرتقاء بمستوى السالمة داخل المؤسسات الصحية كثيرا ما يصحبها انخفاض
معدالت المراضة والوفيات للمرضى والعاملين على حد سواء وتقليل االخطاء الطبيه بها وتحسين اداره
االدويه .وتشمل المخاطر البيولوجية مجموعة من المسببات (فايروسية ،بكترية ،طفيليات )...والتي تنتقل في
مواقع العمل مسببة بعض االمراض مثل:
حمى مالطا :بسبب التعرض لطفيلي البروسيال نتيجة التعامل مع الحيوانات المصابة او اجزائها او منتجاتها.
الليبتوسبايرا  :بسبب العمل في االماكن التي تتكاثر فيها القوارض او الكالب او مخالطة االبقار المصابة
اوفضالتها اواجزائها .
الجمرة الخبيثة :ببسب التعرض لبكتريا االنثراكس نتيجة التعامل مع الحيوانات المصابة بهذا المرض او تداول
بقاياها.
التدرن  :بسبب التعرض للعصيات الدرنية.
الكزاز :بسبب التعرض لبكتريا التيتانوس من الجروح الملوثة بالبكتريا.
االيدز  :بسبب التعرض لفيروس نقص المناعة المكتسب عن طريق نقل الدم الملوث  ،اوالسوائل الجسمية
االخرى اواالنسجه لمرضى مصابين بالفيروس ،الحقن غير االمن ،او عن طريق الممارسات الجنسية او
استخدام اجهزة االسنان الملوثة والحاملة للفايروس.
التهاب الكبد الفايروسي :بسبب فيروس التهاب الكبد نوع (ا)( ،ب)( ،س ) اما عن طريق اإلختالط بدم
المصاب او عن طريق الفم بالنسبة لفيروس (ا).
كالميديا الطيور والخراف ( ستاكوزس) :بسبب مخالطة الطيور والخراف او منتجاتها او فضالتها
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الحمى السوداء :بسبب اإلختالط بالماشية المصابة بالبكتريا المسببة اوفضالتها.

الوقاية من العدوى:
تحدث العدوى داخل االمؤسسات الصحية بسبب ضعف تطبيق األساليب المانعة للتلوث وتعد أحد مشاكل
الصحة العامة.
في الواليات المتحدة األمريكية ،تعتبر عدوى المواضع الجراحية ثالث اكثر أنواع العدوى داخل المستشفيات
وتبلغ حوالي ( )%16-14من إجمالي حاالت العدوى داخل المستشفيات.
التداخالت الطبية التي تحتاج إلى ااتباع أساليب لمنع التلوث ومنع نقل العدوى :
حقن األدوية بالوريد أوبالعضلة.
تركيب الكانيوال ،جهاز االعطاء الوريدي ،قسطرة بولية .
الجروح والحروق.
التداخالت الجراحية.
اساليب منع التلوث في التداخالت الطبية:
•غسل اليدين جيدا قبل وبعد العمل.
•تطهير الجلد موضع التداخل بأكمله بمادة معقمة مثل اليود .
•تعقيم االدوات واالجهزة المستخدمة .
•عدم لمس االدوات المعقمة بعد تطهيرها .
•تطهير مدخل عبوة الدواء المستخدمة للحقن قبل إدخال السرنجة بها .
•ارتداء معدات السالمة الشخصية(كفوف،ماسك)...
•التدريب الجيد لمقدم الخدمة وعدم السماح باستخدام االبر واالدوات االخرى من قِبل األشخاص غير
المخولين.
ّ
•تجنب الحقن الغير ضروري.
•التخلص من النفايات الصحية يشكل امن.
•الحقن اآلمن  :يعرف الحقن اآلمن بإنه الحقن الذي ال يتسبب في أذى للمتلقي له ،كما أنه ال يعرض مقدم
الخدمة إلى أي من المخاطر التي يمكن تجنبها ،إضافة إلى أنه ال ينتج عنه أي نفايات قد تؤذي اآلخرين.
في تقرير لمنظمة الصحة العالمية ،قدرت أن سكان العالم يستهلكون  12بليون حقنة سنويا ،وأن  %51منها
على األقل تستخدم بشكل غير آمن وينتقل عن طريقها الطفيليات مثل (المالريا) ،الفيروسات (التهاب الكبد ب)،
البكتيريا.
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بعض المضاعفات الناتجة عن الحقن غير اآلمن مثل الخراجات تظهر بشكل سريع  ،في حين أن بعض
اإلصابات تظهر بعد مضي سنين مثل مرض العوز المناعي البشري ) (AIDS/HIVوالتهاب الكبدي الفيروسي
ب و سي (HCV, HBV).
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الحقن غير اآلمن ينتج عنه  161،111-81،111إصابة جديدة بمتالزمة
نقص المناعة المكتسب ) (AIDS/HIVسنويا) 8 – 16( ،مليون إصابة بمرض التهاب الكبدي الفايروسي ب
) HBV).( 223 – 427مليون إصابة بمرض التهاب الكبدي الفايروسي (س) ) (HCVسنويا .ينتج عن هذه
اإلصابات (  ) 123مليون حالة وفاة سنويا.

المخلفات الطبية:
هي المواد المستخدمة للتشخيص أو للعالج داخل المؤسسة الصحية أو خارجه ،ويجب التخلص منها بالطرق
السليمة عن طريق المحارق واألفران وغيره.
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن ( )%25 –11من المخلفات الطبية هي مخلفات خطرة ،يمكنها إحداث
إصابة في اإلنسان أوإلحاق الضرر بالبيئة المحيطة  ،وإن ما يقرب من( )%91-71من المخلفات الحادة هي
مخلفات كان من الممكن تفاديها ألن معظمها إما نتيجة ممارسات خاطئة ،كحقن دواء غير ضروري،
واستبدالها بصورة أخرى من صور الدواء.
وفي تقرير آخر عن حملة قادتها المنظمة عام  2111ضد الحصبة في غرب إفريقيا ،فإن ما يقرب من( 311
طن) من المخلفات الطبية تولدت رغم االحتياطات التي أخذتها المنظمة لتقليل المخلفات الناتجة ،و في مسح
أجرى في المملكة العربية السعودية على المخلفات الطبية وجد أن هذه النفايات يمكن تخفيض كميتها من
( 1163كيلو غرام) في اليوم إلى(  417كغم) أو ما يعادل  .% 65وفي العراق في عام  2116بلغت كمية
النفايات الطبية بمعدل  351طن شهريا في الموؤسسات الصحية.
ان تكلفة التخلص من النفايات الطبية بواسطة طرق معالجة مختلفة تكون مكلفة جدا ولحد اآلن ال توجد خيارات
رخيصة وآمنة لألفراد والبيئة للتخلص من المخلفات الطبية ،لذلك فإن الحرص في كل خطوة واجب.
أنواع المخلفات الطبية ): ( system of segregation
تقسم حسب خطورتها وطريقة التعامل معها ،االحتياطات الواجب اتباعها عند التعامل معها:
16

 -1مخلفات المواد المعدية :كل مادة ملوثة بدم أو سوائل جسم المريض ،مثل عينات الدم ،البول ،البراز،
اللعاب ،البصاق ،السائل السحائي ،مسحات عنق الرحم  .ايضا الشاش  ،القطن  ،أطباق المزارع البكتيرية،
مسحات العينات ،المواد المستخدمة في التحاليل المختبرية ،مخلفات مصارف الدم ويتم جمعها في حاويات
غالبا ما تكون ملونة (احمر فاقع) و تحمل عالمة النفايات الحيوية الخطرة ويتم تجميعها والتعامل معها بحذر
شديد.
 -2مخلفات المواد الحادة :المواد الحادة هي المواد القادرة على إحداث قطع في الجلد ،مثل إبر الحقن و إبر
الخياطة والمشارط  ،وقطع الزجاج المكسور ،وعبوات الدواء الزجاجية المهشمة وتجمع عادة في حاويات
خاصة:
 غير قابلة للثقب أو التسريب ذو فتحة ال تسمح بمرور األيدي للداخل لكن تسمح بالتخلص من األدوات الحادة(المحقن واإلبرة معا مثال)
 يمكن معرفة درجة امتالؤه حتى يتسنى التخلص منه عند امتالؤه إلى ثالثة أرباعحجمه ،
 مصنوع من مادة غير قابلة للكسر. يمكن إغالقه بإحكام عند التخلص منه. مصنوع من مادة صديقة للبيئة (غير ضارة عند حرقها) . -3مخلفات المواد الكيماوية :و تشمل بقايا المواد الكيماوية المستخدمة في المؤسسة الصحية ،مثل المطهرات
ومواد التعقيم ،المذيبات واألصباغ و بقايا الدهون والزيوت المستخدمة في الصيانة .
 -4المخلفات الباثولوجية :هي مخلفات أنسجة أو بقايا بشرية ،مثل مخلفات المشيمة في قسم الوالدة و مخلفات
العمليات من أعضاء الجسم المستأصلة ،عينات بشرية في مختبرات الباثولوجي .
 -5مخلفات المواد المشعة :المواد المشعة التي تستخدم لعالج األمراض السرطانية ،الكوبالت المشع ،و اليود
المشع .و تهدف معالجة هذا القسم من المخلفات إلي تحويل النظائر المشعة إلى نظائر ثابتة ال تطلق
إشعاعاتها إلى البيئة المحيطة ،لتقليل فرص التلوث اإلشعاعي .
 -6المخلفات الصيدالنية :هي بقايا المنتجات الصيدالنية المنتهية الصالحية ،الغير مستخدمة ،أو المسكوبة على
االرض أو الملوثة ،مثل األدوية و اللقاحات و األمصال .
-7المخلفات السامة ذات األضرار الجينية و البيئية :وتكون ذات تاثير سام على البيئية المحيطة ،مسببة
طفرات ،تشوهات ،أو تكوين خاليا سرطانية ،و ذلك إذا دخلت ضمن السلسلة الغذائية ،كأن تمتصها التربة
ويأخذها النبات في غذاءه ،وتنتقل للحيوان و اإلنسان فيما بعد .تشمل هذه المجموعة بقايا بعض األدوية
المستخدمة في أقسام عالج األورام الموجودة في براز أو بول أو قيء المريض المعالج.
 -8النفايات العامة مثل بقايا الطعام ،األوراق ،علب البالستيك ،علب المشروبات الغازية ،مناديل ورقية ،أو أي
شي مماثل غير ملوث بمخلفات المرضى ،تجمع وتوضع في أكياس خاصة بها (غالبا ما تكون غير ملونة
أكياس باللون األسود أو األبيض ) .
-9المخلفات المحتوية على المعادن الثقيلة :مثل الزئبق الذي يتسرب من تكسر بعض األجهزة الطبية،
والكادميوم الموجود بالبطاريات بعد االستعمال ،و بعض االدوات المحتوية على معدن الرصاص بأقسام
التشخيص باألشعة .وال يمكن لهذه المعادن أن تتحلل ،أو أن تحرق اوتتلف إال بإدخالها في سلسلة انقسام
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ذري في أحد المفاعالت لتحويلها لمعدن آخرواالسهل هو االقالل من استخدام هذه المواد في االجهزة الطبية
لتقليل مخاطرها .
 -11مخلفات اسطونات الغاز المضغوط :هناك عدة أنواع من الغازات المستخدمة في المؤسسات الصحية
مخزنة في أسطوانات تعاد تعبئتها مثل غاز التخدير واألوكسجين ،وبعض غازات التعقيم في صالة
العمليات .

مخاطرغازات التخدير في غرف العمليات
ان عدم «ضبط» ما يحصل في غرف العمليات بالمستشفيات  ..يضر بالبيئة أكثر من مما تقذف به عوادم
السيارات! ووفق ما تم نشره مؤخرا في «المجلة البريطانية لطب التخدير»  ،توصل الباحثون من جامعة
ميتشيجان بالواليات المتحدة وجامعة كوبنهاغن في الدنمارك ومن وكالة الفضاء األميركية «ناسا» إلى تقدير
أن األضرار المناخية النبعاث كيلوغرام واحد من غاز التخدير هو أشد من انبعاث أكثر من  1621كيلوغراما
من غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر الطاقة التقليدية كالبترول أو الفحم او من عوادم أكثر من مليون
سيارة! وخالل الدراسة ،تم إجراء اختبارات على  3من أنواع الغازات المستخدمة بشكل شائع في التخدير
للعمليات الجراحية.وهي «سيفوفلورين » sevofluraneو«أيزوفلورين » isofluraneو«ديسفلورين »
desflurane.وتوصل الباحثون إلى أن أسوأها تأثيرا على البيئة هو
الغاز األخير ،وأقلها ضررا نسبيا هو الغاز األول.

وأشار التقرير إلى أن لتلك الغازات تأثيرات صحية سلبية على الجهاز العصبي والتناسلي للمتعرضين لها
بمستويات عالية ،إضافة إلى تأثيرات صحية سلبية أخرى متنوعة .
وأفاد بأن المواد الضارة في «نفايات الرعاية الصحية» تشكل نسبة  %25من مجمل نفايات المستشفيات .وهي
التي قد تحتوي على مواد تحمل عناصر ميكروبية ،أو آالت حادة ،أو مركبات كيميائية ودوائية خطرة،
والغازات المستخدمة في المستشفيات ،والمواد ذات التأثيرات الجينية ،ونفايات تحتوي على مواد مشعة تستخدم
في الفحوصات الطبية أو عالج أنواع من األمراض.

االمراض المتعلقة بالعمل :المتعددة العوامل مثل:
 االضطربات النفسية والسلوكية والناتجة عن  :فرط العمل او قلته  ،الضجر ،الهجرة ،التباس االدوار،وخلل في التطور المهني ،والترقية ،انخفاض االجور ،تصميم بيئة العمل وغيرها
 ارتفاع ضغد الدم امراض القلب القرحة الهضمية األضطرابات الحركية مثل الم اسفل الظهر واالم الرقبة والكتف18

الفصل الثالث
االورغونومي (المالئمة المهنية)
اوال  //االهداف:
• فهم العالقة بين االنسان وااللة والبيئة.
• ادراك االرغونوميات ( المالئمة ) بصفتها اداة لتحسين الصحة والسالمة في ظروف العمل.
• معرفة كيفية االخذ في الحسبان ابعاد العمال ومقدراتهم البدنية والنفسية واالجتماعية وحدودها لتجنب
ظروف العمل الضارة.
• جمع المعلومات في بيئة مكان العمل حول العمال وطبيعة العمل من اجل تقديم النصح الصحيح حسب
االولويات.
• خلق ادراك حول دواعي تحسين بيئة مكان العمل وكيفية ذلك  ،واعطاء مقترحات بسيطة من اجل تصميم
اوضاع جديدة ذات كفاءة ارغونومية.
• التواصل مع االدارة والعمال حول التحسينات الخاصة بظروف العمل من اجل نفعهم قدر االمكان.
ثانيا  //التمهيد والمفاهيم االساسية:
االرغونوميات ( المالئمة) هي دراسة العالقات المعقدة بين البشر واوجه بيئة العمل الفيزيائية والنفسية
( كالمرافق والمعدات واالدوات) ومتطلبات الوظيفة وطرائق العمل  .انها مجال يكامل المعرفة المشتقة من
العلوم البايولوجية واالنسانية ( وخاصة التشريح والفيزيولوجيا وعلم النفس ) من اجل تالئم الوظائف
واالنظمة والمنتجات والبيئات مع قدرات العمال الجسدية والنفسية ومحدداتهم  .تركز االرغونوميات
( المالئمة ) على مناسبة العمل للعامل  .مقارنة بالممارسة االكثر شيوعا التي تلزم العامل بالتالؤم مع العمل.
هدف االولي لالرغونوميات (المالئمة) هو توخي االمثل في مجال راحة العامل بالدرجة االولى  ،باالضافة
الى صحته وسالمته ومردوده .ان تطبيق مباديء االرغونوميات ( المالئمة) ليس لفائدة العمال فحسب وانما
الفوائد التي يجنيها ارباب العمل هامة ايضا وجلية وملموسة من حيث المردود واالنتاجية والتقليل من وقت
العمل الضائع بسبب المرض او االصابات واالمراض التي تصيب العاملين وانخفاض تكاليف التامين عليهم.
يقول المبدا االساسي لالرغونوميات ان كافة نشاطات العمل تجعل العامل يالقي مستوى ما من االجهاد البدني
والنفسي ومادام هذا االجهاد محصورا بحدود معقولة يبقى االداء مقبول ويحافظ العامل على صحته ومعافاته.
ولكن عندمل تكون معدالت االجهاد اعلى قد تحدث نتائج غير مرغوبة وتاخذ صورة اخطاء في العمل
وحوادث واصابات او انخفاض في الصحة البدنية او النفسية للعاملين  .تتراوح االصابات واالمراض المتعلقة
باالرغونوميات (المالئمة) من االجهاد البصري والصداع حتى العلل العضلية الهيكلية مثل الم الظهر والرقبة
والكتف المزمن واضطرابات االضرار المتراكمة واصابات االجهاد المتكرر واصابات لحركات المتكررة
وهذه المصطلحات الثالثة تستعمل كمترادفات.
يمكن تجنب اجهاد البصر والصداع المتكرر واالصابات الهيكلية العضلية والحصول على االداء االفضل عند
تصميم المعدات واماكن العمل والمنتجات وطرائق العمل وفق قدرات البشر ومحدداتهم اي بتطبيق مباديء
االرغونوميات (المالئمة).
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تشمل تكاليف تجاهل هذه المباديء االساسية:
•االصابات واالمراض المهنية ( بما فيها اضطرابات االضرار المتراكمة).
•زيادة الغياب عن العمل.
•ارتفاع تكاليف التامين والمعالجة.
•زيادة احتمال الحوادث واالخطاء.
•زيادة دوران االيدي العاملة.
•انخفاض االنتاج.
•المالحقة القانونية.
•عمل متدني الجودة.
•نقص السعة االحتياطية للتعامل مع الطواريء.
هدف برنامج االرغونوميات (المالئمة) المهنية هو تاسيس بيئة عمل مامونة بتصميم جميع المرافق واالثاث
واالالت واالدوات والمتطلبات الوظيفية لتالئم خصائص العمال ( مثل الحجم والقوة والسعة الجهدية وسعة
معالجة المعلومات ) وتوقعاتهم ويجب ان يحسن برنامج االرغونوميات (المالئمة) الناجح الصحة واالنتاجية
في ان واحد.
أمــثلة :
الوقاية من الحوادث
• تصميم غطاء واق لالالت التي يعمل عليها العمال بحيث تسمح للعاملين بحرية الحركة بشكل سلس وفاعل
وبزمن اقل  ،وهذا يخفض الى حد كبير االزعاجات التي تسببها االغطية الواقية ويقلل ضرورة فكها او
االستغناء عنها.
• دراسة بيوميكانيك مشية االنسان لتحديد القوى وعزوم التدوير العاملة عند السطح البيني بين االرضية
والنعل  ،ويمكن استخدام هذة المعلومات لتحسين مواصفات تصميم االحذية لتقليل االحتكاك مع سطح
االرضيات وتخفيض خطر االنزالق والسقوط.
الوقاية من التعب :
•تصميم محطة عمل الحاسوب ( الكمبيوترات ) ( المعدات واالثاث ) بحيث اليعاني العاملين فيها من تعب
بصري او جسدي نتيجة لوضعهم الجسماني من خالل استخدامهم للشاشة والمعدات االخرى والوقات طويلة.
•تقييم المتطلبات االيضية لعمليات البناء والهدم في خاليا الجسم لعمل يجري في بيئة حارة ورطبة للتوصية
بنظام عمل مريح يضمن عدم حدوث االلم الناتج عن الحرارة.
•تقييم مهام رفع االثقال لتحديد االجهادات البيوميكانيكية المؤثرة على اسفل الظهر وتصميم هذه المهام بحيث
التسبب إصابات الظهر
•تقييم عمليات التركيب اليدوي المتعددة التكرار وتصميم ادوات وطرائق عمل جديدة لخفض اخطار
اضطرابات االضرار المتكررة كالتهاب الوتر والتهاب اللقيمة والتهاب زليل الوتر ومتالزمة النفق الرسغي.
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ثالثا  //االرغونوميات (المالءة)  :علم متعدد المناهج
االرغونوميات (المالءة) علم متعدد المناهج له اربعة مجاالت رئيسية:
•هندسة العوامل البشرية.
•فيزيولوجيا العمل.
•البيوميكانيك المهني.
•القياسات البشرية.
هندسة العوامل البشرية تسمى احيانا علم النفس الهندسي باوجه العمل المتعلقة بمعالجة المعلومات.
•االهداف العملياتية االساسية:
خفض االخطاء.زيادة السالمة.تحسين اداء النظام.•االهداف المتعلقة بالمصداقية وقابلية الصيانة والتوفر والدعم اللوجستي المتكامل:
رفع المصداقية.تحسين قابلية الصيانة.خفض متطلبات العاملين.خفض متطلبات التدريب.•االهداف المؤثرة في المستخدمين والعاملين:
تحسين بيئة العمل.خفض التعب واالجهاد البدني.زيادة راحة العاملين.خفض الضجر والرتابة.زيادة سهولة االستعمال.زيادة قبول المستخدم.•اهداف اخرى:
خفض الوقت والمعدات.زيادة اقتصاد المنتجات .االسباب الشائعة لحوادث العمل الناجمة عن الخطا البشري:
أ -عدم القدرة على ادراك الحالة او الوضع الخطر ومعرفته.
من اجل االستجابة لحالة خطرة يجب ادراك وجود االخطار  .اليمكن ادراك الكثير من مخاطر العمل بالحواس
البشرية مثل:
• الضغط الزائد ضمن مرجل والذي قد يؤدي الى انفجاره.
• اقتراب رافعة شوكية من الخلف في مصنع مفعم بالضجيج.
• االالت بدون اغطية واقية قليلة االضاءة.
• انطالق مفاجيء لغاز سام عديم الرائحة.
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في هذه الظروف من الضروري دعم وظائف الحواسب بأجهزة قياس خاصة مثل :
• مقياس ضغط مع عالمات حمراء تشير الى حالة خطرة داخل المرجل.
• بوق او منبه صوتي على الرافعة الشوكية يعمل تلقائيا اثناء حركتها.
• عالمة انذار مضاءة جيدا عند مدخل غرفة التجهيزات المظلمة.
• نظام انذار يشير الى انطالق غاز سام.
ب -عدم القدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرار.
يشمل اتخاذ القرار توليف المعلومات الجديدة مع المعارف الموجودة لتوفير اساس للتصرف  .قد تحدث
اخطاء في هذه المرحلة اذا كان حمل المعلومات المطلوب معالجتها مفرطا  ،فمثال اثناء الحادث في المحطة
النووية في ثري مايل ايالند في السبعينات اضطر المشغلون الى االستجابة الى اشارات انذار متعددة متزامنة.
ج -عدم القدرة على التحرك بعد القرار الصائب.
يلزم في كثير من االحيان ان يقوم العامل بعد اتخاذ القرار بفعل حركي ما لتطبيق التغيير المطلوب مثل
فصل قاطعة كهربائية اوضبط ذراع التحكم  .قد يحدث الفشل عندما التكون ادوات التحكم مالئمة لقدرات
االنسان العضلية  ،مثال اذا كان ضبط صمام التحكم في مصنع للكيمياويات يتطلب قوة تتجاوز قوة االنسان  ،او
اذا كانت محاوالت التحكم تؤدي الى استجابة غير متوقعة.
يجب حماية وسائل التحكم التي تشغل االالت او المعدات الخطرة لمنع تشغيلها بالخطأ  ،ويتم ذلك عادة اما
بتغطية وسيلة التحكم او وضعها في موضع يستبعد احتمال لمسها بالصدفة.
مهام المتدربين :
• انظر في بيئة عملك واكتشف منها ثالثة ادوات او نظم او عمليات او تركيبات خاطئة من وجهة نظر
العوامل البشرية.
• صف من اجل كل منها ما هي المشكلة في رايك واقترح حال لها  .احصر جوابك بعدة جمل لكل مشكلة.
فيزيولوجيا العمل :
منهج فرعي لالرغونوميات يهتم باالجهاد الذي يحدث اثناء عمليات التحويل االيضي التي تتم داخل جسم
االنسان لمصادر الطاقة البيو كيمياوية كالغلوكوز الى عمل ميكانيكي  .وعندما يكون االجهاد مفرطا يعاني
العامل من التعب  .قد يكون التعب موضعيا في مجموعة عضالت صغيرة نسبيا او يصيب كامل الجسم.
العمل االستاتيكي ( السكوني ) والتعب العضلي الموضعي :
يحدث العمل االستاتيكي ( السكوني ) عندما تبقى عضلة في حالة تقلص لمدة طويلة بدون ارخاء  .يمكن ان
تؤدي مستويات عالية من العمل العمل االستاتيكي ( السكوني ) الى:
• اتخاذ اوضاع جسمانية قسرية لفترات طويلة مثال  ،الميكانيكي الذي يضطر الى لوي جسمه باستمرار
الصالح المحرك.
• متطلبات تطبيق قوة شديدة ترتبط بمهمة معينة  ،مثال استعمال مفتاح لفك براغي ( استدات ) اطار السيارة
التحمت بفعل الصدأ عند تغيير اطار السيارة.
عندما تتقلص العضلة تنضغط االوعية الدموية التي تمدها بالمواد المغذية وتخلص النسيج المتقلص المجاور
من الفضالت.
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ونتيجة ذلك تتزايد المقاومة الوعائية مع زيادة توتر العضلة فينخفض امداد العضلة بالدم  .اذا لم يسمح للعضلة
باالنبساط من حين الخر  .فان الطلب على نواتج العمليات االيضية (نواتج عمليات الهضم وتمثيل المواد
والعناصر) قد يتجاوز االمداد  ،وقد تتراكم المواد السامة الناتجة من عمليات االيض او الهضم التي يتطلب
طرحها خارج الجسم من التاثيرات قصيرة االمد لهذه الحالة االلم المزمن الناتج عن االصابة والرعاش
ونقص سعة التقلص  ،واي واحدة من هذه التاثيرات يمكن ان يثبط االداء بشدة.
يؤدي العمل الستاتيكي ( السكوني ) كذلك الى ارتفاع مؤقت للمقاومة المحيطية في جهاز الدوران  ،لوحظت
ارتفاعات معتدة في سرعة القلب وضغط الدم خالل التقلصات الستاتيكي ( السكوني ) قصيرة االمد  .ويجب
الحذر من تعيين شخص لديه قصة مرض قلبي وعائي في وظيفة تتطلب جهودا الستاتيكي ( السكوني ) معتدلة
الى شديدة.
في اغلب االحيان تفضل النشاطات الديناميكية ( الحركية ) التي تتصف بتقليص العضالت وارخائها دوريا
على العمل الستاتيكي(السكوني ) ولكن اذا تطلب العمل جهودا متكررة او شديدة يمكن ان تحدث اضرار
متوضعة متراكمة لالنسجة العضلية والهيكلية او االعصاب المحيطية.
العمل الديناميكي ( الحركي ) وتعب كامل الجسم :
يحدث العمل الديناميكي ( الحركي ) لكامل الجسم عندما تتقلص وترتخي مجموعات عديدة من العضالت
الكبيرة بشكل متكرر اثناء اداء مهنة  ،كالمشي على سطح مستو او ركوب دراجة عادية او الصعود على درج
نقل ( بالحمل او الدفع او الجر او الجرف ) من مكان الخر تتحدد شدة العمل الديناميكي ( الحركي ) لكامل
الجسم بقدرة جهازي التنفس والدوران بالدرجة االولى على توزيع االوكسجين والغلوكوز الكافيين لعمل
العضالت وازالة الطاقة الناتجة عن عملية االيض والمخزونة داخل الخاليا .يحدث تعب كامل الجسم عندما
يتجاوز مجموع متطلبات االيض متطلبات التفاعل الكيمياوية داخل خاليا الجسم من بناء وهدم للعضالت
العاملة في انحاء الجسم هذه القدرة  .ومن االعراض الشائعة لتعب كامل الجسم ضيق التنفس وضعف
العضالت وشعور عام باالرهاق  .تستمر هذه االعراض  ،وقد تتزايد حتى يتوقف العمل او تخفض شدته
.يستطيع االنسان القيام بنشاط ديناميكي ( حركي ) لكامل الجسم يعادل كامل سعته الجهدية لمدة قصيرة جدا
( في الحالة النموذجية  4دقائق اواقل)  .مع زيادة مدة فترة العمل يجب تصحيح شدة العمل باتجاه االنخفاض .
اذا كانت المهمة تتطلب لتنفيذها عمل مستمر لمدة ساعة واحدة  ,يجب اال يتجاوز مصروف الطاقة خالل هذه
الفترة  %51من السعة الحيوية ( الجهدية) للعامل  .اما من اجل عمل يستمر طوال دورية عمل مدتها 8
ساعات فيجب اال يتجاوز متوسط مصروف الطاقة  %33من السعة الحيوية ( الجهدية ) للعامل .
السعة الحيوية ( الجهدية )  :هي االوكسجين المطلوب لتحويل الوقود المخزون الى طاقة للقيام بعمل مفيد .
وكلما كان العمل اقسى  ،كلما تطلب االمر مزيدا من االوكسجين الكسدة الوقود النتاج الطاقة .
تتفاوت السعة الحيوية ( الجهدية ) في البشر ضمن حدود واسعة  .تشمل العوامل الفردية التي تحدد السعة
الحيوية ( الجهدية ) العمر والجنس والوزن والوراثة ومستوى اللياقة البدنية الحالي.
يتم اتقاء تعب كامل الجسم بالتصميم الجيد للعمل  ،اذ يجب ان تكون متطلبات صرف الطاقة لعمل ما منخفضة
بشكل كاف لتناسب فئة الكهول العاملين  ،بما فيهم االشخاص ذوي السعة الحيوية ( الجهدية ) المحدودة .
ويمكن تحقيق هذه المتطلبات بتصميم مكان العمل للتقليل من حركات الجسم غير الضرورية ( المشي والتسلق
الزائد ) وتوفير االالت المساعدة ( مثل الرافعات او الناقالت ) للتعامل مع االثقال  .وان لم تكن هذه الطرائق
عملية قد يكون من الضروري توفير فترات راحة اضافية التقاء التعب الزائد  ،وخاصة في بيئات عمل حارة
ورطبة  ،للتقليل من مساهمة االيض في االلم الناتج عن الحرارة.
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ومن اجل تقييم كامن تعب كامل الجسم يجب قياس معدل مصروف الطاقة لعمل معين اوتقديره  ،ويتم ذلك عادة
باحدى الطرق الثالثة االتية:
 -1الجدول المرجعي  :تم تطوير جداول شاملة لمصروفات الطاقة في نشاطات عمل متنوعة.
 -2قياس الكالوري غير المباشر  :يمكن تقدير مصروف الطاقة بقياس عامل امتصاص االوكسجين
للشخص اثناء قيامه بالعمل.
 -3النمذجة  :يتم تحليل العمل وفصلة الى مهام اساسية كالمشي والحمل والرفع  .يتم قياس المعالم التي
تصف كل مهمة والتنبؤ بمصروف الطاقة من خالل معادالت رياضية خاصة.
البيوميكانيك المهني :
البيوميكانيك  ( :الميكانيكا البيولوجية ) منهج فرعي ضمن االرغونوميات ( المالئمة ) يعنى بالخصائص
الميكانيكية لالنسجة البشرية  ،وخاصة مقاومة النسيج لاللم الميكانيكي  .يركز البيوميكانيك المهني بالدرجة
االولى على اتقاء إصابات اسفل الظهر والطرفين العلويين .
االلم الميكانيكي :
• حوادث صريحة  :ترتبط بعض انواع الكرب الميكانيكي التي تسبب االصابات في بيئة العمل بالحوادث
الصريحة  ،مثل تهشم عظام القدم الناجم عن سقوط غرض ثقيل عليها  .يمكن مكافحة المخاطر المسببة لمثل
هذه االصابات بطرائق هندسة السالمة.
• إصابات الضرر المتراكم  :بعض اآلالم الميكانيكية االخرى اكثر رقة  ،ويمكن ان تسبب إصابات الضرر
المتراكم  .قد تكون هذه اآلالم خارجية مثل االهتزاز الناجم عن المنشار الدوار الذي يسبب متالزمة رينولدز ،
او داخلية مثل انضغاط االقراص الفقارية اثناء رفع االثقال.
وتتم السيطرة المثلى على هذا االلم بتطبيق االرغونوميات (المالئمة)  ,اي بتصميم متطلبات العمل بحيث يتم
تحمل االلم الميكانيكي الناجم عنه بدون حدوث اي اصابة.
بيوميكانيك رفع االثقال ودفعها وجرها :
أ -مباديء رفع االثقال.
• اختبر حدود قوتك البدنية وتاكد ان الثقل المراد رفعه اخف من  %51من هذا الحد.
• تجنب رفع االثقال التي تتجاوز حدود القوة العامة المحسوبة النماط رفع االثقال المختلفة.
• تجنب التواء جسمك اثناء حمل الثقل  ،وان كان ذلك ضروريا فليكن الدوران من الحوض.
• ابق الحمل قريبا من جسمك اثناء رفعه.
• ضاعف الحذر اثناء العمل في مناطق زلقة او غير المنظمة.
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ب -مباديء الدفع والجر:
• تاكد من ان المنطقة امام الثقل افقية وخالية من العوائق  ،ان لم تكن افقية  ,يجب توفير طريقة للكبح.
• دفع الثقل افضل من جره  ،فهذا يخفض الم العمود الفقري وفي اغلب االحيان يحسن الرؤية امامك.
• ارتد حذاء يوفر احتكاك جيدا  ،يجب ان يكون معامل االحتكاك بين االرضية ونعل الحذاء  128على االقل
عندما يتم نقل االحمال الثقيلة.
• عندما تبدا بدفع حمل ثبت قدما واستخدم عضالت ظهرك في تطبيق قوة كافية استعن بزميلك او استخدم
عربة ذات محرك.
• يكون الدفع والجر اسهل عندما تكون مقابض العربة المحملة على مستوى الوركين ( 114 -91سم للرجال)
منه عندما يكون المستوى على ارتفاع الكتفين او اعلى .اما المقابض التي ارتفاعها اقل من مستوى الوركين
فاستعمالها مزعج وخطير.
استخدام بيانات القياسات البشرية :
من االسباب الرئيسية للضرر البدني في العمل عدم توافق حجم العامل ومكان العمل او المعدات او االليات .
يمكن ان يؤدي عدم التوافق هذا الى اضطرار العامل للعمل منحنيا او الى العمل رافعا احدى ذراعيه او كليهما
فوق مستوى الكتفين لفترات طويلة اوالى الجلوس على كرسي او مقعد عال او منخفض جدا.
تعنى القياسات البشرية ( االنثروبومتريا) بجعل االدوات واماكن العمل مناسبة لجسم االنسان  .لما كانت اشكال
البشر واحجامهم تتفاوت فان هذه المهمة شاقة في احيان كثيرة  .الخطوة االولى في التصميم االنثروبومتري
هي معرفة توزع االشكال واالحجام  .وتوجد االالف من قياسات مختلفة لجسم االنسان ذات عالقة بتصميم
االدوات واماكن العمل وحتى المالبس .
الجداول االنثروبومترية:
تورد الجداول االنثروبومترية خالصات لهذة القياسات حسب الفئات السكانية المختلفة  .يتوفر العديد من
مصادر البيانات االنثروبومترية وكل واحد منها للفئات المختلفة التي تم قياسها  ،فمثال توجد قواعد بيانات
انثروبومترية لعناصر الجيش والجمهرات الصناعية االمريكية ولبلدان واقاليم مختلفة من العالم.
التناول والتناسب :
ان التناول والتناسب مفهومان اساسيان في القياسات البشرية وتطبق في ظروف مختلفة عديدة بما فيها تصميم
كل المنتجات والتقنيات التي يستخدمها البشر تقريبا :
• الكراسي والمقاعد
• الحمامات واالدوات والمطابخ
• اماكن العمل عموما
• محطات عمل الحاسوب (الكمبيوتر)
• السيارات والمركبات االخرى
• الردهات واالدراج وداخل المباني عموما
• االدوات
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خطوات التصميم
 -1تحديد المتسهدفين بالتصميم ( تحديد الجمهرة )
يوجد الكثير من الشركات والمصانع جمهرة من العاملين تتفاوت بين اماكن العمل وضمنها  ،وبالتالي ،
يجب تحديد الجمهرة التي يتم التصميم من اجلها لكي يالئم التصميم المواصفات البدنية لجمهرة العمل الفعلية
 - 2تحديد االجزاء الهامة واالبعاد التي يجب استخدامها لتصميم المعدات واالدوات ومحطات العمل والوظائف
او اعادة تصميمها حيث يجب استخدام مقاييس الجسم ذات العالقة بالمهام المنفذة  ،مثال
• التصميم لتناول ادوات من علب في مكان العمل من مسافات قصيرة يسمح للموظفين صغار القامة بتجنب
االوضاع الجسمانية المرهقة .
• في محطات عمل تتطلب الجلوس  ،يسمح استخدام قياسات الذكور ذوي االبدان الضخمة معظم الموظفين
بوضع ارجلهم تحت المكتب دون اوضاع جسمانية مرهقة كاالنحناء او التواء الظهر.
ولدى تصميم وظائف جديدية يجب ان يحدد ارباب العمل مايلي:
• كيف سيتم اداء الوظيفة ( تعرف المهام )
• كيف سيتم استعمال اي معدات او ادوات جديدة ( مثل توضع مفاتيح التحكم ومتطلبات التناول ) والتناول
والتناسب ( الفسحة الكافية )
• ماهي القياسات البدنية الهامة للتصميم
كما يجب كحد ادنى االنتباه الى القياسات التي تتعلق بارتفاع العمل ( ارتفاع اليدين اثناء اداء العمل ) والتناول
والتناسب ( الفسحة الكافية ).
 -3التصميم من اجل الضبوطية ( قابلية التعديل ):
تكاد هذه االستراتيجية تشمل كافة القوى العاملة  ،فمثال  ،قد يكون سطح العمل الموجود  ،والذي يسمح
لعامل قصير القامة بالعمل واقفا دون انحناء  ،يتطلب من عامل طويل القامة ان ينحني اثناء العمل  .اما
سطح العمل الذي يمكن ضبط ارتفاعه يسمح لالشخاص طوال القامة بالعمل دون انحناء  .من اجل محطة
عمل حاسوب ( كمبيوتر ) تؤخذ في الحسبان قابلية تعديل الكرسي وسطح العمل والشاشة ( المرقاب).
 -4التصميم من اجل القياسات الحدية:
والمقاربة البديلة في التصميم هي التصميم من اجل القياسات الحدية يتم تصميم سطح العمل من اجل ( المئين
الخامس والتسعين للذكور او الخامس لالناث ) وتكييف باقي الجمهرة  ،فمثال ،تم تصميم سطح العمل من اجل
المئين الخامس والتسعين للذكور ويتم تكييفه لالفراد االقصر قامة من خالل مصاطب
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الفصل الرابع
السالمة المهنية والوقاية من الحوادث
الهدف العام  :تقديم النصح حول خفض مستويات االصابة بالمرض والعجز والوفيات الناجمة عن الحوادث
وفشل اجراءات السالمة المهنية.
التمهيد والمفاهيم االساسية :
تعاريف :
الحادثة  :حدث مفاجئ قد يؤدي الى نتائج غير محمودة مثل االضرار
الجسدية والوفاة واضرار مادية.
الحادثة المهنية:حادثة تحصل في مكان العمل وقد تسبب ضررا بشريا او
ماديا.
االصابة  :ضرر بدني ينجم عن حادثة او تعرض لمؤثرات بيئية قد تؤدي الى الموت او قد تسبب عجزا جزئيا
.....الخ
الخطر :اية ظروف في بيئة العمل قد يؤدي الى االصابة او الموت او اضرار مادية.
المخاطر  :احتمال حدوث اذى او ضرر على الصحة والبيئة بسبب التعرض لظروف غير مناسبة في بيئة
العمل ونتيجة لعدم تأمينها بالقدر الكافي
السالمة المهنية  :حسب تعريف منظمة العمل الدولية جميع االنشطة الهادفة الى حماية القوى العاملة والمواد
واالجهزة والمكائن والمباني من التعرض للحوادث وظروف العمل السيئة
المختص بالسالمة :الشخص الذي وظيفته ومسؤوليته االساسية في العمل وضع برنامج وتطبيقه للسيطرة على
المخاطر الموجودة في بيئة العمل مما يمنع حصول الحوادث واالصابات لالشخاص واالضرار بالممتلكات
غاية السالمة المهنية
 -1الوقاية من االضرار ومضاعفاتها
 -2اعادة تأهيل العاملين وازالة االثار النفسية عنهم ورفع كفاءتهم
 -3الوقاية من التأثيرات االجتماعية التي تسببها الحوادث
 -4تحسين برامج الوقاية
تصنيف االحوادث المهنية
 حوادث السقوط
 فرط الجهد او الحركات الشاقة
 التعرض لدرجات الحرارة العالية والواطئة
 التعرض للتيار الكهربائي
 التعرض الى عوامل اشعاعية،بيولوجية،كيمياوية وغيرها
طبيعة االصابة
 .1جروح وكسور وخلع
 .2حروق وتسمم
 .3امراض مهنية
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اسباب الحوادث واالصابات المهنية
 العوامل البشريةتوجد عوامل بشرية عديدة تؤدي الى حصول حوادث او نشوء ظروف غير مالئمة في اوقات معينة تمهد
لحصول حادث ما مثل العمر،الخبرة ومعرفة اجراءات السالمة في مكان العمل.
 العوامل البيئيةجميع العوامل البيئية في مكان العمل مثل الحرارة والضوضاء واالضاءة والعوامل البيولوجية والكيمياوية
وغيرها
 العوامل االداريةالبيئة االجتماعية في مكان العمل لها تاثير كبير على اداء العاملين ومن العوامل االدارية التي قد تكون سببا في
حصول الحوادث مثل عدم وضوح االهداف وغياب التنظيم والترتيب والنظافة
تسجيل الحوادث
ضرورة تسجيل الحوادث من اجل:
 التعرف على االسباب الحقيقية للحوادث واالصابات
 تطوير اساليب واجراءات الوقايةمن الحوادث
 االلتزام بالتشريعات والقوانين واالنظمة وتحديثها
والتقرير عن الحوادث يجب ان يتضمن مايلي
 ظروف الحوادث
 سبب الحوادث
 االجراءات المتخذة لالسعاف
الوقاية من الحوادث المهنية والسيطرة عليها








االبالغ عن الحوادث ( سبب الحادث،مكان الحادث ،وقت الحادث ،تصنيف االصابة والخصائص
الشخصية مثل العمر والجنس والمستوى التعليمي)
إزالة المخاطر من بيئة العمل
الزام العاملين باستخدام معدات الوقاية الشخصية
تطوير اجراءات الوقاية من الحوادث والحرائق
نشر مفاهيم الصحة والسالمة المهنية وتثقيف العاملين على مبادئ واجراءات السالمة.
إعداد قاعدة بيانات حول االمراض والحوادث المهنية وتحليلها لتحديد االسباب ووضع خطة عمل من
اجل السيطرة على االخطار في مكان العمل.
إعتماد برنامج اشرافي للصحة والسالمة المهنية ليتم تنفيذه من قبل مراقبي السالمة في مكان العمل
والمشرفين.
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توفير خدمات استشارية حول السالمة والمشاكل الصحية ووسائل الوقاية منها للعاملين في المؤسسة
الصحية.
توجيه العاملين للتقصي عن الحوادث واسبابها لمنع تكرارها
تدريب العاملين على القيام بالتدابير الالزمة للوقاية من االمراض واالصابات وكيفية التصدي
للطوارئ.وتدريب العاملين حديثي التعيين على مبادئ السالمة المهنية.
السيطرة على المخاطر الكهربائية :من خالل االشراف على مالئمة التوصيالت ومآخذ الكهرباء
واالجهزة المربوطة ومعالجة السلبيات.
السيطرة على مخاطر الحريق وتشمل:
 .1الوقاية من اشتعال النيران
 .2حفظ المواد الكيمياوية والمواد القابلة لالشتعال بصورة صحيحة
 .3تركيب منظومة االنذار للحرائق واختبارها
 .4توفير معدات اطفاء الحرائق وادامتها وصيانتها
 .5تدريب العاملين على استعمال معدات اطفاء الحريق المتوفرة
 .6التفتيش المستمر عن مخاطر الحريق في مكان العمل
 .7اجراء ممارسات تدريب عملية حول اطفاء الحرائق
 .8التنسيق مع مراكز الدفاع المدني القريبة من المؤسسة وفرق االطفاء
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الفصل الخامس
ضغوطات العمل
ضغوطات العمل:
ها مجمطعة من المؤثّرات الخارجية المختلفة يا يئة اللمل التا تؤدّي إلى حدوث تويرات يا سلطك الفرد
وقدرات الجسديّة والنفسيّة للتلامل مع تلك المؤثرات والتطايق ملها الشكل الذي ياثر على قدرة الشخ على
اللطاا.
الضغط النفسي:
مجمطعة من التأثيرات الخارجية عو الداخلية تطاج الفرد يتأثر على كيان النفسا وتخل من تطازن مما تسبب
صلط ة يا التكييف الطظيفا والنفسا ل .
االضطراب النفسي:
هط وجطد عيكار عو مشــاعر عو تصــريات مزعجة للشخ

نفس عو لآلخرين.

العوامل النفسية واالجتماعية:
االجتماعية يا االسرة ومكان
ها مجمطعة اللطامل التا تؤثر على صحة الفرد وكفاات متمثلة الخصا
النفسية كطبيلة الشخصية وقدرتها على
الثقايية يا كيفية التلامل مع المشاكل ,والخصا
اللمل ,والخصا
التكييف مع الضوططات وخصطصية المطاقف والملتقدات.
ضغوطات العمل الشائعة:








االدارة:
 التويرات االدارية المتكررة
 االيتقار إلى الدعم من اإلدارة او الزمالا
 التطاصل غير الفلال ين االدارة واللاملين او ين الزمالا
 عدم مشاركة يا صنع القرارات التا تؤثر على اللمال
 تضارب المطالب وعدم وضطح دور
الترقيةالوظيفية:
 انلدام يرص الترقية
 مسؤليات اضايية تفطق طاقة الفرد
 عدم التكليف اداا وظيفة محددة ) طالة(
االدوار:
 التضارب يا االدوار
 غمطض والتباس يا االدوار
 عدم كفا ية المطارد النجاز المهام
 عدم كفايةالصالحيات النجاز المهام
المهام:
 االيراط يا التكليف الداا المهام
 عدم التكيف الي مهمة
 تحميل المسؤولية عن حياة االخرين وسالمتهم
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 نق حر ية اتخاذ القرار
 غياب األمان الطظيفا
 بيئة العمل:
 إهمال الناحية الجمالية
 التلرض للطامل ييزيا ية
 مشاكل مال مة اللمل
 الضطضاا
 روا ح كريهة
 مخاطر على السالمة
 أخرى:
 اللنف الجسدي والنفسا والجنسا
 اللمل غير المستقر
 عدم تطير المطاصالت
 ظروف شخصية ,عا لية ومجتملية
نتائج ضغوطات العمل:
 تغيرات نفسية وسلوكية :اللدوانية ,االنلزالية ,اضطرا ات
النطم اواالكل ,القلق ,االكتئاب ,التدخين وادمان الكحطل وسطا استخدام المطاد , ,اضطرا ات عاطفية,
اللنف اشكال  ,ضلف االداا والوياب من اللمل واالصا ات المتكررة.
 اضطرابات نفسية جسدية الصور :الضوط ,السكر ,الر ط ,القرحة ,امراض القلب ,االالم الراس واالالم
الجسم.
الوقاية من ضغوطات العمل:
 معالجةالضغوطات النفسية
 الدعم واالسناد النفسا شكل يردي ومجمطعات
 تقطية مهارات التكييف االيجا ا وتقليل تاثر الفرد الضوطط النفسية
 رامج تدريبيةش كيفية االسترخاا وتلزيز الثقة النفس
 رامج المساعدة على االقالع عن التدخين والكحطل وسطا استخدام المطاد
 الدعماللام :تمارين رياضية ,نشاطات ترييهة
 اعادة صياغة المهام واالدوارش اال تلاد عن االعمال الرتيبة والمملة او المرهقة وجلل المهام
متنطعة
 الكشف المبكر والتد ير لالضطرا ات النفسية والجسدية
 تدريب المشريين تحسين االدارة
 مبادئ تصميم االعمال والمهام
 جدوالالعمالشيجب تصميم جدول اعمال حيث يتم تجنب التضارب مع المتطلبات والمسؤوليات
خارج اللمل واللدالة يا التطزيع.
 المشاركة /التحكم  :ي ٌجب اني ٌكطن اللاملطن قادرين على المساهمة يا اتخاذ القرارات المؤثرة يا
اداااعمالهم ومهامهم.
 حجم اللمل  :ي ٌجب ان ال تتجاوزالمتطلبات امكانيات االيراد
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محتطى االعمالش ي ٌجب تصميم مهام اللمل حيث تحقق الحايزوالشلطر التكامل ويحقق يرصة
الستخدام المهارات
االدوار يا اللمل  :ي ٌجب ان تحدد االدوار والمسؤوليات يا اللمل شكل دقيق
البيئة االجتماعيةش خلق يئة اجتماعية تطيرالدعم واالسناد الملنطي والمساعدة وحسب الحاجة
النجاز المهام
مستقبل اللمل  :ي ٌجب الطضطح واللدالة يا تطييريرص الترقية الطظيفية.
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الفصل السادس
التثقيف الصحي والصحة المهنية
أ -اشرح للمتدربين تعريف االمراض المهنية واسبابها:
 العوامل الكيمائية :الغازات واالبخرة والسحب ) ( mistsوالمبيدات....الخ
 العوامل الفيزيائية:الضجيج واالهتزاز والكرب (االجهاد ) الحراري والبردي واالشعاع والضوء....الخ العوامل البيولوجية :الجراثيم والفطريات ...الخ العوامل النفسية :التاثيرات بين االشخاص والتاثيرات االجتماعية والعالقات مع االدارة والعمل....الخ العوامل االرغونومية(العوامل البشرية )ب -ناقش طرق دخول العوامل الضارة(الجلد,االستنشاق,االبتالع) واشكالها (اغبرة,غازات,ابخرة,سوائل)
ت -تطرق الى اهمية الكشق المبكر لالعراض والعالمات الرئيسية لبعض االمراض المهنية الشائعة في الموقع
ث -ناقش انواع الفحوصات الطبية (قبل التعيين والدورية والروتينية) واهميتها وطرق تنفيذها
النشاطات :اطلب من المتدربين ان يتوزعوا الى مجاميع تتالف من شخصان ثم اطلب منهم مناقشة االسئلة
التالية وليسجل احدهم كل االجوبة
االسئلة:
 -1ماهي برايك االمراض المهنية التي تتوقع مصادفتها في منطقتك ولماذا ؟
 -2هل تعتقد ان الوقاية من االمراض المهنية امر هام؟
 -3سواء اكان جوابك لنعم ام ال  ,اشرح لماذا؟

ثم اطلب من كل مجموعة االجتماع بمحموعة اخرى في الغرفة .اذا بقيت مجموعة بمفردها يمكنها ان
تجتمع باية مجموعة اخرى .اعطهم بعض الوقت االضافي الستكمال مناقشتهم ضمن مجموعات صغيرة,
ثم اطلب التغذية االسترجاعية من القاعة فيما يخص:
 -1االمراض المهنية التي يتوقعون وجودها في مناطقهم ,ولماذا؟
 -2التاثيرات االجتماعية واالقتصادية لالمراض المهنية(لم تطرح في االسئلة)
الحوادث المهنية
الخطوات االولى:
 اشرح تعريف الحوادث المهنية واسبابها  ،كاالنزالق والتعثر وسقوط المواد او البشر ،واالالت ووسائطالنقل والكهرباء في مكان العمل ،واالماكن المحصورة والحرائق واالنفجارات والعوامل الشخصية.
 اشرح انه توجد دوما طرق للتقليل من االصتبة بالحوادث .ناقش السلوك المامون والخطر عندالعاملين.اكد على اهمية الترتيب والنظافة في مكان العمل للوقاية من الحوادث.
 اشرح خطوات االسعاف االولي االبتدائي في حال حصول حوادث العمل وكيفية احالة المصابين للحصولعلى رعاية طبية.
 ناقش تكاليف التاهيل والتعويض والخسائر االقتصادية الناجمة عن الحوادث.ناقش دور رب العمل والعمالوالحكومة في خقض الحوادث.
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النشاطات
 -1الصق عالمتين كتب عليهما (خطر ومامون) على اللوح واجعل بينهما مسافة .حضر مسبقا عددا كبيرا من
البطاقات او القطع الورقية.اكتب او ارسم على كل بطاقة ظرفا معينا ,اما خطرا او مامونا ,مثال
 بقع زيت على ارض مكان العمل آالت مغطات اسالك كهربائية معراة صناديق ثقيلة موضوعة بشكل غير ثابت على رافعة متحركة ارتداء مالبس فضفاضة مع احزمة غير مشدودة او شرائط قماش متدلية قرب االجزاء الدوارة لالالت ظروف اخرى ذات عالقة بمجموعة المتدربين الخاصة بك -2وزع البطاقات عشوائيا العضاء المجموعات واطلب اليهم الصاقها على اللوح تحت العالمة التي تناسبها
حسب رأيهم .يمكنك مساعدة المجموعة اذا عجزت عن اتخاذ القرار حول احدي البطاقات .شجع كل من
يخرج الى اللوح على التعبير عن رايه حول تصنيف أي من البطاقات المعلقة سابقا.
 -3اخيرا انقل البطاقات التي موضعها خاطيء واشرح اسباب ذلك.
تاريخ حالة :يوجد خمسة عمال في ورشة اصالح السيارات في بلدتك .اصيب احد هوالء العمال بحادث اثناء
قيامه باختبار اجزاء دوارة لمحرك سيارة شاحنة .حدث لديه جرح قاطع عميق في يده اليسرى نجم عنه نزف
غزير  ,وكان متألما.

المنهجيات :
 وزع المتدربين الى مجموعات من خمسة اشخاص لكل منها قائد منتخب ومقرر وعرفهماعلى تاريخ الحالة. اطلب منهم مناقشة الخطوات الضرورية التي يجب ان يتخذها زمالء العامل المصاب لمساعدته. اعط وقتا كافيا للمناقشة وتدوين رؤوس اقالم عن التعليقات  ,ثم اطلب من المقررين تقديم التعليقات للصف. بعد االنتهاء من مناقشة المجموعات قم بقيادة مناقشة عامة في الموضوع .أكد على ضرورة االكتفاء بتقديماالسعاف االولي الضروري ,أي ايقاف النزف عن طريق تضميد اليد بقطعة من قماش نظيف في موضع
الجرح ,وبعدها يجب اما استدعاء سيارة االسعاف او نقل المريض الى اقرب عيادة او مؤسسة صحية
وباسرع مايمكن ليحصل على العالج.
 -4بيئة العمل وعمليات السيطرة في مكان العمل
الخطوات االولى
 اشرح للمتدربين تعريف بيئة العمل والعوامل التي تؤثر عليها :الفيزيائية والكيميائية والبيولوجيةواالرغونومية
 ناقش المخاطر الناجمة عن الظروف الغير مالئمة صف طرق تقييم بيئة العمل (القياسات وتحليل النتائج) من حيث الضجيج والحر والبرد واالضاءة واالشعاعوملوثات الهواء والغازات واالبخرة والجسيمات.
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 ناقش طرق خفض المخاطر الصحية في كل انماط بيئات العمل من خالل اجراءات السيطرة (التوقعوالتعرف والتقييم والسيطرة) والوقاية من الحوادث  .وجه االنتباه الى ضرورة االلتزام بالقيم ومعايير
السالمة.
 ناقش اهمية التفتيش الدوري على مكان العمل  .يجب التركيز على استعمال االستماراتواالستبيانات المعيارية.
النشاطات
زيارة الى مختير الصحة المهنية
 على اختصاصي الصحة او العامل الفني المسؤول في المختبر ان يطلع المتدربين على المعداتالمستعملة لقياسات بيئة العمل  ,مثل مقاييس مستوى الضجيج ومقاييس االضاءة ....الخ.
زيارة الى المصانع او اماكن العمل
 اختر ثالث او اربع مصانع او اماكن عمل ذات نشاطات صناعية ومخاطر بيئية مختلفة. احصل من ادارة المصنع على اذن باحضار المتدربين من اجل زيارة واتفق على التاريخ والوقت قم بتجهيز استمارة للتفتيش على مصنع او مكان العمل باستعمال “ارشادات التفتيش على مصنع" ادناه. قم بتوزيع نسخة من االستمارة لكل مجموعة من المتدربين في يوم. اطلب من كل مجموعة انتقاء قائد ومقرر بعد الوصول الى المصنع اعط التعليمات لكل مجموعة باستجواب الشخص المكلف باستقبالكم ,وذلكباستعمال االستمارة المحضرة.
 تدور المجموعات على اقسام المصنع المختلفة وهي تمأل الحقول الباقية في استماراتهم. تعود كل المجموعات الى الجلسة العامة ويقدم المقررون من كل مجموعة التغذية االسترجاعية عن زيارتهم. قم بقيادة مناقشة في جلسة عامة مع التركيز: - 1بيئة العمل -2صحة مكان العمل -3ظروف اعمل -4استخدام المعدات الوقائية
-5الحاجة الى برامج التثقيف الصحي -6التغذية االسترجاعية الى االدارة
ارشادات التفتيش على مصنع او مكان العمل:
*اسم المصنع او مكان العمل وعنوانه.
*النشاط الصناعي
*المواد الخام المستخدمة
*المنتجات النهائية
*عدد العاملين
*النظافة العامة في مكان العمل
*مقاربة المكان المأمون
 معدات التسييج االحتياطي" لآلالت التهوية35

 اخرى*مخاطر التعرض
فيزيائية  -كيميائية  -بيولوجية  -ارغونومية
* مقاربة الشخص األمن
نظم العمل -التدريب أثناء العمل  -الحماية الفردية
*الفحوص الطبية قبل التعيين والدورية
*برامج التثقيف الصحي المطبقة
*الحاجة لبرامج التثقيف الصحي
*نقاط أخرى
المنهجيات
المعدات
احضر مجموعة من المعدات الوقاية الفردية كالقفازات واألقنعة والنظارات والخوذ واألحذية ،الخ .وناقش مع
المتدربين أنماط المعدات المختلفة وفوائدها في الوقاية من األمراض والحوادث المهنية .ادع المتدربين لقياس
هذه المعدات على أنفسهم لكي يستوعبوا طريقة استخدامها.
الملصقاتposters
حضر واعرض ملصقات (إعالنات) تصور العمال يتبعون ممارسات العمل المأمونة :الطريقة الصحيحة لرفع
األثقال،ن ارتداء األقنعة والنظارات والقفازات وغيرها ،وأخرى تصور ممارسات العمل الخطرة  :عمال
يقفون قرب األجزاء الدوارة غير المحمية لآلالت ،عمال بدون معدات وقائية أثناء التعرض للغازات أو االغبرة
أو الضجيج ،الخ.
المناقشة:
قم بقيادة المناقشة حول هذه الملصقات (اإلعالنات) .شجع المتدربين على التعليق
على كل ملصق ( إعالن) وعلى إبداء رأيهم حول موافقتهم أو عدم موافقتهم على
ممارسة العمل المشار إليها في الرسالة التثقيفية .في حال عدم موافقتهم على
ممارسة العمل المصورة ادعهم القتراح تحسينات .
 -6التشريع
الخطوات االولى
• قم باعالم المتدربين حول القوانين التي تحكم بيئة العمل وممارسات العمل والمكتوبة من قبل وزارة العمل او
وزارة الصحة او وزارة الصناعة او وزارة العمل والشؤون االجتماعية،الخ.
• ناقش تعويضات االمراض والحوادث المهنية وتشريعات التأهيل.
تاريخ حالة
السيد س عامل في ورشة حدادة .أصيب بكسر في عظمين من عظام سبابته اليمنى من جراء حادث مهني
فاحتاج إلى عالج في مشفى المنطقة.
المنهجيات
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• وزع المتدربين إلى مجموعات صغيرة لكل منها قائدها المنتخب ومقررها.
• أعط للمتدربين توجيهات بمناقشة النصائح التي يمكن أن يعطوها للسيد س حول الخطوات اإلدارية أو
القانونية التي عليه لن يتخذها.
• اطلب من المجموعات التعليقات.
• يجب أن يخلص المتدربون إلى انه على السيد س بعد انتهائه من العالج تحويل الوثائق التي تلخص إصابته
إلى مكتب العمل أو قسم التأمينات االجتماعية للمطالبة بالتعويض و /أو العالج التاهيلي.
-7تأثيرات أسلوب الحياة والسلوك على الصحة.
الخطوات األولى
• اخبر المتدربين أنهم سيطلعون خالل هذه الجلسة على تأثيرات أسلوب حياة وسلوك الفرد والمجتمع على
الظروف الصحية ،ففي حاالت كثيرة ،سواء في المسكن أو مكان العمل ،قد يمرض الناس أو يبقوا أصحاء
نتيجة سلوكهم ومواقفهم.
• شجع المتدربين على طرح أمثلة حول السلوك الصحي السليم مثل غسل اليدين واألدوات المنزلية بالصابون
أو تخزين المواد سريعة االشتعال بعيدا عن مواقع العمل أو ارتداء المالبس الواقية أو تغطية الطعام من الذباب.
• اطلب من المتدربين مناقشة األمور التي تجعل الناس يتصرفون بطريقة معينة .اطلب منهم أن يعطوا أمثلة
على أسباب مثل هذا السلوك واقتراح تفسيرات محتملة لهذه األسباب .اذكر العوامل الرئيسية التي تؤثر على
سلوكيات لبشر وتوجهاتهم :المعرفة والمعتقدات والمواقف والقيم.
• اخبر المتدربين انه من الضروري فهم أسباب تبني مجتمع ما لسلوك معين يستطيع أن يحميه من مرض ا
وان يسبب مرضا ،وذلك من اجل استعمال التثقيف الصحي بفعالية لتشجيع التغيرات في طرز السلوك.
• اطلب من المتدربين تسمية مشكلة صحية حالية في مكان عملهم أو مجتمعهم ثم ادرس من خالل مناقشة
عامة الطرق التثقيفية المناسبة للتعامل مع هذه المشكلة على نحو فعال.
تاريخ حالة
في مصنع لصناعة الزجاج اسمه س توجد مولدة كهرباء قوية تمد المصنع بالكهرباء في حال انقطاع التيار أو
الحاجة إلى طاقة إضافية .اتبع مشغلو المولدة الثالثة دورة ي التثقيف الصحي تغطي فقد السمع بالضجيج
وإجراءات مكافحة الضجيج ،وهم خالل دوريات العمل يستعملون واقيات األذن بانتظام ويجدولون زمن
تعرضهم للضجيج.
يوجد في مصنع آخر ،ع مولدة من نفس الحجم تستعمل لنفس األغراض ،إال إن مشغليها الثالثة لم يجر لهم
دورة تثقيف صحي حول فقد السمع بالضجيج وإجراءات مكافحة الضجيج ،وهم ال يستعملون واقيات اإلذن
بانتظام وال يجدولون زمن تعرضهم للضجيج.
بعد  5سنوات بدأت المجموعة العاملة في المصنع ع تعاني من مشاكل وعيوب سمعية.
المنهجيات
• وزع المتدربين الى مجموعات صغيرة لكل منها قائدها المنتخب ومقررها.
• عرف كل مجموعة على تاريخ الحالة الملخص اعاله.
• اعط توجيهات للمجموعات بمناقشة ما يلي:
 سلوك كلتا المجموعتين من العمال ومشاكلهم السمعية37

 السلوك الشخصي في كلتا الحالتين العالقة بين سلوك كل مجموعة واالوضاع في المصنع ،في حال وجود هكذا عالقة.التثقيف الصحي في مكان العمل:
الخطوات االولى
• ذكر المتدربين ان بيئة العمل يمكن ان تؤثر على صحة العمال من خالل التعرض لمخاطر كيميائية
وفيزيائية وبيولوجية وارغونومية.
• اشرح ان المثقف الناجح:
 يتحدث مع االداريين والعمال ويستمع بانتباه الى مشاكلهم. يفكر في المواقف التي يمكن ان تسبب هكذا مشاكل او تحلها او تحميها. يكتشف اسباب سلوك البشر ومشاكلهم الصحية. يدعو العمال إلبداء أفكارهم حول حل المشاكل. ينظر في هذه األفكار باالشتراك مع العمال ويقرر أيها مفيد وعملي وسهل التطبيق. يشجع إدارة المصنع وعماله على انتقاء األفكار المناسبة لظروفهم - .يدعو العمال إلبداء أفكارهم حول حلالمشاكل.
 ينظر في هذه األفكار باالشتراك مع العمال ويقرر أيها مفيد وعملي وسهل التطبيق. يشجع إدارة المصنع وعماله على انتقاء األفكار المناسبة لظروفهم.*ناقش النقاط التالية وهي ذات أهمية في إنشاء برنامج تثقيف صحي:
 تأسيس عالقات عمل جيدة :كيفية تشجيع التعاون والمشاركة. تخطيط التثقيف الصحي في الرعاية الصحية األولية  :جمع المعلومات  ،التعرف على المشاكل وفهمها ،وضع األوليات  ،األهداف والطرق المتبعة ،التعرف على الموارد وتعبئتها  ،تشجيع التصرف والمتابعة
المناسبة  ،انتقاء الطرق المالئمة للتثقيف الصحي  ،تقييم النتائج ومراجعة إجراءات التخطيط.
 التثقيف الصحي الفردي. التثقيف الصحي الجماعي. التثقيف الصحي المجتمعي. أهمية إيصال الرسالة التثقيفية في الوقت والمكان المناسبين مع مشاركة العاملين والتحضير الجيد للموضوعوضرورة اختباره ضمن جماعات صغيرة قبل تطبيقه.
* التعريف بالمبادئ التي يمكن وفقها تنظيم التثقيف الصحي في الرعاية الصحية األولية وفي مكان العمل.
* ركز على أن غايات تثقيف العمال هي تطوير القدرة على بناء نظام تشغيل يستطيع خفض المخاطر المهنية
 .يجب تقدير فعالية هكذا نظام بتحديد مدى انخفاض اإلصابات أو األمراض أو االضطرابات الصحية.
*اشرح انه يجب اتخاذ عدد من الخطوات لتفعيل هذا:
 توفير الوثائق الالزمة االستفادة من خبرة العمال تحديد المخاطر ذات األولوية صياغة المعايير لتحسين مكان العمل38

 وضع األهداف النوعية التي يجب تحقيقها اختبار فعالية إجراءات السيطرة .*قم بتقديم الفكرة بان دورات التثقيف الصحي حول السالمة يجب تصميمها خصيصا لكبار العمال وقادة
المجموعات .يجب عليهم أن يعقدوا اجتماعات دورية مع إدارة المصنع والطاقم الصحي فيه وموظفي السالمة
لدراسة التحضيرات لحمالت السالمة ودراسة إحصاءات الحوادث وأسبابها والمخاطر الصحية وكيفية التخلص
منها.
*راجع بإيجاز المعلومات التي يجب أن يتلقاها العمال عند انضمامهم إلى مكان عمل جديد  ،بما فيه ورقة
معلومات إلخبارهم حول:
 طرق حركة السير الداخلية (في حال وجودها) وصف مفصل لألعمال التي سوف يقومون بها واألدوات والمواد الخام التي سيستعملونها ومخاطرهاواالحتياطات الواجب اتخاذها
 أنظمة السالمة العامة قواعد السالمة النوعية ألنماط األعمال المختلة معدات السالمة الفردية والجماعية ضرورة طلب اإلسعاف األولي فور وقوع حادث ومكان تواجد خدمات اإلسعاف القوت المتوازن واإلصحاح المأمون يجب مراجعة ورقة المعلومات هذه من حين ألخر والتعليق عليها من قبل الورشة  .على المدرب أن يستغلإي حادث ذا صلة كأساس لدرس حول السالمة يعزز تعليمات السالمة والصحة.
تاريخ حالة
في مصنع لالسمنت في منطقتك  211عامل .يشكو العمال خالل أشهر الصيف من اآلم عضلية (معص)
وصداع وتعب .في الشهر األخير من الصيف تم تشخيص اإلنهاك الحراري عند أربعة من العمال من قبل
طبيب المنطقة.
المنهجيات
*وزع المتدربين إلى مجموعات صغيرة لكل منها قائدها المنتخب ومختزلها.
*أعط للمجموعات تعليمات بدراسة تاريخ الحالة ووضع مخطط لبرنامج التثقيف الصحي لعمال المصنع.
ذكرهم بضرورة إيراد كل الخطوات الضرورية التي قاموا بها لتنفيذ برنامج ناجح .
*بعد وقت كاف للمناقشة على المختزلين تقديم االرتجاع للمجموعة يتبع ذلك مناقشة عامة.
طرق التثقيف الصحي ووسائله
الخطوات األولى
*اشرح طريقتي التثقيف  ،المباشرة وغير المباشرة ،وناقش محاسن ومساوئ كل منهما.
 الطريقة المباشرة  :الشخص الذي يعطي معلومات ألفراد أو مجموعات موجودين في نفس المكان. الطريقة غير المباشرة  :الشخص الذي يوصل الرسالة بعيد عن متلقيها ،مثل التلفزيون واإلذاعةوالمجالت واالنترنت والكتب.
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*ناقش استراتيجيات التعليم التفاعلي المطلوبة من اجل التعليم والممارسة وخلق الدوافع:
 التقديم ( العرض) مناقشات في المجموعات الكبيرة مناقشات في المجموعات الصغيرة لعب األدوار دراسة الحاالت البحث عن الحقائق تصميم المشاريع األسئلة*ناقش الوسائل المختلفة التي يمكن بواسطتها إيصال رسالة تثقيفية صحية :
 األدوات البصرية :لوحات كبيرة من الورق أو اللوحات المنقلبة ( متعددة الصفحات) والصور الضوئيةوالملصقات والمنشورات والجرائد والمجالت وشفافيات لجهاز العرض على الشاشة واألغراض الحقيقية
والنماذج.
 الوسائل السمعية :أشرطة مسجلة -الوسائل السمعية البصرية  :اشرطة الفيديو واالفالم السينمائية ولعب االدوار والمعارض والدمى.

تاريخ حالة
وزارة الزراعة لديها مخطط زراعي في منطقتك .يستعمل المخطط انواع مختلفة من المبيدات لمكافحة
الحشرات المؤذية للنباتات .تستعمل المبيدات كذلك ضد هوام أخرى كالجرذان والطيور ،الخ.
بدأت فرق الرش المتآلفة من  15عامال في كل فريق في األسبوع الماضي بحملة رش النباتات بمبيدات
الفوسفات العضوية وتم توفير المالبس الواقية لهم ،أال أن بعض العمال لم يستعملوها وكانت هناك فترات
راحة لتناول الفطور والغذاء خالل يوم العمل وبعد انتهاء العمل ذهب بعض العمال إلى منازلهم وهم يرتدون
المالبس التي كانوا يرتدونها أثناء فعالية الرش .
منذ يومين راجع أربعة من هؤالء العمال العيادة الطبية الموجودة داخل المشروع يشكون من مشاكل تنفسية
وصداع وكان التشخيص االولي التسمم بالمبيدات الحشرية ولم يتوفر في العيادة ترياقات مبيدات الفوسفات
العضوية هذا وتمت إحالة العمال المصابين إلى المؤسسة الصحية الموجودة في المنطقة من اجل المتابعة
والمعالجة الالحقين.
المنهجيات
*اعقد جلسة عملية في الصف لعرض وسائل التعليم
*أو نظم زيارة إلى اقرب مركز صحي حيث يستطيع المتدربون رؤية وسائل التثقيف أثناء استعمالها.
*عرف المتدربين على دراسة الحالة أعاله ووزعهم إلى ثالثة مجموعات لكل منها قائد ومقرر واطلب من كل
مجموعة تطوير برنامج تثقيف صحي من اجل هذا الوضع.
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*على المتدربين استعمال وسيلة واحدة على األقل ( أو أكثر أن رغبوا في ذلك) من أصناف وسائل التثقيف
البصرية السمعية.
*اطلب من المتدربين أن يأخذوا في الحسبان ما يلي:
 ما هي المعلومات التي توصلها خالل هذه الوسائل؟ ما هي المجموعات المستهدفة ؟ كيف تخطط الستعمال هذه الوسائل ؟*أعط المجموعات وقتا كافيا لتطوير برامجهم وتحضير وسائلهم وتنقل بين المجموعات عارضا عليهم
التوجيه والمشورة.
*اطلب من المجموعات عرض برامج التثقيف الصحي التي قاموا بتطويرها.
*بعد ذلك اعقد مناقشة ضمن الصف حول جودة تصميم البرنامج المطلوب وعرضه وكيفية االستفادة من
وسائل التثقيف.
مهارات التواصل في التثقيف الصحي
11-1عملية التواصلالتثقيف هو بالدرجة األولى مسالة تواصل
*اشرح للمتدربين انه عندما نريد إيصال رسالة صحية إلى شخص أو مجموعة أشخاص فأننا نحتاج إلى
عملية تواصل .عندما يفهم الجمهور المستهدف الرسالة كما نريد تكون عملية التواصل ناجحة.

*أهم مهارات التواصل هي :
 تأسيس عالقات جيدة مع الناس. التحدث بوضوح واالستفادة من الكلمات والمصطلحات المالئمة. االستماع بانتباه. التأكد من أن الرسالة تم فهمها بوضوح وشرحها أكثر ان دعت الحاجة. استخدام أدوات التواصل الال كالمي بكفاءة. االمتناع عن االنحياز واألحكام المسبقة. االمتناع عن النقد المباشر لآلخرين والتعليقات المؤذية. المحافظة على السرية عند الضرورة. التحضير التام أثناء توصيل الرسالة. تعديل مستوى التعليم ليناسب المتلقين. استعمال وسائل التثقيف المناسبة. قيادة االجتماعات بكفاءة.النشاطات
*اكتب عالمتين على اللوح "صح" و"خطا".
*جهز بطاقات تسمي كل واحدة نمطا سلوكيا في مهارات التواصل مع عدة كلمات تشرحها
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*وزع البطاقات عشوائيا على المتدربين.
*اطلب من المتدربين أن يضعوا بطاقاتهم على اللوح تحت العالمة المناسبة .إذا كان بعضهم غير متأكد،
يمكنه تسليم بطاقته لشخص آخر .يحق للمتدربين ان يخالفوا آراء بعضهم.
*أخيرا انزع البطاقات التي تصنيفها خاطئ واعقد مناقشة عامة حول الظروف المختلفة والخيارات الصحيحة.
قائمة مهارات وسلوك التواصل
 -1التحدث بطريقة ايجابية عند مخاطبة مجموعة كبيرة.
 -2الصراخ في وجه المستمعين.
 -3عدم القدرة على اإلجابة عن سؤال الئق حول بيئة العمل.
 -4االنحياز إلى شخص أو اثنين في مجموعة حتى أن لم تكن إجابتهم مناسبة.
 -5النقد المكشوف للطالب الذين يخطئون في اإلجابة.
 -6إعطاء المعلومات الصحيحة بأسلوب منطقي هادئ بعد إجابة خاطئة من طالب.
 -7مناقشة مكشوفة لموضوع شخصي عرفه المدرب خالل استشارة طالب له شخصيا.
 -7التحضير الجيد للدروس قبل بدايتها.
 -8استعمال مصطلحات غير مألوفة خالل جلسة تثقيف فالحين.
 -11التحدث بمستوى يفوق المستوى التعليمي والثقافي للفئة المستهدفة.
 -11انتخاب طالب معلوماته جيدة لقيادة مناقشة جماعية.
 -12استخدام لعب االدوار كوسيلة تثقيفية لفالحين اميين حول مكافحة المخاطر البيولوجية للعمل.
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الفصل السابع
االسعافات االولية
االهداف
.1
.2
.3
.4
.5

تعلم اجراءات االسعافات االولية المناسبة لكل حالة طارئة.
التمكن من تقديم الرعاية االولية الطارئة في محل العمل
فهم اهمية تعلم ممارسة االسعافات االولية إلنقاذ الحياة اومنع
تدهورالحالة الطارئة.
تعلم مبادئ االخالءاآلمن للمصابين والمرضى.
تعلم كيفية تنفيذ التثقيف الصحي وممارسته  .حول االسعاف االولي واجراء
الممارسات

تعاريف
 االسعافات االولية
هي الرعاية االولية والفورية المؤقتة التي تقدم للمصابين والمرضى من قبل اشخاص متدربين على القيام بها
قبل حصولهم على الرعاية المتخصصة من قبل طاقم االسعاف او المستشفى.
 المسعف
هوالشخص الذي يقوم بتقديم اإلسعافات األولية والعناية بالمصاب أومن تعرض لحالة مرضية مفاجئة ،بشرط
أن يكون مؤهال للقيام بهذا العمل بحصوله على التدريب المناسب ولديه المعلومات التي تمكنه من تقديم
اإلسعافات األولية للمصاب أوالمريض بشكل صحيح إلنقاذ حياته.
 االصابةinjury
وهي تعرض الجسم لمؤثرات داخلية او خارجية تؤدي الى احداث تغييرات تشريحية او فسيولوجية او كالهما
في منطقة االصابة مما قد يؤدي الى عطل او اعاقة هذا الجزء.
 الجرحwound
هو ضرر في نسيج من الجسم يؤدي الى فقدان استمراريته ناجم عن فتحة او قطع او تمزق الجلد.
 الصدمةshock
هبوط حاد في الدورة الدموية يؤدي الى عدم حصول االنسجة واالعضاء على كمية كافية من الدم قد ينجم عن
ذلك فقدان الوعي.
أهداف االسعافات االولية
 الحفاظ على حياة المصاب.
 منع تدهورحالة المصاب.
 مساعدة المصاب على الشفاء.
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مبادئ اإلسعافات األولية









ضمان سالمة ومأمونيةموقع اجراء االسعافات االولية.
ضمان سالمة المسعف والمريض
التعرف عل ىسبب االصابة او الحالة الطارئة جهد االمكان
تقييم حالة المريض اوالمصاب وإبعاد المصاب عن مصدر الخطر.
االهتمام بعمليات التنفس االصطناعي وإنعاش القلب والسيطرة على النزيف والصدمة .وما إلى ذلك.
العناية بالحالة قبل نقلها إلى المستشفى.
االهتمام براحة المصاب.
االهتمام بحفظ وتدوين كافة المعلومات المتوفرة عن الحادث واإلجراءات التي تم اتخاذها.

إصابات الرأسhead injuries
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
 .1تامين مجرى تنفسي نفتوح
.2معالجة النزيف
 .3الوقاية من العدوى والتلوث
.4منع اصابات اخرى
االجراءات الثانوية وحسب الحالة
 في حالة الصدمة يتم البحث عن اصابات اخرى قد تسبب فقدان كميات من الدم
 في حالة اصابة الدماغ المغلقة يتم التحري عن اعراض مثل السلوك الغريب ،فقدان الذاكرة،النعاس
والهذيان او فقدان الوعي.
 تذكر بان النزيف من االذن او االنف او الحلق قد يكون ناجما عن كسر في قاعدة الجمجمة.
 عدم ازالة االجسام المنغرزة في الراس الن ذلك قد يؤدي الى نزيف ال يمكن السيطرة عليه.
 وضع ضماد الراس وتثبيته لمنع انزالقه اثناء االحالة الى المستشفى.
 وضع المصاب على احد جانبيه لتوفير تصريف لالفرازات والسوائل من الفم.
 عند توقف التنفس او عدم فاعليته يتم القيام بالتنفس االصطناعي لتامين امداد كافي باالوكسجين.
إصابات الوجه:
اإلجراءات الفوريةالواجب اتخاذها
.1المحافظة على نفاذية المجرى التنفسي ،الن اصابات الوجه قد تسبب نزيفا خارجيا يؤدي الى انسداد المجرى
التنفسي وقد يكون النزيف من جوف الفم شديدا مما يؤدي الى انسداد المجرى التنفسي.
.2معالجة النزيف بازاحة الفك السفلي بواسطة مسك الذقن وسحبه للخارج.
.3ضمان نفاذية المجرى التنفسي بوضع المصاب على احد جانبيه) وضعية االفاقة)
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إصابات الصدر
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
.1تغطية الجرح بضماد
.2عدم سحب االجسام الغريبة من الجرح.
.3المحافظة على نفاذية المجرى التنفسي.
.4تزويد المصاب باالوكسجين والبدأ بالتنفس االصطناعي اذا
تطلب االمر ذلك
.5نقل المصاب في وضع الجلوس اال اذا كان في حالة صدمة
إصابات البطن
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
 .1تغطية الجرح بضماد معقم بأحكام إليقاف النزف .
 .2التحري عن وجود جروح نافذة واعراض مثل الغثيان والتقيؤ والم البطن
 .3عدم ادخال االحشاء البارزة من البطن ،وتغطيتها بشاش معقم.
 .4جعل المصاب بوضعية الجلوس اال اذا كان في حالة صدمة
 .5تدفئة المصاب بتغطيته ببطانية او اي قماش متوفر للمحافظة على حرارة الجسم
 .6عدم اعطاء المصاب اي طعام او شراب.
إصابات العين
 عدم التدخل بمعالجة اصابات العين اال في الحاالت البسيطة و يتم احالتها الى المستشفى فورا
أعراض إصابة العين الخطيرة:
 اضطراب الرؤية وعدم تحسنه بفتح وغلق العين فقدان الرؤية في المجال البصري بشكل كامل او جزئي في احدى العينين الم حاد او نابض عميق ازدواج الرؤيةعالمات اصابات العين التي تتطلب تقييم طبيب العيون
 العين السوداء او العين الحمراء جسم غريب على القرنية عدم قدرة احدى العينين على الحركة مقارنة باالخرى بروز(جحوظ) احدى العينين اكثر من االخرى تغيير في حجم حدقة العين (البؤبؤ) او شكلها او تفاعلها للضوء في احدى العينين وجود طبقة من الدم بين القرنية والقزحية تهتك الجفن تهتك العين او انثقابهامالحظة مهمة:
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يجب اعتبار جميع اصابات العين خطرة ،ألنها قد تسبب العمى  ,حتى الجروح الصغيرة في القرنية (الطبقة
الشفافة التي تغطي البؤبؤ والقزحية) ربما تصاب بااللتهابات وتضر الرؤية اذا لم تعالج بشكل صحيح.
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها في حالة اصابة العين
 .1يجب اعتبار اي مادة كيمياوية دخلت العين هي حالة طارئة مهددة للبصر،شطف العين بالماء الفاتر مع
إبقاء العين مفتوحة لمدة خمسة دقائق بعدها يتم إحالة المصاب إلى المستشفى مع إخبارهم بطبيعة الملوث
الكيمياوي.
 .2تغطية العين المصابة بضماد عيني معقم دون الضغط عليها،وفي حالة وجود شك بانتهاك العين يوضع
ضماد إضافي للوقاية وتوجيه المصاب بعدم إغماض العين بشدة الن ذلك قد يزيد الضغط على العين ،ومن ثم
نقل المصاب بهدوء إلى المستشفى.
 .3في حاالت التهاب ملتحمة العين ( الرؤية طبيعية والقرنية صافية) يمكن معالجتها باستعمال مرهم عيني
يحتوي على مضادات حيوية لمدة ثالثة أيام وفي حالة عدم التحسن يتم إرسال المريض إلى المستشفى .
 .4عدم وضع مرهم عيني على العين التي سيتم فحصها من قبل طبيب العيون قريبا (الن ذلك يعرقل وبشدة
وضوح الفحص للشبكية).
 .5عدم إعطاء المريض مخدر موضعي للعين بقصد تخفيف األلم في حاالت مثل الحرق السفعي flash
،burnالن االستعمال الطويل للمخدرالموضعي قد يؤدي الى العمى نتيجة تمزق القرنية.
 .6عدم إعطاء المريض مراهم عينية تحتوي على مشتقات الكورتيزون االبتوجيه من قبل الطبيب المعالج،الن
هذه المواد قد تزيد األمر سوءا في العديد من الحاالت المرضية للعين مثل الحأل ،العقبول  herpesوالتهاب
القرنية وااللتهابات الفطرية وبعض االلتهابات الجرثومية.
 .7عند وجود شك في تقييم شدة اإلصابة في العين ،توخي الحذر دائما وإحالة المريض إلى المستشفى
للتشخيص والمعالجة.
الكسورfractures :
مالحظات هامة
 .1عدم تحريك الطرف المكسور أومحاولة المصاب استعمال الطرف المكسور الن ذلك قد يؤدي إلى أضرار
أخرى أو بداية الصدمة.
 .2حماية منطقة الكسر وتثبيته بوضع جبيرة لمنطقة الكسر لتثبيت المفصلين في نهايتي الطرف لكي يتم نقل
المصاب براحة وأمان وتجنب إصابات إضافية.
كسوراألطراف
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
 .1تقييم الوعي والتنفس وجهازالدوران.
 .2جعل الطرف المصاب في الوضع الطبيعي قبل وضع الجبيرة أوالضماد.
 .3من اجل إيقاف النزف،يتم ربط الجرح بضماد معقم ولفه برباط مرن.
 .4وضع جبيرة مالئمة لتثبيت منطقة الكسرتشمل المفصلين على جانبي منطقة
الكسر.
 .5عدم محاول تجبير الكسر المفتوح.
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كسورالعمود الفقري والحوض:
قد يحدث كسر الفقرات في الرقبة اوالفقرات السفلى وقدتصيب الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) ،ومن أعراض
كسرالفقرات الم الظهر،خدر وتنمل ووخز في الذراعين والساقين.
كسورالحوض شائعة ولكن توجد صعوبة في اكتشافها وعادة تترافق مع إصابات أخرى قد تكون وخيمة وربما
تؤدي إلى الصدمة وقد تسبب تمزق في األحشاء الداخلية مثل المثانة واألمعاء .
اإلجراءات الفوري الواجب اتخاذها:
 .1عدم نقل المصاب ّاال من قبل شخص مدرب على النقل اآلمن لمثل تلك اإلصابات،باستثناء الحاالت التي
يكون ترك المصاب في مكانه يعرضه ألخطار إضافية.
 .2تقييم الوعي والتنفس وجهاز الدوران.
 .3يجب نقل المصاب ككتلة واحدة من قبل فريق يتكون من  5-3أشخاص احدهم يقوم بتثبيت رأس المصاب.
 .4وضع المصاب عل سدية صلبة عند نقله
 .5تثبيت اإلطراف العليا والسفلى لتجنب األلم
 .6إجراءات منع الصدمة.
الجروح والنزف
أنواع الجروح
.1قطعي  .2ثقب .3كدمة .4قشطي .5تمزق .6طلق ناري
الجرح الكشطي:
يحدث عندما يقشط الجلد ضد السطوح الصلبة او االحتكاك ،ينتج عنها
تمزق في االوعية الدموية للطبقات الخارجية للجلد.مما يؤدي الى
دخول البكتريا للجسم بسهولة.
من الضروري تنظيف الجرح لمنع العدوى والتعجيل بالشفاء.
الجرح القطعي:
يتسبب بواسطة قطع بالة حادة مثل السكين.
جميع الجروح القطعية ينتج عنها نزيف
الجروح القطعية العميقة يمكن ان تحدث نزيف شديد وتمزق لالعصاب واالوعية الدموية الكبيرة واالنسجة
الرخوة.
قديحصل عدوى من جراءها
الجروح الثقبية:
تكون صغيرة وعميقة تنتج عن اختراق الجلد بواسطة إبرة اومسمار وغيرها.
الجروح الثقبية قدتسبب نزيف داخلي اذا اخترقت االوعية الدموية الكبيرة اواعضاء داخلية.
الجروح الثقبية تحمل معها مخاطرالعدوى بما في ذلك الكزاز
الجروح التمزيقية:
ينتج هذاالنوع من الجروح عندما يتم إنفصال نسيج جزئيا اوكليا من الجسم.
نزيف شديد شائع مع هذه الجروح.
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بعض االحيان،جزءمن الجسم مثل االصبع يمكن حفظه.
يمكن وضع الجزء المفصول من الجسم في حاوية تحتوي على الثلج الستخدامه جراحيا الحياء االنسجة.
نقل المصاب الى المستشفى فورا.
 االسعافات االولية للنزيف كيفية تنظيف الجروحإلبس قفازات مالئمة (قدراالمكان)
غسل الجروح البسيطة بالماء الجاري والصابون إلزالة األوساخ واألجسام الغريبة.
عدم محاولة تنظيف الجروح الشديدة مثل الجروح التمزيقية.
يجب غسل يديك قبل وبعد إجراء اإلسعافات للمصاب.
 كيفية السيطرةعلى النزيف:غطي الجرح بقطعة شاش معقمة اوقطعة قماش نظيفة والضغط بشدة.
ارفع الجرح فوق مستوى القلب (اذا امكن ذلك)
غطي قطعة الشاش اوالقماش بباندج معقم.
االتصال باالسعاف الفوري اذا اقتضت الحاجة.

اإلصابات الحرارية:
الحروق :
هنالك ثالثة انواع رئيسية للحروق وبحسب المسبب وهي :حرارية وكهربائية وكيمياوية
وهناك تصنيف آخر بحسب شدة الحرق وهي حروق درجة أولى،درجة ثانية ودرجة ثالثة
وتقييم خطورةالحروق باتباع قاعدة الرقم ( )9كالتالي:
الرأس=  9الصدر  2 ×9البطن  2×9الذراعين  2× 9الطرفين السفليين  2×9لكل طرف ومنطقة
األعضاء التناسلية 1
يكون المجموع 111
حروق لدرجة االولى تكون سطحية مع احمرار الجلد مع الم حاد
حروق الدرجة الثانية تحتوي على فقاعات في الجلد مع الم شديد
حروق الدرجة الثالثة وتشمل جميع طبقات الجلد
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
 .1في وقت الحرق،صب ك ٌميات كبٌيرة من الماء الجاري على مكان الحرق.
 .2كشف المنطقة المحروقة.
 .3قطع وإزالة المالبس التي تغطي منطقة الحرق.
 .4عدم سحب المالبس فوق منطقة الحرق.
 .5ترك أي قطعة عالقة من القماش على منطقة الحرق في مكانها .فالبٌيئة
ال ٌكي ٌمياوية،عدم كشف اإلصابة ووضع الضماد فوق مالبس المصاب.
 .6إزالة الحلي من الطرف المحروق ووضعه في ٌجيب المصاب.
 .7ضماد المنطقة المحروقة بضماد الحروق اوالشاش المعقم.
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 .8إذاكان الحرق ناجم عن الكهرباء ٌٌ يتم البحث عن المدخل والمخرج ووضع الضماد علٌيهما.
طيتها باي قطعة قماش ن ٌ
 .9إذا كانت منطقة اإلصابة كبٌيرة ٌٌ يتم تغ ٌ
ظيفة متوفرة.
.11عدم وضع اي مواد طبٌية اومراهم اومسا ٌحيق على منطقة اإلصابة
.11عدم فتح الفقاعات التي تشكلت من الحرق.
.12المحافظة على ثبات حرارة جسم المصاب.
.13طلب المساعدة اذا تطلب األمرأوإخالءالمصاب عندما ٌٌ يكون ذلك متاحا .وتحديد المادة الكيمياوية في حالة
الحرق الكيمياوي.
إصابات البرد:
يؤدي التعرض للبرد الشديد لفترة طويلة الى انخفاض حرارة الجسم واعراض مثل الوخز والتنمل وااللم
واحمرار الجلد والشعور بالحرقة والحكة ومن ثم فقدان التحسس تماما في المنطقة المصابة.
اإلجراءاتالفوريةالواجباتخاذها
.1غمر المنطقة المصابة في ماء ساخن بين ( 42-41م ).
.2عدم وضع المصاب بالقرب من مصدر للنار
.3عدم دعك او تحريك المنطقة المصابة
االعياء الحراري thermal prostration
وهو االعياء الذي ينتج عن التعرض لدرجات حرارة عالية او الى اشعة الشمس مما يؤدي الى التعرق الشديد
وفقدان االمالح ومن العوامل التي تؤدي الى االصابة باالعياء الحراري:
ضغط العمل ،البيئة الحرارية ،عدم التأقلم،ظروف عمل رديئة ،مالبس غير مالئمة،تهوية رديئة وعدم تناول
الماء بشكل كاف
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
 .1تاكيد االصابة بقياس درجة حرارة المصاب اذا كانت اكثر من 41م
 .2مسح المصاب باسفنجة مبللة بماء بدرجة حرارة معتدلة ولفه بشرشف او قماش مبلل مع التهوية المالئمة
واعطائه السوائل.
 .3نقل المصاب الى المستشفى اذا لم تتحسن حالته
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االختناق (الغصة)
هودخول أجسام غريبة أودخول الطعام أوالشراب دون قصد في القصبةالهوائية العليا او انحشاره فيها.
أعراض االختناق :-
 شهيق عنيف .
 عدم القدرة على الكالم
 إظهارعالمةاالختناق وهي وضع المريض االبهام والسبابة حول الرقبة
 محاوالت مزعجة لالستنشاق تبدوعلى شكل صرير أو زعيق مزعج ينبعث
عن المصاب .
 إزرقاق الوجه والرقبة واليدين .
 توقف التنفس .
 هبوط حاد في الدورة الدموية (انهيار) يؤدي الى فقدان الوعي.
اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
االختناق عند الشخص البالغ الواعي
 سؤال الشخص،هل انت مختنق؟
 الضرب على ظهرالمريض مع اسناد منطقة الصدر(  5ضربات)
 اجراء طريقة دفع البطن)(abdomen thrust .
 ايقاف العملية اذا اخرج الجسم الغريب
 تفحص العالمات الحيوية للمريض (مجرى التنفس،عملية التنفس  ،النبض وضغط الدم)
 طمئنةالمريض
 اذا فقدالمريض الوعي يجب وضعه على االرض (واجراء طريقة عالج االختناق لدى االشخاص
فاقدي الوعي)
االختناق عند الشخص البالغ فاقد الوعي
 إضرب على كتف المريض...والتحدث اليه بصوت عالي.
 اذا لم توجد استجابة االتصال على رقم االسعاف الفوري .122
 تفحص فم المريض
 ازالة الجسم الغريب اذا تمت رؤيته.
 ضمان فتح المجرى التنفسي ورفع الراس والحنك (.انظر،اصغي وتحسس التنفس)
 اذا لم توجد استجابة،اعطاء نفس اختباري لمالحظة العرقلة في المجرى التنفسي(غلق انف المريض).
التسممpoisoning
السمم :أي مادة يتم إدخالها للجسم وبكميات قليلة نسبيا تؤدي الى أضرارجسمية ووظيفية وقد تؤدي الى الوفاة.
ويمكن إدخالها للجسم عن طريق:
 .1إبتالع (تناول)مواد مثل االدوية والمنظفات
 .2استنشاق الغبارالضاروالغازات واألبخرة،أوالرذاذ.
 .3اختراق الجلد،الحقن تحت الجلد باإلبرأوعن طريق الحيوانات ،ثعبان،أو لدغ الحشرات.
 .4امتصاص عن طريق الجلد كماهوالحال مع السوائل السامة أوتالمس الجلد(كماهوالحال مع النباتات
السامة)
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اإلجراءات الفورية الواجبات خاذها
 االتصال باإلسعاف لنقل المريض
 أخذ معلومات عن الحادث
 األعراض والعالمات
•
.1مستويات متفاوتة من فقدان الوعي،من الخمول إلى فقدان الوعي.
.2اآلم البطن،انتفاخ البطن،وتقلصات في البطن.
.3حروق أوبقع حول الفم،الم في الفم أوالحنجرة أو خالل البلع.
.4رائحة التنفس أوالجسم غيراعتيادية (تبعا لنوع المادة السامة).
.5إفراط اللعاب
.6غثيان،تقيؤوإسهال.
 عندوجودأي شك بالتسمم يجب إعطاء اإلسعافات األولية.
اإلسعافات األولية
 إدامة مجرى التنفس ومراقبة التنفس وجهازالدوران
 إذا كان السم حامضي يمكن اعطاء المريض قدحين من الماءالبارد
 ضع المريض على جانبه االيسر لتاخير امتصاص السم في االمعاء الدقيقة.
 االتصال باالسعاف واخالءالمصاب الى الطوارئ.
 عدم إعطاء المريض اي طعام اوسوائل في حالة عدم معرفة نوع السم.
 يجب عدم إجبارالمريض عل ىالتقيؤ.
 إرسال السموم المشكوك بها،والعبوات وغيرها مع المصاب الى المستشفى.
إصابات الصعقة الكهربائية
هي االصابات التي تنجم عن التماس مع التيارالكهربائي ،يمكن أن تسبب إصابات مختلفة تعتمد على :
 .1نوع التيارومقدارالفولتية
 .2مسارالتيارخالل الجسم
 .3الوضع الصحي للشخص
 .4سرعة اجراء االسعافات االولية
الصعقة الكهربائية قد تسبب:
 .1حروق
 .2إضرار باالعضاء الداخلية عند مرور التيارمن خاللها.
 .3السكتة القلبية
 .4شلل الجهازالتنفسي
 .5إصابات مرافقة للصدمة الكهربائية مثل السقوط من علو

مالحظات مهمة:
 الشخص الذي تعرض لصعقة كهربائية يجب أن يفحص من قبل طبيب!
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عدم لمس شخص تعرض لصعقة كهربائية إذا كان اليزال مالمسا للتيارالكهربائي.
إالتصال باإلسعاف الفوري  122إذا كان المصدر عالي الفولتية
عدم التقرب من اسالك عالي الفولتية حتى يتم إطفاء الكهرباء(  6أمتارعلى االقل)
عدم تحريك المصاب مالم يكن في خطرحتمي !

اإلجراءات الفورية الواجب اتخاذها
دواعي إخالء المصاب
يتم إخالء المصاب الى المستشفى في الحاالت التالية :
 .1حروق شديدة
 .2صعوبة التنفس
 .3سكتة قلبية
 .4تشنجات عضلية
 .5اختالجات
 .6فقدان الوعي
 .7عدم االدراك
االسعافات االولية:
 إبعاد مصدرالكهرباء باستخدام لوح من الخشب أوالبالستيك (لتجنب التيار لسالمتك وسالمة المصاب)
 إجراء االسعافات االولية للحروق والجروح الناتجة عن الصدمة الكهربائية.
 اتبع خطوا ت االنعاش القلبي CPRاذا لم توجد عالمات الحياة
 االتصال باإلسعاف الفوري  122اذا اقتضت الحاجة
االنعاش القلبي الرئوي (انقاذ الحياة) )cardiopulmonary Resuscitation( CPR
االهداف
 تقييم شخص فاقد للوعي تنفيذ  CPRللكبار واالطفالمتى يتم تنفيذ CPR؟ ال يوجد تنفس ال يوجد نبض -فقدان الوعي

ثالث خطوات مهمة جدا لتنفيذ!! CPR
 .1فتش  :هل المكان آمن ؟
ٌ
حريق،اسالك كهرباء،زجاج،غازات،اجسام ساقطة،حركة
فتش لضمان سالمة وأمان المكان !
المروروغيرها.إحرص على سالمتك!
ٌ
تقيي ٌم ما الذي حدث
يوجد أي شخص في الجوار م ٌمكن أن يقٌدم مساعدة
هل ٌ
 .2إتصل:
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االتصال لطلب المساعدة  122من أهم الخطوات التي تتخذ
االتصال بالرقم(  ) 122إطلب من االشخاص الموجودين في المكان للقياٌم بذلك
إعطاء معلومات دقيقٌة عند االتصال حول المكان والمصاب واي معلومات اخرى.
 .3اعتني:
القياٌم بتقدي ٌم الرعايةٌ للمصاب لحين ٌٌ وصول المساعدة
الضرروالضرار
راقب تنفس المصاب ووعيهٌ
جعل المصاب في وضع مري ٌح
حمايةٌ المصاب من التعرض للبرداوالحرالشدي ٌد
تقدي ٌم الرعايةٌ حسب الحاجة
تنفيذ  CPRللكبار
 .1تقييم الوعي ( هز اكتاف المريض او المصاب ومناداته بصوت عال).
 .2طلب المساعدة من االخرين واالتصال على االسعاف الفوري .122
 .3فحص النبض على الشريان السباتي في الرقبة ثم اعتبار النبض غير موجود
 .4البدء بانعاش القلب الرئوي (  )CPRبمعدل  31ضغطة
مع اعطاء نفس ( مرتين) للمصاب .
 .5فتح المجرى التنفسي (رفع الذقن وامالة الراس)
 .6اعطاء النفس مرتين للمصاب
 .8وضع المصاب في وضع االفاقة اذا تم اسئناف التنفس
 .9انتظار طاقم االسعاف الفوري او نقله الى اقرب مستشفى
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الفصل الثامن
التوثيق في الصحة المهنية
تعريف
علم الوبائيات  Epidemiologyهو دراسة توزيع االمراض أو االحداث المتعلقة بالصحة في مجموعة بشرية
محددة ودراسة العوامل المحددة لهذه االمراض أو االحداث.
والوبائيات حقل من حقول الطب يدرس مختلف العوامل التي تؤثر في ظهور األمراض ،وتواترها ،وطريقة
انتشارها وتوزعها ،وتطور سيرها ،سواء أكان أساسها الفرد أم الوسط الذي يعيش فيه؛ كما يدرس الوسائل
الضرورية للوقاية من هذه األمراض .وال يقتصر استعمال هذا المصطلح على األمراض البشرية وحدها بل
أصبح يستعمل أيضا في دراسة العالقات بين الحوادث البيولوجية وعوامل مختلفة أخرى ،كأسلوب الحياة أو
الوسط المحيط ،والوسط االجتماعي ،والخصائص الفردية التي تؤثر في تواتر األمراض وتوزعها وتطورها
وتعرف منظمة الصحة العالمية الوبائيات بأنها شعبة من العلوم الطبية تهتم بدراسة عوامل الوسط والعوامل
َّ
الفردية وغيرها من العوامل المؤثرة على نحو ما في الصحة البشرية.
الوبائيات المهنية:
وهي دراسة حدوث االمراض والحوادث الصحية وعالقتها بالعمل لالجابة على اهم االسئلة في هذا المجال
من هم االشخاص المعرضين للخطورة ؟ اين؟ متى؟ وكيف؟
االحصاء الحياتي:
دراسة احصائية تعنى بجمع البيانات وتوصيفها وتحليلها
االحصاء الحيوي المهني:
وسيلة هامة في جمع المعلومات للمراضة والوفيات وعالقتها بالتعرض في مكان العمل.
االهداف
 .1فهم مفهوم الوبائيات المهنية واالحصاء الحيوي واهميتها في كشف االسباب وقياس االختطار وتحديد
اولويات التدخل والتقييم.
 .2مناقشة تطبيقات االحصاء الحيوي في الدراسات الوبائية
 .3وصف االنماط الرئيسية لتصميم الدراسات المستخدمة في الوبائيات المهنية
التسجيل وحفظ السجالت
انواع السجالت
 .1سجل التفتيش على الصحة والسالمة:
يذكر فيه تاريخ التفتيش واسم الشخص الذي اجرى التفتيش والمالحظات والتوصيات،باالعتماد على
االستمارة االشرافية الموحدة.
 .2سجل الرصد البيئي:
يتم من خالله قياس العوامل البيئية لمكان العمل (الحرارة،الضوضاء،االضاءة وغيرها)
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 .3سجل الرصد الصحي:
ينطبق على نوعيات خاصة من العمال مثل المصورين الشعايين والمختبريين وغيرهم اما بارسال
نماذج عينية للفحوصات المختبرية او ارسالهم الى الى المختبرات المتخصصة الجراء الفحوصات
الالزمة.
 .4سجل االسعافات االولية:
يذكر فيه االجراءات التي تم اتخاذها للحاالت التي تطلبت القيام باالسعافات االولية.
 .5سجل التقصي عن الحوادث:
يتم فيه تسجيل الحوادث المهنية والتقصي عنها وذلك:
 التعرف على االسباب الحقيقية لالصابات واالمراض والخسائر المادية والحوادث الوشيكةوالمحتملة
 تطوير اساليب متطورة للوقاية من الحوادث مستقبال تنفيذ اشتراطات السالمة .6سجل االمراض:
لتسجيل االمراض الشائعة لدى العاملين وربطها مع نوع العمل وموجودات التفتيش على الصحة
والسالمة وبرنامج التثقيف الصحي.
 .7سجل الصحة الشخصية:
تضم الحاالت الصحية الخاصةلالفراد والتي ال يمكن البوح بها النها ذات خصوصية.
حفظ السجالت
يتم حفظ السجالت بشكل مبسط وعملي واقتصادي وكفوء وكذلك االعتماد على التوثي االلكتروني في
الحاسوب النشاء قواعد بيانات والتمكين من استرجاع المعلومات بسهولة.

55

الفصل التاسع
الكشف المبكر عن االمراض المهنية
االهداف
 تفهم أهمية الكشف المبكر عن االمراض المهنية
 اختيار الوسائل التشخيصية المناسبة للكشف عن االمراض المهنية
 معرفة كيفية المشاركة الفعالة في اجراء الفحوصات الطبية الدورية للعاملين
تمهيد
ان المخاطر المسببة لالمراض معروفة قبل ان يتم تعرض العاملين لها ،مما يجعل امكانية الوقاية منها
متاح ،حيث يمكن السيطرة على التعرض او الوقاية منه.
بالرغم من ذلك فان االمراض المهنية ال زالت تحدث مما يستدعي تقليل االضرار من خالل الكشف
المبكر عن التغييرات الصحية للعاملين ومراقبة ظهور االعراض السريرية او الفيزيولوجية وغيرها
تبعا لنوع التعرض للمخاطر المهنية.

الكشف المبكر عن االمراض المهنية الناجمة عن العوامل الفيزياوية منها
.1




.2

.3

الحرارة العالية:
تتزايد شدة التاثيرات الصحية للحرارة العالية تبعا الزدياد درجات الحرارة ومدة التعرض وهي
الوهن ،الهيجان واالنزعاج
نقص التركيز مما يؤدي الى قلة االنتاجية للفرد
طفح الجلد
االعياء الحراري
الضوضاء:
يمكن الكشف عن فقدان السمع المتسبب عن الضوضاء من خالل قياس حدة السمع والتغييرات المبكرة
فيه .وكذلك بقياس الضوضاء في مكان العمل.
االشعة المؤينة:
التعرض لالشعة المؤينة قد يسبب العمى نتيجة االصابة بالساد ،وكذلك مكونات الدم اكثر اعضاء
الجسم حساسية لتلك االشعة،لهذا فحص كريات الدم البيضاء يعتبر استشعار هام لالصابة وبالذات اذا
تمت مقارنته مع فحص الكريات البيضاء عند التعيين.

الكشف المبكر عن االمراض المهنية الناجمة عن العوامل البيولوجية منها
 .1التدرن الرئوي:
يمكن الكشف المبكر عنالتدرن الرئوي من خالل اجراء الفحوصات الشعاعية للصدر والتحري عن
عصييات سلبية الغرام في البلغم(القشع) واختبار مانتو mantoux
 .2الكتهاب الكبد الفيروسي:
ويمكن الكشف المبكر عنها بالفحص السريولوجي والفحص السريري.
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الكشف المبكر عن االمراض المهنية الناجمة عن العوامل الكيمياوية ومنها
 المعادن
الرصاص:
اساسيات الكشف المبكر
الرصاص الالعضوي -التاثيرات الحادة
 الم البطن اعتالل الدماغ قصور الكلي انحالل الدمالرصاص الالعضوي-التاثيرات المزمنة
-

تعب ووهن
االم المفاصل والعضالت
فقر الدم
اعتالل االعصاب المحيطية
اضطرابات عصبية سلوكية واعتالل مزمن للدماغ
قصور الكلى المزمن

الرصاص العضوي
-

تعب وارتخاء العضالت
صداع،غثيان ،تقيؤ
صعوبة التركيز،فقدان الذاكرة
هذيان،اختالجات،

تحديد تركيز الرصاص في الدم واالدرار
المعدل الطبيعي لتركيز الرصاص في الدم  31مكغ/دل  ،وقد يصل معدل تركيز الرصاص عند االشخاص
المصابين الى 81مكغ/دل او اكثر.

الزئبق
اساسيات الكشف المبكر:
الزئبق الالعضوي  :ضيق نفس حاد  -التهاب اللثة -قشعريرة -قلق -قصور الكلى
الزئبق العضوي  :اضطرابات عقلية  -تشنجات عضلية  -خدر وتنمل -اضطرابات سمعية وبصرية
الكشف المبكر عن التعرض للزئبق يتم من خالل قياس تركيز الزئبق في االدرار  ،معدل التركيز الطبيعي
عند االشخاص غير المعرضين اقل من  21مكغ/دل.
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المبيدات
يكون الكشف عن التعرض لمركبات الفوسفات العضوية من خالل تحديد تركيز كولين استريزفي الدم .ويتم
مقارنة التراكيز لهذه المادة في الشخص قبل التعرض وبعده.
تركيز كولين استيريز الطبيعي قبل التعرض  % 61-51قبل التعرض ،في الحاالت الشديدة للتعرض يظهر
انخفاض بمقدار %75
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الوحدة العاشرة
إدارة الطوارئ في مكان العمل
االهداف
 مساعدة إدارة المؤسسة والعاملين على تحمل مسؤولياتهم من اجل الصحة والسالمة في مكان العمل.
 تقديم تصورات إلدارة فعالة للطوارئ خالل إعداد خطة االستجابة للطوارئ.
 تحديد األدوار إلعداد وتنفيذ عملية التأهب و االستجابة للطوارئ
تعاريف:
الطوارئ:
وهي حوادث مفاجئة تكون خارج األعمال المألوفة للمؤسسة والتي تتطلب تنسيق سريع للموارد من اجل
حماية سالمة وصحة األشخاص او لتقليل األضرار الناجمة على المؤسسة أو بيئة العمل.
إدارة الطوارئ:
وهي شبكة من المعالجات الموثقة لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة لتحديد الخسائر المحتملة واألضرار المتوقعة
وإدامة استجابة حيوية وإستراتيجية تعافي وتقديم خدمات بشكل مستمر إثناء الطوارئ.
التأهب للطوارئ:
جميع الفعاليات والبرامج واألنظمة من اجل االستجابة والتعافي في حاالت الطوارئ المحتملة.
خطة االستجابة للطوارئ:
وهي وثيقة يتم إعدادها لضمان وصول سريع للمعلومات الضرورية من اجل استجابة فعالة للطوارئ.
الطوارئ في المؤسسة الصحية
وهي الحاالت الطارئة التي تهدد العاملين والمرضى والمراجعين والمجتمع وتعطل أو تعرقل أعمال المؤسسة
أو تتسبب بأضرار مادية أو بيئية مثال على ذلك:
 الحرائق
 تسرب المواد الكيمياوية
 التعرض لالعتداء أو العنف في مكان العمل
 الفيضانات
 تهديد بوجود مواد متفجرة
 طوارئ طبية
 مواد سامة غير معلومة
 االنفجارات
 السطو المسلح
 األوبئة
أهمية إجراءات التأهب واالستجابة للطوارئ
تكمن أهمية تهيئة إجراءات التأهب واالستجابة للطوارئ في:
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تأكيد االلتزام بالصحة والسالمة للعاملين والمجتمع
تقليل الخسائر البشرية والمادية
ضمان أن جميع العاملين بما في ذلك إدارة المؤسسة والمشرفين على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم
وقد تم تدريبهم للتمكن من االستجابة.
تحديد الموارد الداخلية والخارجية واإلمكانيات
ضمان الحصول على المساعدة وحسب اتفاقيات فعالة مسبقة مع الجهات المعنية.
تكون فعالة في تقليل أوقات االستجابة
المساعدة في استئناف تقديم الخدمات بأقصر وقت ممكن.
تعزيز ثقة المجتمع بان المؤسسة قادرة على إدارة الطوارئ بشكل فعّال.

مسؤوليات ادارة المؤسسة
 توفير الموارد البشرية والمالية العداد وتنفيذ برنامج فعال الدارة الطوارئ.
 تامين مستلزمات التاهب واالستجابة بشكل مالئم ومحدد.
 التاكيد من تكامل اجراءات االستجابة للطوارئ مع الفرق المتخصصة.
 توفير معدات الوقاية الشخصية والمعدات الضرورية لفرق االنقاذ.
 إعداد مسؤوليات فرق االستجابة للطوارئ والعاملين واتخاذ اجراءات حسابية للمقصرين.
 ضمان حصول العاملين والمشرفين واالدارة على التدريب والتثقيف الكافي لتحديد مسؤلياتهم
وواجباتهم .
 تحديد فرق تقديم االسعافات االولية ومستلزمات االسعاف ومخارج الطوارئ االمنة.
 مراجعة خطة التاهب واالستجابة للطوارئ

فرق االستجابة للطوارئ
واجباتهم ومسؤولياتهم:
 المشاركة بدورات متخصصة في االستجابة للطوارئ من خالل التنسيق مع ادارة المؤسسة.•
 تفعيل وادارة خطة االستجابة للطوارئ بالتنسيق مع ادارة المؤسسة السيطرة والقيادة للوضع الطارئي. تنسيق جميع فعاليات الطوارئ اصداراالمر باالخالء للعاملين والمرجعين والمرضى والتاكد من االخالء بشكل كامل. طلب المساعدة اذا تطلب االمر من جهات خارجية من خالل ادارة المؤسسة. ابالغ اعضاء الفريق بقائمة المواد الخطرة التوجيه باطفاء االجهزة والمعدات. القيام بعمليات االنقاذ ،يتضمن ذلك توفير معدات الحماية الشخصية والمعدات للمستجيبيبنللطوارئ.
 رعاية المصابين اعطاء تقرير بان المكان آمن لعودة العاملين مراجعة نتائج الممارسات الميدانية واالختبارات مع العاملين وادارة المؤسسة.
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الفصل الحادي عشر

الصحة والسالمة المهنية ضمن مفاهيم الرعاية الصحية األولية
مقدمة
هنالك قيم مشتركة بين الصحة المهنية والرعاية الصحية األولية لها أهميتها بالنسبة للمجتمع واألفراد،وبالرغم
من إمكانيات الرعاية الصحية األولية المحدودة إ ّال إنها مناسبة بصفة خاصة لما يلي:
أ -النهج الشامل والذي يعنى باألفراد في أساليب الحياة المختلفة .
ب -االهتمام بالتجمعات البشرية ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي ومنها دور إيواء المسنين ،ذوي
االحتياجات الخاصة ،األيتام والمدارس ويضاف لها التجمعات البشرية في أماكن العمل ،لضمان
شمولهم بالرعاية الصحية وإشراك األشخاص األكثر احتياجا لها.
ت -التركيز على تحسين أداء األفراد (في العمل في جوانب الحياة األخرى) وليس على مخرجات
األمراض فقط.
وحيث كان لمفهوم صحة العاملين وسالمة بيئة العمل من المرتكزات االساسية ضمن عناصر الرعاية
الصحية االولية وجاء نهج طب االسرة والممارسات المبنية على صحة االسرة والذي تبناه العراق
كمعزز لذلك.

 األهداف
•
•
•
•
•
•

إعتبار صحة اللاملين جزا اليتجزع من الصحة اللامة والحياة اليطمية.
ينبوا عن تراعا النُظم الصحية تسهل تلبية االستراتيجيات المحلية
لالحتياجات الصحية لللمال.
ينبوا االهتمام عوال الملرضين ألشدالمخاطر عو األكثر احتياجا عند
اللمل على تطيير الدعم الشامل لللاملين.
ينبوا إإشراك عصحاب المصلحة الملنيين كاية عندإعدادالسياسات المتللقة صحة اللاملين .
تضمين التدريب يا مجال الصحة والسالمة المهنية ضمن عنشطة التدريب على الرعاية الصحية.
حماية اللاملين وتمكينهم من اجل تلزيز الصحة اللامة.

 محاور الصحة والسالمة المهنية ضمن الرعاية الصحية األولية:
 .1الصحة والسالمة المهنية ضمن الشراكة المجتمعية
 .2الصحة والسالمة المهنية المرتكزة على مفاهيم الرعاية الصحية األولية
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الصحة والسالمة المهنية ضمن الشراكة المجتمعية:
الخطوات الواجب اتخاذها في هذا المحور هي:
 .1تقديم التثقيف واإلرشادات ونشر مفاهيم الصحة والسالمة المهنية لضمان مشاركة مجتمعية فاعلة من
خالل عقد االجتماعات والندوات واللقاءات مع ممثلي المجتمع ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي
تشمل ممثلي المؤسسات ومسؤلي أماكن العمل فيها.
 .2إعداد استمارة تتضمن أماكن العمل ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي وطبيعة عمل كل منها.
 .3المساهمة في تقديم الخدمات الوقائية والعالجية للعاملين وإجراء الفحوصات الدورية وبحسب طبيعة
العمل بالتنسيق مع مستشفى اإلحالة ضمن الرقعة الجغرافية .
 .4إعداد سجل باإلصابات واألمراض المهنية.
 .5جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمشاكل الصحية المهنية لمناقشتها مع الجهات المعنية بغية الوصول
لحل المشاكل المتعلقة ببيئة العمل والصحة والسالمة للعاملين.
 .6ادراج فعاليات الصحة والسالمة المهنية ضمن فعاليات الرعاية الصحية االولية وبالشراكة الفاعلة مع
قطاعات المجتمع المختلفة وبمشاركة من المجتمع.

الصحة والسالمة المهنية المرتكزة على مفاهيم الرعاية الصحية األولية:
الخطوات الواجب اتخاذها في هذا المحور هي:
 .1تعزيز اإلمكانيات العالجية للمالكات الصحية بتعميق المعرفة والمهارات وتكامل خدمات الصحة
والسالمة المهنية مع الخدمات الصحية األخرى.
 .2تحديد المدى المطلوب من الخدمات ،وتطوير الخدمات ألنواع معينة من العمل،وتسهيل عملية تقديم تلك
الخدمات لتشمل معالجة الحاالت الطارئة وإحالة الحاالت الطارئة والمرضية إلى المستوى الثاني والثالث
للرعاية الصحية،وتقديم إرشادات تثقيفية متقدمة تبعا لنوع اإلصابات.
 .3تطوير اإلمكانيات لمقدمي الرعاية الصحية األولية لتمكينهم من الكشف المبكر عن األمراض المهنية
الشائعة
 .4تقديم إرشادات ونصائح للمرضى بشأن الصحة والسالمة المهنية.
 .5تضمين اإلحصائيات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية ضمن حزمة إحصائيات الرعاية الصحية األولية.
 .6بناء القدرات لمراكز الرعاية الصحية األولية فيما يخص االستجابة الفعالة للمخاطر والطوارئ والكوارث
الناجمة عن مخرجات وأساليب العمل المجتمع ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي،بما في ذلك
التدريب في مجال الصحة والسالمة المهنية.
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 مبادئ توجيهية لتنفيذ الصحة والسالمة المهنية في مراكز الرعاية الصحية االولية
المؤشرات
إشراك كوادر مركز الرعاية الصحية األولية في
التحري عن األمراض واالصابات المهنية والتعاون
مع الجهات ذات العالقة في تقديم الخدمات الصحية
في حالة وقوع حوادث.
تعزيز الصحة والوقاية الصحية بما يم ّكن المجتمع
والمعنيين من تقييم المخاطر المهنية واالصابات من
اجل السيطرة عليها والتقليل منها

معايير خدمات الصحة والسالمة المهنية
.1توفر تقارير واحصائيات عن االمراض واالصابات
المهنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
.2وجود خطة طوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية.
.1تضمين تعزيز الصحة فعاليات السيطرة والوقاية
من االمراض واالصابات المهنية.
.2عقد لقاءات واجتماعات مع المعنيين من اجل نشر
مفاهيم الصحة والسالمة المهنية.
استحداث خدمات الصحة المهنية المتعلقة بالدعم
النفسي والوقاية والسيطرة على االمراض المهنية

تطوير امكانيات مقدمي الرعاية الصحية بربطها مع
فعاليات المركز الصحي االخرى مثل الوقاية من
االمراض االنتقالية وغير االنتقالية
تقديم الرعاية الصحية للعاملين من خالل تكامل تعزيز .1تعزيز القدرات للكشف المبكرعن االمراض وتقييم
الوضع الصحي للعاملين في وقت مالئم لغرض
الصحة والسيطرة والوقاية من االمراض وتقديم
االحالة.
رعاية طبية طارئة مالئمة.
.2رضا العاملين عن خدمات الرعاية الصحية االولية
استخدام البيانات في اعداد الخطط والبرامج
االستفادة من نظام المعلومات الصحية المهنية
.1وجود قائمة باسماء لجنة الصحة والسالمة المهنية
تكليف فريق في المركز الصحي مسؤل عن متابعة
على مستوى المركز الصحي والقطاع.
القضايا الخاصة بالصحة والسالمة المهنية
.2عقد اجتماعات للجنة ومحاضر االجتماعات.
.3اعداد سياسة للمجاميع المستهدفة تبعا لوجود
المخاطر والمشاكل.
تسهيل المشاركة المجتمعية في تحسين ظروف العمل وجود تنسيق مع رابطة المعاقين وقسم التهيل الطبي
والجهات االخرى الشراكهم في فعاليات الصحة
وتأهيل العاملين الذين يعانون من اعاقات ومشاكل
والسالمة المهنية.
صحية
التطوير المستمر للمعلومات والخبرات لمقمي الرعاية اشراك كوادر المركز الصحي في المؤتمرات وورش
العمل والدورات التدريبية في مجال الصحة والسالمة
الصحية في مجال الصحة والسالمة المهنية.
المهنية.
وجود نشاطات تقييمية ونتائج لتنفيذ اشتراطات الصحة
تقييم فعاليات الصحة والسالمة المهنية في المركز
والسالمة المهنية.
الصحي
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 تدريب الصحة والسالمة المهنية لمقدمي الرعاية الصحية االولية
الجلسة االولى:الوضع الصحي المهني وخطط الصحة المهنية
المواضيع :األمراض واالصابات المهنية  ،وفئات العمال والخطط والسياسات المهنية ،بنية الخدمات الصحية
المهنية والجهات ذات الصلة ،ودور مراكز الرعاية الصحية األولية والمؤسسات الصحية االخرى في تقديم
خدمات الصحة المهنية.
األهداف :وبنهاية الدورة يكون المتدربون قادرين على:





تحديد حاالت الصحة المهنية والمشاكل وإعداد خطط الصحة المهنية في المنطقة التي يقع حدة تنسيق
المشروع بها.
تلخيص الخطط والسياسات المهنية في إطار خطة الصحة العامة.
تحديد هيكلية خدمات الصحة المهنية والجهات ذات الصلة.
التعرف على دور مراكز الرعاية الصحية األولية والمؤسسات الصحية األخرى في تقديم خدمات
الصحة المهنية.

اساليب التدريب :محاضرة والنقاش ولعب االدوار
تقييم:أسئلة وأجوبة  ،االختبارات قبل وبعد التدريب

الجلسة الثانية :رصد االمراض المهنية
المواضيع :المعالومات العامة عن األمراض واالصابات المهنية واألمراض المرتبطة بالعمل ،ومشاكل
الصحة المهنية المتكررة ،وعالمات وأعراض األمراض المهنية لدى العاملين ،وجمع معلومات عن تاريخ
العمل والكشف المبكر والتشخيص والرعاية الطبية األولية ،تقرير االمراض واالصابات المهنية واألمراض
المرتبطة بالعمل ،ومراقبة األمراض المهنية في المجتمع .
األهداف :وبنهاية الدورة يكون المتدربين قادرين على-:
 وصف األمراض واإلصابات المهنية المتكررة ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي
 تحديد طرق لجمع تاريخ العمل وتقييمالمشاكل الصحية المرتبطة بالعمل..
 التعرف على عالمات وأعراض األمراض المهنية المهمة
والكشف المبكر.
 تقديم اقتراحات بشأن الرعاية الصحية والوقاية الصحية
لألمراض المهنية .
 كتابة تقرير باألمراض واإلصابات المهنية.
 وصف طرائقرصد االمراض المهنية.
اساليب التدريب :محاضرة والنقاش ولعب االدوار
تقييم :أسئلة وأجوبة  ،االختبارات قبل وبعد التدريب
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الجلسة الثالثة :تقييم المخاطر المهنية والصحية
المواضيع :األخطار المهنية ،تحليل سالمة العمل والتشريعات المتعلقة بالصحة المهنية ،تحسين اوضلع العمل.
األهداف :وبنهاية الدورة يكون المتدربون قادرين على:
 تحديد المخاطر المهنية.
 تحليل السلوك وظيفة السالمة لكل نوع من أنواع العمل ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي.
 تقديم اقتراحات بشأن تحسين اوضاع العمل.
 وصف المعايير البيئية والبيولوجية المتعلقة بالصحة المهنية.
اساليب التدريب :محاضرة والنقاش ولعب االدوار
تقييم :أالسئلة واألجوبة ،مخرجات النشاط العملي

الجلسة الرابعة :مبادئ السالمة المهنية
المواضيع :أسباب اإلصابات المهنية ،ومبادئ الوقاية من االصابات المهنية وتقنيات السالمة ،معدات الوقاية
الشخصية والمبادئ التوجيهية .
األهداف :وبنهاية الدورة يكون المتدربون قادرين على:
 oوصف مبادئ الوقاية من اإلصابات المهنية.
 oالتعرف على تقنيات السالمة المهنية.
 oاختير معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
اساليب التدريب :محاضرة ،والنقاش ولعب االدوار
تقييم :أسئلة وأجوبة  ،االختبارات قبل وبعد التدريب

الجلسة الخامسة :خدمات الصحة المهنية الشاملة والمتكاملة
المواضيع :تعزيز الصحة ،الوقايةالصحيةوالرعاية الطبية األولية،نظام اإلحالة وإعادة التأهيل ومفهوم شمولي
ومتكامل
لخدمات الصحة المهنية في الرعاية الصحية على مستوى مركز الرعاية الصحية االولية.
األهداف :وبنهاية الدورة يكون المتدربون قادرين على:
 وصف وسائل تعزيز صحة العاملين.
 وصف وسائل لحماية صحة العاملين مناألمراض المهنية المتكررة.
 التعرف على مبادئ الرعاية الصحية األولية لألمراض المهنية المتكررة.
 تحديد المبادئ التوجيهية لنظام اإلحالة المناسب.
 وصف طرق لتأهيل صحة العاملين.
اساليب التدريب :محاضرة ،والنقاش ولعب االدوار
تقييم:أسئلة وأجوبة  ،االختبارات قبل وبعد التدريب
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الجلسة السادسة :الصحة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية األولية
المواضيع :المخاطر المهنية للعاملين في الرعاية الصحية ،ارشادات الصحة المهنية للعاملين في مجال الرعاية
الصحية ،وإدارة سالمة بيئة العمل.
األهداف :وبنهاية الدورة يكون المتدربون قادرين على:
 وصف المخاطر المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
 وصف مبادئ الصحة المهنية والوقاية الصحية ،وتعزيز الصحة ورصد الصحة المهنية.
 تحديد طرق إلدارة سالمة بيئة العمل للعاملين في الرعاية الصحية.
اساليب التدريب :الدراسة الذاتية
تقييم :أسئلة وأجوبة  ،االختبارات قبل وبعد التدريب

الجلسة السابعة :تخطيط وتقييم الخدمات الصحية المهنية
المواضيع :استخدام المنهجي للمعلومات لتحليل المشاكل،تخطيط وتنفيذ وتقييم خدمات الصحة المهنية.
األهداف :وبنهاية الدورة يكون المتدربون قادرين على:
 وصف أساليب الستخدام وجمع البيانات لتخطيط خدمات الصحة المهنية.
 وضع خطة عمل الخدمات الصحية المهنية.
 التعرف على أساليب تنفيذ وتقييم خدمات الصحة المهنية.
اساليب التدريب :مناقشة ،لعب ادوار
تقييم :األسئلة واألجوبة
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الفصل الثاني عشر
المرورية:
السالمة
ِ
ّ
المرورية هط ع َ ْن يُنفّذَ ُك ّل الخطط ،البرامج ،والتلليمات
المفهطم الطاسع للسالمة
إن
ِ
َ
َ
ّ
َ
الحطادث المروري ِة،
ت الطقا ي ِة لكا يُقلل عو يَ ْمنع
والقطانين
المرورية واإلجرااا ِ
ِ
ولحماية اإلنسان وملكيت  ،وحماية المطاطن والقضايا االقتصادية.
ِ
او تلنا السالمة المرورية ش الطقاية والحد من وقطع الحطادث المرورية ضمانا ً لسالمة
اإلنسان وممتلكات وحفاظا ً على عمن البالد ومقطماتها البشرية واالقتصادية
المرورية:
عوامل السالمة
ِ
ق
السا
)
3
المشاة
)
2
المركبة
)
1
ش
المرورية
للسالمة
ل
عطام
هناك ثالثة
ِ
ِ
أوالً :المركبة
وسا ل األمان الطاجب تطيرها يا المركبات هاش
ب.
 إطارات احتياطية وآلة إزالة اللجل ِة وعدوا ِت تركي ِ
 مطفأة حريق -.حقيبة إسلايات عولي ِة -.مثلث عاكس خفيف -.عحزمة مقلد -.مخدّات -.مقاعد عطفا ِل -.عكياسق -.ماسحات زجاجة عمامية.
رض حركة
هطا ية -.مرايا عاكسة ،التا ت َ ْل ُ
َ
المرور الخلفا للسطا ِ
 مؤ ّشرات خطر صحيحة وخفيفة (على لطح ِة اللدادات) مثل الطقطدِ ,زيت المحرك ،درجة حرارة ،مؤشرات
البطاريةَ والسرعةَ.
َ
ْ
حطادث
ضلت ملظم الدول إجراااتَ وقا يةَ لضمان صيان ِة المركبة لت َ ْمن ُع
إدْراك عهمية صيان ِة المركبات ،لقد َو
َ
ت نظا ُم
غير الصيان ِة المطلط ة للمركبات .و من ين هذه اإلجرااا ِ
المرور التا تحدث سبب صيان ِة سيئ ِة عو ِ
ّف إلىش
يح المركبة
الدوري الذي يُهد ُ
َ
َ
 تحسين نطعية صيان ِة المركبة.َ
حطادث المرو ِر.
 تقليل زيادة يا خدم ِة وعمر المركبة. الحفاظ على سالمة البيئة اللامة. يُحاي ُق والمسايرين والمشاة.
ظ على امن وسالمة السطا ِ
ثانياً :المشاة:
ق
 .1عمش على األرصف ِة وإذا كانت األرصف ِة غير متطيرة عمشا على حاي ِة الطري ِ
ق ،وسر اتجاه حركة المرور .واستخدم
الكتف
عَو على
ِ
ِ
اليسار من الطري ِ
جسر المشاة اذا كان متطيرا ً
 .2انظر يساراً ،يميناً ،وت َط ّج َ إلى حركة المرور  .تطقّف والقا نظرة الى اليسار ثم
الى اليمين ،و اشر حركة المرور ثانيةً .وتطقف عند إشارة المرور لكا تخبر
السطاق أنك تنطي اللبطر .وتذكر دا ما ً عليك إطاعة إشارات المرور .
لرؤيتك لت َفاديك.
 .3شاه ْد وراقب حركة المرور .الن السا ق يحتا ُج ُ
 ارتدي مال س واضحة األلطان عو مال س عاكسة إذا كنت تمشا ليالً.الظالم.
 عحمل مصباح كاشف عندما تمشا ياِ
َ
ع لطحدهم.
 ال تتْركُ األطفا َل يَ ْللبطنَ قُ ْرب إشارةالمرور عو يَ ْلبروا الشار َ
ِ
ذر ّ
نلان المركبات القادمة من ُرؤيتك.
الطقس
 ياالسيئَ ،يحْ ُ
ِ
أن تكطن شمسيتَكَ عَو ملطفكَ المطري ال َي ْم ِ
ِ
ع لطحدهم عَو يسمح لهم لللب عَو ال َمشا قُ ْرب إشارة
 .4راقبْ عطفالَكَ  .األطفال الصوار َي ِج ُ
ب ع َ ْن ال َي ْلبروا الشطار َ
المرور.
ِ
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ق .ال تتناول الكحطل عثناا
 .5الشرب والمشا؟ الكحطل ي ُْم ِك ُن ع َ ْن ي
َ
ُضلف المشاة كما هط تأثيره على السطا ِ
المشا  ،كما يا قيادة المركبة .استقل الحايلةَ ،عو استأجر سيارة عجرة ،عَو استلن صديق يُطصلُك إلى
غير المطصفةَ ،عيضاً.
ت الطصف ِة وعدوية المخدّرا ِ
البيت السيارة .عحذر ِم ْن تأثيرا ِ
ت ِ
َ
ت حيث َّ
ت عو شرطـــــة المرور.
عن حركة المرور مسيطر عليها اإلشارا ِ
المرور .يا التقاطلا ِ
 .6عطع إشاراتَ
ِ
ثالثاً :السائق:
َ
الميزاتُ التاليةشُ
ُ
ّ
ّ
ب ع ْن يتمتع
إن السا قَ هط اللام ُل األكثر ياعلية يا عملي ِة
المرور .ولذلك ان عي سا ق جيد يَ ِج ُ
َ
 سالمة اللقل. حطاس صحية.المرور.
ت
 االعتراف وااللتزام لطا ح وتلليما ِِ
 تركيز عالا عثناا القيادة. الشلطر المسؤولية. ملرية ميكانيكية وصيان ِة المركب ِة.اإلجرااات وقطاعد القيادة اآلمنة للمركبة.
 )1اللمليات التحضيرية الطاجب عملها قبل قيادة المركبة من قبل السا قش
 القا نظرة عامة حطل المركبة ,إطاراتها ,وراقب حالة الطريق. تأكد من متانة وسالمة األ طاب. نظم مقلدك ودوالب القيادة شكل يناسبكَ . عليك ر ُب ع َ ْن َي ْر ططا عحزمةَ مقاعدهم.
ط حزام المقلد .وكذلك المسايرون عيضا ً َي ِج ُ
 اضبط المرعة اللاكسة. تأكد من مؤشرات لطحة اللدادات من حيث درجة الحرارة والطقطد. )2قيادة المركبة.
المرور.
 )3قد المركبة سياق عمنة واتبع قطاعد وقطانين
ِ
 )4عند الطقطف ،على السا ق ْش
ظر إلى المرآةِ اللاكس ِة لرؤية حال ِة حركة المرور.
 ال ْن ُ التأكد من سالمة اضطية المطقف. قم ضوط دواسة البنزين شكل تدريجا. قم ضوط دواسة الكا ح شكل تدريجا.ف الكام ِل ،اضوط على الكا ح ثم عطفا المركبة.
 لد التطقّ ِاسس السالمة المرورية:
اوالً  //جهطد تلليمية وارشادية اعالمية وتر طية
ثانيا ً  //جهطد هندسية تتصل تحسين تصاميم الطرق اللامة وتطيير متطلبات السالمة المرورية ييها
ثالثا ً  //جهطد قانطنية على مستطيات تشريع القانطن المروري ما يطاكب متطلبات االمن المروري
را لا ً  //جهطد صحية وقا ية وعالجية تتجسد يا تدقيق شروط اللياقة الصحية يا طالبا اجازات السطق  ،ويا
تأمين االسلاف الفطري واللالج الفلال للمصا ين حطادث المرور  ،منلا ً لتططر اصا اتهم ما قد يؤدي الى
وياتهم او عجزهم .وعلى ويق لظروف الراهنة

68

ويمكن تحقيق هذه االسس من خالل ش
 .1ريع مستطى التطعية المرورية للشلب
 .2اعادة تنظيم شرطة المرور ومضاعفة نشاطها
 .3اسهام المجتمع المدنا يا السالمة المرورية
 .4تصليد الخدمات الصحية من يح طالبا اجازات السطق للتأكد من تطير الشرط القانطنا تطير متطلبات
اللياقة الصحية للسياقة و خاصة سالمة االطراف  ،البدن والنظر  ،وعدم االصا ة األمراض المانلة من
السياقة كالصرع والتخلف اللقلا والفصام النفسا او االدمان على المسكرات او المخدرات التطسع تأمين
تطاجد مراكز االسلاف الفطري كامل ملداتها على الطرق الخارجية وطرق السير السريع .التنسيق مع
وزارة النقل والمطاصالت من اجل ايجاد نظام اتصال يلال على الطرقات يتيح لمن يتلرض لحادث مروري
او يشاهده امكانية اال الغ عن ليتسنى تحريك وسا ل االسلاف الالزمة  ،وانقاذ المصا ين .تحسين خدمات
اقسام الططارئ يا عمطم المستشفيات والمستطصفات داخل المدن وخارجها  ،على ويق احدث قطاعد الطب
االستلجالا والحاالت الطار ة  ،ما يساعد يا تأمين وانقاذ المصا ين يا حطادث الطرقات .تلاون دوا ر
الصحة مع مؤسسات الدياع المدنا.
 .5الحزم يا التدا ير القانطنية ضد االنتهاكات للقانطن المروري.
 .6تصليد التلاون اللر ا والدولا يا ادارة وتنظيم المرور على الطرق اللراقية وامتدادها الى الطرق الدولية
المجاورة وذلك إطار التنفيذ الجاد للمطاثيق الدولية واالقليمية ذات
الصلة إدارة النقل والمرور .
عقد للعمل من اجل السالمة على الطرق 0202-0202
وثيقة تبنتها منظمة االمم المتحدة وتهدف الى دعم الحكطمات المحلية
والمجتملات المدنية للحد من الحطادث المرورية والطييات الناتجة عنها
وتقليل نسب الملاقين نتيجة تلك الحطادث .
وركزت هذه الطثيقة علة خمسة اسس ر يسية وهاش
القاعدة  1:إدارة شؤون السالمة على الطرق
القاعدة  2:طرق وتنقُّل عكثر عمنا ً
القاعدة  3:المركبات األكثر عمنا ً
القاعدة  4:مستخدمط طرق عكثر عمنا ً
القاعدة  5:االستجا ة لد التصادم
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االستجابة بعد التصادم :
زيادة القدرة على االستجا ة لحاالت الططارئ لد التصادم ،وتحسين قدرة
النظام الصحا ،على تطيير الملالجة المناسبة لحاالت الططارئ ،وعلى
تقديم خدمات إعادة تأهيل ضحايا التصادم على المدى الططيل.
النشاط  0:إعداد نظام للرعاية قبل دخطل المستشفى ،ما يا ذلك اخالا
المصا ين من المركبة لد التصادم،
وتخصي رقم هاتفا واحد للططارئ على المستطى الططنا.
النشاط  0:إعداد نُ ُ
ظم يا المستشفيات لرعاية المصا ين  ،وتقييم جطدة الرعاية من خالل تنفيذ الممارسات
السليمة على نُ ُ
ظم رعاية المصاب وضمان الجطدة.
النشاط  3:تطيير نظام للتأهيل المبكر ولمساعدة المرضى المصا ين
الحث على إنشاا نُ ُ
ّ
ظم تأمين مناسبة لمستخدما الطرق ،لتمطيل خدمات إعادة التأهيل لضحايا
النشاط 4:
التصادم ،من خالل :إدخال مسؤولية إلزامية لطرف ثالث.
االعتراف الدولا المتبادل التأمين ،نظام البطاقة الخضراا على سبيل المثال.
النشاط  5:تشجيع إجراا تحريات دقيقة شأن التصادم ،واتخاذ استجا ة قانطنية يلالة شأن الطييات واإلصا ات
على الطرق ،مما يشجع على تطخا اللدالة ،واجراا تسطية عادلة من عجل المصا ين والمفجطعين.
النشاط  6:تطيير التشجيع والحطايز ألر اب اللمل لتطظيف ذوي اإلعاقة واستبقا هم.
النشاط  7:تشجيع البحث والتططير وية تحسين االستجا ة لد التصادم.
دور المؤسسات الصحية في السالمة المرورية:
يتمثل دور المؤسسات الصحيةش
 مراكز الرعاية الصحية االولية ش يكطن الدور الر يسا لهذه المراكزنشر الطعا الصحا من خالل التثقيف المباشر وغير المباشر
للمطاطنين
 خدمات االسلاف الفطري يا تقديم االسلاف االولا واخالاالمصا ين الى المستشفيات
 المستشفيات يا استقبال الحاالت الطار ة وعالجها مراكز التأهيل الطبا يا تأهيل المصا ين يا حطادث الطرق اللجان الطبية المتخصصة يا يح االشخاص الذين يطدون الحصطل على اجازة السطق -التدريب حطل االسلايات االولية لمختلف المؤسسات واالشخاص يا المجتمع.
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